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Wstęp 
 

Bezpieczeństwo jest jednym z najpowszechniej stosowanych pojęć w życiu 
codziennym człowieka i organizacji, a stąd również w funkcjonowaniu 
społeczeństwa i państwa. W bieżącym wydaniu czasopisma artykuły tradycyjnie 
zebrano w następujących częściach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo 
wewnętrzne, bezpieczeństwo zdrowotne. Z uwagi na to, że nauka uczestniczy  
w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem człowieka, 
wyodrębniono również prace z zakresu psychologii i pedagogiki. 

W pięciu pracach, zebranych w części Bezpieczeństwo narodowe 
przeanalizowano kilka bardzo ważnych problemów. Jednym z nich jest udział Polski 
w zwalczaniu terroryzmu. Stąd zaprezentowano problematykę terroryzmu i metody 
walki Polski oraz organizacji międzynarodowych z zagrożeniami, wpływającymi 
negatywnie na bezpieczeństwo państwa i obywateli. Wskazano nowe wyzwania  
i zagrożenia terrorystyczne, które wymagają odpowiednich działań. W tym celu 
przedstawiono politykę wewnętrzną Polski wobec ataków terrorystycznych, 
instytucje odpowiedzialne za walkę z terroryzmem oraz kategoryzację zdarzeń  
o znamionach zamachu terrorystycznego. Ukazano również walkę Polski  
z terroryzmem w kontekście współpracy międzynarodowej (S. Żurawski, Z. 
Ciekanowski, R. Zakrzewski).  

Następnie, na przykładzie Słowacji, wskazano korzyści i niebezpieczeństwa  
z wstąpienia państwa do strefy euro. Przedstawiono rys historyczny państwa – losy 
Słowacji przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, działania związane z jej akcesją 
do Wspólnoty. Opisano starania Słowacji o przystąpienie do strefy euro: 
przygotowania prawne, czyli dostosowanie prawa krajowego do prawa 
wspólnotowego oraz przygotowania praktyczne, jak pozyskanie banknotów i monet 
euro, wycofywanie koron słowackich z obiegu a także przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej skierowanej do obywateli. Rozważono również skutki przyjęcia 
wspólnej waluty, w kontekście zalet i niebezpieczeństw dla osób fizycznych oraz 
przedsiębiorców (N. Dąbkowska).  

Odniesiono się również do wybranych problemów polityki bezpieczeństwa 
NATO w świetle wojny hybrydowej na Ukrainie. Wskazano, że celem polityki 
bezpieczeństwa jest zapobieganie i przeciwdziałanie różnym zagrożeniom przy 
użyciu i rozwijaniu posiadanego potencjału obronnego. Uznano, że współcześnie 
największym wyzwaniem dla NATO jest wojna hybrydowa na Ukrainie. Autor zbadał, 
jakie działania zostały podjęte przez NATO wobec państw członkowskich z Europy 
Środkowo-Wschodniej w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. Kryzys rosyjsko-ukraiński 
implikował wiele zagrożeń hybrydowych wzdłuż wschodniej granicy NATO.  
W artykule przedstawiono kluczowe decyzje, które zapadały na szczytach  
w Newport, Warszawie i Brukseli, mające znaczenie dla umocnienia bezpieczeństwa 
i trwałości więzi euroatlantyckich (T. Nowak).  

Tematem kolejnej pracy stały się działania Straży Granicznej (SG)  
w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Podjęto problematykę handlu ludźmi  
i walki ze współczesnym niewolnictwem. Wskazano główne zadania SG w kierunku 
przeciwdziałania temu zjawisku. Organy ścigania i administracja publiczna stoją 
przed trudnością zawartą w problemach prawnych dotyczących identyfikacji 
przestępstwa. Podkreślono zatem ogólną definicję handlu ludźmi funkcjonującą  
w prawie polskim od 2010 r., zadania i strukturę organizacyjną SG. Znalazły się tu 
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również informacje na temat współpracy i szkoleń z zakresu przeciwdziałania handlu 
ludźmi. Zwrócono uwagę na dane statystyczne dotyczące wykrywalności 
przestępstw wchodzących w zakresie tego procederu w latach 2010-2017 r. 
Podkreślono ważną rolę SG w przeciwdziałaniu przestępczości i walki ze 
współczesnym niewolnictwem (M. Hołdyńska). 

W pracy zamykającej tę część czasopisma rozważono zagadnienie migracji  
w świecie i ich wpływ na bezpieczeństwo. Uznano, że tocząca się wojna w Syrii, 
niestabilna sytuacja w Afryce oraz we wschodniej części Europy często zmusza 
mieszkającą tam ludność do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania.  
W artykule znajdujemy odwołanie do współczesnego kryzysu migracyjnego. 
Omówiono ważne terminy z zakresu migracji, przytoczono różne definicje pojęcia 
migrant. Spróbowano obalić mity związane z zagrożeniem ze strony migrantów, 
wskazano korzyści i ujemne strony wynikające z przyjmowania migrantów. Problem 
uchodźctwa zaliczono do współczesnych problemów, zagrożeń i wyzwań  
(S. Sławińska). 

W najobszerniejszej części czasopisma pt. Bezpieczeństwo wewnętrzne 
zebrano czternaście artykułów, w których autorzy podkreślili wagę dyskusji  
w zakresie działań państwa i władz lokalnych na rzecz bezpieczeństwa obywateli  
w sytuacjach zagrożenia w różnych aspektach życia. Wśród wymienionych 
problemów wyeksponowano teorię i praktykę szkolenia w obronie cywilnej, 
znajdującej odniesienie w założeniach prawnych, organizacyjnych i zadaniowych. 
Właściwa realizacja szkolenia daje podstawę do stwierdzenia, iż ludność może czuć 
się bezpiecznie w sytuacji zagrożenia (R. Kalinowski). 

Zwrócono również uwagę, że rynek usług logistycznych nie może być 
rozważany oddzielnie od systemów bezpieczeństwa ekonomicznego, światowych 
stosunków gospodarczych i systemu międzynarodowych korytarzy transportowych. 
Podkreślono, że na rozwój potencjału logistycznego Europejskiej Unii Gospodarczej 
(EAEU) wpływają czynniki zewnętrzne, jak: zmiany w modelu światowego handlu  
i globalnych łańcuchów dostaw (New Silk Road, Northern Sea Route), spadek 
globalnej gospodarki, niestabilna sytuacja na rynkach towarowych oraz czynniki 
wewnętrzne: nieskoordynowane działania państw członkowskich EAEU, 
sprzeczności w obszarze przygranicznym itp. (S. Kuhan). 

Tematem kolejnego artykułu stały się zagrożenia i wyzwania tożsamości 
kulturowej w Polsce w aspekcie współczesnych procesów globalizacyjnych. Podjęto 
próbę przybliżenia zagrożeń oraz wyzwań dla tożsamości kulturowej. Szczególną 
uwagę zwrócono na procesy globalizacyjne, podkreślono fakt, że wpływ mediów  
i powszechność popkultury bardzo intensywnie wpływa na kształtowanie naszej 
tożsamości kulturowej, pokazując styl życia, który niekoniecznie pokrywa się  
z ideami wywodzących się z tradycji i kultury narodowej (Ł. Lipski). 

W rozważaniach na temat organizacji samorządowych dbających  
o bezpieczeństwo lokalne, Autorzy wskazali istotę bezpieczeństwa publicznego  
i lokalnego oraz przedstawili instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne 
w Polsce. Scharakteryzowali straż gminną i miejską oraz wskazali ich rolę  
w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Przedstawili strukturę 
organizacyjną tych straży, wymienili ich funkcje i zadania, zapewniające równowagę 
i bezpieczeństwo publiczne obywateli (K. Ochyra-Żurawska, J. Nowicka, Z. 
Ciekanowski). 
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Autorzy następnego artykułu przedstawili rolę i istotę zarządzania kryzysowego 
w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa. Rozważyli różnicę między sytuacjami 
kryzysowymi i posiadającymi cechy zdarzeń nadzwyczajnych. Wskazali główne 
narzędzia oceny ryzyka oraz określili istotę i zakres zarządzania logistycznego. 
Przeanalizowali czynniki wpływające na realizację zarządzania kryzysowego, 
podkreślając znaczenie komunikacji masowej i wsparcia psychologicznego. 
Wskazali narzędzia Regionalnego Systemu Ostrzegania, pomagającego budować 
poczucie bezpieczeństwa jednostek i społeczności lokalnych przez informowanie  
i kształtowanie adekwatnych zachowań społecznych. Uznali, że współpraca 
jednostek organów państwa i społeczeństwa umożliwia optymalne realizowanie 
funkcji zarządzania kryzysowego (E. Kożuch, J. Nowicka, Z. Ciekanowski). 

Tematem innych rozważań uczyniono obronę cywilną, której celem jest 
ochrona ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań 
zbrojnych lub klęsk żywiołowych. Zapewnia ona niezbędne warunki do przetrwania 
ludności. Stworzenie akceptowalnego poziomu ochrony ludności w naszym kraju 
jest wyzwaniem dla państwa otwartego na współpracę z obywatelami. Dla jego 
efektywności i skuteczności potrzebna jest dobra organizacja struktur, wsparta 
nowoczesnymi rozwiązaniami prawnymi (E. Kołpaczyński). 

Problematykę organizacji pozarządowych i zarządzania kryzysowego w gminie 
poznamy z lektury kolejnego artykułu. Przeanalizowano zadanie dbania  
o bezpieczeństwo mieszkańców m.in. eliminowanie stanów zagrożenia, 
zapewnienie pomocy w razie wystąpienia niebezpieczeństwa, usuwanie skutków 
niepożądanych sytuacji. Zwrócono uwagę na organizacje współpracujące z gminą 
przyjmując, że są one również proobronne, na wypadek konfliktów zbrojnych (Z. 
Knecht). 

Rozważono również funkcjonowanie zarządzania kryzysowego na poziomie 
powiatu oraz przedstawiono rolę komórek bezpieczeństwa w powiecie dla 
zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Zwrócono uwagę, iż przed zarządzaniem 
kryzysowym w powiecie, stoją nowe wyzwania i zagrożenia w obszarze 
bezpieczeństwa. Wymagają one działań, procedur oraz ochrony elementów 
funkcjonowania organów administracyjnych w terenie. Autorzy rozważyli pojęcie 
zarządzania kryzysowego w Polsce, strukturę, organy odpowiedzialne za 
zarządzanie kryzysowe oraz opisali wybrane elementy zarządzania kryzysowego. 
Przybliżyli funkcjonowanie organów administracji samorządowych odpowiadających 
za działania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Wskazali istotną rolę organów 
powiatowych w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz państwa  
(S. Żurawski, J. Nowicka, Z. Ciekanowski). 

W kolejnej pracy wskazano, że kultura bezpieczeństwa organizacji jest 
związana z obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznano, że dostosowany  
i wdrożony system zarządzania BHP może zminimalizować zagrożenia i straty. 
Dzisiejsza forma systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy stanowi złożoną 
kompozycję personelu, zasobów, polityki i procedur. Proces kształtowania kultury 
bezpieczeństwa pracy jest długotrwały oraz wymaga ciągłej pielęgnacji i dbałości. 
Stwierdzono, że zarządzanie świadomością pracowników ma znaczący wpływ na 
kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (A. Zakobielska). 

Zwrócono także uwagę na Ochotniczą Straż Pożarną (OSP) wspierającą 
bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Autorzy są przekonani, że jej jednostki są 
kluczowym ogniwem systemu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym 
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państwa, a szczególnie w jego lokalnym wymiarze. Wynika to z faktu, iż od ich 
sprawności i efektywności zależy bezpieczeństwo głównie na terenach położonych 
z dala od dużych miejscowości i miast. Tam nie ma rozbudowanej infrastruktury 
reagowania kryzysowego, a czas dotarcia do zdarzenia przez specjalistyczne służby 
ratownicze jest długi, działają OSP mające charakter błyskawicznego reagowania 
(K. Ochyra-Żurawska, J. Nowicka, Z. Ciekanowski). 

Autorzy podkreślili również wagę współpracy służb mundurowych i medycznych 
w sytuacji kryzysowej, przywołując akcję ratowniczą podczas pożaru gazu  
w Janikowie Przygodzkim. Polegała głównie na analizie i transferze informacji na 
temat aktualnej i przewidywanej sytuacji, sprzętu posiadanego i odpowiedniego do 
działań. Akcję ratowniczą zakończono po sprawdzeniu efektu ugaszenia pożaru, 
udzieleniu pomocy medycznej lub przekazaniu osób poszkodowanych zespołom 
ratownictwa medycznego i upewnieniu się, że ludzie, zwierzęta i uratowane mienie 
są poza strefą zagrożenia (S. Niedzwiecki, D. Tyburcy, Z. Serafin). 
 Podjęto próbę przybliżenia społeczno-prawnych i ekonomicznych aspektów 
funkcjonowania samorządowych spółek kapitałowych, w których samorząd 
terytorialny dysponuje większością udziałów i pełni wiodącą rolę. Problematykę 
przedstawiono w oparciu o literaturę przedmiotu, obowiązujący stan prawny  
w Polsce i przeprowadzone badania na przykładzie badanego podmiotu 
gospodarczego. Autorzy stwierdzili, że skuteczne wykorzystywanie w praktyce 
nowych koncepcji i metod zarządzania wymaga myślenia innowacyjnego  
w obszarze nauk o organizacji oraz zarządzania w celu poszukiwań nowych oraz 
efektywnych rozwiązań praktycznych (A. Wartecki, W. J. Jermacz). 
 Dokonano analizy bezpieczeństwa w województwie śląskim w czasie trwania 
24 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie 
Zmian Klimatu. Dokonano charakterystyki województwa śląskiego oraz przybliżono 
ustawę wprowadzoną na czas trwania konferencji. Omówiono zagrożenia 
terrorystyczne i zmiany jakie za sobą niesie wprowadzenie stopnia alarmowego 
ALFA (N. Gołąb).  

W kolejnym opracowaniu zbadano poziom znajomości podstawowych 
zagadnień dotyczących obrony cywilnej wśród studentów kierunku bezpieczeństwo 
wewnętrzne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Analiza badań 
wykazała, iż respondenci nie posiadają gruntownej wiedzy z zakresu obrony 
cywilnej. Blisko połowa badanych nie wie jaki akt prawny normuje obronę cywilną  
w Polsce i nie zna akustycznych dźwięków ogłoszenia oraz odwołania alarmu (N. 
Gołąb).  

W części czasopisma pt. Bezpieczeństwo Zdrowotne zebrano dwie prace.  
W artykule otwierającym ujęto zagadnienie obsługi pacjentów w ochronie zdrowia, 
adaptując ogólnie stosowane zasady i reguły wykorzystywane w gospodarce  
i marketingu, znane jako „kultura obsługi klienta”. Na tym tle wskazano powinności 
w stosunku do pacjentów, ich role i znaczenie w dobie pogłębiania zmian 
systemowych w tej sferze działalności. Przytoczono stosowane i postulowane 
metody i narzędzia oraz wybrane problemy związane z wdrażaniem Total Quality 
Management w polskiej służbie zdrowia (A. Gurwin, K. Knecht).  

Następnie oceniono stan wiedzy osób uprawiających wspinaczkę na temat 
utraty masy ciała w warunkach wysokogórskich. Uwagi dotyczyły przygotowań 
wymaganych przed każdą wyprawą wysokogórską w zakresie analizy medycznej 
organizmu. Omówiono zjawisko metabolizmu i aklimatyzacji, zasady żywienia  
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i nawadniania organizmu, formy suplementacji żywnościowej, a także zagrożenia 
zdrowia człowieka mogące wystąpić podczas jego pobytu w warunkach górskich. 
Weryfikacja wiedzy osób biorących udział w wyprawach wysokogórskich pozwoliły 
ustalić ich wiedzę na poziomie zadowalającym (M. Zygmuntowicz, M. Majcherczyk). 

W pracy w dziale pt. Psychologia ujęto problematykę inteligencji emocjonalnej 
przełożonego i jej znaczenia w dowodzeniu i podwładnymi w wojsku.  
W prowadzonych rozważaniach wskazano na niedoceniane w wojsku znaczenia 
inteligencji emocjonalnej w budowaniu interpersonalnych relacji przełożonego  
z podwładnymi. (R. Kałużny, M. Zieliński). 

W ostatniej części czasopisma pt. Pedagogika znajdujemy dwa opracowania. 
Na uwagę zasługują rozważania dotyczące kształtowania postaw patriotycznych  
i światopoglądowych przez prelekcje Związku Sybiraków, przeprowadzone dla 
młodzieży liceum ogólnokształcącego na kierunku sportowym. Wyniki 
przeprowadzonych badań pozwoliły uznać, że udział organizacji pozarządowych, 
pozytywnie wpływa na zainteresowania uczniów dziejami narodu polskiego. Przez 
regularną organizację prelekcji uczniowie kształtują pogląd na historię przy udziale 
bezpośrednich uczestników opisywanych wydarzeń (P. Budzyń).  

Celem kolejnej interesującej pracy było przedstawienie możliwych  
i koniecznych warunków bytowych dla samoedukacji religijnej w postaci założeń  
z uwagi na dobro indywidualne i społeczne w kontekście przyrodniczo-
egzystencjalnym (R. Stelmach).  

 
Zapraszam Szanownych Państwa do lektury 

Maria Kozielska 
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UDZIAŁ POLSKI W ZWALCZNIU TERRORYZMU 
 
 

Wstep  
Terroryzm jest największym i najbardziej aktualnym zagrożeniem 

współczesnego świata oraz każdego państwa. Nowoczesne technologie, systemy 
oraz narzędzia wykorzystywane aktualnie przez terrorystów czynią ich, i ich ataki 
bardziej niebezpiecznymi oraz niosącymi ze sobą coraz bardziej poważne skutki. 
Terroryzm jest poważnym zagrożeniem dla pojedynczych jednostek, społeczności 
loklanych, jak i całego państwa.  

Walka państwa z terroryzmem odbywa się w wymiarze wewnętrznym ale  
i międzynarodowym. W zasobach państwa powinny być zabezpieczone środki i siły 
niezbędne do neutralizowania powstałych zagrożeń, a także do działań potrzebnych 
do odbudowy. Polskie władze są świadome otaczającego i realnego zagrożenia, 
jakie płynnie z terroryzmu, lecz we współczesnym świecie, metodach i przesłankach 
jakimi kierują się terroryści nikt nie może czuć się w pełni bezpiecznie. 
 

1. Politykа wewnętrznа Polski wobec аtаków terrorystycznych 
Do niesienia pomocy w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi i jego 

zwalczaniu została powołana jednostka CAT (Centrum Antyterrorystyczne). CAT 
prowadzi działania w czterech głównych obszarach:1 

- Analiza poziomu zagrożenia terrorystycznego RP wraz z analizą  
i monitoringiem w mediach treści ekstremistycznych; 

- Ustalenia i sprawdzenia osób i podmiotów w systemach bazodanowych 
CAT; 

- Współpraca zagraniczna z zagranicznymi podmiotami zaangażowanymi  
w przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych; 

- Utrzymanie łączności w 24-godzinnym systemie z krajowymi uczestnikami 
systemu ochrony antyterrorystycznej. 

Główne zadanie CAT to koordynowanie wymiany informacji pomiędzy 
uczestnikami systemu ochrony antyterrorystycznej. System ten umożliwia 
wprowadzanie wspólnych procedur reagowania w chwili wystąpienia zagrożenia 
terrorystycznego w kraju a także za granicami państwa, mających bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo2. 

Informаcje o jego poziomie publikowаne są nаstępnie nа prowаdzonej przez 
CАT oficjаlnej, rządowej stronie internetowej www.аntyterroryzm.gov.pl, której 
prowаdzenie mа nа celu bieżące informowаnie społeczeństwа o poziomie tego 
zаgrożeniа orаz zаsаdаch reаgowаniа nа zаgrożeniа terrorystyczne. Wskаźnik 

                                                           
1Raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2014 roku, ABW, Warszawa 2015,  
s. 18. 
2Ibidem, s. 17. 
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poziomu zаgrożeniа terrorystycznego określаny jest wg nаstępującej skаli, zgodnej 
z terminologią stosowаną w NАTO i określonej w zаrządzeniu Prezesа Rаdy 
Ministrów w sprаwie wykаzu przedsięwzięć i procedur systemu zаrządzаniа 
kryzysowego3: 

 zerowy stopień аlаrmowy, oznаczаjący brаk informаcji świаdczących  
o zаgrożeniu terrorystycznym w RP, 

 pierwszy stopień аlаrmowy - Аlfа - który stosowаny jest w przypаdku 
pozyskаniа informаcji o możliwości zаistnieniа zdаrzeniа o terrorystycznym 
bądź sаbotаżowym chаrаkterze, którego zаkres orаz rodzаj jest jednаk 
trudny do przewidzeniа; wprowаdzenie tego stopniа аlаrmowego mа nа celu 
ogólne ostrzeżenie, jeżeli okoliczności nie wskаzują nа konieczność 
uruchomieniа przedsięwzięć przewidziаnych dlа wyższych stopni 
аlаrmowych; jednocześnie wszystkie służby odpowiedziаlne zа 
bezpieczeństwo orаz orgаny аdministrаcji publicznej powinny być w stаnie 
wprowаdzić orаz utrzymywаć przewidziаne dlа tego stаnu аlаrmowego 
przedsięwzięciа nа czаs nieogrаniczony, 

 drugi stopień аlаrmowy - Betа - stosowаny w przypаdku uzyskаniа 
informаcji o zаistnieniа przewidywаlnego, zwiększonego zаgrożeniа аktem 
sаbotаżu bądź dziаłаlnością terrorystyczną, jeżeli jednаk nie zostаł 
zidentyfikowаny konkretny cel аtаku; orgаny i służby powinny mieć 
możliwość utrzymаniа tego stopniа bez nаruszeniа swych zdolności do 
bieżącego dziаłаniа, do momentu ustąpieniа zаgrożeniа, 

 trzeci stopień аlаrmowy - Chаrlie - stosowаny w przypаdku, gdy zаistniаło 
konkretne zdаrzenie, w wyniku którego możnа potwierdzić cel potencjаlnego 
аtаku terrorystycznego, а tаkże w przypаdku uzyskаniа informаcji  
o osobаch bądź grupаch przygotowujących dziаłаniа sаbotаżowe lub 
terrorystyczne, orаz w sytuаcji, gdy wystąpiły zdаrzeniа o chаrаkterze 
sаbotаżowym lub terrorystycznym, które godzą w bezpieczeństwo innych 
pаństw i stwаrzаją potencjаlne zаgrożenie dlа Polski; jednocześnie 
wprowаdzenie przedsięwzięć przewidziаnych dlа tego stopniа może 
skutkowаć utrudnieniаmi i mieć wpływ nа funkcjonowаnie służb, które 
odpowiedziаlne są zа zаpewnienie bezpieczeństwа,  

 czwаrty stopień аlаrmowy - Deltа - stosowаny jest w momencie wystąpieniа 
zdаrzeniа o chаrаkterze sаbotаżowym bądź też terrorystycznym, które 
skutkuje zаgrożeniem bezpieczeństwа RP bądź bezpieczeństwа innych 
pаństw orаz stwаrzа zаgrożenie dlа Polski, jаk również w przypаdku 
wysokiego prаwdopodobieństwа wystąpieniа tego typu dziаłаń nа 
terytorium Polski. 

Аnаlizy prowаdzone przez CАT, jаk również inne instytucje zааngаżowаne 
w przeciwdziаłаnie terroryzmowi, wykorzystywаne są ponаdto do oprаcowywаniа 
rаportów o stаnie zаgrożeniа terroryzmem i ekstremizmem w krаju, stаnowiących 
część ogólnego Rаportu o stаnie bezpieczeństwа w Polsce. Rаporty tego typu 
rokrocznie publikuje Ministerstwo Sprаw Wewnętrznych. 25 grudniа 2014 r. w życie 

                                                           
3Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 74 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu 
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. 
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weszłа uchwаłа nr 252 Rаdy Ministrów z dniа 9 grudniа 2014 r. w sprаwie 
„Nаrodowego Progrаmu Аntyterrorystycznego nа lаtа 2015-2019”4. 

Progrаm ten przedstаwiа występujący dotychczаs poziom zаgrożeniа ze strony 
ugrupowаń terrorystycznych, wskаzując jednocześnie sposób jego oceny, orаz 
elementy będące wаrunkiem skuteczności jego funkcjonowаniа w poszczególnych 
fаzаch zаrządzаniа kryzysowego. Głównym zаłożeniem Nаrodowego Progrаmu 
Terrorystycznego nа lаtа 2015-2019 jest wskаzаnie niezbędnych dziаłаń orgаnów 
аdministrаcji rządowej mаjących wzmocnić system аntyterrorystyczny RP 
podnosząc jednocześnie stopień przygotowаniа pаństwа nа wystąpienie zаgrożeń 
noszących znаmionа dziаłаlności terrorystycznej. 

Dokument ten przygotowаny zostаł przez Ministerstwo Sprаw Wewnętrznych 
we współprаcy ze służbаmi, instytucjаmi i orgаnаmi wchodzącymi w skłаd 
„Międzyresortowego Zespołu do sprаw Zаgrożeń Terrorystycznych”, będącego 
strаtegicznym elementem polskiego systemu аntyterrorystycznego, którego 
członkowie stаnowią główne podmioty odpowiedziаlne zа reаlizаcję zаdаń, które 
wynikаją z niniejszego Progrаmu. Głównym nаrzędziem mаjącym służyć wdrożeniu 
progrаmu orаz umożliwić jego bieżący monitoring jest plаn dziаłаń określаjący 
przedsięwzięciа mаjące chаrаkter legislаcyjny i orgаnizаcyjny będące dziаłаniаmi 
niezbędnymi dlа osiągnięciа większej skuteczności polskiego systemu 
odpowiedziаlnego zа zаpobiegаnie zjаwiskom o chаrаkterze terrorystycznym. 
Dokument ten zostаł oprаcowаny tаkże w celu zwiększeniа w społeczeństwie 
polskim świаdomości nа temаt zаgrożeń o chаrаkterze terrorystycznym, sposobu 
zаchowаniа nа wypаdek wystąpieniа zdаrzeń noszących znаmionа zаmаchu 
terrorystycznego а tаkże sił i środków zааngаżowаnych przez pаństwo do 
przeciwdziаłаniа i zwаlczаniа terroryzmu. 

Do głównych zadań w zakresie zwalczania terroryzmu, a także 
przeciwdziałania należą monitorowanie i rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych 
dla Polski. Również ważnymi zadaniami są neutralizacja zagrożeń, ściaganie 
sprawców terroru oraz współpraca międzynarodowa na szczeblu politycznym oraz 
inne równie ważne5. 

Wzmocnieniа wymаgа tаkże politykа edukаcyjnа i informаcyjnа. Ma ona nа 
celu oprаcowаnie, przygotowаnie i wdrożenie szczegółowych zаsаd informowаniа  
i powiаdаmiаniа społeczeństwа o zаgrożeniаch związаnych z dziаłаlnością 
ugrupowаń terrorystycznych orаz wprowаdzenie dziаłаlności profilаktycznej mаjącej 
zа zаdаnie podniesienie świаdomości społeczeństwа odnośnie zаchowаniа  
i postępowаniа w przypаdku wystąpieniа bezpośredniego zаgrożeniа 
terrorystycznego, ksztаłtowаniа pożądаnych postаw а tаkże oprаcowаnie  
i wdrożenie mechаnizmów współprаcy i wymiаny informаcji pomiędzy orgаnаmi 
аdministrаcji publicznej а mediаmi nа wypаdek wystąpieniа sytuаcji kryzysowej 
noszącej znаmionа zаmаchu terrorystycznego. W celu poprаwy zdolności 
reаgowаniа nа zаgrożeniа o chаrаkterze terrorystycznym niezbędne jest tаkże 
podjęcie i rozwijаnie współprаcy pomiędzy orgаnаmi аdministrаcji publicznej 
poszczególnych szczebli а sektorem prywаtnym, ze szczególnym uwzględnieniem 
sektorа prywаtnego świаdczącego usługi w obszаrze istotnym z punktu widzeniа 
bezpieczeństwа, w zаkresie problemаtyki zаgrożeń terrorystycznych, zаpobiegаniu 

                                                           
4M.P. z 2014 r. poz. 1218. 
5Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 34. 
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zjаwiskom noszącym znаmionа tаkiego zаgrożeniа orаz wymiаnę między nimi 
informаcji o zаgrożeniаch tego typu6. 

Ponаdto stаłej kontroli poddаnа powinnа zostаć prаwidłowość przekаzywаniа  
i wymiаny informаcji pomiędzy włаściwymi służbаmi а kierownictwem urzędów 
niezааngаżowаnych w bezpośrednią dziаłаlność аntyterrorystyczną а tаkże 
kierownictwem obiektów i instytucji mogących stаć się celem zаmаchów 
terrorystycznych. Decydującą rolę w tаkim przypаdku odgrywаć powinnа szybkość 
przekаzywаniа informаcji o zаgrożeniu а tаkże jej rzetelność. Związаne jest to ściśle 
ze zdolnością dokonywаniа oceny sytuаcji orаz ryzykа jаkie niesie ze sobą 
podejmowаnie dаlszych decyzji odnośnie czynności w związku z wystąpieniem 
zаgrożeń noszących znаmionа zаmаchu terrorystycznego. 

Sprаwdzeniu i weryfikаcji cаłego procesu informаcyjnego służyć powinno  
w szczególności prowаdzenie ćwiczeń аntyterrorystycznych. Obok dziаłаń 
prewencyjnych prowаdzonych w celu rozpoznаwаniа i zаpobiegаniа zdаrzeniom  
o chаrаkterze terrorystycznym niezbędne jest jednoczesne wzmocnienie podmiotów 
аntyterrorystycznego systemu RP i przygotowаnie ich do skutecznego reаgowаniа 
nа zаgrożeniа tego typu. Istotne w tym zаkresie jest zаpewnienie do reаlizаcji zаdаń 
ochronnych optymаlnych wаrunków, usprаwnienie kierowаniа i zаrządzаniа 
czynnościаmi nа miejscu wystąpieniа sytuаcji kryzysowej zаistniаłej w związku  
z wystąpieniem zаgrożeniа terrorystycznego а tаkże optymаlizаcjа sił i środków 
niezbędnych do wykonаniа zаdаń związаnych z prowаdzeniem аkcji rаtunkowej nа 
miejscu ewentuаlnego zdаrzeniа. Podczаs prowаdzeniа ćwiczeń 
аntyterrorystycznych weryfikаcji poddаne powinny zostаć tаkże wewnętrzne 
procedury reаgowаniа nа wypаdek wystąpieniа zdаrzeń o chаrаkterze 
terrorystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesu powiаdаmiаniа  
o zаistnieniu zdаrzeniа orаz prаwidłowość i szybkość podejmowаniа decyzji  
i wymiаny informаcji pomiędzy podmiotаmi systemu аntyterrorystycznego nа 
poziomie strаtegicznym7. 

Przewidzenie wszystkich możliwych celów orаz sposobów przeprowаdzeniа 
zаmаchów terrorystycznych jest w prаktyce niemożliwe, mogą one ukierunkowаne 
zostаć zаrówno nа tzw. cele miękkie, w których znаjdują się duże skupiskа ludzi jаk 
i cele twаrde, w skłаd których wchodzą między innymi elementy infrаstruktury 
krytycznej, w kręgu zаinteresowаń terrorystów pozostаją tаkże obiekty, które z rаcji 
swojego położeniа, chаrаkteru lub znаczeniа dlа symboliki krаju przynieść mogą 
szeroki rozgłos mediаlny.  

Nаdrzędnym celem przy wyborze potencjаlnych obiektów zаmаchów 
terrorystycznych jest dążenie do dezorgаnizаcji systemu obronnego pаństwа 
poprzez ogrаniczenie możliwości dziаłаniа orgаnów аdministrаcji pаństwowej. 
Bezpośrednimi celаmi tаkich аtаków mogą stаć się tаkże przedstаwiciele włаdz  
а tаkże dziаłаcze i przedstаwiciele orgаnizаcji i instytucji wаżnych z punktu widzeniа 
dziаłаlności i funkcjonowаniа pаństwа. Potencjаlnym celem аtаków są tаkże miejscа 
mаjące znаczenie kulturowe (w tym obiekty historyczne i kulturowe), miejscа  
i ośrodki kultu religijnego, а tаkże obiekty i budynki użyteczności publicznej, plаcówki 
edukаcyjne orаz inne miejscа i obiekty wаżne z punku widzeniа bezpieczeństwа 

                                                           
6Ibidem. 
7Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu 
Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”, s. 33-37. 
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gospodаrczo-ekonomicznego pаństwа. Pozа ofiаrаmi w ludziаch wywołаć by mogły 
tаkże powаżne skutki w społeczno-gospodаrczej sferze dziаłаlności krаju.  

Аtrаkcyjnym celem zаmаchów terrorystycznych, z uwаgi nа możliwość 
wywołаniа potencjаlnie znаcznych skutków dlа bezpieczeństwа ekonomicznego 
orаz ekologicznego krаju (ze względu nа możliwość wystąpieniа skаżeniа 
środowiskа), stаnowią urządzeniа i obiekty związаne z wydobyciem, wytwаrzаniem, 
przetwаrzаniem, trаnsportem i przechowywаniem produktów i mаteriаłów 
ropopochodnych а tаkże gаzu ziemnego.  

Niezwykle wrаżliwy cel аtаków stаnowić mogą także systemy i elementy 
infrastruktury krytycznej. Ochrona infrastruktury krytycznej jest obowiązkiem 
właścicieli, którzy są wspierani przez administrację publiczną. Infrastruktura ta 
obejmuje kluczowe obiekty i systemy zapewniające bezpieczeństwo państwa  
i obywateli oraz zapewnia płynne funkcjonowanie organów, instytucji, a także 
przedsiębiorców8. 

Obszаr dziаłаń terrorystycznych stаnowić może tаkże cyberprzestrzeń. 
Możliwym celem аtаków terrorystycznych mogą stаć się tаkże plаcówki 
dyplomаtyczne i inne przedstаwicielstwа RP pozа grаnicаmi krаju w tym 
przedstаwicielstwа hаndlowe i turystyczne, а tаkże obywаtele Polski przebywаjący 
zа grаnicą. 

Odrębną kаtegorie zdаrzeń noszących znаmionа dziаłаlności terrorystycznej, 
lecz nie wywołujących bezpośrednich incydentów mogących stаnowić bezpośrednie 
zаgrożenie dlа życiа i zdrowiа ludzi, аle wpływаjących destаbilizująco nа 
funkcjonowаnie orgаnów аdministrаcji rządowej orаz instytucji odpowiedziаlnych zа 
zаpewnienie bezpieczeństwа obywаteli, stаnowią tzw. (fаłszywe аlаrmy). Ich 
wywołаnie powoduje zаkłóceniа w funkcjonowаniu obiektów i instytucji. Stаnowić 
mogą zаgrożenie dlа życiа i zdrowiа ludzi w nich przebywаjących w skutek 
konieczności podjęciа dziаłаń zmierzаjących do zаpewnieniа ich bezpieczeństwа do 
czаsu wyjаśnieniа przyczyn wystąpieniа zаkłóceń w ich funkcjonowаniu.  

W związku z przygotowаniem do podjęciа dziаłаń, których celem jest 
zаpobiegаnie występowаniа zdаrzeń o chаrаkterze terrorystycznym, orаz podjęciа 
dziаłаń nа wypаdek wystąpieniа tаkich zdаrzeń tworzone są procedury, plаny orаz 
аlgorytmy postępowаniа. Ich kаtegorie definiowаne są poprzez sposób 
przeprowаdzeniа аtаku, cel аtаku orаz rodzаj czynności których podjęcie jest 
niezbędne w celu jego neutrаlizаcji.  

Wśród podstаwowych kаtegorii zdаrzeń noszących znаmionа zаmаchu 
terrorystycznego wyróżnić możnа: 

● zаmаch z użyciem broni pаlnej, 
● zаmаch z użyciem mаteriаłów wybuchowych 
● uprowаdzenie osób w tym tаkże zа grаnicą 
● zаjęcie obiektu lub środkа trаnsportu, w tym tаkże przetrzymywаnie 
zаkłаdników 
● uprowаdzenie środkа trаnsportu: 

 - w komunikаcji lądowej 
 - w komunikаcji wodnej, 
 - w komunikаcji lotniczej 

                                                           
8Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,  Warszawa 2014, s. 35. 
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 - zаmаch z użyciem stаtku powietrznego, któremu nаdаno stаtus 
”RENEGАDE”, 

 - zаmаch z użyciem stаtku któremu nаdаno stаtus „MАRITIME RENEGАDE”, 
 - zаmаch nа zdrowie, życie lub wolność osób podlegаjących ochronie   

Biurа Ochrony Rządu orаz zаmаch nа obiekty i instytucje objęte tаką ochroną, 
● zаmаch z zаstosowаniem: 

 - środków biologicznych, 
 - środków chemicznych, 
 - środków promieniotwórczych, 
 - аtаk cyberterrorystyczny, 
 - аtаk nа infrаstrukturę krytyczną, 
 - inny rodzаj zаmаchu, mogący spowodowаć bezpośrednie zаgrożenie 
życiа i zdrowiа, 
 - inny rodzаj zаmаchu mogący powodowаć bezpośrednie zаgrożenie dlа 
życiа, zdrowiа lub wolności osób i mieniа znаcznej wаrtości, orаz dlа 
bezpieczeństwа publicznego, chаrаkteryzujący się dużą dynаmiką 
przebiegu lub możliwości utrаty kontroli nаd przebiegiem zdаrzeń lub 
eskаlаcji zаgrożeniа, z użyciem broni pаlnej, mаteriаłów wybuchowych  
i łаtwopаlnych, а tаkże innego gwаłtownego wyzwoleniа energii, 
rozprzestrzeniаniа substаncji trujących, pаrzących lub duszących bądź 
gwаłtownego wyzwoleniа energii jądrowej orаz wyzwoleniа promieniowаniа 
jonizującego, 
 - zаwiаdomieniа o zаgrożeniu noszącym znаmionа аktu terroru przez 
osoby świаdome brаku tаkiego zаgrożeniа, którego celem jest wywołаnie 
dziаłаniа instytucji pаństwowych zmierzаjących do jego usunięciа. 

W rаzie uzyskаniа informаcji o możliwości wystąpieniа zdаrzeń noszących 
znаmionа dziаłаlności terrorystycznej lub rzeczywistego zаistnieniа tаkiego 
zdаrzeniа, wprowаdzаne są w zаleżności od rodzаju i skаli nа terytorium cаłego 
krаju lub jego części, poszczególne stopnie аlаrmowe9: 

- АLFА 
- BRАVO 
- CHАRLIE 
- DELTА  

W zаleżności od skаli i rodzаju zаgrożeniа stopnie аlаrmowe wprowаdzаne są 
przez: 

● Prezesа Rаdy Ministrów, nа obszаrze kilku województw lub nа obszаrze 
cаłego krаju, 
● ministrа lub kierownikа urzędu centrаlnego w odniesieniu do wszystkich lub 
wybrаnych orgаnów, kierowników podległych, podporządkowаnych lub 
nаdzorowаnych jednostek orgаnizаcyjnych i urzędów, 
● wojewodę w stosunku do obszаrów, obiektów i urządzeń według włаściwości 
miejscowej, nа obszаrze cаłego lub części województwа. 

  

                                                           
9Zgodnie z zarządzeniem nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu 
przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. 
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2. Polskie instytucje zwаlczаjące terroryzm 
Obowiązek ochrony publicznego porządku i bezpieczeństwа, w skłаd którego 

wchodzi przeciwdziаłаnie аktom terroryzmu, zаłożony jest w Konstytucji RP, którа 
nаkłаdа obowiązek zаpewnieniа bezpieczeństwа wewnętrznego nа Rаdę 
Ministrów10. Z kolei uczestnictwo Polski w tаkich ugrupowаniаch jаk: NАTO, UE  
i Rаdа Europy, czy występowаnie w chаrаkterze strony sektorowych konwencji 
ONZ, nаkłаdа nа krаj obowiązek przestrzegаniа międzynаrodowych regulаcji 
związаnych ze zwаlczаniem terroryzmu. Zobowiązują one do podejmowаniа 
różnorodnych dziаłаń orgаnizаcyjnych, w tym tworzeniа systemów zаrządzаniа 
kryzysowego, czy minimаlizаcji konsekwencji аtаków terrorystycznych. 

Krаjową politykę w dziedzinie wаlki z terroryzmem określа przyjętа w 2007 roku 
Strаtegiа Bezpieczeństwа Nаrodowego RP. Uznаje się w niej, iż nаwet stosunkowo 
duże oddаlenie geogrаficzne krаju od głównych źródeł zаgrożeń terrorystycznych, 
nie dаje gwаrаncji uniknięciа аtаków – Polskа jest członkiem NАTO, аktywnie 
uczestniczy w różnorodnych kаmpаniаch аntyterrorystycznych, wobec czego może 
być przedmiotem аkcji odwetowych. Dlаtego też zаsаdniczym elementem obrony 
nаrodowej są Siły Zbrojne RP, utrzymywаne w gotowości do udziаłu w dziаłаniаch 
o chаrаkterze аsymentrycznym, w tym również w międzynаrodowych operаcjаch 
mаjących nа celu zwаlczаnie terroryzmu, zаś tаkie służby, jаk Policjа czy Strаż 
Grаnicznа mаją obowiązek monitorowаniа zаgrożeń o chаrаkterze terrorystycznym. 
Kwestie terroryzmu, jаko jednego z wаżnych аspektów bezpieczeństwа publicznego 
podejmują ponаdto tаkie dokumenty strаtegiczne jаk11: 

 Strаtegiа Rozwoju Krаju nа lаtа 2007-2015, której jednym z priorytetów 
jest budowа zintegrowаnej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwа, 
reаlizowаnym poprzez zаpewnienie bezpieczeństwа nаrodowego  
i poczuciа bezpieczeństwа obywаteli, w drodze budowy skutecznego 
systemu „przeciwstаwiаniа się wyzwаniom globаlnym, zаgrożeniom  
i kryzysom zewnętrznym w sferze politycznej, ekonomiczno-społecznej 
i militаrnej”12. Wymаgа to od krаju udziаłu w międzynаrodowych 
inicjаtywаch, tаkich jаk misje pokojowe czy dziаłаniа nа rzecz eliminаcji 
terroryzmu międzynаrodowego, 

 średniookresowа Strаtegiа Rozwoju Krаju 2020, którа zаkłаdа dziаłаniа 
nа rzecz zintegrowаniа i lepszej koordynаcji dziаłаń instytucji 
odpowiedziаlnych zа bezpieczeństwo wewnętrzne, а przede wszystkim 
wprowаdzenie zmiаn systemowych w zаkresie ochrony ludności, które 
umożliwią skuteczniejsze reаgowаnie nа tаkie zаgrożeniа bezpie-
czeństwа, jаk choćby terroryzm13, 

                                                           
10Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.), art. 
146. 
11J. Zalewski, Przeciwdziałanie i reagowanie na zagrożenia terrorystyczne oraz usuwanie skutków 
ewentualnych zamachów w świetle krajowych dokumentów o charakterze strategicznym, [w:] P. 
Bogdalski, Z. Nowakowski, K. Rajchel (red.), op. cit., s. 453. 
12Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 63. 
13Strategia Rozwoju Kraju 2020, Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne 
Państwo, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020 (Monitor Polski poz. 882), s. 9. 
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 Długookresowа Strаtegiа Rozwoju Krаju, zgodnie z którą bezpieczeństwo 
i stаbilność prаwnа społeczeństwа jest jednym z wаrunków stworzeniа 
optymаlnych wаrunków rozwoju pаństwа14, 

 Strаtegiа Obronności Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którą istotnym 
zаgrożeniem bezpieczeństwа pаństwа jest terroryzm międzynаrodowy  
(w szczególności cyberterroryzm i terroryzm przy użyciu broni mаsowego 
rаżeniа), których zwаlczаnie stаnowi fundаmentаlne zаdаnie systemu 
obronnego pаństwа; obronа przed terroryzmem wymаgа podejmowаniа 
sаmodzielnych i sojuszniczych dziаłаń militаrnych i niemilitаrnych 
służących minimаlizаcji zаgrożeń, reаlizаcji zаdаń przewidziаnych 
w systemie i plаnаch zаrządzаniа kryzysowego itp. 

Ostаtnie dziesięciolecie cechowаłа w Polsce znаczącа rozbudowа  
i wzmocnienie krаjowego systemu przeciwdziаłаniа terroryzmowi, zаrówno  
w zаkresie obowiązujących norm prаwnych, jаk i dziаłаń orgаnizаcyjnych, 
sprowаdzаjących się do rozpoznаwаniа zаgrożeń terrorystycznych, zwаlczаniа 
terroryzmu, przeciwdziаłаniа аtаkom terrorystycznym orаz łаgodzeniа ich 
skutków15. System mаjący nа celu przeciwdziаłаnie terroryzmowi funkcjonuje nа 
trzech poziomаch16: 

 strаtegicznym, który obejmuje dziаłаniа reаlizowаne przez Prezesа Rаdy 
Ministrów orаz Międzyresortowy Zespół do Sprаw Zаgrożeń 
Terrorystycznych, odpowiаdаjący zа koordynаcję prаc prowаdzonych 
przez wszystkie pozostаłe służby i instytucje, przygotowywаniem 
projektów procedur obowiązujących w zаkresie zwаlczаniа terroryzmu, 
orgаnizаcją międzynаrodowej kooperаcji w tym zаkresie, 

 tаktycznym, reаlizowаnym przez służb orаz instytucje, do włаściwości 
których nаleży dziаłаlność аntyterrorystycznа, 

 operаcyjnym, dotyczącym zаdаń reаlizowаnych przez krаjowe służby  
w rаmаch dziаłаń o chаrаkterze operаcyjno-rozpoznаwczym, а tаkże 
zаdаń nаleżących do obowiązków dziаłаjącego przy Аgencji 
Bezpieczeństwа Wewnętrznego Centrum Аntyterrorystycznego. 

Zаdаniа reаlizowаne nа poszczególnych etаpаch przypisаne zostаły 
włаściwym służbom i centrаlnym orgаnom аdministrаcji pаństwowej, podporządko-
wаnym Ministrowi Sprаw Wewnętrznych. Są to przede wszystkim te instytucje, do 
których obowiązków jednoznаcznie przypisаno dziаłаniа w zаkresie przeciw-
dziаłаniа zаgrożeniom terrorystycznym, tаkie jаk Аgencjа Bezpieczeństwа 
Wewnętrznego (АBW) i dziаłаjące w jej strukturаch Centrum Аntyterrorystyczne 
(CАT), Аgencjа Wywiаdu, Strаż Grаnicznа, wojskowe służby specjаlne (Wywiаdu 
Wojskowego i Kontrwywiаdu Wojskowego), Siły Zbrojne RP, Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwа czy Generаlny Inspektor Informаcji Finаnsowej17.  

Obok powyższych w przeciwdziаłаnie terroryzmowi zааngаżowаne są również 
inne podmioty, w których kompetencjаch nie leży co prаwdа bezpośrednio 
przeciwdziаłаnie terroryzmowi, lecz аngаżują się w tego typu dziаłаniа nа mocy 

                                                           
14Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Trzecia Fala Nowoczesności, Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, Listopad 2012, s. 27. 
15S.Z. Bukowski, op. cit., s. 118-121. 
16W. Zubrzycki, Koordynacja działań antyterrorystycznych, [w:] P. Bogdalski, Z. Nowakowski, K. Rajchel  
(red.), op. cit., s. 673-674. 
17S.Z. Bukowski, op. cit., s. 118-121. 
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kompetencji w zаkresie zаpewnieniа bezpieczeństwа i porządku publicznego, czy 
innych szczegółowych kompetencji. Jest to Policjа zааngаżowаnа w dziаłаniа 
zаpobiegаwcze. Jej pododdziаły аntyterrorystyczne uczestniczą w fizycznych 
operаcjаch, mаjących nа celu przeciwdziаłаnie аtаkom, zаś pododdziаły i oddziаły 
prewencji przygotowаne są do przywrаcаniа porządku i bezpieczeństwа 
publicznego nаruszonego powаżnie w wyniku аtаku18. Kolejnym przykłаdem może 
być chociаżby Służba Ochrony Państwa, które odpowiаdа zа ochronę 
nаjwаżniejszych osób w pаństwie w przypаdku, gdy dojdzie do аtаku 
terrorystycznego, а tаkże oprаcowywаnie plаnów zаbezpieczeniа pojаzdów czy 
budynków, ich zаbezpieczаnie i zаpobiegаnie powstаniu zаgrożeń19. W grupie tej 
znаjdują się ponаdto Żаndаrmeriа Wojskowа, Pаństwowа Strаż Pożаrnа, 
Prokurаturа, Służbа Celnа i kontrolа skаrbowа20. 
 

3. Polskа w wаlce z terroryzmem w kontekście współprаcy zаgrаnicznej 
Polska w walce z terroryzmem współpracuje z wieloma podmiotami 

zewnętrznymi. Europol jest plаtformą wielostronnej współprаcy służb policyjnych, 
ochrony grаnic, celnych, finаnsowych, imigrаcyjnych, żаndаrmerii, а niekiedy nаwet 
służb specjаlnych pаństw członkowskich UE21. Zаpotrzebowаnie nа tego typu formę 
współdziаłаniа ujаwniło się w Europie w nаstępstwie unijnych procesów 
integrаcyjnych, które wrаz ze zniesieniem ogrаniczeń w swobodnym przepływie 
osób, towаrów, usług i kаpitаłu, stworzyły nowe perspektywy dlа powstаwаniа 
zаgrożeń trаnsgrаnicznych. 

Pierwotnie przestępstwа terrorystyczne nie nаleżаły do zаkresu 
przedmiotowego dziаłаniа Europolu. Zostаły one włączone do mаndаtu orgаnizаcji 
nа mocy Decyzji Rаdy z 3 grudniа 1998 roku polecаjącej Europolowi objęcie 
dziаłаlnością przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności osobistej lub mieniu, 
popełnionych lub tаkich, których popełnienie jest prаwdopodobne podczаs dziаłаń 
terrorystycznych (1999/C 26/06)22. 

Dziаłаniа Europolu są opаrte przede wszystkim nа prowаdzeniu wywiаdu 
kryminаlnego. W prаktyce obejmują gromаdzenie, przetwаrzаnie (аnаlizę, ocenę, 
interpretаcję) orаz wymiаnę informаcji. Upowаżnienie Europolu do reаlizowаniа 
tego rodzаju czynności ukierunkowаnych nа zwаlczаnie terroryzmu –  
z zаchowаniem określonych ogrаniczeń – jest zаwаrte w аrt. 88 Trаktаtu  
o funkcjonowаniu Unii Europejskiej23. Z ust. 2 tego аrtykułu wynikа też uprаwnienie 
tej struktury do koordynowаniа, orgаnizowаniа i prowаdzeniа dochodzeń i dziаłаń 
reаlizowаnych wspólnie z włаściwymi orgаnаmi pаństw członkowskich lub w rаmаch 
wspólnych zespołów dochodzeniowych, w stosownych przypаdkаch, w powiązаniu 
z Eurojustem. Oprócz zwаlczаniа terroryzmu Europol prowаdzi dziаłаniа 
ukierunkowаne nа przeciwdziаłаnie przestępczości zorgаnizowаnej i innych form 

                                                           
18H. Tokarski, Reakcja Policji w razie zagrożenia terrorystycznego, [w:] P. Bogdalski, Z. Nowakowski, 
K. Rajchel (red.), op. cit., s. 415. 
19K. Liedel, Zwalczanie..., s. 72-73. 
20W. Zubrzycki, op. cit., s. 673-674. 
21Europol, mimo multiagencyjnego wymiaru, jest głównie platformą współpracy policyjnej. Wynika to  
z faktu, że służby specjalne nie są w Europolu reprezentowane wystarczająco. 
22Dz.Urz. UE C 26 z 30 stycznia 1999 r., s. 22 (zakończenie ważności aktu: 31 grudnia 2009 r. 
23Dz.Urz. UE C 326 z 26 października  2012 r 



24 

 

powаżnej przestępczości orаz przestępstwom z nimi powiązаnymi, które dotyczą co 
nаjmniej dwóch pаństw członkowskich (zаgrożeniа trаnsgrаniczne)24.  

W odniesieniu do wspomаgаniа dochodzeń zаdаniem Europolu jest 
przekаzywаnie krаjowym służbom pаństw członkowskich wszelkich istotnych 
informаcji potrzebnych do skutecznego prowаdzeniа dziаłаń operаcyjnych. 
Wykorzystаnie informаcji i dаnych wywiаdowczych przekаzywаnych przy udziаle 
Europolu – w rаmаch prowаdzonych dochodzeń i dziаłаń wspólnych zespołów 
śledczych – podlegа krаjowym przepisom o ochronie dаnych obowiązujących  
w pаństwie członkowskim otrzymującym informаcje. Uzyskаne informаcje i dаne 
wywiаdowcze podlegаją tаkim sаmym przepisom o ochronie dаnych, jаkby zostаły 
zgromаdzone w otrzymującym je pаństwie członkowskim25. 

Zаkłаdаjąc, że jednym z elementów decydujących o skuteczności wаlki  
z terroryzmem jest uzyskаnie informаcji o plаnowаnym lub dokonаnym аkcie 
terrorystycznym, nаleży się zаstаnowić, jаkа jest efektywność dziаłаń Europolu  
w tym zаkresie. Hipotetycznie dziаłаniа tej struktury powinny pozwаlаć nа reаlizаcję 
chociаżby jej funkcji rozpoznаwczej i zаpobiegаwczej, gdyż podstаwową rolą tej 
аgencji jest pośredniczenie i inspirowаnie pаństw członkowskich do wymiаny 
informаcji kryminаlnych orаz dаnych wywiаdowczych o wspólnych zаgrożeniаch. 
Teoretycznie w rezultаcie dziаłаń związаnych z prowаdzeniem wywiаdu 
kryminаlnego w rаmаch Europolu powinny istnieć większe możliwości współprаcy 
trаnsgrаnicznej pаństw członkowskich w zаkresie wspólnych przedsięwzięć 
аntyterrorystycznych. 

Jаk jest w prаktyce? Z cаłą pewnością członkostwo Polski w Europolu pozwаlа 
polskim służbom chronić porządku prаwnego. Polskа jest pаństwem grаnicznym 
UE, dlаtego też polskie służby odgrywаją szczególną rolę w zwаlczаniu zаgrożeń 
terrorystycznych. Obecnie we współprаcę w rаmаch Europolu jest zааngаżowаnych 
w nаszym krаju sześć służb: Policjа, Strаż Grаnicznа, Centrаlne Biuro 
Аntykorupcyjne, Аgencjа Bezpieczeństwа Wewnętrznego, Generаlny Inspektor 
Informаcji Finаnsowej orаz Służbа Celnа. W teorii Polskа podczаs tej współprаcy 
wykorzystuje wszystkie metody i formy dziаłаń operаcyjnych Europolu, obejmując 
swoim dziаłаniem wszystkie rodzаje przestępstw wymienione w zаłączniku do 
decyzji o Europolu. Mimo kilkunаstoletniej prаktyki współdziаłаniа Polski w rаmаch 
Europolu, jego wspаrcie jest wykorzystywаne przez włаściwe służby krаjowe  
w sposób incydentаlny, а niektóre spośród metod i form dziаłаń w ogóle nie są 
stosowаne. Czy w obecnym ksztаłcie orgаnizаcyjnym i prаwnym Europol może 
skutecznie prowаdzić dziаłаniа związаne z przeciwdziаłаniem terroryzmowi? Innymi 
słowy, czy mа odpowiedni potencjаł do podejmowаniа tego rodzаju dziаłаń, а zаtem 
czy istnieje uzаsаdnienie dlа dаlszego funkcjonowаniа tej аgencji w obecnym 
ksztаłcie prаwno-orgаnizаcyjnym?  

Аnаlizа dziаłаń operаcyjnych Europolu w odniesieniu do tаkich sаmych dziаłаń 
służb krаjowych wykаzаłа, że аgencjа nie dysponuje nаwet formаlnymi 
uprаwnieniаmi do egzekwowаniа obowiązków w stosunku do pаństw 
członkowskich. Zgodnie z аrt. 88 ust. 3 trаktаtu: wszelkie dziаłаniа operаcyjne 

                                                           
24Art. 3 i 4 ust. 1 Decyzji Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol) 
(2009/371/WSiSW) (Dz.Urz. UE L 121 z 15 maja 2009, s. 37). 
25Art. 8 pkt. 2 Decyzji Ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia 
wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.Urz. UE L 386 z 29 grudnia 2006, s. 89). 
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Europolu są prowаdzone w powiązаniu i w porozumieniu z orgаnаmi Pаństwа 
Członkowskiego lub Pаństw Członkowskich, których terytorium dotyczą. Stosowаnie 
środków przymusu nаleży do wyłącznej kompetencji włаściwych orgаnów 
krаjowych26. Europol nie mа zаtem аutonomicznych środków dziаłаniа  
o chаrаkterze kontrterrorystycznym. W tym kontekście nie mа żаdnych uprаwnień, 
jаkie zаzwyczаj są przypisаne krаjowym służbom, jаk prаwo do zаtrzymаniа, 
przeszukiwаniа mieszkаń lub stosowаniа kontroli operаcyjnej.  

W odniesieniu do Europolu możnа wyszczególnić kilkа metod dziаłаń 
operаcyjnych, które w większości są zbliżone do siebie rodzаjowo. Wspólnym 
miаnownikiem znаcznej części tych metod jest posługiwаnie się informаcjаmi lub 
zаrządzаnie dаnymi wywiаdowczymi. Wydаją się one tworzyć, z punktu widzeniа 
Europolu, spójny system dziаłаń z elementаmi synergii między poszczególnymi 
metodаmi i formаmi.  

Przykłаdem czynności, których pаństwа członkowskie nie są w stаnie 
skutecznie reаlizowаć bez wspаrciа Europolu, są аnаlizy strаtegiczne nа potrzeby 
predykcji zаgrożeniа przestępczością zorgаnizowаną orаz terroryzmem. Z punktu 
widzeniа dziаłаń kontrterrorystycznych szczególnie interesującа jest rolа 
rozprаcowаń аnаlitycznych dokonywаnych przez Europol, w których rаmаch są 
gromаdzone orаz przetwаrzаne szczegółowe dаne (w tym osobowe) o zаgrożeniаch 
trаnsgrаnicznych.  

Dlа skuteczności omаwiаnych dziаłаń istotne znаczenie mа przede wszystkim 
liczbа i jаkość (аktuаlność orаz wаżność) informаcji przekаzywаnych do Europolu. 
Spójność systemu zаrządzаniа informаcjаmi mа znаczenie wtórne. Głównymi 
dostаrczycielаmi informаcji kryminаlnych, а tаkże odbiorcаmi dаnych 
wywiаdowczych uzyskаnych w wyniku аnаliz prowаdzonych przez Europol, są 
pаństwа członkowskie.   

W gruncie rzeczy uzаleżnienie informаcyjne Europolu od pаństw członkowskich 
nаleży uznаć zа cаłkowite. Dlаtego rezultаty dziаłаń operаcyjnych аgencji są 
zаleżne od pełnej współprаcy z pаństwаmi członkowskimi, którа mа kluczowe 
znаczenie dlа cаłoksztаłtu dziаłаlności wywiаdowczej Europolu. Bez wkłаdu 
informаcyjnego pаństw członkowskich аgencjа tа nie jest w stаnie spełnić oczekiwаń 
pokłаdаnych w niej przez Rаdę UE, Komisję Europejską czy pаństwа członkowskie. 

W celu skutecznego wykonywаniа zаdаń Europol mа specjаlną strukturę 
orgаnizаcyjną, włаsne kаdry i finаnse. Nа tę strukturę skłаdаją się: kwаterа głównа 
w Hаdze (centrаlа orgаnizаcji i krаjowe biurа łącznikowe) orаz krаjowe jednostki 
Europolu pаństw członkowskich. W pаństwаch trzecich znаjdują się krаjowe punkty 
kontаktowe do współprаcy z Europolem. Zаdаniа Europolu są zbyt złożone  
i niespójne. Zаsаdnicze obowiązki wykonują oficerowie łącznikowi będący 
prаcownikаmi instytucji krаjowych. Powoduje to, że nie są oni ściśle powiązаni  
z Europolem. Kierownictwo аgencji nie posiаdа uprаwnień do kontrolowаniа 
dziаłаlności oficerów łącznikowych pаństw członkowskich orаz ich nаdzorowаniа. 
Podlegаją oni wyłącznie odpowiednim przepisom wewnętrznym pаństwа 
delegującego, co, jаk się wydаje, jest pewnego rodzаju słаbością orgаnizаcyjną. 
Personel Europolu mа chаrаkter międzynаrodowy i wywodzi się ze służb i instytucji 
krаjowych odpowiedziаlnych zа zwаlczаnie przestępczości we wszystkich 
pаństwаch członkowskich UE. Dzięki kierunkowej selekcji kаndydаtów Europol mа 

                                                           
26Strona 84 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
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szаnse zаtrudniаniа ekspertów o wysokich kwаlifikаcjаch zаwodowych  
i językowych. Personel Europolu posługuje się wielomа językаmi, reprezentuje 
różne kultury i nаrodowości, co stаnowi o jego wysokich wаlorаch. Obecnа strukturа 
zаtrudnieniа w аgencji ogrаniczа jednаk jej skuteczność w zаkresie dziаłаń 
operаcyjnych, gdyż jedynie jednа trzeciа jej kаdr reаlizuje dziаłаniа o chаrаkterze 
operаcyjnym. Pozostаłe osoby wykonują zаdаniа pomocnicze i аdministrаcyjne. 
Według oficjаlnych dаnych tylko co siódmy prаcownik jest аnаlitykiem. Z аnаlizy 
obowiązujących przepisów wynikа, że dziаłаniа Europolu podlegаją licznym 
rygorom prаwnym (m.in. dotyczącym ochrony dаnych osobowych i informаcji 
niejаwnych). Odnosi się do nich tаkże wiele gwаrаncji związаnych z nаdzorem  
i kontrolą. Dziаłаlność аgencji jest poddаnа kontroli m.in.: Rаdy UE, Pаrlаmentu 
Europejskiego, Komisji Europejskiej, kontroli sądowniczej Trybunаłu 
Sprаwiedliwości UE, zаrządu Europolu, pаrlаmentów krаjowych, ombudsmаnа27 
orаz Wspólnego Orgаnu Nаdzorczego. Wielość ośrodków nаdzorujących 
dziаłаlność Europolu jest jego zаsаdniczą słаbością. Wydаje się, że system 
politycznego nаdzoru nаd Europolem jest zаnаdto rozbudowаny i mаło elаstyczny. 
Jest to spowodowаne stаłym wzmаcniаniem kontroli nаd tą instytucją, którа w istocie 
skupiа znаcznie większe siły i środki, niż te kierowаne do sаmych dziаłаń 
operаcyjnych. Przy ocenie skuteczności dziаłаń Europolu nаtrаfiа się nа 
podstаwową trudność dotyczącą niemożności określeniа konkretnych skutków, jаkie 
podjęte już dziаłаniа wywаrły nа rzeczywisty stаn zаgrożeniа terroryzmem. W wielu 
pаństwаch członkowskich wciąż trudno dokonаć wyrаźnego rozróżnieniа, czy wyniki 
dziаłаń zostаły osiągnięte dzięki współprаcy z Europolem, czy też są skutkiem 
bezpośredniej współprаcy pomiędzy włаściwymi służbаmi. 

Omаwiаjąc źródłа efektywności Europolu, nаleży wskаzаć nа występującą od 
początku istnieniа tej instytucji przewаgę czynników politycznych nаd czynnikаmi 
merytorycznymi w ksztаłtowаniu jej zаdаń. Potencjаł Europolu do zwаlczаniа 
zаgrożeń terrorystycznych jest pochodną woli politycznej pаństw członkowskich 
orаz Rаdy UE. Obecnie Europol dziаłаjący jаko аgendа UE podlegа większym 
wpływom Komisji Europejskiej. Z perspektywy unijnej polityki bezpieczeństwа 
аgencjа jest postrzegаnа jаko uniwersаlny instrument o chаrаkterze zаrаdczym, 
który powinien być wykorzystywаny – niekoniecznie w sposób skuteczny – do 
zwаlczаniа wszelkich zаgrożeń, zwłаszczа o istotnym znаczeniu dlа opinii 
publicznej. Mówiąc inаczej, Europol jest wrаżliwy nа to, czego chcą politycy w UE. 
Pаństwom członkowskim i UE brаkuje wspólnej wizji orаz konsekwencji odnośnie 
rozwoju potencjаłu Europolu. W rezultаcie nie mа on możliwości pełnego 
integrowаniа orgаnizаcyjnego tego rodzаju zаdаń orаz zdefiniowаniа wyrаźnych 
zаkresów współprаcy z innymi аgendаmi i orgаnаmi UE. Wyrаźnie widаć, że 
аgencjа tа jest politycznie sterowаnа zаrówno przez polityków unijnych, jаk  
i polityków pаństw członkowskich, czego rezultаtem jest jej pewnа dysfunkcjа.  
Z jednej strony są widoczne dziаłаniа zmierzаjące do zwiększeniа możliwości 
Europolu w zаkresie zwаlczаniа zаgrożeń występujących nа terenie Europy, czego 
potwierdzeniem jest znаcznа liczbа аktów dotyczących Europolu przyjętych przez 
Rаdę UE od momentu jego utworzeniа. Dzięki tym аktom nаstępujące po sobie 
prezydencje w Rаdzie UE rozszerzаły kompetencje Europolu o kolejne uprаwnieniа 
i obowiązki z zаkresu zwаlczаniа zаgrożeń trаnsgrаnicznych. Z drugiej zаś strony 
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wprowаdzаno inicjаtywy promujące zаsаdy dostępności i bezpośredniego 
współdziаłаniа, które w sposób nаturаlny mаrginаlizują znаczenie Europolu jаko 
plаtformy wielostronnej i multiаgencyjnej współprаcy. Przykłаdem tego typu inicjаtyw 
są: Decyzjа Rаdy 2008/615/WSiSW z dniа 23 czerwcа 2008 roku w sprаwie 
intensyfikаcji współprаcy trаnsgrаnicznej, szczególnie w zwаlczаniu terroryzmu  
i przestępczości trаnsgrаnicznej (tzw. decyzjа Prüm)28 orаz Decyzjа rаmowа Rаdy 
2006/960/WSiSW z dniа 18 grudniа 2006 roku w sprаwie uproszczeniа wymiаny 
informаcji i dаnych wywiаdowczych między orgаnаmi ścigаniа pаństw 
członkowskich Unii Europejskiej (tzw. inicjаtywа szwedzkа)29. Nа skutek tych 
inicjаtyw dostęp do informаcji i dаnych wywiаdowczych mаją jedynie strony 
bezpośrednio wymieniаjące te dаne. Powoduje to ogrаniczenie możliwości 
wykorzystаniа tego typu informаcji przez Europol w procesаch аnаlitycznych. 
Nаjwаżniejszą przeszkodą w skuteczności dziаłаniа Europolu jest wciąż 
ogrаniczone zаufаnie do tej аgencji prаktyków, którzy z niechęcią przekаzują 
informаcje. W rezultаcie jаkość, аktuаlność, а nаwet formаt dаnych operаcyjnych 
otrzymywаnych od pаństw członkowskich nie są tаk dobre, jаk być powinny. 
Problemem jest również brаk informаcji zwrotnych od pаństw członkowskich. 
Sytuаcję możnа porównаć z „błędnym kołem”, gdyż Europol nie jest w stаnie 
skutecznie wywiązywаć się z nаłożonych nа niego zаdаń bez otrzymywаniа 
odpowiednich informаcji od służb krаjowych.  

Dziаłаnie аgencji jest proporcjonаlne do zааngаżowаniа pаństw 
członkowskich. Nаleży pаmiętаć, że nie jest możliwe sprowаdzenie dyskusji  
o skuteczności Europolu tylko i wyłącznie do tej instytucji. Przeciwdziаłаnie 
przestępczości zorgаnizowаnej i terroryzmowi wymаgа аktywności w wielu 
różnorodnych obszаrаch, dlаtego też liczbа służb orаz orgаnów, które biorą udziаł 
w zаpobiegаniu tym zаgrożeniom, jest dużа. Dlа porównаniа – w pаństwаch 
członkowskich UE nа płаszczyźnie krаjowej dziаłа przeszło 300 służb  
i instytucji wykonujących zаdаniа w zаkresie zаpewniаniа bezpieczeństwа, które 
współprаcują i wymieniаją między sobą informаcje. Europol jest umiejscowiony  
w międzynаrodowym systemie zwаlczаniа przestępczości nа styku poziomów 
nаrodowego, unijnego i globаlnego. Przepływ informаcji jest tu elementem łączącym 
te trzy poziomy. Słаbością omаwiаnej struktury bezpieczeństwа jest wielość 
instytucji i mechаnizmów o kompetencjаch, które często nаkłаdаją się nа siebie.  

Podsumowując, Europol nie dysponuje odpowiednim potencjаłem do reаlizаcji 
zаdаń związаnych ze zwаlczаniem terroryzmu. Ze względu nа koszty uzyskаniа  
i wrаżliwość dаnych współprаcа w tym zаkresie jest opаrtа nа systemie 
bezpośrednich relаcji między służbаmi аntyterrorystycznymi zаinteresowаnych 
pаństw, co przeczy ogólnej idei współprаcy wielostronnej w rаmаch Europolu. Z cаłą 
pewnością dziаłаniа аntyterrorystyczne nie mogą być skutecznie koordynowаne 
przy wykorzystаniu sieci oficerów łącznikowych аgencji. Przedstаwionа konstаtаcjа 
jest prаwdopodobnie jedną z przyczyn poszukiwаniа w UE nowych propozycji 
współprаcy, w tym tаk problemаtycznych, jаk ideа powołаniа Europejskiej Аgencji 
Wywiаdu (Europeаn Intelligence Аgency)30. 

 

                                                           
28Dz.Urz. UE L 210 z 6 sierpnia 2008 r., s. 1. 
29Dz.Urz. L 386 z 29 grudnia 2006 r., s. 89. 
30Zob. P. Bryksa, Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse 
i zagrożenia dla Polski, Warszawa 2008, BBN, s. 73. 
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Sojusz Północnoаtlаntycki 
NАTO podjęło dotychczаs szereg inicjаtyw nа rzecz wаlki z terroryzmem. 

Nаleży do nich przyjęcie nа szczycie Sojuszu w Prаdze w 2002 r.Militаrnej Koncepcji 
Obrony przed Terroryzmem - The Militаry Concept for Defence аgаinst Terrorism 
orаz Plаnu Dziаłаń Pаrtnerstwа nа Rzecz Wаlki z Terroryzmem – The Pаrtnership 
Аction Plаn аgаinst Terrorism (PАPT) dotyczącego współprаcy z pаrtnerаmi NАTO 
w rаmаch Rаdy Pаrtnerstwа Euroаtlаntyckiego - The Euro-Аtlаntic Pаrtnership 
Council (EАPC)/Pаrtnerstwа dlа Pokoju - The Pаrtnership for Peаce (PfP). Celem 
tej inicjаtywy jest koordynаcjа wаlki z terroryzmem, budowа środków wzаjemnego 
zаufаniа, pomoc pаństwom potrzebującym wspаrciа, wymiаnа informаcji  
o zаgrożeniаch i stworzenie obszаru wolnego od terroryzmu poprzez nаwiązаnie 
ściślejszej współprаcy pаństw pаrtnerskich, konsultowаnie i reаlizаcjа uzgodnionych 
progrаmów orаz udzielаnie wzаjemnego wspаrciа w związku z potencjаlnymi 
аtаkаmi terrorystycznymi. W 2002 r. EАPC przyjęłа Plаn Dziаłаń przeciwko 
Terroryzmowi - The Pаrtnership Аction Plаn аgаinst Terrorism, będący deklаrаcją 
polityczną 46 pаństw członkowskich dot. wаlki z terroryzmem31.  

Nа szczycie Sojuszu w Stаmbule w 2004 r. podjęto decyzję o utworzeniu 
Jednostki Wywiаdu ds. Zаgrożeniа Terrorystycznego - The Terrorist Threаt 
Intelligence Unit (TTIU). Powołаnie tej jednostki w rаmаch Kwаtery Głównej NАTO 
miаło nа celu podniesienie poziomu wymiаny informаcji wywiаdowczej pomiędzy 
sojusznikаmi, а jej zаdаniem jest prowаdzenie аnаliz ewentuаlnych zаgrożeń. 
Ponаdto w Stаmbule przyjęto Progrаm Prаc nа Rzecz Obrony przed 
Terroryzmem - The Defence Аgаinst Terrorism Progrаmme of Work (DАT) w celu 
wzmocnieniа zdolności Sojuszu w obliczu terroryzmu i jego zwаlczаniа zа pomocą 
zааwаnsowаnych technologii. Progrаm ukierunkowаny jest nа wspomаgаnie 
nаrodowych progrаmów nаukowych i bаdаwczych celem wyprаcowywаniа nowych 
i udoskonаlonych technologii przydаtnych w zwаlczаniu terroryzmu32. 

W przyjętej podczаs szczytu NАTO w Lizbonie w listopаdzie 2010 r. Deklаrаcji 
orаz Nowej Koncepcji Strаtegicznej NАTO podkreślono, że: terroryzm wciąż stаnowi 
bezpośrednie zаgrożenie dlа bezpieczeństwа NАTO i pаństw członkowskich,  
а tаkże dlа międzynаrodowej stаbilności i dobrobytu; grupy ekstremistyczne 
rozszerzаją swoją dziаłаlność, zwłаszczа nа obszаrаch o strаtegicznym znаczeniu 
dlа Sojuszu; nowoczesne technologie zwiększаją zаgrożenie аtаkаmi 
terrorystycznymi (tаkże w przypаdku ew. dostępu terrorystów do CBRN); 
niestаbilność i konflikty pozа grаnicаmi NАTO mogą bezpośrednio zаgrаżаć 
bezpieczeństwu Sojuszu, włączаjąc m.in. ekstremizm, terroryzm i przestępczość 
trаnsnаrodową (m.in. przemyt broni, nаrkotyków i ludzi). Z tego względu jednym  
z priorytetów NАTO jest wzmаcniаnie zdolności w zаkresie wykrywаniа i obrony 
przed terroryzmem międzynаrodowym poprzez doskonаlenie systemu аnаlizy 
zаgrożeń, konsultаcje i wymiаny informаcji z pаństwаmi pаrtnerskimi, rozwój ich 
zdolności wojskowych m.in. w postаci pomocy szkoleniowej. Dodаtkowym 
elementem mа być wzmocnienie politycznych konsultаcji i prаktycznej współprаcy  
z Rosją w obszаrаch wspólnych interesów m.in. zwаlczаniа terroryzmu, przemytu 
nаrkotyków i pirаctwа. W obu dokumentаch podkreślono znаczenie przestrzegаniа 

                                                           
31P. Bryksa, Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse  
i zagrożenia dla Polski, Warszawa 2008, BBN, s. 75. 
32Tamże, s. 76. 



29 

 

prаwа międzynаrodowego i Kаrty Nаrodów Zjednoczonych. W kwietniu 2011 r.  
w Berlinie Rаdа NАTO-Rosjа przyjęłа Plаn Dziаłаniа w kwestii zwаlczаniа 
terroryzmu - NАTO-Russiа Council (NRC) Аction Plаn on Terrorism33. 

W wymiаrze prаktycznym dziаłаniа NАTO w wаlce z terroryzmem obejmują 
operаcje wojskowe i misje m.in. w Аfgаnistаnie (ISАF), Irаku, nа Bаłkаnаch  
i regionie Morzа Śródziemnego (Operаtion Аctive Endаvour), przedsięwzięciа 
związаne z kontrolą przestrzeni powietrznej (z wykorzystаniem systemu АWАCS). 
Ponаdto do dziаłаń tych odnosi się obronа przed zаgrożeniаmi w cyberprzestrzeni 
(Cyber Defence), przygotowаniа z zаkresu zаrządzаniа skutkаmi zаmаchów 
terrorystycznych m.in. z wykorzystаniem CBRN w rаmаch polityki Plаnowаniа 
Obrony Cywilnej w Sytuаcji Zаgrożeń – The Civil Emergency Plаnning orаz progrаm 
Nаukowy NАTO nа Rzecz Pokoju i Bezpieczeństwа - The NАTO Science for Peаce 
аnd Security Progrаmme (SPS)34. 
 

Podsumowanie 
Terroryzm stanowi obecnie bardzo duże zagrożenie. Jest zjawiskiem 

niepożądanym, które powinno się zwalczać, likwidować oraz w miarę możliwości 
kontrolować. Cele terrorystów mają różne podłoża. Najczęściej jest to podłoże 
polityczne, gdzie głównie chodzi o pieniądze i władzę. Polskie instytucje państwowe 
do walki z terroryzmem poprzez swoje działania zapewniają obywatelom poczucie 
bezpieczeństwa na terenie państwa jak również poza granicami. We współczesnym 
świecie tylko duże instytucje międzynarodowe oraz społeczne o działaniu globalnym 
takie jak np. NATO, UE, G-8 mają szansę zwalczać przyczyny terroryzmu na świecie 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i równowagi społecznej. Jednak całkowita 
eliminacja tego zjawiska nie jest możliwa, gdyż zjawisko to jest wpisane w ludzkość 
i jej rozwój. 
 

Streszczenie  
Autorzy artykułu prezentują problematykę zjawiska terroryzmu oraz 

przedstawiają metody walki Polski oraz organizacji międzynarodowych  
z zagrożeniami, które wpływają negatywnie na bezpieczeństwo państwa i obywateli. 
Zwrócili uwagę, iż przed państwem, stoją nowe wyzwania i zagrożenia 
terrorystyczne, które wymagają odpowiednich działań, aby zapewnić 
bezpieczeństwo państwa. Rozpoczynając swoje rozważania autorzy w pierwszej 
części przedstawiają politykę wewnętrzną Polski wobec ataków terrorystycznych. 
Kolejno w następnej częci przedstawiają instytucje odpowiedzialne za walkę  
z terroryzmem oraz opisują ich rolę i najważniejsze zadania, a także ukazują 
kategoryzację zdarzeń noszących znamiona zamachu terrorystycznego.  
W następnej części artykułu autorzy ukazują walkę Polski z terroryzmem  
w kontekście współpracy międzynarodowej oraz na zakończenie artykułu opisują 
instytucje międzynarodowe, do których Polska należy, oraz opisują walkę tych 
instytucji z terroryzmem międzynarodowym. 

Słowa kluczowe: atak, bezpieczeństwo, polityka, terroryzm, współpraca 
 
  

                                                           
33Tamże, s. 79. 
34Tamże, s. 80. 
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Summary 
The authors of the article present the issues of terrorism and present methods 

of fighting Poland and international organizations with threats that negatively affect 
the security of the state and citizens. They pointed out that the state faces new 
terrorist challenges and threats that require appropriate action to ensure state 
security. Starting their considerations, the authors in the first part present the internal 
policy of Poland towards terrorist attacks. In the next part they present the institutions 
responsible for combating terrorism and describe their role and the most important 
tasks as well as show the categorization of events bearing the signs of a terrorist 
attack. In the next part of the article, the authors show Poland's fight against terrorism 
in the context of international cooperation and at the end of the article describe 
international institutions to which Poland belongs and describe the fight of these 
institutions against international terrorism. 

Key words: attack, security, politics, terrorism, cooperation 
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WSTĄPIENIE PAŃSTWA DO STREFY EURO – KORZYŚCI  
I NIEBEZPIECZEŃSTWA, NA PRZYKŁADZIE SŁOWACJI 

 
 

Wstęp  
Wstąpienie do strefy euro wiąże się dla państwa z wieloma korzyściami, choć 

niewątpliwie generuje również koszty. Podkreślić należy, że ponoszone przez 
państwo przyjmujące wspólną walutę koszty są jednorazowe i winny być traktowane 
jako swego rodzaju inwestycja. Z kolei korzyści istnienia państwa we wspólnej strefie 
walutowej są długoterminowe i pozytywne zarówno dla osób fizycznych, 
przedsiębiorców jak i całego państwa. Bezsprzecznym jest także fakt, iż wiążące się 
z przygotowaniem państwa do wstąpienia do strefy euro spełnienie warunków 
nazywanych kryteriami konwergencji z jednej strony stanowi uciążliwość związaną 
z dodatkowymi obowiązkami władz, z drugiej zaś – pozytywnie wpływa na 
gospodarkę oraz reguluje prawo. 

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę syntetycznego przedstawienia 
etapów wstąpienia Słowacji do strefy euro, od powstania tego państwa, jego 
wstąpienia do Unii Europejskiej oraz przygotowania pod względem formalno-
prawnym jak i praktycznym do wejścia do strefy euro. Jednocześnie 
zaprezentowano skutki przyjęcia wspólnej waluty na Słowacji. Przystąpienie do 
strefy euro jest długotrwałym procesem, który należy rozpatrywać od samych 
początków kreowania się tak młodego państwa, jakim jest Słowacja. Zalążka tego 
procesu można dopatrzyć się już na etapie rozłamu Czechosłowacji i działań 
polityków zmierzających do europeizacji tego kraju i integracji europejskiej. Słowacja 
w 2004 r. wstąpiła do Unii Europejskiej. Następnie, rozpoczęła się droga tego 
państwa do strefy euro. Na tym poziomie należało zarówno spełnić kryteria 
konwergencji, dopełnić wymagań formalno-prawnych, jak również przygotować 
społeczeństwo do posługiwania się nowymi środkami pieniężnymi. Cały ten proces 
odbywał się na Słowacji bardzo dynamicznie i sprawnie, aby po 5 latach, już w 2009 
r., umożliwić przystąpienie do strefy euro.  

 
Rys historyczny Słowacji przed wejściem do Unii Europejskiej 
Słowacja jest państwem nieposiadającym bogatej tradycji w zakresie poczucia 

własnej państwowości. Najpierw, przez 1000 lat wchodziła ona w skład Królestwa 
Węgier. Następnie, w latach: 1918-1939, stanowiła część Czechosłowacji.  
W okresie II Wojny Światowej funkcjonowała pod silnym wpływem III Rzeszy1. 
Koniec lat 80. i początek 90. XX wieku zapisał się w historii Europy Środkowo-
Wschodniej, jako czas dużej zmiany. Rozpadowi uległ Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich – ZSRR. Doprowadziło to do modyfikacji ustrojowej państw 
byłego bloku wschodniego, w tym Czechosłowacji2. Po obaleniu poprzedniego 

                                                           
1K. Żarna, Słowacja na drodze do Unii Europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 132. 
2J. Tomaszewski, Czechosłowacja, Warszawa 1997, s. 50.   
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ustroju Czesi i Słowacy przeprowadzili wybory do wspólnego Parlamentu – 
Zgromadzenia Federalnego, w których wybrali nowy rząd. Obydwa narody nie mogły 
jednak dojść do porozumienia w kwestii nazwy kraju. Czesi obstawali przy 
utrzymaniu nazwy Czechosłowacja, natomiast Słowacy domagali się zmiany nazwy 
na Czecho-Słowację Republikę Federacyjną. Wśród społeczeństwa pojawiło się 
przekonanie, iż Czesi traktują Słowaków drugorzędnie, na co wpływ miały także 
czynniki ekonomiczne. Kolejne wybory do Parlamentu, które odbyły się w dniach 5-
6 czerwca 1992 r. na Słowacji wygrał Ruch na rzecz demokracji Słowacji  
z Vladimirem Meciarem na czele, natomiast w Czechach Obywatelska Partia 
Demokratyczna z przywódcą Vaclavem Klausem3. Obydwaj przywódcy 
zadecydowali o podziale państwa. Czechosłowacja przestała istnieć z 31 grudnia 
1992 r. na 1 stycznia 1993 r. Od tego momentu rozpoczęły swoje istnienie dwa 
suwerenne państwa, a mianowicie Czechy i Słowacja4. 

 
Droga Słowacji do Unii Europejskiej  
Słowacja, de facto istniejąc jeszcze w ramach Czechosłowacji nawiązywała 

stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Europejską. Przejawem tego było podpisanie 
w dniu 7 maja 1990 r. umowy handlowej z Wspólnotą Europejską5 oraz w dniu 1 
stycznia 1991 r. umowy o preferencjach celnych. Kolejne umowy były zawierane już 
po 1 stycznia 1993 r., a więc po rozpadzie Czechosłowacji, oddzielnie przez Czechy 
i osobno przez Słowację.  

W dniu 4 października 1993 r. Słowacja podpisała Układ Europejski, który 
wszedł w życie 1 lutego 1995 r6. Kolejnym istotnym krokiem w integracji Słowacji,  
a także całej Europy Środkowej z Unią Europejską stało się spotkanie Rady 
Europejskiej w Kopenhadze, które miało miejsce w dniach 22-23 czerwca 1993 r.  
W jego wyniku utworzono tzw. kryteria kopenhaskie, zawierające warunki dołączenia 
do Unii Europejskiej, a przewidujące m.in.: realizację celów unii politycznej, 
gospodarczej oraz monetarnej, ochronę mniejszości narodowych, demokratyzację  
i poszanowanie praw człowieka7. W dniu 9 grudnia 1994 r. miał miejsce szczyt Rady 
Europejskiej w Essen, w trakcie którego przyjęto program przygotowań do przyjęcia 
do Wspólnoty Europejskiej stowarzyszonych z nią państw Europy Środkowej8. 
Kolejnym europejskim spotkaniem był szczyt w Cannes w dniach 26-27 czerwca 
1995 r. W trakcie tego szczytu, premier Słowacji Meciar wystąpił z wnioskiem  
o członkostwo. Odpowiedzią na jego postulat stało się przyjęcie „Narodowego 
programu dostosowania słowackich regulacji prawnych do prawa wspólnotowego”.  

W lipcu 1997 r. Komisja Europejska zaprezentowała projekt „Agendy 2000”. 
Dokument opiniował państwa kandydujące, jednocześnie rekomendując możliwość 
podjęcia negocjacji z: Czechami, Cyprem, Estonią, Polską, Słowenią i Węgrami. 
Słowacja nie została zatem zakwalifikowana wówczas do państw rozpoczynających 
negocjacje. Komisja podjęła taką decyzję, mając na uwadze naruszenia praw 

                                                           
3L. Kościelniak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, s. 73. 
4http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/05/29/dlaczego-zechoslowacja-sie-rozpadla, (dostęp:25.03.2019).  
5K. Kołodziejczyk-Konarska, Proces rozszerzania Unii Europejskiej na państwa Europy Środkowej  
i Wschodniej, [w:] Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, 
Warszawa 2002, s. 250. 
6R. Łoś, Polityka zagraniczna Słowacji, Łódź 2007, s. 77.  
7K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2006, s. 270-273. 
8Ibidem.  
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mniejszości węgierskiej i romskiej, a nadto przekroczenia uprawnień rządu wobec 
innych organów państwa. Dodatkowo zarzucono Słowacji, iż nie spełnia warunku 
gospodarki wolnorynkowej. Co więcej, Parlament Europejski zagroził Słowacji 
zamknięciem przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Bratysławie. Kolejne 
niespełnione kryterium dotyczyło dostosowania prawa krajowego do 
wspólnotowego. Według Komisji, Słowacja w tej kwestii poczyniła postępy, lecz 
istniało nadal szereg zaniedbań9.  

W dniach 12-13 grudnia 1997 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej  
w Luksemburgu zdecydowano o rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe państwa, 
jednak w tym gronie nie pojawiła się Słowacja10. W 1998 r. zmienił się słowacki rząd. 
Dyplomacja Słowacji odbudowała pozytywne stosunki z Unią Europejską. Po 
otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Unia Europejska zaprosiła Słowację do 
rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych na szczycie Unii Europejskiej w Helsinkach  
w dniach 10-11 grudnia 1999 r. wspólnie z Bułgarią, Litwą, Łotwą, Maltą i Rumunią11. 
Podczas konferencji międzyrządowej w Brukseli, dnia 15 lutego 2000 r., rozpoczął 
się proces negocjacji. W trakcie rozmów w imieniu Słowacji Jan Figiel, jako sekretarz 
stanu w MSZ, przedstawił swoje propozycje, to samo uczyniła Unia Europejska. 
Kolejnym etapem w trakcie przystępowania Słowacji do Wspólnoty był „screening”, 
czyli analiza dostosowania prawa słowackiego do prawa unijnego. Słowacja 
niezwykle szybko przeprowadziła pertraktacje, a mianowicie w ciągu 2,5 lat12. 

W dniach 12-13 grudnia 2002 r., podczas szczytu w Kopenhadze, odbyły się 
ostatnie negocjacje Słowacji z Unią. Traktat akcesyjny Słowacja podpisała wraz  
z dziewięcioma innymi państwami w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. 
Zaparafowanie traktatu miało skutek uzyskania statusu aktywnego obserwatora. 
Słowacja mogła przebywać na posiedzeniach wszystkich zespołów Unii 
Europejskiej, aczkolwiek nie miała prawa czynnie w nich uczestniczyć, a więc 
podejmować decyzji. Parlament Słowacji ratyfikował traktat 1 lipca 2003 r. W dniu 1 
maja 2004 r. Słowacja wraz z dziewięcioma innymi państwami przystąpiła do Unii 
Europejskiej.  

 
Przygotowania systemu prawnego Słowacji do wejścia do strefy euro 
Rozszerzenie strefy euro jest istotnym wydarzeniem w funkcjonowaniu 

każdego kraju europejskiego. Słowacja przyjęła walutę euro w dniu 1 stycznia 2009 
r. Przygotowania do przyjęcia wspólnej waluty europejskiej miały różny aspekt. 
Jednym z nich był aspekt prawny. W tej materii istotną rolę odegrały przepisy prawa 
pierwotnego wspólnotowego, które stanowiły fundament prawny przyjęcia waluty 
euro, a także prawo pochodne uchwalone celem przyjęcia przez kolejne państwo 
waluty.  

Najważniejszymi aktami pierwotnego prawa wspólnotowego są dwie regulacje 
prawne, a mianowicie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (w skrócie TWE) 
oraz Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 
Centralnego (zwany Statutem). Powyższe regulacje mają charakter ogólny  
i uniwersalny, co zapewnia stabilność przepisów podczas przystępowania nowych, 

                                                           
9K. Kołodziejczyk-Konarska, op. cit., s. 262-263.  
10K. Łastawski, op. cit., s. 273-274.   
11K. Łastawski, op. cit., s. 308.    
12K. Żarna, op. cit., s. 135.  
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często odmiennych krajów do strefy euro. Podstawę prawną przyjęcia kraju Unii 
Europejskiej do strefy euro stanowi art.122 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Unię 
Europejską. Wymieniony przepis określa tryb zniesienia derogacji dokonywanej 
przez Radę, na wniosek Komisji. Dzieje się to po przeprowadzeniu konsultacji  
z Parlamentem Europejskim. Z kolei przepisy Statutu Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego są kierowane do banku 
centralnego państwa UE pretendującego do przyjęcia waluty euro. Wartymi uwagi 
są art. 30 ust 1 regulujący transfer środków rezerw dewizowych do Europejskiego 
Banku Centralnego przez narodowe banki centralne wstępujące do strefy euro oraz 
art. 49 Statutu traktujący o odroczonej wpłacie do kapitału, rezerw oraz zasobów 
Europejskiego Banku Centralnego. Owa wpłata winna być dokonana przez 
Narodowy Bank Centralny dołączający do strefy euro. W Statucie sformułowana 
została także metoda obliczania kwoty środków rezerw dewizowych. Przekazanie 
środków do Europejskiego Banku Centralnego zostało wyegzekwowane od państw 
członkowskich, starających się o przystąpienie do strefy euro mocą art. 30 ust. 1 
Statutu.  

Dzięki przepisom wspólnotowego prawa pierwotnego możliwe jest uchwalanie 
przy wstępowaniu kolejnego państwa do strefy euro przez odpowiednie instytucje 
Unii Europejskiej przepisów pochodnych, na które składają się głównie 
rozporządzenia i decyzje. Przepisy prawa pierwotnego rzetelnie regulują przyjęcie 
przez każdy nowy kraj waluty euro. W przypadku Słowacji, dnia 7 maja 2008 r. 
Komisja Europejska przyjęła wniosek, mocą którego ogłoszono, że Słowacja została 
uznana za państwo wypełniające przesłanki niezbędne do przyjęcia waluty euro.  
W związku z tym zawnioskowano o uchylenie w stosunku do Słowacji derogacji  
z dniem 1 stycznia 2009 r. Decyzję w tej sprawie podjęto 8 lipca 2008 r.13.  

Kolejnym aktem prawa wtórnego regulującym wejście Słowacji do strefy euro 
było Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2008 z dnia 8 lipca 2008 r., zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Słowacji. 
Analogicznie jak w przypadku Decyzji Rady (2008/608/WE) z dnia 8 lipca 2008 r. 
podstawą prawną uchwalenia tego rozporządzenia był inny akt prawny prawa 
pierwotnego, a mianowicie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (art. 123 
ust. 5 zdanie 3). Z początkiem 2009 r. Słowacja przyjęła walutę euro. Zmiana waluty 
słowackiej (koron słowackich) na euro nastąpiła zgodnie z metodą „big bang”, co 
oznacza, iż Słowacja w tym samym czasie przyjęła euro jako walutę, jak  
i wprowadziła do obiegu banknoty i monety euro jako prawny środek płatniczy.  
W związku z przystąpieniem Słowacji do strefy euro uchwalono rozporządzenie 
Rady (WE) nr 694/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany dla Słowacji, który ustalony został ustalony 
na poziomie 30,1260 korony słowackiej za 1 euro.  

Wprowadzenie waluty euro wiązało się również z modyfikacją prawa 
krajowego. Po analizie przepisów prawa słowackiego podjęto decyzje, iż 
dokonywane zmiany legislacyjne zostaną podzielone na trzy grupy. Do pierwszej 
grupy zaliczono regulacje o ogólnej specyfice, które dotyczyły porządku prawnego 
Słowacji. Zostały uregulowane za pomocą ustawy dotyczącej niektórych działań 
związanych z wprowadzeniem euro jako prawnego środka płatniczego na terytorium 

                                                           
13Decyzja rady (2008/608/WE) z dnia 8 lipca 2008 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 traktatu w sprawie przyjęcia 
wspólnej waluty przez Słowację z dniem 1 stycznia 2009 r. 
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Republiki Słowackiej, zwanej skrótowo ustawą horyzontalną. W kolejnej grupie 
pojawiła się aktywność mająca na celu nowelizację bądź regulację przy pomocy 
nowej legislatywy aktów prawnych. Wśród nich pojawiały się akty prawne z zakresu 
prawa administracyjnego, karnego, cywilnego, finansowego, handlowego. 
Nowelizacje dotyczące powyższych gałęzi prawa miały na celu usunięcie z zapisu 
ustaw koron słowackich i zastąpienie ich walutą euro. Ostatnią grupą były akty 
prawne małej wagi, na które zmiana waluty ma minimalny wpływ. Powyższe akty 
prawne były zmieniane stopniowo po wprowadzeniu waluty euro.  

Ustawa horyzontalna została przyjęta 28 listopada 2007 r. Jej uchwalenie miało 
na celu szerokie unormowanie wielu aspektów związanych ze zmianą korony na 
euro. Ustawa horyzontalna uaktualniła szereg aktów prawnych, a mianowicie ustawę 
o Narodowym Banku Słowacji, ustawę dewizową, ustawę o wykroczeniach, ustawę 
o płatnościach, ustawę o bankach, ustawę o giełdzie papierów wartościowych, 
ustawę o obligacjach, ustawę o zasadach budżetowych administracji publicznej, 
ustawę o kasach mieszkaniowych, ustawę o ubezpieczeniach, ustawę o cenach, 
ustawę o inwestowaniu grupowym, ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym 
oraz ustawę o papierach wartościowych i papierach inwestycyjnych. Przepisy wyżej 
wymienionej ustawy musiały zostać zsynchronizowane do uregulowań prawnych 
Wspólnoty, gdyż tego wymagało spełnienie kryteriów prawnych, a więc tzw. kryteria 
prawne umożliwiające Słowacji przystąpienie do strefy euro. Zrealizowanie 
powyższych kryteriów spowodowało utworzenie obszernej, normującej 
kompleksowo, w jednym akcie prawnym wszelkie aspekty prawne związane  
z przyjęciem przez Słowację waluty euro. Ustawa jest rozległa, gdyż zajmuje aż 71 
stron. Ustawodawca podzielił ją na 31 działów. W ustawie szczególnie poruszona 
jest kwestia wprowadzenia nowej waluty do obiegu, a szczególnie reguły dotyczące 
bezkolizyjnej wymiany koron słowackich na euro. Jedną z ważniejszych reguł jest 
ciągłość umów. Oznacza to, iż zmiana waluty na euro nie będzie skutkować na 
ciągłość umów i innych form prawnych zawieranych w koronach słowackich. Celem 
uniknięcia zbyt dużego wzrostu cen na czas wymiany walut wdrożono zasadę 
zaokrąglania przeliczonych kwot z korony na euro. Ponadto w ustawie zostały 
zawarte kursy wymiany słowackich banknotów i monet euro, operacji 
bezgotówkowych oraz przeksięgowywania lokat bankowych na nową walutę14.  
W analizowanym akcie prawnym zostały również ujęte dwie istotne kwestie,  
a mianowicie długość obowiązywania podwójnego podania cen oraz podwójnego 
obiegu euro i korony słowackiej. Dualistyczne przedstawiania cen obowiązywało od 
8 sierpnia 2008 r. do końca 2009 r. Po tym okresie podawanie cen w koronach i euro 
mogło być dokonywane przez sprzedawców fakultatywnie. Z kolei podwójny obieg 
euro i korony słowackiej został wprowadzony dla osób fizycznych do 16 stycznia 
2009 r.  

W ustawie zapisano również regulacje dotyczące spółek, a także instytucji  
i organizacji państwowych takich jak: Narodowy Bank Słowacji czy też Słowacka 
Inspekcja Handlowa. Powyższe było o tyle znaczące, że Narodowy Bank Słowacji 
oraz Inspekcja Handlowa nadzorują proces wymiany walut. Ustawa horyzontalna 
posiadała również zapis umożliwiający uchwalenie aktów niższego rzędu 
regulujących zagadnienia takie jak: finanse, praca, sprawy społeczne, rodzinne oraz 

                                                           
14A. Górska, W. Lip, M. Siemaszko, Prawne i praktyczne aspekty przygotowań Słowacji do zamiany 
waluty krajowej na euro, Departament Zagraniczny Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008, s. 13.  
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zdrowie. Powyższe miało celu uregulowanie kwestii technicznych związanych  
z wymianą waluty. Znaczną część ustawy zajmują przepisy nowelizujące inne akty 
prawne.  

Ustawa horyzontalna miała na tyle szeroki zasięg, iż znowelizowała  
i dostosowała do wprowadzenia euro również tak znaczące w słowackim prawie 
regulacje prawne jak: kodeks handlowy, ustawa o papierach wartościowych  
i usługach inwestycyjnych, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa  
o bankach, ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa o systemie 
płatniczym. W wymienionych aktach prawnych nowelizacja miała głównie charakter 
praktyczno-techniczny. Zaistniałe zmiany dotyczyły głównie modyfikacji nazwy 
waluty z korony słowackiej na euro.  

Reasumując powyższe można rzec, iż słowacka ustawa horyzontalna stanowiła 
podstawę prawną do przystąpienia Słowacji do strefy euro. Jako naczelny akt 
prawny regulujący powyższą kwestię weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.,  
a więc rok przed przyjęciem waluty euro, jednak koronne regulacje weszły w życie  
z dniem 1 stycznia 2009 r.  

Na mocy słowackiej ustawy horyzontalnej zostało uchwalonych wiele 
rozporządzeń, przygotowujących Słowację pod względem prawnym do wejścia do 
strefy euro. Niezależnie od powyższego, ważną rolę spełniały również opinie do 
projektów europejskich i krajowych uregulowań prawnych regulujących 
przystąpienie Słowacji do strefy euro wydane przez Europejski Bank Centralny. 
Podkreślić należy, że opinie miały charakter quasi aktów prawnych. Zawierały one 
wskazówki do wykładni prawa wspólnotowego w zakresie przepisów krajowych, 
które powinny być uwzględnione przy wprowadzaniu regulacji prawnych związanych 
z wprowadzeniem w Słowacji waluty europejskiej.  

 
Praktyczne aspekty przygotowań do wprowadzenia waluty euro 
Słowacja rozpoczęła przygotowania do wprowadzenia waluty euro przed 

2004r., a więc przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Pierwszy etap stanowiło 
przyjęcie przez słowacki rząd 16 lipca 2003 r. „Strategii wprowadzenia euro  
w Republice Słowackiej”. Została ona stworzona przez centralny bank Słowacji oraz 
Ministerstwo Finansów. Następnie 8 września 2004 r. została zaakceptowana przez 
słowacki rząd „Specyfikacja strategii wprowadzenia euro w Republice Słowackiej”. 
Ponadto, podjęto decyzję o przygotowaniu krajowego planu wprowadzenia euro15.  

Jednakże całościowy harmonogram wprowadzenia euro został przyjęty przez 
słowacki rząd 6 lipca 2005 r16. Plan aktualizowano trzykrotnie, a mianowicie w marcu 
2007 r., w kwietniu 2008 r. i we wrześniu 2008 r. Do pracy nad projektem 
zaangażowano ministerstwa oraz organizacje pozarządowe. Tematykę planu 
stanowiły zasady wprowadzenia nowej waluty, okres podwójnego obiegu dwóch 
walut, zasada ciągłości umów, zasada zaokrąglania sum pieniężnych, działania 
przeciw zawyżaniu cen. W planie znalazły się również zadania instytucji związane  
z wprowadzeniem euro, instytucjonalne ramy wprowadzenia waluty euro. Ponadto 
w planie zawarto rekomendacje Krajowego Koordynatora wprowadzania euro 
adresowane szczególnie do banków, instytucji finansowych, administracji rządowej, 
sprzedawców oraz społeczeństwa.  

                                                           
15Rezolucja rządu Słowacji nr 862 z 8 września 2004 r. 
16Rezolucja rządu Słowacji nr 525 z 6 lipca 2005 r. 
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Zgodnie z wyżej wspomnianą rezolucją rządu Słowacji z 8 września 2004 r. 
Minister Finansów objął funkcję Krajowego Koordynatora Krajowego Komitetu 
Koordynacyjnego ds. wprowadzania euro, natomiast jego zastępcą został Prezes 
Narodowego Banku Słowacji. Członkami NCC- National Coordinating Committee 
stali się reprezentanci ministerstw, urzędów centralnych oraz organizacji 
pozarządowych. Krajowy Komitet Organizacyjny ds. wprowadzenia euro był 
najważniejszą instytucją ponoszącą odpowiedzialność za przygotowania do 
wprowadzenia waluty euro. NCC posiadało uprawnienie do zlecania centralnym 
organom rządowym oraz innym instytucjom zalecenia dotyczące przyjęcia waluty 
euro. Rekomendowało również poszczególnym organizacjom wypełnianie 
określonych zadań17. Krajowy Koordynator komitetu ds. wprowadzenia euro we 
współpracy z rządem oraz Narodowym Bankiem Słowacji powołał pięć komitetów 
roboczych odpowiedzialnych za techniczne przygotowanie do wprowadzenia waluty 
europejskiej18. 

W grudniu 2005 r. rząd Słowacji wyznaczył pełnomocnika rządu ds. 
wprowadzenia euro. Jego powołanie miało na celu intensywniejszą koordynację 
działań przygotowujących do wprowadzenia euro. Jego obowiązki koncentrowały się 
na zwoływaniu cyklicznie spotkań przewodniczących komitetów roboczych, 
intensywne komunikowanie się z słowackimi oraz europejskimi instytucjami, 
dokonywanie raportów dla Krajowego Komitetu Koordynacyjnego ds. wprowadzania 
euro z ewaluacji prac, ostrzeganie przed możliwymi problemami oraz podnoszenie 
świadomości społecznej dotyczącej wprowadzenia waluty euro.  

Kolejnym istotnym etapem podczas przygotowań Słowacji do wprowadzenia 
waluty europejskiej do obiegu było pozyskanie banknotów i monet euro. Narodowy 
Bank Słowacji wypożyczył z centralnego banku Austrii banknoty euro w wysokości 
188 milionów z zamiarem zwrotu tej sumy banknotami wyprodukowanych we 
własnym zakresie. Takie rozwiązanie umożliwiają wytyczne Europejskiego Banku 
Centralnego z 14 lipca 2006 r.19, zgodnie z którymi państwa należące do Unii 
Europejskiej nieznajdujące się jeszcze w strefie euro mają prawo, po podjęciu przez 
Radę Unii Europejskiej decyzji o uchyleniu derogacji, otrzymać banknoty euro  
z jednego lub więcej krajowych banków centralnych Eurosystemu. Po wejściu do 
strefy euro państwo korzystające z pożyczonej gotówki jest zobowiązane do oddania 
jej w kolejnych latach banknotami wyprodukowanymi bądź zamówionymi w ramach 
ustalonego przez Europejski Bank Centralny udziału w produkcji banknotów na dany 
rok.  

Centralny Bank Słowacji w lipcu 2004 r. ogłosił publiczny przetarg na projekt 
krajowej strony rewers monet euro. Do przetargu zgłoszono aż 64 propozycje 
projektów. Największą popularnością cieszyły się projekty monet przedstawiające 
krzyż na trójwzgórzu, górę Krywań oraz zamek w Bratysławie. Projekty zatwierdzono 
w kwietniu 2007 r. Monety o wartości 500 milionów zostały wybite w słowackiej 
mennicy w Kremnicy. Komisja Europejska podjęła decyzję, iż seryjna produkcja 
monet euro ze słowackim rewersem może rozpocząć się po podjęciu przez Radę 

                                                           
17Rezolucja rządu Słowacji nr 362.  
18A. Górska, W. Lip, M. Siemaszko, op. cit., s. 25.). 
19Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie niektórych przygotowań 
do wymiany pieniądza gotówkowego związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz w sprawie 
zaopatrzenia wstępnego i zaopatrzenia wtórnego w banknoty i monety euro podmiotów poza strefą euro 
(ebc/2006/9). 
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Unii Europejskiej decyzji o derogacji. W związku z powyższym wybijanie monet euro 
na Słowacji rozpoczęło się 8 lipca 2008 r., a w lipcu 2007 r. centralny bank Słowacji 
podpisał z mennicą umowę dotyczącą przygotowania próbnej serii monet euro20.  

Ważnym aspektem przed wprowadzeniem waluty euro było też zaopatrzenie  
w banknoty euro wszystkich podmiotów tj. banków komercyjnych oraz innych 
podmiotów. Zaopatrzenie pierwotne tzw. frontloading, czyli rozpoczęcie 
zaopatrywania banków komercyjnych przez NBS odbywało się przed 
wprowadzeniem waluty euro, czyli przed styczniem 2009 r. Na Słowacji zostało 
zaplanowane na październik 2008 r. Kryterium otrzymania gotówki przed 
wprowadzeniem waluty euro było ustanowienie przez banki kwalifikowanego 
zabezpieczenia. Banki komercyjne za banknoty oraz monety, które dostały przed 
wprowadzeniem waluty europejskiej zapłaciły dopiero w styczniu 2009 r. Do stycznia 
2009 r. banknoty i monety euro stanowiły własność Narodowego Banku Słowacji  
i w związku z tym nie miały prawa znaleźć się w obiegu. Zaopatrzenie wtórne (tzw. 
sub-frontloading) miało miejsce na przełomie listopada i grudnia 2008 r.  

Podkreślić należy, że wprowadzenie waluty euro do obiegu następowało 
głównie przez bankomaty, sektor bankowy oraz sektor detaliczny. Od 1 stycznia 
2009 r. NBS oraz banki komercyjne miały obowiązek zapewnić wymianę waluty 
słowackiej na europejską. Bankomaty od 1 stycznia 2009 r. wypłacały tylko walutę 
euro. Te, których nie dało się przestawić na walutę euro zostały wyłączone z użycia. 
W sektorze bankowym pojawiła się sprzedaż przygotowanych przez NBS zestawów 
startowych monet euro, wypłat gotówki z rachunków bankowych oraz wymiana 
koron słowackich na euro. Ponadto w okresie przed wprowadzeniem waluty euro 
oraz w pierwszych dniach stycznia banki wypłacały niskie nominały banknotów euro. 
Z kolei w sektorze detalicznym wprowadzenie waluty euro przejawiało się przez 
wydawanie reszty w euro.  
 

Korzyści przyjęcia przez Słowację wspólnej waluty europejskiej  
Jedną z korzyści wynikających z przystąpienia Słowacji do strefy euro jest 

eliminacja kosztów wymiany waluty zarówno dla osób fizycznych jak  
i przedsiębiorców. Wspomniane koszty oscylowały w granicach 2-5 % wymienianej 
kwoty21. Posiadanie wspólnej waluty to również większa przejrzystość cen oraz 
intensywniejsza konkurencja na rynku. Szczególnie wyraźnie widać to na 
przykładzie funkcjonowania przedsiębiorstwa, które chcąc sprzedać swój wyrób na 
terenie niejednolitym walutowo jest zobowiązane do przeliczenia obcej waluty. Unia 
walutowa w pewnym stopniu niweluje dyskryminację cenową. Przejrzystość cen 
sprawia, iż łatwiej jest zidentyfikować zawyżone ceny. Zwiększenie podaży 
spowoduje wówczas spadek cen w tych miejscach22. Większa przejrzystość  
w porównywaniu cen prowadzi nawet do globalnych korzyści, gdyż przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w bardziej konkurencyjnym środowisku są efektywniejsze, bardziej 
innowacyjne, a co za tym idzie powodują wzrost gospodarczy kraju23. Wartą 
zauważenia zaletą wprowadzenia waluty euro jest eliminacja wahań nominalnego 
kursu walutowego. Na transakcjach w krajowej walucie można zarówno zyskać jak  

                                                           
20A. Górska, W. Lip, M. Siemaszko, op. cit., s. 25.  
21M. Bukowski, S. Dyrda, P. Kowal, Wpływ wprowadzenia euro na sytuację gospodarczą w Polsce i strefie 
euro, Warszawa 2009 s. 63.  
22N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Makroekonomia, Warszawa 2009, s. 416.  
23P. Kowalewski, G. Tchorka, J. Górski, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Warszawa 2014, s. 166. 
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i stracić, jednak z danych Europejskiego Banku Centralnego wynika, iż w okresie od 
sierpnia 2008 r. do lutego 2009 r. wartość złotego spadła w stosunku do waluty euro 
o 30%. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w strefie euro koszty 
są nieprzewidywalne i bardzo ryzykowne, dlatego większą pewność inwestycyjną 
powoduje posiadanie jednolitej waluty24.  

O korzyściach wprowadzenia waluty euro świadczy poziom inflacji na Słowacji, 
który przed wejściem do Unii Europejskiej był bardzo wysoki, a następnie uległ 
znaczącemu obniżeniu25. Warty podkreślenia jest również spadek stóp 
procentowych, który pozwolił zarówno osobom fizycznym jak i firmom korzystać  
z tańszego kredytu.  

Rozważając zalety wprowadzenia waluty euro należy wskazać, iż stabilizacja 
waluty, eliminacja kosztów i ryzyka związanego z wymianą waluty przyciągnęła 
zagranicznych inwestorów. Pod koniec 2009 r. niemiecki Volkswagen podjął decyzję 
o lokalizacji na terenie Słowacji produkcji jednego z rodzajów swoich samochodów. 
Decyzję o produkcji podjęły również firmy takie jak AU Optronics oraz Samsung. 
Wzrost produkcji spowodował również wzrost zatrudnienia  

Prozaiczną korzyścią jest również ułatwienie dla podróżujących po Słowacji. 
Poza przejrzystością cen, pozytywny aspekt stanowi brak konieczności wymiany 
europejskiej waluty na inną. 
 

Koszty wprowadzenia przez Słowację wspólnej waluty europejskiej 
Wejście do strefy euro pociąga za sobą również koszty, szczególnie te 

związane z aspektami technicznymi przygotowania wejścia do strefy euro. Zważyć 
należy, iż państwo wstępujące do strefy euro wydatki te ponosi jednorazowo,  
a poniesione nakłady finansowe powinny szybko się zwrócić.  

Po wprowadzeniu waluty euro ograniczeniu podlega również polityka fiskalna 
Europejskiego Banku Centralnego, która jest uzależniona od polityki pieniężnej 
poszczególnych państw w narodowych bankach centralnych. Wchodząc do strefy 
euro każde państwo traci autonomię monetarną. Z czasem słowacka gospodarka 
będzie zobligowana do zaakceptowania zunifikowanej polityki monetarnej starych 
krajów członkowskich. Ponadto, Słowacja z momentem wejścia do strefy euro 
utraciła wpływ na politykę pieniężną państwa. Następną z wymienianych wad 
wstąpienia do strefy euro jest brak realnej konwergencji. Produkt krajowy brutto na 
osobę oraz poziom cen nie mogą równać się ze średnią w krajach Unii Europejskiej. 
Przed wprowadzeniem waluty euro PKB rosło dzięki umacnianiu słowackiej korony 
w stosunku do innych walut oraz częściowo poprzez wzrost cen. Po wejściu do strefy 
euro konwergencja jest możliwa wyłącznie poprzez szybszy wzrost cen, co z całą 
pewnością obniży poziom życia słowackiego społeczeństwa. 
 

Podsumowanie 
Wprowadzenie waluty euro stanowi zwieńczenie długotrwałego procesu 

integracji gospodarki Europy rozpoczętej podpisaniem deklaracji Schumana  
w 1950r. i utworzeniem w 1951 r. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Kolejnymi 

                                                           
24P. Kowalewski, G. Tchorka, J. Górski, op. cit., s. 197.   
25Wówczas inflacja sięgała nawet w 2003 r. 8,4 %. Przez kolejne lata spadła, aż w roku 2009, w momencie 
przystępowania do strefy euro oraz w 2010 r. wynosiła poniżej 1%. W latach 2011-2012 poziom inflacji 
również był stosunkowo niski gdyż oscylował w granicach 4%, co w porównaniu do lat 2001-2004, można 
uznać za znakomity wynik. 
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ważnymi etapami powstawania unii walutowej w Europie był traktat rzymski z 1957 
r. oraz traktat z Maastricht zawarty w 1992 r. Rozwój strefy euro zapewne 
doprowadzi do ściślejszej współpracy pomiędzy państwami znajdującymi się  
w strefie, jak i rozszerzeniem jej zasięgu.  

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu próba syntetycznej analizy drogi 
Słowacji do strefy euro stanowi materiał poglądowy w rozważaniach nad 
przystąpieniem do europejskiej unii walutowej. Czas, który upłynął tj. 10 lat 
posługiwania się przez Słowację walutą euro, wydaje się właściwy do egzemplifikacji 
dla państw od niedawna posługujących się wspólną walutą, jak również państw 
dopiero rozważających jej wprowadzenie Badanie korzyści, jak i niebezpieczeństw 
ścisłej integracji europejskiej winno również być wykorzystane do rozważenia przez 
Polskę stopnia zaawansowania przygotowań do wejścia do strefy euro.  

Reasumując, stwierdzić należy, że Słowacja wstępując do Unii Europejskiej 
miała na uwadze rychłe przystąpienie do strefy euro. Powyższe okazało się dla 
Słowacji korzystne. Przyjęcie waluty europejskiej spowodowało wygodę płatności na 
terenie całej Unii Europejskiej, a mianowicie brak konieczności wymiany koron 
słowackich na euro, uniknięcie ryzyka związanego z chwiejnym kursem walutowym 
oraz sprawiło wzrost przejrzystości cen. Przejście na walutę euro pociągnęło za 
sobą wzrost inwestycji zagranicznych przedsiębiorców, a tym samym aprecjację 
produkcji i wynikające z tego zwiększenie zatrudnienia. Wymienione korzyści wiążą 
się ściśle z wzrostem PKB, co miało odzwierciedlenie w poprawie poziomu życia 
Słowaków. Dla obywateli nie bez znaczenia był również skutek polegający na 
spadku stóp procentowych.  

Przyjęcie waluty euro wiązało się również z kosztami wprowadzenia nowej 
waluty do obiegu, uświadomieniu społeczeństwa, utracie suwerenności narodowej 
w polityce pieniężnej, a także utracie możliwości korzystania z kursu walutowego, 
jako instrumentu polityki gospodarczej. Niebezpieczeństwem przy przystąpieniu do 
strefy euro był również tzw. efekt cappuccino, czyli wzrost cen towarów i usług  
o niskiej cenie jednostkowej, a często kupowanych. Podsumowując powyższe, 
należy jednak stwierdzić, iż korzyści przystąpienia Słowacji do strefy euro stanowczo 
przeważają nad niebezpieczeństwami. 

 
Streszczenie  
Artykuł dotyczy zalet oraz niebezpieczeństw związanych z przystąpieniem 

państwa – członka Unii Europejskiej do strefy euro. Rozważania podjęto na 
przykładzie Słowacji, która wspólną walutę przyjęła w 2009 r. W tym celu ukazano 
rys historyczny Słowacji – dotyczący losów tego państwa przed wstąpieniem do Unii 
Europejskiej, jak również i przebieg działań związanych z akcesją do Wspólnoty. 
Kolejno, opisano starania Słowacji o przystąpienie do strefy euro. Składały się one 
z przygotowań prawnych, a więc dostosowania prawa krajowego- słowackiego do 
prawa wspólnotowego oraz z przygotowań praktycznych, czyli pozyskania 
banknotów i monet euro, wycofywania koron słowackich z obiegu oraz kampanii 
informacyjnej skierowanej do obywateli. Końcowo, rozważone zostały skutki 
przyjęcia wspólnej waluty na terenie Słowacji, w kontekście zalet oraz 
niebezpieczeństw dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.  

Słowa kluczowe: Słowacja, Unia Europejska, euro, gospodarka, kryteria 
konwergencji 
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Summary 
The article deals with the advantages and dangers associated with the 

accession of a member of the European Union to the euro zone. The considerations 
were taken on the example of Slovakia, which adopted the common currency in 
2009. For this purpose, a historical outline of Slovakia was presented - concerning 
the fate of this country before joining the European Union, as well as the course of 
activities related to accession to the Community. Subsequently, Slovakia's efforts to 
join the euro area are described. They consisted of legal preparations, so adaptation 
of national Slovak law to Community law and practical preparations, so obtaining 
euro banknotes and coins, withdrawing Slovak koruna from circulation and an 
information campaign addressed to citizens. Finally, the effects of adopting the 
single currency in Slovakia were considered in the context of advantages and 
dangers for individuals and entrepreneurs. 

Key words: Slovakia, European Union, euro, economy, convergence criteria 
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POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA NATO W ŚWIETLE WOJNY HYBRYDOWEJ NA 

UKRAINIE. WYBRANE PROBLEMY 
 

 
Wstęp 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza polityki 

bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego w świetle wojny hybrydowej na 
Ukrainie. W artykule ukazano wybrane problemy z zakresu polityki bezpieczeństwa 
NATO wobec obszaru traktatowego (pominięto istotę działań wobec Ukrainy). 
Uwaga autora została skupiona przede wszystkim wokół zagrożeń dla państw 
członkowskich NATO implikowanych na ścianie wschodniej. Poruszone zagadnienia 
nie wyczerpują problematyki ujętej w temacie, ale stanowią ważny głos w dyskusji. 

W ramach dociekań sformułowano główny problem badawczy, który brzmi: 
Jakie działania podjęło NATO w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwom 
członkowskim z Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu wojny hybrydowej na 
Ukrainie? 

Aby rozwiązać główny problem badawczy, poddano go defragmentacji  
i sformułowano następujące problemy szczegółowe: 1) Jakie zagrożenia na 
obszarze traktatowym implikował kryzys rosyjsko-ukraiński? 2) Jak wyglądała 
reorientacja polityki bezpieczeństwa w związku z wojną hybrydową na Ukrainie? 3) 
Jakie decyzje zapadały na szczytach w Newport, Warszawie i Brukseli i jakie miały 
znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości więzi euroatlantyckich? 
 

Wojna hybrydowa na Ukrainie 
W regionie Europy Środkowo-Wschodniej Sojusz Północnoatlantycki (dalej: 

NATO lub Pakt) odgrywa szczególną rolę. Nie istnieje współcześnie na świecie 
silniejsza organizacja o charakterze polityczno-militarnym. Dla państw bałtyckich 
(Litwa, Łotwa, Estonia), państw tworzących Grupę Wyszehradzką (Polska, Czechy, 
Słowacja, Węgry) właśnie NATO jest fundamentem szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa militarnego. Współpraca 
wojskowa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i strategiczne partnerstwo ze 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki leży w interesie tych państw. 

Kryzys polityczny między Kijowem a Moskwą zapoczątkowany w 2013 r. 
„czarnym czwartkiem” z powodu różnicy interesów, zaburzył ład w regionie 
ukształtowany stosunkowo niedawno, bowiem po zakończeniu zimnej wojny. 
Względny stan pokoju okazał się kruchy, a społeczność międzynarodowa musiała 
stawić czoło nieznanemu dotąd zagrożeniu – wojnie hybrydowej1. 

                                                           
1W naukach o bezpieczeństwie dotychczas nie ma powszechnie uznanej i jednoznacznej definicji wojny 
hybrydowej. Najczęściej w opracowaniach przywołuje się interpretacje F.G. Hoffmana, J.J. McCuena, 
W.J. Nemetha, z których można wywnioskować, że wojna hybrydowa to połączenie i stosowanie 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod oraz narzędzi walki. Na potrzeby niniejszego artykułu 
przyjęto, że wojna hybrydowa to: „wojna łącząca w sobie jednocześnie różne możliwe środki i metody 
przemocy, w tym zwłaszcza zbrojne działania regularne i nieregularne, operacje w cyberprzestrzeni oraz 
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Dla europejskich decydentów zastosowane środki i metody działania przez 
Rosję na Ukrainie w 2014 r. i w kolejnych fazach kryzysu były novum. Sposób w jaki 
Rosja zdestabilizowała sąsiada najogólniej można uznać za duże zaskoczenie. 
Uważa się, że demonstracja siły przez stronę rosyjską o takiej skali i natężeniu jest 
wydarzeniem bez precedensu. 

Rozwiązanie problemów badawczych wymaga wyjaśnienia terminu polityka 
bezpieczeństwa. Bez zbędnych dociekań autor artykułu politykę bezpieczeństwa 
rozumie jako zespół przedsięwzięć mających na celu zapobieganie oraz 
przeciwdziałanie różnego typu zagrożeniem przy użyciu i rozwijaniu posiadanego 
potencjału obronnego. Jest to zorganizowane działanie m.in. na płaszczyźnie 
gospodarczej, wojskowej, zagranicznej za pomocą odpowiednich środków, 
ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i współtworzenie 
bezpieczeństwa międzynarodowego2. 

W początkowej fazie wojny hybrydowej – moment operacji specjalnej 
zakończonej aneksją Półwyspu Krymskiego (dalej: Krym) – w polityce Paktu 
dominowało miękkie stanowisko. Głównie koncentrowało się na apelu, prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Ameryki i sekretarza generalnego NATO, o wycofanie 
rosyjskich wojsk do baz, rozpoczęcie dialogu z władzami w Kijowie i możliwość 
wjazdu na Krym międzynarodowych obserwatorów. 

Krok prawny postawiony bez wahania przez Moskwę – w postaci ratyfikacji 
traktatu stanowiącego przyłączenie Krymu do Federacji Rosyjskiej – zakończył się 
symbolicznym nałożeniem sankcji na rosyjskich i ukraińskich dygnitarzy 
kwestionujących integralność i niepodległość Ukrainy. Następnie przeprowadzone 
referendum w sprawie suwerenności Donieckiej Republiki Ludowej (DRL)  
i Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) zostało uznane przez społeczność 
międzynarodową, w tym NATO za niezgodne z prawem. Potępieniu nielegalnych 
plebiscytów w Donbasie towarzyszyło wydłużenie „czarnej listy” o nowe nazwiska 
objęte restrykcjami. Brak konsensu wśród sojuszników i podważanie zasadności  
w kwestii nakładania kolejnych restrykcji zachęcały Rosję do zuchwałej demonstracji 
siły. 

Przełom w polityce bezpieczeństwa NATO nastąpił pod wpływem dwóch 
wydarzeń. Pierwszym bodźcem do przerwania zapędów Rosji był tragiczny 
wypadek, który miał miejsce 17 lipca 2014 r. Wówczas samolot pasażerski 
malezyjskich linii lotniczych lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur został 
zestrzelony rakietą systemu Buk. Pocisk wystrzelono z Pierwomajska 
kontrolowanego de facto przez prorosyjskich separatystów z ŁRL. W katastrofie lotu 
MH-17 zginęli wszyscy, w sumie 298 osób, w tym 193 obywateli Holandii3. 

Drugi determinant reorientacji polityki NATO stanowił akt militarnego wsparcia 
przez Rosję separatystów w DRL i ŁRL podczas operacji terrorystycznej (ATO) 
zainicjowanej przez rząd w Kijowie. Pod pretekstem udzielenia pomocy 

                                                           
działania ekonomiczne, psychologiczne, kampanie informacyjne (propaganda) itp”. Zob. (Mini)Słownik 
BBN. Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, https://www.bbn.gov.pl/ (pobrano 
16.04.2019 r.). 
2Por. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON. Warszawa 2009, s. 98; R. Zięba, 
Leksykon pokoju. Warszawa 1987, s. 156. 
3Według raportu międzynarodowej grupy śledczych pocisk kierowany i wyrzutnia Buk pochodziły z Rosji, 
a odpowiedzialność za katastrofę przypisano 53. brygadzie rakietowej obrony powietrznej Sił Zbrojnych 
Federacji Rosyjskiej. Przeciwstawne stanowisko utrzymuje Rosja, która sugeruje, że w samolot trafiła 
rakieta wystrzelona przez ukraiński myśliwiec. 
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humanitarnej w rejon toczących się walk Rosjanie wysłali „biały konwój”, który 
nielegalnie przekroczył granicę rosyjsko-ukraińską de facto naruszając zapisy prawa 
międzynarodowego. Ofensywie towarzyszyło dostarczanie ciężkiego uzbrojenia, 
wsparcie osobowe ze strony najemników, zaangażowanie pododdziałów Sił 
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, w konsekwencji wdzieranie się w głąb suwerennego 
państwa4. Liczba zabitych i rannych rosła z każdym dniem (m.in. krwawe starcia 
Iłowajsk, Debalcewo). Istotnym jest przy tym fakt, że w wyniku trwających działań 
zbrojnych, w strefie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia znalazła się ludność 
cywilna (ostrzał budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, tworzenie żywych 
tarcz, etc.). 

Nie ulega wątpliwości, że duch wojny hybrydowej – abstrahując od terytorium 
Ukrainy – krążył nad obszarem euroatlantyckiej wspólnoty. Specyfika wojny 
hybrydowej zakłada wielokierunkowość destrukcyjnego oddziaływania. Tym samym 
generuje różne rodzaje zagrożeń, np. polityczne, militarne, ekonomiczne, 
społeczno-kulturowe, energetyczne, cybernetyczne. Jak słusznie konstatują 
badacze zajmujący się bezpieczeństwem międzynarodowym, obserwacja 
współczesnych konfliktów zbrojnych wykazuje, że: „destabilizowanie państwa  
i ośrodków władzy staje się łatwiejsze i tańsze dzięki metodom nietradycyjnym  
i stosowaniu instrumentów niemilitarnego oddziaływania w przestrzeni pomiędzy 
binarnymi granicami wojny i pokoju. [...] Klasyczna, symetrycznie prowadzona wojna 
dwóch przeciwstawnych państw powoli przechodzi do historii”5. 

Rażące pogwałcenie zasad prawa międzynarodowego i konfrontacyjna 
postawa Moskwy, w tym szeroki zasięg działań hybrydowych – stanowiły przyczynek 
do działań na rzecz obrony architektury bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Rosja 
przypomniała światu, że nigdy nie pozwoli na utratę kontroli nad Ukrainą, gdyż 
oddanie Kijowa w ręce Zachodu, w sposób znaczący utrudniłoby realizację 
odbudowy potęgi na wzór Związku Radzieckiego. Władimir Putin wysłał jasny 
sygnał, że Rosja będzie przeciwdziałać wszelkim wpływom państw trzecich na 
obszarze „bliskiej zagranicy”, na którym Moskwa uzurpuje sobie prawo do pełnej 
odpowiedzialności za sprawy bezpieczeństwa. 

W nowej sytuacji geopolitycznej wynikającej ze zmiany granic na wschodnich 
rubieżach NATO, a także pod wpływem groźby eskalacji kryzysu, Pakt podjął szereg 
decyzji w celu eliminacji istniejących zagrożeń hybrydowych i przeciwdziałania tym, 
które mogą wystąpić w przyszłości. 

 
Zwrot w polityce bezpieczeństwa NATO 
Niezwłocznie po aneksji Krymu i rozpoczęciu walk zbrojnych w obwodzie 

donieckim i obwodzie ługańskim, wdrożono działania na rzecz zwiększenia 
bezpieczeństwa państw leżących na wschodniej flance NATO. Trudno doszukiwać 
się tutaj przemyślanej strategii, gdyż były to doraźne zabiegi. Prewencyjnie wysłano 
zatem dodatkowe myśliwce na terytorium Polski i Rumunii, postawiono w gotowość 
sojusznicze jednostki morskie, a także zwiększono obsadę w ramach prowadzonej 

                                                           
4J. Reginia-Zacharski, Ukraina 2014-2015: wojna (nie)hybrydowa, Zeszyty Naukowe AON. 2015, nr 3,  
s. 42-43. 
5M. Banasik, Współczesne wojny w szarej strefie zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Wyzwania i dylematy 
reagowania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie. 2016, tom XVII, zeszyt 5, część 3, s. 193. 
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przez NATO misji Baltic Air Policing celem ochrony przestrzeni powietrznej państw 
bałtyckich6. 

Szczyt NATO w walijskim Newport odbył się w dniach 4-5 września 2014 r. 
Ponad wszelką wątpliwość spotkanie członków Paktu w Walii było pod kilkoma 
względami nietypowe. Obradowano bowiem w trakcie segmentowej destabilizacji 
Ukrainy i co istotniejsze, nienotowanych w erze postzimnowojennej punktowych 
prowokacji Rosji wobec państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Ocena zagrożeń i analiza wyzwań dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego 
skłoniła Sojusz do stanowczej reakcji na wszelkie przejawy naruszenia prawa 
międzynarodowego. Niezmiernie ważne pozostawało potwierdzenie zobowiązań 
wynikających z zasad Karty Narodów Zjednoczonych i gotowość do kolektywnej 
obrony względem przejawów niestabilności w pobliżu granic NATO. 

Za kluczowe postanowienie szczytu w Walii należy uznać przyjęcie Planu 
Gotowości NATO (ang. Readiness Action Plan). Dokument interpretowany jest 
często jako pakiet odpowiedzi na wyzwania stawianie przez Moskwę. Stanowi 
uzupełnienie programu Sił NATO 2020, innymi słowy: sił nowoczesnych, dobrze 
wyposażonych i wyszkolonych, trwale ze sobą powiązanych, sprawnie 
dowodzonych, gotowych do działania w każdym środowisku7. 

W „Planie Gotowości” uzgodniono reformę Sił Odpowiedzi NATO (NATO 
Respons Force: NRF). Dotychczas NFR tworzyły dwa podstawowe komponenty: 
Siły Natychmiastowej Odpowiedzi (Immediate Response Force: IRF) i Pula Sił 
Odpowiedzi (Response Forces Pool: RFP). Podjęto decyzje o wzmocnieniu 
zdolności NFR i utworzeniu dodatkowego modułu, a mianowicie Połączonych Sił 
Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości (Very High Readiness Joint Task Force: 
VJTF)8. 

Nowy rodzaj sił został przeznaczony do reagowania na potencjalne wyzwania  
i zagrożenia w możliwe szybki sposób, a zdolność rozmieszczenia określono na 
kilka dni. W języku publicystycznym wyodrębnione siły VJTF figurują najczęściej pod 
pojęciem „szpica NATO”. W ich skład wszedł komponent: lądowy, powietrzny, 
morski i specjalny. Pełną gotowość bojową „szpicy” NATO określono na koniec 
2016r., choć już w połowie 2015 r. VJTF osiągnęły gotowość operacyjną9. 

Następnie zadbano o zwiększenie roli Dowództwa Wielonarodowego Korpusu 
Północ-Wschód jako centrum współpracy w regionie, a także wzmocnienie jego 
gotowości i zdolności do skutecznego dowodzenia i kierowania. Jak dotąd 
dowództwo korpusu zlokalizowane w Szczecinie liczyło ok. 400 osób i miało 
ograniczone możliwości w kierunku dowodzenia dywizjami NATO w stosunkowo 
krótkim czasie od otrzymania rozkazu10. 

                                                           
6T. Wróbel, Orlik w locie, Polska Zbrojna. 2014, nr 5, s. 10; W. Lorenz, Szpica NATO potrzebuje tarczy 
na wschodniej flance, Biuletyn PISM. 2015, nr 15, s. 1-2. 
7Zob. Deklaracja o wspólnych zdolnościach obronnych przyjęta przez szefów państw i rządów na szczycie 
NATO w Chicago, 20 maja 2012 r., https://www.bbn.gov.pl/download/1/11474/str191-195dokumenty.pdf 
(pobrano 17.04.2019 r.). 
8S. Koziej, P. Pietrzak, Szczyt NATO w Walii: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski, 
Bezpieczeństwo Narodowe. 2014, nr 3, s. 21. 
9Pkt. 8 Wales Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Wales, https://www.nato.int/cps/en/natohq/-
official_texts_112964.htm (pobrano 18.04.2019 r.). 
10Tamże, pkt. 9; S. Koziej, P. Pietrzak, dz. cyt., s. 22. 



47 

 

Dodatkowo zarządzono modernizację Powietrznych Sił Kontroli i Wczesnego 
Ostrzegania, którego ważnym elementem jest Lotniczy System Ostrzegania  
i Kontroli (AWACS) odpowiedzialny za patrolowanie przestrzeni powietrznej państw 
NATO. W toczącej się wojnie hybrydowej częstym obrazkiem były prowokacje bądź 
akty naruszenia przestrzeni powietrznej m.in. Litwy, Łotwy, Estonii, Polski. 

Natężenie ataków cybernetycznych w związku z wojną hybrydową stanowiło 
asumpt do wdrożenia Wzmocnionej Polityki Cyberobrony (ECDP). Co istotne, 
uregulowano, że zapisy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz Karty 
Narodów Zjednoczonych obowiązują również obszar cyberprzestrzeni11. Można 
zatem uznać decyzję NATO za krok milowy w kierunku kompleksowej polityki 
bezpieczeństwa. Współcześnie mówi się, funkcjonujemy w społeczeństwie 
informacyjnym, a praktyka (wojna hybrydowa) pokazuje, iż ataki cybernetyczne bez 
wątpienia są zagrożeniem nie tylko dla bezpieczeństwa państwa, ale każdego 
człowieka korzystającego z Internetu. Wydaje się, że synchronizacja artykułu 5 
Traktatu Waszyngtońskiego z cyberprzestrzenią jest koniecznym środkiem 
zaradczym12. 

NATO nie pozostało obojętne na problematykę bezpieczeństwa 
energetycznego. Wychodzi z założenia, że stabilność dostaw źródeł energii, 
wiarygodność dostawców surowców i bezpieczny system sieci energetycznych  
w istocie kształtuje poczucie bezpieczeństwa państwa. Rola bezpieczeństwa 
energetycznego wzrasta13 dlatego NATO zobowiązało się do ochrony infrastruktury 
krytycznej (energetycznej) i intensyfikacji współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi, które posiadają w tej dziedzinie duże doświadczenie np. z Unią 
Europejską. 

W celu skutecznego odstraszania i reagowania na działania militarne oraz 
pozamilitarne generowane na ścianie wschodniej, powzięto opracowanie 
scenariuszy ćwiczeń uwzględniających spektrum zagrożeń hybrydowych. 
Przeprowadzono serię ćwiczeń wojskowych pod kryptonimem „Sojusznicza Tarcza” 
(Allied Shield). Manewry objęły swoim zasięgiem kraje bałtyckie, Polskę i region 
basenu Morza Czarnego. Na całokształt ćwiczeń „Sojusznicza Tarcza” składały się 
m.in. manewry „Szlachetny Skok” (Noble Jump); manewry „Baltops” na Morzu 
Bałtyckim; ćwiczenia Saber Strike na poligonach Litwy, Łotwy, Estonii i Polski; 
szkolenia sztabowe Sił Odpowiedzi NATO Trident Joust w Polsce i Rumunii14. 

Ponadto cykliczne ćwiczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego z udziałem krajów 
partnerskich, odbywały również w państwach gospodarzach – w Estonii: 
„Wytrzymały Oszczep” (Steadfast Javelin), „Wiosenna Burza” (Spring Storm); na 
Litwie: „Płonący Miecz” (Flaming Sword), „Letnia Tarcza” (Summer Shield); na 
Łotwie: „Błękitna Strzała” (Silver Arrow); w Polsce: „Anakonda”, „Dragon”; w Bułgarii: 
Saber Guardian; w Rumunii: Platinum Eagle. 

                                                           
11Pkt. 72 Wales Summit..., dz. cyt. 
12M. Wrzosek, Operacje w cyberprzestrzeni. Założenia teoretyczne i praktyka, Kwartalnik Bellona. 2016, 
nr 4, s. 55-57. 
13E. Cziomer, M. Lasoń, Podstawowe pojęcia i zakres międzynarodowego bezpieczeństwa 
energetycznego (w:) E. Cziomer (red.): Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, 
Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków 2008, s. 18-25. 
14Zob. Operation Atlantic Resolve, U.S. European Command, https://archive.defense.gov-
/home/features/2014/0514_atlanticresolve/Operation_Atlantic_Resolve_Fact_Sheet_2014.pdf (pobrano 
20.04.2019 r.). 
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Mając na względzie wymiar niemilitarny ważnym elementem były inspirowane 
aktualnymi wyzwaniami cyber ćwiczenia, dotyczące współpracy i kolektywnej obrony 
w cyberprzestrzeni, takie jak: Locked Shields, Cyber Coalition, Crossed Swords. Dla 
przykładu jeden ze scenariuszy ćwiczeń zakładał obronę fikcyjnego państwa,  
w związku z cyberatakiem na jego system obrony powietrznej i kontroli dronów, 
system zarządzania energią i paliwami oraz sieć społecznościową. 

Istotnym problemem do rozwiązania uznano wzmocnienie zdolności obronnych 
wszystkich państw członkowskich NATO. Zwrócono uwagę na niekorzystny trend  
w obniżaniu wydatków na obronność. Według wytycznych Paktu nakłady na 
obronność w ciągu najbliższych 10 lat powinny kształtować się na minimalnym 
pułapie 2% PKB. 

Biorąc pod uwagę kwestię Ukrainy stwierdzono, że Sojusz Północnoatlantycki: 
„nie akceptuje i nie zaakceptuje nielegalnej i nieuprawnionej aneksji Krymu przez 
Rosję”15. Zgodnie ze stanowiskiem Paktu jedynym słusznym rozwiązaniem jest 
podjęcie kroków na płaszczyźnie politycznej i dyplomatycznej, które umożliwią 
deeskalację kryzysu.  

NATO w przyjętej deklaracji wezwało Rosję m.in. do: zakończenia bezprawnej 
okupacji Krymu; wycofania sił i wstrzymania przez granicę przepływu uzbrojenia, 
ludzi, środków finansowych; przestrzegania międzynarodowych zobowiązań; 
zaprzestania dyskryminacji ludności etnicznej na okupowanych terenach; 
udostępnienia miejsca katastrofy zestrzelonego boeinga celem zakończenia 
śledztwa; utrzymania obowiązywania: traktatu o całkowitej likwidacji pocisków 
rakietowych średniego i pośredniego zasięgu (INF), a także traktatu  
o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE)16. 

Należy zaznaczyć, iż podtrzymano ustanowione wcześniej zawieszenie 
cywilnej i wojskowej współpracy w zakresie Rady NATO-Rosja. Jednocześnie 
podkreślono, że NATO nie ma zamiaru dążyć do konfrontacji z Rosją, ponieważ jest 
organizacją o przejrzystych zasadach i tylko konstruktywna zmiana rosyjskiej polityki 
może ocieplić chłodne relacje17. 

Odnosząc się do spraw szeroko pojętego partnerstwa, NATO zaakcentowało 
polityczne wsparcie krajów z Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Sojusz 
utożsamia się z prawem takich państw jak: Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, 
Azerbejdżan, do podejmowania suwerennych decyzji w kwestii swojej przyszłości. 
Obrany kurs zarówno polityki zagranicznej, jak i polityki bezpieczeństwa nie może 
podlegać żadnym naciskom ze strony państw silniejszych – czego dobitnym 
przykładem jest tutaj casus Ukrainy. 

 
Wysunięta obecność na wschodniej flance 
O ile szczyt w Newport można określić jako przełomowy, na którym zapadły 

istotne decyzje w zakresie polityki bezpieczeństwa, o tyle szczyt w Polsce i jego 
główne postanowienia, uznawany jest w opinii analityków i ekspertów za 
rewolucyjny, co potwierdza przeprowadzona poniżej analiza. 

                                                           
15Pkt. 16 Wales Summit..., dz. cyt. 
16Tamże, pkt. 17-18, 53. 
17Szerzej na temat mechanizmu Rady NATO-Rosja: A. Bryc, Stosunki Federacji Rosyjskiej z Sojuszem 
Północnoatlantyckim (w:) S. Bieleń, M. Raś (red.): Polityka zagraniczna Rosji, Difin. Warszawa 2008,  
s. 71-86. 
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Podczas dwudniowych obrad Rady Północnoatlantyckiej w Warszawie w lipcu 
2016 r. przypomniano, iż Rosja z jednej strony wystawiła na wielką próbę trwałość 
więzi transatlantyckich, z drugiej zaś podważyła zaufanie leżące u podstaw 
wzajemnych relacji z NATO. Odpowiedzialność za celową destabilizację wschodniej 
Ukrainy przypisano Rosji, która mimo wdrożenia protokołów mińskich („Mińsk 1” 
oraz „Mińsk 2”) nadal udzielała politycznego i militarnego wsparcia separatystom  
w Donbasie18. 

W odniesieniu do aspektu wojny hybrydowej na Ukrainie wypada tutaj 
przytoczyć jednoznaczne zapewnienie, które padło w trakcie szczytu: „NATO jest 
gotowe wspomóc sojuszników na każdym etapie kampanii hybrydowej”19. 
Potwierdzono także wspólną gotowość w ramach obrony zbiorowej do 
przeciwdziałania wojnie hybrydowej, konkludując następująco: „Rada może 
zdecydować o powołaniu się na artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego”20. 

Na płaszczyźnie dyplomatycznej skrytykowano stronę rosyjską za liczne 
przypadki łamania praw człowieka, w szczególności dyskryminację Tatarów 
krymskich na zaanektowanym Krymie. W związku tym wezwano Moskwę do 
podjęcia pilnych działań mających na celu zapewnienie praw i wolności rdzennych 
mieszkańców i pozostałych członków społeczności lokalnej na terenach 
okupowanych. 

Analizując czynnik militarny należy podkreślić, że od początku trwania konfliktu 
na Ukrainie zginęło niemal 10 tysięcy osób. Co więcej, biorąc pod uwagę czas, który 
upłynął między szczytem w Newport i szczytem w Warszawie, zwiększyła się 
koncentracja i aktywność wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, w regionie Morza 
Bałtyckiego i w basenie Morza Czarnego. Realizując plan adaptacyjny na mocy 
postanowień szczytu w Newport zwiększono potencjał „szpicy” do 40 tysięcy  
i zapewniono o jej gotowości do przemieszczenia w rejon konfliktu w ciągu kilku dni. 

Najbardziej nośnym postanowieniem Sojuszu Północnoatlantyckiego było 
ustanowienie „wzmocnionej Wysuniętej Obecności” (eFP) sił Paktu na wschodniej 
flance. W filozofii obronnej NATO można odnaleźć wątek uczenia się z własnych 
doświadczeń (lessons learned). W początkowym okresie zimnej wojny stosowano 
zasadę wysuniętej obrony (forward defence), która zakładała strategiczne 
rozmieszczenie na styku antagonistycznych bloków zmasowanych sił wojskowych 
(konwencjonalnych i jądrowych). Po rozwiązaniu Układu Warszawskiego bazowano 
na doktrynie wysuniętej obecności (forward presence), której towarzyszyła redukcja 
ilościowa potencjału i miała ona wymiar bardziej politycznej, aniżeli militarnej 
solidarności sojuszniczej w przypadku potencjalnej agresji21. 

W efekcie powziętych decyzji na terenie Polski i państw bałtyckich 
rozmieszczono cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe w ramach 
rotacyjnej obecności. W sumie są to siły liczące ok. 4,5 tys. żołnierzy. Państwo 

                                                           
18Memorandum „Mińsk 1” i „Mińsk 2” w sprawie zawieszenia broni na wschodniej Ukrainie podpisali 
odpowiednio we wrześniu 2014 r. i lutym 2015 r. przedstawiciele trójstronnej grupy kontaktowej: Ukraina, 
Rosja, OBWE oraz przedstawiciele dwóch „republik ludowych” (DRL i ŁRL). Zob. T. Stępniewski, Konflikt 
zbrojny Rosji z Ukrainą i negocjacje pokojowe w Mińsku, Studia Europejskie. 2016, nr 3, s. 47-53. 
19Pkt. 72 Warsaw Summit Communique. Issued by the Heads of State and Government participating in 
the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, https://www.nato.int/-
cps/ic/natohq/official_texts_133169.htm (pobrano 25.04.2019 r.). 
20Tamże. 
21Zob. P. Żurawski vel Grajewski, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Wydawnictwo 
Naukowe PWN. Warszawa 2012, s. 227-230. 
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ramowe wystawia większość sił i dowodzi całą grupą. Batalion w Polsce 
rozlokowano w Orzyszu, gdzie utworzyli go żołnierze Stanów Zjednoczonych 
Ameryki (państwo ramowe), Wielkiej Brytanii i Rumuni. Na terytorium Litwy w Rukłe, 
powołano kolejny batalion złożony z żołnierzy z Niemiec (dowództwo), Belgii, 
Holandii, Luksemburga, Francji i Norwegii. Na Łotwie w Adazi, uformowano trzeci 
batalion składający się z żołnierzy Kanady (dowództwo), Francji, Polski, Portugalii  
i Włoch. Natomiast w Estonii w miejscowości Tapa, obsadzono czwarty batalion 
żołnierzy Wielkiej Brytanii (dowództwo) i Danii22. Wielonarodowy personel grup 
ulega zmianie co sześć miesięcy. 

Dodatkowo w Polsce rozmieszczono ciężką pancerną brygadę amerykańską 
(ABCT) na zasadzie 9-miesięcznej rotacji. Do pełnienia pierwszej zmiany 
wyznaczono 3. Pancerny Brygadowy Zespół Bojowy na co dzień stacjonujący w Fort 
Carson (stan Kolorado). Jest to brygada liczącą ok. 4,5 tys. żołnierzy, której 
wyposażenie stanowią m.in. czołgi Abrams, bojowe wozy piechoty Bradley i inne 
pojazdy ciężkie. Poza tym wzmocniono obecność w regionie czarnomorskim 
tworząc z inicjatywy Rumunii wielonarodową brygadę23. 

Z powyższego wynika, że siły i środki oddelegowane na wschodnią flankę, 
notabene w systemie rotacyjnym, nie są w stanie zapewnić obrony w przypadku 
potencjalnej rosyjskiej inwazji (np. na Bałtów), tym niemniej ich obecność ma 
generalnie zniechęcić Kreml do agresywniejszych działań. Należy przypomnieć, że 
zarówno Polska, jak i państwa bałtyckie intensywnie zabiegały o rozmieszczenie na 
swoim terytorium stałych baz armii amerykańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą. 

Podejmując kwestię trwających walk w Donbasie NATO zapewniło o pełnym 
poparciu Specjalnej Misji Monitorującej OBWE kontrolującej przestrzeganie 
porozumień mińskich. W tym miejscu trzeba podkreślić, że obserwatorzy misji 
OBWE mieli utrudnione zadanie, czego przykładem są liczne przypadki blokownia 
wjazdu lub ataki, a niekiedy ostrzał personelu. Wszystkie inicjatywy na rzecz 
pokojowego rozwiązania tego kryzysu, w tym również instrumenty ekonomiczne 
użyte przez UE i grupę G7 wobec podmiotów podważających bezpieczeństwo  
w regionie, cieszyły się uznaniem ze strony Sojuszu. 

Warto wspomnieć, że nastąpiła jakościowa zmiana w wydatkach obronnych 
państw członkowskich NATO. Po raz pierwszy od 2009 r. odwróciła się tendencja 
spadkowa, a nakłady zbiorowe przeznaczone na obronę w 2016 r. wzrosły, co de 
facto można interpretować jako jeden z sukcesów wspólnej polityki bezpieczeństwa. 
Z drugiej strony twardym orzechem do zgryzienia jest fakt, iż tylko pięciu sojuszników 
przeznacza na obronę zgodnie z wytycznymi 2% PKB, natomiast zaledwie 
dziesięciu członków wydaje 20% ze swojego rocznego budżetu na zasadnicze 
uzbrojenie, w tym badania i rozwój (B+R)24. 

Ponadto Sojusz potępił wszystkie groźby Rosji w związku z końcowym etapem 
budowy systemu obrony przeciwrakietowej. Moskwa prowadząc wojnę hybrydową 
również z Zachodem wykorzystuje ten aspekt do wywierania presji, przekonując, że 
Polska i Rumunia aprobując politykę amerykańską wkrótce staną się automatycznie 
celami rakiet z Rosji. Kreml nieustannie podtrzymuje, że rozmieszczenie elementów 

                                                           
22Dyslokacja czterech grup bojowych rozpoczęła się pod koniec stycznia 2017 r. 
23W dniu 14 stycznia 2017 r. na terenie koszar w Żaganiu nastąpiło oficjalne powitanie żołnierzy US Army 
reprezentujących 3. Pancerny Brygadowy Zespół Bojowy. 
24Pkt. 34 Warsaw Summit..., dz. cyt. 
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tarczy antyrakietowej w Europie Wschodniej jest bezpośrednim zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa narodowego Rosji, całego regionu i napędza wyścig zbrojeń. 

 
Artykuł 5 a zagrożenia hybrydowe 
25 maja 2017 r. odbyło się spotkanie szefostwa NATO, które nie miało rangi 

szczytu, ale podjęta problematyka wymaga analizy. Rozczarowanie przywódców 
państw członkowskich NATO i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa, wzbudziła 
postawa nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa, 
który oficjalnie nie przywołał artykułu 5, co było dotąd tradycją spotkań szefów głów 
i rządów. Prawdopodobnie wynikało to ze sporu w kwestii finansowania NATO. 
Według Donalda Trumpa Amerykanie przeznaczają zbyt duże środki na politykę 
obronną Sojuszu, podczas gdy pozostali członkowie nie wypełniają swoich 
podstawowych zobowiązań w tym zakresie. Dysproporcja nakładów na obronność 
jest niewątpliwie duża kiedy porównamy twarde dane np. za 2016 r. Wynika z nich, 
że wydatki Amerykanów w 2016 r. wyniosły 656 mld dolarów, a sojuszników  
z Europy łącznie „tylko” 238 mld dolarów25. 

W związku z tym uzgodniono, że członkowie Paktu będą przedstawiać 
corocznie narodowe plany w zakresie zwiększania wydatków obronnych, aby  
w 2024 r. osiągnąć minimalny próg 2% PKB. Dopiero 6 lipca 2017 r. podczas wizyty 
zagranicznej w Polsce, Donald Trump w słynnym przemówieniu na Placu 
Krasińskich zapewnił o przywiązaniu Stanów Zjednoczonych Ameryki do artykułu 5. 
Był to wyraźny sygnał strony amerykańskiej, że tylko sprawiedliwy podział wkładu 
(cash, capabilities, contribution) na rzecz umacniania bezpieczeństwa czyni Sojusz 
wiarygodnym aktorem na arenie międzynarodowej. 

Niemniej jednak podtrzymano ustalenia z Warszawy dotyczące wzmocnionej 
obecności wojsk natowskich na wschodniej flance. Ponadto administracja 
prezydenta Trumpa zaproponowała znaczący wzrost nakładów na obecność 
militarną w Europie z 3,4 mld dolarów w 2017 r. do 4,8 mld dolarów w roku 2018  
w ramach kontynuacji programu Europejskiej Inicjatywy Wzmocnienia (ERI)26. 

Kolejny szczyt NATO już w rozszerzonym składzie 29 państw – po przyjęciu 
Czarnogóry – odbył się w dniach 11-12 lipca 2018 r. w Brukseli. Wśród 
najważniejszych decyzji z punktu widzenia wojny hybrydowej należy wymienić nową 
inicjatywę gotowości (NATO Readiness Initiative). Zatwierdzono program o roboczej 
nazwie „4x30”. Zgodnie z inicjatywą, NATO będzie podnosić swoje zdolności do 
odpowiedzi, a także szybkiego reagowania poprzez wydzielenie przez każde  
z państw Sojuszu takich sił i środków, aby docelowo uformować 30 batalionów 
zmechanizowanych, 30 eskadr powietrznych i 30 okrętów bojowych, gotowych do 
realizacji zadań w czasie nie dłuższym niż 30 dni27. 

                                                           
25Szerzej na ten temat: Defence Expenditure of NATO Countries (2011-2018), 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156770.htm (pobrano 27.04.2019 r.). 
26Program European Reassurance Initiative (ERI) został zatwierdzony w 2014 r. w następstwie rosyjskiej 
agresji na Ukrainę. Zob. notatka informacyjna Ambasady i Konsulatu USA w Polsce, 
http://pl.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/23/2017/06/eri_pl.pdf (pobrano 26.08.2018 r.). 
27Pkt. 14 Brussels Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11-12 July 2018, https://www.nato.int/-
cps/en/natohq/official_texts_156624.htm (pobrano 27.04.2019 r.). Dodatkowo powstaną nowe 
dowództwa logistyczne w Norfolk i Ulm. Pierwsze będzie odpowiedzialne za przerzut żołnierzy i sprzętu 
z Ameryki do Europy, drugie natomiast za przemieszczanie się wojsk i sprzętu na obszarze Europy. 
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Podkreślono, że wszyscy członkowie zaczęli zwiększać wydatki na obronność, 
a 2/3 państw już przedstawiło „mapę drogową” osiągnięcia pułapu 2% PKB w 2024 
r. Poza tym zgodnie z wytycznymi (zob. szczyt w Newport) 24 sojuszników 
przeznaczy 20% rocznego budżetu na nowe uzbrojenie, w tym badania i rozwój 
(B+R)28. 

NATO zapowiedziało ścisłą współpracę z Unią Europejską w realizacji planu 
wdrażania „Stałej Współpracy Strukturalnej” (PESCO) w dziedzinie obronności, na 
rzecz poprawy mobilności wojskowej na obszarze UE. Inicjatywa (Action Plan on 
Military Mobility) służy głównie usunięciu wszelkich barier fizycznych, 
proceduralnych, regulacyjnych, które ograniczają mobilność wojskową. Z całą 
pewnością poprawa warunków swobodnego przemieszczania oddziałów i zasobów 
wojskowych jest wyrazem odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo również 
pod kątem zagrożeń hybrydowych29. 

 
Podsumowanie 
Militaryzacja obwodu kaliningradzkiego i Krymu, nieodpowiedzialna retoryka 

nuklearna, pokaźne inwestycje w modernizację sił strategicznych, szeroko 
zakrojone ćwiczenia o charakterze ofensywnym i jądrowym, powtarzające się 
naruszenia przestrzeni powietrznej i morskiej NATO, rozwój systemów rakietowych 
sprzecznych z traktatem INF, zakłamana polityka historyczna, cyberataki – 
wskazują, że Rosja nie planuje w najbliższym czasie zmienić swojej polityki wobec 
regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zamrożenie konfliktu w Donbasie  
i wywieranie polityczno-militarnej presji w pobliżu granic NATO de facto leży  
w interesie Władimira Putina, który w marcu 2018 r. po wygranej w wyborach objął 
urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej na kolejne 6 lat. 

Test papierka lakmusowego miał określić czy NATO wciąż jest „sojuszem” 
opartym na wspólnych interesach i wartościach czy tylko gloryfikowaną „koalicją” na 
rzecz bezpieczeństwa. W odpowiedzi na rewizjonistyczne zapędy Rosji, która 
podtrzymuje swoją konfrontacyjną postawę, NATO potwierdziło, że odstraszanie  
i obrona, w tym obecność wojskowa we wschodniej części Europy zostaną 
utrzymane. Pakt zademonstrował solidarność z krajami regionu położonymi na 
wschodniej flance, których poczucie bezpieczeństwa po „rosyjskiej wiośnie” 
diametralnie się obniżyło. Na uwagę zasługuje fakt, że w stosunkowo krótkim czasie 
NATO dokonało istotnych posunięć w kierunku wzmocnienia zdolności i poprawy 
świadomości sytuacyjnej (przykładem jest obszar Morza Bałtyckiego, basen Morza 
Czarnego, przestrzeń powietrzna, sfera cyber). 

Część analityków uważa jednak mechanizm artykułu 5 Traktatu 
Waszyngtońskiego za niewystarczającą gwarancją bezpieczeństwa. Jest to słuszna 
uwaga, ponieważ poziom agresji generowanej przez Rosję, utrzymuje się poniżej 
progu wojny, a to rodzi trudności z ewentualną odpowiedzią, bowiem uruchomienie 

                                                           
28Tamże, pkt. 3. 
29Tamże, pkt. 17-18. Punkt wyjścia stanowi „Wspólna deklaracja o współpracy UE-NATO” podpisana 8 
lipca 2016 r., na bazie której opracowano plan działania na rzecz poprawy mobilności wojskowej w UE. 
Zob. Wspólny Komunikat KE i Wysokiej Przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa z 10 listopada 2017 r. do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący poprawy 
mobilności wojskowej w UE, JOIN (2017) 41. 
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artykułu 5 następuje w przypadku zbrojnej napaści30. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że równocześnie oprócz zagrożeń na ścianie wschodniej ogromnym 
wyzwaniem dla państw z NATO pozostaje niestabilna sytuacja na Bliskim 
Wschodzie, w Afryce oraz w regionie Azji i Pacyfiku. 

Wyeksponowane powyżej wnioski są dostateczną ilustracją obecnego stanu 
więzi euroatlantyckich w kontekście globalnych zmian w polityce bezpieczeństwa. 
Aczkolwiek należy pamiętać, iż zagrożenia implikowane ze strony podmiotów 
państwowych i niepaństwowych uwikłanych w wojnę hybrydową narzucają 
konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych kroków. Zapoczątkowana redefinicja 
celów strategicznych na obszarze traktatowym musi zostać jak najszybciej 
urzeczywistniona, co wynika z zaistnienia nieodwracalnych zmian w jakże 
dynamicznym i nieprzewidywalnym środowisku bezpieczeństwa. 

Co więcej, można pokusić się o stwierdzenie, że w analizowanym okresie 
zagrożenia hybrydowe rozlały się w głąb euroatlantyckiej wspólnoty. Obiektywne 
odzwierciedlenie tej tezy stanowi m.in. próba dokonania zamachów terrorystycznych 
podczas odbywających się wyborów parlamentarnych w Czarnogórze, kampanie 
dezinformacyjne i ingerencja w przebieg wyborów: prezydenckich (Stany 
Zjednoczone Ameryki, Francja) oraz parlamentarnych (Wielka Brytania, Niemcy), 
otrucie byłego rosyjskiego szpiega na terytorium Wielkiej Brytanii bojowym środkiem 
trującym „nowiczok”. 

Reasumując niniejsze rozważania pozostaje dodać, że groźby ze strony Rosji 
powinny być wystarczającym bodźcem do solidarnego wzmacniania zdolności 
obronnych NATO. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż żaden z europejskich 
krajów samodzielnie nie jest w stanie przeciwstawić się zagrożeniom, które generuje 
wojna hybrydowa. Tylko właściwie zorganizowana i wspólnie realizowana polityka 
bezpieczeństwa państw NATO – za pomocą symetrycznych do wyzwań i zagrożeń 
metod oraz środków – uczyni obszar euroatlantycki bezpieczniejszym. 
 

Streszczenie 
Celem polityki bezpieczeństwa jest zapobieganie oraz przeciwdziałanie 

różnego typu zagrożeniom przy użyciu i rozwijaniu posiadanego potencjału 
obronnego. Największe wyzwanie dla NATO w drugiej dekadzie XXI wieku stanowi 
niewątpliwie wojna hybrydowa na Ukrainie. Autor postanowił zbadać jakie działania 
zostały podjęte przez NATO wobec państw członkowskich z Europy Środkowo- 
Wschodniej w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. Kryzys rosyjsko-ukraiński implikował 
szereg zagrożeń hybrydowych wzdłuż wschodniej granicy NATO. W artykule 
przedstawiono kluczowe decyzje, które zapadały na szczytach w Newport, 
Warszawie i Brukseli. Miały one istotne znaczenie dla umocnienia bezpieczeństwa  
i trwałości więzi euroatlantyckich.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, wojna 
hybrydowa, NATO. 
 
  

                                                           
30S. Koziej, Hybrydowa zimna wojna w Europie, Analiza Pułaski Policy Papers, 
https://pulaski.pl/hybrydowa-zimna-wojna-w-europie/ (pobrano 30.04.2019 r.); Ł. Skoneczny, Wojna 
hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
2015, wydanie specjalne, s. 45. 
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Summary 
The aim of security policy is to prevent and counteract various types of threats 

using and developing own defence capabilities. The biggest challenge for NATO in 
the second decade of the 21st century is undoubtedly the hybrid war in Ukraine. The 
author decided to examine what actions were taken by NATO towards the Central 
and Eastern European member states in the face of Russia's aggression towards 
Ukraine. The Russian-Ukrainian crisis has implied a number of hybrid threats along 
NATO's eastern border. The article presents key decisions that were made at the 
summits in Newport, Warsaw and Brussels. They were essential for strengthening 
security and durability of Euro-Atlantic ties. 

Key words: security, security policy, hybrid war, NATO 
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PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ 
 

 
Wstęp 
Formą współczesnego niewolnictwa jest handel ludźmi, to poważne 

przestępstwo naruszające podstawowe prawa. Wykorzystywanie człowieka nawet 
za jego zgodą narusza jego niezbywalne prawo do godności zagwarantowanej przez 
liczne porozumienia międzynarodowe oraz przez Konstytucję Rzeczypospolitej 
Polskiej. Niestety prawo to jest coraz częściej łamane co wiąże się z tym, że ofiarami 
handlu ludźmi są ludzie na całym świecie. Handel ludźmi jest przestępstwem,  
w którym sprawcy stosują rozmaite środki w celu skutecznego zwabienia  
i wykorzystania ofiary. Najczęściej osoby wykorzystywane są do prostytucji, 
niewolniczej pracy, żebractwa, do zawierania fikcyjnych umów, do popełniania 
przestępstw lub innego niezgodnego z prawem procederu. Ofiary stają się zależne 
od sprawców materialnie i emocjonalnie. Dlatego przeciwdziałanie handlowi ludźmi 
oraz pomoc ofiarom mają charakter wielosektorowy i wymagają interwencji 
ekspertów z wielu dziedzin oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do 
których m. in zalicza się Straż Graniczna. Celem artykułu jest przedstawienie 
działalności Straży Granicznej w zwalczaniu zjawiska jakim jest handel ludźmi  
w Polsce. 

 
Istota handlu ludźmi 
Zakaz handlu ludźmi został oficjalnie wprowadzony w system prawa 

międzynarodowego 8 lutego 1815 roku Deklaracja Mocarstw w sprawie zniesienia 
handlu Murzynami w formie załącznika do Aktu końcowego Kongresu 
Wiedeńskiego. Obecnie handel ludźmi zakazany jest we wszystkich systemach 
politycznych.  

Handel ludźmi polega na werbowaniu, transporcie, dostarczaniu, 
przekazywaniu, przechowywaniu lub przyjmowaniu osoby z zastosowaniem: 

 przemocy lub groźby; 

 uprowadzenia; 

 podstępu, ; 

 wprowadzenia w błąd albo wykorzystania błędu lub niezdolności do 
należytego rozumienia zastosowanego działania; 

 nadużycia relacji zależności, wykorzystania trudnego położenia lub stanu 
bezradności; 

 udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy 
osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą. 

Za handel ludźmi uważane jest również wykorzystania osoby poszkodowanej, 
nawet za jej zgodą, w szczególności do prostytucji, pornografii lub innych form 
seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym,  
w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających 
godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew 
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przepisom prawa. Handlem ludźmi jest również zachowanie sprawcy wobec 
małoletniego nawet w sytuacji, gdy nie zostały użyte wyszczególnione metody lub 
środki1. W definicji opisane są zachowania sprawcy, metody i środki oraz cele 
działań sprawcy, czyli formy wykorzystania. Podkreślić należy, że formy 
wykorzystania wymienione zostały przez ustawodawcę w sposób egzemplifikacyjny 
o czym świadczy zwrot „a w szczególności”. Charakterystyczny sposób działania 
sprawcy sprowadza się do rekrutacji potencjalnych ofiar w kraju pochodzenia  
z zastosowaniem wyszczególnionych metod i środków. Dodać należy, iż handel 
ludźmi możliwy jest też za zgodą ofiary, a jego charakterystyczną cechą nie jest 
transakcja kupna-sprzedaży. Handel ludźmi może też dotyczyć wyzysku człowieka. 
Definicję oraz podstawę ścigania handlu ludźmi regulują trzy podstawowe 
dokumenty prawa międzynarodowego. Definicja handlu ludźmi o której mówi kodeks 
karny została opracowana na podstawie aktów prawa międzynarodowego  
a w szczególności: 

 protokołu o zapobieganiu i zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi,  
w szczególności kobietami i dziećmi2; 

 konwencja Rady Europy przeciwko handlowi ludźmi z 2005 roku3; 

 decyzja Rady z 2002 roku w sprawie zwalczania handlu ludźmi4; 

 konwencja paryska o zwalczaniu handlu żywym towarem z 1910 roku5; 

 międzynarodowa konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi z 1921 
roku6; 

 konwencja dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi z 1933 roku7; 

 konwencja w sprawie handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z 1950 roku8; 

 protokół fakultatywny do konwencji o prawach dziecka oraz dziecięcej 
prostytucji i dziecięcej pornografii z 2000 roku9; 

 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej10; 

                                                           
1Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2018 nr 88 poz. 553 ze zm.) art. 115 § 22. 
2Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, 
uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. 
(Dz. U. 2005 nr 18 poz. 160). 
3Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 
16 maja 2005 r. (Dz. U. 2009 nr 20, poz. 107). 
4Decyzja ramowa Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (Dz. Urz. UE L 203/1 
z 1.8.2002). 
5Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 1922 r. w przedmiocie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej 

do Międzynarodowego Porozumienia z dnia 18 maja 1904 roku i do Międzynarodowej Konwencji z dnia 

4 maja 1910 roku, podpisanych w Paryżu, dotyczących zwalczania handlu żywym towarem (Dz. U. 1922 

nr 87 poz. 783). 
6Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana w Genewie dnia 30 
września 1921 roku (Dz. U. 1925 nr 125 poz. 893 ze zm.). 
7Konwencja międzynarodowa dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisana  

w Genewie dnia 11 października 1933 r. (Dz. U. 1938 nr 7 poz. 37). 
8Konwencja w sprawie handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (Dz. U. 1952 nr 41 poz. 278). 
9Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji 
i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz. U. 2007 nr 76 poz. 494). 
10Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 303/01 z 14.12.2007). 
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 Konwencja Narodów Zjednoczonych11; 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE12. 
Wnioski z analizowanych dokumentów wskazują na ewolucję pojęcia i definicji 

handlu ludźmi, co związane jest określonym przedziałem historycznym, a przede 
wszystkim z ewolucja systemu wartości ludzi i ich rozwojem cywilizacyjnym. 

 
Problematyka handlu ludźmi w dokumentach ratyfikowanych przez 

Polskę 
Handel ludźmi, jest przestępstwem o charakterze konwencyjnym, czyli 

ściganym na mocy umów międzynarodowych, których Polska jest stroną. Protokół  
o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami 
i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, został ratyfikowany przez 
Rzeczpospolitą Polską w dniu 26 wrześnie 2003 roku. W związku z tym, że 
dokument ten zawiera definicję „handlu ludźmi” (art. 3) powstać może wątpliwość co 
do tego czy definicja ta ma bezpośrednie zastosowanie w polskim porządku 
prawnym, czy też istnieje konieczność jej inkorporacji do polskiego ustawodawstwa 
przez zmianę Kodeksu karnego13. Na przestrzeni ostatniego stulecia, handel ludźmi 
został w prawie krajowym stypizowany w: 

 kodeksie karnym z 1932 r. uwzględnia się sankcje za uprawianie  
i przymuszanie do nierządu14; 

 kodeksie karnym z 1969 r. stosuje się sankcje za zwabienie lub uprowadzenie 
osoby w celu uprawiania nierządu, nawet za jej zgodą oraz za handel 
kobietami i dziećmi15; 

 kodeksie karnym z 1997 r. uwzględnia się przepisy prawne dotyczące 
przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności16; 

 kodeksie karnym z 1997 r. uwzględnia się przepisy prawne dotyczące 
przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności17. 

Aktualnie obowiązującym przepis jest sformułowany bardzo klarownie  
i wskazuje, że kto dopuszcza się handlu ludźmi oraz czyni przygotowania do 
popełnienia takiego przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności określonej  
w prawie18. Polska podpisała i ratyfikowała szereg aktów prawa międzynarodowego, 
przyjmując tym samym określone standardy w zakresie definiowania przestępstwa 
handlu ludźmi oraz sposobów jego zwalczania czy zapobiegania temu procederowi. 

                                                           
11Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, 
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. 2005 nr 
18 poz. 158). 
12Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję 
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. Urz. UE L 101/1 z 15.4.2011). 
13L. K. Paprzycki, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, nr 
KKPK 403/9/05, s. 1. 
14Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 1932 r.-Kodeks karny (Dz. U. 
1932 nr 60 poz. 571), Rozdział XXXII (Akt prawny uchylony 1.01.1970). 
15Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. 1969 nr 13 poz. 95 
ze zm.), art. IX (Akt prawny uchylony 1.09.1998). 
16Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.), art. 253 (artykuł 
uchylony). 
17Tamże, Rozdział XXV. 
18Tamże, art. 189a. 
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Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, 
Międzynarodowej Organizacji Pracy czy Rady Europy regulują nie tylko zakres 
kryminalizacji zachowań, ale także zawierają zalecenia umożliwiające udzielanie 
skutecznej pomocy ofiarom tego przestępstwa19. Jednak mimo tego brak definicji 
tego przestępstwa powoduje szereg problemów, zwłaszcza prowadzi do różnic  
w orzecznictwie sądów w zakresie interpretacji kodeksowego pojęcia „uprawia 
handel ludźmi”. Z uwagi na brak definicji w kodeksie karnym szczególnie ważne 
wydaje się stosowanie definicji zawartych w ratyfikowanych dokumentach między-
narodowych20. Przeprowadzona analiza orzecznictwa polskich sądów w sprawach  
o handel ludźmi wykazała jednak, że definicja handlu ludźmi zawarta w Protokole  
z Palermo nie zawsze jest stosowania w praktyce, co więcej sam Protokół nie 
penalizuje wszystkich przypadków handlu ludźmi21. Z tego powodu w „Krajowym 
Programie Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008” 
zapisano zadanie polegające na wypracowaniu i wprowadzeniu przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości do kodeksu karnego definicji handlu ludźmi22. 
 

Zadania Straży Granicznej 
Do zadań Straży Granicznej należy w szczególności ochrona granicy 

państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, organizowanie i dokonywanie kontroli 
granicznego, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, wydawanie 
zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz, rozpoznawanie 
zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 
przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, 
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania pracy 
cudzoziemcom23. Wyżej wymienione zadania świadczą o tym, że Straż Graniczna 
jest zarówno organem administracji państwowej jak i organem ścigania, może ona 
także podejmować działania na terytorium całego kraju. Odnośnie działań SG jako 
organu ścigania można wyszczególnić trzy główne grupy przestępstw, do ścigania 
których uprawniona jest SG: 

 nielegalna migracja – organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. 
„Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używają 
przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3 oraz kto organizuje innym osobom 
przekraczanie wbrew przepisom granic Rzeczypospolitej Polskiej, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”24;  

 fałszerstwo – używanie dokumentów uprawiających do przekraczania granicy 
państwowej Rzeczypospolitej Polskiej czyli „Kto, w celu użycia za 
autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako 

                                                           
19Handel Ludźmi w Polsce. Materiały do Raportu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Warszawa 2007, s. 12. 
20Cyt. za: Handel Ludźmi w Polsce. Materiały do Raportu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, Warszawa 2007, s. 12-13. 
21Zob. Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, 
uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. 
… dz. cyt.   
22Handel Ludźmi w Polsce. Materiały do Raportu … dz. cyt. s. 13. 
23Zob. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. 1990 nr 78 poz. 462 ze zm.). 
24Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny … dz. cyt., art. 264. 
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autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”25. Kradzież albo 
przywłaszczenie, używanie dokumentów stwierdzających tożsamość innej 
osoby, a zatem „Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość 
innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go 
przywłaszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2”26. Ukrywanie dokumentów, czyli „Kto niszczy, 
uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma 
prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”27; 

 przemieszczanie przez granicę RP środków odurzających, czyli kto bez 
zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze 
pozbawienia wolności od 1-10 lat. Ponadto kto bez zezwolenia posiada broń 
palną lub amunicję również podlega karze pozbawienia wolności od 0,6-8 lat. 
Warto zauważyć, że kto mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub 
amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
Natomiast kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku28. 

W sprawach, które należą także do rzeczowej właściwości Straży Granicznej 
stosować można tzw. ofensywne metody pracy w postaci kontroli operacyjnej, 
zakupu kontrolowanego czy przesyłki niejawnie nadzorowanej. Należy zauważyć, iż 
z dniem 1 maja 2014 r., weszły w życie przepisy ustawy o cudzoziemcach, które 
wprowadziły szereg nowych uregulowań z obszaru postępowania z cudzoziemcami, 
w tym z ofiarami handlu ludźmi29. Dodatkowo z tym dniem Straż Graniczna zyskała 
wynikającą wprost legitymizację do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 
przestępstw handlu ludźmi i niewolnictwa oraz ścigania ich sprawców czym 
zajmowała się już od wielu lat. Zbrodnie z art. 189 a § 1 kk i art. 8 przepisów 
wprowadzających Kodeks karny, zostały wprowadzone do ustawy o Straży 
Granicznej, stąd uprawnienie do ścigania sprawców tych przestępstw wynika jasno 
z przepisów prawa. Przed tą datą Straż Graniczna realizując czynności operacyjno-
śledcze w kierunku handlu ludźmi była zobowiązana do wykazania zbiegu tego 
procederu z popełnionymi przestępstwami transgranicznymi, (nielegalną migracją, 
przestępstwami przeciwko dokumentom). Pomimo zmian ustawowych, z uwagi na 
wcześniejszą realizację zadań z obszaru zwalczania handlu ludźmi struktura 
organizacyjna podmiotów zajmujących się w Straży Granicznej zwalczaniem  
i zapobieganiem handlu ludźmi pozostała bez zmian. 
 

Struktura organizacyjna, współpraca, szkolenie 
W Zarządzie Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej  

w Wydziale I do Walki z Przestępczością Zorganizowaną funkcjonuje Sekcja ds. 
Nielegalnej Migracji i Handlu Ludźmi oraz nieetatowy, główny koordynator ds. handlu 
ludźmi. W każdym z oddziałów Straży Granicznej funkcjonują nieetatowi 

                                                           
25Tamże, art. 270 § 1. 
26Tamże, art. 275 § 1. 
27Tamże, art. 276. 
28Tamże, art. 263. 
29Zob. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (dz. U. 2013 poz. 1650 ze zm.). 
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koordynatorzy i zastępcy koordynatorów ds. zwalczania przestępstwa handlu ludźmi 
w liczbie około 30 funkcjonariuszy. W przypadku ujawnienia osoby mogącej być 
ofiarą handlu ludźmi funkcjonariusze Straży Granicznej postępują zgodnie z tzw. 
algorytmem postepowania w przypadku ujawnienia ofiary handlu ludźmi. Algorytm 
ten jest instrumentem pomocniczym, określającym czynności, które podejmuje 
funkcjonariusz w przypadku ujawnienia ofiary handlu ludźmi. W wyniku realizacji 
przedsięwzięć strategicznych Straż Graniczna uczestniczy jako jeden z wielu 
podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcia wynikające z Krajowego Planu 
Działań przeciwko Handlowi Ludźmi30. Straż Graniczna zaangażowana jest także  
w działanie wojewódzkich zespołów ds. handlu ludźmi. Na szczeblu roboczym, 
współdziała w szczególności z Policją, organizacjami pozarządowymi31, 
realizującymi zadania zlecone przez MSWiA. Współpracuje także  
z Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji (IOM) Polska w obszarze 
organizowania dobrowolnego powrotu cudzoziemców w tym ofiar handlu ludźmi do 
kraju pochodzenia lub innego bezpiecznego kraju a także w obszarze szkoleniowym. 
Ponadto Straż Graniczna włączyła się w projekt Ministerstwa Sprawiedliwości pt. 
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w szczególności  
z uwagi na możliwość ujawniania potencjalnych pokrzywdzonych w sprawach  
o przestępstwa, do ścigania których właściwa jest Straż Graniczna w tym  
w szczególności czynów związanych z obszarem handlu ludźmi.  

W Straży Granicznej funkcjonuje od dnia 29.12.2010 r. czterostopniowy 
„System szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu handlu ludźmi”  
w ramach którego realizowane są szkolenia funkcjonariuszy od poziomu  
I podstawowego do poziomu IV eksperckiego. W ramach współpracy 
międzynarodowej realizowanej na poziomie strategicznym Straż Graniczna 
uczestniczy w projektach realizowanych przez Europejską Agencję Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE-
Frontex – opracowywanie „Podręczników o profilach ryzyka handlu ludźmi” - 
Handbook on Risk Profiles on Trafficking In Human Beings. 

Straż Graniczna uczestniczyła w warsztatach eksperckich organizowanych 
przez EUROPOL dot. Przygotowania Operacyjnych Planów działania (OAP) dla 
Priorytetu EMPACT – Handel Ludźmi, opracowanego w ramach Cyklu Polityki 
Bezpieczeństwa UE dotyczącej poważnej i zorganizowanej przestępczości  
o charakterze transgranicznym na lata 2014-2017. W ramach współpracy z USA 
Straż Graniczna przekazuje cyklicznie informacje o swoich działaniach w zakresie 
zwalczania handlu ludźmi. Powyższe jest związane z przygotowaniem przez USA 
corocznego raportu „Trafficking in Persons Report”. 

Na poziomie roboczym, w toku prowadzonych konkretnych spraw Straż 
Graniczna prowadzi współpracę z oficerami łącznikowymi innych państw. Ponadto, 
na szczeblu operacyjnym Straż Graniczna prowadzi współpracę z EUROPOLEM  

                                                           
30Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi. Zatwierdzany cyklicznie przez Prezesa Rady 
Ministrów, koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, obecnie obowiązujący 
na lata 2013-2015. Jest kontynuacją projektów zapoczątkowanych już od 2003 r. System realizacji  
i monitorowania Planu opiera się głównie na działaniach międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania  
i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, którego członkiem jest Komendant Główny Straży Granicznej albo 
upoważniony przez niego przedstawiciel. 
31Obecnie Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu jest „La Strada” oraz Stowarzyszenie „Po 
MOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. 
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i INTERPOLEM. W roku 2014 realizowano przedsięwzięcia w ramach zawartego  
w roku 2013 porozumienia ze stroną rumuńską, sankcjonującego utworzenie 
Wspólnego Zespołu Śledczego. Powyższe wspólne śledztwo finansowane przez 
EUROJUST ukierunkowane było na zebranie materiału dowodowego przeciwko 
sprawcom handlu ludźmi z obszaru wyzysku do żebractwa. 
 

Dane statystyczne 
Poniższe wykresy przedstawiają dane statystyczne dotyczące wykrywalności 

przestępstw w latach 2010-2017, ujawnione przez Straż Graniczną. Straż graniczna 
w ww. latach zidentyfikowała ok. 330 potencjalnych ofiar handlu ludźmi. 
 

Rysunek 1. Wykres dot. Ilości zidentyfikowanych przez Straż Graniczną ofiar 
prostytucji w latach 2010-2017  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 

udostępnionych przez Straż Graniczną w zapytaniu obywatelskim z dnia 
13.12.2018r. 
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Rysunek 2. Wykres dot. Ilości zidentyfikowanych przez Straż Graniczną ofiar 
żebractwa w latach 2010-2017 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 
udostępnionych przez Straż Graniczną w zapytaniu obywatelskim z dnia 13.12.2018 
roku. 

 
Rysunek 3. Wykres dotyczący Ilości zidentyfikowanych przez Straż Graniczną 

ofiar pracy przymusowej w latach 2010-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 

udostępnionych przez Straż Graniczną w zapytaniu obywatelskim z dnia 
13.12.2018r. 
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Rysunek 4. Wykres dot. Ilości zidentyfikowanych przez Straż Graniczną ofiar 
fikcyjnego małżeństwa w latach 2010-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 

udostępnionych przez Straż Graniczną w zapytaniu obywatelskim z dnia 
13.12.2018r. 
 

Rysunek 5. Wykres dot. Ilości zidentyfikowanych przez Straż Graniczną ofiar 
wyzysku w latach 2010-2017  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 

udostępnionych przez Straż Graniczną w zapytaniu obywatelskim z dnia 
13.12.2018r. 
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Rysunek 6. Wykres dot. Ilości zidentyfikowanych przez Straż Graniczną ofiar 
niewolnictwa w latach 2010-2017  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 

udostępnionych przez Straż Graniczną w zapytaniu obywatelskim z dnia 13.12.2018 
roku. 

 
Podsumowanie 
Handel ludźmi jest to zbrodnia, przestępstwo powszechne, popełnione z winy 

umyślnej, z zamiarem bezpośrednim. Sprawca działa w celu wykorzystania innej 
osoby, nawet za jej zgodą. Jest to przestępstwo o charakterze formalnym, 
wieloczynnościowe. Przedmiotem ochrony – jest wolność i godność człowieka, 
prawo do jego samostanowienia. Podkreślić należy, że karalne jest też 
przygotowanie do handlu ludźmi32.  

Straż Graniczna podczas realizowania ustawowych zadań, które zostały 
określone w ustawie kompetencyjnej wykonuje czynności nie tylko związane  
z ochroną granic Rzeczypospolitej Polskiej czy kontrolą ruchu granicznego. 
Realizuje także zadania związane ze zwalczaniem przestępczości co dowodzi, że 
jest więc organem ścigania, posiadającym uprawnienia do pracy operacyjnej – 
niejawnej oraz śledczej-prowadzi postępowania przygotowawcze). Główny obszar 
zainteresowania SG to zwalczanie nielegalnej migracji oraz handlu ludźmi. 

Na podstawie prowadzonych spraw przez Straż Graniczną, stwierdzić należy, 
że w dalszym ciągu proceder handlu ludźmi występuj w szczególności w trzech 
głównych obszarach związanych z wykorzystaniem w „seks biznesie” (głównie 
Bułgaria, Ukraina, RP), pracy przymusowej (Wietnam, Ukraina, Filipiny) i żebractwie 
(Rumunia). W latach 2013-2015 prowadzone były także sprawy w kierunku wyzysku 
jako pomoce domowe (Filipiny, Kenia) w tym w przedstawicielstwie dyplomatycznym 
(Filipiny), zmuszanie do zawarcia małżeństw (RP), inne formy wykorzystania 
seksualnego (Maroko, Kuba)33. 

                                                           
32Odpowiedź na zapytanie obywatelskie z dnia 13.12.2018 r. 
33Tamże. 
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Obecnie Polska jest krajem: pochodzenia ofiar handlu ludźmi, krajem docelowym 
dla osób tu wykorzystywanych i krajem tranzytowym. 
 

Streszczenie 
Artykuł został poświęcony problematyce handlu ludźmi a przede wszystkim 

zadaniom Straży Granicznej w kierunku przeciwdziałania temu zjawisku. Jest to 
bardzo istotne zagadnienie z zakresu bezpieczeństwa społecznego, ponieważ 
wpływa na zmniejszenie ilości występowania epizodów przestępczych. Organy 
ścigania oraz administracja publiczna stoją przed sporym wyzwaniem jakim jest 
problematyka prawna w związku z identyfikacją przestępstwa. Artykuł w pierwszej 
kolejności przedstawia ogólną definicję handlu ludźmi funkcjonującą w prawie 
polskim od 2010 r. a także zadania SG oraz strukturę organizacyjną. Znalazły się tu 
również informacje na temat współpracy i szkoleń z zakresu przeciwdziałania handlu 
ludźmi. Ostatnia część ukazuje nam dane statystyczne na temat wykrywalności 
przestępstw wchodzących w zakres procederu przestępczego jakim jest handel 
ludźmi przez Straż Graniczną w latach 2010-2017 r. Ostatecznie podsumowując 
treść pracy stwierdzić można, iż Straż Graniczna pełni ważną rolę  
w przeciwdziałaniu przestępczości i walki ze współczesnym niewolnictwem. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, handel ludźmi, przeciwdziałanie, Straż 
Graniczna. 
 

Summary 
The article is devoted to the issue of human trafficking, and in particular to the 

tasks of the Border Guard in the direction of counteracting this phenomenon. This is 
a very important area of social security, because it reduces the occurrence of 
criminal episodes. Law enforcement agencies and public administration is facing  
a great challenge today, which is the the legal issue in connection with the 
identification of crime. The article first presents the general definition of trafficking in 
human beings functioning in Polish law since 2010 as well as the tasks of the Border 
Guard and the organizational structure. There are also information about 
cooperation and training in the field of counteracting trafficking in human beings. The 
last part shows statistical data on the detection by the Border Guard in 2010-2017 
of crimes falling within the scope of criminal activity, which is human trafficking. In 
the final analysis, it can be concluded that the Border Guard plays an important role 
in counteracting crime and combating modern slavery. 

Key words: security, human trafficking, counteraction, Border Guards 
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Sylwia SŁAWIŃSKA 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
Wydział Politologii 
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie  
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 
 

MIGRACJE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE I ICH WPŁYW NA 
BEZPIECZEŃSTWO 

 
 
Wstęp 
Migracje są zjawiskiem, które na przestrzeni wieków występowało wielokrotnie. 

Tysiące ludzi szukało schronienia poza granicami swojego kraju. Powodem 
opuszczenia swojego stałego miejsca pobytu było przede wszystkim 
nieprzestrzeganie przez państwo praw człowieka, doświadczenie przemocy  
i prześladowania ze względu na wyznawaną religię. Każdego dnia na całym świecie 
zła sytuacja ekonomiczna, brak pracy i perspektyw życiowych powodują migracje 
ludności z krajów zacofanych gospodarczo lub przeżywających kryzys gospodarczy 
do krajów bardziej rozwiniętych, o lepszym statusie gospodarczym1. Migracje nie są 
zjawiskiem nowym i typowym tylko dla współczesnych czasów. Zarówno  
w przeszłości, jak i obecnie występuje wiele przełomowych okresów, po których 
zjawisko migracji przybrało lub przybiera na sile, np. wojny, konflikty zbrojne 
powodujące masowe ucieczki czy przymusowe przesiedlenia ludności. Przykładem 
tego może być Syria i krwawe działania wojenne, które wywołały masową ucieczkę 
ludności z obszarów zagrożonych walką2. Migracje ludności ze względu na skalę 
występowania i możliwość powodowania zagrożeń mają duży wpływ na 
bezpieczeństwo nie tylko naszego kraju, ale i całego świata.  

 
Bezpieczeństwo 
We współczesnym świecie jedną z podstawowych i najważniejszych wartości 

jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wywodzi się od łacińskich słów sine 
cura=securitas oznaczających stan bez troski3. Problematyka bezpieczeństwa jest 
złożona i odnosi się do wielu aspektów, dziedzin, gałęzi oraz dyscyplin naukowych. 
Bezpieczeństwo jest dyscypliną naukową, którą cechuje wieloznaczność, 
wielozakresowość oraz wszechstronność4. Do niedawna bezpieczeństwo 
identyfikowane było z zagwarantowaniem bytu, zapewnieniem przetrwania, 
bezpiecznego życia i możliwości rozwoju człowieka. Obecnie bezpieczeństwo 
zaczęło być postrzegane, jako stan dający możliwość rozwoju, stabilizacji, porządku 
i szczęścia, a jego brak powoduje poczucie zagrożenia, strachu, lęku, niepokoju  
i niepewności. Każdy człowiek potrafi zdefiniować pojęcie bezpieczeństwo, 
wymienić w jakich sytuacjach czuje się zagrożony i wskazać kiedy jego 
bezpieczeństwo zostało naruszone. Należy zaznaczyć, że o bezpieczeństwo trzeba 

                                                           
1M. Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, s. 275-276. 
2A. Szostkiewicz, Półksiężyc we krwi, „Polityka”, 2015, nr 45, s. 52. 
3R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON”, 2012, nr 1 (86), s. 7. 
4J. Stańczyk, Złożoność kategorii bezpieczeństwa– zarys problematyki, [w:] E. Jarmoch, A.W. Świderski, 
I.A. Trzpil, (red.), Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 
Siedlce 2009, s. 13–24. 
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dbać, gdyż nie jest to stan dany nam raz na zawsze i bardzo łatwo można je stracić5. 
Bezpieczeństwo jest to „stan niezagrożenia, pokoju, pewności, porządku, zgody  
i równowagi”6. Pojęcie to rozumiane jest również jako brak jakichkolwiek zagrożeń, 
które naruszyłyby spokój czy stan pewności. Bezpieczeństwo to także ochrona 
przed takimi zagrożeniami, które by się pojawiły lub mogły wystąpić w przyszłości7. 
Może dotyczyć albo jednej osoby albo grupy osób8. Bezpieczeństwo charakteryzuje 
się zapewnieniem ochrony przed utratą czegoś, co dla człowieka jest bardzo cenne, 
może to być życie, zdrowie oraz inne dobra osobiste i majątkowe9. Osoba, która 
czuje się bezpiecznie może się prawidłowo rozwijać, szkolić, podnosić swoje 
kwalifikacje, nie obawia się o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny.  

Bezpieczeństwo państwa to zagadnienie towarzyszące jego istnieniu od 
samego początku. Głównymi jego rodzajami są: bezpieczeństwo ekonomiczne, 
ekologiczne, militarne, polityczne, społeczne, publiczne, powszechne, kulturowe. 
Jednym z najważniejszych wewnętrznych zagrożeń dla kraju jest niewątpliwie 
migracja młodych ludzi za granicę w celu poszukiwania lepszego życia i starzenie 
się społeczeństwa.  
 

Współczesne migracje 
Kolejnym ważnym pojęciem, o którym należy wspomnieć omawiając 

bezpieczeństwo i wpływ migracji na poczucie bezpieczeństwa i stan bezpieczeństwa 
w danym państwie jest migracja. Pojęcie to wywodzi się od łacińskiego terminu 
migratio, które oznacza i jest tłumaczone jako zmiana miejsca pobytu danej osoby 
lub grupy osób, przemieszczanie się osób z jednego miejsca do drugiego10. Według 
Słownika Języka Polskiego PWN migracja definiowana jest jako „masowe 
przemieszczanie się ludności, zwykle w poszukiwaniu lepszych warunków życia”11. 
Jest wiele czynników, które wpływają lub nierzadko zmuszają daną osobę do 
opuszczenia oraz zmiany miejsca pobytu. Dlatego też wyróżniamy wiele rodzajów 
migracji zaczynając od migracji legalnej i nielegalnej lub osób o tzw. statusie 
nieuregulowanym, migracji czasowej lub stałej, zewnętrznej i wewnętrznej, 
spontanicznej, planowanej, dobrowolnej czy przymusowej. Z pojęciem migracja 
związane są takie pojęcia jak emigracja, imigracja, deportacja, uchodźstwo, 
repatriacja. Ze względu na regulacje prawne szczególnym rodzajem migracji jest 
uchodźstwo.  

Według Konwencji Genewskiej uchodźcą „jest osoba, która żywi uzasadnioną 
obawę przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, 
przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje 

                                                           
5W. Pokruszyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, WSGE, Józefów 2010, s. 8. 
6Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/bezpiecze%C5%84stwo.html (pobrano 
05.12.2018 r.). 
7E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Zarządzanie bezpieczeństwem, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa2011, s. 13. 
8R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999, s. 28. 
9M. Paździor, B. Szmulik, Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2012, s. 2. 
10W. Kopaliński, Podręczny słownik wyrazów obcych, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2002,  
s. 501. 
11Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/migracje.html (pobrano 19.12.2018 r.). 
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się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i–z powodu tych obaw–nie chce 
lub nie może do tego kraju powrócić”12.  

Trzeba pamiętać, że każda osoba może decydować się na migracje z innego 
powodu. Każdy przypadek należy analizować osobno i podchodzić do niego 
indywidualnie. Do głównych przyczyn migracji ludności zaliczamy: złe sytuacje 
finansowe, gospodarcze, wojny, klęski żywiołowe, brak lub utrata bezpieczeństwa, 
kataklizmy.  

W ostatnim czasie do Polski przybywa coraz więcej cudzoziemców 
pochodzących z różnych rejonów świata.  

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby wiz wydanych 
cudzoziemcom chcącym przyjechać do naszego kraju w I połowie 2016 r.  
z wyróżnieniem obywatelstwa oraz płci. Tabela uwzględnia także rodzaj wydawanej 
wizy: wiza krajowa oraz wiza Schengen. Wizy krajowe otrzymało łącznie 137 osób 
w tym 27 kobiet i 110 mężczyzn z krajów takich jak: Białoruś, Chiny, Ukraina i Turcja, 
zaś wizy Schengen otrzymało 1299 osób z czego 159 to wizy wydane kobietom,  
a 1140 mężczyznom głównie z takich krajów jak: Filipiny, Indie, Rosja.  

 
Tabela 1. Liczba wiz wydanych cudzoziemcom w I połowie 2016 r. w Polsce 

(wg obywatelstwa) 
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ALGIERIA - - - - 1 1 1 

ARMENIA 1 1 2 - - - 2 

AZERBEJDŻAN - - - 1 1 2 2 

BANGLADESZ - - - 1 3 4 4 

BEZ OBYWATELSTWA - - - - 1 1 1 

BIAŁORUŚ - 1 1 11 4 15 16 

BRAZYLIA - 1 1 - - - 1 

CHINY 3 2 5 4 37 41 46 

EGIPT - - - 1 6 7 7 

ETIOPIA - 1 1 - 2 2 3 

FILIPINY - - - 3 318 321 321 

GHANA - - - - 3 3 3 

GRUZJA - - - - 7 7 7 

INDIE - - - 3 131 134 134 

INDONEZJA - - - - 8 8 8 

IRAK - - - - 1 1 1 

IRAN - - - 2 11 13 13 

JAMAJKA - - - - 1 1 1 

                                                           
12Art. 1A Konwencji Genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. 1991 nr 119 poz. 515). 
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KATAR - - - - 1 1 1 

KAZACHSTAN 2 - 2 - - - 2 

KIRGISTAN - - - - 1 1 1 

KOREA POŁUDNIOWA 1 2 3 - - - 3 

KUBA - - - - 1 1 1 

LIBAN - - - - 1 1 1 

MADAGASKAR - 2 2 - - - 2 

MOŁDAWIA - - - 1 2 3 3 

MONGOLIA - - - - 1 1 1 

MYANMAR (BIRMA) - - - - 5 5 5 

NIGERIA - - - 1 1 2 2 

PAKISTAN - 1 1 - 2 2 3 

REPUBLIKA 
ZIELONEGO 
PRZYLĄDKA - - - - 5 5 5 

ROSJA 1 - 1 39 447 486 487 

SRI LANKA - - - - 4 4 4 

SYRIA - - - - 1 1 1 

TADŻYKISTAN - - - - 4 4 4 

TAJLANDIA - 2 2 - 1 1 3 

TUNEZJA - - - - 1 1 1 

TURCJA 6 10 16 1 22 23 39 

UKRAINA 13 87 100 87 102 189 289 

WENEZUELA - - - 4 1 5 5 

WIETNAM - - - - 1 1 1 

ZJEDNOCZONE 
EMIRATY ARABSKIE - - - - 1 1 1 

Suma 27 110 137 159 1 140 1 299 1436 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://udsc.gov.pl/-
statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/ (pobrano 11.12.2018 r.). 
 

Zjawisko migracji ma zarówno dobre jak i złe strony i należy rozpatrywać je 
zarówno w aspekcie korzyści jakie może przynieść, ale także uwzględniając 
możliwość wystąpienia negatywnych jego skutków. Z jednej strony może 
powodować zwiększenie terroryzmu, występowanie przestępstw jakie do tej pory nie 
występowały w danym kraju, a z drugiej migranci są w stanie zapełnić lukę po 
osobach, które wyemigrowały oraz zmniejszyć niż demograficzny. Do niewątpliwych 
zalet migracji zaliczyć możemy także: wpływ na wzrost gospodarczy i ekonomiczny 
w danym kraju, postęp, wymianę kulturową. Negatywne skutki migracji to również: 
większe bezrobocie wśród obywateli danego państwa, gdyż na ich miejsce 
zatrudniani są migranci, którzy nierzadko stają się tanią siłą roboczą, problem  
z integracją w społeczeństwie, w którym się znaleźli, możliwość rozwoju obcych 
religii, wzrost przestępczości zorganizowanej, terroryzm, powstanie nowych 
kategorii przestępstw. Na przestrzeni lat widoczna jest zmiana typów zagrożeń, 
które mogą wystąpić i być związane z napływem migrantów. Są to zagrożenia 
dotyczące kwestii społecznych oraz gospodarczych. Współcześnie zagrożenia te 
ewaluowały i coraz częściej zaczęły dotyczyć kwestii kultury i zacierania się 
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przynależności do danego narodu. Do zagrożeń, które związane są z migracjami 
należy zaliczyć duże zmiany światopoglądowe, związane z wartościami jakie 
wyznają napływający cudzoziemcy. Skutki kryzysu migracyjnego są odczuwalne  
i widoczne dla państwa docelowego, przejazdu (państwo tranzytu) oraz dla kraju,  
z którego migrant wyjeżdża. Należy pamiętać, że wskazanie powiązań i zależności 
pomiędzy migracją i bezpieczeństwem jest trudne do jednoznacznego określenia. 
Wynika to z faktu dużej złożoności oraz wieloaspektowości obydwu zjawisk i pojęć. 
Do zalet migracji zaliczamy też rozwój kulturowy rozumiany głównie poprzez 
poznanie nowych kultur, tradycji, obyczajów i zwyczajów panujących w nowym 
państwie. Negatywnym skutkiem migracji jest często występująca rozłąka z rodziną, 
znajomymi, pozostawienie nierzadko całego swojego majątku, dorobku całego 
życia, problem zanikania odrębności kultury oraz tradycji, problem wynikający  
z braku tzw. rąk do pracy, dyskryminacje, uprzedzenia, rasizm, nierówności  
w społeczeństwie, a także konflikty, które migranci przenieśli z kraju pochodzenia 
do kraju, do którego przybyli13. Migranci jako osoby obce i nieznane stanowią 
zagrożenie i często się ich boimy. Osoby opuszczające swój kraj często rozważają 
wszystkie za i przeciw takiego rozwiązania. Należy pamiętać, że im też nie jest łatwo. 
Tak samo jak każdy z nas chcą czuć się bezpiecznie w miejscu, w którym żyją, 
pracują, które jest ich domem. Nie należy do tej sprawy podchodzić stereotypowo 
jednak trzeba zachować pewną ostrożność. Do zagrożeń bezpieczeństwa wewnątrz 
danego państwa związanych z migracjami jest ksenofobia, strach przed osobami 
innej narodowości i kultury, możliwy wzrost drastycznie prawicowych ugrupowań  
i przeniesienie waśni i sporów z państwa pochodzenia. Wśród zagrożeń 
zewnętrznych jako najważniejsze należy wymienić zorganizowany terroryzm.  

W ostatnim czasie niemal codziennie można usłyszeć o migracjach ludności, 
których przyczynami są uwarunkowania polityczne, gospodarcze, dyskryminacje, 
prześladowania, klęski żywiołowe, lepsze perspektywy zdobycia wykształcenia lub 
podniesienia kwalifikacji zawodowych14. Ogromny wpływ na bezpieczeństwo mają 
tzw. migracje nielegalne, ponieważ tak naprawdę do końca nikt nie jest w stanie 
określić skali tego zjawiska. Wraz z nasileniem się migracji pojawili się przemytnicy, 
który za bardzo dużą cenę proponują transport migrantów do konkretnego państwa. 
Współcześnie na świecie mamy do czynienia z tzw. kryzysem migracyjnym 
spowodowanym konfliktami zbrojnymi oraz niepewną sytuacją na świecie, głównie 
w Afryce. Sytuacja ta spowodowała napływ nielegalnych migrantów z kontynentu 
afrykańskiego głównie do Europy. Według danych zamieszczonych w Raporcie  
o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 r. większą część nielegalnych migrantów 
stanowiły osoby pochodzenia syryjskiego. Migracje we współczesnym świecie mają 
ogromny wpływ na stabilność sytuacji międzynarodowej. Z punktu widzenia państwa 
wyzwaniem i zagrożeniem są ewentualne przyszłe powiązania nielegalnych 
migrantów z grupami przestępczymi oraz terroryzmem. Liczba nielegalnych 
migrantów wzrasta gdyż większość państw nie jest chętna przyjąć migrantów  
w sposób legalny, a oni chcą uciec z kraju, w którym do tej pory mieszkali15.  

                                                           
13M. Golka, Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, s. 279. 
14A. Kosowicz, A. Marek, Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeństwie, Wydawnictwo 
Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2008, s. 50. 
15P. Mickiewicz, Istota zjawiska i koncepcje przeciwdziałania nielegalnej imigracji w basenie Morza 
Śródziemnego, [w:] Dokąd zmierza Europa? Nacjonalizm, separatyzm, migracje – nowe wyzwania Unii 
Europejskiej, red. P. Mickiewicz, H. Wyligała, Wrocław 2009, s.254. 
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Wielu młodych ludzi głównie zza wschodniej granicy przyjeżdża do Polski, żeby się 
kształcić. Takim osobom łatwiej jest aklimatyzować się w nowym środowisku i nie 
mają oni problemu z nauką języka polskiego, ponieważ nasze kraje są podobne 
kulturowo16. Uzyskując odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie osoby te zostają  
w naszym kraju, tutaj podejmują pracę i odprowadzają podatki.  

Przyczynami zjawiska jakim jest migracja są także: problemy ze znalezieniem 
pracy, duże bezrobocie, działania zbrojne na terytorium danego kraju, klimat, który 
się ciągle zmienia i ogólne zubożenie17.  

Do głównych zagrożeń wiążących się z migracją można zaliczyć terroryzm. 
Pojęcie terroryzmu nie jest nowe tak jak i samo zjawisko. O terroryźmie zaczęło być 
głośno pod wpływem wydarzeń jakie miały miejsce 11 września 2001 r. na World 
Trade Center. Nie sposób analizować zjawisko terroryzmu nie przytaczając jego 
definicji. Nie jest to pojęcie jednoznaczne i łatwe do określenia. Istnieje ponad 100 
definicji terroryzmu. Terroryzm to „…różnie umotywowane, najczęściej 
ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup, 
podejmowane z naruszeniem istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz 
państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często 
naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą 
bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychiczny, przemoc 
fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego 
im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku”18. 

Charakteryzuje się działaniami mającymi na celu wywołanie lęku i strachu  
i w dużej części stosowany jest jako element, który ma pomóc w zachowaniu lub 
przejęciu władzy. Na ataki terrorystyczne wybierane są takie miejsca, w których 
przebywa jak najwięcej osób i atak w takim miejscu odbije się dużym echem na 
całym świecie. Należy pamiętać, że ataków terrorystycznych nie dokonują tylko 
migranci, którzy w ostatnim czasie dostali się do Europy, ale także Ci, którzy już jakiś 
czas temu dotarli do krajów europejskich i już teoretycznie powinni się zasymilować 
z tamtejszym społeczeństwem. Próby zdefiniowała terroryzmu podjęła się także 
Komisja Europejska, która podała, że terroryzm to: „wszelkie celowe akty popełnione 
przez pojedyncze osoby lub organizacje przeciw jednemu, lub kilku państwom, ich 
instytucjom lub ludności, w celu zastraszania oraz poważnego osłabienia lub 
zniszczenia struktury politycznej, gospodarczej lub społecznej kraju”19 natomiast 
według Brunona Hołysta terroryzm to „pewien ogólnie wskazany rodzaj czynów 
przestępnych służących stosowaniu przemocy dla realizacji określonych celów 
strategicznych”20. W Słowniku wyrazów obcych PWN terroryzm określono jako: 
„stosowanie terroru, zwłaszcza działalność niektórych ugrupowań 
ekstremistycznych usiłujących za pomocą zabójstw politycznych, porwań 
zakładników, uprowadzeń samolotów i podobnych środków zwrócić uwagę opinii 

                                                           
16Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, s. 97-98. 
17S. Castels, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2011, s.107. 
18 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/terroryzm;3986796.html (pobrano 15.12.2018 r.) 
19J. Pawłowski, Terroryzm we współczesnym świecie, Biblioteczka Wojska i Wychowania, Warszawa 
2001, s. 12. 
20B. Hołyst, Bezpieczeństwo społeczeństwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 456. 
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publicznej na wysuwane przez siebie hasła lub wymusić na rządach państw 
określone ustępstwa, świadczenia”21.  

We współczesnym świecie mamy do czynienia z migracją głównie z krajów 
Afryki, gdzie powstały i znajdują się organizacje terrorystyczne22. Jak wynika  
z badań Ośrodka Badań Opinii Publicznej tylko 56% badanych jest zdania, że 
większość migrantów ucieka ze swojego państwa w celu znalezienia lepszych 
warunków życia23. Członkostwo Polski w organizacjach i paktach na całym świecie 
powoduje większe poczucie bezpieczeństwa obywateli i mieszkańców naszego 
państwa. W sytuacji mogącej zagrozić naszemu bezpieczeństwu kraje, z którymi 
Polska zawarła sojusz są w stanie nam pomóc. Polska nie jest na tyle atrakcyjnym 
państwem, że o ataku terrorystycznym dokonanym na jego terytorium byłoby głośno 
na całym świecie24. Wraz z nasileniem się zjawiska terroryzmu na całym świecie  
w Global Terrorism Index, analitycznej bazie zagrożeń prezentowany jest katalog 
państw, które są najbardziej zagrożone terroryzmem. W 2017 r. były nimi: 

 Irak,  

 Afganistan,  

 Nigeria,  

 Syria,  

 Pakistan,  

 Jemen,  

 Somalia,  

 Indie,  

 Turcja,  

 a także Libia.  
W drugiej dziesiątce z krajów europejskich znajduje się Francja, w trzeciej 

Niemcy, w czwartej Belgia, w piątej Grecja. Poza pierwszą setką znajdują się m.in. 
Chorwacja, Litwa, Łotwa, Słowenia. Do większości przeprowadzonych ataków 
terrorystycznych dokonanych w przedziale czasowym 1970-2016 w państwach 
należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zrzeszającej 34 
najbardziej rozwinięte państwa świata25 tj. Austria, Australia, Belgia, Chile, Czechy, 
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, 
Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, 
Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany 
Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy 
przyznała się organizacja terrorystyczna Al-Kaida. Liczba ataków wynosiła 11 201.  
Często z migracją i terroryzmem związana jest międzynarodowa przestępczość 
zorganizowana, która także stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa26.  
 

                                                           
21Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 1108. 
22B. Hołyst, Terroryzm, Wydawnictwo LexisNexis, t.2, Warszawa 2007, s. 463-525. 
23https://oko.press/mezczyzni-wierza-uchodzcom/ (pobrano 28.12.2018 r.). 
24https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/zwalczanie_ terroryzmu_-
miedzynarodowego/ zagrozenie_terrorystyczne_w_polsce_i_regionie/ (pobrano 29.12.2018 r.). 
25Global Terrorism Index 2017, http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-
2017.pdf (pobrano 25.12.2018 r.). 
26Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Szóste sprawozdanie z postępu prac nad 
stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa, http://ec.europa.eu/transparency-
/regdoc/rep/1/2017/PL/COM-2017-213-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF (pobrano 25.12.2018 r.). 
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Streszczenie 
Mimo, iż temat migracji ludności nie jest tematem nowym (występował już  

w przeszłości) jest zagadnienie aktualnym, gdyż nieprzerwanie tocząca się wojna  
w Syrii, niestabilna sytuacja w Afryce oraz we wschodniej części Europy nierzadko 
zmusza mieszkającą tam ludność do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania  
i ucieczki. W artykule znajdujemy odwołanie do współczesnego kryzysu 
migracyjnego. Przedstawiono podstawowe terminy z zakresu migracji. W celu 
odpowiedniego wprowadzenia czytelnika w przedstawianą w artykule tematykę, 
zostały przytoczone różne definicje pojęcia migrant. Artykuł jest również próbą 
obalenia mitów związanych z zagrożeniem ze strony migrantów. Ukazano korzyści  
i ujemne strony wynikające z przyjmowania migrantów. Celem niniejszego artykułu 
jest przedstawienie jednego z największych współczesnych problemów, zagrożeń  
i wyzwań jakim jest uchodźstwo. 

Słowa kluczowe: migracja, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe 
 
Summary 
Even though, the subject of the migration of population is not a new topic (it 

appeared in the past), it is still an up-to-date issue because such facts as the war in 
Syria uninterruptedly taking place, the unstable situation in Africa and in the eastern 
part of Europe, frequently force the people living there to leave their place of 
residence and escape. In this article we can find the reference to the contemporary 
migration crisis. The basic terms concerning migration have been presented. 
Different definition of the idea ‘migrant’ have been mentioned in order to introduce 
the reader appropriately to the topic presented in the article. This article is also the 
attempt to debunk the myths connected with the threatening on the part of migrants. 
The anxieties, which appear while making decisions about the probable taking the 
refugees in, have also been presented. The aim of this article is to present the 
refugee status as one of the greatest contemporary pro-blems, threats and 
challenges. 

Key words: migrant, security, national security, 
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TEORIA I PRAKTYKA SZKOLENIA W OBRONIE CYWILNEJ 
 

 
Teoria naukowa to zespół praw naukowych, definicji, twierdzeń i hipotez 

naukowych dotyczących danej dziedziny zjawisk, tworzący rzeczowo powiązaną 
oraz logicznie uporządkowaną i spójną całość1. Tym samym podstawą i istotą każdej 
nauki jest jej teoria. 

Teoria to także teoretyczny wymiar i zakres określonej procedury działania, 
mającej swoje odniesienie do założeń prawnych, struktur i założeń organizacyjnych. 
Przez uzasadnienie teoretyczne rozumiemy dobieranie racji uznanych wcześniej za 
prawdziwe do danego następstwa, którego prawdziwość nie była nam poprzednio 
znana, a którą to postrzegamy zgodnie z naszym punktem widzenia. 

Praktyka – to jedna z podstawowych kategorii filozofii „…oznaczająca 
całokształt społeczno-historycznej, materialnej działalności ludzi rozwijanej w toku 
przekształcenia i dostosowywania do ludzkich potrzeb rzeczywistości przyrodniczej, 
społecznej…”2. Tak rozumiana jest zarówno podstawą, źródłem i celem, jak  
i naczelnym kryterium prawdy. 

Wzajemna zgodność teorii z praktyką jest wyrazem poprawności założeń, 
przyjętych rozwiązań i skutecznego działania w określonym zakresie. 

Obrona cywilna według definicji opracowanej na potrzeby Międzynarodowej 
Organizacji Obrony Cywilnej „…to system organizacyjny działania, planowania, 
szkolenia i gotowości w nagłych wypadkach szczebla lokalnego i krajowego 
nastawiony na ochronę ludności cywilnej w przypadkach katastrof naturalnych, 
spowodowanych przez człowieka lub wynikających z działań zbrojnych”3. 

W tym miejscu zasadne jest odniesienie się do zapisu dotyczącego obrony 
cywilnej, ujętego w Protokole Dodatkowym I. Zgodnie z nim określenie „obrona 
cywilna” oznacza wypełnienie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych w nim 
wymienionych4 (art. 61), mających na celu ochronę ludności cywilnej przed 
niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych  
i przezwyciężenie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków 
koniecznych do przetrwania. 

                                                           
1Encyklopedia Popularna, PWN, Warszawa 1980, wyd. VI, s. 785. 
2Tamże, s. 622. 
3Informator o OC w niektórych państwach Europy Zachodniej i Północnej, SOCK, Warszawa 1994,  
s. 3-4. 
4Te zadania to: służba ostrzegania (I); ewakuacja (II); przygotowanie i organizowanie schronów (III); 
obsługa środków zaciemnienia (IV); ratownictwo (V); służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc 
oraz opiekę religijną (VI); walka z pożarami (VII); wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych (VIII); 
odkażanie i inne podobne działania ochronne (IX); dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia 
(X); doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami (XI); 
doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej (XII); doraźne grzebanie 
zmarłych (XIII); pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania (XIV); dodatkowe rodzaje 
działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z wyżej wymienionych zadań, w tym planowanie i prace 
organizacyjne (XV). 
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Szkoleniu w obronie cywilnej nadawano i nadaje się znaczącą rolę. Znajduje to 
potwierdzenie w stosownych aktach prawnych, zarządzeniach, wytycznych  
i programach szkolenia5. 

Systemowe ujęcie szkolenia w obronie cywilnej nakazywało realizację tego 
szkolenia centralnie, w systemie oświaty, w województwie, w powiecie, w gminie  
i zakładzie pracy. Przyjęto przy tym trzystopniowy układ tego szkolenia. Pierwszy 
stopień to szkolenie podstawowe – wprowadzające do działalności w obronie 
cywilnej. Drugi stopień obejmował szkolenia doskonalące – organizowane w miarę 
potrzeb bieżących. Trzeci stopień to ćwiczenia służące przygotowaniu do 
prowadzenia praktycznych działań w razie klęsk, katastrof czy zagrożeń 
nadzwyczajnych, organizowane według odrębnych zasad. W prawnej literaturze 
przedmiotu występują również szkolenia specjalistyczne, mające na celu nadanie 
ich uczestnikom określonych uprawnień (lub ich przedłużenie), a także ugruntowanie 
podstawowej wiedzy i umiejętności6. 

Przyjęty system szkolenia z zakresu obrony cywilnej wyróżniał także podmioty 
szkolenia: kadra i specjaliści administracji państwowej i samorządowej, kadra  
i specjaliści podmiotów gospodarczych i jednostek budżetowych; formacje obrony 
cywilnej; ludność (w szkołach, w zakładach pracy, w społecznościach lokalnych, 
poprzez wolontariaty). 

Realizacja tego szkolenia w określonym cyklu (cztero- lub pięcioletnim) 
zapewniała w praktyce przygotowanie do wykonywania zadań obrony cywilnej  
z uwzględnieniem rotacyjności kadr, a także możliwość podnoszenia kwalifikacji. 

Szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej były i są ukierunkowane 
na osiągnięcie następujących celów: 

1) przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji zadań  
z zakresu obrony cywilnej, 

2) przygotowanie pracowników administracji publicznej, zakładów pracy oraz 
formacji obrony cywilnej do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, 

                                                           
5Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r.; 
Uchwała nr 111 Rady Ministrów z 18 maja 1973 r. w sprawie obrony cywilnej; 
Uchwała nr 112 Rady Ministrów z 18 maja 1973 r. w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej 
samoobrony; 
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 26.08.1975 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu szkolenia 
ludności w dziedzinie obrony cywilnej; 
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 20 listopada 1976 r. w sprawie doboru, szkolenia oraz 
uprawnień i obowiązków instruktorów OC; 
Wytyczne w sprawie organizacji, sposobów i programów szkolenia organów kierowania, pracowników 
aparatu wykonawczego oraz formacji obrony cywilnej, MON, sztab OCK1996; 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej; 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Dz. U. nr 96, poz. 
850; 
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń 
z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, KG PSP, Warszawa 2009; 
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu 
przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej; 
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 12 października 2016 r. do działalności w dziedzinie obrony 
cywilnej w 2017 r. 
6Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zasad organizacji i sposobów 
przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. 
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3) doskonalenie nabytych przez podmioty – o których mowa w pkt. 1 i 2 
umiejętności do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej7. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż cele szkolenia w każdym z okresów 
obowiązywania stosownych podstaw prawnych były w zasadniczym stopniu 
zbliżone do współcześnie założonych8. 

Nadal jednak wypracowuje się nowe poglądy na organizację szkolenia  
w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Potwierdzeniem takiego podejścia 
mogą być kolejne wytyczne i treści w nich zawarte. W tym miejscu należy wskazać, 
iż nie we wszystkich znajdziemy odniesienie prawne szkolenia ludności 
niezorganizowanej. Zauważamy to dopiero w stosownych wytycznych z dnia 11 
stycznia 2016 roku9. Tym samym pewien mankament został wyeliminowany, 
chociaż w celach tego szkolenia – wymienionych w powyższych wytycznych – 
czytelnik tego nie odnajdzie. 

Szkolenia są realizowane na szczeblu centralnym oraz terenowym 
(wojewódzkim, powiatowym, gminnym) i w zakładach pracy. Obowiązkowi szkolenia 
podlegają: 

„1) na szczeblu centralnym: 
a) wojewodowie i marszałkowie województw, 
b) dyrektorzy generalni i dyrektorzy wydziałów urzędów wojewódzkich, 
c) dyrektorzy lub kierownicy komórek organizacyjnych ministerstw i urzędów 

centralnych właściwych w sprawach obrony cywilnej, 
d) komendanci główni: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej 

oraz komendanci wojewódzcy Policji, Państwowej Straży Pożarnej; 
szefowie oddziałów Straży Granicznej oraz dyrektorzy biur komend 
głównych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej 
właściwych w sprawach obrony cywilnej, 

e) osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw 
obrony cywilnej w urzędach administracji szczebla wojewódzkiego; 

2) na szczeblu wojewódzkim: 
a) starostowie, 
b) wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, 
c) osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw 

obrony cywilnej w urzędach administracji szczebla powiatowego i gminnego, 
d) członkowie formacji obrony cywilnej szczebla wojewódzkiego, 
e) komendanci powiatowych formacji obrony cywilnej; 
3) na szczeblu powiatowym: 
a) kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, 

                                                           
7Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu 
przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej. 
8W wytycznych z dnia 18 grudnia 2003 r. mówi się, iż celem jest „1) nabywanie umiejętności 
współdziałania organów administracji publicznej z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi ochrony 
ludności i obrony cywilnej oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi podczas planowania  
i rozwiązywania sytuacji kryzysowych; 2) przygotowanie organów administracji rządowej i samorządowej 
oraz pracowników urzędów i zakładów pracy do wykonywania zadań z zakresu ochrony ludności i obrony 
cywilnej; 3) kształtowanie świadomości osób nim objętych poprzez doskonalenie znajomości  
i wykonywania zadań z zakresu obrony cywilnej, a także doskonalenie kierowania i zarządzania  
w sytuacjach zagrożeń. 
9Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu 
przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej. 
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b) nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, 
c) członkowie formacji obrony cywilnej szczebla powiatowego, 
d) komendanci gminnych formacji obrony cywilnej; 
4) na szczeblu gminnym: 
a) kierownicy zakładów pracy, osoby zatrudnione w zakładach pracy 

wykonujące zadania z zakresu obrony cywilnej, 
b) nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, 
c) członkowie formacji obrony cywilnej szczebla gminnego, 
d) pracownicy zakładów pracy, 
e) ludność niezorganizowana; 
5) na szczeblu zakładów pracy: 
a) pracownicy zakładów pracy, 
b) komendanci zakładowych formacji obrony cywilnej, 
c) formacje obrony cywilnej szczebla zakładowego”10. 
Stosownie do szczebla organizowanego szkolenia jego organizatorami są11: 
a) Szef Obrony Cywilnej Kraju – na szczeblu centralnym, 
b) szef obrony cywilnej województwa – na szczeblu wojewódzkim, 
c) szef obrony cywilnej powiatu – na szczeblu powiatowym, 
d) szef obrony cywilnej gminy – na szczeblu gminnym, 
e) kierownik zakładu pracy – w zakładzie pracy. 
Szkolenia z zakresu obrony cywilnej organizowane są na poziomie 

podstawowym, doskonalącym i specjalistycznym w formie zajęć teoretycznych  
i praktycznych. Wskazuje się też na ćwiczenia – jako formę szkolenia praktycznego 
– których organizację i sposób przeprowadzania określają odrębne wytyczne. 

Szkolenia podstawowe są organizowane przez właściwych terytorialnie szefów 
obrony cywilnej oraz kierowników zakładów pracy na podstawie planów oraz 
programów szkoleń. Zaznaczyć przy tym należy, iż program szkolenia na szczeblu 
terenowym opracowuje organizator szkolenia na podstawie założeń programowych 
określonych w Załączniku 1 do niniejszych wytycznych. 

Załącznik ten zatytułowany „Założenia programowe do szkolenia 
podstawowego na szczeblu terenowym z zakresu obrony cywilnej” ujmuje: cel 
szkolenia; treści edukacyjne; proponowane metody realizacji zadań dydaktycznych; 
środki i materiały dydaktyczne; czas szkolenia; ewaluację. 

Jako cel szkolenia podstawowego na szczeblu terenowym z zakresu obrony 
cywilnej wskazuje się przygotowanie podmiotów podlegających obowiązkowi 
szkolenia, o których mowa wyżej, „…do właściwej realizacji zadań administracji 
publicznej oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na efektywną realizację 
zadań z zakresu obrony cywilnej”12. 

Osiągnięcie założonego celu szkolenia ma zapewnić realizacja programu 
szkolenia podstawowego, uwzględniającego – w zależności od potrzeb uczestników 
szkolenia – stosowne treści edukacyjne oraz inne z zakresu obrony cywilnej. Wśród 
treści edukacyjnych wymienia się między innymi takie tematy, jak: 
„1) międzynarodowe prawo humanitarne w aspektach dotyczących obrony cywilnej 

oraz ochrony dóbr niezbędnych do przetrwania; 

                                                           
10Tamże, § 3. 
11Tamże, § 4. 
12Załącznik nr 1 do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad 
organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej. 
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2) obrona cywilna w systemie obronności Państwa; 
3) zadania i kompetencje organów administracji publicznej, służb, inspekcji, straży 

w zakresie obrony cywilnej i dóbr niezbędnych do przetrwania; 
4) wybrane zagadnienia z zarządzania w sytuacjach kryzysowych; 
5) formacje obrony cywilnej – zadania, sposób organizacji, wyposażenie, zasady 

osiągania gotowości do działania; 
6) psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem udzielania pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym 
oraz ratownikom; 

7) sposoby postępowania w kontaktach z mediami w sytuacjach kryzysowych, rola 
mediów w sytuacjach kryzysowych; 

8) praktyczna realizacja zadań obrony cywilnej, w tym: 
– reklamowanie osób funkcyjnych, nadawanie przydziałów organizacyjno-

mobilizacyjnych oraz świadczenia na rzecz obrony cywilnej, 
– założenia i funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania, 
– wybrane zagadnienia z zakresu powszechnej samoobrony ludności, 
ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, 
– logistyka w obronie cywilnej; 

9) zadania organizacji pozarządowych w systemie obrony cywilnej. 
W założeniach programowych do szkolenia podstawowego na szczeblu 

terenowym z zakresu obrony cywilnej proponuje się, aby zajęcia podczas tego 
szkolenia były prowadzone takimi metodami, jak: wykład, dyskusja, zajęcia 
praktyczne, pokaz, e-learning. Jako środki i materiały dydaktyczne wymienia się: 
przykłady dokumentacji (planistycznej, operacyjnej, prewencyjnej, itd.); prezentacje 
multimedialne; filmy edukacyjne; edukacyjne narzędzia informatyczne (programy 
komputerowe, internet); pomoce dydaktyczne (np. sprzęt łączności, ochrony 
osobistej itp.) oraz literaturę zalecaną przez wykładowców. 

Program szkolenia podstawowego powinien zawierać minimum 4 godziny13 
dydaktyczne (jedna godzina dydaktyczna w wymiarze 45 minut). Zaleca się przy 
tym, aby zajęcia dydaktyczne w danym dniu nie przekraczały 8 godzin. 

Pod pojęciem „ewaluacja” należy rozumieć zespół przedsięwzięć mających na 
celu ocenę przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych,  
w odniesieniu do założonych celów, służących doskonaleniu tego procesu. Powinna 
ona być realizowana poprzez kontrolę i ocenę osiągnięć uczestnika szkolenia 
obejmującą samoocenę, sprawdzian końcowy, frekwencję na szkoleniu oraz ocenę 
szkolenia (ocenę kadry dydaktycznej, ocenę programu, ocenę organizacji szkolenia, 
ocenę infrastruktury materialnej i organizacyjnej. Wyniki ewaluacji powinny stanowić 
(jeżeli nie stanowią) podstawę do nowelizacji programów nauczania14. 

W Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 roku  
w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony 
cywilnej wskazuje się, iż szkolenia doskonalące i specjalistyczne mają na celu 

                                                           
13Wydaje się, iż jest błędny zapis, zważywszy na obszerność tematyczną i liczbę godzin tego szkolenia 
wykazaną w załączniku 1 stosownych wytycznych z 21 kwietnia 2009 r. w przedmiotowej sprawie.  
W załączniku tym wymienia się 14 godzin dydaktycznych szkolenia podstawowego. 
14Porównując treści edukacyjne ujęte w Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 
r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej  
z analogicznymi wytycznymi z 21 kwietnia 2009 r. i wytycznymi z grudnia 2006 r., tej ewaluacji można się 
doszukać. 
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poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie szkoleń podstawowych, 
niezbędnych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. 

Całościowy cykl szkoleniowy z uwzględnieniem szkolenia podstawowego, 
doskonalącego i specjalistycznego powinien zakończyć się w ciągu pięciu lat. 
Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż w szkoleniach podstawowych organizowanych 
na szczeblu centralnym oraz terenowym mogą brać udział podmioty niewymienione 
wcześniej w paragrafie 3. Decyzję w tym zakresie podejmuje organizator szkolenia. 

Szczególny wymóg w zakresie szkolenia podstawowego ujmuje § 10 
stosownych wytycznych z 11 stycznia 2016 r. Wskazuje się w nim, iż osoby 
obejmujące stanowiska związane z obroną cywilną powinny zostać przeszkolone w 
ramach szkolenia podstawowego w terminie do 1 roku od czasu objęcia swoich 
funkcji/stanowisk15. 

Właściwy poziom organizacyjno-metodyczny zajęć dydaktycznych zapewnia 
organizator szkolenia. On też prowadzi i przechowuje dokumentację szkolenia 
wymienioną w załączniku 2 do przedmiotowych wytycznych16. 

Realizacja szkoleń w przedmiotowym zakresie może być zlecana placówkom 
dydaktycznym określonym w załączniku 4 do niniejszych wytycznych. Są to: 

– Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 
– Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 
– Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 
– Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, 
– Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, 
– Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. 

Otwocka17. 
Zaprezentowane treści w sprawie zasad organizacji i sposobu 

przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej nie wydają się być 
ostatecznymi. Potwierdzają to wcześniejsze stosowne wytyczne w przedmiotowej 
sprawie z roku 2003, 2006 czy też 2009. 

Problematyka edukacyjna w zakresie obrony cywilnej znajduje 
odzwierciedlenie także w Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 12 
października 2016 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2017 roku. 
Celem zapewnienia właściwego poziomu przygotowań obrony cywilnej w 2017 roku 
w zakresie edukacji, Szef Obrony Cywilnej nakazuje: 

– doskonalić treści programów emitowanych w regionalnych stacjach 
telewizyjnych i radiowych z zakresu powszechnej samoobrony dotyczących 
potencjalnych zagrożeń czasu pokoju i okresu wojny oraz sposobów 
przeciwdziałania i zachowania się po usłyszeniu komunikatu 

                                                           
15Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu 
przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej. 
16Dokumentacja obejmuje: szczegółowy program szkolenia; plan szkolenia z podpisami wykładowców 
poświadczającymi ich przeprowadzenie; listę obecności zawierającą imię i nazwisko uczestnika, datę 
szkolenia oraz podpis; ewidencję wydanych zaświadczeń oraz ich wzór (jeśli były wydane uczestnikom); 
kopie materiałów pomocniczych wydanych uczestnikom szkolenia. 
17W załączniku 2 do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad 
organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej wymienia 
się także Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej w Białymstoku. Ośrodek ten, jak  
i międzywojewódzkie ośrodki w Lublinie, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Gdańsku i Katowicach oraz 
Centralny Ośrodek Szkolenia Kadr Obrony Cywilnej w Starej Miłosnej zostały rozwiązane. 
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ostrzegawczego oraz sygnału ogłoszenia alarmu, a także kontynuować 
edukację społeczeństwa w tym zakresie, 

– ćwiczenia struktur i organów OC realizować zgodnie z Wytycznymi Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania 
ćwiczeń obrony cywilnej oraz poradnikiem metodycznym przygotowania  
i prowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej, będącym załącznikiem do tych 
ćwiczeń, 

– prowadzić bieżącą aktualizację stanów osobowych kadry instruktorów OC, 
celem realizacji zadań szkoleniowych w obszarze powszechnej samoobrony 
dla ludności i pracowników zakładów pracy, 

– organizować szkolenia (podstawowe i doskonalące) dla instruktorów OC 
uwzględniające tematykę zagrożeń lokalnych, 

– kontynuować propagowanie wśród ludności cywilnej i pracowników 
zakładów pracy wiedzy z obszaru powszechnej samoobrony dotyczącej 
potencjalnych zagrożeń czasu pokoju i okresu wojny oraz sposobów 
przeciwdziałania tym zagrożeniom, z wykorzystaniem środków masowego 
przekazu, stron internetowych, ulotek i publikacji oraz organizację 
pogadanek i szkoleń, 

– podnosić świadomość obywateli oraz osób odpowiedzialnych za realizację 
zadań w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej z zakresu 
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, 

– zorganizować szkolenia dla pracowników urzędów powiatowych z zakresu 
międzynarodowego prawa humanitarnego w celu zapewnienia 
przeszkolenia w tym zakresie co najmniej jednego pracownika w każdym 
urzędzie, 

– sprawować bieżący nadzór nad realizacją szkoleń i ćwiczeń w zakresie 
obrony cywilnej18. 

W tym miejscu zasadne jest/wydaje się przybliżenie czytelnikowi istoty, 
organizacji i sposobu przeprowadzania ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej. 

Ćwiczenia te zaleca się prowadzić w oparciu o Wytyczne Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń obrony 
cywilnej i „Poradnik metodyczny ćwiczeń obrony cywilnej”. 

Ćwiczenia powinny zapewnić19: 
– przygotowanie osób funkcyjnych pełniących kierownicze funkcje do 

kierowania działaniami prowadzonymi w ramach obrony cywilnej, 
– pogłębienie umiejętności kierowników jednostek w zakresie planowania  

i kierowania podległymi strukturami organizacyjnymi, 
– doskonalenie indywidualnych umiejętności kadry kierowniczej i zgranie 

komórek funkcjonalnych urzędów zapewniających sprawne funkcjonowanie 
struktur obrony cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny, klęsk żywiołowych, katastrof oraz 
zagrożeń terrorystycznych, 

– sprawdzenie zdolności i gotowości do działania oraz stopnia sprawności 
struktur realizujących zadania obrony cywilnej, 

                                                           
18Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia października 2016 r. do działalności w dziedzinie obrony 
cywilnej w 2017 roku. 
19Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizowania ćwiczeń 
obrony cywilnej. 
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– doskonalenie umiejętności i nawyków działania zespołowego w wykonywaniu 
zadań z zakresu obrony cywilnej, 

– kształtowanie umiejętności współdziałania wszystkich struktur obrony 
cywilnej z podmiotami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa  
i ratownictwa. 

W szkoleniu z zakresu obrony cywilnej zaleca się stosowanie niżej 
wymienionych typów (rodzajów) ćwiczeń: 

– organów kierowania OC, 
– sił (formacji) OC. 
Wskazuje się przy tym, iż powyższe typy/rodzaje ćwiczeń różnią się między 

sobą sposobem organizacji i przebiegu, a ponadto charakteryzują je odmienne cele, 
problematyka i skala. 

Ze względu na zasięg terytorialny wyróżnia się ćwiczenia zakładowe (przede 
wszystkim ćwiczenia formacji OC); ćwiczenia gminne, powiatowe i wojewódzkie. Ze 
względu na zakres rozpatrywanej problematyki wyróżnia się ćwiczenia 
kompleksowe i epizodyczne. Mając na uwadze założony cel wyróżnia się ćwiczenia: 
zgrywające, pokazowe (instruktażowe), doświadczalne, kontrolne. Ze względu na 
ilość/liczbę zaangażowanych szczebli kierowania wyróżnia się ćwiczenia 
jednoszczeblowe i wieloszczeblowe. Z kolei ze względu na właściwość 
angażowanych sił wyróżnia się ćwiczenia cywilne i ćwiczenia wojskowe. 

Powyższa klasyfikacja ćwiczeń w założeniach uwzględnia szczebel 
wojewódzki, powiatowy, gminny (równorzędny) i zakładu pracy. Dobór tematyki, 
rodzaju, formy i skali20 powinien być uwarunkowany stanem przygotowania organów 
kierowania i sił do wypełniania zadań OC oraz stopniem opanowania określonej 
wiedzy i umiejętności przez zespoły i osoby funkcyjne. 

Zalecane formy ćwiczeń OC to: gry kierownicze, trening decyzyjny, 
epizodyczne ćwiczenia jednostek organizacyjnych OC, ćwiczenia kompleksowe. 
Podkreśla się przy tym, iż w trakcie ćwiczeń należy przestrzegać określonych zasad 
metodycznych, takich jak: realizm ćwiczeń; prowadzenie ćwiczenia zgodnie  
z decyzją ćwiczących; równości szans ćwiczących; zachowanie w tajemnicy 
koncepcji ćwiczeń; ciągłości ćwiczeń i ciągłości w ćwiczeniu. 

Zakres problematyki rozwiązywanej w trakcie ćwiczeń obrony cywilnej powinien 
ujmować: 

1) kierowanie realizacją zadań obrony cywilnej; 
2) organizację łączności obrony cywilnej; 
3) monitorowanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie, w tym funkcjonowanie 

SWA i SWO oraz informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach 
postępowania; 

4) ewakuację ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny; 

5) organizację opieki medycznej i pomocy społecznej, w tym pomocy 
psychologicznej; 

6) organizację dekontaminacji i innych zabiegów specjalnych podczas zdarzeń 
masowych; 

7) przygotowanie i organizowanie budowli ochronnych; 
8) reagowanie na zagrożenia, w tym działania ratownicze; 

                                                           
20Tamże, załącznik do Wytycznych. 
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9) wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych; 
10) organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszko-

dowanych; 
11) pomoc w przywracaniu działania niezbędnych służb użyteczności 

publicznej; 
12) doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych; 
13) pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania; 
14) doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa  

w strefach dotkniętych klęskami; 
15) dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś  

z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne”21. 
Skalę zaangażowania podmiotów organizujących szkolenia w zakresie obrony 

cywilnej i liczbę przeszkolonych w tym zakresie oddają dane zawarte m.in. w „Ocenie 
przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2015 r.” 
opracowanej w Biurze ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej22. 

Z danych tu zawartych wynika, że w 18 698 różnych formach edukacyjnych  
z zakresu obrony cywilnej w skali kraju w 2015 r. uczestniczyło 900 425 osób23.  
W ramach tej działalności przeprowadzono 6 306 szkoleń z zakresu powszechnej 
samoobrony dla pracowników zakładów pracy i ludności cywilnej – ogółem 
przeszkolono 597 692 osoby24. 

Interesujące treści w przedmiotowej sprawie stanowią dane porównawcze 
traktujące o liczbie przeszkolonych formacji w stosunku do ogólnej liczby formacji 
OC w latach 2013-2015. I tak: 

a) w roku 2013 przeszkolono 4 126 formacji na ogólną ich liczbę 11 402, co 
stanowiło 36,18% przeszkolenia formacji; 

b) w roku 2014 przeszkolono 3 493 formacji na ogólną ich liczbę 9 158, co 
stanowiło 38,14% ich przeszkolenia; 

c) w roku 2015 przeszkolono 3 249 formacji na ogólną ich liczbę 9 985, co 
stanowiło 32,54% ich przeszkolenia25. 

Inne dane zawarte w powyższej ocenie z zakresu szkolenia przybliżają istotę  
i zakres tego szkolenia w innych obszarach realizacyjnych obejmujących szkolenia 
organizowane przez terenowe organy obrony cywilnej, szkolenia realizowane na 
szczeblu centralnym oraz organizację i koordynowanie ćwiczeń w zakresie obrony 
cywilnej. Ich analiza wskazuje na kontynuację tego szkolenia oraz zwiększenie 
wysiłku organizacyjnego i wykonawczego w tym zakresie. Szczególną rangę należy 
nadać działalności szkoleniowej z powszechnej samoobrony dla ludności  
i pracowników zakładów pracy. 

Szczególną formą szkolenia w obronie cywilnej jest samoobrona ludności. 
Znajduje ona swoje uzasadnienie w zapisach prawa. Podkreślić należy, iż ma ona 

                                                           
21Tamże.  
22Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2015 r., KG PSP, 
Warszawa 2016. 
23W roku 2013 w skali kraju w 22 908 różnych formach edukacyjnych z zakresu obrony cywilnej w 2015 
roku uczestniczyło 1 129 966 osób. 
24W roku 2013 w ramach tej działalności przeprowadzono 8411 szkoleń – ogółem przeszkolono 798 927 
osób, a w roku 2014 przeprowadzono 6371 szkoleń, w trakcie których przeszkolono 447 663 osoby. 
25Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2015 r., KG PSP, 
Warszawa 2016. 
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istotne znaczenie w rozwiązywaniu problemów lub osiąganiu celów, które uważane 
są za ważne dla dobra publicznego. 

W demokratycznym państwie prawa wszelka działalność realizowana jest  
w oparciu o stosowne dokumenty prawa, zarówno krajowego, jak i stanowionego 
przez władze lokalne. Podkreślić przy tym należy, iż prawo lokalne powinno 
pozostawać w zgodności z prawem krajowym. W przeciwnym wypadku powinno być 
anulowane, a podjęte decyzje odwołane. Powyższe odnosi się także do edukacji  
w zakresie powszechnej samoobrony. Samoobrony, która w równym stopniu 
dotyczy młodzieży, jak i dorosłych. 

Samoobrona – obrona samego siebie, odparcie bezpośredniego zamachu na 
dobro własne, akt, instynkt, odruch samoobrony26. Samoobrona ludności to element 
składowy obrony cywilnej obejmujący kompleks przedsięwzięć mających na celu 
przygotowanie i prowadzenie prac związanych z ochroną ludności w czasie pokoju, 
okresie kryzysu i okresie wojny. Jest przy tym oczywiste, że samoobrona  
(w jakiejkolwiek formie by one nie występowała) jest naturalną i najstarszą formą 
organizacji bezpieczeństwa grup społecznych uzupełnioną w państwie przez 
rządowe i samorządowe formy organizacji bezpieczeństwa narodowego. 

Samoobrona powszechna jest zatem sumą jednostkowych działań 
samoobronnych mających istotne wartości społeczne, wyrażające się wzajemnym 
świadczeniem na rzecz nas samych i określonych grup oraz środowisk form 
samoorganizacyjnych. Ma ona miejsce wówczas, gdy nie ma pełnej możliwości 
realizacji interesów społecznych w sposób zinstytucjonalizowany, gdy występują 
pewne obszary braku bezpieczeństwa, których nie chcą i (lub) nie mogą 
zagospodarować wyższe formy organizacji społecznej, jakimi są państwo i jego 
instytucje. 

Zagadnienie powszechnej samoobrony ludności ujmuje rozdział 4 działu IV 
Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. (z późn. zm.) o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej27; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 
1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności28. 

W wymienionej wyżej ustawie czytamy, iż: 
„1. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan 

zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej 
samoobrony. 

2. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu 
przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz 
innymi działaniami nieprzyjaciela. 

3. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony przeprowadza się 
w formie zajęć podstawowych lub ćwiczeń praktycznych. 

4. Ćwiczenia praktyczne mogą polegać również na udziale w zwalczaniu klęsk 
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków”29. 

Zgłębiając treść wymienionej ustawy zauważamy, iż ustawodawca nie 
zidentyfikował istoty samoobrony powszechnej. Pośrednio wskazał jednak czego 
ma ona dotyczyć. Nie dokonano tego również w stosownym Rozporządzeniu Rady 

                                                           
26Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1981. 
27Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 
28Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony 
ludności. 
29Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym… , dział IV, art. 168. 
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Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony 
ludności. 

O zakresie powszechnej samoobrony ludności możemy jednak wnioskować  
z zapisu art. 173 pkt 1 wymienionej wyżej ustawy traktującego o tym, iż: 

„1. W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatelstwo 
polskie mogą być zobowiązane do: 

1) przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia 
osobistego i indywidualnego, 

2) zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed 
zniszczeniem lub skażeniem, 

3) utrzymania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu  
i środków ochrony, 

4) utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych, 
5) wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego 

życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym”30. 
Formy organizacyjne powszechnej samoobrony mają charakter 

zinstytucjonalizowany i doraźny. Działania zinstytucjonalizowane wynikają z faktu 
nakazu prawnego zawartego w wymienionych dokumentach oraz aktywności  
w ramach organizacji pozarządowych, niedochodowych, przede wszystkim 
lokalnych). Nakaz prawny akcentuje obowiązkowy udział ludności w szkoleniu  
z zakresu powszechnej samoobrony. Obowiązek udziału ludności w szkoleniu  
z zakresu powszechnej samoobrony nakłada w formie decyzji wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta. Oni też nakładając na obywateli w zakresie przygotowań do 
samoobrony, określają sposoby: 

„1) postępowania po ogłoszeniu sygnałów alarmowych, 
2) przygotowania do ochrony lokali, budynków mieszkalnych i gospodarskich, 

żywności, wody, płodów rolnych i pasz, 
3) utrzymania w należytym stanie technicznym sprzętu i środków ochrony; 
4) przygotowania i wykorzystania domowych pomieszczeń ochronnych; 
5) postępowania w rejonach porażenia, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń 

oraz udzielania pomocy poszkodowanym”31. 
Działania doraźne w ramach powszechnej samoobrony wynikają z odruchów 

człowieka reagującego instynktownie na określone niebezpieczeństwo, a także  
z poczucia obowiązku podjęcia kroków zaradczych w obliczu każdego zagrożenia. 
Formy doraźne samoobrony powszechnej mogą między innymi sprowadzać się do: 

– samoratowania się mieszkańców; doraźnych świadczeń osobistych  
i rzeczowych, 

– społecznego wsparcia działań policji, pomocy w poszukiwaniu osób 
zaginionych, ścigania przestępców, doraźnych świadczeń, 

– samopomocy sąsiedzkiej, darowizn, 
– spontanicznego działania ludzi w sytuacji nagłego zagrożenia, gaszenia 

pożarów, usypywania wałów, 
– wychowania w rodzinie, praktycznych doświadczeń, edukacji na rzecz 

bezpieczeństwa, 
– pomocy medycznej, dostarczania żywności, użyczania pomieszczeń, kwater 

                                                           
30Tamże. 
31Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej…, § 10.1. 
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itp., 
– bezpieczeństwa socjalnego (opieki nad bezdomnymi, chorymi  

i poszkodowanymi). 
W stosownym rozporządzeniu w przedmiotowej sprawie wskazuje się, iż 

szkolenie w zakresie powszechnej samoobrony polega na obowiązkowym udziale 
ludności w zajęciach podstawowych lub ćwiczeniach praktycznych. Zajęcia 
podstawowe prowadzi się w formie zorganizowanego szkolenia lub formie 
samoszkolenia. Mają one na celu teoretyczne przygotowanie ludności do 
wykonywania zadań samoobrony. Ćwiczenia praktyczne z kolei polegają na 
wykonywaniu przedsięwzięć w celu nabycia praktycznych umiejętności ochrony 
własnego zdrowia i życia, gospodarstwa domowego oraz udzielania pomocy 
poszkodowanym. 

Organizowaniem szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony kierują 
właściwi terenowo szefowie obrony cywilnej wykorzystując do tego celu istniejącą 
bazę formacji obrony cywilnej. Zajęcia podstawowe przeprowadza się w cyklu 
pięcioletnim, nie więcej niż dwa razy w roku, w czasie wolnym od pracy w wymiarze 
do 4 godzin w dzień roboczy, a do 8 godzin w dzień ustawowo wolny od pracy. 
Prowadzą je instruktorzy obrony cywilnej, komendanci formacji obrony cywilnej lub 
inne osoby posiadające w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie  
z programami opracowanymi przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) na 
podstawie założeń programowych opracowanych przez Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju. 

Ewidencję osób podlegających obowiązkowi szkolenia w zakresie powszechnej 
samoobrony oraz które odbyły przeszkolenia prowadzą: kierownik (właściciel) 
zakładu pracy – w stosunku do pracowników zakładu; wójt lub burmistrz (prezydent 
miasta) – w stosunku do pozostałych osób. Przewiduje się zwolnienia od obowiązku 
odbycia tego szkolenia na podstawie udokumentowanego wniosku – z urzędu lub 
osoby zainteresowanej. Zwolnienia od obowiązku odbycia tego szkolenia w zakresie 
powszechnej samoobrony dokonują wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci 
miast)32. 

Reasumując podkreślić należy, że istnieje potrzeba dalszych prac nad 
regulacjami prawnymi systematyzującymi sferę ochrony ludności i obrony cywilnej. 
Dokonane regulacje powinny rozstrzygnąć kwestie szkolenia w obronie cywilnej oraz 
utworzenia Ośrodka Szkolenia Ochrony Ludności. Realizacja szkolenia w zakresie 
ochrony ludności, w tym obrony cywilnej, powinna się sprowadzać do wypełniania 
praktycznym działaniem wszelkich ustaleń wynikających z zapisów prawa – ustaw  
i aktów wykonawczych do nich oraz założeń ujętych w programach, wytycznych oraz 
planach szkolenia. 
 

Streszczenie 
Szkolenie w obronie cywilnej ma pierwszorzędne znaczenie w systemie 

ochrony ludności. Znajduje swoje odniesienie w założeniach prawnych, 
organizacyjnych i zadaniowych. Jego właściwa realizacja daje podstawę do 
stwierdzenia, iż ludność może czuć się bezpiecznie w sytuacji zagrożenia. 

Zachodzące zmiany w Państwie wymuszają dokonywanie stosownych korekt  
w założeniach prawnych i organizacyjnych. Decydują także o takim, a nie innym 

                                                           
32Tamże. 
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działaniu w przedmiotowej sprawie. Nie podlega dyskusji, że jest potrzebne. 
Słowa kluczowe: obrona cywilna, szkolenie, formacje obrony cywilnej, 

samoobrona, formy szkolenia 
 

Summary 
Civil defence training is a fundamental value in the civil protection system. It 

finds its reference in legal, organizational and task assumptions. Its proper 
implementation gives the basis for stating that the population can feel safe in  
a dangerous situation. The changes taking place in the state make it necessary to 
make appropriate adjustments in the legal and organizational assumptions. They 
also decide on proper action in this matter. It is not subject to discussion that it is 
needed. 

Key words: civil defence, training, civil defence formations, self-defence, forms 
of training 
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LOGISTIC OUTSOURCING AS A FACTOR OF STATE ECONOMIC SECURITY 

 
 

1. Introduction 
The Republic of Belarus, like all countries that are part of the Eurasian 

Economic Union (EAEC), has one undoubted competitive advantage - the logistic 
potential, which, on the one hand, is associated with geographical features, and on 
the other, with the level of development of the logistics services market and a single 
customs territory. Being a competitive advantage, the logistic potential makes  
a certain contribution to the economic security of a country or group of countries of 
the union. Being a unique system of a set of interconnected and interdependent 
potentials of various types (transport, transit, infrastructure, customs, etc.), the 
logistics potential is formed under the influence of a number of factors (geographical, 
climatic, mental), resources (natural resources, transport network, logistics 
infrastructure, human resources, production capacities, financial, economic), 
mechanisms (public administration, customs administration, public-private 
partnerships, taxation, training of logistics personnel), conditions (doing business in 
the country, development of logistics, security), market participants (manufacturers, 
shippers, logistics operators, recipients), united by a network of business relations 
and built in a specific economic environment through and through information and 
communication technologies in a single legal space. 

Due to its unique geographical position, the EAEU connects Western Europe 
and Southeast Asia. Two international transport corridors North-South and West-
East pass through the territory of the union, which provides a wide network of foreign 
trade relations and strengthens attention to the consideration of issues that are more 
related to customs clearance. This is due to a number of problems, including the 
fragmentation of the territories of the EAEU member countries, the unresolved 
problems of residency, disagreements within the EAEU, the introduction of various 
administrative barriers to trade relations, the fragmentation in the implementation 
and development of the logistics potential, the lack of conjugation of transport 
modes, etc. 
 

2. The role of logistics in the country's economy 
The achievement of the goals set for organizations is facilitated by logistics 

which today is seen as an effective management tool that will reduce costs and 
rationally organize the movement of material, information, financial and other flows 
(Anikin, Rodkina, 2014) 

Therefore, the introduction of the concept of logistics and the implementation of 
its main directions contribute to the growth of the Republic of Belarus economic 
security. Unfortunately, the pace of implementation of logistics activities in the 
republic lags behind neighboring countries, which is reflected in international ratings 
(in particular, according to the LPI index). To reduce the lag, it is necessary to 
increase the competitiveness of infrastructure logistics facilities, bringing the quality 
and occupancy of the services provided to the international level, which, in turn, is 
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possible due to the clear formulation and observance of the principles of the effective 
functioning of the macro-logistic system. 

In order to build up the logistics potential in the EAEU, it is necessary to follow 
a unified policy both in the field of customs regulation, as well as in the field of 
transportation, interfacing of modes of transport, which will lead to minimization of 
costs and an increase in the economic security of states. As a rule, the market of 
logistics services is represented by five types of companies operating autonomously 
or in cooperation with similar organizations: transport companies, freight forwarding 
companies, warehouse complexes and terminals, customs representatives and 
TSW, and logistics integrators providing a range of services. 

The EAEU logistics services market is represented by both domestic and 
foreign companies. Large foreign companies, coming to the EAEU, including the 
Republic of Belarus (albeit reluctantly), open official commercial branches. Foreign 
companies attract Belarusian partners lacked in global logistics services. Thanks to 
such cooperation, domestic companies are learning to solve the logistics problems 
of the client as a whole, offering, among other things, management solutions. 

For equal participation in the international market, the logistics companies of 
the EAEU countries need to implement the full range of logistics services. Very often, 
these companies are focused on providing any one or several types of logistics 
services (transportation, storage, escort), which often does not take into account the 
specifics of the client. However, a clear advantage of the operators of the EAEU 
countries is the knowledge of the national business environment and the ability to 
build relationships with government bodies. Therefore, one of the main tasks of 
national operators of the EAEU countries is the acquisition of world experience in 
transport and logistics services and access to the international market as an equal 
partner. 

The implementation of logistics services is only part of the logistics potential of 
the region. Currently, the EAEU logistics system is characterized by a high level of 
expenses, while the total internal and external logistics costs account for about 20% 
of GDP, (for comparison: in China 15%, in Europe 7-8%). 

There are two opposite trends in the Belarusian market: competition for the level 
of quality of operations and low price. Using innovations in logistics services allows 
you to find the state of equilibrium that allows you to compromise in order to balance 
short-term and medium-term goals. 

Representing the logistics system as a complex structured system, we define 
its elements as individual and specific entities, but not self-sufficient, since only the 
system itself ensures their targeted integration. And if we consider the logistics 
system as a complex of services of various kinds, then outsourcing seems to be  
a specific option for their implementation. The very concept of logistics outsourcing 
does not have a clear interpretation. And if the documents of the ISO 9001: 2008 
standard give a general definition of outsourcing, then the researchers refer to the 
outsourcing of logistics services as work related only to the processes of managing 
goods flows. But logistics outsourcing, in addition to managing streaming processes, 
also includes freight forwarding activities, the scope of registration and 
implementation of customs services, consultations on logistics issues, information 
and communication services, and leasing. As world practice shows, the larger the 
production enterprise (production and trading company) and the higher its 



97 

 

development level, the more willing it is to give part of the production processes to 
contractors (third-party organizations). 

In practice, one of the most common options for cooperation between 
manufacturing enterprises and business organizations is clusters. Logistic business 
processes and their management in logistics or industrial clusters are becoming 
multi-structured and expensive. Using the modern approaches to optimizing supply 
chains, many companies that are part of cluster formations create consumer value 
as part of the logistics management concept which reduces the overall cost of 
moving goods flows and, as a result, reduces overall costs. 

As a rule, to achieve mentioned goals they use outsourcing (transferring the 
implementation of certain logistics functions to a third party, to a logistics provider) 
implementing the cooperation process. Such strategy will allow to successfully 
respond to changing customer needs. Outsourcing, representing a special form of 
business relations, can be considered one of the most successful institutional 
innovations. It should be noted that with the development of integration processes, 
new logistic outsourcing options appear in the form of logistics service providers 
(3PL-, 4PL-, 5PL-providers) which are integrators of the entire logistics chain. 
 

3. The history of the development of global logistics outsourcing 
The history of the development of global logistics outsourcing is presented by 

the following periods: 
Stage 1 (1970-1980) - the formation period of 1PL (First Party Logistics) - the 

so-called private logistics (in sourcing). The functionality of the logistics service was 
implemented by the own means of the owner of the goods. The first manifestation of 
the concept of 2PL (Second Party Logistics) - outsourcing of single logistics services. 
The functionality of companies of this type was the simplest set of services for the 
transportation and forwarding of goods, as well as the management of standard 
warehouse operations, and was aimed at reducing costs in certain areas. 

Stage 2 (1980-1990) - this period was marked by the emergence of third-party 
logistics (3PL-companies) - outsourcing of a range of logistics services. Third Party 
Logistics Service Providers could offer the market enhanced opportunities through a 
wide selection of services by attracting subcontractors. There is a joint operation of 
insuring, simple outsourcing and rapidly developing outsourcing of the 3PL type: 
transportation, forwarding, warehousing, customs clearance and so on. 

Stage 3 (1990-2000) - during this period, active demand for the services of 3PL-
companies begins. The appearance of the first LLM / 4PL-companies (outsourcing 
of all types of logistics services). Lead Logistics Manager / Fourth Party Logistics 
Service Providers are system logistic integrators whose main function is to plan and 
coordinate customer information flows, optimize the supply chain, including the 
integration of company customers, customer customers and suppliers. The 4PL 
provider manages the projects as well as the logistics processes of all companies 
involved in the supply chain, in the interests of the common chain. Providers of this 
type build their functionality through a single point of contact with customers through 
the use of ERP-systems that automatically calculate the need for inventory of client 
company retail outlets. The integration process with 3PL providers is growing. 

First of all the differences between 4PL and the 3PL structure are due to 
organizational differences which increase the organization’s need for space and 
offices of the central office. Moreover, permanent or temporary remote workplaces 
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outside the company are possible, for example, in customer structures. A 4PL 
provider is a combination of strategic and operational management, that is, the 
functions of a consulting company and a 3PL operator (Geghamov, Dolgikh, 2018). 

Stage 4 (2000 and up to now) is expansion of the activities of 3PL-companies. 
There is a smooth transition of companies of this type in option 4PL. The 
development of Internet logistics (integrated logistics chain management) as fifth-
party logistics is 5PL / LIM (Fifth Party Logistics / Lead Integrator Manager) [3]. Its 
distinguishing feature is the use of the capabilities of the World Wide Web. The 
Internet is becoming a one-of-a-kind platform for managing logistics processes. The 
main attributes of providers are strategic relationships and a comprehensive analysis 
of the logistics chain, services based on knowledge and information, the distribution 
of risks and revenues, as well as advanced technical capabilities. 

Assessing the domestic market of logistics services, it is necessary to note the 
fact that it lags far behind world standards. Comparing its level with the level of the 
Russian logistics market, then at the moment a generation of 4PL providers is 
developing in Russia. In Europe, with the widespread adoption of the fourth 
generation of providers, 5PL providers are actively developing. Active promotion of 
the concept of outsourcing will allow most logistics enterprises to reach world level. 

 
4. Outsourcing Management 
The functioning of the logistics systems which are based on the outsourcing 

mechanism is aimed at developing a range of additional activities of enterprises 
included in the clusters by reducing the cost of moving goods, reducing 
administrative and transaction costs, as well as expanding access to market assets. 

When making an appropriate decision on the actual level of outsourcing process 
management, two situations should be considered: 

1. The organization has the competence and ability to complete the process but 
wants to outsource it (for commercial or other reasons). Criteria for managing the 
process of moving goods or other processes of the interface field, as a rule, are 
already defined, and can be defined as requirements for the supplier of the 
outsourcing process. 

2. The organization does not have the competence to carry out the process 
directly, and outsource it. Management methods proposed by the outsourcing 
process provider are evaluated by the customer. If the customer cannot conduct the 
assessment himself, then external experts or independent experts are possible. 

It seems possible to consider logistics outsourcing as a certain type of activity, 
implemented within the framework of a stream management system, with the 
implementation of auxiliary operations - advisory, informational, financial (Anikin, 
Rodkina, 2011). 

If to talk about outsourcing transport services, then the optimal ratio is the use 
of own vehicles and the services of logistics operators in the field of transport 
outsourcing in equal shares. The implementation of this type of relationship includes, 
as a rule, the transfer of a third-party company to the transportation of goods, 
customs clearance, warehousing, and turnkey delivery of goods D2D (Door to Door). 
As foreign experience (EU countries) shows about 2/3 of the total volume of freight 
transport by road is carried out by outsourcers. 

The use of logistic outsourcing allows not only to reduce transport costs but also 
to loading and unloading warehouse operations which allows to increase the 
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turnover of material resources and generally improve the quality of work for the 
service. 

In other words, logistics outsourcing is a management system for a whole range 
of logistics services implemented by third parties. If the control of the service is 
carried out by the customer of the service then the work is performed outside his 
competence. Third-party organizations or third-party organizations are providers. 
They are intermediaries of the goods distribution system, performing the diverse 
functions of transportation, storage, trade better, faster and cheaper. It is most 
advisable to use the services of logistics providers to small and medium-sized 
enterprises, which, due to insufficient funds, cannot develop their own logistics. 

As a rule, part of the functions is transferred to third-party organizations, which 
allows them to reduce their cost due to the specialization of the intermediary and  
a sufficiently large number of clients served by the provider. In addition, the 
organization giving a number of logistic functions in the form of managing the 
movement of goods, counseling and security, directs all attention to the activities of 
the main type. 

The decision to outsource the logistics functions leads to quick adaptation to 
changes in consumer demand, which in turn entails a reduction in the risks that occur 
in logistics. From the customer’s point of view, all risks related to the implementation 
of the outsourced logistics functions fall on the organization involved in their 
provision (Guzenko, 2013). 

 
5. World experience 
Studying world experience in the field of logistics outsourcing allows to 

conditionally divide it into the following areas: 
1) transport services that are ordered in the event that the customer company 

itself can carry out forwarding. In this situation, the provider only carries out cargo 
transportation, and the organization carries out paperwork and escort of goods on 
its own; 

2) transport and forwarding services are quite in demand, since they include the 
full coordination of cargo transportation; 

3) customs clearance - services for working with customs authorities in the legal 
field; 

4) storage services - this is the rental of equipped premises (warehouse) that 
meets the standards; 

5) coordination of the procurement process, packaging / repacking of goods, 
warehousing, etc. - a similar service is intended for companies that have rather 
extensive branch (trade) networks in their organizational structure; 

6) complex services are usually provided by a single logistics operator having 
at its disposal all the resources necessary for the implementation of logistics 
business processes along the entire supply chain of the client company. This 
complex service is in demand, as already noted, by companies whose delivery 
algorithm is quite complicated and has several intermediate stages. In fact, this is  
a service for the distribution of goods from producer to consumer. 

Before deciding what functions to outsource to a logistics provider, you need to 
really assess your capabilities in terms of organizing your own logistics. This decision 
should be based on the enterprise development strategy planned calculations 
regarding the frequency and complexity of the supply of goods. 
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If we consider all participants in the market of logistics services, then according 
to statistics, the share of forwarding, warehouse operators and distributors is about 
70% of the total. At the same time, freight forwarding and storage services are 
represented by a large number of, as a rule, medium-sized companies that provide 
traditional services for the transportation and warehousing of goods. The services of 
logistics providers are mainly provided by leading international companies. 

The activities of such organizations are carried out taking into account the 
requirements of the ISO 9001: 2008 standard, clause 4.1 (guidance on outsourcing 
processes) which establishes that “if the organization decides to transfer to a third-
party organization the execution of any process that affects the compliance of 
products with the requirements, it must ensure for its part control over such  
a process.” At the same time, outsourcing is considered as a process of transferring 
to third parties for the implementation (permanently or temporarily) of the process, 
the implementation of which should be carried out in accordance with the 
requirements of the standard. 

As a rule, an organization must demonstrate that it exercises sufficient control 
to ensure that this process is carried out in accordance with the requirements of ISO 
9001: 2008, and any other requirements of the organization’s QMS. The nature of 
such management will depend on the content of outsourcing, the risk associated 
with it, and the competence of the supplier, his ability to meet the requirements of 
the process. An organization involved in the implementation of processes 
(outsourcing) does not have to have a certified QMS but it must demonstrate the 
ability to perform processes. 

Outsourcing processes interact with other QMS processes that can be 
performed by the organization directly or in turn can be outsourced. All such 
interactions must be managed by the organization. In addition, it is important to have 
a modern information system that will monitor controlled processes and interact with 
customers. An option that implements such interaction is an open management 
system (Open book), the principle of which is based on the transparency of the 
information provided on the formation of the cost of services that a logistics operator 
provides to a customer. That is, the customer organization sees from which 
settlement positions the cost of the work that the provider provides is added up. To 
simplify work and reduce costs for the customer, many providers use a network of 
cross-docking platforms which are the process of receiving and shipping goods and 
cargo through the warehouse directly without being placed in a long-term storage 
area. 

As experience shows that freight carriers choose those routes where the work 
of all structures is clearly established: the procedure for customs clearance, transport 
and road infrastructure, etc. Therefore, it is especially important for the Republic of 
Belarus to learn how to combine their capabilities in terms of logistics services. Until 
they are worked out, it will be difficult for our country to compete with more competent 
specialists from neighboring countries. 
 

6. Reasons for the weak development of outsourcing 
The main reasons that slow down the development of logistics outsourcing in 

Belarus are: 
1) the lack of market 3PL-services; 
2) the lack of a system integrator level 4PL; 
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3) insufficient staff qualifications, imperfection of legislation; 
4) excessive administration of customs and other types of control, etc. 
The global logistics outsourcing market in its structure has three components: 
- sector of transportation and forwarding of goods by all means of transport; 
- the sector of services for integration and supply chain management; 
- sector of warehouse supplies. 

In this connection, the main market participants are not only freight forwarding 
companies and warehouse operators, but also companies that influence the 
formation of the logistics services market: suppliers of equipment, information 
technology, training programs in the field of logistics. 

 
7. Assessment of development prospects 
It is possible to assess the prospects for the development of logistics 

outsourcing in our country and conduct an empirical assessment of the prerequisites 
by highlighting the possibilities for its development. The general problem of the 
development of logistics outsourcing in the country is associated with the general 
macroeconomic difficulties of scaling this business, the growth of which may well be 
supported by demand. Given the growing competition in all areas of commodity 
production, the resource for breakthrough business growth should be integrated 
logistics solutions. Such developments will increase the potential of not only small 
and medium-sized logistics companies, but also monopolists. The implementation of 
new outsourcing systems will gradually transform monopolists such as Public 
Corporation «Belarusian Railway» into a multimodal logistics company of an 
international level. Such a transformation will become a new strategic innovation in 
the corporate management system, the policy of which will become more elastic to 
the signals and demands of the market. Services in terms of comprehensive services 
will be greatly differentiated. Some companies, having outsourced transport and / or 
not having their own warehouse space or customs representative license, will unite 
(for example, in clusters) or leave the market. 

Promising in the segment of warehouse services is the expansion of direct 
interaction between cargo owners and owners of warehouse facilities. This will allow 
transporters to save on intermediaries by concluding direct contracts. An interesting 
direction is the implementation of the principle of "open control". 

Understanding the nature of the added value arising on the entire logistics chain 
allows participants to agree on its optimal distribution among themselves. Great 
operational and cost advantages are given by the strategy of consolidating the 
interaction of suppliers and networks through logistics. In our opinion, the value of 
this factor will only increase, expanding the opportunities for the operational 
development of domestic 3PL and 4PL operators. The shift of the centers of 
generation of such interactions to the regions with subsequent distribution 
throughout the country only increases the potential of commercial and industrial 
cooperation in the economy, increasing the importance of logistics technologies. 
New forms of interaction between production and trade, the development of e-
commerce, multi-channel multi-format distribution, the increasing role of logistics as 
a factor in the intensification of exchange operations in the retail and retail system of 
the consumer market expand the prerequisites for the progressive updating of 
services in the logistics services market. 
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The proposed logistics outsourcing algorithm consists of the following steps 
(steps): 

Step 1: Preparatory. It includes the following operations: 
1.1) establishing contact between customers and service providers 
outsourcing; 
1.2) preliminary assessment and diagnosis of the problem; 
1.3) justification of the price of the service; 
1.4) development of the contract. 
Step 2: Organizational. It consists of the following operations: 
2.1) development of an outsourcing program; 
2.2) establishing contacts with potential investors; 
2.3) coordination with the customer of the price and terms of the contract; 
2.4) evaluation of alternatives; 
2.5) the study of reporting materials, economic, resource potential 
customer; 
Step 3: Implementation. The operations of this phase include: 
3.1) conducting joint monitoring with the customer of the effectiveness of the 

execution of an outsourcing order; 
3.2) the formation of a system of training and retraining of personnel, the 

organization of trainings to assess the competence of performers; 
Step 4: Final. At this stage, the following operations are carried out: 
4.1) summarizing; 
4.2) development of constructive recommendations; 
4.3) identification of strengths and weaknesses, hidden reserves; 
4.4) assessment of the prospects for cooperation; 
4.5) settlement under the contract. 

In the conditions of modern economic relations, outsourcing logistics services 
act as a link between the enterprises included in the logistics cluster and contribute 
to ensuring the proportionality of the reproduction process and the full satisfaction of 
aggregate demand. 

The market for services of this type is a complex system of many elements, 
levels, sectors, functioning as a holistic unity between elements and market entities. 
This active system is functionally dependent on creating effective communications 
in society in order to achieve the desired image and impeccable reputation based on 
a thorough assessment and consideration of factors of the internal and external 
market environment. 

It is possible to evaluate this system through the functionality of its components: 
Sау = f (A,E,C,R),  

where A is an analysis based on system studies with the inclusion of various forms 
and methods for assessing the interaction environment for making informed 
management decisions on logistics outsourcing; 

E - the rationale for the economic feasibility of redistributing orders between 
external performers; 

C - competence and professionalism of outsourcing specialists, which allow 
establishing effective communications between customers and consumers of 
logistics services; 
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R - the reputation of an outsourcing company created through the active 
participation of organizations of socially significant shares, popularity in society, and 
appearances in the media. 

Thus the logistics outsourcing market is a socio-economic complex, the 
services of which are carried out in accordance with market laws, national specifics, 
territorial scale in order to strengthen the role of consumer institutions and improve 
the quality of life of society. The market mechanism is an expression of economic, 
organizational, industrial and social relations between service providers 
(outsourcers) and customers in order to complete the exchange process to meet 
consumer demand. 

The market of outsourcing logistics services in a cluster is a combination of 
organizations, companies, agencies, groups that produce and sell diverse services 
in the field of material flow management during transportation, warehousing, freight 
forwarding, freight insurance, economic consulting and other directions of 
optimization of distribution channels. This is a complex system that joins the interests 
of all participants in the logistics cluster. Its effectiveness depends on the ability to 
establish effective communications, create a reliable market infrastructure and 
develop effective market participation strategies to achieve common and private 
goals. 

Experts and analysts identify several reasons for the need for the progressive 
development of the logistics outsourcing market: 

- the need for active development of organizations united in a logistics cluster; 
- investment in the sphere of material production becomes ineffective, 

because requires a sufficiently large investment; 
- globalization of supply and distribution networks, trade forces to resort to the 

help of logistics providers whose work is one of the solutions for the effective 
management of international logistics, especially for companies that do not have 
experience in this; 

- management of supply chains (supply chains) by a 3PL provider facilitates 
monitoring of market changes and supports the necessary requirements of the 
integration process; 

- consumer pressure - compliance with growing customer requirements for 
order fulfillment and delivery, increasing inventory turnover, managing complex 
international and domestic supply chains, maintaining a balance between costs and 
quality of service - are prerequisites for the survival of logistics organizations in  
a competitive environment and achieving profitability; 

- the use of outsourcing as a business model of the cluster. Outsourcing is an 
acceptable means for developing, implementing and managing the business model 
of a logistics cluster. 

It is the outsourcing services companies that ensure the economic development 
of both the cluster and the region in which the cluster operates. 

The development of logistics outsourcing affects the economic mechanism for 
the development of society, the scale of social production, the complexity of its 
industry structure, the processes of deepening specialization and cooperation in 
industry, the quantity and quality of products produced and consumed in society. On 
the other hand, voluminous, qualitative and quantitative indicators of the GDP of 
many developed countries and their economic security largely depend on the 
formation of a market for logistics services, its structure and organization. 
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Promising areas for the development of the logistics outsourcing market are: 
the further formation of a market space for logistics outsourcing in the field of 
business and cluster formations; increase in the share of logistics outsourcing not 
only at the international but also at the local, regional, republican levels; introduction 
of new logistics outsourcing technologies into the business sector using global 
Internet networks; further implementation of quality standards of logistics 
outsourcing; the entry of the Republic of Belarus into the world community for the 
influx of investments and international cooperation (Rodkina, 2017). 

Representing a complex of services of various types, logistics outsourcing 
includes not only services directly related to the management of the goods 
distribution system and cargo delivery, but also infrastructure services for providing 
information, insurance, freight forwarding, loading and unloading, security, etc. 

Forwarding services occupy a special place in logistics outsourcing, which is 
also comprehensive and includes the following functions: organizing transportation 
along a route, choosing a transportation method, coordinating the work of different 
carriers. The volume and content of the transport expedition is determined by the 
type of transport and communication, the nature of the cargo, the technology of cargo 
handling. 

The functions of a forwarder by an outsourcer (service provider) are 
implemented through a sequence of specific operations. So, loading and unloading 
and warehousing operations include the following operations: loading, unloading, 
sorting, marking, packaging, counting, weighing goods, picking and disaggregating 
shipments, forming and disassembling packages, repairing packaging and shipping 
containers, etc. 

A lot of work is done by the outsourcer in the field of filling out transport 
documents, processing and paying for freight charges, fees, fines, declaring goods 
at the customs authorities, preparing customs documents, drawing up acts of 
shortage, non-preservation of goods and delay in their delivery on behalf of the cargo 
owner. 

The information services of an outsourcing forwarder include informing 
customers and consignees about the shipment of goods, notification of the arrival of 
goods, providing information about the location of the goods, tariffs for logistics 
services performed during transportation, etc. Outsourcing forwarders with rolling 
stock may carry out transportation operations. The production process of logistics 
services is concentrated in the organization of freight transportation. The process of 
performing outsourcing services for transportation can be divided into five types: 
services for the management of flow processes; planning, organization, control; 
operational management; accounting; analysis of the work results. 

The efficiency of the progressive development of logistics services contributes 
to increasing the effectiveness of the outsourcing mechanism since all participants 
in market relations are involved in this process. 

 
8. Final conclusions 
Thus the main conclusions regarding the further development of logistics 

outsourcing are as follows: 
1. Domestic logistics moves to a new stage of its qualitative development where 

access to it by market operators becomes a strategic imperative for their survival in 
the market. The low level of concentration in the latter will be adjusted due to the 
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consolidation of 3PL-operators, which will divide the cargo base of large retailers 
among themselves. This means a transition to the development path of logistics in 
Europe, increasing economic security, as well as reducing the cost of logistics 
services in our country, which meet the interests and strategic needs of the corporate 
business and specifically retail. 

2. The development of integrated logistics and the consolidation of the logistics 
market will lead to a redistribution of service functions to companies that accumulate 
key competencies in logistics. The main growth resource will be the 3PL and 4PL 
logistic business formats, which have key competencies and the widespread use of 
information technologies. 

3. In the future various development strategies will be implemented 
(specialization in express delivery, development of complex project logistics, 
mergers and acquisitions) aimed at increasing productivity. The development of 
logistics outsourcing takes place under the sign of its qualitative transformation, the 
convergence of customers and logistics operators which should understand the 
business model of the first as much as possible, offering them the most optimal 
delivery schemes and the best conditions for logistics of product storage. The 
logistics market will not evolve but will revolutionize its development, the attributes 
of which will be business consolidation, the integrated nature of services, integrated 
solutions, etc. 
 

Streszczenie 
Rynek usług logistycznych nie może być rozważany oddzielnie od systemów 

bezpieczeństwa ekonomicznego, światowych stosunków gospodarczych i systemu 
międzynarodowych korytarzy transportowych. Na rozwój potencjału logistycznego 
EAEU wpływają zarówno czynniki zewnętrzne, jak: zmiany w modelu światowego 
handlu i globalnych łańcuchów dostaw (New Silk Road, Northern Sea Route), 
spadek globalnej gospodarki, niestabilna sytuacja na rynkach towarowych oraz 
czynniki wewnętrzne: Nieskoordynowane działania państw członkowskich EAEU, 
sprzeczności w obszarze przygranicznym itp. 

Słowa kluczowe: outsourcing logistyczny, państwowe bezpieczeństwo 
gospodarcze, interakcja, rynek usług logistycznych 
 

Summary  
The market of logistics services cannot be considered separately from the 

systems of economic security, world economic relations and the system of 
international transport corridors. The development of logistics potential of the EAEU 
today is influenced by both external factors: changes in the model of world trade and 
global supply chains (New Silk Road, the Northern Sea Route), the fall in the global 
economy, the unstable situation in commodity markets, and internal factors: 
uncoordinated actions of countries members of the EAEU, the contradictions in the 
border area, etc.  

Key words: logistic outsourcing, state economic security, interaction, market of 
logistic services  
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Wstęp 
Bezpieczeństwo jest pojęciem używanym do określenia stanu pewności, spokoju 

i braku zagrożenia. Ma ono charakter podmiotowy. Według A. Masłowa jest drugą  
w hierarchii potrzebą ludzką. Stanowi także podstawową potrzebę grup społecznych  
i państw. Obejmuje zaspokojenie takich potrzeb jak: istnienie, przetrwanie, całość, 
tożsamość (identyczność), niezależność, spokój, posiadanie i pewność rozwoju.  

Brak bezpieczeństwa powoduje niepokój i poczucie zagrożenia. Biorąc pod 
uwagę źródło tego zagrożenia w nauce wyróżnia się bezpieczeństwo wewnętrzne  
i bezpieczeństwo zewnętrzne. Bezpieczeństwo wewnętrzne oznacza stabilność  
i harmonijność danego organizmu bądź podmiotu, natomiast bezpieczeństwo 
zewnętrzne brak zagrożenia ze strony innych podmiotów lub czynników zewnętrznych. 
Bezpieczeństwo i zagrożenie są ze sobą nierozerwalnie związane. Stanowią 
przeciwległy punkt oceny zjawisk społecznych1.   

Poczucie bezpieczeństwa uzależnione jest od nieistnienia zagrożenia, zaś jego 
istnienie powoduje obniżenie poczucia bezpieczeństwa lub wręcz jego brak. W li-
teraturze przedmiotu zjawisko zagrożenia ujmowane jest dwojako. W ujęciu 
subiektywnym zagrożenie oznacza pewien stan psychiki i świadomości wywołany 
postrzeganiem zjawisk, które oceniane są jako niekorzystne lub niebezpieczne. Drugie, 
realne ujęcie akcentuje w zagrożeniu rzeczywiste czynniki powodujące ten stan 
niepewności i obaw. Przykładem takiego ujęcia jest definicja Franca Xavera 
Kaufinanna, który określa zagrożenie jako „możliwość wystąpienia jednego  
z negatywnie wartościowanych zjawisk”. 

W związku z rozwojem życia społecznego zmodyfikowano rozumienie zjawiska 
zagrożenia. Stwierdzono, że ludzie negatywnie wartościują zarówno zjawiska 
godzące w przetrwanie, jak i zjawiska stanowiące wyzwanie do podjęcia stosownych 
działań i wymagających sformułowania odpowiedzi.  

W praktyce doprowadziło to do podwójnego rozumienia bezpieczeństwa.  
W pierwszym, tzw. negatywnym, bardzo wąskim ujęciu bezpieczeństwo rozumiane 
jest jako brak zagrożeń dla istotnych wartości podmiotu (bezpieczeństwo definiowane 
jest jako przeciwieństwo zagrożenia). Natomiast drugie, pozytywne ujęcie obejmuje 
kształtowanie pewności przetrwania, posiadania i swobód rozwojowych podmiotu 
(zapewnienie kreatywnej aktywności podmiotu)2. Wyróżnione aspekty bezpie-
czeństwa umożliwiają przeprowadzenie opisu stanu bezpieczeństwa tylko  
w pewnym okresie, gdyż zagrożenia i wyzwania podlegają zmianom dokonującym się 
w następstwie naturalnego rozwoju dziejowego, a ich wartościowanie jest zależne od 

                                                           
1R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999, s. 27. 
2Tamże. 
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konkretnych okoliczności i podmiotu, którego dotyczą3. Stąd też istotne jest w badaniu 
bezpieczeństwa uwzględnienie czynnika czasu (pozwala prześledzić zmiany 
priorytetów bezpieczeństwa) i traktowanie bezpieczeństwa jako dynamicznie 
zmieniającego się procesu. Bezpieczeństwo bowiem jest nie tyle określonym stanem 
rzeczy, ile ciągłym procesem społecznym, w ramach którego podmioty działające 
starają się doskonalić mechanizmy zapewniające im poczucie bezpieczeństwa. Takie 
ujęcie pojęcia bezpieczeństwa ma doniosłe znaczenie dla działań praktycznych. 
Celem podejmowanych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa, a zarazem jest ono 
następstwem tych działań zgodnie z tezą Wojciecha Multana - „bezpieczeństwo może 
być definiowane nie tylko jako określony cel, lecz również jako następstwo". Teza ta 
podkreśla fakt, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego czym jest bezpieczeństwo, 
dopóki nie zagraża nam jego utrata4. 

W odniesieniu do postrzegania i poszukiwania poczucia bezpieczeństwa warto 
uwzględnić model zaproponowany przez Daniela Frei'a. Model ten uwzględnia 
następujące elementy: 
- stan braku bezpieczeństwa — charakteryzujący się występowaniem rzeczywistego, 
istotnego zagrożenia zewnętrznego, którego postrzeganie jest adekwatne; 
- stan obsesji — charakteryzujący się postrzeganiem niewielkiego zagrożenia jako 
dużego; 
- stan fałszywego bezpieczeństwa, w którym istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
państwa postrzegane jest jako niewielkie; 
- stan bezpieczeństwa, w którym zagrożenie zewnętrzne jest niewielkie, a jego 
postrzeganie prawidłowe5. 

Trzeba jednak analizując ten model pamiętać o tym, że określenie 
bezpieczeństwa jako „obiektywnie niewielkiego i obiektywnie właściwie 
postrzeganego" jest konstrukcją ryzykowną. Dzieje się tak ze względu na fakt 
nieodmiennej subiektywności postrzegania otaczającego nas świata. Nie prowadzi 
taka konstatacja do negowania realności zagrożeń, jedynie do przyznania, że 
obserwacje dotyczące sytuacji państwa na arenie międzynarodowej można  
w najlepszym razie określić mianem „intersubiektywnych”6. 

Wyróżnia się między innymi bezpieczeństwo: globalne, regionalne, narodowe, 
militarne, polityczne, społeczne, fizyczne, psychiczne, socjalne, wewnętrzne, pu-
bliczne. 
 

1. Bezpieczeństwo publiczne  
Bezpieczeństwo publiczne jest pojęciem niezwykle szerokim i trudnym do 

jednoznacznego zdefiniowania. Przyczyną tego jest między innymi dynamika życia 
społecznego. Pojawiają się nowe niebezpieczeństwa, zmienia się prawo, mo-
ralność, etyka, a wszystkie te elementy wpływają na kształtowanie bezpieczeństwa 
publicznego. Dlatego też ewoluują koncepcje pojmowania i zapewniania bezpie-
czeństwa, dostosowując się do realnie występujących zagrożeń w życiu społecz-
nym7. 

                                                           
3Tamże. 
4M. Menkiszak, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa 2000, s. 67. 
5Tamże, s. 68. 
6Tamże. 
7A. Urban, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2009, s. 110. 
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E. Ura mianem bezpieczeństwa publicznego określa stan, w którym ogółowi 
obywateli indywidualnie nie oznaczonemu, żyjącemu w państwie i społeczeństwie, 
nie grozi żadne niebezpieczeństwo i to niezależnie od tego, jakie byłyby jego źródła. 
Ura uważa, że ochrona bezpieczeństwa publicznego należy do państwa, które 
zakreśla granice bezpieczeństwa i wypowiada się co jest niezgodne z bezpieczeń-
stwem i co zakłóca lub może utrudniać normalne funkcjonowanie państwa8. J. 
Zaborowski zdefiniował bezpieczeństwo publiczne jako stan faktyczny wewnątrz 
państwa, który umożliwia bez narażenia na szkody - wywołane na przykład za-
chowaniem ludzi, działaniem sił natury, techniki - normalne funkcjonowanie 
organizacji państwowej i realizację jej interesów, zachowanie życia i mienia jedno-
stek żyjących w tej organizacji oraz korzystanie przez te jednostki z praw i swobód 
zagwarantowanych konstytucją i innymi przepisami prawa9. Natomiast W. Kawka 
uważał, że nie jest możliwe sformułowanie pełnej definicji bezpieczeństwa pu-
blicznego ze względu na różnorodność i rozległość treści składających się na nią. 
Można je tylko określić poprzez wskazanie niebezpieczeństw zagrażających intere-
sowi publicznemu. Niebezpieczeństwem publicznym, według Kawki, jest ,fakt, stan 
lub zjawisko dotykające interes publiczny, chociażby szkoda swym ciężarem 
mocniej godziła w dobro prywatne10. 

To, co stanowi wspólny mianownik definicji i koncepcji bezpieczeństwa pu-
blicznego, to odnoszenie się do trzech podstawowych kwestii: brak zagrożeń dla 
swobodnego funkcjonowania obywatela (przede wszystkim ochrona jego życia, 
zdrowia i mienia), niezakłócone funkcjonowanie organizacji państwowej i realizacja 
jej interesów oraz przestrzeganie przez obywateli w swym postępowaniu ogółu 
zasad zbiorowego współżycia i norm prawnych określonych przez państwo 
(przestrzeganie porządku publicznego)11. 

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 ustawy o strażach gminnych, straż gminna 
(miejska) jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną do ochrony po-
rządku publicznego na terenie gminy. 

Termin „porządek publiczny” nie do końca został jednoznacznie zdefiniowany. 
Nadal trwają dyskusje na ten temat i ciągle brak jest konsensusu w tej kwestii. E. 
Ura i S. Pieprzny stoją na stanowisku, że pojęcie „porządek publiczny” (tak samo 
jak pojęcie „bezpieczeństwo publiczne”) należy do tak zwanych niezdefiniowanych 
w prawie administracyjnym. Brak jest zatem jednej ogólnie przyjętej definicji tego 
pojęcia. Niemniej jednak wielu autorów podjęło się zadania zdefiniowania tego 
pojęcia i warto tu przytoczyć kilka z nich, aby oddać istotę funkcjonowania straży 
gminnych (miejskich)12. 

Według W. Makowskiego na porządek publiczny w szerokim znaczeniu składa 
się spokój, czyli bezpieczeństwo publiczne, oraz kształtujący się w warunkach 
spokoju ład społeczny. Natomiast W. Kubala uważał, że porządek publiczny to stan 
stosunków i urządzeń społecznych zapewniających bezpieczeństwo, spokój oraz 
ład w miejscach ogólnie dostępnych, regulowany normami prawnymi i zasadami 

                                                           
8E. Ura, Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988, s. 124. 
9T. Bąk,  Z. Ciekanowski,   Teorie bezpieczeństwa,  PWST-E,  Jarosław 2012, s. 37. 
10W. Kawka, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939, s. 52. 
11Tamże, s. 53. 
12E. Ura, S. Pieprzny, Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa 
publicznego, Materiały pokonferencyjne, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji  
w Warszawie, Warszawa 2008, s. 10. 



110 

 

współżycia społecznego13. 
Natomiast A. Misiuk, w swoim opracowaniu, przedstawia jeszcze inne definicje 

porządku publicznego. I tak na przykład W. Czapiński rozumiał to pojęcie jako stan 
zewnętrzny, polegający na przestrzeganiu przez ludność w swym postępowaniu 
pewnych zasad, form i nakazów, których nieprzestrzeganie w warunkach zbio-
rowego współżycia ludzi narażałoby ich na niebezpieczeństwa i uciążliwości po-
mimo braku złych zamiarów u osób, które by tych zasad, form i nakazów nie prze-
strzegały. Z kolei J. Zaborowski określa porządek publiczny jako pewien stan fak-
tyczny wewnątrz państwa, regulowany normami prawnymi i pozaprawnymi (mo-
ralnymi, obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego), których przestrzeganie 
umożliwia normalne współżycie jednostek w organizacji państwowej w określonym 
miejscu i czasie14.  

Można byłoby zatem przyjąć bardzo uogólnioną definicję, że porządek 
publiczny to pewien stan spokoju, będący wynikiem przestrzegania przez 
poszczególne osoby lub grupy osób akceptowanego powszechnie porządku 
prawnego w państwie. W tym sensie straż gminna (miejska) jest instytucją pilnującą 
tego stanu spokoju, a swoje zadania wykonuje między innymi w odpowiedzi na 
oczekiwania społeczności lokalnej (służebna rola straży), ale przy zachowaniu 
poszanowania godności i praw obywateli, którzy naruszają obowiązujący porządek 
prawny15. 

Bezpieczeństwo publiczne jest jednym z podsystemów szeroko rozumianego 
systemu bezpieczeństwa państwa. Jego najistotniejszym celem jest zapewnienie 
porządku konstytucyjnego, ochrony przed zjawiskami kryminogennymi, zagroże-
niami środowiska oraz zapewnienie porządku publicznego16.  

A. Misiuk wyróżnia dwie zasadnicze klasyfikacje modeli systemów ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego: podmiotową i przedmiotową. W ramach 
modelu podmiotowego mamy do czynienia z systemami: państwowym (w zależności 
od specyfiki danego kraju - zdecentralizowanym lub scentralizowanym), sa-
morządowym (forma historyczna), państwowym z ograniczonym współudziałem 
władz lokalnych oraz czynnika społecznego. W modelu przedmiotowym wyróżniamy 
system oparty na jednolitej służbie policyjnej oraz system pluralistyczny, który 
zakłada istnienie wielu rodzajów służb policyjnych różniących się pod względem 
pochodzenia, podległości, zakresu terytorialnego działania, kompetencji oraz 
funkcjonalności17. 

A. Misiuk uważa, że modele te jako wzorcowe w praktyce rzadko występują  
w czystej formie. Czynnikami wpływającymi na to są przede wszystkim: rozwój 
ekonomiczny, postęp technologiczny oraz kulturowy, duża specyfika społeczna, 
polityczna oraz ustrojowo-prawna poszczególnych państw. Dlatego też najczęściej 
występuje zjawisko ciągłej ewolucji funkcjonujących systemów ochrony bezpie-
czeństwa i porządku publicznego18. 

                                                           
13A. Misiuk, Systemy policyjne na świecie. Dotychczasowe doświadczenia oraz kierunki rozwoju   
[w:]Przegląd Policyjny Nr 2(42), Szczytno, kwiecień-czerwiec 1996, s. 9. 
14Tamże. 
15Tamże. 
16Tamże. 
17Tamże, s. 11. 
18Tamże. 
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Za system bezpieczeństwa jako całość, a także za kształtowanie poszczegól-
nych podsystemów i tworzenie określonych modeli ich funkcjonowania odpowiada 
państwo jako instytucja. Powyższe odzwierciedlają zapisy Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej (RP)19. W artykule 5 Konstytucji określona została polska racja 
stanu, która obejmuje: niepodległość i nienaruszalność terytorium RP, zapewnienie 
wolności i praw człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli, ochrona 
dziedzictwa narodowego i zapewnienie ochrony środowiska. Za zapewnienie bez-
pieczeństwa (w tym zewnętrznego, wewnętrznego oraz porządku publicznego) 
odpowiada Rada Ministrów (art. 146 Konstytucji). 

W Polsce funkcjonuje wiele instytucji, których bezpośrednim lub też pośrednim 
zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego. Ze względu na ich podległość 
administracyjną, strukturę organizacyjną, jak również zakres wykonywanych zadań, 
możemy wyodrębnić trzy podsystemy w zakresie bezpieczeństwa publicznego: 
1)  rządowy - instytucje bezpieczeństwa publicznego podległe administracji 

rządowej (w tym między innymi: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż 
Pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż 
Ochrony Kolei); 

2)  samorządowy - instytucje bezpieczeństwa publicznego podległe samorządowi 
terytorialnemu (w tym: straż gminna (miejska), ochotnicza straż pożarna); 

3) prywatny - komercyjne podmioty ochrony osób i mienia. 
Instytucje wchodzące w skład podsystemu rządowego są wprost odpowiedzial-

ne za realizację zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa publicznego. Są też 
„ucieleśnieniem” obowiązku państwa do zapewnienia bezpieczeństwa w kraju 
(realizacja art. 146 Konstytucji). Ich zasadniczymi cechami charakterystycznymi są: 
obligatoryjność powoływania, finansowanie działalności z budżetu państwa, 
centralne zarządzanie, hierarchiczna struktura organizacyjna, stały katalog zadań, 
funkcjonowanie w obrębie całego kraju, ochrona prawna dla osób wykonujących 
czynności służbowe, jaka jest przewidziana dla funkcjonariusza publicznego, jak 
również dla niektórych instytucji - pragmatyka służbowa i uprawnienia z tego 
wynikające20. 

Podstawową formacją w państwie polskim, przeznaczoną do ochrony bezpie-
czeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest 
Policja. Jako jedyna ma tak jasno i bezpośrednio sformułowany cel powołania oraz 
zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Policja jest formacją służącą 
społeczeństwu i przeznaczoną wyłącznie do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego21. 

Natomiast w przypadku samorządu terytorialnego, zadania z zakresu 
bezpieczeństwa obywateli należą do jednych z wielu aspektów jego działalności. Nie 
jest to więc dla samorządu zadanie pierwszoplanowe. Zgodnie z Konstytucją RP 
(art. 166 ust. 1) zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samo-
rządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania 
własne. Ustawa o samorządzie gminnym formułuje zasadę domniemania zadań  
i kompetencji gminy, jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego,  
w sposób nieco węższy, ale dokładniejszy niż odpowiednie przepisy Konstytucji. 

                                                           
19Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm. 
20A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, 
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 9. 
21Tamże, s. 12. 
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Zgodnie z art. 6 tej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych pod-
miotów. Zatem zadania własne gminy nie dotyczą wszystkich zadań publicznych, 
lecz tylko tych o znaczeniu lokalnym. Ponadto, z powyższej zasady wynika również, 
że nie ma zamkniętego katalogu zadań gminy. Artykuł 7 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym wymienia, poprzez użycie zwrotu „w szczególności”, tylko przykładowe 
zadania własne gminy. Oznacza to, że gmina jako jednostka samorządu 
terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych na swoim terenie jest suwerenna, 
a jej uprawnienia w tym zakresie mogą być ograniczane tylko przepisami ustaw. 
Samorząd gminny ma zatem wiele możliwości zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej. A jedną z nich są sprawy związane z porządkiem 
publicznym i bezpieczeństwem obywateli (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie 
gminnym)22. 

Samorząd gminny, podejmując decyzję o sposobie realizacji zadań 
związanych z ochroną bezpieczeństwa publicznego, kieruje się wieloma 
czynnikami. Najważniejszym wydaje się analiza zarówno zagrożeń w ujęciu 
lokalnym, jak i przyczyn ich występowania. Na zagrożenia o charakterze lokalnym 
najczęściej wpływ mają między innymi: sytuacja ekonomiczna mieszkańców (w tym 
stopa bezrobocia, dostępność do rynku pracy), stopień uprzemysłowienia, gęstość 
zaludnienia, stopień urbanizacji, lokalizacja gminy (położenie geograficzne)23.  

Uświadomienie sobie i analiza wpływu tych czynników na bezpieczeństwo 
obywateli i porządek publiczny pozwala na opracowanie przedsięwzięć 
adekwatnych do występujących lokalnie, i przewidywanych na tym terenie, 
zagrożeń. Tym samym pozwala to tak że organowi stanowiącemu w gminie, jakim 
jest rada gminy, podjąć decyzje, na jakie konkretne działania przeznaczyć środki 
finansowe z budżetu gminy. Dlatego też nie ma jednego uniwersalnego wzorca 
gminnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Działania gminy są zawsze 
kierowane do jej społeczności lokalnej i wykonywane na terenie właściwym dla 
danej gminy. Stąd też wynika fakultatywność powoływania do życia jednostek 
straży gminnych (miejskich), gdyż są one jedynie jednym z wielu narzędzi w rękach 
gminy do zapewnienia porządku publicznego na jej terenie24. 

W dziedzinie bezpieczeństwa publicznego samorząd gminny ma bardzo szero-
kie możliwości działania. Aspekt bezpieczeństwa może być uwzględniany przy 
realizacji innych, niż tylko wprost wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy  
o samorządzie gminnym, zadań samorządowych, na przykład przy projektowaniu 
inwestycji, oświetlaniu ulic, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu bezrobociu. 
Ponadto część zadań, przy realizacji których można uwzględnić kwestie bezpie-
czeństwa, należy do wyłącznej właściwości samorządu terytorialnego (na przykład 
budowa infrastruktury drogowej)25.  

Tym samym jednostki samorządu terytorialnego (gminnego) mogą w bardzo 
dużym zakresie niwelować przyczyny różnych zagrożeń i patologii. Jednocześnie 
gmina może wspierać działania administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego. Wyrazem tego jest prawna możliwość dofinansowania Policji przez 
jednostki samorządu terytorialnego. 

                                                           
22Tamże. 
23Tamże. 
24I. Kobus, I. Dziugieł, Straż miejska i gminna, Szczytno 2010, s. 57. 
25Tamże, s. 58. 



113 

 

 
2. Powstanie i rozwój straży gminnych i miejskich 
Straż gminna jest formacją, która ma przede wszystkim czuwać nad 

przestrzeganiem porządku prawnego. Czyni to w służbie społeczności lokalnej przy 
zachowaniu poszanowania godności i praw obywateli26. 

Termin „gmina” (od niemieckiego wyrazu gemeinde - społeczność, komuna) 
rozumieć należy jako wspólnotę samorządową mieszkańców na określonym 
terenie. Od 1990 r. gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego  
w naszym kraju. Gmina może być gminą wiejską, gminą miejsko-wiejską lub gminą 
miejską, a o jej ustroju stanowi statut gminy. Organami gminy są: rada gminy - jako 
władza uchwałodawcza i kontrolna, oraz wójt, burmistrz, prezydent miasta - jako 
władza wykonawcza. Do zadań gminy należą wszystkie sprawy publiczne  
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 
Zadania te dzielą się na własne - nadane ustawowo i zlecone - przydzielane przez 
władze państwowe. Gmina realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do 
kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego (powiat, województwo 
samorządowe)27.  

Do zadań własnych należą m.in. sprawy z zakresu porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli. Na terenie kraju funkcjonuje 1576 gmin wiejskich, 597 
gmin miejsko-wiejskich oraz 306 gmin miejskich, a liczba miast wynosi 903. Status 
samorządu gminnego uregulowany został w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym obowiązującej od dnia 27 maja 1990 r.28. 

Strażą jest człowiek lub grupa ludzi, zazwyczaj uzbrojonych i umundurowanych, 
pilnujących kogoś lub czegoś, albo mających za zadanie dopilnować wykonania 
czegoś lub zapobieżenia czemuś (np. zniszczeniu, kradzieży). Nazwa „straż 
gminna” zastrzeżona jest dla formacji istniejących w gminach, w których organem 
wykonawczym jest wójt, zaś w gminach, gdzie organem tym jest burmistrz lub 
prezydent miasta, nosi nazwę „straż miejska”. Ustawa nie przewiduje żadnej 
różnicy w kompetencjach obu formacji29. 

Mówiąc o „formacji umundurowanej” mamy na myśli oddział przyodziany  
w jednakowy ubiór. W języku polskim określenie „mundur” pojawiło się w XVIII  
wieku i pochodzi z języka francuskiego – la monture lub niemieckiego - die Montur. 

Początkowo mundury nosili głównie żołnierze. W XVIII wieku zaczęły one coraz 
bardziej różnić się od strojów cywilnych zarówno krojem, jak i barwą30. 
Dostosowywano je do warunków pola walki, co szczególnie nasiliło się w XIX wieku 
po okresie wojen napoleońskich. Nadal jednak mundury były kolorowe, dopiero pod 
koniec XIX wieku Amerykanie jako pierwsi w czasie wojny amerykańsko-
hiszpańskiej wprowadzili mundury w kolorze ochronnym - khaki. Później 
wprowadziły mundury w tym kolorze także inne państwa z wyjątkiem Francji, która 
do I wojny światowej i w początkowym jej okresie używała barwnych mundurów 

                                                           
26Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego, pod red. Kazimierz Rajchel, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji  
w Warszawie. Wydział Administracji i Zarządzania. Warszawa  2007, s. 54. 
27Tamże. 
28M. Bojarski, W. Radecki, Kompendium dla straży gminnych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 47. 
29Tamże. 
30B. Kurzępa, E. Kurzępa-Czopek Ustawa o strażach gminnych z komentarzem, Toruń 2011, s. 79. 
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(granatowych kurtek i czerwonych spodni), co spowodowało, że armia francuska 
ponosiła duże straty. W momencie wprowadzenia mundurów w barwach ochronnych 
powstały dwa rodzaje mundurów: mundur polowy w barwach ochronnych i mundur 
wyjściowy, który często zachował tradycyjne elementy z dawnych mundurów. 
Współczesne mundury dzielą się na: mundury polowe, wyjściowe, galowe oraz 
wieczorowe. Obowiązek noszenia umundurowania podczas wykonywania czynno-
ści służbowych przez strażnika straży gminnej (miejskiej) wprowadza art. 21 ust. 1 
ustawy o strażach gminnych, zaś szczegóły dotyczące umundurowania zawiera 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, 
legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)31. 

Utworzenie straży gminnej (straży miejskiej) ma charakter fakultatywny, tzn.  
w danej gminie formacja taka może powstać, ale też nie ma żadnego przymusu jej 
powoływania. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje rada gminy, oceniając stan 
porządku publicznego na terenie jej działania, po zasięgnięciu opinii właściwego 
terytorialnie komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji. Należy pamiętać, że 
koszty funkcjonowania straży pokrywane są z budżetu gminy (art. 5 ustawy) i jest 
ona jednostką organizacyjną gminy (art. 6 ust. 1 ustawy)32. Jeżeli gmina nie 
zdecyduje się na utworzenie własnej straży gminnej, to realizując swoje powinności 
w zakresie bezpieczeństwa publicznego, może np. dofinansować działanie Policji. 

Straże gminne (miejskie) działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która w sposób całościowy reguluje 
funkcjonowanie straży. Ustawa o strażach gminnych składa się z czterech 
rozdziałów:  

Rozdział I ustawy to przepisy ogólne, w których skład wchodzą: 

 zakres działania straży i jej rola; 

 tworzenie i rozwiązywanie straży; 

 finansowanie straży. 
Rozdział II nosi nazwę: Organizacja, zadania i zakres uprawnień straży i tu w 

skład rozdziału wchodzą: 

 formy organizacyjne straży; 

 kierowanie strażą; 

 stanowiska strażnicze w straży; 

 nadzór nad strażą; 

 zakres współpracy z Policją; 

 prowadzenie ewidencji przez straże; 

 zadania straży; 

 uprawnienia strażnika; 

 udzielanie pomocy innym jednostkom straży; 

 święto straży. 
Rozdział III to: Uprawnienia i obowiązki strażników, czyli: 

 stosowanie środków przymusu bezpośredniego; 

 użycie broni palnej bojowej; 

 obowiązki strażnika; 

 wymagania wobec strażnika; 

                                                           
31Tamże. 
32R. Rojtek, I. T. Dziubek, Straże gminne (miejskie), Kraków - Tarnobrzeg 2011, s. 67. 
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 badania lekarskie i psychologiczne strażników; 

 zatrudnianie i szkolenie strażnika; 

 zawieszenie strażnika w pełnieniu obowiązków pracowniczych; 

 czas pracy strażnika. 
Rozdział IV opisuje zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przej-

ściowe i końcowe. 
Tekst pierwotny ustawy o strażach gminnych był dwukrotnie nowelizowany  

i zmieniany: 
1) ustawą z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1190); 
2) ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, usta-

wy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803). 
Ponadto, na obecny kształt ustawy o strażach gminnych miały wpływ zmiany  

w innych przepisach, takich jak: 
1) art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 

burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984); 
2) art. 48 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 

223, poz. 1458)33. 
Zadania straży wynikają wprost z ustawy o strażach gminnych (art. 11 ust. 1), 

a także z innych ustaw oraz aktów prawa miejscowego (uchwały rady gminy, roz-
porządzenia porządkowe wojewody). Katalog tych zadań jest otwarty i podlega 
nieustającym zmianom, tym większym, im częściej zmieniają się przepisy określone 
między innymi takimi ustawami, jak: 

1. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008, z późn. zm.); 

2. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.); 
3. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.); 
4. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.); 
5. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.). 

Do podstawowych zadań straży należy w szczególności: 

 ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

 czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie 
określonym w przepisach o ruchu drogowym, 

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

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

 ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 

 współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku 
podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 

                                                           
33Tamże. 
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 doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich za-
mieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia  
w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub 
zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 

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

  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pie-
niężnych dla potrzeb gminy34. 

W art. 10 ust. 2 ustawy o strażach gminnych wskazano, że strażnicy gminni 
(miejscy) mogą wykonywać zadania w zakresie ochrony porządku publicznego 
dopiero po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego. Do czasu 
uzyskania świadectwa ukończenia takiego szkolenia z wynikiem pozytywnym 
strażnik nie może wykonywać zadań samodzielnie. Jednakże może asystować przy 
wykonywaniu zadań, na przykład współuczestniczyć w patrolach czy też 
przygotowywać dokumentację służbową. 
 

3. Współczesna struktura organizacyjna straży gminnych i miejskich 
Straż gminna (miejska) w toku swego działania spełnia szereg funkcji ważnych 

z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa publicznego. Biorąc pod uwagę 
strukturę organizacyjną straży i zadania przez nią wykonywane - nie każdej z nich 
można przypisać wszystkie z niżej wymienionych funkcji, niemniej jednak po części 
są one realizowane przez każdą z nich. Do funkcji tych należą: 

  ochronna - związana z utrzymywaniem porządku publicznego na terenie 
gminy; 

  porządkowa - egzekwowanie przestrzegania przez społeczność lokalną 
przepisów prawa w zakresie porządku publicznego; 

  prewencyjna - stałe patrolowanie ulic i osiedli gminy oraz realizacja 
zgłaszanych do straży interwencji w zakresie ochrony porządku publicznego; 

  profilaktyczna - zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom 
kryminogennym, prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród młodzieży  
i dorosłych; 

  informacyjna - informowanie odnośnych służb i instytucji o zaobserwowanych 
zagrożeniach, informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach 
występujących zagrożeń oraz sposobach ich eliminacji; 

  społeczno-administracyjna - współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego z zainteresowanymi organami państwowymi, samo-
rządowymi i organizacjami społecznymi; 

  integrująca społeczności lokalne - poprzez udział w imprezach sportowych, 
kulturalnych, charytatywnych organizowanych przez gminę, organizacje społeczne, 
szkoły, straż miejską; 

  obronna - w wypadku zaistnienia zagrożeń bezpieczeństwa i porządku 
publicznego państwa (funkcja wynikająca z obowiązywania odrębnych przepisów)35. 

Funkcje: ochronna, porządkowa i prewencyjna mogą być realizowane przez 

                                                           
34B. Kurzępa, E. Kurzępa-Czopek Ustawa…, dz. cyt., s. 99. 
35Tamże. 
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straże między innymi poprzez patrolowanie terenu gminy. Może się ono odbywać  
w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym w zależności od aktualnych potrzeb 
gminy i możliwości straży. Patrole z reguły podzielone są na piesze i zmotoryzowane 
(prowadzone przy użyciu radiowozu lub motocykla, skutera, jak również coraz 
częściej jako patrole rowerowe). Patrole straży są zazwyczaj jedno lub dwuosobowe  
w zależności od rodzaju wykonywanych zadań i stopnia zagrożenia bezpieczeństwa 
osobistego strażnika. 

Funkcja profilaktyczna realizowana jest między innymi poprzez egzekwowanie 
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uczestnictwo w akcji przeciwko 
sprzedaży papierosów osobom, które nie ukończyły 18 lat, udział w akcjach „Zi-
ma/lato w mieście", opracowywanie i realizację programów profilaktycznych skie-
rowanych do dzieci i młodzieży (na przykład „Bezpieczna szkoła”, „Razem przeciw 
przemocy” i inne), organizowanie kursów i egzaminów dla dzieci na kartę rowerową, 
prowadzenie edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań, przeciwdziałających 
narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży36. 

Zadania wynikające z funkcji informacyjnej realizuje na bieżąco dyżurny straży, 
u którego znajduje się centrum zbierania i przekazywania informacji w zakresie 
zaistniałych zdarzeń oraz dowodzenia pracą patrolowo-interwencyjną. Natomiast  
w stosunku do społeczności lokalnej rolę nośnika informacji przejęły media37.  

Straż miejska bardzo często bierze udział w lokalnych imprezach sportowych  
i kulturalnych, nie tylko jako organ zabezpieczający porządek publiczny, ale także 
jako uczestnik lub organizator. Strażnicy organizują gry i zabawy dla dzieci, kon-
kursy, prezentują sprzęt i wyposażenie straży, rozdają ulotki informacyjne; biorą 
także udział w akcjach charytatywnych. Straże gminne (miejskie) można także 
spotkać na targach, wystawach, konferencjach, gdzie prezentują siebie i efekty 
swojej pracy zawodowej, dzielą się spostrzeżeniami i doświadczeniami, zbierają 
opnie i uwagi społeczeństwa na temat swojej działalności. W ten sposób wypełniają 
funkcję integrującą społeczności lokalne, a zarazem funkcję informacyjną38. 

Funkcja obronna realizowana jest między innymi poprzez współdziałanie  
z inspektorami obrony cywilnej przy planowaniu i prowadzeniu działań zabezpie-
czających ewakuację ludności oraz prowadzenie akcji ratunkowych oraz poprzez 
wspólne z właściwymi jednostkami organizacyjnymi urzędu gmin wydzielenie sił  
i środków do zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania 
ich skutków39. 

 
Podsumowanie 
Ochrona porządku publicznego i ochrona bezpieczeństwa lokalnego należy do 

podstawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego. Podsumowując, można 
stwierdzić, iż działalność straży gminnych i miejskich w zakresie utrzymania 
porządku publicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności ma 
charakter pomocniczy w stosunku do organów administracji rządowej, z których 
jednak największą rolę odgrywa Policja. Działalność straży gminnych i miejskich 
wpisuje się jednak w zadania mające na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
w środowisku lokalnym. Jednym z atutów straży gminnych i miejskich jest ich 

                                                           
36B. Kurzępa, E. Kurzępa-Czopek Ustawa…, dz. cyt., s. 53. 
37Tamże. 
38Tamże, s. 54. 
39Tamże. 
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obecność na ulicach miast jak i terenie gmin co daje obywatelom poczucie 
bezpieczeństwa i wpływa dyscyplinująco na ich zachowanie. 

 
Streszczenie 
Autorzy w pierwszej części artykułu definiują pojęcie bezpieczeństwa. 

Rozpoczynając rozważania na temat organizacji samorządowych dbających  
o bezpieczeństwo lokalne ukazują istotę bezpieczeństwa publicznego oraz 
lokalnego. Kolejno przedstawiają instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
publiczne funkcjonujące w Polsce. W kolejnej części artykułu autorzy opisują 
powstanie straży gminnych i miejskich, charakteryzują je oraz wskazują ich 
szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W ostatniej 
części tekstu przedstawiają strukturę organizacyjną straży gminnych oraz miejskich, 
a także wymieniają ich funkcję oraz zadania, których głównymi są działania 
ochronne i porządkowe zapewniające równowagę i bezpieczeństwo publiczne 
obywateli. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, gmina, organizacje, porządek, straż  
 

Summary 
The authors in the first part of the article define the concept of security. By 

starting reflections on local government organizations that care for local security, 
they show the essence of public and local security. Subsequently, they present the 
institutions responsible for public security operating in Poland. In the next part of the 
article, the authors describe the creation of municipal and city guards, characterize 
them and indicate their special role in ensuring the safety of local communities. In 
the last part of the text they present the organizational structure of municipal and 
municipal guards, and list their function and tasks, the main ones being protective 
measures 
and order ensuring public balance and public safety. 

Key words: security, commune, organizations, order, guard 
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 
 
 

Wstęp 
Współczesne społeczeństwo, w którego elementarną strukturę wchodzą 

poszczególne państwa, regiony, miasta, wioski oraz liczne wspólnoty z szybkim 
upływem czasu, coraz częściej narażone są na różnego rodzaju nietypowe konflikty 
i niebezpieczeństwa.  

Pomimo nowoczesnych rozwiązań technologicznych, napotykane zagrożenia 
są wywoływane przez rożne okoliczności. Niejednokrotnie spowodowane są 
zarówno przez błędy jednostek, jak i zjawisk naturalnych. Najczęstszymi 
zagrożeniami są anomalia pogodowe, zjawiska nietype dla danego klimatu czy też 
regionu, w którym występuje zagrożenie. Następstwa powstałych zagrożeń 
przynoszą szkody materialne, ale i negatywne oddziaływanie psychiczne. Urazy  
i psychiczne stany lękowe mogą trwać bardzo długi czas, niejednokrotnie do końca 
czyjegoś życia. Wskazana perspektywa, nazwijmy to ludzka, a nie instytucjonalna, 
podkreśla rolę i znaczenie zarządzania kryzysowego w codziennym funkcjonowaniu 
społecznym. Stąd zasadne jest badanie i aktualizowanie danych, w oparciu o które 
tworzona jest państwowa, systemowa pomoc w sytuacjach wymagających 
interwencji sił i środków pozostających w gestii organów, dbających o poziom 
bezpieczeństwa swoich obywateli. Istotnym staje się określenie czy dobrze 
zorganizowany system zarządzania kryzysowego może w jakikolwiek sposób 
wpłynąć na uchronienie jednostki przed mającymi nadejść zagrożeniami, które mogą 
pojawić się niespodziewanie. 
 

1. Zarządzanie kryzysowe jako czynnik wzmacniający poczucie 
bezpieczeństwa 

Zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa na każdym etapie życia 
jednostki ma fundamentalne znaczenie dla jej rozwoju oraz aktywizacji zawodowej. 
Jedną z najbardziej znanych koncepcji hierarchii potrzeb człowieka jest koncept 
psychologa klinicznego Abrahama Maslowa. Skupił się on na wskazaniu istoty 
ludzkich potrzeb, za takowe uważał subiektywne odczuwanie braku zaspokojenia 
albo pożądanie określonych warunków lub rzeczy, które albo mogą być niezbędne 
do utrzymania przy życiu, albo mogą umożliwiać rozwój, pozwalać pełnić określone 
funkcje w ramach społeczeństwa1. Autor przedstawia hierarchiczny model 
wskazując na potrzeby niższego rzędu, których zaspokojenie jest konieczne dla 
funkcjonowania jednostek, gdyż związane jest m.in. z utrzymaniem funkcji 

                                                           
1A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2006, s. 50. 
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życiowych, co wskazano na schemacie nr 1. 
 
Schemat 1. Hierarchia potrzeb A.H. Maslowa 

 

 
Źródło: R. Karaś, Teorie motywacji w zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna  

w Poznaniu, Poznań 2012, s. 53. 
 

Prócz potrzeb fizjologicznych autor zalicza kategorię potrzeb bezpieczeństwa. 
Oczywiście nie tylko w samym znaczeniu ochrony zdrowia, lecz także jako np. 
gwarancję zatrudnienia czy stałość posiadania lokum. Kolejną płaszczyzną są 
potrzeby wyższego rzędu zwieńczone samorealizacją. Koncepcja A. Maslowa 
zakłada możliwość zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu w momencie 
zaspokajania potrzeb niższego rzędu. Wśród potrzeb wyższego rzędu, wyróżnia się: 
potrzeby społeczne (nawiązywanie nowych kontaktów i utrzymywanie istniejących, 
asymilacja kulturowa), szacunku i uznania, samorealizacji (zaspokajanie ambicji)2.  

Organem instytucjonalnie predestynowanym do dbania o możliwość 
harmonijnego zaspokajania potrzeb obywateli jest państwo. Istotną rolę będzie 
zatem odgrywało przygotowanie na odpowiednio wysokim poziomie struktur 
państwa, dających możność życia w godnych warunkach oraz szkolenie 
odpowiednich jednostek w ramach przywracania oraz ochrony tegoż spokoju i bytu. 
Zarządzanie kryzysowe opiera się na szeregu działań, które należy zrealizować dla 
umożliwienia sprawnego funkcjonowania całego systemu3.  

Szacuje się, że w 46 % przypadków porażek można byłoby uniknąć, gdyby tylko 
menadżerowie mieli większą świadomość potencjalnych niebezpieczeństw, które 

                                                           
2J. Reykowski, Z zagadnień psychologii motywacji, WSiP, Warszawa 1997, s. 92.  
3Z. Ciekanowski, S. Żurawski, Zarządzanie kryzysowe i jego miejsce w podsystemie kierowania    
bezpieczeństwem narodowym [w:] Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa rok X 
numer 4/2017 (37), WSB w Poznaniu, s. 17-19. 
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czyhają na nich po drodze, a tam gdzie upadku nie udało się uniknąć, można było 
załagodzić skutki – należało po prostu wypatrywać sygnałów ostrzegawczych4. 
Wszelkiego rodzaju decyzje podejmowane w momencie zagrożenia powinny być 
wcześniej odpowiednio zaplanowane i przeanalizowane w zakresie możliwych 
występujących konsekwencji. Niewykluczone są również działania podejmowane 
spontaniczne, gdyż wiadome jest, iż nie da się wszystkich zjawisk przewidzieć. Stąd 
nie sposób nie docenić edukacji społeczeństwa w zakresie sposobów radzenia sobie 
z niebezpieczeństwem. Równie ważna może się okazać chęć współpracy obywateli 
ze strukturami państwa, a nawet bezpośrednia, oddolna inicjatywa niesienia pomocy 
na obszarze funkcjonowania społeczności lokalnej. Współpraca wszystkich 
organów, podmiotów państwowych, prywatnych oraz wszelkiego rodzaju 
stowarzyszeń, zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego zażegnania kryzysu lub 
szybszego i efektywnego minimalizowania negatywnych skutków danego zdarzenia. 
Próba okiełznania każdego zjawiska przynoszącego niebezpieczeństwo oraz 
wymagającego usunięcia skutków swojej działalności domaga się odpowiednio 
przygotowanego i przeanalizowanego planu. W momencie wystąpienia sytuacji 
kryzysowej ważnym może się okazać uruchomienie w odpowiednio wczesnym 
momencie procedur zawartych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym5. Przyjęte  
w Ustawie działania są spójne na wszystkich poziomach struktur władzy samorządu 
terytorialnego. Znaczenie w całej procedurze będą miały cząstkowe raporty. Już na 
etapie ich tworzenia podkreśla się obecność wielu podmiotów m.in. Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa (RCB), którego głównym zadaniem jest koordynowanie  
i nadzorowanie tworzonych raportów. Działania oraz inwestycje podjęte przez RCB 
w ramach różnego rodzaju szkoleń kadry pracowników (także w zakresie tworzenia 
analiz, monitoringu i raportowania) w znaczący sposób poprawiają administracyjny 
wymiar zarządzania kryzysowego. Prócz organizacji szkoleń RCB wspiera obieg 
informacji pomiędzy: Radą Ministrów, Prezesem Rady Ministrów, wojewodą, 
starostą czy też wójtem6, co syntetycznie przedstawiono na rysunku nr 1. 
  

                                                           
4P.B. Carroll, L. Mui, Lekcje warte miliardy dolarów, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 18.  
5Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. / o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. 
zm. 
6Tamże, art.11 ust. 2 pkt 8. 
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Rysunek nr 1. Schemat powstawania Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa 
narodowego 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa 

narodowego, http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/ocenaryzyka.pdf, data dostępu 
09.07.2019 r. 
 

Raporty tworzone są przez odpowiednio dobraną oraz wyszkoloną kadrę 
pracowniczą. Raporty cząstkowe zawierają scenariusze zagrożeń, więc istotnym 
staje się współpraca z operatorami infrastruktury krytycznej. Po zgromadzeniu  
i przeanalizowaniu wszystkich dostarczonych raportów cząstkowych następuje 
opracowywanie projektu raportu głównego. Do zadań Rządowego Centrum 
Bezpieczeństwa należy również: opracowanie listy potencjalnych zagrożeń, a także 
opracowanie projektów stanowisk i opinii Rządowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. Dzięki sprawnemu działaniu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
możliwe jest przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a w momencie zaistnienia 
takiej potrzeby skuteczne i szybkie usuwanie ich skutków. Specjalnie przygotowany 
na taką okoliczność Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK) jest głównie 
dokumentem planistycznym, przygotowywanym przez RCB, oczywiście we 
współpracy z innymi wymienionymi instytucjami. Aktualizacja KPZK odbywa się nie 
rzadziej niż co dwa lata, a korekty dokonywane są w momencie zaistnienia sytuacji 
zmuszającej do wprowadzenia zmian. Przeprowadzane są one zgodnie z Ustawą  
o zarządzaniu kryzysowym. Zaktualizowany plan z dnia 8 stycznia 2018 r. zawiera 
wykaz zidentyfikowanych 19 zagrożeń, jakimi są: epidemie, epizootia, epifitoza, 
huragan, intensywne opady śniegu, katastrofa morska, pożar 
wielkopowierzchniowy, silny mróz, skażenie chemiczne, skażenie radiacyjne, susza, 
upał, zbiorowe zakłócenie porządku publicznego, zdarzenie o charakterze 
terrorystycznym, zakłócenie w systemach energetycznych czy też paliwowych  
i gazowych, zakłócenie w funkcjonowaniu sieci i systemów informatycznych oraz 
działania hybrydowe7.  

Warto podkreślić po raz kolejny, że nie każdy kryzys da się przewidzieć  
i zdefiniować. Największą zauważalną zmianą zaistniałą w KPZK jest zwiększenie 

                                                           
7https://rcb.gov.pl/krajowy-plan-zarzadzania-kryzysowego/, data dostępu 27.06.2019 r. 
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funkcjonalności planu, który został podzielony na dwie części. Pierwsza część — A, 
skupia się przede wszystkim na działaniach dających możliwość uniknięcia sytuacji 
kryzysowej. Zawarte zostały w tej części dwie pierwsze fazy zarządzania 
kryzysowego, jakimi są faza zapobiegania oraz przygotowania. Druga część — B, 
określa jakie działania powinny zostać zrealizowane przez administracje po 
wystąpieniu kryzysu. Część ta zawiera w sobie fazę reagowania oraz odbudowy. 

 
2. Sytuacje nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe 
Sytuacje nieprzewidywalne to takie, których zaistnienia nie przewidziano. 

Występują one nagle i zazwyczaj większość jednostek jest zaskoczona ich 
pojawieniem się. Sytuacja kryzysowa jest częściową utratą kontroli nad 
zatrzymaniem skutków sytuacji nadzwyczajnych, ciągłym narastającym 
zagrażaniem. Należy przez nią rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na 
poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, 
wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji 
publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków8. Pojęcie 
kryzysu w wymiarze jednostkowym często rozumiane jest jako załamanie, 
przesilenie, zmęczenie. Jednak kryzys jest zjawiskiem bardzo negatywnie 
rzutującym na odczuwanie poziomu bezpieczeństwa przez jednostkę, w bardzo 
znacznych rozmiarach często też dla środowiska. Kryzys można określić jako ostatni 
element, część kulminacyjną sytuacji kryzysowej. Sytuacja kryzysowa możliwa jest 
do zaobserwowania w momencie pojawienia się symptomu problemu, dalej 
progresywnej destabilizacji państwa, która generuje daleko idące zmiany. 
Dostrzegane mogą zostać w danej chwili również ujemne konsekwencje w obszarze 
gospodarki czy też zmiany w relacjach danego kraju, którego dotyczy zagrożenie,  
z innymi podmiotami na arenie międzynarodowej.  

Poprzez sytuacje nadzwyczajne rozumie się zagrożenia związane z różnego 
rodzajami awariami, klęskami żywiołowymi czy też katastrofami. Na tym etapie 
fundamentalne jest rozpoznanie zagrożenia. Pozyskanie informacji w jaki sposób 
zagrożenie powstało oraz w jak szybkim tempie niebezpieczeństwo wzrasta. Ważne 
jest również określenie zasięgu oraz miejsca wystąpienia sytuacji kryzysowej9. 
Kolejnym elementem jest identyfikacja tego w jaki sposób w przyszłości będzie 
należało zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia lub stwierdzenie 
czy jest możliwe zapobiegnięcie sytuacji kryzysu oraz w jaki sposób będzie 
wyglądała niwelacja jego skutków10.  

Analizując kryterium przewidywalności zagrożenia wyróżnia się zagrożenia11: 

 przewidywalne, 

 nieprzewidywalne.  
Nad zagrożeniami przewidywalnymi częściej udaje się zapanować 

niepodejmując spektakularnych działań, wykraczających poza rutynową działalność 
określonych sił, służb, straży itp. O wystąpieniu ich opinia publiczna zostaje 

                                                           
8Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, dz. cyt., art. 3. 
9J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, DANMAR, 
Warszawa 2005, s. 51. 
10W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2010, 
s. 32.  
11M.H. Bazerman, M.D. Watkins, Zagrożenia do przewidzenia. Jak wykrywać oznaki kryzysów w firmie  
i gospodarce,  HELION, Gliwice 2006, s. 15-25. 
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powiadomiona. Mowa tu m.in. o prognozie pogody, różnego rodzaju komunikatach 
umieszczanych na stronach gmin oraz komunikatach w prasie i innych mediach 
masowych.  

Standardem są już powiadomienia ostrzegające z aplikacji — Regionalny 
System Ostrzegania (RSO), której zadaniem jest w jak najszybszy sposób 
dostarczyć informację mieszkańcom regionu, którego dotyczy zagrożenie,  
o możliwości wystąpienia jakiegoś niebezpiecznego zjawiska. RSO obejmuje swym 
zasięgiem całą Polskę i jest jedną z usług, które wprowadziło dla obywateli 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Aplikacja została uzupełniona o funkcję 
geololokalizacji, dzięki której użytkownik otrzymuje informacje sms o możliwości 
wystąpienia zjawisk niebezpiecznych, na terenie na którym przebywa. Komunikaty 
o zagrożeniach przekazywane mogą być przez aplikacje mobilną RSO jak i przez 
programy naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3. Informacje zamieszczane są 
także bezpośrednio na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Aplikacja 
zawiera zakładki, w których dostępne są poradniki udzielania pierwszej pomocy 
osobie poszkodowanej, czy sposobie zachowania się w momencie wystąpienia 
zjawisk niebezpiecznych takich jak np. burza, atak terrorystyczny czy powódź.  
W systemie RSO znajdują się informacje o aktualnych utrudnieniach na drogach. 
Komunikat w systemie generowany jest przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i dotyczy przede wszystkim obszarów tematycznych (ogólne; 
meteorologiczne; hydrologiczne; stany wód12). 
 

3. Ocena ryzyka 
Zapobieganie sytuacjom kryzysowym polega w pierwszym etapie na 

przygotowaniu się na wystąpienie danego zjawiska, wreszcie na rozpoznaniu 
potencjalnego zagrożenia. W tym przypadku mówi się już o samym planowaniu, czyli 
pracy umysłowej polegającej na myśleniu strategicznym. W tym obszarze konieczne 
jest monitorowanie zjawisk mogących stanowić potencjalne źródło zagrożenia. 
Często w tej fazie szacuje się liczbę dostępnych zasobów, by  
w przypadku wystąpienia zjawiska niebezpiecznego być przygotowanym pod 
względem logistycznym do reakcji. Końcowe planowanie wszelkiego rodzaju działań 
zapobiegawczych na przyszłość, korzystnie wpływa na adekwatne zachowanie 
organów wchodzących w system zarzadzania kryzysowego. Najwięcej czasu 
tracimy, zwlekając z rozpoczęciem działania13. Planowanie jest procesem 
pracochłonnym i czasochłonnym, ale szacuje się, że w momencie wykonywania 
jakiegoś zadania oszczędza się dzięki planowemu działaniu minuty, które mogą się 
okazać kluczowe dla skutecznej i efektywnej reakcji. Planowanie wymaga 
elastyczności, stałej aktualizacji, stad zasadne jest regularne cząstkowe 
raportowanie z gmin, powiatów województw. Rzeczywistość pokazuje, że nawet 
najstaranniej skonstruowany plan nie zawsze udaje się w pełni zrealizować. Szybko 
oddziałujące zmienne mogą stanowić wyzwanie, trudne do logistycznego 
zapewnienia. Właśnie dlatego fundamentem powodzenia prowadzonych akcji jest 
ich strategiczne umiejscowienie już na etapie tworzenia konceptu potencjalnego 
zdarzenia. Wyznaczanie zadań oraz kierunków działań w oparciu o funkcjonującą  
i wyszkoloną kadrę, działającą w ramach stabilnej struktury. Działania podjęte na 

                                                           
12https://rcb.gov.pl/alert-rcb-najwazniejsze-pytania-i-odpowiedzi/, (data dostępu 27.06.2019 r.).  
13D. Trotman, Życie Dla Bliźnich, Herold, Warszawa 2008, s. 8.  

https://rcb.gov.pl/alert-rcb-najwazniejsze-pytania-i-odpowiedzi/
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wszystkich poziomach powinny być spójne. Proces oceny ryzyka jest cykliczny. 
Zagrożenia, z jakimi mierzą się społeczności lokalne we współczesnym świecie 
cechują się znaczną dynamiką, co wskazuje na zasadność budowania 
wypracowanych rozwiązań opartych o systematycznie dokonywaną analizę oceny 
ryzyka. Tak powstają tzw. mapy zagrożeń, na które nanosi się punkty będące 
oznaczeniami miejsc niebezpiecznych. Umożliwiają one monitorowanie zjawiska, 
ułatwiając jego opanowanie lub dając szansę prowadzenia skutecznego 
zapobiegania negatywnym skutkom, np. poprzez podjęcie decyzji o ewakuacji 
ludności z niebezpiecznych terenów.  

Innym narzędziem wspomagającym proces zarządzania kryzysowego są tzw. 
scenariusze zdarzeń. Za pomocą tworzenia przypuszczalnych wariantów następstw 
zjawiska można przygotować siły i środki do adekwatnego działania. Nie dopuszcza 
się zatem do momentu zaskoczenia, które osłabia skuteczność działania, gdyż 
generuje ono stratę czasu, stanowiącego w kryzysie i sytuacji kryzysowej wiodący 
element efektywności działań.  

W identyfikacji ryzyka wystąpienia zagrożenia często bazuje się na 
wydarzeniach przeszłych, historycznych. Dzięki opisom faktów już zaistniałych 
tworzy się mapę zagrożeń.  

Planowanie sił i środków wiąże się ze stworzeniem tzw. siatki bezpieczeństwa. 
Pomaga ona w zestawieniu potencjalnych zagrożeń ze wskazaniem podmiotu 
wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących14. 

Informacje o zagrożeniach, skali ich występowania itp. przekazują, ale  
i generują środki masowego przekazu. Wskazanie na ich sprawczą rolę jest 
konieczne, gdyż może ona stanowić zagrożenie. Dzieje się tak za sprawą 
kierowanego przekazu, subiektywnego interpretowania (odbiorcy lub nadawcy) 
wreszcie dezinformacji czy informacji niezgodnej z faktami. Oceniając możliwość 
podjęcia działań w przypadku podejrzenia wystąpienia lub wystąpienia zagrożenia, 
wymaga zaplanowania zadań i określenia kompetencji wykonawczych wraz ze 
składem osobowym i zabezpieczeniem logistycznym. Ponieważ w kluczowych 
momentach w sytuacji wystąpienia zagrożenia liczy się czas. Działania planistyczne 
w omawianym zakresie są fundamentem skutecznej akcji. Jednoosobowe 
kierowanie oparte na wypracowanym schemacie działań oraz kompetencje 
dowódcze, mogą być kluczowe dla ratowania życia i zdrowia dotkniętej zagrożeniem 
społeczności. 

 
4. Działania logistyczne w ramach skutecznego realizowania zarządzania 

kryzysowego 
W fazie reagowania wiodąca jest realizacja zaplanowanych działań 

rozpoznawczo-ratunkowych czy też udzielenie doraźnej pomocy ofiarom. Korzysta 
się w tym zakresie, zależnie od uwarunkowań sytuacyjnych, z działania lokalnej 
społeczności zgłaszającej chęć pomocy lub wspomożenia logistycznego 
podejmowanych działań. 

W sytuacjach kryzysowych istotną kwestią jest jak najszybsze dotarcie do osób 
poszkodowanych przez co rozumie się też dotarcie do nich z zaopatrzeniem czy też 
usługami logistycznymi niezbędnymi do przetrwania. Syntetyczne ujęcie problemów 
zaopatrzenia logistycznego przedstawiono na schemacie nr 2.  

                                                           
14Ustawa z dnia 26 kwietnia 2006 r. o zarządzaniu kryzysowym, dz. cyt., art. 3 pkt. 8. 
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Schemat 2. Czynniki determinujące organizację i szybką realizację 
zabezpieczenia logistycznego 

 
Źródło: Opracowanie podstawie E. Nowak, Zarządzanie logistyczne  

w sytuacjach kryzysowych, wyd. AON, Warszawa 2008, s. 10-11. 
 

Zarządzanie logistyczne określa się jako planowanie, kontrolę i wykonywanie 
działalności związanych z przepływem dóbr, informacji i środków finansowych, tak 
w obrębie przedsiębiorstwa jak i pomiędzy firmami, ogniwami łańcucha dostaw15. 
Niezbędne zaopatrzenie może być określone poprzez minimalne normy, gdyż 
głównym zadaniem działań logistycznych jest możliwość przetrwania. Tak powstaje 
dychotomiczna interpretacja tworząca dwie perspektywy postrzegania. Priorytetem 
nr 1 jest dostarczenie środków zaopatrzenia, takich jak przede wszystkim woda 
zdatna do picia, żywność czy też odzież, na co wskazuje schemat nr 3.   
 

Schemat 3. Przykładowe dobowe normy zaopatrzenia, które 
mogą być stosowane w sytuacjach kryzysowych 

 
 
Źródło: Opracowanie na podstawie A. Mariański, M. Włodarczyk, 

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Zarządzanie 
bezpieczeństwem w sektorze publicznym, Zeszyty Naukowe Społecznej Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Tom X, nr. 8, s. 278. 
 

W sytuacjach kryzysowych często pojawia się zapotrzebowanie na 
dostarczenie energii elektrycznej i cieplnej.  

                                                           
15E. Gołembska, Podstawy logistyki, wyd. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódz 2006, 
s. 13.  
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Drugi priorytet w dychotomicznej perspektywie dotyczy zapewnienia pomocy 
medycznej, rozumianej jako wszelkiego rodzaju działania mające na celu ochronę 
życia i zdrowia jednostki, oraz usługi bytowo-gospodarcze. Te ostatnie mogą 
przejawiać się przygotowywaniem posiłków, realizowaniem usług handlowych czy 
zakwaterowaniem. Barierą skutecznego zapewnianie potrzeb poszkodowanych 
niejednokrotnie staje się presja czasu oraz mnogość sytuacji – rozumiana jako liczba 
osób poszkodowanych16.  

Potencjał logistyczny państwa, możliwie osiągalny w sytuacjach kryzysowych, 
staje się kryterium wspierania poszkodowanych i etapów wykonawczych systemu 
reagowania kryzysowego. Zasobami logistycznymi są m.in.: materiały, surowce, 
energia czy też gotowe wyroby i usługi. Adekwatność jakościowa i ilościowa 
zasobów głównie logistycznych państwa może być przesłanką oceny poziomu 
potencjału logistycznego danego kraju.  

Gromadzenie czy też ochrona zapasów zaopatrzenia jest zadaniem 
długotrwałym. Zapasem określa się zbiór materiałów, surowców, produktów 
zebranych, jednak należy zapewnić ciągłość realizacji działań danego podmiotu, 
unikając np. przestojów w produkcji czy dostawach usług. Zasoby są gromadzone  
w większej ilość niż chwilowe zapotrzebowanie na nie. Realizuje się w ten sposób 
czynnie fazę zapobiegania. Żywność przede wszystkim powinna być gromadzona 
zgodnie z ilością zapotrzebowania.  

Niestety nie zawsze pomoc logistyczna jest w stanie dotrzeć do wszystkich 
poszkodowanych, a szybkość udzielanej pomocy jest zasadniczo różna  
w zależności od uwarunkowań. Funkcjonuje pojęcie „produkt logistyczny” 
odnoszący się do m.in. dostatecznego pakowania produktów różnego rodzaju  
w opakowania przede wszystkim wodoszczelne. Takie zastosowanie opakowań 
produktów staje się bardzo ważne w przypadku np. wystąpienia powodzi czy 
intensywnych opadów deszczu. 

Zabezpieczenie logistyczne obejmuje wykorzystanie infrastruktury terenowej, 
np. wszelkiego rodzaju magazynów, składów zaopatrzenia. Jedną z zasad 
obowiązującą w logistyce jest zasada skuteczności, która w głównej mierze preferuje 
taki sposób oraz zakres użycia dostępnych możliwych sił i środków, by zostało 
zrealizowane pomyślnie zadanie. Często dopuszcza się możliwość stosowania 
droższych rozwiązań jeśli ich zastosowanie przełożyć się może na ratowanie życia  
i zdrowia dużej liczby osób poszkodowanych. Zarządzanie logistyczne zakłada 
realizację określonych celów operacyjnych reagowania kryzysowego.  

Kierowanie procesem zabezpieczenia logistycznego opiera się na podstawie 
ścisłej analizy potrzeb logistycznych danej społeczności oraz możliwości ich 
zaspokajania w określonym zakresie. Niezbędne jest zatem określenie źródeł i form 
zaopatrzenia oraz planowanie zadań logistyczno-operacyjnych. W kolejnym etapie 
określane są procedury dostaw zaopatrzenia, podejmowane są również działania 
związane z przygotowaniem potencjalnych zasobów logistycznych. W fazie 
reagowania świadczone są różnego rodzaju usługi specjalistyczne m.in. pomoc 
medyczna, zakwaterowanie dla osób poszkodowanych. Na tym etapie 
podejmowane są również działania mające na celu usunięcie czynników 
zagrażających życiu jednostki. Istotnym wsparciem jest opieka psychologiczna dla 
jednostki oraz pomoc weterynaryjna dla zwierząt. W fazie odbudowy wykorzystane 

                                                           
16E. Nowak, Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2008, s. 10-11. 
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zostają zasoby wiedzy organów logistycznych ponieważ biorą one udział m.in.  
w szacowaniu szkód. Uruchomiony zostaje na tym etapie szereg programów 
pomocy indywidualnej czy też zbiorowej, gwarantujących wsparcie systemu 
publicznego, np. poprzez wypłacanie wszelakiego rodzaju odszkodowań. Celem 
głównym jest szybkie odtworzenie, naprawienie infrastruktury krytycznej oraz 
przywrócenie gotowości podmiotów ratowniczych, czyli odtworzenie oraz 
uzupełnienie zasobów utraconych w związku z zagrożeniem.  
 

Podsumowanie  
Analiza tematyki zarządzania kryzysowego w obszarze stwarzania 

bezpieczeństwa państwa jest bardzo rozległą tematyką. Nie da się określić 
wszystkich zagrożeń i ich skutków. Tylko odpowiednio przygotowane 
społeczeństwo, jednostki administracji publicznej, instytuty badań, na wypadek 
wystąpienia zagrożenia mogą poradzić sobie ze zjawiskiem niebezpiecznym. 
Tworzenie raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego nabiera znaczenia 
w momencie nadejścia samego zagrożenia. Dzięki odpowiednio wcześniej 
przygotowanej analizie można oszacować skalę niebezpiecznych zjawisk oraz teren 
ich występowania jak i określić najbliższe jednostki wsparcia. Zrozumienie 
poszczególnych faz zarządzania kryzysowego pozwala w głębszy sposób 
zrozumieć jego tematykę. Każda z poszczególnych faz ma ogromne znaczenie  
w przypadku ochrony życia jednostki. Szereg czynników determinujących 
organizację i szybką realizację zabezpieczenia logistycznego w szczególny sposób 
nabiera znaczenia podczas walki z zagrożeniem. Odpowiednie narzędzia pomagają 
w realizacji zamierzeń strategicznych określających zarządzanie kryzysowe. Należą 
do nich m.in. system RSO.  
 

Streszczenie  
Autorzy artykułu przedstawiają rolę i istotę zarządzania kryzysowego  

w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa. Pomocne w tym są zrozumienie różnicy 
między sytuacjami kryzysowymi a tymi o cechach zdarzeń nadzwyczajnych.  
W treści opracowania wskazano podstawowe narzędzia oceny ryzyka oraz 
określono istotę i zakres zarządzania logistycznego. Dodatkowo wskazano czynniki 
wpływające na realizację zarządzania kryzysowego, podkreślając znaczenie 
komunikacji masowej i wsparcia psychologicznego. Wreszcie autorzy wskazują 
narzędzia Regionalnego Systemu Ostrzegania, pomagającego budować poczucie 
bezpieczeństwa jednostkowego i społeczności lokalnych, poprzez świadome 
informowanie i kształtowanie adekwatnych zachowań społecznych. Bowiem tylko 
współpraca między jednostkami organów państwa i społeczeństwa umożliwia 
optymalne realizowanie funkcji zarzadzania kryzysowego. 

Słowa kluczowe: zarządzanie, kryzys, system, bezpieczeństwo, zagrożenie 
 

Summary 
The authors of the article present the role and the essence of crisis 

management in shaping the security of the state. It helps to understand the 
difference between crisis situations and those about the characteristics of 
extraordinary events. The content of the study indicates the basic risk assessment 
tools as well as the essence and scope of logistics management. In addition, factors 
influencing the implementation of crisis management were highlighted, emphasizing 
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the importance of mass communication and psychological support. Finally, the 
authors point to the tools of the Regional Warning System, helping to build a sense 
of individual security and local communities, by informing and shaping adequate 
social behaviors. Indeed, only cooperation between the units of state authorities and 
society enables optimal implementation of the crisis management function. 

Key words: management, crisis, system, security, threat 
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Eugeniusz KOŁPACZYŃSKI 
Akademia Pomorska w Słupsku 
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania 
 
PRZYGOTOWANIE OBRONY CYWILNEJ DO ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY 

LUDNOŚCI 
 
 

Wstęp 
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli jest obowiązkiem, który spoczywa na 

państwie. Interesem samych obywateli jest również, aby we własnym zakresie 
troszczyli się o swoje bezpieczeństwo1. 

Bezpieczeństwo oznacza pewność istnienia, posiadania, harmonijnego 
funkcjonowania i rozwoju podmiotu, wynikającą z braku zagrożenia lub posiadania 
zdolności ochrony przed nimi. Fizyczne przetrwanie, zachowanie wartości materialnych  
i niematerialnych, niezakłócone funkcjonowanie i rozwój nieograniczany przez inne 
podmioty, są to uogólnione wartości bezpieczeństwa podmiotów, niezależnie od ich 
kategorii i indywidualnej charakterystyki. Możliwość ich częściowej lub całkowitej utraty 
wywołuje niepokój, obawy, lęk, strach i oznacza sytuację zagrożenia, która utożsamiana 
jest z brakiem bezpieczeństwa2. 

Skuteczne przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom wymaga 
merytorycznego, kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa w celu zidentyfikowania, 
zapobiegania i rozwiązywania powstałych zagrożeń już w ich wstępnej fazie3. Oznacza to 
również potrzebę szerszego podejścia do pojmowania bezpieczeństwa4. 

Obrona jest rodzajem działania ochronnego, obronnego, strzegącego. Jest 
narzędziem i środkiem walki obronnej. Obrona jest synonimem walki (ruch oporu, odpór, 
obrona defensywna, akcja obronna, opór, przeciwstawianie się, przeciwdziałanie). 
Zamiennie można używać obrony z: osłanianiem, samoobroną, strażą, przedmurzem, 
prewencją, przeciwdziałaniem, przedpolem, buforem, profilaktyką5. Wyraz „cywilna” 
pochodzi on od łacińskiego civis, czyli obywatel. Pojęcie to najczęściej kojarzy się  
z osobami cywilnymi. Podobnie w języku angielskim civil oznacza niewojskową  
i nieduchowną osobę, zaś w znaczeniu przymiotnikowym określa rzecz, a także zjawisko 
o niemilitarnym, niewojskowym charakterze (non military)6. 

Zestawienie obu wyrazów „obrona” i „cywilny” w wyrażenie „obrona cywilna” 
oznacza: opór ludności cywilnej, pomoc i samopomoc realizowaną w środowisku 
społecznym, społeczną samoobronę, ochronę i obronę niemilitarną. 

 
  

                                                           
1A. Ostrokólski, Doskonalenie systemu ratownictwa w sytuacjach kryzysowych [w:] Ratownictwo  

w sytuacjach kryzysowych”, Szczecin, dnia 16. 06. 2004 r. s. 13. 
2L. Chojnowski, Bezpieczeństwo. Zarys teorii, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 

Słupsk 2015, s. 15‒16. 
3J. Marczak, Powszechna ochrona i obrona narodowa, [w:] Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski 

w erze globalizacji, AON, Warszawa 2008, s. 164. 
4L.F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012, s. 77. 
5A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn,Słownik synonimów, wyd. MCR, Warszawa 1993, s. 518. 
6Kamil Sikora, Istota, zasady i struktura obrony cywilnej RP [w:] Studia Iuridica Lublinensia vol. XXIV, 1, 

UMCS, Lublin 2015 s. 108. 
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Kolejne kontrole Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w obszarze obrony 
cywilnej od 2010 r. tj.: 

- nr P/l 1/083 z 2011/2012 r. pn. „Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji 
zadań w okresie wojny i pokoju"; 

- nr 1/12/006 z 2013 r. pn. „Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami 
żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi"; 

- nr P/l 7/039 z 2017 r. pn. „Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego  
i obrony cywilnej''; 

- nr P/18/034 z 2018 r. pn. „Przygotowania obronne państwa w systemie 
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej", 

wskazują na konieczność podjęcia pilnych, niezbędnych działań prawnych  
i organizacyjnych. 

Obrona cywilna wymaga pilnych zmian. Konieczna jest nowa wizja obrony cywilnej, 
uwzględniająca zmieniającą się architekturę bezpieczeństwa. 

Wypracowanie optymalnych rozwiązań i przedsięwzięć o charakterze planistycznym, 
szkoleniowym, logistycznym i inwestycyjnym świadczy o istocie obrony cywilnej, stawiając 
ją w należnym miejscu systemu bezpieczeństwa państwa. 

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi i kontynuowanie merytorycznej 
dyskusji o istotnej roli obrony cywilnej w realizacji zadań z zakresu ochrony ludności. 

 
Obrona cywilna według Protokołu Dodatkowego I do Konwencji Genewskich 
Zgodnie z definicją Protokołu Dodatkowego I z dnia 8 czerwca 1977 r. do Konwencji 

Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., art.61 lit. a, „obrona cywilna” oznacza wypełnianie 
wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych wymienionych w dalszej części artykułu 
i mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi 
z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich 
następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania. 

Są to następujące zadania7:  

 służba ostrzegawcza; 

 ewakuacja; 

 przygotowanie i organizowanie schronów; 

 obsługa środków zaciemnienia; 

 ratownictwo; 

 służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną; 

 walka z pożarami; 

 wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych; 

 odkażanie i inne podobne działania ochronne; 

 dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia; 

 doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach 
dotkniętych klęskami; 

 doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej; 

 doraźne grzebanie zmarłych; 

 pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania; 

                                                           
7Protokoły Dodatkowe do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar 
międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych 
konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. Dz.U. z 1992 r. nr 41 
poz. 175. 
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 dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś  
z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne. 

Artykuł 61 lit. b, Protokołu Dodatkowego I określeniem „organizacje obrony 
cywilnej” definiuje obiekty oraz formacje utworzone przez uprawnione władze strony 
konfliktu lub działające z ich upoważnienia dla wypełnienia któregokolwiek z zadań 
wymienionych wyżej i wyznaczone wyłącznie do tych zadań. 

Z kolei określenie „personel” organizacji obrony cywilnej (art. 61 lit. c) obejmuje osoby, 
które strona konfliktu zatrudnia wyłącznie do wykonywania zadań wyliczonych w art.61 lit. 
a, w tym personel wyznaczony przez uprawnioną władzę tej strony wyłącznie do 
zarządzania tymi organizacjami. 

Określenie „materiały” organizacji obrony cywilnej oznacza wyposażenie, 
zaopatrzenie i środki transportu, które te organizacje użytkują dla wypełniania zadań 
wyliczonych w art. 61 lit. a. Prezydent RP ratyfikował Protokół Dodatkowy I z dnia 8 
czerwca 1977 r. w dniu 19 września 1991 roku8. 

 
Obrona cywilna w Polsce 
W prawie polskim, zgodnie z brzmieniem art. 138. Ustawy o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, formacje obrony cywilnej są 
podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania 
zadań obrony cywilnej. Składają się one z oddziałów obrony cywilnej 
przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych 
jednostek tych formacji.  

Zgodnie z zapisami w art. 137 ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy  
i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy 
poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych  
i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków9. 

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest 
Szef Obrony Cywilnej Kraju10. Podlega on ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych. 

Do jego zakresu działania m.in. należy: 

 przygotowywanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej, 

 ustalanie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej, 

 koordynowanie przedsięwzięć i zadań obrony cywilnej oraz sprawowanie kontroli 
nad organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego. 

Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie 
lub burmistrzowie (prezydenci miast). Do zakresu działania szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań  
i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, 
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne 
działające na ich terenie. 

                                                           
8Oświadczenie Prezydenta RP o przyjęciu, ratyfikowaniu i potwierdzeniu Protokołów Dodatkowych do 
Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów 
zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół 
II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. Dz.U. z 1992 r. nr 41 poz. 175. 
9Art. 137 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

z późn. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 55. 
10Art. 17 ustawy. 
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Szczegółowy zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin, a także zasady i tryb kierowania oraz 
koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej 
określa Rada Ministrów11. Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju m.in. 
należy12: 

 inicjowanie, przygotowywanie, wydawanie i opiniowanie projektów aktów 
normatywnych dotyczących obrony cywilnej, 

 określanie założeń do planów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin 
i przedsiębiorców, 

 opracowywanie założeń programowych oraz kierunków kształcenia 
i szkolenia pracowników, ratowników i ludności w zakresie obrony cywilnej, 

 dokonywanie oceny stanu przygotować obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin, 

 planowanie potrzeb w zakresie środków finansowych i materiałowych 
niezbędnych do realizacji zadań własnych w zakresie obrony cywilnej, 

 określanie założeń dotyczących ewakuacji ludności i mienia na wypadek 
masowego zagrożenia, 

 inicjowanie działalności naukowo-badawczej dotyczącej obrony cywilnej, a także 
udział w pracach unifikacyjno-normalizacyjnych w tej dziedzinie, 

 organizowanie i koordynowanie ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej, 

 kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do 
prowadzenia działań ratowniczych, 

 ustalanie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony 
cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do 
wykonywania zadań obrony cywilnej. 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów do zakresu działania szefów 
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin m.in. należy13: 

 dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej, 

 opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej, 

 opracowywanie i uzgadnianie planów działania, 

 organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej, 

 organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej, 

 przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania 
i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, 

 przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania 
masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze, 

 planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych, pomocy 
przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności, 

 planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz 
produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek 
zagrożenia zniszczeniem, 

                                                           
11Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Dz. U. z 2002 r. nr 

96 poz. 850. 
12§ 2 Rozporządzenia RM. 
13§ 3 Rozporządzenia RM. 
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 planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia 
na wypadek zagrożenia zniszczeniem, 

 zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów 
przemysku spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji 
skażeń i do celów przeciwpożarowych, 

 przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy  
w grzebaniu zmarłych. 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania 
zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej14. Składają się one z oddziałów obrony 
cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych15. Formacje 
obrony cywilnej tworzą ministrowie, wojewodowie, starostowie i wójtowie lub 
burmistrzowie (prezydenci miast) uwzględniając w szczególności: skalę występujących 
zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację 
wewnętrzną16. Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy17. 

Obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na: odbywaniu służby  
w obronie cywilnej, edukacji dla bezpieczeństwa oraz szkolenia w zakresie powszechnej 
samoobrony ludności18 oraz wykonywaniu innych zadań na rzecz obronności19. Osoby 
podlegające obowiązkowi służby w obronie cywilnej mogą wykonywać prace na potrzeby 
obrony cywilnej oraz brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,  
a także w usuwaniu ich skutków20. Obowiązek odbywaniu służby w obronie cywilnej  
w czasie pokoju polega również na odbywaniu szkoleń i ćwiczeń21 oraz pełnieniu w czasie 
wojny czynnej służby22. 

W latach 2015-2017 Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała skuteczność systemu 
ochrony ludności w ramach struktur zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej kontrolą 
objęto urzędy centralne: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę 
Główną Państwowej Straży Pożarnej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, terenową 
administrację rządową: pięć urzędów wojewódzkich (województwa: dolnośląskie, łódzkie, 
pomorskie, małopolskie wielkopolskie) oraz administrację samorządową znajdującą się 
na terenie tych województw:6 starostw powiatowych i 7 urzędów gmin (miast)23. 

Najwyższa Izba Kontroli w informacji o wynikach kontroli, kolejny raz wskazała24, że 
struktury obrony cywilnej w Polsce nie są przygotowane do skutecznej realizacji zadań 
w zakresie ochrony ludności, wynikających z I Protokołu Dodatkowego do Konwencji 
Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. Struktury i organizacja obrony cywilnej są 
anachroniczne. Liczba formacji obrony cywilnej jest nieadekwatna do zidentyfikowanych 

                                                           
14Art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej z późn. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 55. 
15Art. 138 ust. 2 ustawy. 
16Art. 138 ust. 3 ustawy. 
17Art. 138 ust. 4 ustawy. 
18Art. 139 ust. 1 ustawy. 
19Art. 139 ust. 2 ustawy. 
20Art. 139 ust. 4 ustawy. 
21Art. 141 ust. 1 ustawy. 
22Art. 141 ust. 2 ustawy. 
23Informacja o wynikach kontroli „Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej”, 

KPB.430.009.2017, nr ewid. 147/2018/P/17/039/KPB, Warszawa 2018, str. 7. 
24Zagadnieniom tym Najwyższa Izba Kontroli poświęciła w szczególności kontrole numer P/11/083 

Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju oraz numer I/12/006 

Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi. 
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zagrożeń. Ich ilość z każdym kolejnym rokiem maleje. Wyposażenie istniejących formacji 
jest niekompletne i przestarzałe. Przyczyną stwierdzonych w trakcie kontroli 
nieprawidłowości są wieloletnie zaniedbania w tym zakresie, przejawiające się m.in. 
brakiem kompleksowych uregulowań prawnych (zwłaszcza w zakresie obrony cywilnej), 
lekceważeniem znaczenia przygotowania planów, procedur i struktur na wypadek 
wystąpienia zagrożeń oraz niewystarczającym finansowaniem zadań. 

Obecnie funkcjonujący model systemu obrony cywilnej kraju wciąż nie jest 
dostosowany do aktualnych potrzeb, w tym wynikających z członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej, obecnej organizacji państwa, stanu infrastruktury oraz potencjalnych 
zagrożeń. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli przedstawionej w części - wnioski, 
koniecznym jest podjęcie działań m.in. poprzez objęcie przez Prezesa Rady Ministrów 
szczególnym nadzorem - trwających od ponad 10 lat - prac nad projektem ustawy, która 
w sposób systemowy ureguluje kwestie ochrony ludności i obrony cywilnej,  
w szczególności w zakresie25: 

 Planu Obrony Cywilnej Państwa, 

 zwiększenia poziomu finansowania zadań obrony cywilnej, 

 mechanizmów zapewniających niezbędną, skuteczną koordynację działań, 

 urzędu obsługującego Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 

 uprawnień Szefa Obrony Cywilnej Kraju w planowaniu środków finansowych 
na obronę cywilną. 

Z przedmiotowych kontroli wynika potrzeba kompleksowego ustawowego 
uregulowania wszystkich zagadnień obrony cywilnej w Polsce. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, Szef Obrony Cywilnej Kraju 
wydaje zarządzenia, wytyczne, instrukcje i regulaminy. Mają one na celu ustalenie zasad 
działalności, realizacji zadań obrony cywilnej oraz koordynowania przedsięwzięć  
i sprawowania kontroli przez organy administracji rządowej i organy samorządu 
terytorialnego. 

Szef Obrony Cywilnej Kraju w Wytycznych do działalności w dziedzinie obrony 
cywilnej w roku 201926, wskazuje, że zasadniczym celem działania obrony cywilnej  
w 2019 r. będzie: „rozwijanie potencjału struktur obrony cywilnej w oparciu o istniejące 
zasoby, weryfikacja rzeczywistego stanu przygotowania struktur OC do realizacji zadań 
obrony cywilnej w czasie wojny oraz doskonalenie działań przygotowawczych 
realizowanych w czasie pokoju w oparciu o istniejące przepisy i wytyczne, a także 
kontynuowania działań związanych ze zmianami prawnymi w ramach procedowanego 
projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej”. Określa on, że realizacja zadań 
obrony cywilnej ma być skoncentrowana na27: 

                                                           
25Informacja o wynikach kontroli „Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej”, 

KPB.430.009.2017, nr ewid. 147/2018/P/17/039/KPB, Warszawa 2018, str. 23. 
26Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 8 października 2018 r. do działalności w dziedzinie obrony 

cywilnej w 2019 r., strona internetowa: https://www.ock.gov.pl /prawo/akty_urzedowe_szefa_ock (dostęp: 

13.08.2019 r.). 
27Tamże, s. 1. 
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1. Kontynuowaniu prac związanych z procedowaniem projektu ustawy o ochronie 
ludności i obronie cywilnej do czasu wejścia w życie projektowanej regulacji,  
a następnie wdrażanie systemowych rozwiązań ujętych w ustawie; 

2. Kontynuowaniu prac nad projektami aktów wykonawczych do projektu ustawy  
o ochronie ludności i obronie cywilnej do czasu ich ukończenia i wydania; 

3. Prowadzeniu i doskonaleniu działań związanych z opracowaniem planów 
obrony cywilnej; 

4. Doskonaleniu procesu planowania, przygotowania i zapewnieniu 
niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych oraz 
wyznaczaniu i przygotowaniu miejsc grzebania. 

Trafną, moim zdaniem, aktualną ocenę systemu ochrony ludności w ramach 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej przedstawił Dyrektor Departamentu 
Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli na posiedzeniu 
w dniu 11 czerwca 2019 r. Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP28. 
Rozgranicza on dwa stany: faktyczny związany z niezwykłym zaangażowaniem 
służb, w szczególności straży pożarnej, a z drugiej strony nieprzystający stan 
prawny i organizacyjny, głównie w zakresie obrony cywilnej. Wskazuje również na 
konieczność dokonania zmian systemowych w tej materii. 
 

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej 
Po około dziesięciu latach oczekiwania w dniu 4 lipca 2019 r. na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji umieszczony został projekt ustawy  
o ochronie ludności i obronie cywilnej29. Ma ona na celu podniesienie poziomu ochrony 
ludności w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przygotowanie do realizacji zadań obrony 
cywilnej w czasie stanu wojennego i w czasie wojny30. Projekt ustawy określa m.in.31: 

1) zadania oraz zasady przygotowania, organizacji i funkcjonowania ochrony 
ludności i obrony cywilnej, 
2) organy właściwe w sprawach ochrony ludności i obrony cywilnej oraz podmioty 
realizujące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, 
3) zasady powiadamiania, ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami; 
4) zasady przygotowania, organizacji i funkcjonowania ochrony ludności w czasie 
wojny oraz realizowania zadań wynikających z pierwszego Protokołu dodatkowego 
do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczącego ochrony ofiar 
międzynarodowych konfliktów zbrojnych sporządzonego w Genewie dnia 8 czerwca 
1977 r., 
5) zasady finansowania i zabezpieczenia logistycznego realizacji zadań 
ochrony ludności i obrony cywilnej, 
6) zadania organów właściwych w sprawach ochrony ludności i obrony cywilnej. 
Obrona cywilna w przedstawionym projekcie w czasie pokoju ma stanowić 

zespół przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych (w zakresie niemilitarnym) 

                                                           
28Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych nr 203 z dnia 11.06.2019 r., Zapis przebiegu 

posiedzenia, Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych, Warszawa 2019 r. s. 4-5. 
29Strona internetowa Rządowego Centrum Legislacji, https://legislacja.rcl.gov.pl/ 

projekt/12322353/katalog/ 12604997#12604997 (dostęp 14.08.2019 r.). 
30Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 2 lipca 2019 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, s. 6. 
31Projekt ustawy z dnia 2 lipca 2019 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej zamieszczony na stronie BIP 

Rządowego Centrum Legislacji, strona internetowa: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//-

2/12322353/12604997/ 12604998/dokument403945.pdf (dostęp 14.08.2019 r.). 

https://legislacja.rcl.gov.pl/%20projekt/12322353/katalog/%2012604997#12604997
https://legislacja.rcl.gov.pl/%20projekt/12322353/katalog/%2012604997#12604997
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zapewniających sprawne przygotowanie państwa (w tym wszystkich organów  
i podmiotów) do realizacji zadań obrony cywilnej w czasie stanu wojennego  
i wojny32. 

W rozdziale 11 projektu ustawy „Obrona cywilna” zapisano, że „w przypadku 
wprowadzenia stanu wojennego i w czasie wojny ochrona ludności przekształca się 
w obronę cywilną, a podmioty ochrony ludności stają się organizacjami i formacjami 
obrony cywilnej w rozumieniu art. 61 lit. b pierwszego Protokołu dodatkowego do 
Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczącego ochrony ofiar 
międzynarodowych konfliktów zbrojnych sporządzonego w Genewie dnia 8 czerwca 
1977 r.”33. 

W projekcie ustawy „ochronę ludności” definiuje się jako „zintegrowaną 
działalność organów administracji publicznej oraz podmiotów ochrony ludności 
mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w sytuacji wystąpienia 
zagrożeń naturalnych lub wywołanych działalnością człowieka, w tym ochronę życia 
i zdrowia ludności, ochronę mienia, dziedzictwa kulturowego oraz środowiska 
naturalnego”34. 
  

Podsumowanie 
Projekt długo oczekiwanej regulacji prawnej dotyczącej bezpieczeństwa 

ludności według stanu na dzień dokonywanej oceny tj. 14 sierpnia 2019 r. pomimo 
wielu istotnych pozytywnych rozwiązań ma swoje słabe strony. Zgodnie z projektem 
ustawy centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony ludności  
i obrony cywilnej będzie Szef Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Kraju. Ma on 
podlegać ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Szefa OLiOCK ma 
obsługiwać Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. 

Takie rozwiązanie w mojej ocenie jest błędne. Aby urząd ten mógł właściwie 
wypełniać powierzone mu zadania, powinien podlegać na wzór Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa, bezpośrednio premierowi. 

Funkcja Szefa OCK nie powinna być łączona z funkcją komendanta, jakiejkolwiek 
służby, której jednostki wchodzą w skład formacji OC. Wykonywanie przez tę samą osobę 
jednocześnie obowiązków Szefa OLiOCK i Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej, co pokazuje dotychczasowa praktyka, prowadzi do narzucania całemu 
systemowi ochrony ludności i obrony cywilnej rozwiązań często ograniczanych 
perspektywą wachlarza zadań i partykularnych interesów tylko jednej służby. Sprawami 
bezpieczeństwa ludności cywilnej ustawowo zajmuje się kilkadziesiąt instytucji. 

Właściwym rozwiązaniem powinno być zbudowanie ponadresortowej struktury, 
dzięki której można zapobiegać kryzysom, a w razie ich wystąpienia, poprzez 
profesjonalne działania, minimalizować ich skutki. Takie rozwiązanie zoptymalizuje 
i ujednolici postrzeganie zagrożeń przez poszczególne resorty. 

Cywilna, w czasie stanu wojennego oraz wojny ma przejąć na siebie cały ciężar 
ochrony ludności przed skutkami wszystkich zagrożeń zarówno tych 
charakterystycznych dla czasu pokoju jak i okresu wojny. 
Jest to wyzwanie, ale i wielka odpowiedzialność. 
 

                                                           
32Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 2 lipca 2019 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, s. 74. 
33Art. 62 projektu ustawy z dnia 2 lipca 2019 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. 
34Art. 2 projektu ustawy z dnia 2 lipca 2019 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. 
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Streszczenie 
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności cywilnej przed 

niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych  
i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw. Zapewnia niezbędne warunki do 
przetrwania ludności. 

Stworzenie akceptowalnego poziomu ochrony ludności na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest istotnym wyzwaniem dla państwa otwartego na 
współpracę z obywatelami. Dla jego efektywności i skuteczności potrzebna jest 
dobra organizacja struktur, wsparta nowoczesnymi rozwiązaniami prawnymi. 

Słowa kluczowe: obrona cywilna, ochrona ludności, Szef Ochrony Ludności  
i Obrony Cywilnej 
 

Summary 
Civil defense aims to protect civilians against the dangers of military operations 

or natural disasters and to overcome their immediate consequences. It provides the 
necessary conditions for the survival of the population. 

Creating an acceptable level of civil protection in the territory of the Republic of 
Poland is a significant challenge for a state open to cooperation with citizens. For its 
effectiveness and efficiency, a good organization of structures is needed, supported 
by modern legal solutions. 

Key words: civil defense, civil protection, Chief of Civil Protection and Civil 
Defense 
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Zdzisław KNECHT  
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu 
Wydział Zarządzania  
 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W GMINIE 
 
 

Wstęp 
Cele i zadania organizacji pozarządowych, często mają wiele wspólnego  

z sytuacjami kryzysowymi, dlatego opisujemy je jako pozarządowe i proobronne. 
Uważamy, że bezpieczeństwo, kryzys i obronność to wspólne cele, a zadania tych 
organizacji są wsparciem organizacji publicznych odpowiedzialnych za te same 
potrzeby jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna, wojsko, itd.  

Aktem prawnym, normującym czynności w zarządzaniu kryzysowym jest 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. (DZU z 2009r. Nr 89. Poz. 590 z późn. zm.). 
Określa ona jednostki, struktury decyzyjne oraz cele organizacyjne, logistyczne  
i finansowe, dotyczące tych kwestii. Jest zatem podstawą funkcjonowania systemu 
zarządzania kryzysowego, którego działanie musi być zgodne z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej. Uzupełnieniem podstaw zarządzania kryzysowego są 
ustawy, które wprowadzają stany nadzwyczajne, a mianowicie: Ustawa z dnia 21 
czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (DZU z 2002 r. Nr 113, poz. 985 z późn.zm.); 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej (DZU z 2002 r. Nr 156, poz.1301); Ustawa s dnia 
18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (DZU z 2002 r. Nr 62, poz. 558  
z późn.zm.)1. 

Określone organy władzy oraz podporządkowane im lub kontrolowane przez 
nie: wojsko, służby, straże wykonują poszczególne zadania z zakresu 
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi procedurami zarządzania, a wszystko to 
odbywa się w zakresie normalnego działania państwa i innych podmiotów 
(województwo, powiat, gmina)2. 

Na terenie gminy odpowiedzialność za kwestie dotyczące zarządzania 
kryzysowego ponosi wójt, burmistrz, prezydent miasta3. Do zadań wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 

 kierowanie monitorowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń 
na terenie gminy, 

 realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: 
- realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego 
- opracowywanie i przekazywanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu 

zarządzania kryzysowego, 

 zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów  
z zakresu zarządzania kryzysowego, 

                                                           
1K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R.Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, 
Warszawa 2010, s. 16-17. 
2J. Stawnicka i in.(red.), Zarządzanie kryzysowe: teoria, praktyka, konteksty, badania, Wyższa Szkoła 
Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 50. 
3Tamże . … art. 19. 
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 wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego 
funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta, 

 zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym, 

 współdziałanie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie 
przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym, 

 organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej4. 
Wymienione zadania wykonywane są przy pomocy właściwej komórki 

organizacyjnej urzędu miasta, powiatu, gminy5. Jednostką pomocniczą przy 
wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego są zespoły zarządzania 
kryzysowego, powoływane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Organ 
wykonawczy określa skład, organizację oraz tryb pracy jednostki pomocniczej6. 
Organ wykonawczy (Sztab Kryzysowy, Centrum Zarządzania Kryzysowego) 
zapewnia wykonywanie następujących zadań: 

 całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania 
kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego 
dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania 
prowadzonych czynności, 

 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 
publicznej, 

 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz 
systemu wczesnego ostrzegania ludności, 

 współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, 

 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne, 

 realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości 
obronnej państwa7. 

Do wykonywania przytoczonych zadań wójt, burmistrz, prezydent miasta może 
uruchomić gminne (miejskie) centra zarządzania kryzysowego8. 
 

1. Pojęcie organizacji pozarządowych/proobronnych 
Podstawową rolę w zagwarantowaniu poczucia bezpieczeństwa państwa 

wykonują jego organy władzy czyli organy administracji wspierane również przez 
organizacje pozarządowe9. Do aktów prawnych, regulujących działalność 
interesujących nas organizacji należą: Konstytucja RP, Ustawa o działalności 
pożytku publicznego, i o wolontariacie, Ustawa o fundacjach oraz Prawo  
o stowarzyszeniach. Do organizacji pozarządowych zaliczamy: fundacje, 
stowarzyszenia, związki zawodowe, samorząd zawodowy, organizacje 
pracodawców i rolników, kościoły i związki wyznaniowe. Organizacje, mające  

                                                           
4Tamże, art. 19, ust.2. 
5Tamże, art. 19, ust.3. 
6Tamże art. 19, ust.4. 
7Ustawa z dnia 26 kwiecień 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 590) art. 20, ust.1. 
8Ustawa z dnia 26 kwiecień 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 590) art. 20, ust.2. 
9Resort spraw wewnętrznych i administracji w systemie obronnym państwa. Konferencja, Biuro Ochrony 
Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych MSWiA, Warszawa 28-29.10.2004. 
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w statutach zadania, jakie możemy zaliczyć do sfery bezpieczeństwa i obronności, 
powinny być mocno zaangażowane w działalność na rzecz bezpieczeństwa 
obywateli10. Na niektórych płaszczyznach nawet przejęły od władz obowiązek 
zagwarantowania społeczności bezpieczeństwa (np. w dziedzinie ratownictwa)11. 
Szacuje się, że na terenie naszego kraju prężnie działają organizacje uznawane za 
proobronne, których liczebność dochodzi nawet do 60 tys. osób. 
 

2. Cele i zadania organizacji pozarządowych/ proobronnych na terenie 
gmin  

W polskich gminach, prowadzą działalność organizacje mające statutowe cele 
i zadania przydatne w zapewnieniu bezpieczeństwa i obronności. Zaliczyć do nich 
możemy m.in.: Związek Harcerstwa Polskiego, Ochotniczą Straż Pożarną, Służby 
Ratownicze, Stowarzyszenie Służb Ratowniczych, Polski Czerwony Krzyż 12. Celem 
Związku Harcerstwa Polskiego jest społeczny, intelektualny i fizyczny rozwój 
obywateli RP zgodnie z harcerskimi wzorcami. Istotnym elementem programu 
dydaktycznego Związku Harcerstwa Polskiego, jest kształtowanie każdego harcerza 
na aktywnego obywatela.  

Związek jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do 
światowego ruchu skautów, organizacją otwartą i apolityczną. To nie tylko 
organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. 
Wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi 
jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność 
i pokój. Wartości te, tworzą kodeks postępowania, i kształtują styl życia członków, 
przy czym każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji13. 

Spośród celów, realizowanych przez organizację w ramach zadań, określonych 
przez Statut, wybierzemy mające związek z przygotowaniem młodych ludzi na 
wypadek sytuacji kryzysowych: 

 kształtuje więzi międzypokoleniowe poprzez działania na rzecz osób  
w wieku emerytalnym, szczególnie harcerskich seniorów  
i kombatantów, 

 kształtuje postawy patriotyczne poprzez upowszechnianie tradycji 
narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 działa na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej; porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

 prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy między 
społecznościami, w szczególności z organizacjami skautowymi, 

 realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez 
prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, 

 prowadzi działania na rzecz: 
- wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu, 
- resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie, 

                                                           
10Gurba A., Knecht Z., Kopertowski M., Tarczewska M., Renesans organizacji paramilitarnych w Polsce. 
„Gospodarka-Rynek-Edukacja” 2015,nr 3. 
11K. Jawor, Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w ochronie ludności, referat, Warszawa 2013, 
s.4-5. 
12Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, 
Warszawa 2010, s.16-17. 
13https://zhp.pl/ozhp/misja-zhp/ [dostęp: 05.08.2016]. 
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- osób niepełnosprawnych, w szczególności rehabilitację i rewalidację 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
- integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, 

 prowadzi działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności podczas 
stanów nadzwyczajnych i kryzysowych, 

 udziela pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą, 

 organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu 
zamieszkania, 

 inicjuje i realizuje programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym, przemocy, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień, 

 przygotowuje członków organizacji do aktywności na rynku pracy, 

 podejmuje działalność wspomagającą rozwój przedsiębiorczości, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, 

 tworzy i prowadzi ośrodki oraz placówki oświatowo-wychowawcze, 
opiekuńczo-wychowawcze, 

 prowadzi działalność wydawniczą, radiową i informacyjną14. 
Wszystko to poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Organizacja cieszy 

się dobrą opinią. Harcerze organizują wydarzenia np. Dzień Dziecka, uczestniczą 
w ważnych świętach, pomagają w organizacji eventów w gminach, praktycznie 
niewiele jest imprez na szczeblu gminy, bez udziału harcerzy. 

Ruch Czerwonego Krzyża powstał z inicjatywy Henryego Dunanta, 
szwajcarskiego kupca, pierwszego laureata pokojowej Nagrody Nobla. W Polsce 
organizacja powstała po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, początkowo pod 
nazwą Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W 1927 roku Polskie 
Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, który 
działa nieprzerwanie już blisko 100 lat.15 Jest stowarzyszeniem krajowym 
w rozumieniu Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z dnia 12 sierpnia 1949 
roku (Dziennik Ustaw nr 38 poz. 171) i Protokołów dodatkowych do tych Konwencji 
z dnia 8 czerwca 1977 roku (Dziennik Ustaw z 1992 roku nr 41, poz. 175). PCK 
działa na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 1964 roku o Polskim Czerwonym 
Krzyżu (Dz.U. Nr 41, poz. 276) oraz wydanego na jej podstawie Statutu 
zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 roku 
(Dz.U. Nr 217, poz. 1284). Wewnętrzne zasady funkcjonowania oraz szczegółowe 
kompetencje organów Stowarzyszenia określają Regulaminy zatwierdzone przez 
Krajową Radę Reprezentantów PCK16. 

W Statucie, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
20 września 2011 roku (Dz.U. Nr 217, poz. 1284) w sprawie zatwierdzenia statutu 
PCK, organizacja kieruje się zasadami międzynarodowymi prawa humanitarnego 
oraz Podstawowymi Zasadami Ruchu, którymi są: humanitaryzm, bezstronność, 
neutralność, dobrowolność, powszechność. 

Generalnymi celami jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we 
wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz 
bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności 
do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów 

                                                           
14Statut ZHP, rozdział II, paragraf 4, ust.1. 
15http://www.pck.pl/pages,6_139.html [dostęp: 27.07.2016]. 
16http://www.pck.pl/pages,6_140.html [dostęp: 28.07.2016]. 
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politycznych. Wśród zadań realizowanych przez tę organizację, kompatybilnych  
z wyjściem z sytuacji kryzysowych, możemy zaliczyć: pracę na rzecz 
potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką, czy niesienie 
bezinteresownej pomocy. W Statucie możemy znaleźć cele tożsame z działaniami 
na rzecz zarządzania sytuacjami kryzysowymi (prorobronnymi), wg których 
organizacja:  

 wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i cywilną służbą zdrowia, 
zgodnie z postanowieniami Konwencji Genewskich z 1949 r., Protokołów 
dodatkowych z lat 1977 i 2005 oraz prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar 
konfliktów zbrojnych, 

 upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego 
konfliktów zbrojnych i współpracuje z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie 
jego poszanowania, 

 prowadzi – na zlecenie państwa – Krajowe Biuro Informacji określone 
przepisami Konwencji Genewskich, 

 upowszechnia zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, 

 wykonuje zadania humanitarne wynikające z uchwał organów 
Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, 

 prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz 
pozyskiwania honorowych dawców krwi, 

 niesie pomoc ofiarom i poszkodowanym w klęskach żywiołowych  
i katastrofach w kraju, a także za granicą,  

  przygotowuje społeczeństwo do właściwych zachowań w przypadku 
wystąpienia kryzysu, działa na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, 

  prowadzi szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

 prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z pomocy społecznej, 
w tym usługi opiekuńcze,  

 prowadzi placówki interwencji kryzysowej, 

 prowadzi działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej, 

 prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 prowadzi działalność w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, 
przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, 

  prowadzi działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego  
z uwzględnieniem pomocy i działań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych i upowszechniania zasad bezpiecznych zachowań, 

 upowszechnia tradycje narodowe oraz działa na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych, prowadzi działania na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

 prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, 

 działa na rzecz odtwarzania więzi rodzinnych zerwanych w wyniku 
konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i migracji, 

 prowadzi działalność wychowawczą i wypoczynkową na rzecz dzieci  
i młodzieży, wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną, sport, turystykę, 
krajoznawstwo i rekreację, 
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 organizuje i prowadzi placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze  
i socjalne, wypoczynkowe, rehabilitacyjne, lecznicze, 

 prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających 
wykluczeniu społecznemu,  

 pozyskuje, szkoli i organizuje personel i wolontariat niezbędny do realizacji 
zadań PCK, 

 prowadzi działalność i współpracuje z organizacjami pozarządowymi w kraju 
i za granicą, wspomagając rozwój społeczności lokalnych, 

 realizuje inne zadania zgodne z celem PCK, a w szczególności zlecone 
przez organy administracji publicznej.17  

Ponadto jest największą organizacja prowadzącą: 

 Zbiórki Publiczne na cele charytatywne, 

  prowadzi wydawanie m.in. odzieży, żywności oraz innych rzeczy dla 
potrzebujących, 

 zrzesza w swoich szeregach kluby Honorowych Dawców Krwi, 

 prowadzi działalność wolontariacką dla dzieci i młodzieży (szkolne koła 
PCK, Grupy SIM), 

 organizuje szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej18. 
Przynależność do Polskiego Czerwonego Krzyża jest dostępna dla każdego 

bez względu na narodowość, przynależność do grupy etnicznej, pochodzenie 
społeczne, rasę, płeć, religię, język lub poglądy polityczne.  

Wśród pozarządowych organizacji, mających cele i zadania bliskie 
zapobieganiu i wyjściem z powstałego kryzysu, są Ochotnicze Straże Pożarne. Ich 
działalność została uregulowana w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz. 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) 
oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 
r., Nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także Statutach. Opiszemy te, które 
odpowiadają działaniom związanym z sytuacjami kryzysowymi, obronnością, 
bezpieczeństwem. Zgodnie z §1 Statutu: 

 Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego 
wyrażających się wniesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie, 

 wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego wspiera 
różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny 
ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w ochotniczych 
strażach pożarnych. 

Statut określa także cele i sposoby ich realizacji stosownie do treści § 8, celem 
OSP jest: 

 działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed 
pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi 
miejscowymi zagrożeniami, 

 wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez 
organy administracji publicznej, 

                                                           
17http://www.pck.pl/media/repository/pliki/podstawy_prawne/Statut_PCK_2011.pdf [dostęp:28.07.2016]. 
18http://www.zrpckolesnica.blogspot.com/p/dziaalnosc.html [dostęp: 28.07.2016]. 
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 współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej, 

 działania na rzecz ochrony środowiska, 

 informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych 
zagrożeniach miejscowych oraz sposobach zapobiegania im, 

 rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz 
tradycji, 

 rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, 

 wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 
wychowania dla bezpieczeństwa, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup 
społecznych, 

 rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej, 

 działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, 

 promowanie inicjatyw liderów lokalnych, 

 wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

 upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa, 

 niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą19. 

Z kolei §9, stanowi, że ww. cele realizowane są przez: 

 współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji 
publicznej oraz innymi podmiotami, m. in poprzez: udzielanie pomocy OSP  
w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywaniu w mundury, odznaki i dystynkcje oraz 
organizowanie szkoleń, 

 mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony 
przeciwpożarowej, 

 inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów i innych 
form prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP, 

 prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie 
pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych, 

 popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciw-
pożarowej, przeciwpowodziowej ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego, 

 prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz promocyjnej 
wśród społeczności lokalnych na skalę ogólnopolską i międzynarodową w sprawach 
dotyczących celów Związku.20  

Członkostwo w OSP dzieli się na: czynnych, członków młodzieżowych drużyn 
pożarniczych, wspierających, honorowych. Władzami OSP są: walne zebranie, 
zarząd i komisja rewizyjna. Najwyższą władzą w OSP jest walne zebranie, wybiera 
Zarząd OSP i prezesa, reprezentującego OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem 
prac zarządu. Dzisiaj Ochotnicze Straże Pożarne to dobrze wyszkolone  
i wyposażone formacje, zdolne do prowadzenia różnorodnych akcji ratowniczo-
gaśniczych21.  

                                                           
19http://www.zosprp.pl/files/Statut_maly.pdf [dostęp: 27.07.2016]. 
20http://www.zosprp.pl/files/Statut_maly.pdf [dostęp: 27.07.2016]. 
21http://straz.olesnica.pl/historia [dostęp: 27.07.2016]. 
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Następną organizacją pozarządową działającą na terenie miast i gmin to 
Stowarzyszenie Służb Ratowniczych. Oprócz działalności na terenie kraju, 
Stowarzyszenie może również działać poza granicami Polski. Stowarzyszenie działa 
na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. 
Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.22 

Zadaniem i celem Służb Ratowniczych jest przede wszystkim ratowanie życia  
i zdrowia ludzkiego. W sytuacji zagrożenia odbywa się to poprzez transport osób 
oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, wojen. Poza tym działalność 
skupia się na organizowaniu bieżącej pomocy osobom ubogim i potrzebującym oraz 
na edukacji dzieci i młodzieży. W związku z tym organizowane są szkolenia 
w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, profilaktyka uzależnień czy 
promocja zdrowego stylu życia. 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieoznaczony  
i funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.  
z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami)co oznacza, że posiada 
osobowość prawną oraz jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem 
ludzi o celach niezarobkowych. Członkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne 
jednak nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do 
stowarzyszenia albo pozostawania poza nim. Prawo tworzenia stowarzyszeń 
przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych  
i niepozbawionych praw publicznych. 

Podstawowe zadania i cele Stowarzyszenia, kompatybilne z sytuacjami 
kryzysowymi to: 

 ratownictwo i ochrona ludności, 

 transport sanitarny osób, 

 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą, 

 organizacja i przeprowadzanie szkoleń w zakresie Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej, 

 promocja zdrowia, 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

 działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa 
przyrodniczego, 

 wspieranie, upowszechnianie sportu, turystyki, rekreacji i krajoznawstwa 
wśród mieszkańców, 

 działalność charytatywna, 

 promocja i organizacja wolontariatu, 

 zabezpieczenie pod względem medycznym i porządku publicznego imprez 
masowych23. 

W ochronie ludności Służby Ratownicze działają w porozumieniu z organami 
administracji terytorialnej z wojewodami, starostami i wójtami.  

W Polsce służby ratownicze realizują różne zadania z zakresu ratownictwa  
i ochrony ludności, stosownie do przepisów prawa krajowego. Służby są nieustannie 
gotowe do działania. Ich celem jest szybkie reagowanie na zagrożenia poprzez takie 

                                                           
22Statut Stowarzyszenia Służby Ratownicze w Oławie. 
23Statut Stowarzyszenia Służby Ratownicze w Oleśnicy rozdział II, paragraf 8. 
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działania jak: organizowanie ośrodków kierowania i koordynacji, poszukiwanie  
i udzielanie pomocy poszkodowanym, likwidacja ognisk zagrożeń, mobilizowanie 
służb ratowniczych i ochotników, przepływ informacji24. 
 

3. Przydatność analizowanych organizacji pozarządowych/proobronnych  
We wszystkich sytuacjach kryzysowych opisywane organizacje mogą być 

przydatne w udzielaniu pomocy mieszkańcom. Wówczas liczy się potencjał osobowy 
i techniczny organizacji mogących być wsparciem dla organizacji rządowych, 
głównie odpowiedzialnych za opanowanie kryzysu. Jak wspomnieliśmy wcześniej, 
opisywane organizacje pozarządowe, posiadają kompetencje do wpierania ludności 
nawet w razie kryzysu zbrojnego. Uważamy, że to jest współcześnie dowodem ich 
znaczenia i przydatności, a wynikają one z historvcznych doświadczeń tych 
organizacji.  

Związek Harcerstwa Polskiego funkcjonuje na ziemiach polskich od ponad 
100 lat. W okresie międzywojennym harcerze walczyli o granice kraju. Uczestniczyli 
m.in. w obronie Lwowa, powstaniu wielkopolskim, trzech powstaniach śląskich oraz 
wojnie polsko-bolszewickiej. Poprzez te działania harcerstwo spełniło pokładane  
w nim nadzieje na wychowanie nowego pokolenia aktywnych obywateli – patriotów. 
W okresie II wojny światowej w roku 1939 harcerze uczestniczyli w obronie kraju,  
w takich miastach ojczyzny jak Warszawa, Gdynia, Katowice, Grodno. Kiedy armie 
III Rzeszy i ZSRR zajęły teren Polski, harcerstwo rozpoczęło swoje działania 
konspiracyjne pod kryptonimem Szare Szeregi (utworzone 27 września 1939 r.).  
w ten sposób realizowany był program wychowania: Dziś-Jutro-Pojutrze. Warto 
dodać, że harcerze prowadzili również szpitale polowe, harcerki służyły jako 
ratowniczki i przewodniczki, a najmłodsi angażowali się jako listonosze Harcerskiej 
Poczty Polowej25.  

Współcześnie wielkość ruchu ocenia się na ok. 130 tys. młodych ludzi. 
Zasadniczą rolą ZHP jest prowadzenie działalności wychowawczej i edukacyjnej 
skierowanej głównie do dzieci i młodzieży. Związek od zawsze zaangażowany był 
do współpracy z organami administracji publicznej w procesie zarządzania 
kryzysowego. Duże znaczenie posiada np. organizowanie przez harcerzy nauki 
udzielania pierwszej pomocy, to harcerze od wielu lat dominowali w tej działalności. 
Aktualnie, jednym z obszarów działań ZHP jest przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych, działalność wspierająca pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych czy wojen w kraju i za granicą. Chcemy jednakże, zwrócić 
uwagę na duże znaczenie tej organizacji w wykształcaniu umiejętności przydatnych 
w realizacji celów i zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Otóż ZHP 
(podobne zadania realizuje Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej), kształci wśród 
młodzieży przydatne sprawności. Wymienimy te, bliskie sytuacjom nie tylko 
kryzysowym, ale jeszcze ważniejszym, bo dotyczącym bezpieczeństwa  
i obronności: sanitariusz, higienista, ratownik, znawca musztry, wartownik, kucharz, 
logistyk, przewodnik, kwatermistrz, topograf, łącznik, zwiadowca, sygnalista, 
tłumacz, znawca regionu, opiekun chorych, krwiodawca, informatyk, strażak, 
strażnik granicy, pogranicznik, radiotelegrafista, elektronik…26.  

                                                           
24R. Kalinowski. Ochrona ludności – bezpieczeństwo – nauka i edukacja, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011r., s.32. 
25R. Polaszewski, Historia harcerstwa w pigułce, Czuwaj 5/11, s.15-17. 
26Uchwała Głównej Kwatery AHP nr 24/2014 z dnia 11 czerwca 2014.  Regulamin i programy sprawności. 
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Polski Czerwony Krzyż jest jednym ze 175 uznanych organizacji krajowych 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca działających na całym świecie. 
Polski Czerwony Krzyż powstał 27 kwietnia 1919 roku, kilka miesięcy po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, i od tego czasu działa nieprzerwanie niosąc pomoc 
ludziom potrzebującym.27 

W czasie II wojny światowej organizacja oddała szpitale, domy noclegowe, 
sprzęt, personel lekarski i pielęgniarki do dyspozycji wojska. Z sukcesem 
zorganizowano blisko 180 szpitali w których opiekę nad rannymi i chorymi objął 
personel PCK. Również w powstaniu warszawskim PCK odegrało ogromną rolę 
m.in. przez zorganizowanie pomocy rannym żołnierzom oddziałów powstańczych.  

W szpitalach, punktach sanitarnych udzielano pomocy także ludności cywilnej. 
Członkowie PCK poprzez swoje działania narażali się na represję okupanta, wielu 
członków zostało skazanych na obozy koncentracyjne czy śmierć.28 Generalnie 
Polski Czerwony Krzyż zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie 
klęsk i wojen, pomocy socjalnej, nauką udzielania pierwszej pomocy, 
propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy  
o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych. Zgodnie ze statutem PCK: 

 wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej służby zdrowia, 

 prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych, 

 upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego 
konfliktów zbrojnych, 

  prowadzi Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań w celu odnajdywania 
zaginionych w czasie konfliktów zbrojnych i scalania rozdzielonych przez wojny 
rodzin, 

 upowszechnia zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, 

 współpracuje z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie 
poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego 

  prowadzi działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz 
pozyskiwania honorowych dawców krwi, 

 niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą, 

  przygotowuje społeczeństwo do właściwych zachowań w przypadku 
wystąpienia katastrof i klęsk, 

 prowadzi działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej, 

 prowadzi działalność w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie 
poprawy zdrowia publicznego. 

Ponadto PCK prowadzi działania w zakresie: 

 ochrony w czasie konfliktu zbrojnego poprzez: 
- ochronę osób cywilnych, 
- ochronę jeńców wojennych i innych zatrzymanych, 
- łączenie rodzin 29. 

                                                           
27T. Leśko, Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, Warszawa 1990, s. 27. 
28Tamże , s. 3. 
29Osobiście doświadczyłem skutków tej funkcji Czerwonego Krzyża. Otóż w czasie wojny byliśmy 
wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec, a po wojnie ludność z naszej miejscowości, z okolic 
Tarnopola, wywieziono na Ziemie Odzyskane. Długo szukaliśmy rodziny, pomógł Czerwony Krzyż, i tak 
znaleźliśmy się w Oławie, a później w Bystrzycy Kłodzkiej...  
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 udzielania pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych poprzez: 
- zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego30, 
- dostarczanie wody i organizowanie schronień, 

 zapobieganie konfliktów zbrojnych poprzez: 
- promocję międzynarodowego prawa humanitarnego31. 

W sytuacji konfliktu do ochrony ludności i likwidacji lokalnych zagrożeń  
w okresie pokoju angażowane są także OSP oraz Służby Ratownicze. Rolą tych 
jednostek jest udzielanie niezbędnej pomocy w razie zaistnienia wypadków 
drogowych, kolejowych, awarii sieci elektrycznych i gazowych. Z uwagi na fakt, że 
to Państwowa Straż Pożarna wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt oraz głównie 
powołana do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami, 
odgrywa jedną z najważniejszych ról wśród służb ratownictwa i ochrony ludności32. 
Opisane w artykule organizacje są cennym wsparciem dla Państwowej Straży 
Pożarnej, Policji czy służb medycznych.  
 

4. Poziom wiedzy społeczeństwa na temat organizacji pozarządowych/ 
proobronnych wśród mieszkańców 

W sprawach działalności wybranych organizacji pozarządowych na terenie 
gmin, przeprowadzono badanie sondażowe, w którym wzięło udział 204 osoby Jego 
celem było zebranie opinii mieszkańców dwóch gmin na temat znajomości celów  
i zadań organizacji pozarządowych, opinii o ich działalności oraz wizerunku33. 
Posłużono się kwestionariuszem ankiety, a przeprowadzono je w maju 2017 roku,  
w Centrach Handlowych. Metodą był sondaż diagnostyczny. Sprzyja ona zbieraniu 
materiału o różnorodnych zagadnieniach istotnych z punktu widzenia prowadzonego 
badania oraz bliższego poznania poglądów interesujących badacza34.  
 

5. Analiza danych 
Z uwagi na liczbę badanych, trzeba przyjąć, że było to badanie sondażowe, 

przeprowadzone wśród osób w różnym wieku, o różnym wykształceniu, o różnej 
aktywności zawodowej oraz miejscu zamieszkania. Zapytano respondentów czy  
w ich miejscu zamieszkania działają opisywane organizacje. Ponad połowa 
respondentów odpowiedziała pozytywnie 50,9%. Prawie druga połowa osób 
ankietowanych odpowiedziała, że nie wie 46,08%. Jedynie 6 osób odpowiedziało, 
że w ich miejscu zamieszkania nie działa żadna spośród wymienionych organizacji. 
Zapewne wynika to stąd, że część osób nie interesuje się tym, co dzieje się w ich 
miejscu zamieszkania.  

Ocena działalności organizacji . Połowa osób ankietowanych – 50.8% 
odpowiedziała, że nie ma zdania na ten temat. Kolejne 32,5% badanych dobrze 
ocenia działalność organizacji. Natomiast zaledwie 13,73% respondentów oceniło 
działalność tych organizacji jako bardzo dobra – 28 osób. Tylko 4 osoby źle oceniły 

                                                           
30Kuryłek Z., The Acquirement and Functioning of Mezzanine Capital on the example of Enterprises 
Operating in the Repubic of Poland, Proceedings of 37th International Conference Advances in Intelligent 
Systems and Computing, Springer 2017, s. 123-136. 
31E. Mikos-Skuza, Status Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w świetle norm prawa 
międzynarodowego [w:] Lubiszewski M., Jasudowicz T., Fordoński R., Wybrane aktualne problemy 
międzynarodowego prawa humanitarnego, Olsztyn 2005, s. 77. 
32F.R. Krynojewski, Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Difin, Warszawa 2012, s.86. 
33Patrz. Statuty OSP Oława i Oleśnica. 
34S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1985, s.21. 
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tę działalność. Zważywszy na charakter i przydatność tych organizacji wydawać by 
się mogło, że ich działalność zostanie oceniona bardzo wysoko. Znów nasuwa się 
pytanie dlaczego tak jest? Najprawdopodobniej jest to skutek braku promocji, lub 
dużej zmiany codziennych zainteresowań. 

Wiwisekcja tego czym się zajmują analizowane organizacje odpowiedziano, 
że ratowaniem ludzi, niesieniem pomocy - 26,7%, a pomocą, akcjami humanitarnymi 
charytatywnymi, krwiodawstwem, edukacją - 19.4%. Cztery osoby nie wiedziały 
czym zajmują się te organizacje. Trzy osoby odpowiedziały, że ich nie 
interesuje/obchodzi to czym się one zajmują. Świadczy to, że część ludzi mało 
interesuje co się wokół nich dziele. W kwestii spotkania się z działaniami, 
realizowanymi przez organizacje, najliczniejsza grupa, bo 28,4% osób 
odpowiedziało twierdząco na zadane pytanie, 42 osoby stwierdziło, że raczej tak. 
Natomiast pozostali odpowiedzieli, że nie spotkali się, a 22 osoby, lub raczej nie 
spotkali się - 43 osoby, z konkretnymi działaniami realizowanymi przez opiniowane 
organizacje. Natomiast w kwestii znajomości konkretnych zadań, realizowanych 
przez PCK przytoczymy wszystkie odpowiedzi:  

 
Tabela 1. Znajomości konkretnych zadań, realizowanych przez PCK 

  Odpowiedź % Liczba 
odp. 

1) nie wiem 18,6% 38 

2) działalność humanitarna 64,7% 132 

3) promocja honorowego krwiodawstwa 64,7% 132 

4) opieka i pomoc socjalna 30,3% 62 

5) działalność edukacyjna dzieci i młodzieży 22,5% 46 

6) zbieranie pieniędzy dla najbardziej 
potrzebujących 

36,2% 74 

7) organizowanie kolonii dla najmłodszych 10,7% 22 

Źródło: opracowanie własne  
 

W kwestii czy kiedykolwiek korzystano z pomocy PCK, 18 osób (8,82%) 
odpowiedziało, że korzystało z pomocy PCK. Pozostali respondenci nie 
potrzebowali pomocy PCK, aby uporać się z własnymi problemami. Może to 
świadczyć dobrze o działalności PCK, ale gorzej o naszym społeczeństwie, bo jeśli 
blisko co dziesiąta osoba korzystała z pomocy PCK, to dużo. Ponadto, że pomoc 
oferowana przez tą organizację trafia do osób, które faktycznie jej potrzebują. 

Następne pytania dotyczyło działalności ZHP. To czym zajmuje się 
organizacja, zebrano takie odpowiedzi:  
 

Tabela 2. Czym zajmuje się organizacja ZHP? 
  Odpowiedź % Liczba 

odp. 

1) nie wiem 18,6% 38 

2) wychowanie młodego człowieka 76,4% 56 
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3) promocja zdrowego żywienia 5,8% 12 

4) promocja aktywności fizycznej 38,2% 78 

5) angażowanie się w akcje charytatywne 46,0% 94 

6) prowadzenia akcji humanitarnych 37,2% 76 

Źródło: opracowanie własne  
 

Działalność ZHP najbardziej kojarzy się z wychowaniem młodego człowieka, 
poza tym ZHP kojarzone jest z angażowaniem w akcjach humanitarnych, ale też 
sporo było osób nie wiedziało czym zajmuje się ZHP.  

Pytania dotyczące bliżej Służb Ratowniczych. Najwięcej badanych osób 
wskazało, że Służby Ratownicze zajmują się ratownictwem i ochroną ludności oraz 
promocją zdrowia – 76,4%. Wg badanych ich zadania to również działania na rzecz 
porządku i bezpieczeństwa publicznego - 60,7%. To, że pomoc społeczna zalicza 
się do działań prowadzonych przez Służby Ratownicze odpowiedziało - 37,2% osób. 
Na działalność charytatywną postawiło 37 osób, a 28 osób nie wiedziało czym 
zajmuje się ta organizacja. Z kolejnego pytania chciano się dowiedzieć czy takie 
organizacje jak ZHP, PCK, OSP i Służby Ratownicze są potrzebne. I tym razem 
znalazły się osoby, które nie miały zdania czy takie organizacje są potrzebne,  
a jedna osoba stwierdziła, że takie organizacje nie są potrzebne społeczeństwu.  
Jaki jest wizerunek opisywanych organizacji, w opiniach badanych, też 
przytoczymy wszystkie opinie. 

 
Tabela 3. Jaki jest wizerunek opisywanych organizacji, w opiniach badanych? 

  Odpowiedź % Liczba odp. 

1) bardzo pozytywny 16,6% 34 

2) raczej pozytywny 45,1% 92 

3) raczej negatywny 0,9% 2 

4) bardzo negatywny 0,0% 0 

5) nie mam zdania 37,2 % 76 

Źródło: opracowanie własne.  
 

Wynik jest interesujący, bo 16,67% badanych stwierdziło, że wizerunek 
organizacji proobronnych/pozarządowych jest bardzo pozytywny, dla 45,1% raczej 
pozytywny, to łącznie niewiele ponad połowa badanych. Dwie osoby odpowiedziało, 
że raczej negatywnie ocenia wizerunek ZHP, PCK, OSP i Służb Ratowniczych,  
a sporo badanych nie ma zdania na ten temat. Można wysnuć wniosek, że brakuje 
promocji działalności tak bardzo przydatnych organizacji.  

Dokonano również wiwisekcji dotyczącej samoceny stanu wiedzy 
respondentów o opiniowanych organizacjach:  

 
Tabela 4. Stan wiedzy respondentów o opiniowanych organizacjach 

  Odpowiedź % Liczba 
odp. 

1) bardzo dobrze 10,7% 22 



156 

 

2) raczej dobrze 35,2% 72 

3) raczej źle 21,5% 44 

4) bardzo źle 11,7% 24 

5) trudno powiedzieć 20,5% 42 

Źródło: opracowanie własne  
 

Najwięcej osób oceniło poziom swojej wiedzy za raczej dobry, jedynie 10,7% 
osób badanych oceniło jako bardzo dobry. Ważne, że prawie wszyscy zdecydowali 
się odpowiedzieć na to pytanie. 
 

Zakończenie 
Gmina ma zadanie dbania o bezpieczeństwo swoich mieszkańców m.in. 

eliminuje stany zagrożenia, zapewnia niezbędną pomoc w razie wystąpienia 
niebezpieczeństwa, usuwa skutki niepożądanych sytuacji, czyli zajmuje się 
zarządzaniem kryzysowym. Dużą rolę w dbaniu o bezpieczeństwo i pomoc ludziom 
zamieszkującym teren gminy mają organizacje, które współdziałają z gminą. 
W artykule zwróciliśmy na nie uwagę, przyjmując że są to organizacje również 
proobronne, na wypadek konfliktów zbrojnych, bowiem w swojej działalności 
kształcą umiejętności o charakterze proobronnym.  

Dzisiaj więcej czasu spędza się w domu przed komputerem, telewizorem, 
w Centrach Handlowych, a mało osób jest zainteresowanych udziałem 
w działalności tego rodzaju organizacji35.  

Z badań wynika, że te organizacje są mało widoczne w codziennym życiu, a ich 
promocja jest znikoma, stąd może brak szerszej wiedzy na temat ich działalności  
i zainteresowania. Naszym zdaniem informacje na temat działalności organizacji 
proobronnych/pozarządowych powinny być ogólnie dostępne. Opisane organizacje 
powinny przedsięwziąć działania poprawiające wizerunek w oczach społeczeństwa. 
Są one bardzo potrzebne, a ich pozytywna działalność na rzecz społeczeństwa 
powinna być bardziej nagłaśniana w mediach, Internecie, portalach 
społecznościowych i innych, znanych formach promocji.  

Szkoda, że dopiero w sytuacjach pokryzysowych można zaobserwować 
wzmożoną aktywność organizacji pozarządowych. Aktywność ta związana bywa 
głównie z działaniami na rzecz pomocy poszkodowanym. W tej fazie działania 
wolontariuszy kojarzy się z organizacjami opisanymi w artykule36. Nie wszystko jest 
minorowe, otóż mamy już renesans organizacji paramilitarnych, jak np.: Związek 
Strzelecki STRZELEC, Związek Akademicki oraz wiele grup rekonstrukcyjnych37.  
W 2015 roku powstała również Federacja Organizacji Proobronnych. 
 

Streszczenia 
Bezpieczeństwo, obronność, a szczególnie sytuacje kryzysowe, kojarzą się  

z obowiązkami Państwa. Tymczasem tymi sprawami powinny zajmować się również 

                                                           
35Knecht M., Centrum handlowe jako atrakcja turystyczna, [w:] M. K. Leniartek (red.) Terra incognita  
w turystyce, Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2009 s. 303-315  
36Bezpieczna Odra, [w:], Biuletyn informacyjny dorzecza, Stowarzyszenie „Bezpieczna Odra”, Wrocław, 
1997-2003.  
37Knecht Z., Promocja obronności i bezpieczeństwa. Wyd. Akademii Wojsk Lądowych. Wrocław 2018,  
s. 98 i dalsze. 
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organizacje pozarządowe, działające w gminach. Chcemy przybliżyć ich role  
w gminach, opisując cele i zadania Związku Harcerstwa Polskiego, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Służby Ratowniczej, Stowarzyszenia Służb Ratowniczych, 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Intencją artykułu jest upowszechnienie 
zainteresowania sprawami bezpieczeństwa oraz potrzeba prowadzenia promocji, 
wspierającej zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i obronność.  

Słowa kluczowe: kryzys, bezpieczeństwo, obronność, gmina, organizacje 
pozarządowe 
 

Summary 
Security, defense, and in particular crisis situations are associated with state 

duties. Meanwhile, non-government organization in municipality also should deal 
those kind of issues. Authors want to bring closer role of non-government 
organization in municipalities by describing goals and missions of Związek 
Harcerstwa Polskiego, Ochotnicza Straż Pożarna, Służba Ratownicza, 
Stowarzyszenie Służb Ratowniczych and Polish Red Cross Organization. The aim 
of this article is to popularize interest in security and promotion of activities related 
to crisis management, security and defense.  

Key words: crisis, security, defense, municipality, non-government 
organizations 
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FUNKCJONOWANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  
NA POZIOMIE POWIATU 

 
 

Wstęp 
Rozwój cywilizacyjny stworzył wiele dóbr ułatwiających życie. Równocześnie  

z rozwojem nastąpił wzrost zagrożeń. Obok znanych dotychczas zagrożeń 
naturalnych powstały nowe – efekty postępu technologicznego. W większości 
powstałych zagrożeń administracja rządowa, samorządowa oraz społeczeństwo jest 
w stanie poradzić sobie z problemem, lecz mają miejsce sytuacje, w których 
rutynowe działania nie wystarczają. Dlatego konieczna jest wcześniejsza 
organizacja działań na zaistniałe zagrożenia, aby móc jak najszybciej reagować. 
Służy temu zarządzanie kryzysowe, realizowane przez jednostki administracji 
rządowej i samorządowej. Przepisy prawne nakładają na administrację publiczną 
obowiązek utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa społeczności 
lokalnej, a także ochrony przeciwpożarowej1.  

Powiat to jednostka administracyjna, która ma duże znaczenie historyczne dla 
funkcjonowania podziału terytorialnego w Rzeczypospolitej. Starosta jest organem 
władzy wykonawczej, który posiada szerokie uprawnienia organu administracji 
samorządowej w dziedzinach bezpieczeństwa. W powiecie działają powiatowe jak  
i państwowe służby, które pierwsze reagują na zagrożenia pojawiające się na danym 
terenie, pod zwierzchnictwem starosty, który koordynuje ich wspólne działania  
w szczególnych sytuacjach2.  

Duża liczba zagrożeń ma miejsce w konkretnych powiatach, dlatego 
samorządy powinny być przygotowane poprzez odpowiednią organizację  
i poprawnie funkcjonujący system bezpieczeństwa w tym system zarządzania 
kryzysowego. Dlatego szczególną rolę odgrywa powiat w zapewnieniu 
bezpieczeństwa, który jest jedyną jednostką podziału administracyjnego, gdzie 
zachodzi zespolenie administracji samorządowej z państwową3. 
 

1. Istota zarządzania kryzysowego w Polsce 
Organizacja krajowego systemu zarządzania kryzysowego stanowi zespół 

organów i podporządkowanych im instytucji, których zadaniem jest przeciwdziałanie 
i zapobieganie sytuacjom kryzysowym. W polskim systemie zarządzania 
kryzysowego rolę nadrzędną pełni organ zarządzający, którego główne kompetencje 
to podejmowanie decyzji, podziału zadań dla wykonawców procesu zarządzania 

                                                           
1K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, wyd. 
Difin, s. 9 
2R. Dynak, „System bezpieczeństwa w powiecie” ,  wyd. Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2018, 
s. 7 
3Tamże, s. 9 
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oraz koordynowania działań. Głównym zadaniem systemu zarządzania 
kryzysowego jest opracowanie i wypracowanie programów zawierających poprawne 
działanie w fazach zarządzania kryzysowego. W fazie zapobiegania jest to 
podejmowanie działań zapobiegających powstaniu sytuacji kryzysowej, a w fazie 
przygotowania jest to przygotowanie planistyczne sił i środków potrzebnych do 
reagowania. W fazie reagowania, priorytet stanowi sprawne rozłożenie zadań służb 
ratowniczych. Natomiast w fazie odbudowy podstawowym elementem jest 
przywrócenie stanu sprzed powstania sytuacji kryzysowej. Na poziomie krajowym 
głównym organem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe jest Rada Ministrów. 
Przy Radzie Ministrów został utworzony Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
będący organem opiniodawczo-doradczym. Niezależnie od Rządowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, w strukturach administracji państwowej na szczeblu 
centralnym funkcjonuje również powołane Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
(RCB). RCB monitoruje potencjalne zagrożenia, jednocześnie prowadząc politykę 
informacyjną wszystkich organów administracji państwowej w czasie trwania sytuacji 
kryzysowej4. 

System zarządzania kryzysowego w Polsce ma zbliżoną strukturę do układu 
piramidalnego, ponieważ na niższych szczeblach funkcjonują komórki, których 
działanie jest odbiciem organów znajdujących się w jednostkach centralnych. 
Resortowy poziom zarządzania kryzysowego tworzą ministrowie odpowiedzialni za 
poszczególne działy administracji rządowej, a także kierownicy urzędów 
centralnych. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zadaniem ministrów  
i kierowników urzędów centralnych jest przygotowanie podległych sobie działów 
administracji do podejmowania działań na wypadek sytuacji kryzysowej. System 
zarządzania kryzysowego na poziomie województwa sprawowany jest przez 
wojewodę za pomocą właściwych organów administracji publicznej. Realizacją 
zadań zajmują się specjalne komórki obsługujące wojewodę. Do ich podstawowych 
zadań należy gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie informacji  
o aktualnych stanach zagrożenia. Poziom powiatowy w zakresie zarządzania 
kryzysowego charakteryzuje przede wszystkim to, iż większość zadań występuje  
w charakterze wykonawczym. Powiat jako struktura samorządowa współpracuje  
z administracją państwową, będąc elementem zarządzania kryzysowego kraju. 
 

2. Wybrane elementy zarządzania kryzysowego w Polsce 
Do podstawowych elementów zarządzania kryzysowego w Polsce należy 

System Powiadamiania Ratunkowego (SPR). Jest to system, który obsługuje 
zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów alarmowych, umożliwiający 
przekazanie zgłoszenia alarmowego w celu wezwania służb ratowniczych.  
W ramach systemu mogą być obsługiwane numery alarmowe podmiotów, do których 
zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa, porządku publicznego, 
mienia lub środowiska. Operatorzy numerów alarmowych odbierają połączenia, 
następnie przeprowadzają rozmowę w celu uzyskania potrzebnych informacji  
i przekazują zgłoszenie do służb ratunkowych. Operator otrzymuje automatycznie 
informacje na temat lokalizacji dzwoniącego; w przypadku wystąpienia zgłoszeń  
z telefonów komórkowych są to współrzędne geograficzne, numer zgłaszającego 
oraz dane osoby, na którą telefon jest zarejestrowany. W przypadku powiadomień  

                                                           
4M. Żmigrodzki, „ Zarządzanie kryzysowe w Państwie”, wyd. WSIZiA.,  Warszawa 2012, s. 96. 
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z telefonów stacjonarnych operator otrzymuje dokładny adres oraz dane osoby, na 
którą telefon jest zarejestrowany. System powiadamiania ratunkowego pozwala na 
identyfikację numerów zastrzeżonych. Operatorzy mogą szybko rozpoznać 
zgłoszenia fałszywe, złośliwe lub niezasadne.5 System działa z zastosowaniem 
zasady wzajemnej zastępowalności centrów w przypadku technicznej awarii 
jednego CPR-u lub w razie, gdy liczba połączeń przekracza możliwość szybkiej ich 
obsługi, system przekierowuje automatycznie zgłoszenie do CPR-u innego 
województwa. Podstawami prawnymi funkcjonowania systemu powiadamiania 
ratunkowego są: ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 
ratunkowego, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. i określa zadania 
oraz zasady działania CPR-ów w Polsce; a także rozporządzenie ministra 
administracji i cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji  
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.  

Kolejnym elementem zarządzania kryzysowego jest Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy. Jest to integralna część organizacji bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa, obejmująca prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie 
klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, w celu ratowania życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska – system ten skupia jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które 
dobrowolnie w drodze cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach 
ratowniczych6. Ideą organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest 
zapewnienie funkcjonowania specjalistycznych sił ratowniczych na poszczególnych 
poziomach administracji publicznej, które zostały utworzone rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego. 

Następnym elementem zarządzania kryzysowego w Polsce jest system obrony 
cywilnej. Celem tego sytemu jest ochrona ludności, zakładów pracy, dóbr kultury, 
ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie 
w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Działaniem obrony cywilnej  
w Polsce zajmuje się Obrona Cywilna Kraju. Szefowie Obrony Cywilnej na poziomie 
gminy, powiatu i województwa opracowują i opiniują tzw. plany obrony cywilnej, 
wymienione dokumenty są najważniejszą instrukcją dla władz cywilnych w sytuacji 
wystąpienia zagrożenia dla ludności. Szefem Obrony Cywilnej na poziomie 
województwa jest wojewoda, na poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu – 
starosta (prezydent miasta), na poziomie gminy – wójt (burmistrz). Obrona cywilna 
ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użytku publicznego, dóbr 
kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także 
współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska naturalnego 
jak i usuwanie ich ewentualnych skutków7. 

Do głównych zadań obrony cywilnej należy: działalność planistyczna i prace 
organizacyjne, działalność szkoleniowa oraz upowszechnianie tematyki z zakresu 
obrony cywilnej, przygotowanie społeczeństwa do powszechnej samoobrony, 

                                                           
5J. Piwowarski, M. Rozwadowski, „System zarządzania kryzysowego jako element bezpieczeństwa 
narodowego”, wyd. WSPiB, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A,  Kraków, s. 352. 
6Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej(Dz. U. z 2009r., nr 178, poz. 1380)art. 
2, ust. 4. 
7Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U.2015.0.144 ),  art. 137.  
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współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie  
i alarmowanie, przeprowadzanie ewakuacji lokalnej ludności. Przygotowanie 
punktów ochronnych, organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, zapewnienie 
doraźnych lokali i pomieszczeń oraz zaopatrywanie ludności poszkodowanej  
w podstawowe środki, zabezpieczenie dóbr kultury, ważnej dokumentacji i urządzeń 
przeznaczonych do użytku publicznego, doraźne przywracanie działania 
niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie 
awaryjnych ujęć wody pitnej, pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku na 
obszarach dotkniętych klęskami8. Terenowymi organami obrony cywilnej są 
wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). 
 

3. Zarządzanie kryzysowe w samorządach 
Zarządzanie kryzysowe w administracji samorządowej jest nieodłączną częścią 

bezpieczeństwa narodowego. Spełnia ważną rolę w rozwiązywaniu i zapobieganiu 
sytuacjom kryzysowym. Polega na przygotowaniu oraz przeciwdziałaniu  
w przypadku wystąpienia zagrożenia, oraz na przywracaniu lub utrzymaniu 
stabilizacji. Celem zarządzania kryzysowego jest minimalizowanie zagrożeń, które 
mogą potencjalnie wystąpić, oraz sprawne działania w przypadku ich wystąpienia. 
Sprawność w działaniach zależy od wielu czynników takich jak wiedza, kompetencje, 
wyszkolenie i umiejętności osób kierującymi takimi działaniami, jak i jednostek, które 
biorą udział w akcjach ratowniczych i stanach zagrożenia9. 

Zarządzanie kryzysowe polega działaniach, które nie dopuszczą do sytuacji 
kryzysowej. Dlatego duży nacisk należy położyć na przygotowanie na wypadek 
wystąpienia owej sytuacji, planowanie szerokich działań, podział kompetencji  
i obowiązków a także systemy zabezpieczeń10. 

Zarządzanie kryzysowe opiera się na kilku zasadach: 
- „Zasada prymatu jednoosobowego kierownictwa” – powierzenie kompetencji 

decyzyjnych jednoosobowym organom, które sprawują władzę w określonym 
zakresie. Organami takimi są odpowiednio wojewoda, starosta (prezydent miasta), 
wójt (burmistrz). 

- „Zasada odpowiedzialności organów władzy publicznej” – odpowiedzialność 
za zarządzanie kryzysowe przez funkcjonujące w państwie organy administracji 
publicznej. Podstawowa rola administracji to zapewnienie bezpieczeństwa  
w zakresie władzy administracyjnej oraz usuwanie występujących zagrożeń. 

- „Zasada prymatu układu terytorialnego” – podstawa działania organów 
władzy stanowi podział terytorialny państwa. 

- „Zasada funkcjonalnego podejścia” – określenie względnie stałych, 
typowych i sformalizowanych proceduralnie działań, wyodrębnienie ze względu na 
charakter i rodzaj. 

- „Zasada zespolenia” – polega na nadawaniu organom administracji (wójt, 
starosta, wojewoda) władzy nad wszystkimi pozostałymi formami administracji 
zespolonej i niezespolonej. 

- „Zasada ciągłości funkcjonowania państwa” – określa, iż bez względu na 
okoliczności i stan państwa pozostają niezmienne formy organizacji władzy 

                                                           
8Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym. 
9K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, wyd. 
Difin, Warszawa 2010, s. 11. 
10J. Gryz, W. Kitler, „System reagowania kryzysowego”, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 203. 
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państwowej, poszczególne organy sprawują swoje funkcje w czasie wojny, kryzysu 
i pokoju. 

Najważniejsze zadania do zrealizowania występujące w sytuacjach 
kryzysowych, które stoją przed centralnymi i terenowymi organami administracji 
rządowej i samorządowej to zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności, dóbr 
materialnych i nienaruszalności środowiska. W Polsce zadania w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego realizują 
następujące podmioty: 

1) administracja publiczna  
a) szczebel centralny – Prezydent RP, Premier i Rada Ministrów, Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
b) szczebel województwa – wojewoda i urząd wojewódzki, marszałek zarządu 

województwa i urząd marszałkowski,  
c) szczebel powiatu – starosta zarządu powiatu i starostwo,  
d) szczebel gminy – wójt/burmistrz/prezydent miasta i urząd gminy/ miasta;  
2) wyspecjalizowane organy państwowe podległe MSWiA:  
a) Policja,  
b) Straż Graniczna,  
c) Służba Ochrony Państwa,  
d) Państwowa Straż Pożarna;  
3) wyspecjalizowane organy państwowe podległe Prezesowi Rady Ministrów 

(cywilne służby specjalne) 
4) wyspecjalizowane organy państwowe podległe innym centralnym organom 

administracji państwowej  
5) organy kontroli i inspekcje  
6) samorządowe formacje porządkowe – straże gminne/miejskie;  
7) prywatne jednostki bezpieczeństwa i porządku publicznego 
Sprawność funkcjonowania wymienionych jednostek wiąże się z sprawnym 

zorganizowaniem wspólnego systemu przeciwdziałania zagrożeniom 
spowodowanym przez siły natury i rozwój cywilizacyjny. Takie zadania są 
wyzwaniem dla systemów zarządzania kryzysowego, funkcjonujących w ramach 
administracji publicznej różnych szczebli, instytucji gospodarczych i użyteczności 
publicznej, które przygotowują organizacje i społeczności lokalne do działania  
w sytuacjach, kiedy ich byt, ich przetrwanie jest zagrożone dotyczy również innych 
podmiotów reagujących w sytuacjach kryzysowych. W tym systemie muszą 
poprawnie funkcjonować elementy prewencji i profilaktyki, rozwiązania operacyjne 
oraz logistyczne, umożliwiające szybkie reagowanie na powstałe zagrożenia  
i chroniące ludzi oraz lokalne środowisko. System powinien funkcjonować 
poprawnie, aby umożliwić efektywną koordynację działań ratowniczych 
prowadzonych przez służby oraz likwidację skutków zagrożeń, aż do przywrócenia 
stanu pierwotnego. System zarządzania kryzysowego jako system ochrony 
ludności, przede wszystkim niezbędny jest w sytuacjach wystąpienia zagrożeń 
wymagających podjęcia działań ze strony administracji publicznej. Tworzony jest 
przez władze publiczne wszystkich szczebli. W jego skład wchodzą instytucje 
sektora publicznego i prywatnego, a także obywatele, żeby realizując programy 
zapobiegawczo-przygotowawcze, skutecznie przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom 
niebezpiecznym dla życia, zdrowia, mienia i infrastruktury, a w razie wystąpienia 
kryzysu reagować, aby kontrolować jego przebieg w sposób zapewniający 
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poszkodowanym pomoc oraz odbudowę struktur społecznych po ustąpieniu 
kryzysu. Kompleksowy system zarządzania kryzysowego obejmuje wszystkie 
poziomy zarządzania związane z podziałem administracyjnym kraju: centralny, 
wojewódzki, powiatowy, gminny oraz sektory publiczny i prywatny, oraz wszystkie 
rodzaje zagrożeń wywołujące kryzysy: naturalne, techniczne, wojenne11. 
 

4. Kierowanie bezpieczeństwem powiatu w czasie sytuacji kryzysowej 
Powiat posiada ustrój jednostki samorządowej o charakterze wspólnoty, 

wyposażonej w znamiona osoby prawnej i podmiotu władzy publicznej. Mając taki 
charakter, powiat może podejmować decyzje prawne w granicach określonych 
przepisami. Uprawnienia nadzorcze sprawuje przy pomocy organów administracji, 
w tym powiatowych i państwowych służb, inspekcji i straży funkcjonujących  
w ramach administracji powiatu, pod zwierzchnictwem organu władzy – starosty – 
przewodniczącego zarządu powiatu. 

Układ i zawartość planu zarządzania kryzysowego powiatu określają art. 5 
Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym oraz wytyczne 
wojewody. Załączniki do planu zawierają procedury służb resortowych, w których 
zostały przedstawione zakresy działań powiatowych służb, straży i inspekcji  
w czasie wystąpienia zagrożeń, wynikających z siatki bezpieczeństwa powiatu.  
Z przepisów prawa i wewnętrznych dokumentów powiatów, określających 
kompetencje organów, inspekcji, straży i służb oraz powiatowego zespołu 
zarządzania kryzysowego wynika, że zespół ten realizuje zadania określone w art. 
14 ust. 8, art. 17 ust2 pkt 5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności  
w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej12. Aby zagrożenie można było uznać za 
sytuację kryzysową muszą jednocześnie zaistnieć dwa ustawowe elementy, 
wynikające z art. 3 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym: 

1) Zagrożenie musi wpływać negatywnie na poziom bezpieczeństwa  
w znacznych rozmiarach lub dla środowiska 

2) Zagrożenie wywołuje znaczne ograniczenia w działaniu i funkcjonowaniu 
właściwych organów administracji publicznej ze względu na 
nieadekwatność posiadania sił i środków. 

Przedział sytuacji kryzysowej wyznacza dwie grupy zagrożeń: zagrożenia 
codzienne i zagrożenia szczególne. Pierwsza grupa scharakteryzuje sytuację 
kryzysową u podstaw, gdy poziom zagrożeń jest niewielki. Druga grupa umożliwia 
spojrzenie na sytuację kryzysową ,,od góry”, gdy zagrożenia przybierają postać 
skrajną, ekstremalną. Zagrożenia codzienne nie posiadają jednej, powszechnie 
stosowanej nazwy. Określane są mianem zagrożeń typowych, podstawowych, 
powszechnych. Zagrożenia codzienne wyróżnia wysoka częstotliwość 
występowania, uzasadniająca nazwanie ich zagrożeniami wysokiego ryzyka, oraz 
niskie skutki, które w przypadku liczby ofiar, rannych lub wielkości strat materialnych 
są ograniczone, łącznie z obszarem, na którym dane zagrożenie wystąpiło13. 
Zagrożenia codzienne nie powodują szczególnego przerażenia. Ich typowość  
i powszechność powodują, że przechodzi się nad nimi do porządku dziennego,  

                                                           
11J. Ziarko, J. Wałas - Trębacz, „Podstawy zarządzania kryzysowego – cz. 1 zarządzanie kryzysowe  
w administracji publicznej”, Kraków 2010, s. 130. 
12Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym. 
13 J. Wolanin, „Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli: ochrona ludności na czas pokoju”, wyd. Danmar, 
Warszawa 2005,  s. 51 
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a informacje o nich traktuje bez zaskoczenia, niczym dane statystyczne. Za 
zwalczanie zagrożeń codziennych odpowiadają podmioty wyspecjalizowane  
w zapewnianiu bezpieczeństwa takie jak Państwowa Straż Pożarna czy policja. 
Każda ze służb zgodnie ze swoją właściwością, wykonuje zadania, do których 
została powołana. W zależności od charakteru zagrożenia ,,na miejscu” pojawiają 
się różne służby, inspekcje, straże, zawsze w ilości ograniczonej co najwyżej do kilku 
podmiotów, najczęściej do jednego. Wszystkie one działają na podstawie swoich 
ustaw i aktów wykonawczych, w sposób niezależny, bez konfliktów 
kompetencyjnych. Zwalczanie zagrożeń codziennych nie wymaga dodatkowych sił  
i środków, tak z wewnątrz danej formacji, tj. od jednostek z poziomu równorzędnego 
lub wyższego, jak i z zewnętrz, ze strony podmiotów o właściwości ogólnej. Do 
zwalczania zagrożeń codziennych wystarczają posiadane uprawnienia  
i umiejętności, których poziom przesądza o sprawności działania interweniujących 
funkcjonariuszy. Zupełnie inne są zagrożenia szczególne, które w odróżnieniu od 
zagrożeń codziennych występują rzadko, a ich skutki należą do najpoważniejszych. 
Rozmiar zniszczeń, jaki ze sobą przynoszą, odbiega w sposób jakościowy od innych 
grup zagrożeń. Nie jest to rozmiar większy w znaczeniu spotęgowania, lecz skrajny 
i progowy zarazem. Nie ma stopnia wyższego i kolejnych zagrożeń. Skala możliwych 
zagrożeń kończy się na zagrożeniach szczególnych, które są w stanie ostatecznie 
zakończyć dotychczasowe funkcjonowanie, niezależnie czy będzie ono dotyczyło 
społeczności lokalnej powiatu, czy całego państwa14. 

Zwalczanie zagrożeń szczególnych wymaga podjęcia działań różniących się od 
tych, które są stosowane w zagrożeniach codziennych. Działania nie wynikają ze 
swobodnie dokonanego wyboru, lecz z konieczności nakazującej sięgnąć po 
wszelkie środki, które mogą pomóc w powrocie do stanu pierwotnego, czyli sytuacji 
sprzed pojawienia się zagrożeń szczególnych. Z tego też powodu stosowane środki 
nie stanowią rozwinięcia dotychczasowych, znanych z zagrożeń codziennych. 
Działania podejmowane w warunkach zagrożeń szczególnych są innego rodzaju, 
pod względem treści, jak i celu. Mogą one zmieniać uznane zasady działania 
organów władzy publicznej i ograniczać, wolności i prawa człowieka i obywatela  
w sposób niedostępny dla innych zagrożeń. W imię ratowania wartości najwyższych, 
przysługuje im moc przemiany dotychczasowego ładu, jego zawieszenia, 
ograniczenia, słowem poświęcenia w walce ze szczególnym zagrożeniem15. 
Zagadnienia te są zawarte w stanach nadzwyczajnych, które mówią o instytucjach 
przeznaczonych do przeciwdziałania szczególnym zagrożeniom, które obecnie 
występują w trzech odmianach: stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego oraz 
stanu wojennego. 

W sytuacji kryzysu kierowanie zapobieganiem, reagowaniem, usuwaniem 
skutków zagrożeń oraz monitorowaniem będzie realizował starosta, przy pomocy 
powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz powiatowych służb, inspekcji, 
straży oraz pozostałych jednostek organizacyjnych tworzących administrację 
zespoloną powiatu. Działania i zadania są realizowane zgodnie z planem 
zarządzania kryzysowego, siatką bezpieczeństwa oraz procedurami resortowymi 
instytucji wiodącej, której działania są wspierane operacyjnie i logistycznie przez 

                                                           
14M. Brzeziński , „Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
2010, s. 34-45. 
15Tamże, s. 48-55. 
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powiatowy zespół zarządzania kryzysowego, któremu przewodniczy starosta. Na 
miejscu zdarzenia podczas wystąpienia zagrożenia całą akcję nadzoruje kierownik 
instytucji wiodącej – właściwej do zagrożenia służby resortowej, wyznaczonej 
zgodnie z siatką bezpieczeństwa powiatowego Planu zarządzania kryzysowego. 
Inne powiatowe służby, straże i inspekcje wspierają działania w ramach 
powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, przy pomocy którego starosta 
realizuje zadania dla potrzeby zarządzania kryzysowego i kieruje działaniami 
związanymi z bezpieczeństwem w sytuacji kryzysu oraz klęski żywiołowej na terenie 
powiatu. Podstawowymi elementami systemu kierowania bezpieczeństwem powiatu 
w czasie sytuacji kryzysowej są: 
- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który wykonuje na terenie powiatu 
zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego. Powiatowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego składa się z szefa, zastępcy a także grup roboczych o charakterze 
stałym i czasowym. Działa na podstawie planów zatwierdzonych przez starostę. 
Dokumentami działań i prac zespołów są m. in.: roczne plany pracy, plany 
reagowania kryzysowego, plany ćwiczeń, raporty bieżące i okresowe, raporty 
odbudowy. Do podstawowych zadań Zespołu Powiatowego należy: 

1. W fazie zapobiegania: 
a) analizowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń możliwych do wystąpienia 
na obszarze powiatu 
b) ocena elementów infrastruktury technicznej, środowiska naturalnego oraz 
grup i środowisk społecznych szczególnie narażonych na skutki klęsk 
żywiołowych lub zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej 
c) ocena obowiązujących aktów prawa lokalnego w zakresie prawidłowości  
i skuteczności oraz aktualności zawartych rozwiązań prawnych z zakresu 
bezpieczeństwa  
d) opracowanie projektów aktów prawa miejscowego oraz opiniowanie 
przepisów z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, przygotowywanych przez 
inne instytucje i służby 
e) monitorowanie i udział w procesie planowania zagospodarowania 
przestrzennego, w aspekcie rejonów, obszarów i stref szczególnie podatnych 
na negatywne skutki klęsk żywiołowych  
2. W fazie przygotowania:  
a) opracowanie i aktualizowanie Powiatowego Planu Reagowania 
Kryzysowego  
b) bieżące monitorowanie stanu organizacji i wyposażenia Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
c) bieżące monitorowanie stanu organizacji i możliwości rozwinięcia stanowiska 
pracy Zespołu Powiatowego  
d) opracowanie, weryfikacja i aktualizowanie rozwiązań organizacyjno-
prawnych oraz technicznych z zakresu łączności pomiędzy wszystkimi 
ogniwami organizacyjnymi systemu zarządzania i reagowania kryzysowego 
e) przygotowanie zasad wymiany informacji 
f) analizowanie przebiegu działań ratowniczych i odbudowy prowadzonych  
w przeszłości na terenie powiatu 
3. W fazie odbudowy:  
a) nadzorowanie przebiegu szacowania szkód oraz opiniowanie wniosków 
organów i instytucji o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej, na usunięcie 
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strat i szkód wywołanych klęską żywiołową lub zdarzeniem o znamionach klęski 
żywiołowej  
b) zapobieganie powstawaniu powtórnych zagrożeń będących skutkami klęski 
żywiołowych  
c) zapewnienie odpowiednich warunków egzystencji ludności poszkodowanej  
d) monitorowanie systemu pomocy społecznej oraz rozporządzania środków 
pochodzących z pomocy humanitarnej na rzecz lokalnej ludności 
poszkodowanej 
e) monitorowanie systemu służby zdrowia w zakresie leczenia ludności 
poszkodowanej   
f) podjęcie przedsięwzięć skutkujących odtworzeniem sił, środków i zasobów 
służb ratowniczych do poziomu osiągnięcia ich pełnej gotowości 
g) koordynowanie i monitorowanie działań realizowanych na poziomach 
administracji powiatowej związanych z przywróceniem sprawności 
infrastruktury technicznej, budowlanej, transportowej, łącznościowej, systemu 
zaopatrzenia ludności, oświaty i wychowania, kultury oraz sztuki  
h) opracowanie ocen, opinii i analiz oraz niezbędnej dokumentacji 
sprawozdawczej w celu wypracowania oraz podjęcia realizacji wniosków  
i zaleceń mających na celu zmniejszenie w przyszłości podatności powiatu jako 
całości na negatywne skutki klęski żywiołowej 
- Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego, którego podstawowymi 

zadaniami jest: 

 pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji w 
zakresie zarządzania kryzysowego  

 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 
publicznej  

 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne  
- Plan zarządzania kryzysowego powiatu, który zawiera siatkę bezpieczeństwa 

wyznaczającą instytucje pomocnicze przy danym zagrożeniu oraz obowiązki  
i zadania uczestników zarządzania kryzysowego; tabelę koordynacji wsparcia 
logistycznego; siatkę monitorowania zagrożeń; mapy ryzyka i mapy występowania 
zagrożeń; wykaz infrastruktury krytycznej, organizacje ratownictwa, opieki 
medycznej oraz pomocy społecznej i psychologicznej. Istotną rolę w kierowaniu 
bezpieczeństwem oprócz starosty ma także instytucja wiodąca.  

Kierownik instytucji wiodącej zgodnie z regulaminem prac i działań 
powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych, jest 
szefem operacji – sztabu kryzysowego. Sztab kryzysowy realizuje zadania 
zarządzania kryzysowego, wynikające z procedur instytucji wiodącej, stanowiącej 
załącznik do Planu zarządzania kryzysowego powiatu. W powiecie w zakresie 
zespołu zarządzania kryzysowego funkcje organu sztabowego pełni grupa operacji, 
którą kieruje organ wykonawczy instytucji wiodącej. Wymieniona grupa to sztab 
kryzysowy, który wykonuje zadania operacyjne dla potrzeb zarządzania 
kryzysowego. Również ważną rolę w kierowaniu bezpieczeństwem w powiecie 
odgrywa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, który funkcjonuje 
całodobowo jako służba dyżurna starosty. Stanowi ona element stałego dyżuru na 
potrzeby osiągania wyższych stanów gotowości obronności państwa. Dla 
sprawnego kierowania bezpieczeństwem starosta musi mieć do dyspozycji 
powiatowy zespół bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wraz z podzespołem 
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doradczym, w którego skład wchodzą organy administracji powiatu, oraz podzespół 
sztabowy, realizując zadania ponad gminne i procedury reagowania w przypadkach 
wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa oraz wystąpienia sytuacji kryzysowej, klęsk 
żywiołowych oraz stanów nadzwyczajnych w powiecie. 

Uruchamianie sił i środków w sytuacji kryzysowej jest uzależniony od stanu 
gotowości obronnego państwa, czyli w czasie pokoju, wojny, kryzysu polityczno-
militarnego. W czasie pokoju działania w zakresie uruchamiania środków są 
wykonywane zgodnie z planem zarządzania kryzysowego powiatu przez działanie 
powiatowych służb, inspekcji oraz straży z powiatowym centrum zarządzania 
kryzysowego. W zarządzaniu kryzysowym bowiem panuje zasada urzutowania sił  
z punktów widzenia możliwości oraz procedur uruchamiania. W zakresie planów 
zarządzania kryzysowego opracowywane są procedury reagowania, powiadamiania 
i współdziałania, które określają zasady uruchamiania i kolejność działań  
z podziałem na zagrożenia wynikające z siatki bezpieczeństwa razem  
z określeniem zakresu odpowiedzialności organów administracji publicznej, które 
realizują zadania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Tryb uruchamiania 
działań powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego określa regulamin tego 
zespołu oraz procedury działania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, 
które stanowią załączniki do planów zarządzania kryzysowego powiatu.  
W przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego organów administracji 
publicznej lub systemów teleinformatycznych, które są elementami infrastruktury 
krytycznej, mogą zostać wprowadzone stopnie alarmowe: 1 - ALFA, 2 – BRAVO, 3 
– CHARLIE, 4 – DELTA. W przypadku wojny główną zasadą w zakresie 
uruchamiania środków do likwidacji skutków zagrożeń jest realizacja działań powiatu 
z środków własnych, które będą podporządkowane w czasie obowiązywania stanu 
nadzwyczajnego staroście – szefowi obrony cywilnej powiatu. Szef obrony cywilnej 
powiatu wykonuje zadania zgodnie z powiatowym planem obrony cywilnej, w tym 
planami ewakuacji16. 
 

Podsumowanie 
Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa wiąże się z działaniami mającymi 

na celu doskonalenie całego systemu, którego elementem jest zarządzanie 
kryzysowe, natomiast głównym celem jest niedopuszczenie do powstania sytuacji 
kryzysowej, przygotowanie się do jej wystąpienia, przejmowanie nad nią kontroli  
w trybie zaplanowanych i przygotowanych działań oraz powrót do stanu 
pierwotnego. Przeciwdziałanie i zminimalizowanie skutków współczesnych 
zagrożeń wymaga przygotowania administracji rządowej i samorządowej na 
wszystkich poziomach zarządzania państwem - zarówno w stanach 
poprzedzających kryzys, jak i w trakcie. Powiaty są ośrodkami kultury i rozwoju 
lokalnego, integrującymi społeczeństwo. W powiecie funkcjonuje dużo różnych, 
resortowych podsystemów bezpieczeństwa, niepowiązanych w spójny powiatowy 
system bezpieczeństwa. Zasadne jest funkcjonowanie powiatowego systemu 
bezpieczeństwa i działających w nim organów stanowiących takich jak rada powiatu, 
wykonawczych czyli starosty oraz zarządzających – zarząd powiatu. Potrzebne jest 

                                                           
16Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, Dz. U. 2002, nr 96 
poz. 850. 



169 

 

również powoływanie specjalistycznych elementów organizacyjnych systemu  
w postaci organów doradczych takich jak powiatowy zespół bezpieczeństwa  
i zarządzania kryzysowego, które pełniłyby rolę dotychczasowego zespołu 
zarządzania kryzysowego, komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego 
zapewniającej realizacje zadań starosty z zakresu nadzoru nad powiatowymi 
służbami, inspekcjami oraz organów wykonawczych, operacyjnych o charakterze 
sztabowym. 
 

Streszczenie  
Autorzy artykułu prezentują problematykę zarządzania kryzysowego na 

poziomie powiatu oraz przedstawiają rolę komórek bezpieczeństwa w powiecie dla 
zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Zwrócili uwagę, iż przed zarządzaniem 
kryzysowym w powiecie, stoją nowe wyzwania i zagrożenia w obszarze 
bezpieczeństwa, które wymagają spójnych działań, odpowiednich procedur oraz 
ochrony najważniejszych elementów funkcjonowania organów administracyjnych na 
danym terenie. Rozpoczynając swoje rozważania autorzy w pierwszej kolejności 
odnieśli się do istoty pojęcia zarządzania kryzysowego w Polsce oraz przedstawili 
strukturę, organy odpowiadające za zarządzanie kryzysowe w państwie oraz opisali 
wybrane elementy zarządzania kryzysowego. Dalej przybliżyli funkcjonowanie 
organów administracji samorządowych odpowiadających za działania w czasie 
wystąpienia sytuacji kryzysowej. W głównej części artykuły autorzy opisują 
funkcjonowanie zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym oraz 
przedstawiają zadania starosty oraz współdziałających służb, straży i instytucji. 
Podsumowując wskazują na istotną rolę jaką pełnią organy działające na terenie 
danego powiatu takie jak rada oraz zarząd powiatu w zakresie bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej oraz państwa. 

Słowa kluczowe: administracja, bezpieczeństwo, działania, funkcjonowanie, 
zarządzanie 
 

Summary 
The authors of the article present the issues of crisis management at the poviat 

level and present the role of security cells in the poviat for ensuring state security. 
They pointed out that before crisis management in the poviat, there are new 
challenges and threats in the area of security that require coherent actions, 
appropriate procedures and protection of the most important elements of the 
functioning of administrative bodies in a given area. Starting their considerations, the 
authors first referred to the essence of the concept of crisis management in Poland 
and presented the structure, authorities responsible for crisis management in the 
country and described selected elements of crisis management. They further 
discussed the functioning of local government administration bodies responsible for 
actions during a crisis situation. In the main part, the authors describe the functioning 
of crisis management at the poviat level and present the tasks of the staroste and 
cooperating services, guards and institutions. In summary, they point to the 
important role played by bodies operating in a given poviat, such as the council and 
poviat management in the field of local community and state security. 

Key words: administration, security, activities, functioning, management 
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Anna ZAKOBIELSKA 
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 
 
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W KSZTAŁTOWANIU 

KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W ORGANIZACJI 
 
 

Termin „kultura bezpieczeństwa” po raz pierwszy zastosowano w raporcie1  
z roku 1986 po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Określał on kulturę 
bezpieczeństwa jako zespół postaw i cech organizacji i jednostek, a jednocześnie 
stawiał diagnozę, która wyjaśniała jak brak wiedzy oraz niezrozumienie ryzyka mogły 
przyczynić się do zaistnienia tej katastrofy2.  

Od tamtego czasu definicji kultury bezpieczeństwa powstało dość sporo, jednak 
wszystkie krążą wokół tych samych bądź bardzo podobnych wartości. 
Skonsolidowana, uniwersalna definicja zawiera w sobie kwestie zarówno 
indywidualnych rezultatów, jak i postaw grupowych, wzorców zachowań, 
kompetencji, komunikacji, zaufania, a także wspólnego postrzegania ważności 
bezpieczeństwa wykonywanej pracy3. 

Definicja kultury bezpieczeństwa organizacji jest zazwyczaj ściśle związana  
z obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz samym środowiskiem pracy. 

Geneza pojęcia bezpiecznej pracy sięga aż do czasów średniowiecznych, kiedy 
to ówcześnie panująca władza uznała za niezbędne uregulowanie standardów 
pracy. Krakowski książę, Leszek Biały, już w roku 1221 wydał ordynację górniczą, 
która jednoznacznie wskazywała warunki bezpiecznego procesu wydobywania 
kruszców4.  

Wraz z rozwojem handlu i przemysłu nasilały się również potrzeby do 
szerszego uregulowania i znormalizowania warunków pracy bezpiecznej dla 
człowieka, które zawierać miały określone gwarancje. Rozwój tych tendencji  
i jednocześnie pierwsza faza rozwoju strategii bezpieczeństwa pracy miały miejsce 
w XIX wieku. Na ziemiach niepodległej Polski pojawiły się dość szybko akty prawne, 
bezpośrednio związane z tematyką bhp: 

 Rozporządzenie Prezydenta RP o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich 
zwalczaniu z dnia 22 sierpnia 1927 roku, 

 Rozporządzenie Prezydenta RP o bezpieczeństwie i higienie pracy z dnia 
16 marca 1928 roku5. 
Faza druga rozpoczęła się na początku lat 80. XX wieku. Głównie polegała na 

intensyfikacji reform i usprawnień systemu ochrony pracy. Swoim zasięgiem 
obejmowała Stany Zjednoczone oraz państwa Europy Zachodniej.  

                                                           
1International Atomic Energy Agency, Summary Report on the Post Review Meeting on the Chernobyl 
Accident, Report by International Nuclear Safety Advisory Group, Safety series N75-INSAG-1, Vienna, 
1986. 
2M. Stankiewicz, M. Sznajder, Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Białostockiej. Białystok 2010, s. 16. 
3Jedna z najbardziej popularnych definicji kultury bezpieczeństwa pracy, opracowana przez Brytyjski 
Komitet Wykonawczy ds. BHP, Health and Safety Executive (HSE).  
4A. Knapik, M. Paradowski, BHP w warunkach pracy umysłowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Nr 1(9)/2013, s. 137. 
5Tamże, s. 138. 
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Trzecia faza zapoczątkowana została u schyłku lat 80. XX wieku i trwa do dziś. 
Jej działania opierają się na normalizacji i przede wszystkim wdrażaniu utworzonych 
systemów zarządzania bhp, które nie tylko są istotne dla pracowników, ale stanowią 
podstawowy element w procesie zarządzania bezpieczeństwem pracy  
w przedsiębiorstwie6. 

Polska, jako jeden z krajów Unii Europejskiej, obowiazana została do 
ujednolicenia swoich uregulowań prawnych zgodnie z wytycznymi. Zakres, jakim 
objęte były regulacje, obejmował głównie rodzaje działań, które powinny być 
podejmowane w celu zapewnienia warunków zapobiegających powstawaniu 
wypadków, zapobiegających występowaniu chorób zawodowych oraz spełniających 
podstawowe zasady ergonomii7. 

 
Czym jest bezpieczeństwo i higiena pracy? – próba definicji  
Pojęcie bezpieczeństwa i higieny pracy nie posiada legalnej definicji pod 

względem prawnym. Analizując literaturę przedmiotu można dostrzec, iż zasadnicza 
część zawarta została w prawie pracy, nie wyłączono jej jednak również spod 
charakteru społecznego8. W prawie socjalnym międzynarodowym przepisy 
regulujące kwestie bhp sa określane mianem przepisów „bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników”, co sugeruje podmiotowy wymiar ochrony, odnoszący się 
bezpośrednio do pracownika. W prawie polskim z kolei określenie przyjęte jako 
„bezpieczeństwo i higiena pracy” sugeruje wymiar przedmiotowy. Zapewnienie 
warunków do bezpiecznej pracy, które w prawie polskim wynika bezpośrednio  
z Konstytucji, w spojrzeniu międzynarodowym jest jedynie środkiem do osiągnięcia 
wyższego celu, czyli bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika9. 

Pomimo wszelkich rozbieżności, zarówno co do istoty, jak i zakresu 
bezpieczeństwa pracy, istniejący pogląd w odniesieniu do samego przedmiotu 
ochrony jest dość jednolity, gdyż stanowi go ochrona pracy żywej10. 

Ustalenie znaczenia zwrotu bhp opierać się zatem będzie na syntezie definicji 
występujących w literaturze przedmiotu oraz wytycznych zawartych  
w obowiązujących aktach prawnych. Po pierwsze, „o wadze i znaczeniu 
zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy świadczy 
fakt, że wymóg ten został wymieniony w katalogu obowiązków pracodawców 
zawartym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku”11. Zgodnie 
z art. 66.1. Konstytucji „każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy”12. 

Inne źródło podaje, iż „prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
jest tym uprawnieniem pracujących, którego rangę i znaczenie najdobitniej 
podkreśla fakt jego szerokiego uregulowania w kodeksie pracy i w przepisach 

                                                           
6A. Berkowska, M. Drzewiecka, B. Mrugalska, Świadomość pracodawców o istocie bezpieczeństwa pracy 
a poziom wypadków przy pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Politechniki 
Śląskiej. 2014, Nr 71(1917), s. 21-22. 
7A. Berkowska, M. Drzewiecka, B. Mrugalska, Analiza obszarów techniczno-organizacyjnych 
wpływających na zarządzanie bezpieczeństwem pracy [w:] R. Knosala (red.) Innowacje w zarządzaniu i 
inżynierii produkcji, PTZP. Opole 2013, s. 1053. 
8A. Knapik, M. Paradowski, dz. cyt., s. 136. 
9A. Berkowska, M. Drzewiecka, B. Mrugalska, Świadomość…, dz. cyt., s.22. 
10Tamże. 
11A. Knapik, M. Paradowski, dz. cyt., s. 137. 
12Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), art. 66 pkt 1. 
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szczególnych”13. Natomiast u Kuźniara czytamy, że: „kodeks pracy wyznacza 
jedynie ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; skonkretyzowanie regulacji 
w tym zakresie zostało zawarte w kilkudziesięciu aktach wykonawczych, 
szczegółowo regulujących każdy rodzaj działalności pracodawców”14. 

Na podstawie przytoczonych argumentów należy uznać, iż bezpieczeństwo  
i higiena pracy rozumiane powinno być jako zespół wszelkich elementów, które, ze 
względu na swoje przeznaczenie i cel, tworzą właściwe warunki pracy, eliminujące 
lub znacznie ograniczające zagrożenia dla ludzkiego życia i zdrowia, pochądzące 
ze środowiska pracy. 
 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
Systemy zarządzania, w tym również systemy zarzadzania bhp, są systemami 

stosowania dobrowolnego. Ich rozwiązania często odwołują się do wrażliwości  
i świadomości uczestników, zachęcają do odpowiedzialnego postępowania i zmiany 
zachowań na rozsądne, przekonują o swojej skuteczności. Ich celem pośrednim jest 
przełamywanie barier: 

 informacyjnych – związanych przede wszystkim z ograniczonym znacznie 
dostępem do informacji o potencjalnych korzyściach realizowanego 
przedsięwzięcia, 

 mentalnych – wynikających z potencjalnie niskiego stanu wiedzy  
i świadomości uczestników na temat nowych inicjatyw, podejmowanych  
w zakładach pracy; 

 ekonomiczno-organizacyjnych – związanych bezpośrednio  
z nieuzasadnionym przekonaniem o deficycie odpowiednich zasobów 
organizacyjnych i finansowych, potrzebnych do podjęcia określonych działań15. 
Rodzaj oraz kierunek podejmowanych działań wyznaczają przyjętą przez 

organizację strategię zarządzania bezpieczeństwem pracy.  
Strategia proaktywna, zwana również prewencyjną lub zapobiegawczą, 

koncentruje się głównie na tworzeniu bezpiecznych warunków oraz miejsc pracy. Jej 
cechami charakterystycznymi są przede wszystkim ciągłe doskonalenie, 
minimalizacja ryzyka zawodowego oraz eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy. 
Istotne znaczenie pełni również społeczne podejście do tematu, wyrażające się 
dużym zaangażowaniem w proces doskonalenia wszystkich pracowników. 

Strategia reaktywna odnosi się do działań podejmowanych w sytuacji 
zagrożenia. Pomimo, iż można ograniczyć do poziomu akceptowalnego 
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, to wypadki przy pracy, niestety,są 
nieuniknione. Strategia reaktywna zatem obejmuje postępowanie oraz badania 
powypadkowe, przygotowywanie planów ratowniczo-operacyjnych na wypadek 
awarii, jak również działania łagodzące skutki zdarzenia16. 

W literaturze przedmiotu dzieli się systemy zarządzania na kilka rodzajów, 
głównie w zależności od stopnia sformalizowania lub zintegrowania, co zostało 
przedstawione kolejno na rysunkach 1 i 2. 
 

                                                           
13A. Knapik, M. Paradowski, dz. cyt., s. 137. 
14A.P. Kuźniar, Kodeks pracy 2012 z komentarzem, Infor. Warszawa 2012. 
15J. Ejdys, U. Kobylińska, A. Lulewicz-Sas, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem  
i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok 2012, s. 5-6. 
16A. Knapik, M. Paradowski, dz. cyt., s. 137-138. 
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Rysunek 1. Systemy zarządzania w zależności od stopnia sformalizowania 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Ejdys, U. Kobylińska, A. Lulewicz-

Sas, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem 
pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok 2012, s. 7 - 8. 

 
Znormalizowane podejście wymaga stosowania się do określonych norm oraz 

poddawania systemów ocenie zewnętrznej, której dokonują niezależne 
akredytowane jednostki. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż samo tylko wdrożenie 
podejścia znormalizowanego, bez odpowiedniego zaangażowania zasobów 
ludzkich, materialnych i finansowych, nie daje gwarancji skuteczności działania17. 
 
  

                                                           
17J. Ejdys, Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok 2011, s. 9-10. 
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Rysunek 2. Systemy zarządzania w zależności od stopnia zintegrowania 

 
Źródło: R. Nowosielski, Ogólne problemy integracji systemów zarządzania, 

Czystsza Produkcja w Polsce. Nr 1/1999.  
 

Celem działalności normalizacyjnej jest opracowanie norm, które będą 
zapobiegać technicznym barierom, redukować zbędną różnorodność wyrobów oraz 
zapewniać ich funkcjonowanie, gwarantować jednolity sposób oceny jakości 
produktów, a także porządkować dziedzinę w zakresie terminologii, pojęć, symboli, 
kryteriów, procesów i metod oraz ułatwiać dzięki temu proces porozumiewania się18.  

Podejście znormalizowane zakłada, że standardy: 

 egzekwują stosowanie ogólnej, ujednoliconej terminologii przez wszystkie 
jednostki i organizacje, bez względu na typ czy rodzaj działalności; 

 wymagają wdrożenia i rozwijania sformalizowanych systemów zarządzania 
w odpowiednich obszarach; 

 wymagają wdrożenia systemu kontroli, zarówno audytów zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych; 

 wymagają uzyskania od niezależnych akredytowanych jednostek 
certyfikacyjnych potwierdzenia zgodności z wymaganiami norm19. 
Koniecznym minimum dla systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy jest 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych, obowiązujących w danym kraju. Aby 
system był efektywny, działania powinny wybiegać ponad przepisy prawa. 
Podstawowym celem nowoczesnego podejścia do zarządzania bhp jest przede 
wszystkim zapobieganie ponoszeniu strat poprzez stworzenie efektywnego systemu 
prewencji wypadkowej, który powinien skupiać się na: 

 odpowiedniej dla danej firmy polityce bhp; 

 identyfikacji i ocenie ryzyka; 

 celach, zadaniach i programach, które zapewnią ciągłe doskonalenie (np. 
poprzez szkolenia); 

 działaniach kadry kierującej w dziedzinie bhp (świadomość, kompetencje, 
odpowiedzialność); 

                                                           
18J. Ejdys, U. Kobylińska, A. Lulewicz-Sas, dz. cyt., s. 9. 
19J. Ejdys, Model…, dz. cyt., s. 12. 
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 monitorowaniu funkcjonowania systemu oraz poprawie jego wydajności; 

 planowaniu przeglądów, ocen oraz działań na wypadek awarii20. 
 
Cele zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach 
Dzisiejsza forma systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy jest częścią 

składową całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem oraz stanowi złożoną 
kompozycję personelu, zasobów, polityki i procedur. Wszystkie te elementy, 
współdziałając ze sobą w sposób odpowiednio zorganizowany, mają na celu 
zapewnić realizację zadań, skoncentrowanych na zarządzaniu ryzykiem 
zawodowym w środowisku pracy21. 

Do podstawowych celów systemu należą minimalizacja strat spowodowanych 
wypadkowością, ustawiczne samokształcenie, podnoszenie kultury bezpieczeństwa 
oraz podnoszenie wagi prewencji wypadkowej. Negatywne skutki, czyli straty, 
głównie powodowane są urazami oraz chorobami zawodowymi pracowników. 
Należy jednak pamiętać, iż ma to również wydźwięk ekonomiczny dla 
przedsiębiorstwa: 

 straty finansowe - podniesienie stawki ubezpieczenia, która zależna jest od 
liczby wypadków, odszkodowania i kary umowne; 

 straty materialne – zniszczone, uszkodzone wyposażenie i sprzęt; 

 straty produkcyjne – przestoje, przerwy, fluktuacja pracowników; 

 straty w wizerunku22. 
Koncepcja systemu zarządzania, oparta na stałym doskonaleniu, zakłada 

opracowanie optymalnej polityki zarządzania bhp. Jej skuteczność zależy w dużej 
mierze od przyjętej strategii, która kolejno odnosi się do planowania celów i działań 
strategicznych, realizacji planu pod nadzorem kierownictwa oraz oceny jego 
realizacji. 

Efektywność systemu zarządzania bhp głównie zależy od przyjętej strategii  
i planowania działań. Pozostałe elementy (realizacja, nadzór i ocena) są jedynie ich 
konsekwencją. Bazą dla planowania są wyniki wstępnego przeglądu 
przedsiębiorstwa oraz jasno sprecyzowane: 

 misja organizacji – powód powołania i isnienia, kierunek rozwoju, cele 
długofalowe (strategiczne); 

 wizja organizacji – życzenie, pragnienie kierownictwa, połączenie wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia w próbę osiągnięcia obrazu wymarzonej 
przyszłości; 

 wartości organizacji – kodeksy etyczne, zasady współżycia społecznego 
wewnątrz organizacji oraz w stosunku do dostawców i innych osób 
zainteresowanych23. 
Planowanie ma kolosalne i podstawowe znaczenie w rozwoju długofalowym 

organizacji oraz zapewnieniu jej dobrobytu. Poprzez planowanie tworzone są ramy 

                                                           
20B. Kalandyk, R. Zapała , M. Maj, Systemy zarządzania BHP w przedsiębiorstwach, Archives of Foundry 
Engineering, AGH. Vol. 10 (2/2010), s. 84. 
21J.Ejdys, System zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy narzędziem kształtowania kultury 
bezpieczeństwa organizacji (w:) J. Ejdys (red.): Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy  
w organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok 2010, s. 125-126. 
22Z. Pawłowska, System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP-PIB. Warszawa 2003. 
http://archiwum.ciop.pl/14201.html (pobrano dnia 23.10.2018). 
23Tamże. 
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działalności przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do jego większej skuteczności 
i lepszego funkcjonowania. Wyróżnia się cztery zasadnicze etapy planowania: 

 ustalenie celu, 

 określenie istniejącej sytuacji, 

 ustalenie pozytywnych i negatywnych bodźców w realizowaniu celu, 

 opracowanie planu osiągnięcia celu. 
Efektem planowania na poziomie strategicznym jest opracowanie strategii 

zarządzania bezpieczeństwem, czyli programu definiowania oraz realizacji celów 
długoterminowych. Pojęciem tożsamym ze strategią zarządzania bhp jest polityka 
bezpieczeństwa pracy. Jej zapisy sformułowane powinny być w sposób przejrzysty 
i zrozumiały dla wszystkich. Oprócz wyznaczenia celów długoterminowych, polityka 
powinna określać również podstawowe zasady ich realizacji, głównie w stosunku do 
kadry kierowniczej. Przyjęte w polityce zasady i założenia należy przekazać 
wszystkim pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie. 

Opracowana dla przedsiębiorstwa polityka bezpieczeństwa i higieny pracy jest 
podstawą do ustanowienia ogólnych i szczegółowych celów bhp na poziomach 
planowania taktycznego i operacyjnego. Plany ich osiągania powinny określać 
odpowiedzialność, środki niezbędne do ich osiągnięcia oraz terminy realizacji24. 
Hierarchię planów w systemie zarządzania bhp przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rysunek 3. Hierarchia planów ogólnych i szczegółowych w zakresie 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie 
 

 
Źródło: PN-N-18004:2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy. Wytyczne, PKN. Warszawa 2001. 
 
Cele i plany ogólne na poziomie taktycznym angażują głównie średni i wyższy 

szczebel zarządzania a ich hotyzont czasowy może być nawet dłuższy niż jeden rok. 
Cele i plany szcegółowe na poziomie operacyjnym natomiast opracowuje kadra 

                                                           
24J. Ejdys, U. Kobylińska, A. Lulewicz-Sas, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem  
i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. Białystok 2012, s. 150 - 151. 
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niższego i średniego szczebla kierowniczego. Mają one stosunkowo 
krótkoterminowy charakter oraz wąski zakres działania25. 

 
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy 
Proces kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy jest długotrwały oraz 

wymaga ciągłej pielęgnacji i dbałości. Choć szczególna rola w tym zakresie 
przypada kierownictwu i służbie bhp, gdyż to od nich oczekuje się zapoczątkowania 
działań podnoszących poziom kultury bhp, to podstawowym i kluczowym ogniwem 
prawidłowego i sprawnego działania systemu jest pracownik. Kształtowanie kultury 
bezpieczeństwa pracy powinno angażować wszystkich pracowników, promować 
pracę w grupach, wspierać poczucie przynależności oraz zapewniać włąściwą 
edukację26. Trzy elementy zasługują w tym miejscu na szczególną uwagę: 

 fizyczne środowisko pracy (organizacja stanowiska pracy, maszyny, 
urządzenia); 

 zachowania pracowników (współpraca, komunikacja, przestrzeganie 
przepisów bhp, troska o bezpieczeństwo swoje i innych); 

 cechy pracowników (wiedza, świadomość, umiejętności, kompetencje, 
przekonania, motywacja)27. 
Oprócz działań typowo organizacyjnych, elementy kształtowania kultury bhp 

dotyczą również psychologicznej sfery pracowników. Samo opracowanie  
i wdrożenie zasad i procedur, bez poparcia i współpracy osób, których one 
bezpośrednio dotyczą, będzie działaniem mało skutecznym. Niekiedy, w sposób 
pośredni, postępowanie kierownictwa może zachęcać pracowników do 
niebezpiecznych zachowań (np. premiowanie za „oszczędną” eksploatację maszyn 
i pojazdów – nie wymienianie części zamiennych we właściwym czasie; 
premiowanie za szybkość wykonanych zadań – zmniejszenie czujności pracownika, 
lekceważenie zagrożeń, nie stosowanie środków ochronnych, próby „pójścia na 
skróty”; nadmierna zachęta do pracy w godzinach nadliczbowych – zmęczenie 
pracownika, osłabienie koncentracji). Pracownicy, często kosztem własnego 
bezpieczeństwa i zdrowia, decydują się na dodatkowe wynagrodzenie. 
Konsekwentne procedury organizacyjne pomogą skutecznie formować i utrzymywać 
kulturę bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie na właściwym poziomie,  
a wizerunek pracownika „ryzykanta” pomogą zmienić na wizerunek pracownika 
świadomego, odpowiedzialnego, o wysokich umiejętnościach28. 

Aby w sposób właściwy kształtować kulturę bezpieczeństwa, należy stosować 
się do trzech podstawowych zasad: 

 zasada elastyczności – błędy ludzkie są nieuniknione, należy zatem 
wyznaczyć granicę tolerowania błędów; 

 zasada nauki z doświadczeń – wypadki przy pracy wymagają raportowania; 
proces uczenia się polega na przeanalizowaniu okoliczności zdarzenia, 
zweryfikowaniu przyczyn jego wystapienia, rozpoznaniu strategii adaptacyjnej 
oraz wyciągnięcie wniosków z konsekwencji; 

                                                           
25Z. Pawłowska, dz. cyt.  
26M. Stankiewicz, M. Sznajder, dz. cyt., s. 22. 
27A. Pocztowski, Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi  
w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonowicznej w Krakowie. Kraków 1993, s. 24. 
28M. Stankiewicz, M. Sznajder, dz. cyt., s. 30-31. 
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 zasada świadomości – każdy uczestnik procesu powinien posiadać wiedzę 
na temat statusu obowiązującego systemu bezpieczeństwa pracy  
w przedsiębiorstwie, znać własną rolę w tym systemie oraz wiedzieć, jaką rolę  
w ogólnym zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa system bhp29. 
Poruszając temat świadomości należy podkreślić, iż jest ona pojęciem 

złożonym. Przy próbie jej definicji wprowadza się zazwyczaj pewne uogólnienia  
i traktuje głównie jako wiedzę30. Zarządzanie świadomością pracowników jest 
najlepszą prewencją wypadkową w przedsiębiorstwie. Istotę pojęcia świadomości,  
z uwzględnieniem specyfiki odniesienia do kultury bezpieczeństwa, przedstawiono 
na rysunku 3. 

Rozpatrując charakterystyczne cechy kultury bhp, wyróżnia się cztery tzw. 
poziomy bezpieczeństwa i higieny pracy:  

 poziom I – strach, 

 poziom II – kara, 

 poziom III – nagroda, 

 poziom IV – motywacja wewnętrzna31. 
Poziom I określa przedsiębiorstwa, w których zgodność z wytycznymi prawa 

oraz przyjętymi standardami jest niepełna. Nie przywiązuje się w nich większej uwagi 
do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, nie stosuje się środków ochrony  
a wszelkie niezgodności w obszarze bhp są szeroko tolerowane. Takie ujęcie 
wartości oraz sposobów postępowania jest charakterystyczne przede wszystkim dla 
zadaniowej, zachowawczej kultury organizacyjnej – tzw. kultura niepożądana. 
 

Rysunek 4. Istota świadomości w odniesieniu do kultury bezpieczeństwa pracy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Berkowska, M. Drzewiecka, B. 

Mrugalska, Świadomość pracodawców o istocie bezpieczeństwa pracy a poziom 

                                                           
29Tamże, s. 32 – 33. 
30A. Berkowska, M. Drzewiecka, B. Mrugalska, Świadomość…, dz. cyt., s. 23. 
31A. Cierniak - Emerych, K. Piwowar - Sulej, Kultura bhp jako czynniki sukcesu w kształtowaniu 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2013, 
s. 69 -70. 
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wypadków przy pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej. 2014 Nr 71(1917), s. 23 – 24. 
 

Przedsiębiorstwa, w których obawa przed karą staje się motywacją do działań, 
zaliczane są do poziomu II. Główną cechą tego rodzaju kultury organizacyjnej staje 
się dążenie do spójności zapisów w dokumentach wewnątrzzakładowych  
z regulacjami prawnymi. Unikanie w ten sposób niezgodności formalnych 
dokumentów z wymogami przepisów prawnych w praktyce jawi się jako brak 
odzwierciedlenia stanu faktycznego poziomu kultury bhp w przedsiębiorstwie.  

Do III i IV poziomu zaliczane są przedsiębiorstwa, w których podejmuje się 
aktywne działania oparte na obserwacji stanowisk pracy, poprawności  
w kształtowaniu środowiska materialnego i niematerialnego, prawidłowych 
zachowaniach, zaangażowaniu pracowników w doskonaleniu warunków pracy oraz 
wzajemnym rozumieniu potrzeby stałego podnoszenia poziomu bhp – kultura 
pożądana32. 

 
Wnioski 
Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, iż jedną z najistotniejszych kwestii 

przy kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest, aby poczynione 
założenia polityki bhp były jasne i zrozumiałe dla wszystkich zatrudnionych. Na 
ważności nie traci również zasadność zapoznania pracowników z założeniami oraz 
zasadami realizacji tej polityki.  

Na szczególną uwagę zasługuje kwestia uświadamiania wszystkich osób 
zaangażowanych w procesy zarządzania bezpieczeństwem i higieną w pracy. 
Pracownicy muszą być świadomi, jaką rangę w organizacji pełni tak zaprojektowany 
system, który przede wszystkim ma respektować prawa pracowników, przestrzegać 
ogólnie przyjętych zasad, kształtować bezpieczne warunki do wykonywania pracy, 
a w rezultacie również osiągać realizację celów biznesowych. 

Proces kształtowania kultury bezpieczeństwa wymaga czasu, dyscypliny  
i konsekwencji. Osiągnięcie wyznaczonego celu daje jednak szanse na stworzenie 
miejsca pracy, w którym dbałość o zdrowie pracowników i współpracowników będzie 
miała odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach oraz przyjmowanych 
postawach poza miejscem pracy – w życiu prywatnym, rodzinnym. 
 

Streszczenie 
Kultura bezpieczeństwa organizacji jest zazwyczaj ściśle związana z obszarem 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiednio dostosowany i wdrożony system 
zarządzania bhp może znacząco zminimalizować zagrożenia i straty. Dzisiejsza 
forma systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy jest częścią składową całego 
systemu zarządzania przedsiębiorstwem oraz stanowi złożoną kompozycję 
personelu, zasobów, polityki i procedur. Proces kształtowania kultury 
bezpieczeństwa pracy jest długotrwały oraz wymaga ciągłej pielęgnacji i dbałości.  
  

                                                           
32Z. Pawłowska, Kształtowanie  kultury  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy w systemach zarządzania (w:) 
D. Koradecka (red.) Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Zarządzanie  
bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP-PIB. Warszawa 2000, s. 121-122. 
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Zarządzanie świadomością pracowników ma znaczący wpływ na kształtowanie 
kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. 

Słowa kluczowe: kultura bezpieczeństwa, system zarządzania 
bezpieczeństwem pracy, świadomość bezpieczeństwa pracy 
 

Summary 
The safety culture of an organization is usually closely related to the area of 

occupational health and safety. A properly adapted and implemented health and 
safety management system can significantly minimize risks and losses. Today's form 
of the occupational safety management system is a component of the entire 
enterprise management system and is a complex composition of personnel, 
resources, policies and procedures. The process of shaping the culture of safety at 
work is long and requires constant care and attention. Employee awareness 
management has a significant impact on shaping the security culture in the 
company. 

Key words: safety culture, occupational safety management system, work 
safety consciousness 
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WE WSPARCIU BEZPIECZEŃSTWA 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

 
 

Wstęp 
Bezpieczeństwo społeczne stanowi jedną z podstawowych wartości 

narodowych, tym samym w sposób bezpośredni przyczynia się do podniesienia 
poziomu jakości życia, zarówno w wymiarze personalnym, lokalnym, krajowym, jak 
i globalnym. Życie bez strachu to wynik społecznej homeostazy, która przyczynia się 
do rozwoju społeczeństwa i poprawy bezpieczeństwa w szerokim znaczeniu tego 
słowa. Homeostaza zapewnia poczucie dobrostanu, a także możliwość realizacji 
społecznych celów, potrzeb, ról i aspiracji. Jednakże charakter współczesnych 
zagrożeń sprawia, iż wzrasta tak ich katalog, jak i poziom1.  

Bezpieczeństwo społeczne musi być w szczególny sposób analizowane na 
poziomie indywidualnym oraz lokalnym, ponieważ dotyka sfery bliskiej każdemu 
człowiekowi, czyli godnego i dostatniego życia, dostępu do miejsc pracy, edukacji 
i kultury. Uwzględniając to, obywatele powinni mieć z jednej strony zapewnioną 
gwarancję przeżycia zarówno w normalnych, jak i w trudnych sytuacjach, a z drugiej 
muszą być świadomi, iż państwo nie jest w stanie im zapewnić wszystkich potrzeb. 
Dlatego też to społeczeństwo, obok podmiotów państwowych, pełni istotną rolę  
w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego na poziomie lokalnym. Społeczeństwo, 
które tworzy wspólnotę, opartą na trwałym systemie więzi oraz relacji społecznych, 
relatywnie samowystarczalną i cechującą się silnym poczuciem przynależności do 
grupy musi podejmować również samo działania, celem polepszenia swojego bytu  
i bezpieczeństwa2. 

Obecnie w wielu obszarach bezpieczeństwa występują dysproporcje między 
możliwościami służb państwowych, a zagrożeniami i oczekiwaniami społecznymi, 
związanymi z niesieniem pomocy w sytuacji zaistnienia kryzysu. W związku z tym 
obowiązek zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa spoczywa zarówno na 
podmiotach reprezentujących rządy i instytucje państwowe, jak również na 
podmiotach pozarządowych. Szczególnie działalność tych drugich odczuwana jest  
i doceniana przez setki tysięcy osób, które skorzystały i w dalszym ciągu korzystają 
z ich pomocy. Organizacje te wykazują się aktywnością w dziedzinach, które jeszcze 
do niedawna tradycyjnie były utożsamiane wyłącznie z zadaniami państwa  
i administracji publicznej. 

Szczególną rolę spośród wszystkich organizacji społecznych w system ie 
bezpieczeństwa pełnią Ochotnicze Straże Pożarne. Stanowią one bowiem  

                                                           
1B. Wiśniewski, System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, wyd. WSP, 
Szczytno 2013, s. 339. 
2K. Olechnicki, P. Załęcki,  Słownik socjologiczny, wyd. Graffiti, Toruń 1998, s. 201. 
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w wymiarze lokalnym kluczowe ogniwo systemu zarządzania bezpieczeństwem na 
danym terenie. Natomiast w całym systemie zarządzania wewnętrznym 
bezpieczeństwem państwa są komponentem wspierającym dla głównych 
podmiotów. Jednostki OSP i ich sprawność zapewniają bezpieczeństwo na 
obszarach położonych z dala od dużych ośrodków miejskich, gdzie w sytuacji 
zagrożenia są one jako pierwsze wysyłane na miejsce zdarzenia. Są to specyficzne 
organizacje, które pomimo tego, że nie zawsze dysponują specjalistycznym 
sprzętem, takim jak jednostki Państwowej Straży Pożarnej niosą pomoc ludziom  
i wpływają na poziom bezpieczeństwa na terenie swojej właściwości. Posiadane 
przez takie jednostki zdolności operacyjne wystarczają im do realizowania zadań 
związanych z reagowaniem oraz wsparciem dla wyspecjalizowanych służb. 
Strażacy ochotnicy są pomocni zarówno podczas pożarów, jak i w czasie awarii 
technicznych, wypadków drogowych, czy katastrof budowlanych. Codzienne 
zdarzenia, do jakich dochodzi w każdym rejonie Polski ukazują, iż system ochrony 
ludności i zarządzania bezpieczeństwem nie byłby pełny bez Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 
 

1. Istota funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych 
Ochotnicze Straże Pożarne obecnie działają w Polsce jako stowarzyszenia 

będące istotną częścią sektora pozarządowego. Podstawą prawną ich 
funkcjonowania jest Ustawa o ochronie przeciwpożarowej3 i Ustawa  
o stowarzyszeniach4. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż wiele obszarów ich 
działania znacznie odbiega od typowych dla fundacji i stowarzyszeń, z uwagi na co, 
bardzo często nie traktuje się ich jako tzw. rdzeń trzeciego sektora. Wpływ na to ma 
między innymi otoczenie prawne OSP, specyfika ich działania, potencjał 
instytucjonalny, zaplecze materialne, kontekst historyczny i stopień funkcjonowania 
w społeczności oraz jej świadomości. 

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych związana jest z zapewnieniem 
bezpieczeństwa ludności, ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, 
ratowaniem zdrowia, i życia ludzi, mienia i ochroną środowiska w sytuacjach 
kryzysowych. W Polsce funkcjonuje około 16 tys. jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, co oznacza, że w każdej gminie jest ich średnio sześć. Łącznie 
zrzeszają one 690 tys. osób, co stanowi niebagatelny kapitał społeczny, szczególnie 
na terenach wiejskich. Skala i zasięg działania jednostek OSP skłania do 
postawienia kilku pytań, które wyznaczyły ramy niniejszego opracowania: 
Jak obecnie w Polsce funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne? Jaką rolę odgrywają 
w lokalnych społecznościach? Na czym polega ich działalność społeczna? W jaki 
sposób animują życie kulturalne w swoich miejscowościach? Jak wygląda ich baza 
członkowska? Jakie motywy decydują o tym, że ludzie wstępują w szeregi OSP? 

Zasadniczym i fundamentalnym zadaniem państwa jest zagwarantowanie 
obywatelom ochrony życia i mienia niezależnie od czasu i sytuacji. Natomiast 
niezbywalnym i nienaruszalnym prawem każdego człowieka z osobna, jak i całego 
społeczeństwa jest zarówno ochrona przed agresją zbrojną, terroryzmem  
i przestępczością, jak również ochrona przed katastrofami przemysłowymi, klęskami 
żywiołowymi i wszelkiego rodzaju sytuacjami kryzysowymi. Z uwagi na to organy 

                                                           
3Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 2017 r., poz. 736. 
4Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2017 r., poz. 210. 
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administracji rządowej i samorządowej, podmioty gospodarcze i organizacje 
społeczne zobowiązane są do zapewnienia tego obywatelskiego prawa, co 
następuje poprzez właściwą dbałość o bezpieczeństwo oraz ochronę ludności  
w sytuacjach niebezpiecznych. W Polsce ów obowiązek realizowany jest przez 
organy w ramach istniejącego systemu bezpieczeństwa publicznego. 

Nie ulega wątpliwości, iż niejednokrotnie wypowiadane i powielane 
stwierdzenie, iż system bezpieczeństwa publicznego pełni zasadniczą rolę  
w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom jest truizmem. Posługując się  
i analizując bogatą literaturą przedmiotu w dziedzinie szeroko pojętego 
bezpieczeństwa można wskazać, iż wielu badaczy przypisuje Policji dominującą rolę 
w tym systemie. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że również inne służby i straże, 
w tym w szczególności odpowiedzialne pierwotnie za ochronę przeciwpożarową 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, które mają 
obecnie bardzo szeroki zakres obowiązków w zakresie ratownictwa i ochrony 
ludności, pełnią istotną rolę w systemie bezpieczeństwa. Kluczowego znaczenia 
nabiera działalność straży pożarnych z punktu widzenia bezpieczeństwa lokalnych 
społeczności, co wynika z występowania różnorodnych zagrożeń dla jednostki  
i zbiorowości, jak i z różnych sposobów reagowania na te zagrożenia, bowiem 
współcześnie zajmują się one nie tylko ochroną przeciwpożarową, ale także ochroną 
przeciwpowodziową, ratownictwem oraz przeciwdziałaniem konsekwencjom klęsk 
żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń włącznie. 

OSP są jednostkami ochrony przeciwpożarowej o statusie równym jednostkom 
organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, które powstają jako umundurowane 
formacje, wyposażone w sprzęt specjalistyczny, których przeznaczeniem jest także 
walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zdarzeniami o charakterze 
miejscowym. Jednostki te zatrudniają osoby, które podlegają szczególnym 
obowiązkom z uwagi na charakter pracy i posiadają określone kwalifikacje  
i predyspozycje. Z kolei w przypadku OSP w działaniach ratowniczych bezpośredni 
udział mogą brać jedynie członkowie posiadający między 18-65 lat, aktualne 
badania lekarskie oraz odpowiednio przeszkoleni5. 

W konsekwencji można wskazać, iż Ochotnicze Straże Pożarne mają na celu 
prowadzenie działań, które nie do końca mieszczą się w kategoriach realizowanych 
przez inne stowarzyszenia, które umożliwiają swoim członkom udział w życiu 
publicznym i spełnianie swoich zainteresowań. W wielu elementach cel OSP jest 
zbieżny z tymi, które są stawiane przed profesjonalnymi jednostkami 
organizacyjnymi wykonującymi zawodowo działania zaliczane do zadań 
publicznych. Na mocy bowiem ustawy o samorządzie gminnym6 jedną  
z podstawowych kompetencji gminy jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej. 

Z powyższego wynika, iż OSP są specyficznymi stowarzyszeniami, ponieważ 
działalność statutową polegającą na ochronie przeciwpożarowej może wykonywać 
tylko określona część ich członków. Ponadto ich organizacja jest regulowana także 
przez inne przepisy, a nie tylko przez ustawę o stowarzyszeniach. Dodatkowo 

                                                           
5B. Kurzępa, Ustawa z dnia 24sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Komentarz, wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2013, s.52. 
6Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506. 
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realizacja przez nie zadań wiąże się z obowiązkiem wyposażenia takich jednostek 
w sprzęt i pomieszczenia do jego przechowywania. 

Przyjmując, iż jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzą działania 
nastawione na przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym, jak również innym 
niebezpiecznym zdarzeniom o charakterze miejscowym, za które odpowiedzialności 
nie są w stanie wziąć inne służby, z powodu między innymi długiego czasu reakcji 
w sytuacji dużego dystansu od miejsca zdarzenia. Trzeba je uznać za jedno  
z podstawowych ogniw systemu bezpieczeństwa lokalnego, a tym samym  
i bezpieczeństwa państwa. To od sprawności takich jednostek zależy w głównej 
mierze bezpieczeństwo i ochrona ludności zamieszkałej tereny znajdujące się z dala 
od dużych miast7. 
 

2. Organizacja OSP 
Poszczególne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej jako stowarzyszenia 

posiadają osobowość prawną i są członkami Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. W większości przypadków zgodnie ze statutami siedzibami 
jednostek są remizy strażackie znajdujące się w miejscowościach, w których istnieją 
OSP. Najwyższą władzą w takich podmiotach są walne zebrania, do których 
kompetencji w szczególności należą: 

 uchwalanie programu działania oraz budżetu OSP; 

 uchwalenie statutu OSP oraz jego zmiana; 

 wysłuchiwanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu oraz komisji rewizyjnej 
z działalności jednostki,  

 udzielanie absolutorium zarządowi; 

 nadawanie członkostwa honorowego w OSP; 

 ustalanie wysokości składki członkowskiej; 

 podjęcie uchwał o rozwiązaniu jednostki (stowarzyszenia). 
Drugim organem jednostki OSP jest jej zarząd, do którego zadań należy przede 

wszystkim: przyjmowanie i skreślanie osób z listy członków OSP, opracowywanie 
projektu rocznego planu działalności, realizowanie uchwał i wytycznych zebrania 
walnego, reprezentowanie interesów jednostki, udzielanie odpowiednich wyjaśnień 
organowi nadzorującemu, tworzenie jednostek operacyjno-technicznych, 
opracowywanie budżetu OSP, zaciąganie w imieniu jednostki zobowiązań 
finansowych oraz innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu, 
organizowanie kobiecych i młodzieżowych drużyn OSP w ramach danej jednostki. 
Przewodniczącym zarządu jest prezes, który kieruje jego pracami i reprezentuje 
swoją jednostkę na zewnątrz. W strukturze organizacyjnej funkcjonuje także 
naczelnik, który jednoosobowo kieruje zespołem ratowniczym. Do katalogu jego 
zadań należy m.in.: kierowanie strażakami podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, 
kierowanie działalnością zapobiegawczą pożarom, czuwanie nad przestrzeganiem 
dyscypliny organizacyjnej, wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków 
do wykonywania zadań operacyjno-technicznych, organizowanie i prowadzenie 
podstawowego szkolenia pożarniczego dla członków OSP oraz istniejących  
w ramach jednostki drużyn kobiecych i młodzieżowych.  

                                                           
7T. Kocowski, M. Błażewskiego (red.), Ochotnicze Straże Pożarne. Zadnia. Samorząd. Bezpieczeństwo. 
Raport z badań, wyd. UW, Wrocław 2018, s. 17-18. 
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Organem kontrolnym Ochotniczej Straży Pożarnej jest komisja rewizyjna 
złożona z przewodniczącego, sekretarza i członka komisji. Do jej zadań zaliczają się 
np.: przeprowadzanie kontroli statutowej działalności OSP (co najmniej raz w roku), 
składanie sprawozdania przed walnym zebraniem członków z przeprowadzonej 
kontroli oraz ocena działalności jednostki. 

W sposób ogólny członków Ochotniczych Straży Pożarnych dzieli się na trzy 
kategorie: 

 członków zwyczajnych; 

 członków wspierających; 

 członków honorowych. 
Pierwszą grupę tworzą osoby pełnoletnie będące obywatelami Polski, bądź też 

cudzoziemcami mieszkającymi na stałe na terytorium Polski, którzy posiadają pełnię 
praw publicznych. Jak również osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat oraz 
młodzież poniżej 16 roku życia posiadająca zgodę na członkostwo w OSP wyrażoną 
przez ustawowych przedstawicieli, a także osoby prawne (z wyjątkami wskazanymi 
w art. 44 ustawy o stowarzyszeniach). Warunkiem przystąpienia do OSP jest 
deklaracja i rękojmia czynnego uczestnictwa w podejmowanych działaniach  
i realizacji celów danej jednostki. Ponadto członek zwyczajny musi złożyć 
przyrzeczenie o treści: W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika 
uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej 
straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia  
i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować 
ochotnicze straże pożarne. Istotnym jest, iż spośród pełnoletnich członków 
zwyczajnych w jednostkach tworzone są zespoły ratownicze8. 

Do grupy członków zwyczajnych zaliczają się także młodzieżowe (MDP)  
i kobiece (KDP) drużyny pożarnicze. Powoływane są one celem zainteresowania 
dzieci i młodzież działalnością społeczną w ramach ochrony przeciwpożarowej. 
Członkiem MDP może zostać osoba, ukończyła 12. rok życia, ma na to zgodę 
opiekunów prawnych oraz złożyła przyrzeczenie. Do zasadniczych zadań 
młodzieżowej drużyny pożarniczej należy udział w zapobieganiu pożarom poprzez 
właściwe oddziaływanie na środowisko oraz przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych, a także organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, 
rozwijanie sprawności fizycznej, podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich 
członków na temat ochrony przeciwpożarowej. 

Drugą kategorię członków – wspierających - tworzą osoby fizyczne lub prawne 
zamieszkałe w kraju lub za granicą, które zostały przyjęte przez zarząd jednostki 
i deklarują wspomaganie jej działalności w sposób finansowy i materialny. Natomiast 
trzecią grupę tworzą członkowie honorowi. Taką też może zostać osoba fizyczna, 
która w sposób szczególny zasłużyła się dla danej jednostki, jak i dla ochrony 
przeciwpożarowej. Status członka honorowego nadaje walne zebranie jednostki.  
  

                                                           
8W. Tobisz, Ochotnicze Straże Pożarne Podkarpacia na przełomie tysiącleci. Szkic socjologiczno-
monograficzny województwa podkarpackiego, wyd. Millenium, Tyczyn 2002, s. 32. 
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3. Funkcjonowanie i zadania OSP 
W grupie podmiotów o charakterze ratowniczym w systemie zarządzania 

kryzysowego w Polsce pierwszorzędną rolę odgrywają właśnie przedmiotowe straże 
pożarne, na które ustawodawca nałożył najwięcej zadań w zakresie rozpoznawania 
zagrożeń, prowadzenia akcji ratunkowych i gaśniczych oraz likwidacji następstw 
klęsk żywiołowych i innych zdarzeń miejscowych. Ochotnicze Straże Pożarne  
w Polsce są powoływane przez mieszkańców konkretnych miejscowości, w których 
znajdą się ochotnicy do służby lokalnej społeczności9. OSP stanowi w Polsce niejako 
fenomen społeczny, ponieważ są to organizacje, które skupiają strażaków 
ochotników gotowych nieść pomoc i ratunek w każdych warunkach. Ochotników, 
którzy nie mają specjalistycznego przygotowania i wykształcenia, ale mających 
poczucie przynależności do danej wspólnoty oraz dbających o wspólne 
bezpieczeństwo i porządek10. 

Ochotnicza Straż Pożarna jako organizacja jest nietypowym stowarzyszeniem, 
ponieważ można ją zaliczyć do grupy społecznych organizacji ratowniczych. 
Dodatkowo na jej status wpływa fakt, że stanowi równocześnie jednostkę organizacji 
ochrony przeciwpożarowej. OSP będące stowarzyszeniami działają w oparciu  
o statusy, które określają cele oraz sposoby ich realizacji, siedzibę i teren 
działalności. Zgodnie z nazwą Ochotnicze Straże Pożarne swoje cele wiążą  
z ochroną przeciwpożarową, która na mocy art. 1 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej stanowi realizację czynności nastawionych na ochronę zdrowia  
i życia, a także środowiska i mienia przed pożarami, awariami technicznymi  
i klęskami żywiołowymi oraz innymi zdarzeniami miejscowymi. 

Sięgając początków istnienia Ochotniczych Straży Pożarnych można wskazać, 
iż są to najstarsze tego typu organizacje w Polsce. Ich początki jako Ochotniczych 
Straży Ogniowych datowane są na początek dziewiętnastego wieku, a w kolejnych 
wiekach nastąpił ich rozkwit na terenie całego kraju. Ich powstawanie związane jest 
z faktem uświadomienia sobie przez ludność na danym terenie, iż w przypadku 
wystąpienia kryzysu, nie są oni w stanie w pojedynkę poradzić sobie z zaistniałą 
sytuacją. Już na początku XIX w. ludzie wiedzieli, że ratowanie zdrowia i życia oraz 
mienia wymaga działań zespołowych i odpowiednich struktur organizacyjnych. 
Ponadto za tworzeniem straży przemawiał charakter podmiotowy bezpieczeństwa 
(zagrożenia i źródła ich powstawania, w tym szczególnie zagrożenia pożarowe), 
według którego grupy społeczne są w stanie zabezpieczyć swoje interesy tak  
w zakresie bezpieczeństwa indywidualnego, jak i grupowego11. 

Z uwagi na ciągle postępujący rozwój technologiczny i cywilizacyjny, pojawiają 
się nowe zagrożenia, które sprawiły, że działalność OSP zaczęła obejmować inne 
obszary, nie tylko zagrożone pożarami12. 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na ogół funkcjonują na poziomie 
lokalnym, gdzie bezpieczeństwo związane jest z komfortem życia, które jest wolne 
od zagrożeń. Natomiast poczucie tego bezpieczeństwa wpływa na kształtowanie 
tożsamości i więzi danej społeczności, na fakt jej spójności, solidarności i zdolności 

                                                           
9B. Zdrodowski, Reagowanie państwa na sytuacje kryzysowe, [w:] B. Zdrodowski (red.), Teoria 
zarządzania kryzysowego - zarys, wyd. WSP, Szczytno 2014, s. 64. 
10L. Berliński, Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną, wyd. Difin, Warszawa 2012, s. 12. 
11J.R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, wyd. Fundacja Edukacja i Technika 
Ratownictwa, Warszawa 2005, s. 17. 
12E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, wyd. AON, Warszawa 2011, s. 38. 
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do tworzenia, a także ochrony dóbr i wartości13. Z uwagi na to, iż podstawowym 
obszarem działalności OSP są tereny wiejskie, ma ona też charakter lokalny i jest 
formą samoorganizacji ludności. Niezwykle istotnym determinantem kształtującym 
takie jednostki jest ich kultura organizacyjna, której fundamentem jest służba lokalnej 
społeczności. Ponadto służba w OSP na ogół ma charakter rodzinny oraz 
wielopokoleniowy. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej Ochotnicza Straż Pożarna jest 
umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, społeczną organizacją, 
której zasadniczym zadaniem jest walka z klęskami żywiołowymi, pożarami i innymi 
zagrożeniami miejscowymi14.  

Podstawowa działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, która 
sprowadza się do realizacji zadań w obszarze ochrony życia, zdrowia oraz mienia 
przed pożarami, zagrożenia ekologicznymi, klęskami żywiołowymi oraz innymi 
zagrożeniami i zdarzeniami miejscowymi, zalicza się do grupy czternastu dziedzin 
aktywności sektora pozarządowego (NGO), a dokładnie do ,,usług socjalnych, 
pomocy społecznej, humanitarnej oraz ratownictwa”15. Jednostki ochotniczych 
straży skupiają swoją działalność głównie na pomocy ofiarom klęsk żywiołowych  
i wypadków losowych, którą w ratownictwie pożarniczym rozumie się jako 
prowadzenie działalności ukierunkowanej na zapobieganie pożarom i udział  
w akcjach ratowniczych. Ma to miejsce między innymi dzięki współpracy OSP  
z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi oraz innymi podmiotami  
w tym obszarze.  

W sposób ogólny zadania Ochotniczych Straży Pożarnych ustawodawca 
sprecyzował i wymienił w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Zasadniczo 
sprowadzają się one do ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także szeroko 
rozumianej ochrony ludności.  

Ochrona przeciwpożarowa jest pojęciem, które zawiera w sobie działania 
nastawione na ochronę zdrowia, życia, mienia i środowiska przed pożarami, 
klęskami żywiołowymi i innymi niepożądanymi zdarzeniami. Zadanie publiczne, 
którym jest ochrona przeciwpożarowa zostało nałożone na gminę, która musi sama 
je realizować, albo przekazać innym podmiotom w ramach obowiązującego prawa. 
Zachodzące w świecie przemiany cywilizacyjne powodują, iż obszar ochrony 
przeciwpożarowej bardzo się poszerzył przez ostatnie dwadzieścia lat i nadal ulega 
zwiększaniu, ponieważ wykracza poza walkę z pożarami. Jest to istotna cześć,  
w którą zalicza się ratownictwo, pierwsza pomoc, ewakuacja. Ponadto na 
przestrzeni ostatnich lat można zauważyć trend zmniejszania się udziału interwencji 
straży pożarnych w działaniach typowo pożarniczych w porównaniu z innymi 
interwencjami. Z uwagi na to, zmienia się również znaczenie ochrony 
przeciwpożarowej w systemie bezpieczeństwa lokalnego i państwowego (18). 
Ponadto ewoluujący zakres tej ochrony wymusza zwiększenie finansowania 
jednostek zajmujących się ochrona przeciwpożarową w tym OSP, tak aby mogły 
sprostać pojawiającym się zagrożeniom.  

Niemniej jednak OSP prowadzą również działania profilaktyczne, których 
głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież, działania na rzecz ochrony środowiska, 

                                                           
13T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 14.  
14P. Adamiak, Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce. Raport z badania 2012, wyd. Stowarzyszenie 
Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 9. 
15Klasyfikacja ICNPO – International Classificationod Nonprofit Organizactions. 
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rozwijanie i propagowanie zdrowego stylu życia, sportu i kultury fizycznej, 
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, a także informowanie 
mieszkańców o istniejących na danym terenie zagrożeniach pożarniczych  
i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi16. Ponadto dla rozwoju  
i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych zasadnicze znaczenie ma 
posiadanie własnego majątku, z którego organizacje te korzystają realizując cele 
statutowe. Jak już wspomniano jednostki OSP funkcjonują zgodnie z ustawą  
o ochronie przeciwpożarowej w ramach systemu zarządzania kryzysowego, z uwagi 
na co samorządy gminne są zobowiązane do finansowania ich działalności 
dotyczącej utrzymania gotowości do prowadzenia działań ratowniczych 

Wszystkie te zadania i działania Ochotnicze Straże Pożarne realizują między 
innymi dzięki: 

 organizowanie pododdziałów ratowniczych; 

 organizowaniu zespołów zajmujących się ustalaniem stanu ochrony 
przeciwpożarowej; 

 opracowywanie wniosków w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 
przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządowej ; 

 organizowanie i prowadzenia szkoleń podstawowych z zakresu pożarnictwa 
dla członków danej jednostki oraz kooperacja z Państwową Strażą Pożarną 
przy organizacji szkoleń funkcyjnych dla poszczególnych członków OSP; 

 organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, sekcji sportowych i innych 
form pracy kulturalno-oświatowej oraz społeczno-wychowawczej; 

 organizowanie zawodów sportowych i innych imprez propagujących kulturę 
fizyczną. 

Na ogół działając w środowiskach lokalnych Ochotnicze Straże Pożarne 
współpracują z innymi instytucjami istniejącymi na terenie danej miejscowości, czy 
gminy, w tym z kościołami, szkołami, władzą sołecką czy gminną. Dlatego też bardzo 
istotnym obszarem ich aktywności jest działalność kulturalna, sportowa, społeczna 
i wychowawcza. Każdego roku strażacy ochotnicy w swoich miejscowościach biorą 
udział w różnych uroczystościach, w tym: 

 biorą udział w odpustach parafialnych; 

 pełnią wartę honorową przy Bożym Grobie oraz uczestniczą w procesjach 
rezurekcyjnych w okresie Wielkanocnym; 

 uczestniczą w mszach i festynach z okazji Dnia Strażaka (4 maja); 

 biorą udział w procesjach ulicami polskich miejscowości w święto Bożego 
Ciała; 

 biorą udział w uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości (11 września); 

 aktywnie uczestniczą w akcji ,,ZNICZ” przy współudziale z Policją. 
Członkowie OSP biorą aktywny udział w szkoleniach, ale i sami szkolą i ćwiczą 

innych, szczególnie dzieci i młodzież. Przy współpracy z innymi jednostkami OSP 
z danego terenu prowadzą systematycznie ćwiczenia ewakuacyjne w obiektach 
szczególnie ważnych dla lokalnych wspólnot tj. urzędy gminy, szkoły, przychodnie 
lekarskie, kościoły, świetlice, itp. Dodatkowo bardzo często biorą udział w pokazach 
sprzętu strażackiego oraz lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. Najczęściej jednak 
działania OSP na rzecz najmłodszych członków społeczności przejawiają się  

                                                           
16P. Adamiak, dz. cyt., s. 12. 
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w zajęciach i szkoleniach w młodzieżowych drużynach strażackich. Takie drużyny 
biorą udział w zawodach strażackich czy konkursach wiedzy pożarniczej. Ponadto 
ich członkowie uczestniczą w dodatkowych pozalekcyjnych zajęciach sportowych 
organizowanych przez starszych strażaków. Takie zajęcia mają szczególne 
znaczenie w środowiskach wiejskich, gdzie oferta czasu wolnego jest bardzo uboga. 
Dzięki aktywności OSP, dzieci i młodzież ma zajęcie, uczy się norm i wartości 
powielanych przez pokolenia oraz dba o wspólne dobro. 

 
4. Funkcjonowanie Ochotniczych Straż Pożarnych w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym i ich rola 
Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 

gwarantuje przestrzeganie wolności i poszanowania praw człowieka, a także 
zapewnia bezpieczeństwo swoim obywatelom. Oprócz tego stoi na straży 
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska w zgodzie ze 
zrównoważonym rozwojem. Z punktu widzenia człowieka najważniejszą kwestią jest 
jednak bezpieczeństwo, ponieważ jest ono podstawową kategorią i fundamentalną 
potrzebą, którą państwo powinno zapewnić. Opierając się na zapisach Strategii 
bezpieczeństwa narodowego RP17 należy stwierdzić, iż nadrzędnym celem działania 
państwa jest utrzymanie wewnętrznej zdolności do reagowania na zaistniałe 
zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, jak również bezpieczeństwa 
powszechnego rozumianego jako ochrona zdrowia i życia obywateli, porządku 
prawnego i majątku narodowego przed konsekwencjami klęsk żywiołowych, 
katastrof naturalnych, awarii technicznych oraz bezprawnymi działaniami. 
Osiągnięcie wyznaczonego celu wymaga natomiast tworzenia spójnych przepisów 
prawnych, kształtowania postaw społecznych, a także doskonalenia działalności 
różnego rodzaju podmiotów państwowych i społecznych aktywnych w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa18. 

Podejmując tematykę bezpieczeństwa wewnętrznego nie można ominąć 
kwestii zarządzania bezpieczeństwem ludności. W tym aspekcie należy wskazać, iż 
na ogół postrzegane jest ono przez pryzmat poziomu organizaci i działania systemu 
ratownictwa, którego głównym zadaniem jest służenie ludziom zagrożonym  
i poszkodowanym w czasie sytuacji kryzysowch dzięki szybkimu działaniu 
podmiotów i służb ratowniczych. Jednakże istnieją przypadki (zagrożenia), w których 
istniejące zasoby ratownicze są niewystarczające i wówczas niezbędne jest 
pozyskanie dodatkowego wsparcia. Doskonałym przykładem tego działania jest  
w Polsce ratownictwo relizowane przez Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 
(KSRG), który jest częścią systemu bezpieczeństwa państwa19.  

Z uwagi na fakt, iż w obszarze bezpieczeństwa w rzeczywistości występują 
liczne dysproporcje między oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa  
a możliwościami służb państwowych, Ochotnicze Straże Pożarne niejako zapełniają 
tę lukę. Szczególnego znaczenia nabierają tutaj jednostki włączone właśnie do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w ramach którego oddają one do 

                                                           
17Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2014 r. 
18A. Celiński, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – teraźniejszość i przyszłość, ,,Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach” 2016, nr 109, seria: Administracja 
i Zarządzanie, s. 23. 
19Tamże, s. 23. 
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dyspozycji posiadane siły i środki i zapewniają właściwe przeszkolenie strażakom20. 
Niewątpliwie włączenie danej jednostki OSP do KSRG jest wyróżnieniem i świadczy 
o sprawności jej działania, ale także o odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
lokalnej społeczności. 

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy został powołany do życia 1 stycznia 
1995 r. w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie skoordynowania oraz 
sprecyzowania ram kooperacji niektórych podmiotów ratowniczych 
współdziałających ze sobą podczas groźnych zdarzeń dla zdrowia i życia ludzi. 
Zasadniczym celem ustawodawcy przy tworzeniu KSRG było opracowanie w Polsce 
jednolitego oraz skutecznego systemu ratowniczego, który obecnie istnieje, jako 
jeden z trzech głównych filarów systemowych (Państwowe Ratownictwo Medyczne 
- PRM i System Powiadamiania Ratunkowego - SPR), zapewniających obywatelom 
dzięki ciągłej gotowości możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. 
Funkcjonowanie i współdziałanie owych systemów nastawione jest na 
powiadamianie o zagrożeniach właściwych służb ratowniczych (SPR), 
zagwarantowanie im odpowiedniej pomocy medycznej (PRM), a także udzielenie 
pomocy ratowniczej w zakresie szeroko rozumianych zagrożeń (KSRG). 

Podstawowym podmiotem w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jest 
Państwowa Straż Pożarna, natomiast jego drugim filarem jest Ochotnicza Straż 
Pożarna. Razem tworzą one ,,rdzeń” całego systemu. KSRG obecnie skupia 3993 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, wśród których znajdują się takie, których 
potencjał umożliwia im samodzielną realizację działań ratowniczych. Należy jednak 
wskazać, iż przynależność danej jednostki do systemu zależy od osiągnięcia przez 
nią określonych standardów, które dotyczą wyposażenia i wyszkolenia. Wszelkie 
warunki oraz tryb włączenia jednostek do KSRG normuje rozporządzenie z dnia 15 
września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania 
jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego21. Na mocy zawartego w nim § 1 do Systemu może zostać włączona 
jednostka ochrony przeciwpożarowej, której siły i środki zostały przewidziane do 
użycia w powiatowym, albo wojewódzkim planie ratowniczym i które jednocześnie 
uwzględniono w planie zbiorczym sieci podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Ponadto muszą one spełniać takie warunki, jak: 

1) muszą posiadać: 

 minimum jeden średni, albo ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, 

 minimum dwunastu wyszkolonych ratowników, 

 skuteczny system powiadamiania, alarmowania i łączności, 

 urządzenia łączności w radiowej sieci systemu potrzebne do działań 
ratowniczych;  
2) muszą być w gotowości do podjęcia działań ratowniczych. 

Podmioty niespełniające wymienionych warunków nie zawsze mają ,,zablokowane” 
wejście do KRSG. W praktyce jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która nie 
spełnia ustawowych wymagań, ale jest wyposażona w odpowiedni sprzęt, jej 

                                                           
20B. Kogut, Charakterystyka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, [w:] B. Kogut (red.), 
Współczesność oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wyd. Szkoły Aspirantów 
PSP, Kraków 2014, s. 104. 
21Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, 
szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego, Dz. U. z 2014 r., poz. 1317. 
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członkowie są wyszkoleni na poziomie umożliwiającym realizację specjalistycznych 
czynności ratowniczych, natomiast jej działalność klasyfikuje się do warunków 
wskazanych w planie działań ratowniczych - również może zostać włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia 
z dnia 15 września 2014 r. to od Komendanta Powiatowego lub Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej zależy, czy dna jednostka zostanie podmiotem KSRG, 
bowiem to on ocenia spełnienie przez nią właściwych warunków22. 

Ochrona przeciwpożarowa w ramach KSRG realizowana jest zarówno przez 
Państwową Straż Pożarną, jak i przez Ochotnicze Straże Pożarne poprzez: 

 profilaktykę i edukację społeczną – służą podnoszeniu świadomości i wiedzy 
u społeczeństwa na temat zagrożeń i zachowania się na wypadek 
zaistnienia konkretnego zagrożenia, a także systemowemu kształceniu 
zachowań i postaw w obliczu niebezpieczeństwa i zagrożeń u obywateli bez 
względu na ich wiek; 

 działania ratownicze – stanowią czynności ratowniczo-gaśnicze, czyli zbiór 
działań na wypadek wystąpienia zagrożenia, w tym między innymi 
przygotowanie sił i środków na potrzeby reagowania, a także usuwania 
skutków zaistniałych zagrożeń; 

 działania prewencyjne – to zbiór działań ukierunkowanych na przygotowanie 
do sytuacji kryzysowej (zaistnienia zagrożenia) oraz zapobieganie jej23. 

Jednostki ochrony przeciwpożarowej, którymi są Ochotnicze Straże Pożarne 
mają za zadanie między innymi walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi, awariami 
technicznymi oraz innymi zagrożeniami o charakterze miejscowym. Ich zasadniczy 
cel, czyli prowadzenie działań ratowniczych dobrze odzwierciedlają akcje 
prowadzone właśnie w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Ponadto o randze i istocie jednostek włączonych do niego świadczy fakt, że 
nierzadko zabezpieczają tereny na których są jedynymi tego typu podmiotami - 
jednostkami szybkiego reagowania i działania. 

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które zostały włączone do KSRG 
wykonują na terenie całej Polski zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,  
w tym: gaszą pożary, przeprowadzają ewakuacje poszkodowanych (zarówno ludzi, 
jak i zwierząt, a także mienia), podejmują działania ratownicze na obszarach 
wodnych oraz w czasie powodzi, zajmują się ratownictwem technicznym, jak 
również zabezpieczają miejsca zdarzenia, w których biorą udział niebezpieczne 
substancje. Ochotnicy nie zważając na niebezpieczeństwo pomagają 
poszkodowanej ludności, udzielają pierwszej pomocy, usuwają skutki różnych 
zdarzeń. Dodatkowo zajmują się działalnością prewencyjną i edukacyjną, bowiem 
informują lokalną społeczność o zagrożeniach oraz o sposobach ochrony przed 
nimi24. 

                                                           
22D.P. Kała, Ochotnicze Straże Pożarne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, [z:] 
https://www.lexfire.pl/menu/publikacje/item/466-ochotnicze-straze-pozarne-w-krajowym-systemie-
ratowniczo-gasniczym, dostęp z dn. 03.10.2019 r. 
23J. Zboina, Miejsce i rola ochrony przeciwpożarowej w systemie bezpieczeństwa państwa, [w:] J. Zboina, 
B. Wiśniewski (red.), Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa, wyd. CNBOP-PIB, Józefów 
2014, s. 78. 
24A. Skrabacz, Ratownictwo w III RP: ogólna charakterystyka, wyd. AON, Warszawa 2004, s. 73-74. 
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Zadania realizowane przez należące do KRSG Ochotnicze Straże Pożarne nie 
ograniczają się jak widać tylko do gaszenia pożarów, ale są one wszechstronne. 
Swoją działalnością jednostki OSP przyczyniają się do zwiększania bezpieczeństwa 
zarówno lokalnego, jak i powszechnego. Ponadto należy zauważyć, iż ratownictwo 
jest jednym z grupy podstawowych zadań w zakresie ochrony ludności, z którym 
związana jest konieczność kooperacji między różnymi podmiotami ratowniczymi 
zarówno w ramach KSRG, jak i poza nim. Dlatego też oprócz państwowych sił 
ratowniczych, równolegle istnieje wiele ochotniczych organizacji ratowniczych 
wyspecjalizowanych w określonych działaniach np. w ratownictwie chemicznym, 
ratownictwie górskim, itp. Do takich też należą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
stanowiące ważny element nie tylko KSRG, ale i całego systemu bezpieczeństwa. 
Ponadto noszą one miano jednostek zaufania publicznego, co świadczy o ich istocie 
i randze. Włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego świadczy nie tylko o prestiżu, ale i także o jej zaletach 
dotyczących możliwości podjęcia szybkich czynności ratowniczych.  

Jednostki OSP w ramach KSRG, jak i poza nim ściśle współdziałają 
z organizacyjnymi jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, a także z innymi 
podmiotami oraz instytucjami celem zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na 
obszarze swego działania (gminy i miasta), bądź w ramach odwodów wspomagając 
sąsiednie tereny. Istotnym jest, iż dominująca do tej pory problematyka 
zapobiegania oraz gaszenia pożarów w codziennych działaniach OSP stopniowo 
przenosi się na inne rodzaje ratownictwa, a szczególnie na ratownictwo techniczne 
w czasie zdarzeń drogowych, kiedy zastosowanie mają inne metody i techniki 
prowadzenia działań ratowniczych.  
 

5. Ochotnicze Straże Pożarne w działaniu 
Typowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przeciętnie zrzesza 34 osoby, 

z których nieco ponad trzy piąte angażuje się aktywnie w działalność.  
W zdecydowanej większości członkami OSP są mężczyźni (93%), ale  
w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych z roku na rok rośnie liczba kobiet 
(obecnie jest około jedna trzecia). Jednostki OSP prócz działań typowo ratowniczych 
podejmują się tworzenia oferty kulturalno-rozrywkowej dla lokalnej społeczności. Jak 
wynika z raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor aż ponad połowa tego typu podmiotów 
(60%) podtrzymuje lokalne zwyczaje i tradycje, a 23% opiekuje się zabytkami  
i miejscami pamięci na terenie swojej właściwości. Trochę mniej, ponieważ 21%  
z nich prowadzi lokalne biblioteki, świetlice, a także w ramach kółek zainteresowań 
organizuje dodatkowe zajęcia. 

Istotnym jest, iż 44% funkcjonujących w Polsce jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, natomiast 29%  
z nich opiekuje się drużynami sportowymi. Połowa jednostek prowadzi młodzieżowe 
drużyny pożarnicze. 

Analiza interwencji w latach 2010-2018 ukazuje, iż Ochotnicze Straże Pożarne 
brały udział w ponad 35% wszystkich ,,wyjazdów do zdarzenia” przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej w skali kraju. Natomiast biorąc pod uwagę ogólną liczbę 
pożarów oraz zagrożeń o charakterze miejscowym w skali roku można wskazać, iż 
OSP uczestniczyły średnio w gaszeniu około 45% pożarów oraz likwidacji ponad 
27% zagrożeń miejscowych. Z kolei samodzielnie jednostki tego typu w 2017 r. 
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ugasiły 24,3% wszystkich pożarów oraz zlikwidowały 22% wszystkich zagrożeń 
miejscowych25. 

Co istotne, podmioty Ochotniczej Straży Pożarnej pełnią niebagatelną rolę 
w obszarze ochrony ludności. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, iż 
istnieje konieczność funkcjonowania w każdej jednostce samorządu gminnego 
minimum jednej OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  
Z kolei przedmiotowe analizy zabezpieczenia operacyjnego ukazują konieczność 
istnienia dwóch lub więcej jednostek OSP w KSRG w gminach, przez które 
przebiegają drogi krajowe lub autostrady, funkcjonują zakłady przemysłowe 
wykorzystujące substancje niebezpieczne, w których znajdują się akweny 
rekreacyjne lub obszary powodziowe, a także inne tereny w większym stopniu 
zagrożone wystąpieniem stanów nagłych i niebezpiecznych. 
 

Zakończenie 
Nie ulega wątpliwości, iż jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są kluczowym 

ogniwem systemu zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa,  
a szczególnie w jego lokalnym wymiarze. Wynika to z faktu, iż od ich sprawności  
i efektywności zależy bezpieczeństwo przede wszystkim na terenach położonych  
z dala od dużych skupisk ludności (dużych miejscowości i miast). To właśnie tam, 
gdzie nie ma rozbudowanej infrastruktury reagowania kryzysowego, a czas dotarcia 
do zdarzenia przez specjalistyczne służby ratownicze jest długi, niezastąpioną rolę 
pełnią Ochotnicze Straże Pożarne będące podmiotami błyskawicznego reagowania, 
ponieważ zapewniają ludności ochronę i bezpieczeństwo na odpowiednim poziomie. 
Pomimo, że większość istniejących w Polsce jednostek OSP nie dysponuje wysoce 
specjalistycznym sprzętem, które dałoby im możliwość samodzielnego działania, ale 
ich wkład w ochronę ludności i zapewnianie bezpieczeństwa jest nieoceniony. Dzięki 
posiadanym przez nie zdolnościom operacyjnym mogą one wykonywać zadania 
związane z pierwszym reagowaniem oraz wsparciem „tyłowym” dla 
wyspecjalizowanych służb. Podejmują między innymi działania ratownicze, 
gaśnicze, przeprowadzają rozpoznanie na miejscu zdarzenia pod kątem 
zapotrzebowania na siły, środki i specjalistyczny sprzęt, zabezpieczenia miejsca 
zdarzenia, powiadamiania, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 
ewakuacji ludzi i zwierząt oraz ochrony mienia, a także wykonują inne czynności 
istotne z punktu widzenia lokalnego bezpieczeństwa. Ochotnicze Straże Pożarne  
z całą pewnością wspierają bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Jednostki te są 
niezastąpione zarówno podczas pożarów, jak i w czasie awarii technicznych, 
katastrof budowlanych, czy wypadków drogowych. Codzienne zdarzenia, do jakich 
dochodzi w różnych częściach Polski ukazują, iż OSP są ważnym ogniwem systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i ochroną ludności. Ponadto rolę jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa publicznego, w tym 
głównie w systemie zarządzania bezpieczeństwem społeczności lokalnych i jego 
wsparcia potwierdzają zarówno dokumenty operacyjne, akty prawa miejscowego 
oraz liczne analizy i badania.  
 

                                                           
25W. Leśniakiewicz, System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział 
w działaniach ratowniczych, wyd. KGPSP, Warszawa 2018, s. 6. 
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Streszczenie 
W artykule autorzy umiejscawiają Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)  

w systemie bezpieczeństwa państwa, wskazując szanse i zagrożenia 
funkcjonowania wymienionej organizacji. Podkreślono zatem istotę współpracy OSP 
z przedstawicielami lokalnej władzy samorządowej oraz podległymi im podmiotami, 
z zaznaczeniem, iż OSP stanowi często lokalnie kluczowe ogniwo systemu 
zarządzania bezpieczeństwem, natomiast w całym systemie zarządzania 
wewnętrznym bezpieczeństwem państwa jest komponentem wspierającym dla 
głównych podmiotów. Autorzy odnoszą się między innymi do otoczenia prawnego 
OSP, specyfiki ich działania, potencjału instytucjonalnego, zaplecza materialnego, 
kontekstu historycznego i stopnia funkcjonowania w społeczności oraz jej 
świadomości. Opisana zatem została działalność młodzieżowych (MDP) i kobiecych 
(KDP) drużyn pożarniczych, a także formy finansowania jednostek. 

Słowa kluczowe: administracja, bezpieczeństwo, kryzys, ochrona, 
społeczeństwo 

 
Summary 
In the article, the authors place the Volunteer Fire Brigade (TSO) in the state 

security system, indicating the opportunities and threats to the functioning of the said 
organization. Therefore, the essence of the TSO's cooperation with representatives 
of local self-government authorities and their subordinates was emphasized, with the 
emphasis that the TSO is often a key link in the security management system locally, 
while in the entire internal security management system it is a supporting component 
for major entities. The authors refer, among others, to the legal environment of the 
TSO, the specifics of their operation, institutional potential, material base, historical 
context and the degree of functioning in the community and its awareness. Thus, the 
activities of youth (MDP) and women's (KDP) fire teams were described, as well as 
the forms of financing units. 

Key words: administration, security, crisis, protection, society 
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SYNERGIA SŁUŻB MUNDUROWYCH I MEDYCZNYCH W CZASIE SYTUACJI 
KRYZYSOWEJ NA PRZYKŁADZIE POŻARU GAZU W JANIKOWIE 

PRZYGODZKIM 
 

 
Wstęp 
Celem artykułu jest ustalenie roli synergii w zwalczaniu sytuacji kryzysowych 

na przykładzie akcji ratowniczej prowadzonej przez Policję, Państwową Straż 
Pożarną i Państwowe Ratownictwo Medyczne w nieprzewidzianej, nagłej sytuacji 
kryzysowej spowodowanej pożarem gazu.  

Pragniemy zasygnalizować problemy wynikające ze współpracy wymienionych 
podmiotów w badanej sytuacji kryzysowej. Niewątpliwie działania w sytuacjach 
kryzysowych wymagają sprawnej komunikacji, koordynacji i współpracy wielu 
podmiotów, takich jak Państwowa Straż Pożarna, Policja czy Państwowe 
Ratownictwo Medyczne. Nie ulega też wątpliwością, że zarządzanie sytuacją 
kryzysową wymaga właściwej organizacji i synchronizacji działań służb ratowniczych 
z uwzględnieniem ich specjalizacji oraz posiadanych sił i środków. Przedmiotem 
niniejszej pracy jest pożar gazu, który zaistniał w Jankowie Przygodzkim  

14 listopada 2013 roku noszący znamiona sytuacji kryzysowej. W opanowaniu 
tego zdarzenia z uwagi na jego charakter, zakres oraz przewidywane skutki zostało 
zaangażowanych wiele osób, służb i instytucji, które także poprzez swoistą synergię 
z powodzeniem opanowały groźną sytuację kryzysową.  

Była to trudna sytuacja kryzysowa o wielkim rozmiarze, stopniu złożoności 
podejmowanych działań i zaangażowaniu wielu sił i środków. W odniesieniu do 
problemu zasadniczego autorzy wyłonili główne problemy szczegółowe: 

 - Czy wewnętrzna komunikacja służb mundurowych biorących udział w akcji 
ratowniczej w trakcie jej trwania funkcjonowała poprawnie?  

 - Czy w sposób właściwy uzyskiwano, gromadzono, przetwarzano  
i przekazywano informacje o zaistniałym zdarzeniu kryzysowym? 

 - Czy istniały zakłócenia w komunikacji pomiędzy służbami ratowniczymi  
i czy stanowiły one barierę dla sprawnego realizowania wyznaczonych celów ?  

 - Czy wymiana informacji między służbami ratowniczymi wpłynęła na 
sprawne opanowanie sytuacji kryzysowej i koordynację działań ratowniczych?  

 Uwzględniając nakreślone powyżej problemy autorzy sformułowali główną 
hipotezę artykułu: synergia jest istotnym czynnikiem gwarantującym sukces  
w zintegrowanym systemie zarządzania kryzysowego. 
 

1. Synergia służb mundurowych i medycznych w czasie sytuacji 
kryzysowej 

Współpraca instytucji publicznych i organizacji terytorialnych w zarządzaniu 
kryzysowym jest oparta na wzajemnych powiązaniach, które tworzą sieć 
elastycznych relacji mających na celu realizację wyznaczonych celów. Efektywność 
takiej współpracy warunkuje wiele czynników, które są zdeterminowane głównie 
przez kompetencje osób zarządzających i realizujących postawione zadania - 
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specjalizację. Współpraca międzyorganizacyjna powinna być oparta na relacjach 
partnerskich, wzajemnym zaufaniu, utrzymywaniu stałej komunikacji i transferze 
informacji, koordynacji działań oraz analizie dotychczasowej współpracy. Dzięki 
temu w przypadku wystąpienia zagrożenia możliwa będzie szybka mobilizacja 
jednostek współpracujących i zespołowe, skoordynowane działanie cechujące się 
zwiększeniem efektywności. Ta zwiększona efektywność potwierdza zasadę 
synergii, która mówi, że wspólne działanie jest w rezultacie bardziej wydajne niż 
suma działań pojedynczych jednostek. Wspólne działania wymagają również 
określenia zasad współdziałania i odpowiedzialności za realizację zadań 
szczegółowych. Należy mieć na uwadze fakt, że skuteczne i efektywne 
wykorzystanie sprzętu i ludzi wymaga stosowania systemów komunikacji i łączności, 
który pozwala na wymianę informacji, monitorowanie działań oraz sprawne 
dysponowanie jednostkami organizacyjnymi, a przez to ich harminijną współpracę. 
Niejednokrotnie wymaga również sięganie do środków będących w dyspozycji 
wyższych szczebli organizacyjnych. Przedstawione wymagania wymuszają na 
jednostkach organizacyjnych wzmacnianie relacji między nimi, wyrażających się  
w regularnych i zintegrowanych działaniach. Zdobyte w ten sposób doświadczenia 
mogą podnieść skuteczność i produktywność, co będzie skuteczną motywacją 
podejmowania dalszych, wspólnych działań. W szczególności, autorka tego 
opracowania ma na uwadze jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policji  
i Państwowego Ratownictwa Medycznego, które postrzegane są jako 
specjalistyczne służby państwowe podejmujące akcje ratujące mienie, życie lub 
zdrowie ludzkie. Wynika to z ilości zaistniałych w przeszłości i spodziewanych  
w przyszłości zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludności, w których jednostki 
te najczęściej prowadziły lub będą prowadzić wspólne działania. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że zagadnienia współpracy międzyorganizacyjnej powinny dotyczyć 
również innych jednostek działających na rzecz zapobiegania i zwalczania 
występujących zagrożeń np. inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej, nadzoru 
budowlanego, ochrony środowiska itd. Ramowe zasady współdziałania jednostek 
organizacyjnych w procesie zarządzania kryzysowego wynikają z celów, zakresów 
oraz sposobu prowadzenia działań określonych w stosownych ustawach  
i zarządzeniach. 

W tym miejscu należy wspomnieć o zjawisku synergii, którego etymologia 
nawiązuje do greckiego słowa senergos oznaczającego: współpracujący, a szerzej 
- współdziałający1. H. Piekarz, J. Walas uznają, iż „synergia oznacza współdziałanie 
czynników, co jest korzystniejsze od sumy efektów funkcjonowania każdego  
z czynników z osobna"2. Zbliżone spojrzenie na ów problem prezentuje J. Olszewski 
wskazując, iż istotą synergii jest „wzajemne wzmacnianie się skoordynowanych 
funkcji, w wyniku którego osiągany efekt jest większy od sumy efektów działań 
oddzielnych”3. Zjawisko synergii bardzo trafnie i rzeczowo interpretuje Z. Wiśniewski 
uznając, iż jest to „stan, w którym całość jest większa od sumy jej części”4. 

                                                           
1Źródło: http://sjp.pwn.pl/korpus/zrodlo/synergia;898,1;7375.html, data dostępu 29.08.2018 r. 
2 H. Piekarz, J. Walas, Zastosowanie synergetyki w analizie strategicznej [w:] Zeszyty Naukowe Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie nr 471/1996, s. 19. 
3J. Olszewski, Logistyka w USA (cz.2). Synergia transportowa jako środek redukcji kosztów, „Logistyka” 
nr 6/2001, s. 18. 
4Z. Wiśniewski, Synergia w rozwoju wyrobów, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/1996, 
s. 11. 
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Bazując na przytoczonych powyżej opiniach definiujących synergię należy 
bezsprzecznie uznać, iż wspólne działanie daje większe efekty niż praca jednostki, 
bowiem suma pracy kilku osób i tak jest mniejsza niż suma działania zespołowego. 
Zjawisko synergii korzysta z już sprawdzonych, wypracowanych przez grupę zasad 
i norm, czerpie korzyści z różnorodności zespołu i jego doświadczenia, umiejętnie 
łączy różne elementy w całość przez co zwielokrotnia płynące z tego korzyści.  

Dla rozważań niniejszej pracy interesujące są służby ratownicze (Policja, PSP, 
PRM) jako obiekty, pomiędzy którymi zachodzą zależności synergiczne. Dzieje się 
tak z uwagi na fakt, iż wszystkie służby ratownicze w ramach swoich statutowych 
działań mają wpisany obowiązek współpracy i współdziałania niejednokrotnie 
powiązany logistycznie. Zjawisko synergii należy zatem odnieść do funkcjonowania 
tych służb, jako podstawowych elementów składowych reagujących w sytuacjach 
kryzysowych oraz do różnych możliwych typów relacji i powiązań pomiędzy tymi 
podmiotami funkcjonującymi w strukturach zarządzania kryzysowego.  

Snując rozważania o zjawisku synergii nasuwa się pytanie - w jaki sposób 
zmierzyć tą dodatkową korzyść uzyskaną w wyniku wspólnych działań? S. Abt i H. 
Woźniak uznają, iż „synergia winna być mierzona pod względem jej wpływu na 
ekonomiczne zmienne celów. Zgodnie z tym należałoby dążyć do pomiaru skutków, 
jakie osiąga się przez wprowadzenie zintegrowanego sposobu działania  
w porównaniu do sposobu zdezintegrowanego, a więc np.: jakie są oszczędności  
w zakresie nakładów inwestycyjnych”5. Obok wspomnianego rezultatu 
ekonomicznego można wymieniać także te o innym charakterze. W. Ropella 
wskazując na rodzaje efektów synergicznych istotną wagę przypisuje także efektom 
objawiającym się w postaci oszczędności czasu6. W niniejszych rozważaniach 
dotyczących sfery świadczenia usług ratowniczych, tym efektom należy przypisać 
istotną wagę, z uwagi na fakt, iż w sytuacjach kryzysowych czynnik czasu jest 
jednym z podstawowych wyznaczników wydajnego działania. Zatem efekty 
synergiczne, podobnie jak inne efekty systemu logistycznego ze względu na cechę 
mierzalności mogą występować jako efekty wymierne – ilościowe oraz efekty 
niewymierne – jakościowe. Efekty wymierne mogą być ujmowane za pomocą 
jednostek wartościowych, fizycznych lub umownych, natomiast efekty niewymierne 
nie podlegają już ścisłej i jednoznacznej kwantyfikacji, zaś ich przedstawienie jest 
możliwe w formie opisowej uzupełnionej szacunkami liczbowymi7.  

Wystąpienie sytuacji kryzysowej bez wątpienia stanowi przesłankę do podjęcia 
współdziałania mającego na celu szybsze, sprawniejsze osiągnięcie założonego 
efektu współdziałających służb ratowniczych, przy jak najmniejszym nakładzie sił  
i środków. Jak wspomniano powyżej miarą sprawności synergii, którą często 
rozpatruje się z punktu widzenia ekonomicznego jest stosunek uzyskanego wyniku 
do kosztów podjętych działań (efektów wymiernych). W przypadku zarządzania 
kryzysowego taki sposób postrzegania wyniku ekonomicznego działań nie może 
mieć zastosowania, bowiem wówczas istotne znaczenie mają nie tylko aspekty 
finansowe, ale przede wszystkim takie wartości, jak życie, zdrowie ludzkie czy 
zachowanie środowiska naturalnego w niezmienionej postaci (efekty niewymierne)8.  

                                                           
5S. Abt, H. Woźniak, Podstawy logistyki,  Gdańsk 1993, s. 54. 
6Por. M. Nowicka-Skowron, Efektywność systemów logistycznych, Warszawa 2000, s. 76-77. 
7Ibidem, s. 76-77. 
8M. Żuber, A. Dziadkiewicz, Współdziałanie służb, inspekcji i straży na szczeblu powiatu w sytuacjach 
nadzwyczajnych zagrożeń  [w:] "Historia i Polityka" Nr 23(30)/2018, s. 79. 
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W dobie dzisiejszych zagrożeń nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że żadna 
instytucja państwowa nie byłaby w stanie jednostkowo, bez wsparcia innych 
podmiotów przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym i samodzielnie likwidować ich 
skutków. Z tego też powodu tak istotne jest współdziałanie w zarządzaniu 
kryzysowym polegające na uzgodnieniu celu, czasu i miejscu użycia sił i środków, 
jakimi dysponują wszystkie podmioty uczestniczące w działaniach podejmowanych 
w celu zwalczenia sytuacji kryzysowej. Tak prowadzony proces ratowniczy, oparty 
na ścisłej współpracy, w pełni wykorzystujący specyficzne możliwości organizacyjno 
- techniczne i kadrowe służb ratowniczych pozwala na osiągnięcie efektu synergii  
i efektywności działań. 
 

2. Opis badanej sytuacji kryzysowej i przeprowadzonej akcji ratowniczej 
Zdarzenie zostało dostrzeżone w dniu 14 listopada 2013 r. około godz. 13:32 

przez osobę postronną przebywającą w pobliżu zdarzenia. Zgłoszono je wówczas 
jako pożar łącza - prawdopodobnie gazu na ulicy. Zgłoszenie zdarzenia wpłynęło 
telefonicznie do SK KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim o godzinie 13:33 (łącznie do 
godz. 14:00 wpłynęło 15 połączeń na numer alarmowy 998 dotyczących pożaru  
w Jankowie Przygodzkim)9. W międzyczasie o godz. 13:38 podobne zgłoszenie 
wpłynęło do PP w Przygodzicach, który o powyższym powiadomił oficera dyżurnego 
KPP w Ostrowie Wlkp. Osoby zgłaszające informowały o płomieniach sięgających 
30-40 metrów, dymie wydobywającym się z budynków, obejmowaniu płomieniami 
dachów kolejnych nieruchomości oraz o hałasie spowodowanym pożarem10.  

 
Zdjęcie 1. Pożar gazu w Jankowie Przygodzkim – widok ul. Ostrowskiej 

 
Źródło: Materiały własne KPP w Ostrowie Wlkp. 

 
Z uwagi na rozbieżności lokalizacji zdarzenia podawane w informacjach osób 

zgłaszających służby ratownicze miały trudności z dokładnym umiejscowieniem 

                                                           
9J. Kuśmierek, (red), Analiza akcji ratowniczej prowadzonej  w związku z pożarem bardzo dużym, który 
powstał w m. Janków Przygodzki w dniu 14 listopada 2013 roku, Poznań 2013, s. 13. 
10Relacja dotycząca działań policji w związku z wybuchem gazu w m. Janków Przygodzki (pow. ostrowski) 
w dniu 14 listopada 2013 roku, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wlkp., Ostrów Wlkp. 2013, s. 2. 
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pożaru. Straż pożarna niezwłocznie nawiązała połączenie z dysponentem systemu 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz oficerem dyżurnym KPP w Ostrowie 
Wlkp., w celu powiadomienia o zdarzeniu oraz stałej wymiany informacji. Na miejsce 
zostały skierowane pierwsze zastępy straży pożarnej oraz funkcjonariusze PP  
w Przygodzicach, celem weryfikacji informacji i poczynienia wstępnych ustaleń. 
Standardowo powiadomiono o zdarzeniu również kierownictwo KP PSP i KPP  
w Ostrowie Wlkp., dyżurnego operacyjnego SK KW PSP w Poznaniu oraz WCZK  
w Poznaniu, a także dyżurnego pogotowia gazowego. W wyniku podjętych 
czynności ustalono, iż na obiekcie tym nie prowadzono ćwiczeń ani czynności 
kontrolno – rozpoznawczych11.  

W miarę napływu kolejnych informacji w przybliżeniu ustalono pożar ma miejsce 
na ulicy Ostrowskiej w miejscowości Janków Przygodzki w gminie Przygodzice  
w powiecie ostrowskim. Miejscowość ta znajduje się w odległości około 1 km na 
południe od miasta Ostrów Wlkp. przy drodze krajowej nr 11. Pierwszy z zastępów 
straży pożarnej, który został skierowany na miejsce zdarzenia już w czasie dojazdu 
poinformował drogą radiową, że w Jankowie Przygodzkim widoczne są duże 
płomienie i silne zadymienie, ponadto nastąpiła samoistna ewakuacja mieszkańców 
na tereny otwarte będące poza strefą zagrożenia12. Funkcjonariusze Policji, którzy 
jako pierwsi policjanci przybyli na miejsce, z uwagi na bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia i życia ludzkiego wraz ze strażakami rozpoczęli ewakuację osób z terenów 
najbardziej zagrożonych, pozostając przy tym w kontakcie z dyżurnym jednostki.  
W pierwszej fazie dowodzenia kierownictwo nad działaniami Policji przejął kierownik 
PP w Przygodzicach, do czasu przybycia Naczelnika Wydziału Prewencji KPP  
w Ostrowie Wielkopolskim. Kierownictwo działaniami ratowniczymi objął dowódca 
zmiany PSP, który koordynował akcją gaśniczą oraz doprecyzował dyżurnemu PSP 
miejsce pożaru, stwierdzając dwa strumienie ognia wydobywające się z wykopu 
ziemnego13.  
 
  

                                                           
11J. Kuśmierek, (red.), Analiza ... op. cit. s. 15. 
12Ibidem, s. 17. 
13Relacja dotycząca działań policji... op. cit. s. 2. 
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Zdjęcie 2. Pierwsza faza pożaru gazu w Jankowie Przygodzkim  
 

 
 

Źródło: Analiza akcji ratowniczej prowadzonej w związku z pożarem bardzo 
dużym, który powstał w m. Janków Przygodzki w dniu 14 listopada 2013 r. 

 
Zdjęcie 3. Dwa strumienie ognia z dwóch zerwanych zakończeń gazociągu  

 
Źródło: Analiza akcji ratowniczej prowadzonej w związku z pożarem bardzo 

dużym, który powstał w m. Janków Przygodzki w dniu 14 listopada 2013 r. 
 

Zdarzenie miało miejsce na terenie osiedla domków jednorodzinnych 
usytuowanych względem siebie w niewielkiej odległości. Na terenie znajdowały się 
instalacje elektroenergetyczne, gazowe i wodne stanowiące infrastrukturę 
komunalną. Temperatura oraz intensywność palącego się gazu spowodowały 
bardzo szybkie zapalenie się pobliskich budynków mieszkalnych i gospodarczych. 
Pożarem objęty był gazociąg oraz budynki znajdujące się w jego sąsiedztwie.  
W wyniku rozmowy z pracownikami prowadzącymi prace w wykopie ustalono, że 
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źródło ognia stanowi rozerwany gazociąg o średnicy 500 mm i ciśnieniu roboczym 
gazu do 50 atm. Ze względu na wysokie ciśnienie wypływającego, palącego się gazu 
i bardzo wysoką temperaturę pożar rozprzestrzeniał się we wszystkich kierunkach, 
a jego powierzchnia sięgała ok. 300 m2. Promieniowanie cieplne powodowało, że  
w umundurowaniu specjalnym nie można było dojść do miejsca zdarzenia na 
odległość mniejszą niż 100-150 metrów14.  
 

Zdjęcie 4. Strażacy na miejscu pożaru w Jankowie Przygodzkim 

 
Źródło: Materiały własne KPP w Ostrowie Wlkp.  

 
Akcję ewakuacyjną kontynuowały sukcesywnie docierające na miejsce 

jednostki gaśnicze straży pożarnej wespół z patrolami Policji. O godz. 13:45 przybył 
zespół ratownictwa medycznego wraz z ratownikiem medycznym, który objął funkcję 
kierującego akcją medyczną. Utworzono punkt wstępnej segregacji medycznej, 
gdzie udzielono pomocy pierwszym 6 osobom poszkodowanym. W dalszej 
kolejności wydano dyspozycje o skierowaniu na miejsce kolejnych sił i środków 
medycznych, a po ich przybyciu, poszkodowanych przetransportowano do SOR  
w Ostrowie Wlkp. Jednocześnie, na miejscu wyznaczono koordynatora 
medycznego, który udzielał pierwszej pomocy kolejnym poszkodowanym oraz 
podejmował decyzję o ich ewentualnej hospitalizacji15. 

Policjanci sprawdzali możliwość przebywania osób w budynkach znajdujących 
się w sąsiedztwie pożaru i podejmowali ich ewakuację, a także wyizolowali teren 
prowadzonych działań ratowniczych. Przeprowadzono ewakuację osób 
znajdujących się w promieniu 150 metrów od zdarzenia. Łącznie swoje domostwa 
musiało opuścić 160 mieszkańców z 46 posesji znajdujących się przy okolicznych 

                                                           
14J. Kuśnierek (red.) Analiza ..., op. cit. d. 19. 
15W. Kornaszewski, Analiza działań medycznych. Pożar gazu Janków Przygodzki. Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp., Ostrów Wlkp. 2013, s. 3-5. 
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ulicach. Pogorzelcy byli kierowani do pobliskiej szkoły w Przygodzicach, gdzie 
utworzono tymczasowo sztab kryzysowy akcji. Równolegle do czynności Policji 
prowadzonych na miejscu zdarzenia do ostrowskiego szpitala skierowano 
policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego, celem dokonania wstępnych ustaleń 
dotyczących obrażeń ciała osób pokrzywdzonych oraz możliwości przesłuchania ich 
w charakterze świadków zdarzenia16.  

Policja zorganizowała punkty kontrolne i zabezpieczyła miejsca dojazdu dla 
służb ratowniczych oraz kierowała ruchem na okolicznych drogach, równolegle 
prowadziła wstępne czynności procesowe. Z uwagi na zakres i różnorodność 
czynności do wykonania wyznaczono dowodzących poszczególnymi działaniami: 

 kierowanie ruchem i przejezdność dróg – naczelnik WRD KPP w Ostrowie 
Wlkp. , 

 ewakuacja mieszkańców i zabezpieczenie miejsc przed dostępem osób 
postronnych - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Ostrowie Wlkp., 

 czynności procesowe na miejscu zdarzenia - zastępca naczelnika WD-Ś 
KPP w Ostrowie Wlkp.,  

 czynności procesowe poza miejscem zdarzenia - naczelnik WD-Ś KPP  
w Ostrowie Wlkp., 

 koordynacja czynności od strony zachodniej miejsca pożaru ul. Ostrowskiej 
- I Zastępca Komendanta Powiatowego w Ostrowie Wlkp., 

 koordynacja od strony wschodniej miejsca pożaru ul. Ostrowskiej - zastępca 
naczelnika WK KPP w Ostrowie Wlkp., 

 łącznik przy stanowisku dowodzenia służb ratowniczych - Kierownik 
Posterunku Policji w Przygodzicach17. 

Oficer dyżurny KPP w Ostrowie Wlkp. powiadomił o zaistniałym zdarzeniu 
jednostkę nadrzędną, a także prowadził stałą wymianę informacji ze strażą pożarną 
oraz służbami medycznymi. Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wlkp. ogłosił 
alarm dla ostrowskiej komendy, co skutkowało zmaksymalizowaniem stanu 
osobowego jednostki, a następnie udał się na miejsce zdarzenia, gdzie przejął 
dowodzenie działaniami podległej mu formacji. Na poziomie KWP w Poznaniu 
przystąpiono do realizacji zadań, zgodnie z procedurami reagowania kryzysowego 
Policji oraz odpowiednimi algorytmami postępowania. Dyżurny KWP w Poznaniu 
powiadomił między innymi kierownictwo wielkopolskiej Policji, rzecznika prasowego 
oraz naczelnika laboratorium kryminalistycznego, a także dyżurnego KGP. 
Równolegle ostrowska komenda policji rozpoczęła pierwsze czynności procesowe, 
w tym między innymi: przesłuchała pierwszych świadków zdarzenia, a także  
w ramach współpracy i pomocy prawnej zleciła innym jednostkom policji 
zabezpieczenie dokumentacji kadrowej oraz montażowej gazociągu w siedzibach 
firm wykonujących te prace. Kierujący działaniami ratowniczymi poziomu 
interwencyjnego osobiście nadzorowali podległe im siły i środki, kontaktując się przy 
tym z bardziej odległymi odcinkami bojowymi przy pomocy łączności radiowej. 
Jednocześnie pozostawano w stałym kontakcie z obecną na miejscu zdarzenia 
Prokurator Rejonową w Ostrowie Wlkp., z którą uzgadniano wykonywanie 
wszystkich czynności procesowych18.  

                                                           
16Relacja z czynności wykonanych na miejscu wybuchu gazu w miejscowości Janków Przygodzki w dniu 
14 listopada 2013 r. Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wlkp., Ostrów Wlkp. 2013, s. 2. 
17Ibidem, s. 4-5. 
18Relacja dotycząca działań policji... op. cit. s. 4-5. 
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Tworzenie odcinków bojowych pożarniczych prowadziła również straż pożarna, 
ustanawiając ich dowódców i powierzając im zadanie kontroli podejmowanych 
działań na danym odcinku oraz składanie meldunków. Służby gazowe  
i energetyczne powiadomiono o potrzebie natychmiastowego odłączenia gazu oraz 
energii elektrycznej w rejonie działań, jednocześnie zwrócono się do służb 
wodociągowych o zwiększenie ciśnienia w sieci hydrantowej. Nawiązano kontakt  
z zarządcą gazociągu – PGNiG Odolanów, którego poinformowano o zdarzeniu oraz 
wystąpiono o bezzwłoczne zamknięcie zaworów dopływowych. Jednocześnie KP 
PSP w Ostrowie Wlkp. przystąpiła do wdrożenia do służby maksymalnej liczby 
funkcjonariuszy jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu całego powiatu wraz  
z zastępami OSP w celu wzmocnienia stanów osobowych, zwrócono się również  
o wsparcie do powiatów ościennych. Z uwagi na problem z opanowaniem 
ulatniającego się i palącego gazu – KP PSP w Ostrowie Wlkp. dokonała 
zapotrzebowania na specjalistów z KW PSP w Poznaniu wraz ze sprzętem 
specjalistycznym. W rejonie zdarzenia panowała bardzo wysoka temperatura, która 
uniemożliwiała zbliżenie się do epicentrum zdarzenia19. 

Policjanci na podstawie wstępnych ustaleń dotyczących przyczyn zdarzenia 
sformułowali tezę, iż w wyniku prac montażowych nastąpiło uszkodzenie rury gazu 
wysokiego ciśnienia, doszło do eksplozji, a następnie pożaru gazu, który objął 
pobliskie zabudowania - początkowo 4 budynki mieszkalne jednorodzinne położone 
obok siebie, a następnie rozprzestrzeniał się na okoliczne nieruchomości. Na chwilę 
zgłoszenia - rannych zostało 10 osób, a 2 osoby (pracownicy będący najbliżej 
miejsca wybuchu) uważano za zaginione. Bezpośrednio przed wybuchem w miejscu 
eksplozji pozostał operator koparki i operator dźwigu bocznego. Świadkowie 
wskazywali na obsuwanie się ziemi do wykopu przygotowanego pod gazociąg DN 
700 spod rury gazociągu DN 500, do tego stopnia, że widoczna była rura. Policja 
wyznaczyła funkcjonariusza odpowiedzialnego za komunikację z mediami w osobie 
oficera prasowego KPP w Ostrowie Wlkp., który na bieżąco informował o przebiegu 
zdarzenia, jego skutkach oraz ewentualnych, dalszych zagrożeniach, a także 
planowanych przedsięwzięciach. Rzecznik udzielał również informacji o punktach 
koncentracji ewakuowanych osób, miejscach ich hospitalizacji oraz o możliwościach 
i miejscach udzielenia im wsparcia materialnego20.  

Na bieżąco służby zbierały i analizowały informację o zdarzeniu, w tym 
weryfikowały informacje pojawiające się w mediach oraz prowadziły stałą wymianę 
informacji. W ramach współpracy w porozumieniu z rzecznikiem prasowym PSP 
opracowywano komunikaty medialne, sprawowano opiekę nad mediami  
i organizowano konferencje prasowe, a także przygotowywano komunikaty  
i ostrzeżenia dla ludności, które rozpowszechniano przez środki masowego 
przekazu21. 

Na miejsce zdarzenia kierowani byli również stopniowo policjanci KPP  
w Ostrowie Wlkp., będący w służbie z Wydziałów: Prewencji, Ruchu Drogowego, 
Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego - łącznie się 80 funkcjonariuszy22.  

Do akcji włączyły się również firmy: Gaz System - spółka państwowa będąca 
inwestorem nowo budowanego gazociągu, oraz jego wykonawca – ZRUG Poznań, 

                                                           
19J. Kuśnierek (red.) Analiza ..., op. cit. 21. 
20Relacja z czynności op. cit. s. 5. 
21 J. Kuśnierek (red.) Analiza ..., op. cit. s. 23.  
22Relacja dotycząca działań policji... op. cit. s. 5. 
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które zaoferowały na potrzeby akcji swoje zaplecze techniczne i socjalne oraz 
konsultantów posiadających wiedzę specjalistyczną z zakresu gazownictwa. Obie 
firmy na bieżąco współpracowały ze służbami ratowniczymi, pomagały ustalić rodzaj 
i zakres czynności niezbędnych do bezpiecznego ugaszenia płomienia23.  

Po zmniejszeniu się wielkości słupa ognia, po godz. 15.00 w rejonie epicentrum 
zdarzenia w dwóch miejscach ujawniono spopielone szczątki, które jak wówczas 
podejrzewano, mogły być szczątkami pracowników wykonujących prace w miejscu 
wybuchu. Skierowany na miejsce lekarz potwierdził, iż są to szczątki ludzkie, 
najprawdopodobniej dwóch osób24.  

Policjanci obecni na miejscu zdarzenia stale zabezpieczali teren przed 
dostępem osób trzecich, zapewniali drożność dróg dojazdowych dla przejazdu służb 
ratowniczych, a także przejezdność okolicznych ulic i płynność ruchu na drodze 
krajowej nr 11. Sprawdzali tereny posesji i budynków, które uległy zapaleniu za 
osobami i zwierzętami oraz w miarę rozprzestrzeniania się ognia kontynuowali 
ewakuację ludności i zwierząt z zagrożonych domostw. Na miejscu katastrofy 
funkcjonowała również grupa psychologów policyjnych oferująca pomoc i wsparcie 
pogorzelcom.  

Równolegle, nieustannej pomocy medycznej osobom poszkodowanym 
udzielały załogi PRM rozmieszczone w rejonie zdarzenia. Do zadań zespołów 
medycznych należało również stałe zabezpieczanie medyczne działań 
prowadzonych przez służby ratownicze.  

Do Jankowa Przygodzkiego przybył Wielkopolski Komendant Wojewódzki 
Policji w Poznaniu przejmując dowodzenie nad koordynacją działań podległej mu 
służby. Z uwagi na rozmiar zdarzenia na poziomie wojewódzkim zadysponowano 
zabezpieczenie dodatkowych sił z KWP w Poznaniu oraz z jednostek ościennych do 
skierowania w rejon zdarzenia do dyspozycji ostrowskiej komendy, w celu 
zabezpieczania rejonu działań w porze nocnej, jak również w porze dziennej 
następnego dnia. Podjęto także działania mające na celu zabezpieczenie 
prowadzonych działań policyjnych - skierowano na miejsce pojazdy z kontenerami 
kwatermistrzowskimi i oświetleniowymi25. Działania o takim samym charakterze 
powzięła również straż pożarna zwracając się do jednostki nadrzędnej  
o zapewnienie zaopatrzenia w dodatkowe wozy i sprzęt specjalistyczny z obsługą.  

Na miejsce przybyli: Zastępca oraz Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie 
Wlkp., Wielkopolski Komendant PSP, a także Komendant Główny PSP, którzy 
sukcesywnie, zgodnie z chwilą przybycia i rangą obejmowali kierownictwo nad akcją 
ratowniczą. Nawiązano współpracę z Urzędem Gminy w Przygodzicach i wspólnie 
zorganizowano punkty czerpania wody przy okolicznych zbiornikach wodnych na 
bazie motopomp. Zapewniono możliwość tankowania pojazdów służbowych na 
pobliskiej stacji benzynowej. Zapewniono sprzęt specjalistyczny, dodatkowe pakiety 
do radiostacji oraz butli do ochrony dróg oddechowych Dokonano rozpoznania 
odnośnie możliwości odbywania się ruchu kolejowego na pobliskim torze kolejowym, 
w tym również transportu substancji niebezpiecznych, a o braku przeciwwskazań 
poinformowano PKP w Ostrowie Wlkp.26.  

                                                           
23Własne spostrzeżenia autorki opracowania obecnej na miejscu zdarzenia. 
24W. Kornaszewski, Analiza..., op. cit. s. 8.  
25Relacja dotycząca działań policji... op. cit. s. 9. 
26J. Kuśnierek (red) Analiza..., op. cit. s. 35-37. 
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Rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
zorganizował briefing prasowy na miejscu akcji z udziałem: Komendanta Głównego 
PSP i Wojewody Wielkopolskiego, podczas którego udzielono wstępnych informacji 
na temat zdarzenia27.  

KPP w Ostrowie Wlkp. utrzymując kontakt radiowy z jednostkami ościennymi 
przeprowadziła pilotaże do miejsca pożaru pojazdów specjalistycznych KW PSP  
w Poznaniu oraz pojazdów technicznych firmy Gaz-System. Służba dyżurna na 
bieżąco informowała kierującą akcją ratowniczą PSP o napływającym wsparciu sił 
policyjnych i zgodnie z otrzymywanymi dyspozycjami przydzielała im właściwą 
lokalizację28.  

Starosta Ostrowski powołał Powiatowy Sztab Zarządzania Kryzysowego  
z udziałem między innymi przedstawicielami służb ratowniczych. W siedzibie GOK 
w Przygodzicach przeprowadzono konferencję prasową z udziałem między innymi: 
Komendanta Głównego PSP, Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP i jego zastępcy, Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji, Starosty Ostrowskiego, Wójta Gminy Przygodzice, 
Dyrektora ZZOZ w Ostrowie Wlkp. i koordynatora ratownictwa medycznego, 
przedstawicieli powiatowego i gminnego centrum zarządzania kryzysowego oraz 
przedstawicieli firmy Gaz-System29.  
 

Zdjęcie 5. Sztab kryzysowy powołany w związku z pożarem gazu w Jankowie 
Przygodzkim 

 
 

Źródło: Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Poznaniu, 
http://www.psp.wlkp.pl/?art=10619 data dostępu 18.09.2016 r. 

 

                                                           
27źródło: http://poznan.uw.gov.pl/en/node/7308, data dostępu: 26.11.2016 r. 
28Relacja dotycząca działań policji... op. cit. s. 5. 
29J. Kuśnierek (red) Analiza..., op. cit. s. 37. 

http://www.psp.wlkp.pl/?art=10619
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Sztab akcji dokonując analizy zniszczeń i zagrożenia podjął decyzję  
o kontrolowanym wypalaniu gazu, który znajdował się nadal w gazociągu, do czasu 
wypracowania odpowiedniej koncepcji. Nieustannie prowadzone były działania 
gaśnicze, które niezmiennie ukierunkowane na obronę budynków zagrożonych oraz 
gaszenie powstających zarzewi w budynkach mieszkalnych. W czasie 
zintegrowanych prac zespołu sztabu kryzysowego podjęto działania mające na celu 
uszczelnienie zaworów bezpieczeństwa, które zlokalizowane były odpowiednio  
w odległości ok. 40 km i 10 km od miejsca zdarzenia30. Wykonanie prac planowano 
z udziałem firmy Gaz-System dysponującej odpowiednim sprzętem i specjalistami  
w dziedzinie gazownictwa. Na godzinę 06:00 dnia 15 listopada 2013 roku 
zaplanowano gaszenie słupa ognia i instalowanie dodatkowych zaworów na 
rurociągu, które zamkną dopływ gazu, co miało na celu usunięcie ryzyka wybuchu. 
Koncepcja ugaszenia polegała na wykonaniu przy gazociągu - w niewielkiej 
odległości od miejsca awarii - wykopu ziemnego. Następnie przedstawiciele firmy 
Gaz-System otrzymali zadanie nawiercenia otworów, za pomocą których 
zamierzano zaczopować z dwóch stron gazociąg, umieszczając wewnątrz dwa 
balony wypełniane gazem obojętnym (azotem). Dodatkowo, w celu kontroli ciśnienia 
dopływającego gazu nawiercono dodatkowe otwory, w które zamontowano 
specjalne zawory. Akcję prowadzono z użyciem specjalistycznego sprzętu  
i technologii zapewniających bezpieczne ugaszenie pożaru. O godzinie 10:20, po 
zablokowaniu dopływu gazu i ugaszeniu pożaru teren działań został przekazany 
służbom dochodzeniowo-śledczym, których zadaniem było zabezpieczenie 
dowodów mogących przyczynić się do ustalenia przyczyn i przebiegu tego 
tragicznego zdarzenia31. 
 

Zdjęcie 6. Dopalający się gaz z rozerwanego gazociągu w Jankowie 
Przygodzkim 

 
Źródło: Fotografia autorstwa Mateusza Nele udostępniona KPP w Ostrowie 

Wlkp.  
 

                                                           
30Ibidem, s. 27.  
31Relacja dotycząca działań policji... op. cit. s. 14. 
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Zdjęcie 7. Czopowanie gazociągu (1) Czopowanie gazociągu (2) 

    
Źródło: Analiza akcji ratowniczej prowadzonej w związku z pożarem bardzo 

dużym, który powstał w m. Janków Przygodzki w dniu 14 listopada 2013 r. 
 

W trakcie trwania akcji ratowniczej służby pracujące na miejscu nawiązały 
współpracę i stałą wymianę informacji innymi z: Powiatowym Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, Urzędem Dozoru Technicznego, Powiatowym Inspektoratem 
Nadzoru Budowlanego, Państwową Inspekcją Pracy, Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska. Pomoc w organizacji ewakuacji pogorzelców udzielił również 
Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wlkp., który udostępnił autobusy do 
przetransportowania osób z zagrożonych terenów. Natomiast szkoła w Jankowie 
Przygodzkim zapewniła ewakuowanym odpowiednie warunki socjalne. Pomimo 
rozmiaru katastrofy i istniejącego zagrożenia służby ratownicze nie pozostały 
obojętne na los zwierząt, które pojawiały się na posesjach objętych działaniami.  
O ich lokalizacji na bieżąco powiadamiano Międzygminne Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt, które udzielało im schronienia32.  

Na miejsce tragedii przybył również ówczesny premier Donald Tusk, który wziął 
udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Szef rządu udał się także na miejsce 
katastrofy i zapoznał się z działaniami służb oraz ze skalą zniszczeń33.  

W kulminacyjnym momencie w działaniach ratowniczych udział brało blisko 200 
strażaków i ponad 50 zastępów straży pożarnej34, 7 zespołów ratownictwa 
medycznego, w tym 3 lekarzy, 8 ratowników medycznych, 1 pielęgniarka, 5 
kierowców ambulansów oraz 2 sanitariuszy, a miejsca zdarzenia strzegło 115 
policjantów. W wyniku pożaru zespoły PRM działające w miejscu powstania pożaru 

                                                           
32Relacja dotycząca działań policji... op. cit. s. 9. 
33źródło: http://www.psp.wlkp.pl/?art=10619, data dostępu 16.09.2016. 
34źródło: http://psp.wlkp.pl/?art=10619, data dostępu: 16.11.2016 r.  

http://www.psp.wlkp.pl/?art=10619
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udzieliły pomocy 11 osobom, kolejne 4 zgłosiły się same do SOR ZZOZ w Ostrowie 
Wlkp.35. Z uwagi na duże zniszczenia, do działań została zadysponowana 
Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Poznania z psami. Ratownicy 
wraz z policjantami wspólnie przeszukali 47 domostw znajdujących się w strefie 
zagrożonej. W sumie tę feralną noc poza domem spędziło ponad 230 mieszkańców 
Jankowa Przygodzkiego36. 

 
3. Analiza działań służb ratowniczych w optyce synergii 
W nocy z 14/15 listopada 2013 roku pożar został ugaszony i w dniach 15-16 

listopada 2013 roku grupa operacyjno – procesowa KPP w Ostrowie Wlkp. 
przeprowadziła czynności procesowe. W ich trakcie – w podgrupach - 
przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia z udziałem specjalistów i biegłych  
z różnych dziedzin nauki. Po wykonaniu czynności procesowych teren zdarzenia,  
a przede wszystkim domostwa opuszczone przez pogorzelców w dalszym ciągu były 
zabezpieczane przez Policję, w celu uniemożliwienia dostępu osobom 
nieuprawionym37. W KPP w Ostrowie Wlkp. zaplanowano spotkanie grup: 
operacyjno-dochodzeniowej z KWP w Poznaniu, z KPP w Ostrowie Wlkp.,  
z Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wlkp., celem 
uzgodnienia dalszych czynności procesowych. Podczas spotkania ustalono, że  
w dniu 14 listopada 2013 roku około godz. 13.30 podczas prac budowlanych 
gazociągu DN 700 relacji Gustorzyn – Odolanów, na odcinku budowy w Jankowie 
Przygodzkim na wysokości posesji przy ul. Ostrowskiej nr 58, rozszczelnieniu uległ 
biegnący równolegle do budowanego, gazociąg DN 500, co doprowadziło do 
wybuchu gazu, a następnie pożaru gazu wydobywającego się z rozszczelnionego 
rurociągu oraz pożaru okolicznych zabudowań. Do zdarzenia doszło podczas prac 
montażowych prowadzonych przez głównego wykonawcę robót firmę ZRUG Sp.  
z o.o. w Poznaniu i podwykonawców firmę TGG Service.Bis z siedzibą w Toruniu  
i Eksport- Import Tadeusz Kozieł. Inwestorem był Operator Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System S.A. w Warszawie. Na miejscu roboty prowadziło łącznie 
11 pracowników. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosły 2 osoby, natomiast 
16 osób skorzystało z pomocy lekarskiej, 6 osób hospitalizowano, w tym jedno 
dziecko38.  

 
 

  

                                                           
35W. Kornaszewski, Analiza...,  op. cit., s. 4-6. 
36http://psp.wlkp.pl/?art=10619, data dostępu 12.12.2016 r. 
37Własne spostrzeżenia autorki opracowania obecnej na miejscu zdarzenia. 
38Relacja dotycząca działań policji... op. cit. s. 16. 
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Zdjęcie 9. Procesowe oględziny miejsca zdarzenia (1) 

 
Źródło: https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/996603,Wielki-pozar-w-Jan-

kowie-Przygodzkim-Znamy-przyczyny-wybuchu-gazu, data dostępu 17.09.2016 r. 
 

Zdjęcie 10. Procesowe oględziny miejsca zdarzenia  

  
Źródło: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/980746, dostępu 17.09.2016. 
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Zdjęcie 11. Procesowe oględziny miejsca zdarzenia 

  
Źródło: wiadomościepoznan-Wielki-pozar-w-Jankowie-Przygodzkim-Wzno-

wiono-przesyl-gazu, data dostępu 17.09.2016 r. 
 

W dniu 15 listopada 2013 roku udział w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia brało 
103 policjantów. Grupa operacyjno – procesowa liczyła 34 osoby tj. z KWP  
w Poznaniu; 5 policjantów dochodzeniowo-śledczych, 5 techników kryminalistyki, 2 
biegłych z zakresu mechanoskopii, 1 biegły z zakresu biologii i 1 biegły z zakresu 
technik audiowizualnych; z KPP w Ostrowie Wlkp.; 10 funkcjonariuszy 
dochodzeniowo-śledczych i 5 techników kryminalistyki, a także 10 prokuratorów  
z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. i Prokuratury Rejonowej w Ostrowie 
Wlkp. Ponadto w oględzinach brali udział biegli z zakresu pożarnictwa, gazownictwa, 
geologii, biologii i geodezji. Do badań geologicznych zostały zabezpieczone próbki 
ziemi z wykopu (w tym również na obecność materiałów wybuchowych), a także - 
przy pomocy sprzętu specjalistycznego firmy Gaz – System i ZRUG Poznań - 
zabezpieczono odcinki rur gazociągu wraz ze spoinami. Łączny czas 
przeprowadzonych oględzin, w tym również czynności polegających na 
zabezpieczaniu materiału dowodowego trwał 22 godziny39. 

Równolegle prowadzono działania pomocowe na rzecz poszkodowanych 
mieszkańców Jankowa Przygodzkiego. Urząd Gminy Przygodzice wszystkim 
poszkodowanym rodzinom udzielił zasiłków celowych w wysokości 6 tys. zł na 1 
rodzinę oraz zorganizował punkt przyjmowania pomocy rzeczowej dla 
poszkodowanych, w tym także wyznaczono miejsce, przyjmowania materiałów 
budowlanych niezbędnych do remontu uszkodzonych budynków i sprzętów AGD. 
Na konto gminnego ośrodka pomocy społecznej przeszło ponad 2,5 mln zł na pomoc 
poszkodowanym. W akcję zaangażowała się również spółka Gaz-System, która ze 
środków własnych oraz w ramach ubezpieczenia przekazała tylko w ciągu roku po 
katastrofie ponad 11 mln zł. Spółka ZRUG przekazała poszkodowanym 100 tys. zł40.  

Analizując działania służb ratowniczych można jednoznacznie stwierdzić, że 
zarówno Policja, jaki PSP na podstawie otrzymanych informacji trafnie określiła 

                                                           
39Relacja z czynności op. cit. s. 4. 
40Źródło: http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rok-po-pozarze-w-jankowie-przygodzkim-konczy-sie-
sledztwo-ws-katastrofy, data dostępu 11.05.2017r.  
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miejsce powstałej sytuacji kryzysowej w powiecie, w miejscowości i na odcinku 
rurociągu, określone na mapie sytuacyjnej i zdjęciach szczegółowych. 
 

Rysunek 1. Lokalizacja Jankowa Przygodzkiego w gminie Przygodzice 

 
 

Źródło: Analiza akcji ratowniczej prowadzonej w związku z pożarem bardzo 
dużym, który powstał w m. Janków Przygodzki w dniu 14 listopada 2013 r. 
 

Rysunek 2. Odcinek gazociągu Gustorzyn – Odolanów z zaznaczonym 
miejscem pożaru 

 
Źródło: Analiza akcji ratowniczej prowadzonej w związku z pożarem bardzo 

dużym, który powstał w m. Janków Przygodzki w dniu 14 listopada 2013 r.  
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Zdjęcie 14. Lokalizacja awarii w Jankowie Przygodzkim. Miejsce rozerwania 
gazociągu DN 500 o ciśnieniu roboczym 50 barów 

 
Źródło: Analiza akcji ratowniczej prowadzonej w związku z pożarem bardzo 

dużym, który powstał w m. Janków Przygodzki w dniu 14 listopada 2013 r. 
 

Służba dyżurna KPP w Ostrowie Wlkp. podejmując działania w planowaniu 
doraźnym akcji ratowniczej w fazie ustalenia położenia postąpiła zgodnie  
z zarządzeniem nr 24 KGP w sprawie realizacji przez Policę zadań w warunkach 
katastrof naturalnych i awarii technicznych, tj; 

- przyjęła informację o zdarzeniu, 
- skierowała w rejon zagrożony najbliżej znajdujące się patrole policyjne, w celu 

rozpoznania zagrożenia oraz zabezpieczeniu rejonu zagrożonego, 
- określiła niezbędne do realizacji zadania oraz posiadane siły i środki  

z uwzględnieniem możliwości ich zastosowania, 
- zameldowała Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowie Wlkp.  

o zaistniałej sytuacji oraz podjętych przedsięwzięciach41.  
Ponadto na bieżąco wymieniano z innymi służbami informacje o zagrożeniu i je 

analizowano, a także oceniano zmiany sytuacji kryzysowej jednocześnie 
zabezpieczając w miarę potrzeb dodatkowe siły i środki. Analizując czynności 
podjęte przez Policję w planowaniu doraźnym akcji ratowniczej w fazie alarmowania, 
ostrzegania i w zakresie działań porządkowych należy stwierdzić, że ; 

                                                           
41Zarządzenie nr 24 KGP z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie realizacji przez Policę zadań w warunkach 
katastrof naturalnych i awarii technicznych (Dz. U. KGP 2007 Nr 5 poz. 49.). 
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• na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania z innymi służbami na 
bieżąco uzyskiwano, analizowano i wymieniano informacje o zaistniałym zdarzeniu,  

• sprawdzano tereny i budynki zagrożone w poszukiwaniu osób, a także 
zwierząt,  

• na bieżąco przekazywano informacje i komunikaty o zagrożeniu poprzez 
urządzenia rozgłoszeniowe oraz media.  

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi całością akcji ratowniczej 
kierowała PSP jako samodzielny organ administracji publicznej, zgodnie z Krajowym 
Systemem Ratowiczo-Gaśniczym. Nie ulega wątpliwości, że kierowanie to było 
zorganizowane i odbywało się, zgodnie z przyjętymi procedurami opartymi na 
planowaniu doraźnym i polegało głównie na przydzielaniu zadań dla pododdziałów  
i grup ratowniczych. Dowodzenie wydzielonymi jednostkami realizowali dowodzący 
- odpowiednio według hierarchii, którzy wydawali rozkazy i polecenia osobiście, lub 
wykorzystując do tego celu środki łączności. Po przybyciu na miejsce zdarzenia 
jednostek ochotniczych podlegały one dowodzeniu kierującego jednostkami 
zawodowymi. Kierowanie i nadzór nad działaniami ratowniczymi prowadzono  
w sposób efektywny, a przy tym również w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
uczestnikom akcji ratunkowej. Pierwszą i podstawową czynnością jaką 
przeprowadziły jednostki ochrony przeciwpożarowej i Policji zgodnie  
z obowiązującymi procedurami był udział w ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia. 
Jednocześnie zabezpieczono drogi komunikacyjne na potrzeby działania 
ratowniczego, trafnie wytypowano i określono obszary bezpośrednio narażone na 
działanie ognia, a także wydzielono strefy bezpośrednich działań ratowniczych. 
Powiadomiono inne służby publiczne niezbędne do prawidłowej realizacji akcji 
ratowniczej i utrzymywano z nimi stały kontakt podejmując wspólne działania mające 
na celu opanowanie pożaru oraz minimalizację jego skutków. Na potrzeby 
kierowania i współdziałania w akcji ratowniczej zapewniono łączność oraz niezbędny 
sprzęt i narzędzia, a także środki ochrony indywidualnej, jednocześnie na bieżąco 
kontrolując ich zużycie. Podjęto również specjalistyczne mające na celu zamknięcie 
dopływu gazu do miejsca zdarzenia. Ponadto zapewniono i uruchomiono punkty 
czerpania wody i zaopatrzenia w paliwo, zapewniono napoje i posiłki dla ratowników. 
W trakcie działań zapewniono również bezpieczeństwo Premierowi RP42.  

 
Zakończenie 
Współpraca między służbami biorącymi udział w akcji ratowniczej polegała 

głównie na analizie i stałym transferze informacji na temat obecnej i przewidywanej 
sytuacji, a także posiadanego i możliwego do wykorzystania do działań sprzętu. 
Wymieniano również komunikaty o zagrożeniach i interwencjach podejmowanych  
w ramach działań oraz inne informacje niezbędne dla zachowania ciągłości działań.  

Akcję ratowniczą zakończono po upewnieniu się, że ; 
- ugaszono pożar,  
- udzielono pomocy medycznej lub przekazano zespołom ratownictwa 

medycznego osoby poszkodowane, 
- ludzie, zwierzęta i uratowane mienie nie znajdują się w strefie zagrożenia, 
- zatrzymano emisję gazu i usunięto bezpośrednie zagrożenie dla ludzi  

i środowiska.  

                                                           
42J. Kuśnierek (red.) Analiza..., op. cit. s. 36-38. 
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Zgromadzenie przez każdą ze służb odpowiedniej ilości sił i środków pozwoliło 
na sprawne nimi dysponowanie, już w pierwszej fazie działań, co niewątpliwie 
przyczyniło się do opanowania niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia  
i pozwoliło zapobiec większym stratom ludzkim i materialnym. Powołanie sztabu 
kryzysowego usprawniło organizację działań związanych z prognozowaniem 
zagrożenia, planowaniem strategii organizacji działań ratowniczych oraz 
rozdysponowaniem sił i środków adekwatnych do występującego zagrożenia. 
Trafnym rozwiązaniem okazało się również wykorzystanie mediów lokalnych  
w procesie komunikacji. Przekazywane informacje dotyczące powstania samej 
sytuacji kryzysowej, jej rozmiaru, wielkości obszaru zagrożonego i objętego 
działaniami ratowniczymi oraz planowanych działań, a także komunikaty  
o miejscach koncentracji ewakuowanych osób oraz dostępnych możliwościach 
udzielenia im wsparcia usprawniały przeprowadzenie działań oraz wpływały 
uspokajająco na społeczeństwo. Dobrą praktyką była też całodobowa dostępność 
oficera prasowego, dzięki któremu aktualne i rzetelne komunikaty pojawiały się  
w mediach zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych. Jednocześnie niezakłócona 
komunikacja na linii sztab kryzysowy - oficer prasowy usprawniała przekaz informacji 
i minimalizowała czas niezbędny do ich uzyskania.  

Istotą synergii w zwalczaniu sytuacji kryzysowej jest współdziałanie wszystkich 
instytucji i służb mundurowych. Winno ono być wieloukładowe, wielopoziomowe, 
systemowe. O ile bezsprzecznie dobroć synergii można wykorzystać w fazie 
usuwania skutków sytuacji kryzysowej, to można pokusić się o takowe podejście  
w pozostałych fazach zarządzania kryzysowego. 
W badanym przykładzie swoistego wyzwalania potencjału dobroci synergii, ukazano 
wszelkie metody /formy/ współpracy uczestników zwalczania skutków pożaru 
gazociągu. Prym wiedzie w tym zakresie bardzo dobra komunikacja wszystkich 
uczestniczących w ratownictwie podmiotów.     

Reasumując, w niniejszym artykule wyróżniono trzy główne ujęcia badanej 
problematyki synergii w kontekście likwidacji sytuacji kryzysowej: 
-procesowe – dynamiczne, ukazujące zjawisko synergii w zwalczaniu badanego 
pożaru /szereg uzgodnionych i skoordynowanych czynności w czasie i przestrzeni /, 
-wynikowe – statyczne, jako osiągnięty zamierzony rezultat wspólnych działań,  
-uwzględniające specyfikę i adekwatność współdziałań odpowiednich służb 
mundurowych /ratowniczych. 

 
Streszczenie 
Zjawisko synergii służb mundurowych biorących udział w akcji ratowniczo-

gaśniczej w Janikowie Przygodzkim jest osią niniejszego artykułu . Problem ujęty na 
badanym przykładzie, jest próbą ukazania rangi synergii optyce dynamicznego 
procesu wspólnego zmagania się służb ratowniczych /mundurowych/ z zaistniałą 
sytuacją kryzysową. 

Autorzy wykazali iż, ujęcie dynamiczne opisywanej synergii pozwoliło ukazać 
powstanie zjawiska i procesu współdziałania jednostek w omawianym pożarze.  
W tym znaczeniu swoiste współdziałanie czynników /w tym przypadku służb 
mundurowych/ jest korzystniejsze od sumy efektów funkcjonowania każdego  
z powyższych czynników z osobna. 

Powyższe współdziałanie jest nacechowane realizacją określonej funkcji 
wspólnego celu- jakim było opanowanie zaistniałej sytuacji kryzysowej. W artykule 
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ukazano swoisty proces wzajemnego potęgującego się oddziaływania powyższych 
służb biorących udział w akcji gaszenia uszkodzonego rurociągu gazowego. 

Intencją autorów było ukazanie pragmatykę synergii, jej istotę-polegającą na 
wzajemnym wzmacnianiu się skoordynowanych funkcji / tu w znaczeniu ratowniczo-
gaśniczym/, w wyniku którego osiągany efekt jest większy od sumy efektów działań 
oddzielnych wspomnianych służb. 

W artykule ujęto też określenie „wyzwalanie dobroci synergii”- tu w znaczeniu 
bliskim do stwierdzenia , iż synergia ma także aspekt ekonomiczny i powinna mieć 
znaczenie w analizie porównawczej skutków jakie się osiąga przez wprowadzenie 
zintegrowanego sposobu działania porównaniu do sposobu zdezintegrowanego.  
W omawianym przypadku dotyczy to m.in.: czas ugaszenia pożaru, koszt gaszenia, 
ewentualne straty. W tym kontekście można popatrzeć też na analizę czynników 
trudno mierzalnych: zdrowie, życie ludzkie. 

 
Summary 
The axis of this article is the phenomenon of synergy of the uniformed services 

participating in rescue and firefighting action in Janikowo Przygodzkie. Based on the 
examined case, the problem shows the importance of synergy through the dynamic 
process of the joint struggle of rescue- and uniformed services under the current 
crisis. 

The authors argue that the dynamic approach to the described synergy enables 
one to demonstrate the emergence of the phenomenon and the process of 
cooperation between the respective units in the case of the discussed fire. In this 
sense, the specific cooperation of factors (in this case, the uniformed services) 
appears to be more beneficial than the sum of their individual actions. 

The synergistic cooperation referred to above is characterized by the realization 
of a specific function within a common goal, which was to control the ensuing crisis 
situation. The article shows a specific process of increasing mutual impact of the 
rescue- and uniformed services participating in the extinguishment of a damaged 
gas pipeline. 

The authors' intention was to demonstrate the pragmatics of synergy, as well 
as its essence, involving the mutual intensification of coordinated functions (which, 
in this case, referred to the rescue and firefighting operations), as a result of which 
the achieved effect exceeds the grand total of individual measures undertaken by 
the aforementioned services. 

The article also includes the term "releasing the virtue of synergy," which 
emphasizes that synergy is not devoid of economic aspects and, as such, it should 
be considered in comparative analyses of the effects achieved by the adoption of 
integrated and disintegrated modes of action. In the aforementioned case, this 
concerns, among other things, the time span of the firefighting operation, the overall 
cost of extinguishment, the extent of the possible losses. In this context, one could 
also analyze some of the more intangible factors: health, human life, etc. 
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SPOŁECZNO-PRAWNY I EKONOMICZNY ASPEKT DZIAŁALNOŚCI 

SAMORZĄDOWYCH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH - UJĘCIE PRAKTYCZNE  
I MODELOWE 

 
 

Wprowadzenie 
Zmiana sytuacji politycznej po roku 1989 doprowadziła do poważnych 

przeobrażeń w polskim systemie prawa, co miało swoje przełożenie na 
funkcjonowanie gospodarki, a w konsekwencji zmianę jej modelu. Powstanie 
wolnego rynku zdeterminowało zmianę w zakresie rodzaju i struktury podmiotów 
gospodarczych, a szczególnie modelu własności. 

W następstwie tych zdarzeń miał miejsce dynamiczny rozwój prywatnych 
podmiotów gospodarczych, szczególnie średnich i małych przedsiębiorstw przy 
jednoczesnej restrukturyzacji przedsiębiorstw publicznych. Zmiany te przyniosły ze 
sobą poważne konsekwencje dla całej gospodarki, ale także dla lokalnych środowisk 
i miejscowości. Jedną z takich miejscowości jest Trzemeszno, które jako miasto  
i gmina w wyniku reformy samorządowej w 1999 roku stanowi klasyczny przykład 
lokalnego środowiska gospodarczego poddanego na przestrzeni ostatnich 30 lat 
wpływom zmian oraz ukształtowania się społeczno-prawnego i ekonomicznego 
modelu gospodarczego samorządowych spółek kapitałowych. 

Przybliżenie społeczno-prawnych i ekonomicznych aspektów samorządowych 
spółek kapitałowych na przykładzie Miasta i Gminy Trzemeszno w ujęciu 
praktycznym i modelowym, to tematy na które chcemy zwrócić uwagę Czytelników. 

 
1. Wybrane zagadnienia z zakresu socjologii, prawa i ekonomii 

identyfikujące zasady działalności spółek kapitałowych na poziomie 
samorządowym 

Na szczególną uwagę w tym obszarze zasługują wybrane zagadnienia  
z zakresu socjologii, prawa i ekonomii identyfikujące zasady działalności spółek 
kapitałowych na poziomie samorządowym. Do roku 1989 drobna przedsiębiorczość 
lokalna była niedoceniana i ograniczana. W ostatnim trzydziestoleciu w Polsce 
nastąpiła radykalna zmiana modelu przedsiębiorczości samorządowej. 
Towarzyszące temu przeobrażenia społeczne, socjologiczne, prawne  
i ekonomiczne doprowadziły do otwarcia i integracji oraz rozwoju przedsiębiorczości 
samorządowej. Szczególnie doniosłym wydarzeniem było przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej. Zachodzące procesy, skłaniają do głębszej refleksji nad 
znaczeniem i rolą przedsiębiorczości we współczesnym świecie z uwzględnieniem 
procesów globalizacji. W opinii P. Sztompki proces globalizacji połączył wiele 
społeczeństw w sieć coraz ciaśniejszych wzajemnych zależności – politycznych, 
militarnych, gospodarczych, finansowych, kulturowych1. W globalnym świecie coraz 
częściej konkurują między sobą nie tylko przedsiębiorstwa, ale także jednostki 
terytorialne. W rozwiniętej gospodarce rynkowej konkurują między sobą 

                                                           
1P. Sztompka, Zaufanie, Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007 s.46. 
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województwa, miasta, gminy o pozyskanie funduszy z Unii europejskiej,  
o inwestorów zewnętrznych, turystów, w celu trwałego podnoszenia standardów 
życia mieszkańców2. Szansą na poprawę pozycji konkurencyjnej miasta i gminy jest 
rozwój przedsiębiorczości, właściwego wykorzystania jej efektów oraz budowanie 
kreatywnego modelu gospodarowania w warunkach dynamicznych zmian otoczenia 
w poszukiwaniu nowych koncepcji społeczno-prawnych i ekonomicznych, a także 
zastosowaniu praktycznych rozwiązań w realizacji celów strategicznych.3 

Przedsiębiorczość, w świetle literatury przedmiotu4, stanowi zagadnienie 
bardzo obszerne o charakterze interdyscyplinarnym. Wielowątkowość tej 
problematyki przesądza o bogactwie poglądów naukowych na temat 
przedsiębiorczości, przedstawianych w wielu kontekstach interpretacyjnych. 
Przedsiębiorczość ponadto, jest pojęciem charakteryzowanym w świetle licznych 
kontekstów znaczeniowych5. 

Najważniejsze, co gmina może zrobić dla rozwoju przedsiębiorczości, to 
właściwie zorganizować własną działalność i w taki sposób wykonywać swoje 
zadania, aby stwarzać korzystne warunki rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki 
lokalnej. 

W polskiej doktrynie społeczeństwo obywatelskie w rozumieniu socjologicznym 
utożsamiane jest na ogół z zespołem instytucji społecznych, funkcjonujących obok 
państwa6. Stanowi ono najczęściej synonim segmentu pozarządowego, do którego 
należą różnorodne spontaniczne stowarzyszenia, organizacje, ruchy  
i przedsięwzięcia w sferze publicznej. Tak rozumiane struktury służą realizacji 
licznych celów wspólnych. Są względnie autonomiczne wobec władzy państwowej. 
Charakteryzują się dobrowolnością członkostwa.7 Ich istnienie oparte jest na 
więziach zaufania, solidarności i braterstwa. Stają się miejscem współdziałania ludzi 
zaangażowanych w działalność społeczną, zjednoczonych za sprawą podzielanych 
wartości.8 Przy współczesnych definicjach społeczeństwa obywatelskiego autorzy 
wskazują na różnorodny kontekst analizy i wyjaśniania istoty tego pojęcia. 
Niezależnie od zauważalnych różnic powyższa formuła zawiera w sobie wspólne, 
uniwersalne zasady i wartości. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim: wolność  
i odpowiedzialność, suwerenność i partnerstwo, tożsamość narodową, 
pomocniczość i partycypację, solidarność oraz sprawiedliwość społeczną. 
Nawiązując do klasycznych ustaleń podkreśla się najczęściej: niezbędność 

                                                           
2J. Zdanowski, Globalizacja-pytania i niepokoje, [w]: J. Zdanowski, Kultury pozaeuropejskie i globalizacja, 
Elipsa, Warszawa 2000, s. 8. 
3Por. W. Deluga, J. Dyczkowska (Red.), Marketing Terytorialny- Konkurencyjność Regionów, 
Przedsiębiorstw A ochrona Środowiska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki koszalińskiej, Koszalin 
2011 s.9. 
4Pietraszewski M., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 2, Wydawnictwo eMP2, Poznań 
2000, s. 100. Autor przyjmuje przedsiębiorczość jaką ideą, która ma doprowadzić do istotnych zmian  
w systemie gospodarczym kraju. Jest to kierunek myślenia przyjęty w rozwiązywaniu problemów przede 
wszystkim ekonomicznych, przyznający ludziom prawo do podmiotowości, czyli uczestniczenia,  
w tworzeniu i przekształcaniu gospodarki, w której nie są biernymi wykonawcami, ale inicjatorami działań. 
5H. Izdebski, Fundacje i Stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, Warszawa 1999, s.7. We 
współczesnych demokratycznych państwach prawa możemy wyróżnić trzy główne segmenty działań: 
publiczny, gospodarczy oraz pozarządowy (non profit). To właśnie ten ostatni obszar, określany też 
mianem „trzeciego sektora”, stanie się głównym przedmiotem rozważań w naszym opracowaniu. 
6E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 119.  
7Tamże, 
8W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wrocław 2001, s. 53. 
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funkcjonowania autonomicznych (wyjętych spod kurateli władzy) stowarzyszeń  
i instytucji, a także konieczność istnienia owej „niewymuszonej przestrzeni” ludzkiej 
organizacji i działania9. Społeczeństwo obywatelskie umieszczane jest na ogół 
między sferą publiczną i prywatną, stanowiąc obszar wypełniający pozostałą, 
„wolną” sferę stosunków społecznych. Wydaje się, że w warunkach demokracji 
państwa prawa traktowanie państwa i społeczeństwa obywatelskiego jako 
całkowicie rozdzielnych wymiarów nie jest do końca zasadne. Zgodzić należałoby 
się z opinią N. Bobbio, który stwierdza, że toczący się obecnie spór o społeczeństwo 
obywatelskie jest właściwie sporem o charakter państwa. Być może ma on rację 
prognozując, że w niedalekiej przyszłości nastąpi pełne utożsamienie 
społeczeństwa obywatelskiego z państwem demokratycznym10. 
 W teoretycznych rozważaniach dotyczących swobody zrzeszeń wolność 
rozumiana jest jako zasada autonomiczna i niezbywalna. Prawo do zrzeszania się 
jest czymś naturalnym dla człowieka, który, jak zauważył to już Arystoteles, jest 
przecież istotą społeczną11. Swoboda tworzenia oraz funkcjonowania rozmaitych 
zrzeszeń zagwarantowana jest przez Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 r. 
Ustrojodawca uznał ją za istotny element naczelnej zasady ustroju społecznego 
państwa, określonego jako społeczeństwo obywatelskie. Szereg przepisów odnosi 
się do szeroko pojętej wolności zrzeszania się. Kluczowe znaczenie mają artykuły: 
12 i 58. Nadanie wolności zrzeszania się formy prawnej oznacza zagwarantowanie 
uprawnionym podmiotom takiej sfery aktywności, w której możliwe jest realizowanie 
wspólnych celów oraz rozwijanie i kształtowanie zainteresowań w rozmaitych 
dziedzinach życia. W obszarze tym wyłączona bądź istotnie ograniczona powinna 
być ingerencja zewnętrzna. Na gruncie doktrynalnych rozważań wolność zrzeszania 
się składa się z pięciu zasadniczych elementów. Są to:  

1) wolność tworzenia zrzeszeń;  
2) swoboda ich działalności; 
3) wolność przystępowania do już istniejących zrzeszeń;  
4) wolność nieskrępowanego występowania z zrzeszeń; 
5) swoboda decydowania przez członków zrzeszenia o zakończeniu jego 

działalności12.  
W opinii P. Czernego i B. Nizińskiego wszelka ingerencja pochodząca od 

organów państwa musi być zawsze legitymowana konkretnym upoważnieniem ze 
strony prawodawcy. Ten zaś, kierując się troską o ochronę innych dóbr i wartości, 
powinien wyraźnie określić jej dopuszczalny zakres oraz formy13. 

Reasumując, należy stwierdzić, że samorząd terytorialny jest zaliczany do 
społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa i nie powinno się go traktować 
rozłącznie. Jednak jego społeczna użyteczność jest nadal niezmiernie istotna  
z uwagi na fakt, że dobrowolna aktywność obywatelska przyczynia się do 
pomnażania „dobra wspólnego”, przynosząc korzyści nie tylko jednostkom, ale 
również państwu. 

                                                           
9R. Dahrendorf, Zagrożone społeczeństwo obywatelskie, [w:] K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo 
obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1994, s. 236. 
10N. Bobbio, Społeczeństwo obywatelskie, [w:] J. Szacki, op. cit., s. 58. 
11R.J. Bresler, Freedom of association: rights and liberties under the law, Oxford 2004, s. 5-6. 
12Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r,(Dz.U. z 1997 r. Nr 78). 
13P. Czarny, B. Naleziński, Wolność zrzeszania się, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności 
obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 592. 
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Prywatyzacja spółek komunalnych to długi i skomplikowany proces. Nie chodzi 
tylko o ekonomiczne i prawne uwarunkowania, lecz także aspekt społeczny  
i oddziaływanie takiej decyzji na społeczność lokalną (przede wszystkim obawę 
przed likwidacją miejsc pracy, wzrost cen usług, itp.). Niemniej jednak określenie 
przez lokalne władze precyzyjnych i konkretnych celów takiej prywatyzacji, jak 
również szeroka debata z mieszkańcami, powinny przynieść nie tylko solidny 
zastrzyk finansowy samorządowemu budżetowi, ale także zapewnić prawidłowy 
rozwój prywatyzowanej spółce14. 

Na ten aspekt zwraca uwagę H. Wesołowska stwierdzając, że tych względów 
przed podjęciem decyzji o prywatyzacji samorządowej spółki władze lokalne 
powinny precyzyjnie określić cele, jakie planowana operacja powinna przynieść. 
Wśród nich nie powinno zabraknąć tych związanych z samą spółką oraz korzyściami 
dla gminy. Do pierwszej grupy korzyści z prywatyzacji należy przede wszystkim 
zaliczyć wzmocnienie spółek komunalnych przez ich doinwestowanie przez 
inwestorów prywatnych, pozyskanie nowych technologii oraz znaczące 
zmniejszenie wpływu polityki na decyzje organów spółki. Nie mniej ważne są efekty 
jakie w wyniku przeprowadzonej prywatyzacji może odnieść sama gmina. Na 
pierwszy plan w tym przypadku wybija się znaczące doinwestowanie lokalnego 
budżetu (w zamian za zbyte udziały czy akcje), które następnie mogą zostać 
przeznaczone na zaspokajanie bieżących potrzeb lokalnej społeczności (np. 
budowa dróg, dofinansowanie edukacji czy służby zdrowia). Nie bez znaczenia jest 
również utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy dla załogi prywatyzowanej spółki 
oraz zapewnienie im odpowiedniego pakietu socjalnego15. Komunalne osoby 
prawne zgodnie z art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej jednostki samorządu 
terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki 
akcyjne, a także mogą do nich przystępować. Wyjątkowo również samorządy zostały 
upoważnione do tworzenia spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych, na 
podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym16. 

Wskazane powyżej uregulowania doprecyzowują formy prowadzenie 
gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że  
w praktyce działalność w sferze użyteczności publicznej z wykorzystaniem 
kapitałowych spółek prawa handlowego może przykładowo dotyczyć: 

● gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; 
● dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
● wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz; 

● lokalnego transportu zbiorowego; 
● targowisk i hal targowych17. 

                                                           
14H. Wesołowska, Jak sprywatyzować samorządową spółkę komunalną, Gazeta *rawna z 11.05.2011 s.1. 
15Tamże, 
16Ustawa z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, art. 9 dotyczący gospodarki komunalne  
i upoważnienia do tworzenia komandytowych lub komandytowo-akcyjnych, na podstawie ustawy  
o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
17Por. tamże, Art..7. Zadania własne związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty. 
Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa Art. 1 niniejszej Ustawy tworzą wspólnotę samorządową. 
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Ustawa o gospodarce komunalnej daje również możliwość prowadzenia przez 
samorządy działalności w celach zarobkowych. Działalność taka podlega jednak 
daleko idącym ograniczeniom. Może jej dokonywać jedynie gmina. Gmina może 
prowadzić zarobkową działalność gospodarczą jedynie wtedy, gdy na jej terenie 
istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej, występujące bezrobocie 
w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty, a zastosowanie 
innych działań lub środków prawnych nie doprowadziło do zwiększenia aktywności 
gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub 
trwałego ograniczenia bezrobocia. 

Poza sferą użyteczności publicznej gmina może tworzyć spółki prawa 
handlowego i przystępować do nich również wówczas, jeżeli zbycie składnika mienia 
komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki albo też 
rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową. 
Rodzaj działalności, jaką prowadzi spółka prawa handlowego, nie ma znaczenia. 
Sprzedaży udziałów czy akcji w samorządowej spółce dokonuje wójt na podstawie 
uchwały organu stanowiącego. Najlepsze rezultaty zarówno dla gminnego budżetu, 
jak i dla samej spółki przynosi tryb publicznych negocjacji18. 

Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy 
kodeksu spółek handlowych oraz przepisy kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 
przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,  
o samorządzie województwa oraz o komercjalizacji i prywatyzacji. Niemniej jednak 
do zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 9 (spółki kapitałowe  
z udziałem jednostek samorządu terytorialnego), stosuje się przepisy działu IV 
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji19. Podkreślenia wymaga fakt, że w tym 
przypadku ustawa o komercjalizacji wymaga pewnych modyfikacji. Przede 
wszystkim przewidziane w niej kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu 
Państwa. wykonuje wobec spółki przewodniczący zarządu jednostki samorządu 
terytorialnego, a w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta)20. 

Obok prawnych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania tworzonych przez 
samorządy terytorialne do istotnych należy zaliczyć aspekt ekonomiczny, który na 
ogół jest rozpatrywany łącznie. Zaletą partycypacji ekonomicznej jest budowanie 
więzów natury dochodowo-majątkowej i społecznej pomiędzy samorządem 
terytorialnym a pracodawcami, skutkujących silniejszą identyfikacją społeczną  
z najbliższym otoczeniem, a w konsekwencji poprawą efektywności 
gospodarowania i zabezpieczenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, motywacji  
i jakości pracy. Jest to możliwe dzięki kapitałowemu zaangażowaniu samorządu 
terytorialnego w spółce zewnętrznej. Samorząd wnosząc wkład niepieniężny  
w postaci majątku nierentownej samorządowej spółki, nabywa udział kapitałowy 
utworzonej na jej bazie spółki prawa handlowego, dzięki czemu ma tytuł prawny do 

                                                           
18H. Wesołowska, Jak sprywatyzować samorządową spółkę…op. cit., s.1. 
19Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r o komercjalizacji i niektórych uprawnień pracowników (Dz.U.1996 
rpoz.561). Z dniem 15 stycznia 2003 r tytuł ustawy otrzymał brzmienie – Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 
r o komercjalizacji i prywatyzacji (na podstawie Dz.U. z 2002 r poz.2055). Przepisy art.4, 25, 39,48-50,63,i 
70-73 oraz rozdział 2 działu IV wchodzą w życie z dniem22 października1996 r. Zmiana art. 24 ust.1pkt 
1(Dz.U. 2002 nr 169 poz.1387 obowiązują do dnia uzyskania przez RP członkostwa w UE . Z dniem 1 
stycznia 2017 r tytuł ustawy otrzymał brzmienie: ”o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników – Dz.U. z dnia 2016 r poz.2260. 
20Podstawa prawna: Ustawa z dnia17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U..1964 nr 
43,poz.296 i Ustawa z dnia 15 września 2000 r ( Dz. U. z 2019 rpoz.505). 
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części majątku przedsiębiorstwa i do dochodów generowanych przez ten majątek. 
Ma prawo współdecydowania o losach przedsiębiorstwa, ponosi ryzyko i czerpie 
korzyści uzależnione od osiąganych wyników ekonomicznych21. 

Inwestor może się przyłączyć do spółki samorządowej kapitałowe albo na 
etapie jej zawiązywania, albo dokapitalizować istniejącą spółkę, zapewniając jej 
środki konieczną modernizację czy nowe inwestycje. Optymalnym rozwiązaniem jest 
znalezienie inwestora gotowego do ponoszenia kosztów inwestycji  
w długookresowej perspektywie22. W dużym uproszczeniu: prywatyzacja jest aktem 
przekazania mienia komunalnego prywatnemu właścicielowi. Może się odbywać  
w formie bezpośredniej lub pośredniej, przybierając różną postać. I tak prywatyzacja 
bezpośrednia odbywa się w trybie sprzedaży przedsiębiorstwa komunalnego, 
wniesienia go do spółki lub oddania do odpłatnego korzystania (tzw. leasing 
prywatyzacyjny. Prywatyzacja pośrednia przebiega z kolei w dwóch etapach i polega 
na przekształceniu przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę prawa handlowego,  
a następnie zbywaniu jej udziałów na rzecz podmiotu zewnętrznego. 

W procesie prywatyzacji ważny jest aspekt ekonomiczny dotyczący 
finansowania z kapitałów własnych samorządu terytorialnego. Wkłady na pokrycie 
kapitału zakładowego spółki zewnętrznej wnoszone władze gminy przystępujący do 
spółki mogą mieć zarówno postać pieniężną, jak i niepieniężną (rzeczy ruchome 
bądź nieruchomości). Gdy umowa prywatyzacyjna przewiduje odroczenie płatności, 
źródłem kapitału mogą być także środki finansowe generowane przez samą spółkę, 
pod warunkiem, że będą one reinwestowane, a nie konsumowane. 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby dostarczenie spółce przez jej udziałowców 
jak największej ilości środków własnych. Angażowanie środków pochodzących ze 
źródeł zewnętrznych, to jest z kredytów, pożyczek lub od inwestorów, powinno być 
ograniczone do minimum. Posiadanie środków własnych pozwala uniknąć nie tylko 
konieczności zaciągania zobowiązań bądź przez samą spółkę, bądź osobiście przez 
jej wspólników, ale także chroni przed wpływem osób trzecich na funkcjonowanie 
spółki. W przedmiocie funkcjonowania każdej spółki jest efektywność 
gospodarowania jej zasobami. Problematyka efektywności zajmuje poczesne 
miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej. Świadczyć o tym może pogląd 
głoszony przez P.A. Samuelsona i W.D. Nordhausa, iż efektywność może być 
głównym przedmiotem ekonomii i, najogólniej rzecz ujmując, jest ona utożsamiana 
z brakiem marnotrawstwa23. Efektywność jest kategorią ekonomiczną 
wykorzystywaną przede wszystkim jako kryterium oceny działalności zarówno na 
poziomie całego przedsiębiorstwa, jak i w poszczególnych jego obszarach. Należy 
do właściwości przesądzających o istocie przedsiębiorstwa jako podmiotu 
gospodarującego, warunkując tym samym jego funkcjonowanie oraz determinując 
jego rozwój24. Stwierdzenie to, z pewnością podkreśla wagę poruszanego problemu 
w aspekcie społecznym i ekonomicznym oraz potwierdza zasadność badań nad 
efektywnością zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej. Powszechnie 
stosowane metody pomiaru efektywności opierają się na podejściu wskaźnikowym, 

                                                           
21Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43. 
22Tamże, 
23P. A Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2005, s.185. 
24G. Osbert-Pociecha, Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji, w: Efektywność – 
rozważania nad istotą i pomiarem, Dudycz T., Tomaszewicz Ł. (red.), Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s.337-349. 
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parametrycznym i nieparametrycznym. Analiza wskaźnikowa jest stosunkowo 
prostą metodą wglądu w operacje gospodarcze i wyniki funkcjonowania podmiotów 
gospodarczych. Ujęcie wskaźnikowe sprowadza się do konstruowania relacji 
pomiędzy różnymi wielkościami25. Zdaniem L. Bednarskiego przyjmując różny 
stopień pogłębiania wskaźników, można wyróżnić następujące rodzaje analizy: 

a) Analizę porównawczą, polegającą na określeniu bezpośrednich związków 
kształtujących się między wskaźnikami ekonomicznymi, pozwala to na ustalenie 
odchyleń oraz dokonanie na ich podstawie ogólnej oceny, 

b) Analizę przyczynową, polegającą na ustaleniu odpowiednio wyizolowanych 
czynników, które pociągały za sobą określone uprzednio odchylenia, także stopnia 
intensywności ich oddziaływania26. 

Rekapitulując dotychczasowe rozważania dotyczące efektywności 
ekonomicznej w ujęciu teoretycznym, można przyjąć, że podjęta problematyka 
została omówiona zgodnie z przyjętym założeniem w oparciu o literaturę przedmiotu 
i obowiązujące regulacje prawne z uwzględnieniem aspektów społeczno-
ekonomicznych oraz okaże się przydatna w procesie oceny sytuacji finansowej 
funkcjonowania przedsiębiorstwa (Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o). 

 
2. Proces przekształcania i tworzenia samorządowych spółek 

kapitałowych ujęcie prawne oraz systemowe 
Ogólne oraz szczegółowe sposoby przekształcenia oraz komercjalizacji  

i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych reguluje Ustawa o komercjalizacji  
i prywatyzacji z dnia 27 listopada 2012 r. Z treści przytoczonego przepisu wynika, że 
samorządy terytorialne mogą samodzielnie dokonywać wyboru metody 
przeprowadzenia zmian o charakterze systemowym. Niewątpliwie wśród przesłanek 
mających wpływ na podejmowane decyzje w zakresie zmiany formy prawnej 
funkcjonowania istniejących w strukturze samorządów terytorialnych, zakładów 
budżetowych była między innymi potrzeba szybszego ich rozwoju, uwolnienie 
inicjatywy i potencjału biznesowego kierownictwa oraz pracowników, poprawa 
efektywności i skuteczności działania. Uwzględniając powyższe przesłanki można 
wskazać następujące cele przekształcenia zakładów budżetowych s spółki prawa 
handlowego:  

- możliwość rozbudowy infrastruktury, 
- zwiększenie oferty oraz jakości usług, 
- możliwość samodzielnego pozyskania środków zewnętrznych, 
- poprawa wyniku finansowego. 
Wśród spodziewanych korzyści przekształcenia można wymienić: 
- szansa na konkurencyjność na rynku i bogatszą ofertę, 
- motywacja do stosowania wysokiego standardu usług, 
- nastawienie na zaspokojenie potrzeb klienta, 
- elastyczność w działaniu, 
- możliwości inwestycyjne, 
- możliwość pozyskania środków zewnętrznych, 
- samodzielność w działaniu, 

                                                           
25Por. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, 
Warszawa, 2004, s.144-145. 
26L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 2000, s.19. 
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- własność budynków oraz zgromadzonych środków. 
 Mechanizm przekształcania zakładów budżetowych w spółki prawa 
handlowego wraz z interpretacją ekonomiczną przedstawia rycina 1. 

 
Rycina 1. Warianty przekształcania zakładów budżetowych w spółkę prawa 

handlowego wraz z interpretacją ekonomiczną 

Przedsiębiorstwo

komunalne

Zakład budżetowy

Założyciel (samorząd)

Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

Właściciel (samorząd)

Przychody - Koszty Przychody - Koszty

Upadłość (KSH)

Strata Zysk StrataZysk = maximum

Dotacja

Wariant 1 Wariant 2

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
W ujęciu ekonomicznym powyższego rozwiązania jest koncepcja 

przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, gdzie źródłem 
prawa jest Kodeks Spółek Handlowych. Takie rozwiązanie w praktyce oznacza 
działalność utworzonej spółki kapitałowej, której celem nadrzędnym jest 
maksymalizacja zysku, czyli podejście biznesowe. W tej sytuacji mogą się pojawić 
sprzeczności na poziomie interesów zarządu spółki z interesami społeczności 
gminnej, szczególnie w kwestii ceny oferowanych usług. Ponadto pojawić się mogą 
także różne komplikacje np. w związku z uzyskiwaną stratą, upadłością spółki, itp. 

W przypadku prywatyzacji Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
zastosowany została Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 27 listopada 
2012 r., Dział IV. Prywatyzacja pośrednia. Rozdział 1 Zbywanie akcji. Art. 33. 1.  
Z zastrzeżeniem art. 36 i 37, akcje należące do Skarbu Państwa są zbywane  
w trybie: 3. negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, oraz 
Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 
43. 

Ujęcie modelowe oraz rozwiązanie sposobu prywatyzacji Trzemeszeńskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego przedstawiają rycina 2, oraz tabela 1. 
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Rycina 2. Proces prywatyzacji zakładu budżetowego: Przedsiębiorstwo 
komunalne 

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo

Komunalne: zakład budżetowy

1. Zarządzenie Burmistrza

Trzemeszna: dotyczące

zbycia udziałów

2. Uchwała Rady Miasta:

dotycząca wyboru zespołu

negocjacyjnego

3. Uchwała Rady Miasta:

dotycząca prywatyzacji -

przekształcenia

4. Uchwała Rady Miasta:

dotycząca wysokości wkładu

niepieniężnego

5. Uchwała Rady Miasta:

dotycząca przyjęcia oferty

nabycia
Nabywca udziałów

Remondis Aqua Sp. z o.o.

Udziały

40% 60%

Podział zysku

40% -

Spółka
60% - Gmina

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 1. Etapy prywatyzacji Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w wyniku prywatyzacji pośredniej - zbycia udziałów 
Lp. Data Podstawa prawna, zakres działań 

1. 14 08 2013 r.  

Zarządzenie nr. 332/2013 Burmistrza Miasta i Gminy 
Trzemeszno w sprawie wszczęcia postepowania w przedmiocie 
negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia w sprawie 
zbycia udziałów Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego. 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 27 listopada 
2012 r. Tekst jednolity ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.  
o komercjalizacji i prywatyzacji. 
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
Dz. U. 1997 Nr 9 poz. 43. 

2. 25 09 2013 r. 

Uchwała Nr LI/399/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie  
w sprawie wyboru Zespołu Negocjacyjnego (2 członków), 
przedstawicieli Rady Miejskiej w sprawie nabycia udziałów 
Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przez 
Nabywcę. 
Obszary negocjacji: 
- zakres rzeczowy i finansowy planowanych do wykonania 
inwestycji spółki, 
- kierunki dywersyfikacji rodzajów działalności spółki, 
- czas trwania współpracy, 
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- pakiet socjalny dla pracowników, 
- struktura i wartość udziałów, 
- sposób reprezentowania stron w organach spółki, 
- zakres zadań własnych samorządu zbywcy przekazanych do 
realizacji spółki stanowiących jego zadanie własne. 

3. 11 04 2014 r. 

Uchwała Nr LIX/ 477/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie  
w sprawie: przekształcenia Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Trzemesznie w gminną spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 
Zgodnie z §2 uchwały na pokrycie kapitału spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Gmina Trzemeszno może wnieść wkłady 
pieniężne i niepieniężne. Spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością zawiązuje się zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. 
2011r., Nr 45, poz. 236 z późn. zm.), wnosząc do spółki wkład  
w postaci mienia zakładu budżetowego pozostałego po jego 
likwidacji. Skutkiem tego jest to, że: 
- składniki mienia zakładu budżetowego przekształconego  
w spółkę stają się majątkiem spółki; 
- spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we 
wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu 
budżetowego. 

4. 11 04 2014 r. 

Uchwała Nr LIX/478/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie  
w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego do gminnej 
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
§1. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno 
do wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału 
zakładowego o wartości 274 362 USD do gminnej jednoosobowej 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w wyniku 
likwidacji Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, 
przeprowadzonej w celu zawiązania tej spółki.  
3. Przedmiotem wkładu będzie prawo własności nieruchomości 
o numerach stanowiących działki geodezyjne nr 470 i 197/2, dla 
których Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgi wieczyste o nr 
KW PO1G/00050897/4 i PO1G/00050896/7. 

5. 11 04 2014 r. 

Uchwała Nr LIX/475/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie  
w sprawie: wyrażenia woli przyjęcia oferty nabycia udziałów  
w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym przez 
Remondis Aqua Sp z o.o. 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 
§ 1. 1. Wyraża się wolę przyjęcia oferty wiążącej złożonej przez 
Remondis Aqua Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącą 
nabycia udziałów w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie 
Komunalnym po jego przekształceniu w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która została złożona po przeprowadzeniu 
negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia Burmistrza 
Miasta i Gminy Trzemeszno. 
2. Wyraża się wolę zawarcia z Remondis Aqua Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie umowy inwestycyjnej dot. działalności 
Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego po jego 
przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Źródło: Zarządzenia, uchwały podejmowane w Gminie Trzemeszno. 
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Warunki stawiane przez zbywcę nabywcy udziałów Trzemeszeńskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego - przedsiębiorstwu Remondis Aqua Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie: 

- doinwestowanie zakładu w sprzęt techniczny 
- automatyzacja procesu dostarczania wody – minimalizacja strat, 
- podjęcie niezbędnych nakładów w zakresie ochrony środowiska, 
- przyjęcie pakietu socjalnego dotyczącego pracowników Trzemeszeńskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego, 
- zapewnienie gwarancji pracy pracownikom przez okres od 3 do 5 lat, 
- zapewnienie gwarancji powrotu do pracy na poprzednio zajmowane 

stanowisko osób w uzasadnionych prawnie sytuacjach, 
- zapewnienie corocznej waloryzacji wynagrodzeń pracownikom o wskaźnik 

inflacji, 
- utrzymanie przez okres 3 lat od nabycia udziałów, statusu pracowników 

samorządowych. 
 

3. Charakterystyka badanego podmiotu gospodarczego (Remondis Aqua 
Trzemeszno Sp. z o.o), założenia metodologiczne przeprowadzonych badań 

Trzemeszno powstała w roku 2014 w formie partnerstwa z Gminą Trzemeszno, 
a REMONDIS Aqua Sp. Z o.o. Własność kapitału zakładowego spółki należy w 60% 
do Gminy Trzemeszno, w 40% do REMONDIS Aqua Sp. Z o.o. Spółka realizuje 
zadania związane z produkcją i dostawą wody dla ludności, odprowadzaniem  
i oczyszczaniem ścieków. Ponadto jednym z głównych obowiązków Spółki jest 
działalność eksploatacyjna i konserwacyjna oraz remontowa urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Spółka świadczy również usługi komunalne: 
- zbiórka i transport odpadów - odbiór odpadów obejmuje obszar gminy 

Trzemeszno, a odpady wywożone są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Lulkowie. 

- czyszczenie ulic i placów 
- odbiór nieczystości płynnych - odbiór nieczystości płynnych obejmuje obszar 

gminy Trzemeszno. W tym zakresie Spółka posiada do dyspozycji dwa pojazdy 
asenizacyjne. 

- administracja terenem targowiska miejskiego w Trzemesznie, 
- utrzymanie zieleni na obszarze gminy Trzemeszno, 
- odśnieżanie i inne usługi. 
Miasto Gmina Trzemeszno zadania ustawowe realizuje w oparciu  

o powołaną, własną spółkę samorządową. W momocie powstania Spółki kapitał 
zakładowy wynosił: 274 362 USD, a obecnie wynosi: 457 272,7 USD. 

 
4. Przedmiot, cel oraz metody badawcze 
Przedmiotem badań stanowi wybrany podmiot gospodarczy - Remondis Aqua 

Trzemeszno Sp. z o.o. specjalizujący się w usługach komunalnych. Sferę 
podmiotową badań określały zarówno procesy tworzenia w tym przekształcenia oraz 
funkcjonowania spółki kapitałowej w wymiarze społecznym, prawnym oraz 
ekonomicznym. 

Celem badań jest analiza skuteczności i ekonomiczności na podstawie 
sprawozdań finansowych, społeczno-ekonomicznych aspektów funkcjonowania 
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tego rodzaju spółki kapitałowej w ujęciu praktycznym i modelowym. Ponadto intencją 
badających jest wskazanie modelowych rozwiązań, które umożliwią korelacje funkcji 
społecznych oraz ekonomicznych dla tego rodzaju podmiotów. 

Z przyjętych celów badawczych wyłonił się problem główny w formie pytania 
badawczego: „Jaki jest społeczno-ekonomiczny aspekt funkcjonowania 
samorządowych spółek kapitałowych w ujęciu praktycznym i modelowym oraz jaki 
model rozwiązań umożliwiłby korelacje funkcji społecznych oraz ekonomicznych dla 
tego rodzaju podmiotów?”. Skuteczność podejmowanych przez samorządowe spółki 
kapitałowe działań w aspekcie społeczno-ekonomicznym jest warunkowana 
wykorzystaniem rozwiązań z zakresu zarządzania w ujęciu systemowym, co 
oznacza opracowanie oraz wdrożenie modelu takiego systemu, w którym 
uwzględnione zostanie podejście procesowe oraz algorytmiczne. Po wstępnej 
analizie problemu badawczego oraz literatury przedmiotu i analiz zgromadzonych 
już obserwacji dotyczących funkcjonowania tego typu podmiotów, sformułowano 
hipotezę główną według której przyjęto następujące założenie, że podstawowymi 
zadaniami są realizowane cele społeczne na rzecz społeczeństwa, a dopiero  
w drugiej kolejności są realizowane cele ekonomiczne. Założono również, że 
samorządowe spółki kapitałowe, w których samorząd terytorialny ma większość 
udziałów, realizując zadania na rzecz społeczeństwa kierują się zarówno 
rachunkiem ekonomicznym, ale również potrzebami mieszkańców wspólnot 
(gminnych i miejskich} w kierunku ich maksymalnego zaspokojenia. W celu 
zweryfikowania tak przyjętego założenia zastosujemy porównawczą prospektywną 
analizę funkcjonalną działań spółki Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o  
w aspekcie społeczno-ekonomicznym na podstawie przeprowadzonych badań  
i analizy zebranych materiałów oraz rocznych sprawozdań finansowych 
sporządzanych w okresie badawczym od 2014-2017 

. 
5. Analiza ekonomiczna działalności spółki REMONDIS Aqua 

świadczącej usługi komunalne w Gminie Trzemeszno 
Wybrane informacje ekonomiczne REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.  

w latach 2014-2017 przedstawia tabela 2. 
 

Tabela 2. Zestawienie danych charakteryzujących aktywność gospodarczą 
REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. w latach 2014-2017 (w USD) 

Lp. Wyszczególnienie 

15.04.201
4-
31.12.201
4 

2015 2016 2017 

1. 
Przychody netto ze 
sprzedaży 

1 023 
171,8 

1 454 
015,8 

1 390 037,5 1 396 426,9 

2. 
Pozostałe przychody 
operacyjne 

72 524,6 22 667,2 15 341,9 31 854,2 

3. Przychody finansowe 4 619,5 8 012,9 5 745,8 7 333,7 

4. Razem przychody 
1 100 
316,0 

1 484 
696,0 

1 411 125,2 1 435 614,8 

5. 
Koszty działalności 
operacyjnej 

1 035 
603,0 

1 441 
422,0 

1 408 489,4 1 428 549,2 

6. 
Pozostałe koszty 
operacyjne 

62 387,4 30 531,7 42 312,9 19 762,5 
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7. Koszty finansowe 288,3 362,1 48,3 3 151,2 

8. Razem koszty 
1 098 
278,7 

1 472 
315,8 

1 450 850,6 1 451 462,9 

9. Wynik brutto 2 037,2 12 380,1 -39 725,4 -15 848,1 

10. Podatek  - 1 206,5 5 234,5  

11. Wynik netto 2 037,2 11 173,7 -44 960,0 -15 848,1 

Wartość usług świadczonych przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. w latach 
2014-2017 

Lp. Przychody 

15.04.201
4-
31.12.201
4 

2015 2016 2017 

1. Produkcja wody 234 897,2 384 067,5 440 043,8 421 770,1 

2. Odbiór ścieków 326 162,7 458 142,4 428 633,2 511 380,5 

3. Pozostałe usługi 462 111,8 611 805,9 521 360,5 463 276,2 

Razem 
1 023 
171,8 

1 454 
015,8 

1 390 037,5 1 396 426,9 

Procentowy udział usług świadczonych w działalności łącznej REMONDIS Aqua 
Trzemeszno w okresie 2014-2017 

Lp. Przychody 

15.04.201
4-
31.12.201
4 

2015 2016 2017 

1. Produkcja wody 22,96 % 26,41 % 31,66 % 30,20 % 

2. Odbiór ścieków 31,88 % 31,51 % 30,83 % 36,62 % 

3. Pozostałe usługi 45,16 % 42,08 % 37,51 % 33,18 % 

Razem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Źródło: Dokumenty sprawozdawcze Spółki 1 USD = 3,85 PLN - kurs z dnia 29 
05 2019 r. 

 
Zmiany wielkości przychodów. kosztów oraz zysków REMONDIS Aqua 

Trzemeszno Sp. z o.o. w okresie od 2014 r. do 2017 r. przedstawiają wykres 1 oraz 
2. 
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Wykres 1. Zmiany przychodów oraz kosztów w okresie 2014 do 2017 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Wnioski: 
1. Pierwszy okres działalności Spółki obejmujący 8 miesięcy w roku 2014 oraz 

12 miesięcy w roku 2015 r., charakteryzuje się wyższymi przychodami niż koszty. 
Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy. 

2. W kolejnych latach tj. 2016 oraz 2017 r. niestety koszty były wyższe niż 
przychody, co oznacza stratę na działalności gospodarczej. 

3. Zarówno przychody jak i koszty w okresie 2014 do 2017 r. wykazywały 
różnokierunkowe zmiany (rosnące, malejące), ale w 2016 do 2017 widoczny jest 
wzrost przychodów, co oznaczać może wzrost aktywności gospodarczej w sektorze 
usług komunalnych. 

4. W strukturze przychodów oraz kosztów całkowitych istotne znaczenie 
odgrywały pozostałe przychody operacyjne (łączna wartość: 142 387 USD) oraz 
koszty operacyjne (łączna wartość: 154 994 USD). Po porównaniu w/w mierników 
za okres 2014 do 2017 r. wynika, że skumulowane pozostałe koszty operacyjne są 
wyższe o 12 606 USD niż skumulowane przychody operacyjne (zob. tabela 2). 

5. Wpływ przychodów oraz kosztów finansowych na wysokość przychodów 
oraz kosztów jest stosunkowo niewielki (zob. tabela 2). 

6. Łącznie z analizy przychodów oraz kosztów szczególnie po uwzględnieniu 
zysków netto w 2018 r. (49 351 USD)27 wynika, że prognoza dotycząca efektywności 
działalności Spółki na kolejne lata może być optymistyczna. 

                                                           
27Informacja Zarządu Spółki REMONDIS Aqua Trzemeszno z dnia 30 05 2019 r. 
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W/w wnioski wskazują, że postulowanym działaniem Spółki byłoby utrzymanie 
wysokości kosztów na poziomie constans przy jednoczesnym maksymalizowaniu 
przychodów (wariant efektywnościowy). 

Zmiany zysku netto w okresie 2014 do 2017 r. oraz 2018 r. przedstawia wykres 
2. 

 
Wykres 2. Zmiany wysokości zysku netto w okresie 2014 do 2018 r. 

 
Źródło: Obliczenia własne. 

 
Wnioski: 
1. W okresie 2014 do 2015 r. łączny zysk netto wyniósł: 13 211 USD. 
2. Łączna strata za okres 2016 do 2017 r. wyniosła - 60 808 USD. Ujemny 

wynik finansowy oznacza konieczność zastosowania następujących rozwiązań: 
wariant 1 - dopłata udziałowców (według parytetu udziałów) do wysokości straty, 
wariant 2 – pokrycie straty z przyszłych zysków. 

3. Strata w wysokości - 60 808 USD (2016 – 2017 r.) wskazuje na zagrożenie 
utraty płynności finansowej. W tej sytuacji wartości brzegowe faktycznej utraty 
płynności finansowej wyznacza wysokość kosztu amortyzacji tj.: 

Koszt amortyzacja < Strata = utrata płynności finansowej 
4. W 2018 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 49 351 USD. Oznacza 

to, że po pokryciu straty, spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 1 753 USD.  
5. Można przyjąć, że w przypadku uzyskiwania podobnych wyników 

finansowych (z 2018 r.) w kolejnych latach, wdrożone rozwiązanie prywatyzacyjne 
jest właściwe i efektywne. 

Z treści powyżej zestawionych wniosków wynika, że mogą one stanowić 
kluczowe założenia do opracowania modelu, w którym zawarte zostaną z jednej 
strony oczekiwania przedsiębiorcy (REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.: 40% 
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udziału) oraz z drugiej strony Gminy (60% udziału) oraz społeczeństwa 
reprezentujących sferę konsumpcyjną. W tym przypadku zadaniem władz gminy 
Trzemeszno będzie nade wszystko reprezentowania interesów społeczności 
gminnej (zobacz rycina 3) 
 

Rycina 3. Modelowe rozwiązanie działalności gospodarczej w obszarze 
dopuszczalnych rozwiązań (ABC) 

Przychód

Koazt

USD

Działalność gospodarcza

Koszt

2016

rok

1 450 000

Koszt

1 411 000

Przychód

Przychód

2016

rok

Koszt

Przychód

2018 rok:

Zysk = 49 351

USD

Strata

A (zysk = 0)

const.

max.

B

C

Zestaw akceptowalnych rozwiązań = ABC = optim.

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Z treści w/w modelowego rozwiązania wynika: 
1. Sugestia zastosowania wariantu wydajnościowego racjonalnego 

gospodarowania, oznaczającego utrzymania poziomu kosztów na poziomie 
constans przy jednoczesnym maksymalizowaniu przychodów. 

2. Postulat aktywności gospodarczej w ramach przyjętego w treści modelu 
zbioru rozwiązań dopuszczalnych (A,B,C), uwzględniający interesy wszystkich 
uczestników rynku usług komunalnych Gminy Trzemeszno. 
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3. Przyjęcie ograniczeń dotyczących progresji zysku z tytułu wzrostu 
aktywności gospodarczej, jako jedynie efekt wzrostu cen. 

4. Konieczność łączenia interesów społeczności gminnej z interesem 
przedsiębiorcy. 

5. Podział zysku według przyjętej preferencji wniesionych udziałów. 
6. Dzielenie się ryzykiem według przyjętych proporcji udziałów w sytuacji 

osiągnięcia straty na działalności gospodarczej. 
 

Zakończenie 
W niniejszym artykule podjęta została próba przybliżenia społeczno-prawnych 

i ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządowych spółek kapitałowych,  
w których samorząd terytorialny dysponuje większością udziałów oraz spełnia 
wiodącą rolę. Problematyka została przedstawiona w oparciu o literaturę 
przedmiotu, obowiązujący stan prawny w Polsce i przeprowadzone badania na 
przykładzie badanego podmiotu gospodarczego (Remondis Aqua Trzemeszno Sp. 
z o. o.). 

Skuteczne wykorzystywanie w praktyce nowych koncepcji i metod zarządzania 
wymaga myślenia innowacyjnego w obszarze nauk o organizacji oraz zarządzania 
w celu poszukiwań nowych oraz efektywnych rozwiązań praktycznych. Przyszłość 
organizacji konkurencyjnych stanowią niekonwencjonalne rozwiązania i nowatorskie 
pomysły w ramach obowiązujących przepisów prawa, które dobrze wpisują się  
w realizowaną w naszym kraju koncepcje społeczeństwa obywatelskiego  
z uwzględnieniem społecznych i ekonomicznych aspektów działalności 
gospodarczej inicjowanej oraz nadzorowanej przez samorząd terytorialny. 

Z praktyki funkcjonowania tego typu podmiotów gospodarczych wynika, że 
między funkcjami społecznymi i ekonomicznymi istnieje przestrzeń charakteryzująca 
się przeciwstawnymi wektorami opisującymi tendencje rozwojowe badanych zjawisk 
oraz wskaźników ekonomicznych, szczególnie na poziomie wyników finansowych. 

Uwzględniając powyższe założenie metodologiczne: przedmiot, podmiot, cel, 
metody badań, przeprowadzono wycinkową analizę procesową, społeczną, prawną 
i ekonomiczną przedmiotowej działalności samorządowej spółki kapitałowej 
(Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o. o.) i zaproponowano do ewentualnego 
wdrożenia praktyczne i modelowe ujęcie jej funkcjonowania. 

Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny i poświęcona jest 
społecznym, prawnym i ekonomicznym aspektom zarzadzania kapitałową spółką 
kapitałową, w której samorząd terytorialny sprawuje wiodącą rolę (60% udziałów),  
a ich wspólnym celem jest wyeksponowanie tych kluczowych wymiarów 
wpływających jednocześnie na efektywne zarzadzanie przedsiębiorstwem, a także 
usprawniających ten proces. 

Na podstawie literatury przedmiotu i przeprowadzonych badań i analiz 
zaproponowano następujące wnioski w zakresie usprawniania przyszłych działań 
tego typu podmiotów gospodarczych: 

1. Na podstawie misji i strategii działania komunalnych spółek kapitałowych, 
które realizując zadania na rzecz lokalnego społeczeństwa miasta i gminy kierują 
się zarówno rachunkiem ekonomicznym, ale również potrzebami mieszkańców 
gminy w kierunku ich maksymalnego zaspokojenia. 

2. Aktywność gospodarcza Spółki (Remondis Aqua) Trzemeszno Sp. z o. o.) 
w okresie 2014 do 2018 w zakresie sprzedaży przedmiotowych usług wykazywała 
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zmienną tendencję (rosnącą, malejącą, rosnącą). Pierwszy okres działalności Spółki 
obejmujący 8 miesięcy w roku 2014 oraz 12 miesięcy w roku 2015 r., charakteryzuje 
się wyższymi przychodami niż koszty. W kolejnych latach tj. 2016 oraz 2017 r. koszty 
są wyższe niż przychody, co oznacza stratę na działalności gospodarczej. W roku 
obrachunkowym 2018 Spółka uzyskała wynik dodatni wynoszący: 49 351 USD. 
Można przyjąć, że w przypadku uzyskiwania podobnych wyników finansowych (2018 
r.) w kolejnych latach, wdrożone rozwiązanie prywatyzacyjne jest właściwe  
i efektywne. 

3. Z przeprowadzonej analizy przychodów oraz kosztów w badanym okresie 
funkcjonowania Spółki szczególnie po uwzględnieniu wyniku netto osiągniętego  
w 2018 r. wynika, że prognoza dotycząca jej efektywności na kolejne lata może być 
optymistyczna pod warunkiem utrzymania wysokości kosztów na poziomie constans 
przy jednoczesnym maksymalizowaniu przychodów (wariant efektywnościowy). 

4. Z treści wyżej wymienionych wniosków można przyjąć kluczowe założenia 
do zbudowania praktycznego ujęcia modelowego funkcjonowania samorządowej 
spółki kapitałowej (Remondis Aqua) z zastosowaniem następujących zaleceń, które 
uwzględniałyby społeczne i-ekonomiczne aspekty, a mianowicie: 

- zastosowanie wariantu wydajnościowego opartego na racjonalnym 
gospodarowaniu przy utrzymaniu dotychczasowego kosztów na poziomie constans 
i progresji w zakresie maksymalizacji przychodów; 

- przyjęcie ograniczeń dotyczących progresji zysku z tytułu wzrostu aktywności 
gospodarczej jedynie jako efektu wzrostu cen; 

- konieczność łączenia interesów społeczności Miasta i Gminy Trzemeszno  
z interesem przedsiębiorcy; 

- przyjęcie preferencji w formie zasady odnoszącej się do wielkości wniesionych 
udziałów w procesie podziału zysków i ponoszenia strat w sytuacji osiągnięcia straty 
na działalności gospodarczej. 

 
Streszczenie 
W artykule podjęta została próba przybliżenie społeczno-prawnych  

i ekonomicznych aspektów funkcjonowania samorządowych spółek kapitałowych,  
w których samorząd terytorialny dysponuje większością udziałów na przykładzie 
Miasta i Gminy Trzemeszno w ujęciu praktycznym i modelowym. Z praktyki 
funkcjonowania tego typu podmiotów gospodarczych wynika, że między funkcjami 
społecznymi i ekonomicznymi istnieje przestrzeń charakteryzująca się 
przeciwstawnymi wektorami opisującymi tendencje rozwojowe badanych zjawisk 
oraz wskaźników ekonomicznych, szczególnie na poziomie wyników finansowych.  

Uwzględniając powyższe założenie, cel, przedmiot badań przeprowadzono 
analizę ekonomiczną przedmiotowej działalności spółki i zaproponowano do 
ewentualnego wdrożenia postulowany model usprawnia dotychczasowego 
funkcjonowania samorządowej spółki kapitałowej (Remondis Aqua), który 
uwzględniałby społeczne i ekonomiczne aspekty z jednoczesnym zabezpieczeniem 
potrzeb społeczeństwa lokalnego i przedsiębiorcy. 

Słowa kluczowe: spółka zewnętrzna kapitałowa, zarządzanie, gospodarka, 
krzywa obojętności, efektywność, przedsiębiorczość 
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Summary 
The article attempts to approximate socio-legal issuesand economic aspects of 

the functioning of local government capital companies, in which local government 
has a majority of shares on the example of the City and Commune of Trzemeszno 
in practical and model terms. The practice of functioning of this type of business 
entities shows that between social and economic functions there is a space 
characterized by opposite vectors describing the development trends of the studied 
phenomena and economic indicators, especially at the level of financial results. 

Taking into account the above assumption, purpose, subject of research, an 
economic analysis of the company's operations was carried out and a postulated 
model proposed for possible implementation improves the current functioning of the 
local government capital company (Remondis Aqua), which would take into account 
social and economic aspects while ensuring the needs of the local society and the 
entrepreneur 

Key words: external capital company, management, economy, indifference 
curve, efficiency, entrepreneurship 
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ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W CZASIE 
TRWANIA 24 KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW 

ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU 
 

 
Wstęp 
W dniach 2-16 grudnia 2018 roku w Katowicach (woj. Śląskie), na terenie 

Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego, odbyła się 24 konferencja 
Stron Ramowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu 
(Konferencja COP24). Była to czwarta konferencja tego typu, której przewodniczyła 
Polska oraz trzecia organizowana w Polsce (COP5 w Bonn, COP14 w Poznaniu, 
COP 19 w Warszawie). Na czas konferencji do Katowic przyjechało ponad 30 tysięcy 
ludzi z blisko 200 państw na całym świecie. Imprezę zabezpieczało ponad 8 tysięcy 
policjantów i 500 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Obszar katowickiego 
Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego był tzw. Blue Zone, czyli 
strefą eksterytorialną zarządzaną przez ONZ. Na jej teren mogły się dostać tylko 
osoby posiadające akredytację po dokładnej kontroli (podobnej do tej na lotniskach). 
Celem artykułu jest przybliżenie działań podjętych w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przybyłych gości, a także mieszkańców 
województwa śląskiego. Ponadto przedstawiona zostanie charakterystyka 
województwa śląskiego, ograniczenia w ruchu drogowym i powietrznym, a także 
zestawienie działań policji w grudniu w województwie śląskim. 
  

Charakterystyka województwa Śląskiego 
Województwo Śląskie zlokalizowane jest na południu Polski i graniczy  

z województwem Opolskim, Małopolskim, Łódzkim i Świętokrzyskim, a także  
z Czechami i Słowacją. W skład województwa wchodzi 36 powiatów (17 ziemskich, 
19 grodzkich), 167 gmin (49 miejskich, 22 miejsko-wiejskie, 96 wiejskich). Do 
największych miast należą m.in.: Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, 
Zabrze, Bytom oraz Bielsko-Biała. Łączna powierzchnia województwa wynosi 
12 334 km2, co stanowi 3,9% powierzchni Rzeczpospolitej Polskiej.  

Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane. Występują obszary nizinne, wyżynne 
i górzyste tj. Beskid Śląski i Żywiecki, Pogórze Beskidzkie, Nizina Śląska, Wyżyna 
Śląska oraz Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.  

Klimat regionu jest umiarkowany, średnia roczna temperatura wynosi 7-8C,  
a ze względu na wyżynne ukształtowanie terenu średnie sumy opadów są wysokie. 
Większość województwa leży na obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego  
a w mniejszym stopniu na obszarze zlewiska Morza Czarnego. Śląsk, jako jedyne 
województwo w Polsce leży w zlewiskach dwóch dorzeczy: Wisły i Odry. Wśród 
większych rzek dorzecza Wisły można wyróżnić: Pilica, Przemsza, Brynica, 
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Pszczynka, Biała i Gostynia. Natomiast do najważniejszych dopływów Odry należą: 
Olza, Ruda, Bierawka, Mała Panew, Warta i Kłodnica1. 
 

Przygotowania do „Konferencji COP24” w Katowicach 
W celu stworzenia odpowiednich warunków niezbędnych do organizacji 

Konferencji COP24 stworzono specjalną ustawę – Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej 
Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych  
w sprawie zmian klimatu. Ustawa weszła w życie 22.02.2018 r. i obowiązywała do 
31.12.2018 r. 

Zadaniem, zgodnie z ustawą, Wojewody Śląskiego było opracowanie planu 
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Plan konsultowany był z ze 
służbami Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych oraz służbami  
i instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo w czasie Konferencji. Plan zawierał 
graficzne zobrazowanie terenu Konferencji, instrukcję postępowania na wypadek 
zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, sposoby monitorowania 
zagrożeń oraz zabezpieczenie medyczne i socjalne2. 

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa, oraz faktu, iż podczas trwania 
Konferencji nie stosowane były przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r.  
o bezpieczeństwie imprez masowych nadano Policji czasowe szczególne 
uprawnienia. Do tych uprawnień można było zaliczyć „pobieranie, uzyskiwanie, 
gromadzenie, sprawdzanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, w tym 
danych osobowych: 

 o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, w tym również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 
istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoby te będą przebywać na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 uzyskane lub przetwarzane przez inne organy, służby i instytucje 
państwowe, w tym również w wyniku wykonywania czynności operacyjno-
rozpoznawczych; 

 uzyskane lub przetwarzane przez organy ścigania innych państw, 

 o osobach zarejestrowanych jako uczestnicy Konferencji COP24 lub 
współpracujących przy jej organizacji 
– także bez wiedzy i zgody osób, których dotyczą te dane, w terminie do dnia 
31 stycznia 2019 r.”3. 
Dodatkowym środkiem mającym wpłynąć pozytywnie na poziom 

bezpieczeństwa było tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej. Wprowadzono 
rozporządzenie, zgodnie z którym od 22 listopada 2018 r. do 16 grudnia 2918 r. 
przywrócono tymczasową kontrolę graniczną osób przekraczających granicę 
państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Kontrolę graniczną przywrócono: 

 na granicy państwowej z Republiką Czeską; 

 na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec; 

                                                           
1http://www.silesia-region.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1422948543&id_menu=45 (pobrano: 
16.05.2019 r.). 
2Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją  
w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu (Dz. U. 2018, poz. 319), art. 16.1. 
3Tamże, art. 17.1. 
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 na granicy państwowej z Republiką Litewską; 

 na granicy państwowej z Republiką Słowacką; 

 w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu 
kodeksu granicznego Schengen; 

 w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu 
kodeksu granicznego Schengen4. 

Na czas trwania Konferencji COP24 wprowadzono zakaz noszenia, a także 
przenoszenia w stanie rozładowanym każdego rodzaju broni na terenie 
województwa śląskiego i małopolskiego w dniach 1.12-15.12.2018 roku5. 

Ponadto od 26 listopada od godziny 00:00 do 15 grudnia do godziny 23:59 na 
terenie województwa śląskiego oraz miasta Kraków obowiązywał pierwszy stopień 
alarmowy (stopień ALFA)6. Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych 
stopnie alarmowe można ogłosić na całym terenie kraju, bądź też jego części. 
Wyróżnić można cztery stopnie alarmowe: 

 ALFA (ALFA-CRP) – wprowadzany w przypadku uzyskania informacji  
o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, przy 
czym nie jest znany cel ataku; 

 BRAVO (BRAVO-CRP) – wprowadzony w przypadku zaistnienia 
zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia o charakterze 
terrorystycznym, jednak cel ataku nie został zidentyfikowany; 

 CHARLIE (CHARLIE-CRP) – wprowadzony w przypadku wystąpienia 
zdarzenia prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, 
uzyskania informacji o możliwym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym 
na terytoriom Polski, bądź poza jej granicami, ale dotyczących obywateli 
polskich; 

 DELTA (DELTA-CRP) – wprowadzony w przypadku wystąpienia zdarzenia 
o charakterze terrorystycznym, uzyskaniu informacji wskazujących na 
zaawansowany etap przygotowań do wystąpienia zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym na terenie Polski, bądź poza jej granicami, ale dotyczących 
obywateli polskich7. 

Po ogłoszeniu pierwszego stopnia alarmowego możliwe jest podejmowanie 
następujących przedsięwzięć w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego: 

 „prowadzenie, przy użyciu Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii 
Wojskowej, wzmożonej kontroli dużych skupisk ludności, które potencjalnie 
mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym imprez 
masowych i zgromadzeń publicznych; 

 prowadzenie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, 
wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, 

                                                           
4Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiących 
granicę wewnętrzną (Dz. U. 2018, poz. 2058). 
5Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym (Dz. U. 
2018, poz. 1981). 
6https://rcb.gov.pl/wprowadzenie-stopnia-alarmowego-alfa/ (pobrano: 20.05.2019 r.). 
7Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U 2019, poz. 796), art. 15. 
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które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym; 

 zalecenie podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb  
w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji 
publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub 
jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności; 

 poinformowanie podległego personelu o konieczności zachowania 
zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób 
wzbudzający podejrzenia; 

 zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu 
niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów; 

 przeprowadzenie kontroli pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących 
na teren obiektów; 

 sprawdzenie, na zewnątrz i od wewnątrz, budynków będący w stałym użyciu 
w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu 
podejrzanych przedmiotów; 

 sprawdzenie działania środków łączności wykorzystywanych w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa; 

 dokonanie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, 
sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg 
ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu; 

 dokonanie przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań 
związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych; 

 prowadzenie akcji informacyjno-instruktażowej dla społeczeństwa 
dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu 
postępowania”8. 

 
Organizacja ruchu drogowego i lotniczego 
Organizacja Konferencji COP24 wiązała się z licznymi zmianami  

i ograniczeniami w ruchu drogowym. Z ruchu kołowego zostały wyłączone ulice: 
Olimpijska, Góreckiego, Dobrowolskiego i Nadgórników. Zakaz ruchu obowiązywał 
także pieszych: od skrzyżowania al. Korfantego z ul. Olimpijską do skrzyżowania ul. 
Olimpijskiej z ul. Roździeńskiego (nie dotyczy lewej strony chodnika). Na ulicach: 
Dąbrowskiego, Góreckiego, Al. Korfantego, Olimpijskiej, Roździeńskiego, 
Kopalniana, Ścigły, Nadgórników, Jerzego Dudy-Gracza oraz na Rondzie im. Gen. 
J. Ziętka nie było możliwości parkowania a ewentualny zaparkowany pojazd 
zostawał odholowywany. W dniach od 2 do 4 grudnia 2018 roku przy hotelach 
zlokalizowanych przy ulicach Uniwersyteckiej, Dworcowej oraz Wrocławskiej 
obowiązywał zakaz zatrzymywania się oraz postoju9,10. 

                                                           
8Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP 
(Dz. U. 2016, poz. 1101). 
9http://slaska.policja.gov.pl/kat/cop24/244627,Zmiany-w-organizacji-ruchu-COP24.html (pobrano: 
22.05.2018 r.). 
10https://dziennikzachodni.pl/utrudnienia-w-katowicach-na-cop24-zamkniete-ulice-przy-spodku-i-mck-w-
zwiazku-ze-szczytem-klimatycznym-lepiej-wybrac-tramwaj/ar/13691354 (pobrano: 22.05.2018 r.). 
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Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach zamknięto park oraz plac 
obok Pomnika Powstań Śląskich. Teren ten został wyznaczony jako miejsce 
ewakuacji uczestników szczytu klimatycznego11. 

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Śląskiego, na czas 
Konferencji COP24 wprowadzono zakaz przewozu towarów niebezpiecznych,  
a także ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Zakaz dotyczył: drogi krajowej nr 
79 na odcinku od węzła z drogą krajową nr 86 (al. W. Roździeńskiego – Drogowa 
Trasa Średnicowa) do skrzyżowania ulic: Chorzowskiej – Stęślickiego – Grundmana 
w Katowicach, w obu kierunkach, łącznie z tunelem przebiegającym pod rondem im. 
gen. J. Ziętka; oraz al. W. Korfantego w Katowicach od ul. Katowickiej do ronda im. 
gen. J. Ziętka, w obu kierunkach12. 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej od 1 do 16 grudnia ogłosiła całkowity zakaz 
lotów: 

 cywilnych – w promieniu 50 km od Katowic i wysokości 2 tys. kilometrów, za 
wyjątkiem Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach; 

 dronów – w promieniu 10 km od Katowic i wysokości 700 metrów13. 
 

Rysunek 1. Organizacja ruchu w pobliżu miejsca odbywania się COP24 

 
Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/35/35-530752.jpg 

(pobrano: 22.05.2019 r.). 

                                                           
11https://dziennikzachodni.pl/katowice-plac-i-park-w-centrum-katowic-zamkniete-na-czas-
cop24/ar/13688360 (pobrano: 22.05.2019 r.). 
12Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 4/18 z dnia 08-10-2018 r. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 6224). 
13http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,166970,24231677,zakaz-lotow-nad-aglomeracja-katowicka-do-
tyczy-takze-dronow.html?disableRedirects=true (pobrano: 22.05.2019 r.). 
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Analiza bezpieczeństwa Województwa Śląskiego podczas trwania 
Konferencji 

W czasie trwania konferencji policjanci zabezpieczający wydarzenie 
współpracowali m.in. z: Służbą Ochrony Państwa, Państwową Strażą Pożarną, 
Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego, Agencją Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Strażą Ochrony Kolei oraz ratownictwem medycznym. W trakcie 
COP24 zrealizowano prawie 400 eskort policyjnych, ponad 1250 zabezpieczeń 
przejazdów autokarów, jak również 90 sprawdzeń pirotechnicznych. Policja nie 
odnotowała żadnych poważnych incydentów związanych z zabezpieczeniem 
wydarzenia14.  

Jedynym zdarzeniem związanym z ochroną delegatów był wypadek radiowozu 
z Krakowa. W czasie eskorty delegatów Botswany, jadący na czele kolumny 
radiowóz wpadł w poślizg i dachował. Do zdarzenia doszło na wiadukcie Drogowej 
Trasy Średnicowej w Katowicach. Żaden z eskortowanych pojazdów nie 
uczestniczył w zdarzeniu, a kierującemu radiowozem nie zagrażało 
niebezpieczeństwo15. 

W tabeli poniżej (tabela nr 1) zaprezentowano działania Policji w województwie 
śląskim w grudniu 2018 roku. Zauważyć można, iż w czasie trwania Konferencji 
COP24 odnotowano większą liczbę - w porównaniu do reszty grudnia 2018 roku - 
przestępstw narkotykowych, wykryto więcej kradzieży pojazdów i również więcej ich 
odzyskano, odnotowano więcej wypadków drogowych, jednakże zmalała ilość 
nietrzeźwych kierowców. Więcej było także kolizji. Porównując działania Policji  
w grudniu 2018 i 2017 roku zauważyć można, iż ogólnie odnotowano mniej m.in. 
gwałtów, rozbojów, kradzieży z włamaniem, przestępstw gospodarczych, kradzieży 
pojazdów, liczbę kierowców nietrzeźwych. Więcej było wypadków drogowych  
i kolizji. Być może ma to związek ze zwiększoną ilością policji i służb bezpieczeństwa 
na terenie województwa śląskiego oraz wzmożonymi kontrolami na drogach. 
 

Tabela 1. Działania Policji w województwie śląskim w grudniu 2018 roku 

Rodzaj zdarzenia 
W czasie 
COP24 

Pozostałe 
dni 

grudnia 

Łącznie 
w 

grudniu 
2018 
roku 

Łącznie 
w 

grudniu 
2017 
roku 

Zabójstwa: 1 1 2 2 

Zgwałcenia: 3 1 4 13 

Rozboje: 21 28 49 53 

Kradzieże z włamaniem: 226 218 444 513 

Przestępstwa gospodarcze: 6 7 13 45 

Przestępstwa narkotykowe: 109 83 192 200 

Kradzieże:  

Zgłoszone: 456 414 870 832 

Wykryto: 112 97 209 227 

Kradzieże 
pojazdów: 

31 25 56 71 

                                                           
14http://slaska.policja.gov.pl/kat/cop24/249957,Policyjne-podsumowanie-zabezpieczenia-COP24.html 
(pobrano: 23.05.2019 r.). 
15http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24242610,cop24-wypadek-radiowozu-z-krakowa-jechal-na-
czele-kolumny.html (pobrano: 23.05.2019 r.). 



247 

 

Odzyskano 
pojazdów: 

22 14 36 21 

Tymczasowo aresztowanych: 39 46 85 74 

Złapanych na gorącym uczynku: 664 678 1342 1586 

Wypadki 
drogowe: 

Liczba wypadków: 121 109 230 199 

Liczba rannych: 129 116 245 255 

Liczba zabitych: 12 11 23 18 

Liczba 
nietrzeźwych 
kierowców: 

168 191 359 406 

Liczba kolizji: 3095 2936 6031 5599 

Wypadki 
kolejowe: 

Liczba wypadków: 2 0 2 0 

Liczba rannych: 0 0 0 0 

Liczba zabitych: 2 0 2 0 

Utonięcia: 

Liczba utonięć: 0 0 0 2 

Liczba utonięć 
nieletnich: 

0 0 0 0 

Samobójstwa: 

Liczba 
samobójstw: 

12 7 19 29 

Liczba 
samobójstw 
nieletnich: 

0 0 0 0 

Znalezienia 
zwłok: 

Liczba 
znalezionych 
zwłok: 

81 94 175 161 

Liczba 
znalezionych 
nieznanych zwłok: 

1 0 1 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów dobowych o sytuacji  
w województwie śląskim: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpiecz-
enstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/raporty (pobrano: 23.05.2019 r.). 
 

Wnioski 
Organizacja 24 Konferencji Stron Ramowej Konferencji Narodów 

Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu była jednym z większych wyzwań przed 
jakimi stały polskie służby bezpieczeństwa. Wprowadzone procedury 
bezpieczeństwa tj. zakaz noszenia broni, zamknięcie przestrzeni powietrznej, 
wprowadzenie pierwszego stopnia zagrożenia terrorystycznego ALFA miały 
pozytywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa na Śląsku. Obszar eksterytorialny, 
na którym odbywały się obrady był pod specjalnym nadzorem polskich służb. Na ten 
teren mogły wejść jedynie osoby posiadające przepustki i po odpowiedniej odprawie. 
Ponadto teren wokół zamkniętej strefy, był również częściowo niedostępny np. 
zakaz wjazdu pojazdów, zakaz ruchu pieszych, zakaz wstępu na plac przy pomniku 
Powstań Śląskich. Wszystkie te działania przyniosły odpowiedni skutek, ponieważ 
nie odnotowano żadnych negatywnych zdarzeń i prób wtargnięcia na teren obrad. 
Porównanie działań policji w grudniu 2018 roku w czasie trwania konferencji, jak  
i w dniach kiedy obrad nie było, pokazało iż niektórych zdarzeń było mniej. Być może 
miało to związek z częstszymi patrolami policji w województwie. 
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Streszczenie 
W artykule przybliżono kwestie organizacji 24 Konferencji Stron Ramowej 

Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Dokonano 
charakterystyki województwa śląskiego, a także przybliżono wprowadzoną na czas 
trwania konferencji ustawę. Omówiono stopnie zagrożenia terrorystycznego  
i zmiany jakie za sobą niesie wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA. Podano 
także działania Policji w grudniu 2018 roku. 

Słowa kluczowe: Katowice, bezpieczeństwo, szczyt klimatyczny, ONZ 
 
Summary 
The article presents the organization of the 24th Conference of the Parties to 

the Framework United Nations Conference on Climate Change. Characteristics of 
the Silesian Voivodship were made, and the Act introduced for the duration of the 
conference was approximated. Discussed are the levels of terrorist threat and the 
changes brought by the introduction of the ALFA alarm level. Police actions were 
also announced in December 2018. 

Key words: Katowice, security, climate summit, UN 
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kryzysowego/raporty (pobrano: 23.05.2019 r.). 

http://www.silesia-region.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1422948543&i-
d_menu=45 (pobrano: 16.05.2019 r.). 

https://dziennikzachodni.pl/katowice-plac-i-park-w-centrum-katowic-zamkniete-na-
czas-cop24/ar/13688360 (pobrano: 22.05.2019 r.). 

https://dziennikzachodni.pl/utrudnienia-w-katowicach-na-cop24-zamkniete-ulice-
przy-spodku-i-mck-w-zwiazku-ze-szczytem-klimatycznym-lepiej-wybrac-
tramwaj/ar/13691354 (pobrano: 22.05.2018 r.). 

https://rcb.gov.pl/wprowadzenie-stopnia-alarmowego-alfa/ (pobrano: 20.05.2019 r.). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 

października 2018 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej 
osób przekraczających granicę państwową stanowiących granicę wewnętrzną 
(Dz. U. 2018, poz. 2058). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 
października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia 
broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym (Dz. U. 2018, poz. 1981). 
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Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 4/18 z dnia 08-10-2018 r. (Dz.Urz. Woj. 
Śląskiego poz. 6224). 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U 2019, 
poz. 796). 

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. 2018, poz. 
319). 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w 
sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach 
alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. 2016, poz. 1101). 
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Instytut Nauk o Bezpieczeństwie 
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwa 
 

OBRONA CYWILNA. ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ 
WŚRÓD STUDENTÓW – BADANIA ANKIETOWE 

 
 

Wstęp 
Obrona cywilna jest jednym z ważniejszych czynników zapewniających 

bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia i życia ludności cywilnej w sytuacjach 
zagrożeń. Po raz pierwszy została sformułowana w międzynarodowym prawie 
humanitarnym (Protokół Dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 
roku, dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, 
sporządzonego w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r.) i ratyfikowana przez 
Rzeczpospolitą Polską 19 września 1991 roku. Warto jednak zauważyć, iż sposób 
organizacji, postępowanie i realizacja zadań jest wewnętrzną kwestią każdego 
państwa. Stąd w Polsce obrona cywilna została ustanowiona ustawą z dnia 21 
listopada 2967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  
Zgodnie w ww. ustawą organem centralnym administracji rządowej jest Szef Obrony 
Cywilnej Kraju, do którego zadań należy m.in.: przygotowanie projektów założeń  
i zasad działania obrony cywilnej, ustalanie ogólnych zasad realizacji zadań obrony 
cywilnej, koordynowanie określonych przedsięwzięć i sprawowanie kontroli realizacji 
przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego zadań 
obrony cywilnej, a także sprawowanie nadzoru nad odbywaniem zasadniczej służby 
w obronie cywilnej1. 

Ważą kwestią w obronie cywilnej jest sama definicja terminu „obrona cywilna”. 
Według ustaleń międzynarodowych jest to „wypełnianie wszystkich lub niektórych 
zadań humanitarnych wymienionych niżej, mających na celu ochronę ludności 
cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk 
żywiołowych, i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie 
warunków koniecznych do przetrwania. Są to następujące zadania: 

 służba ostrzegawcza; 

 ewakuacja; 

 przygotowanie i organizowanie schronów; 

 obsługa środków zaciemnienia; 

 ratownictwo; 

 służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną; 

 walka z pożarami; 

 wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych; 

 odkażanie i inne podobne działania ochronne; 

 dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia; 

                                                           
1Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
2018, poz. 1459, z późn. zm.). 
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 doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach 
dotkniętych klęskami; 

 doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej; 

 doraźne grzebanie zmarłych; 

 pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania; 

 dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś  
z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne”2. 

Do pozostałych istotnych terminów należy alarm, alarmowanie, ostrzeganie, 
powiadamianie oraz budowla ochronna. Za alarm uważa się „sygnał z dowolnego 
źródła informujący, że zostało skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa, które 
zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań 
terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny”3. Natomiast 
alarmowanie definiuje się jako „działania mające na celu natychmiastowe 
przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym 
terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem lub o sytuacji kryzysowej, które 
zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań 
terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny”4. Ostrzeganie 
definiowane jest jako „działania mające na celu przekazanie komunikatów  
i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających 
podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach 
wykonania takich działań”5. Powiadamianie zaś polega na „przekazaniu przy użyciu 
wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu 
zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia,  
o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu 
postępowania w danym przypadku”6. Za budowlę ochronną uważa się 
„pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych do ochrony osób, 
urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed skutkami 
działań zbrojnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, katastrof ekologicznych, 
przemysłowych lub innych zagrożeń”. Budowle ochronne można podzielić na 
schrony i ukrycia7. 

Do tej pory powstało kilka projektów ustaw, jednakże nie udało się przyjąć aktu 
prawnego, który odnosił by się jedynie do obrony cywilnej.  
  

Materiał i metody 
Badania obejmowały przeprowadzenie ankiety wśród losowej grupy studentów 

uczęszczających na wybrany przez siebie dodatkowy fakultet w roku akademickim 
2017/2018. Ankietę rozdano pośród studentów studiów drugiego i trzeciego roku 
studiów licencjackich oraz pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich na 

                                                           
2Protokoły dodatkowe do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar 
międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar nie międzynarodowych 
konfliktów zbrojnych (Protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, poz. 175, 
z późn. zm.). 
3Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykrywania skażeń  
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013, poz. 96). 
4Tamże. 
5Tamże. 
6Tamże. 
7Załącznik do wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie zasad 
postępowania z zasobami budownictwa ochronnego. 
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kierunku kształcenia „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w trybie stacjonarnym.  
W badaniu udział wzięły sześćdziesiąt cztery osoby, z czego 77% (49 osób) 
stanowiły kobiety. 

Ankieta zbudowana była z trzech części: pytań merytorycznych, pytań odnośnie 
znajomości obiektów obrony cywilnej na terenie miejsca zamieszkania studentów 
oraz metryczki. Część pierwsza składała się z sześciu pytań zawierających po trzy 
możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Część druga składała 
się z dwóch pytań z odpowiedzią twierdzącą lub przeczącą. Metryczka odnosiła się 
do płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania studentów. 
 

Wyniki 
W ankiecie zawarto osiem pytań oraz metryczkę. Analizę wyników ankiety 

przedstawiono poniżej. Poprawne odpowiedzi zapisano kursywą.  
Pierwsze pytanie dotyczyło celu obrony cywilnej. Pytanie brzmiało: obrona cywilna 
ma na celu? Do wyboru były odpowiedzi: 

a. przeciwdziałanie sytuacjom wpływających negatywnie na poziom 
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska; 

b. ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr 
kultury i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym; 

c. opór oddziałów ochotniczych i ludności przeciwko grupom dywersyjnym 
oraz oddziałom regularnych sił zbrojnych. 

Zgodnie z art. 137 ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej 
Polskiej8 „obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń 
użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy 
poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk 
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków”.  

Prawidłową odpowiedź udzieliło 49 osób, co stanowi 76,56% respondentów. 
Prezentacja udzielonych odpowiedzi zamieszczona została na rysunku nr 1. 
  

                                                           
8Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
2018, poz. 1459, z późn. zm.). 
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Rysunek 1. Wyniki odpowiedzi na pytanie 1. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Pytanie drugie odnosiło się do znajomości jaki akt prawny jest odpowiedzialny 

za unormowanie obrony cywilnej. Możliwe były trzy odpowiedzi: 
a. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
b. ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 
c. ustawa z dnia 22 grudnia 2016 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. 
Poprawną odpowiedź stanowiła odpowiedź „a”, natomiast odpowiedź „c” jest 

fałszywa, ponieważ podana ustawa nie istnieje, a była jedynie projektem ustawy. 
Poprawną odpowiedź udzieliło 53,13% ankietowanych (34 osoby). Co ciekawe, aż 
17 osób udzieliło błędnej odpowiedzi „c”. 

Prezentacja udzielonych odpowiedzi zamieszczona została na rysunku nr 2. 
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Rysunek 2. Wyniki odpowiedzi na pytanie 2. 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Kolejne, trzecie pytanie dotyczyło wyboru odpowiedniego znaku graficznego 

obrony cywilnej. Respondenci mieli dowyboru trzy opcje, z których poprawna była 
odpowiedź „c”. 
 

a. 

 

b. 

 

c. 

 
 

Według Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju9 oznaka „ma kształt koła lub 
kwadratu (…), w który wpisany jest trójkąt równoboczny (…). Jeden z kątów trójkąta 
jest skierowany pionowo ku górze. Rogi trójkąta nie dotykają skraju (…) tła”. 
Prawidłową odpowiedź zaznaczyło zaledwie 11 osób, czyli 17,19% ankietowanych. 
Najwięcej osób zaznaczyło odpowiedź „b”. Można więc uznać, iż respondenci 
wiedzą z jakich elementów (okrąg i trójkąt równoboczny) składa się symbol obrony 
cywilnej, jednakże nie posiadają dokładnej wiedzy odnośnie usytuowania trójkąta 
wewnątrz okręgu. 

Prezentacja udzielonych odpowiedzi zamieszczona została na rysunku nr 3. 
  

                                                           
9Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wzoru oznak w obronie 
cywilnej, sposobu noszenia tych oznak i umundurowania oraz norm umundurowania przysługującego 
osobom odbywającym służbę w obronie cywilnej (M.P. 1995, nr 6, poz. 100). 
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Rysunek 3. Wyniki odpowiedzi na pytanie 3. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Pytanie czwarte dotyczyło barw symbolu obrony cywilnej. Ankietowani mieli do 

wyboru następujące odpowiedzi: 
a. czarny i czerwony; 
b. niebieski i pomarańczowy; 
c. zielony i żółty. 

 
Zgodnie z I Protokołem dodatkowym do konwencji genewskich z 12 sierpnia 

1949 r.10 „międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej składa się  
z równobocznego niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle, gdy jest stosowany 
do ochrony organizacji obrony cywilnej, ich budynków, ich personelu i materiałów 
albo do ochrony schronów cywilnych”. 

60% ankietowanych udzieliło poprawnej odpowiedzi wybierając niebieski  
i pomarańczowy za barwy symbolu obrony cywilnej. Aż 40% badanych osób udzieliło 
niepoprawnej odpowiedzi. Warto zauważyć, iż 2 osoby nie udzieliły odpowiedzi na 
to pytanie. 

Zestawiając ze sobą wyniki udzielonych odpowiedzi z pytania trzeciego oraz 
czwartego można wywnioskować, iż studenci w większości wiedzą jak wygląda 
symbol obrony cywilnej, jednakże nie znają barwy znaku. 
Prezentacja udzielonych odpowiedzi zamieszczona została na rysunku nr 4. 
  

                                                           
10Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar 
międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Dz. U. 1992, nr 41, poz. 174, załącznik). 
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Rysunek 4. Wyniki odpowiedzi na pytanie 4. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Kolejne pytanie odnosiło się do sposobu ogłoszenia akustycznego alarmu  

o skażeniu. Respondenci mogli wybrać z pośród następujących odpowiedzi: 
a. modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut; 
b. dźwięk trwający 10 sekund powtarzany przez 3 minuty z przerwami  

15-25 sekund; 
c. ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut. 

 
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia11 ogłoszenie alarmu odbywa się 

poprzez nadanie modulowanego dźwięku syreny w okresie trzech minut. Taką 
odpowiedź udzieliło 29 studentów, co stanowiło 45,31% ankietowanych. Ponad 
połowa respondentów (53,13%) nie znała odpowiedzi. Jedna osoba nie udzieliła 
odpowiedzi. 

Prezentacja udzielonych odpowiedzi zamieszczona została na rysunku nr 5. 
  

                                                           
11Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013, poz. 96). 
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Rysunek 5. Wyniki odpowiedzi na pytanie 5. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
W pytaniu szóstym zapytano się o sposób odwołania alarmu o skażeniu. 

Zaproponowano takie same odpowiedzi jak w przypadku pytania piątego: 
a. modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut; 
b. dźwięk trwający 10 sekund powtarzany przez 3 minuty z przerwami  

15-25 sekund; 
c. ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut. 

 
Wedle załącznika do rozporządzenia12 odwołanie alarmu odbywa się poprzez 

nadanie ciągłego dźwięku syreny w okresie trzech minut. 
W przypadku tego pytania jedynie 42,19% ankietowanych znało poprawną 

odpowiedź, a 3,13% studentów jej nie udzieliło. 
Prezentacja udzielonych odpowiedzi zamieszczona została na rysunku nr 6. 

  

                                                           
12Tamże. 
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Rysunek 6. Wyniki odpowiedzi na pytanie 6. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Porównując ze sobą odpowiedzi ankieterów na pytanie piąte i szóste można 

dojść do wniosku, iż studenci nie znają akustycznych sygnałów alarmowych. Błędne 
odpowiedzi mogą być spowodowane znajomością sygnałów akustycznych 
obowiązujących do maja 2013 roku. Wówczas obowiązywał podział na alarm 
powietrzny oraz na alarm o skażeniach. Alarm powietrzny ogłaszany był poprzez 
nadanie ciągłego, modulowanego dźwięku syreny w okresie jednej minuty, 
natomiast alarm o skażeniach ogłaszany był poprzez nadanie modulowanego 
dźwięku syreny. Odwołanie powyższych alarmów następowało na skutek 
trwającego trzy minuty dźwięku syreny alarmowej13. 

Następne, siódme pytanie dotyczyło wiedzy odnośnie lokalizacji budowli 
ochronnych w miejscu zamieszkania ankietowanych. 

Prezentacja odpowiedzi respondentów została zamieszczona na rysunku 
poniżej (rysunek 7). 
  

                                                           
13Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania 
skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2016, nr. 191, poz. 1415). 
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Rysunek 7. Wyniki odpowiedzi na pytanie 7. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Jedynie 34,38% ankietowanych posiada wiedzę odnośnie istnienia budowli 

ochrony cywilnej (np. schrony) na terenie miejsca zamieszkania. Jeden respondent 
nie udzielił odpowiedzi na pytanie. 

Ostatnie ósme pytanie powiązane było z poprzednim i dotyczyło lokalizacji 
budowli ochrony cywilnej w miejscu zamieszkania. Udzielone odpowiedzi zostały 
zaprezentowane na rysunku 8. 
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Rysunek 8. Wyniki odpowiedzi na pytanie 8. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Zaledwie 25% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej a dwie osoby jej 

w ogóle nie udzieliło. 
Porównując odpowiedzi z pytania numer 7 i 8 można dojść do wniosku, iż 

zaledwie szesnaście osób posiada wiedzę odnoście istnienia i lokalizacji budynków 
ochronnych w miejscu zamieszkania.  

Do ankiety dołączona była metryczka, która zwierała pytania odnośnie płci, 
wieku i wielkości miejsca zamieszkania.  

W ankiecie udział wzięły 64 osoby, z czego 49 osób stanowiły kobiety. 

Ustalonych zostało pięć grup wiekowych: 20 lat (18 ankietowanych), 21 lat (36 

ankietowanych), 22 lata (9 ankietowanych), 23 lata (0 ankietowanych) oraz 24 lata 
(1 ankietowany). 

Zbadano także wielkość miejscowości, w której mieszkali respondenci. 
Podobnie jak w przypadku wieku ustalono pięć kategorii: wieś (34 ankietowanych), 
miasto do 50 tys. mieszkańców (8 ankietowanych), miasto od 50 do 150 tys. 
mieszkańców (4 ankietowanych), miasto od 150 do 500 tys. mieszkańców (2 
ankietowanych) oraz miasto powyżej 500 tys. mieszkańców (16 ankietowanych). 
 

Wnioski 
Obrona cywilna stanowi istotny filar zarządzania i kierowania 

bezpieczeństwem. Uwarunkowania międzynarodowe i krajowe pozwalają na 
dokładne zidentyfikowanie zadań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludności 
cywilnej. Jednym z przedmiotów nauczania w szkole jest edukacja dla 
bezpieczeństwa, w ramach której uczniowie są kształceni z zakresu obrony cywilnej. 
Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród studentów kierunku 
bezpieczeństwo wewnętrzne, którym tematyka obrony cywilnej nie powinna być 
obca. Ankieta zawierała łącznie osiem, z czego dwa dotyczyły lokalizacji budowli 
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ochronnych w miejscu zamieszkania, oraz metryczkę. Z analizy odpowiedzi 
udzielonych przez studentów można wywnioskować, iż badana grupa nie 
charakteryzuje się 100% wiedzą w zakresie obrony cywilnej. Jedynie trzy osoby 
(4,7%) udzieliły poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Z kolei pięć osób 
(7,8%) nie udzieliło żadnej poprawnej odpowiedzi. Najwięcej poprawnych 
odpowiedzi respondenci udzielili na pytanie pierwsze (76,56%), natomiast najmniej 
na pytanie trzecie (17,19%). Respondenci duży problem mieli z akustycznym 
ogłoszeniem i odwołaniem alarmu, gdyż nie wiedzą jaki jest dokładny dźwięk syreny 
alarmowej. Może to być konsekwencją znajomości sygnałów akustycznych 
obowiązujących do maja 2013 roku. Reasumując ankietowani nie posiadają wiedzy 
odnośnie aktów prawnych normujących obronę cywilną w Polsce, znaku 
graficznego, a także dźwięków akustycznych ogłaszających i odwołujących alarm.  

 
Streszczenie 
W artykule przybliżono kwestie obrony cywilnej i jej znajomości przez studentów 

kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Pedagogicznym  
w Krakowie. Badania ankietowe przeprowadzono w roku akademickim 2017/2018 
pośród uczestników kursu fakultatywnego. Badana grupa liczyła 64 osoby, z czego 
77% stanowiły kobiety. Ankieta składała się z trzech części: pytań merytorycznych, 
pytań odnośnie znajomości obiektów budowli ochronnych na terenie miejsca 
zamieszkania studentów oraz metryczki. Analiza przeprowadzonych badan 
wykazała, iż respondenci nie posiadają gruntownej wiedzy z zakresu obrony 
cywilnej. Blisko połowa badanych nie wie jaki akt prawny normuje obronę cywilną  
w Polsce. Prawie taki sam odsetek ankietowanych nie zna akustycznych dźwięków 
ogłoszenia oraz odwołania alarmu.  

Słowa kluczowe: obrona cywilna, badanie ankietowe, studenci, 
uwarunkowania prawne  

 
Summary 
The article presents the issues of civil defense and its knowledge by students 

of internal security at the Pedagogical University of Krakow. The survey was 
conducted in the academic year 2017/2018 among the participants of the optional 
course. The study group consisted of 64 people, of which 77% were women. The 
questionnaire consisted of three parts: substantive questions, questions about the 
knowledge of protective buildings in the student's place of residence and the 
specifications. The analysis of the conducted research showed that the respondents 
do not have thorough knowledge of civil defense. Almost half of the respondents do 
not know what legal act norms civil defense in Poland. Almost the same percentage 
of respondents does not know the acoustic sounds of the announcement and alarm 
cancellation. 

Key words: civil defense, survey, students, legal conditions 
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ANATOMIA OBSŁUGI PACJENTA W OCHRONIE ZDROWIA – WYBRANE 
PROBLEMY 

 
 

Wstęp 
Wzrost konkurencyjności placówek ochrony zdrowia prowadzi do rywalizacji  

o pacjenta poprzez potwierdzenie jakości wykonywanych/oferowanych usług 
medycznych. W nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej coraz ważniejsza 
jest potrzeba zapewnienia prawidłowej i pełnej opieki nad pacjentem i rodziną. 
Chodzi tu nie tylko o jej świadczenie pod względem medycznym, ale też socjalnym 
i psychologicznym. To też problem kultury obsługi pacjenta jest istotnym czynnikiem 
oceny tej jakości. Dlatego ważne są uwarunkowania i realizacja metod oraz form 
obsługi pacjenta. Kategoria „kultura obsługi” mieści się w szerzej pojętej kulturze 
organizacji, obejmujące wg T. Listwana: „…specyficzny sposób patrzenia na 
rzeczywistość w której żyjemy. Specyfika tego patrzenia wynika z podzielania tych 
samych przekonań, jakimi są wartości, stanowiące podstawowe wzory zachowania 
się członków danej zbiorowości, wykształcone i wyuczone przez wszystkich jej 
członków w trakcie realizacji wspólnych zadań, przez co przyczyniają się one do 
efektywnego funkcjonowania w danej rzeczywistości, stanowiąc równocześnie 
pewne określone wzory zachowania się dla nowo przyjmowanych członków”1. 
Podobnie definiuje tę kategorię R. Balcerzyk2. Czy tak jest w przypadku ochrony 
zdrowia? Aby pytanie zweryfikować, taką hipotezę postawiliśmy w prowadzonym 
aktualnie badaniu, którego wyniki zechcemy opisać w kolejnej publikacji. Celem 
naszego artykułu jest przypomnienie zasad i formalnych uwarunkowań powinności  
i działań, jakie powszechnie zaliczane są do szeroko pojętej kultury obsługi klienta. 
Tym razem zechcemy adaptować te ogólne zasady na grunt ochrony zdrowia,  
a naszym klientem jest pacjent. 
 

1. Istota usług medycznych 
Medycyna należy do dziedzin działalności, w których staranie o wyższy poziom 

świadczenia usług ma długą tradycję, ponieważ od wiedzy i sprawności lekarza 
zależy życie oraz zdrowie człowieka.     

W Polsce starania o potrzeby pacjenta zintensyfikowały się na tle przekształceń 
społeczno-gospodarczych u progu lat dziewięćdziesiątych. Dopiero jednak w ciągu 
ostatnich lat na skutek zachodzących zmian, do opieki zdrowotnej zaczęto wdrażać 
zasady gospodarki rynkowej, w tym system kontraktów, co wiąże się z koniecznym, 
specyficznym regulowaniem i kontrolowaniem tego rynku. Rozpoczęło to proces 
„naprawczy” ochrony zdrowia, nazywanej dotąd „służbą zdrowia” w tym opieki 

                                                           
1A. Kożuch,D.  Balcerzyk, R. Balcerzyk, Podstawy zarzadzania. AWL Wrocław 2017, s. 165. 
2Tamże, s 164. 
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szpitalnej jak również otwartej. Jednym z najważniejszych tego objawów są zmiany 
funkcjonowania szpitali z jednostek budżetowych na samodzielne.  

Rynek usług medycznych jest już rynkiem konkurencyjnym, wszedł w okres  
w którym lekarze muszą oceniać własną działalność, rozważać swoją rolę  
i obowiązki wobec pacjentów oraz społeczeństwa, gdyż społeczeństwo coraz 
bardziej pragnie zrozumieć, co robią lekarze i coraz mniej skłonne jest bezkrytycznie 
im ufać.3 Według F. Gutzwiller dla lekarzy jakość jest samodzielną kontrolą 
świadczonych usług, tym samym nieodłącznym składnikiem praktyki lekarskiej.  
Z kolei pacjent jest zainteresowany skutecznością i bezpieczeństwem procesu 
leczenia i opieki, oznacza to że ważne jest dla niego postawienie trafnego 
rozpoznania, leczenia lub złagodzenia bólu w momencie gdy nie można już pomóc. 
Nieco inaczej sa rozumiane te sytuacje przez instytucje, finansujące placówki 
ochrony zdrowia. Są one zainteresowane tym, aby pacjenci w przypadku 
zachorowania mieli zapewnione usługi we właściwym czasie, zgodne z aktualnym 
stanem wiedzy oraz techniki medycznej.  

Na poprawne świadczenie usług medycznych składają się: 
1. Ważność – usługa odpowiadająca uzasadnionemu poziomowi medycyny, 
konieczna i wykonana we właściwym czasie. 
2. Adekwatność: 

- psychologiczno – społeczna, satysfakcjonująca indywidualne osoby,  
- ekonomiczna – jak najlepsze wykorzystanie przeznaczonych środków, 

3. Bezpieczeństwo – ograniczenie ryzyka w procesie leczenia. 
4. Równość – jednakowy dostęp do świadczenia usług 4.  

Według „Poradnika zapewnienia jakości w szpitalu”, właściwe jest spełnianie 
założonych wymagań, a jakość działalności szpitala jest sumą jakości świadczeń 
cząstkowych5. Dla ułatwienia pomiaru całokształtu działalności szpitala można 
podzielić ogólną ocenę na poszczególne płaszczyzny działań. Taki sposób 
umożliwia dokładną ocenę jakości indywidualnych działań, występujących  
w szpitalu oraz porównać je z poprzednimi okresami. Oceniane płaszczyzny 
działalności według tego poradnika: 

1. Opieka lekarska i pielęgniarska. 
2. Świadczenia hotelarskie. 
3. Opinia publiczna, dotycząca danego szpitala. 
4. Zarządzanie.  
5. Współpraca. 
6. Plan realizacji. 
7. Zaopatrzenie. 
Cały zakres opieki i istniejącej infrastruktury można skategoryzować według 

środków stosowanych przy ich realizacji i ocenie. Wyróżniane są przy tym trzy 
kategorie: jakość struktury, jakość procesu i jakość wyniku. 

                                                           
3J. Domalski, Zarządzanie jakością w szpitalu, Antidotum 1998 nr 2, s. 61 – 62, oraz H.R. Wnuff, S.A. 
Pedersen, R. Rosenberg, Filozofia medycyna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 3. 
4M. Murkowski, W. Nowacki, A. Koronkiewicz , Zastosowanie standardów w programach akredytacji 
szpitali, za: I. Jaszkul, Zarządzanie przez jakość w opiece zdrowotnej. Centrum Organizacji i Ekonomiki 
Ochrony Zdrowia,  Zakład Szpitalnictwa, Warszawa 1996, s. 61. 
5E. Hauke, Poradnik dla zapewnienia jakości w szpitalu, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony 
Zdrowia, Warszawa, październik 1995, s. 10-12. 
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– Struktura - przedstawia i opisuje organizacje szpitali, w tym: liczbę 
pracowników, jak i inne zasoby potrzebne do świadczenia usług. Podział ról oraz 
funkcji. O racjonalnym podziale pracy w przyjętej strukturze decyduje liczba oraz 
kwalifikacje wszystkich pracowników, środki finansowe i wyposażenie szpitala. 
Struktura szpitala ma istotny wpływ na wykonywanie świadczeń,  zapewniających 
właściwe świadczenie usług, w tym obsługę pacjentów. 

- Przebieg leczenia - jest on indywidualny w zależności od objawów 
chorobowych pacjenta, w ten sposób możliwa jest weryfikacja świadczeń pod kątem 
indywidualnego przypadku. Można więc zauważyć że najlepsze wyniki uzyskuje się 
, gdy leczenie jest prowadzone w sposób systematyczny, według sprawdzonych  
i powtarzanych procedur. Reguły te powinny odzwierciedlać obecny stan wiedzy 
medycznej i pielęgnacyjnej oraz opierać się na sprawdzonych wzorcach. Ocena 
jakości jest ukierunkowana na poprawę stanu zdrowia pacjenta oraz jego 
zadowolenie. Ważną kwestią jest istnienie dwóch stron tej oceny, obiektywny  
i subiektywny.  

 - Ocena wyniku - może być oparta na różnych kryteriach, jak np. współczynnik 
umieralności, wskaźniki dotyczące stanu zdrowi, efektów leczenia , itp. Drugie 
rozumienie jakości według Poradnika nawiązuje do jakości z punktu widzenia 
pacjenta. O jakości świadczonych usług decydują tutaj odczucia i oceny pacjenta. 
Pomiaru jakości dokonuje się w tym przypadku na podstawie indywidualnych odczuć 
każdego pacjenta, który sam ustala swoją miarę. Odczucia pacjenta do jakości usług 
zależą od zaangażowania i kwalifikacji całego zespołu medycznego, od przebiegu 
procesu diagnostycznego i terapeutycznego oraz od powrotu do zdrowia6. 

 
2. Sfery/płaszczyzny służące ocenie jakości kultury obsługi 
Są one jakby pryzmatem, ułatwiają ustalanie standardów realizacji działań 

placówki medycznej w zakresie obsługi. Za główne przyjmuje się kilka 
podstawowych sfer: 

Sfera opieki lekarskiej - to na nią pacjent zwraca szczególnie uwagę  
w kontaktach z lekarzem. Podnoszenie poziomu komunikacji w tej sferze to nie tylko 
zapewnienie opieki w sposób określony przez autorytety zawodowe, ale także 
przestrzeganie zgodności z normami przeprowadzonych zabiegów oraz procedur, 
jak również współpraca z pacjentem. Problemem jaki ma tu miejsce jest to, że 
pacjent nie potrafi w sposób obiektywny i samodzielny bez profesjonalisty ocenić 
poziomu świadczonej usługi. W tej sferze ważne jest wprowadzenie rzeczników 
praw pacjenta.  

Sfera informacyjna – jest to całokształt informacji, dostarczanych pacjentowi. 
Jest to bardzo ważna płaszczyzna, często natrafiająca na przeszkody. Między 
lekarzem a pacjentem dochodzi do zablokowania przepływu informacji. Pacjent 
często boi się zadawania pytań lub nie wie jakie pytania powinny/mogą być zadane. 
W tej sferze powinno się skupić na likwidowaniu barier w komunikacji między 
pacjentem a leczącym go specjalistą. Wiele negatywnych opinii wystawionych przez 
pacjentów wynika z błędów popełnianych w tej dziedzinie. Duże znaczenie ma tu 

                                                           
6E. Hauke, Poradnik dla zapewnienia jakości w szpitalu, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony 
Zdrowia, Warszawa, październik 1995, s. 18. 
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również minimalizacja stresu u pacjenta poprzez umiejętną komunikację  
z pacjentem.  

Strefa techniczna – nowoczesna technologia, urządzenia diagnostyczne 
stosowane w trakcie leczenia wpływają nie tylko na wymiar osiąganych rezultatów, 
ale jest to dla pacjenta materialnym dowodem jakości świadczonych usług. Dobrze 
dostosowany wystrój pomieszczenia, ubiór personelu, atmosfera to elementy 
wpływające na sposób postrzegania jakości.  

Sfera zarządzania i sfera ekonomiczno – administracyjna. Dotyczą one 
gospodarowania, głównie zasobami ludzkimi. W tym celu przydatne jest 
zastosowanie metody TQM (Total Quality Management), polega ona na założeniu, 
że proces doskonalenia jakości nie kończy się, dostarcza metod ulepszania jakości 
w całej organizacji oraz pozwala wyeliminować błędy w zarządzaniu. Profesjonalne 
zarządzanie jednostką ochrony zdrowia, wymaga dużych umiejętności 
menedżerskich. Zarządzanie przez jakość polega na holistycznym spojrzeniu na 
organizację. Placówki medyczne zbyt często są nastawione na realizację „produktu” 
w postaci usługi medycznej, a nie „orientację na pacjenta”. 

Strefa marketingu – marketing jest spojrzeniem na organizację z punktu 
widzenia pacjenta. Odbiorcą jest adresat jakości, dla którego usprawniany oraz 
utrzymywany jest poziom jakości. Dzięki prowadzonym badaniom marketingowym 
można poznać potrzeby odbiorców, poznać oczekiwania pacjenta co do poziomu 
jakości, jak również usprawnić „sprzedaż” usługi medycznej.  

Na tej też podstawie powinno się szkolić personel w celu kształtowania 
pozytywnego wizerunku7.  

Jakość określana/oceniana przez pacjenta łączy takie cechy jak: rzetelność, 
różnorodność, szybkość reagowania, konkurencyjność cen. Całościowe 
zarządzanie jakością powinno się skupiać na wszystkich przedstawionych sferach. 
Mówiąc o jakości należy skupić się na celach, od których zależna jest jakość, oraz 
barierach ograniczających wprowadzanie pożądanego poziomu jakości. Cele  
i ewentualne bariery na jakie nakierowane są działania medyczne, można 
wyróżnić/pogrupować na 8:  
1. Cele techniczne – nastawione są na współczesne możliwości technologiczne,  

jak również na poszerzenie stanu wiedzy w tych kwestiach. 
2. Cele interpersonalne – ocena jakości przekazu informacji. 
3. Cele społeczno – ekonomiczne, nastawione są na to, aby za pomocą 

istniejących środków uzyskać jak największe korzyści dla jak największej liczby 
pacjentów.  
Początkiem działań na rzecz podniesienia poziomu jakości było powołanie 

Centrum Monitorowania Jakości. 
Skoro jakość obsługi to m. in. stopień, do którego opieka zdrowotna podwyższa 

możliwości uzyskania pożądanych wyników zdrowotnych, i jest zgodny z aktualna 

                                                           
7A. Hulewska, Aktywne szkolenia jako element strategii kształtowania pozytywnego 
wizerunku organizacji ochrony zdrowia – z doświadczeń trenera (w:) L. Paradowski, Z. Knecht, J.Kowal, 
H. Żeligowski, Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia. E-monografia. Wyższa Szkoła 
Zarządzania. Wrocław 2014, s. 113. 
8F. Gutzwiller, Popieranie jakości w szwajcarskiej opiece zdrowotnej, „Antidotum – Zarządzanie w opiece 
zdrowotnej”, nr 3, Wyd. Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Warszawa 1997,  s. 35  
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wiedzą profesjonalną, to powszechnie uważa się, że o jakości usługi w medycynie 
decydują:9  
1. Dostępność – lokalizacja placówki, godziny przyjęć, krótki czas oczekiwania  

na usługę. 
2. Informacje o organizacji – czytelną w odpowiednich miejscach. 
3. Kompetencje – fachowość pracowników. 
4. Uprzejmość – pracownicy zawsze odnoszą się z szacunkiem do pacjentów. 
5. Zaufanie – organizacja jest wiarygodna, pracownicy dbają o interesy pacjentów. 
6. Rzetelność – leczenie jest skuteczne bez powikłań, istnieje troskliwa opieka  

i pielęgnacja. 
7. Odpowiedzialność – pracownicy uwzględniają oczekiwania i żądania pacjentów, 

działają fachowo oraz bez zbędnej zwłoki. 
8. Bezpieczeństwo – usługi medyczne świadczone są zgodnie z zasadami, sprzęt 

jest sprawny i ma atesty dopuszczające do pracy. 
9. Środki materialne – stan techniczny oznacza między innymi różnorodność 

sprzętu do badań diagnostycznych, znajomość potrzeb pacjentów – personel 
rozumie potrzeby pacjentów i ich oczekiwania. 

10. System jakości zaczyna się od marketingu i na marketingu się kończy. 
W szpitalu wpływ na jakość postrzeganą przez pacjenta mają: lekarz kierujący, 

tryb załatwiania formalności w izbie przyjęć, postępowanie w oddziałach szpitalnych. 
Reasumując należy podkreślić, że istnieją trzy sposoby wdrażania jakości do 

zakładów opieki zdrowotnej: 
1. Możliwość wdrożenia norm ISO serii 9000, przystosowanych do usług 

medycznych.  
2. Wdrażanie Programu Zapewniania Jakości. 
3. Ścieżka akredytacji. 

 
3. Istota jakości obsługi w opiece zdrowotnej 
Rozbieżność pomiędzy pragnieniami klienta/pacjenta, a jego rzeczywistymi 

potrzebami zdrowotnymi jest charakterystyczna dla usług medycznych. Personel 
medyczny nie zawsze może usatysfakcjonować klienta/pacjenta, ponieważ  
w przeciwieństwie do usług rynkowych, kieruje się on zasadą PRIMUM NON 
NOCERE (po pierwsze nie szkodzić) oraz wyższością znaczenia tych usług dla 
dobra klienta/pacjenta10. 

Do wzrostu znaczenia jakości usług zdrowotnych w Polsce w dużym stopniu 
przyczyniła się reforma opieki zdrowotnej. Zmieniły się zasady jej funkcjonowania . 
Rynek usług zdrowotnych stał się podobny do rynku konkurencyjnego. Narzucono 
obowiązek racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. Zmienił się 
sposób finansowania świadczeniodawców – głównie system kontraktowania tych 
usług. Ostatnie lata przyniosły również zmiany w sferach: zwiększenia oczekiwań ze 
strony pacjentów, możliwości wyboru placówki medycznej, wzrostu liczby szpitali 
niepublicznych, wydłużenie poziomu życia ludności, zmiany w polskim systemie 
usług medycznych.  

                                                           
9H. Lenartowicz, Zarządzanie jakością w pielęgniarstwie, Centrum Edukacji Medycznej 1998, s. 10. 
10J. Stofkowa, S. Borkowski, Praktyka zarządzania jakością wyrobów i usług, Oficyna Wydawnicza 
„Humanitas”, Sosnowiec 2007, s. 69. 
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Są otwierane praktyki lekarskie – indywidualne, specjalistyczne i grupowe, oraz 
nowe formy organizacyjne działalności ambulatoryjnej. Została zniesiona rejonizacja 
świadczeń zdrowotnych, a ubezpieczony ma prawo wyboru zarówno kasy 
powszechnego ubezpieczenia, jak i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
Wzrosło znaczenie efektywności działań placówek medycznych, których misja stała 
się w dużym stopniu uzależniona od jakości. Wzrosła również rola oraz świadomość 
pacjentów oraz ich wymagania i oczekiwania, a jakość stała się jednym z elementów 
kształtowania wizerunku placówki na rynku usług zdrowotnych11.  

Każda usługa jest niepowtarzalna, cechuje ją nietrwałość (brak możliwości 
magazynowania), niematerialność i niepodzielność. Podnoszenie jakości „nie 
kosztuje”, służy ciągłej i kompleksowej poprawie poszczególnych czynności, 
utrzymaniu właściwego poziomu świadczeń oraz przyciągnięciu nowych 
pacjentów12.  

W zakładach opieki zdrowotnej, podobnie jak w innych przedsiębiorstwach 
usługowych, kluczową role odgrywa pacjent. Wysoką jakość usług osiąga się dzięki 
zrozumieniu oraz spełnieniu jego potrzeb/wymagań. Wprowadzenie założeń 
zarządzania jakością wymaga zmiany dotychczasowego podejścia do klienta, nie 
można traktować go jako petenta13. 

Według pacjenta, pobyt w szpitalu powinien wiązać się nie tylko  
z bezpieczeństwem fizycznym (błędy techniczne) – chodzi o wyeliminowanie błędów 
wynikających z nieprawidłowego wykorzystania aparatury lub zastosowania 
nieodpowiednich metod - ale i psychicznym. Pacjent chce być nie tylko prawidłowo 
leczony, ale też czuć się dobrze w placówce służby zdrowia, na co składać się 
muszą oprócz dużych możliwości diagnostycznych i leczniczych, godziwe warunki 
bytu, prawidłowe kontakty z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia, oraz 
prawidłowa opieka, dająca poczucie bezpieczeństwa14.  

Korzystający z usług medycznych coraz częściej domagają się upomnienia 
bądź ukarania lekarza, aby w przyszłości wyeliminowane zostało ryzyko ponownego 
popełnienia, podobnego błędu. W ciągu ostatnich kliku lat wzrosła presja 
społeczeństwa domagającego się wyższej jakości usług medycznych. Przedmiotem 
niezadowolenia pacjentów są między innymi: brak czasu personelu medycznego  
w kontaktach z chorymi, brak należytej informacji, uprzejmości oraz błędy 
medyczne. 

 
4. Wpływ klienta/pacjenta na jakość obsługi  
Wszystkie czynności mające miejsce w organizacji - w rozpatrywanym 

przypadku pacjentów - realizowane są dla zaspokojenia ich potrzeb. Bez ich 
istnienia jakakolwiek działalność nie byłaby możliwa. Wyróżnia się dwa rodzaje 
pacjentów: zewnętrznych i wewnętrznych. Zewnętrznymi są pacjenci i ich rodziny 
oraz znajomi. Klienci wewnętrzni to pracownicy, dostawcy. W jednostkach 

                                                           
11A. Maciąg, K. Kuszewski, K. Topczewska - Tylińska,  J. Michalak, Rola procesów, standardowi  
i procedur w kształtowaniu jakości świadczeń zdrowotnych, Ośrodek Wydawniczy „Augustyna”, Bielsko-
Biała 2007, s.23. 
12A. Maciąg, Jakość strategiczna „Menedżer Zdrowia”, 10/2004, s. 66. 
13K. Opolski, G. Dykowska, M. Możdżonek, Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria  
i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2003, s. 57. 
14B. Świątek, Błąd medyczny w praktyce medyka sądowego. Materiały z konferencji Bezpieczny Pacjent, 
Bezpieczny Szpital, Warszawa 2004, s. 12. 
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medycznych, we wdrażaniu założeń zarządzania przez jakość zasadnicze 
znaczenie odgrywa klient zewnętrzny. Wysoką jakość świadczonych usług osiąga 
się dzięki zrozumieniu i spełnieniu jego wymagań. Wprowadzenie założeń 
jakościowych wymaga zmiany dotychczasowego nastawienia do pacjenta. Nie 
można traktować jego osoby jak petenta, trzeba uznać go za najważniejszą część 
struktury organizacyjnej, której podporządkowane są wszystkie działania 
organizacji. Pacjentem jest każda osoba korzystająca z usług medycznych. Pacjent 
jest klientem podmiotów świadczących usługi medyczne m.in. zakładów opieki 
zdrowotnej, pomimo, iż wiele osób nadal uważa, że to tylko grzeczny, zależny 
pacjent, a nie klient z całym arsenałem oczekiwań, uregulowanych prawnie15. 

Pacjent jako klient zewnętrzny placówki medycznej ma prawa, które muszą być 
uwzględnione przez świadczeniodawcę. W przeciwnym razie organizacja nie ma 
szans na osiągnięcie zamierzonych celów zarządzania jakościąi. Prawa pacjenta 
normują relacje pomiędzy zakładem opieki zdrowotnej (instytucją, osobą 
świadczącą usługi medyczne) a pacjentem. Prawa pacjenta w polskim 
ustawodawstwie wymienione są między innymi w Konstytucji RP16, we wszystkich 
polskich ustawach związanych z medycyną, a także w Kodeksie cywilnym, ustawie 
o ochronie danych osobowych. W 1997r. podpisano w Strasburgu Konwencję  
o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej. Jest to pierwszy akt prawny 
wyraźnie określający ochronę pacjenta. Konwencja chroni trzy prawa pacjenta17: 
1. Prawo zgody na podjęcie wszelkiego rodzaju interwencji medycznych. 

Konwencja bardzo szczegółowo reguluje przesłanki wyrażania zgody pacjenta 
na każdą interwencję medyczną. 

2. Prawo do informacji. Konwencja gwarantuje pacjentowi prawo do poznania 
wszelkich informacji dotyczących zdrowia niezależnie czy chodzi o diagnostykę, 
leczenie, czy prognostykę. 

3. Prawo odmowy przyjęcia informacji o stanie zdrowia. Pacjent ma prawo do 
niepoznawania niektórych informacji dotyczących zdrowia, a sam lekarz nie 
może decydować o pozbawieniu pacjenta informacji dotyczącej jego osoby18. 
W zarządzaniu jakością obsługi w ochronie zdrowia, ważne jest poznanie 

potrzeb i stopnia zadowolenia pacjentów. Dzięki temu będzie wiadomo, co należy 
zmienić, poprawić aby świadczone usługi były postrzegane jako dobrej jakości. 
Jedną z metod badania opinii pacjenta na temat jakości usług medycznych jest 
prowadzenie w sposób ciągły ocen i pomiarów satysfakcji pacjenta w celu 
pilotowania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych opinii na temat jakości usług 
medycznych. Pacjent powoli staje się klientem, a satysfakcja pacjenta z otrzymanej 
usługi stanowi jeden z najważniejszych elementów jakości świadczonych usług.  

Koncepcja klienta wewnętrznego charakteryzuje się podejściem, według 
którego wszyscy pracownicy organizacji też są klientami. Pracownicy świadczący 
usługi są niezmiernie ważni zarówno dla klienta zewnętrznego (pacjenta), jak i dla 
swojego pracodawcy.  

Organizacja, aby móc efektywnie działać, musi stworzyć odpowiednie warunki 
do pracy oraz właściwie kierować relacjami między pracownikami. Warto podkreślić, 

                                                           
15Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 
1667). 
16Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. z 1997r. poz. 483). 
17Europejska konwencja o obywatelstwie z dnia 6 listopada 1997r. 
18K. Opolski, G. Dykowska, M. Możdżonek….wyd. cyt., s. 66-67. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070500331
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070500331
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że to od pojedynczego pracownika w dużej mierze zależy jakość świadczonych 
usług, a także satysfakcja klienta. Dlatego każdy pracownik powinien wiedzieć, że 
jest ważną częścią całej struktury. Bowiem to oni jako pierwsi mają kontakt  
z pacjentem i to oni mają obowiązek zażegnać kryzys i muszą poradzić sobie często 
z niezadowoleniem klienta, stąd tak ważne jest właściwe zarządzanie personelem.  

Koncepcja klienta wewnętrznego jest nierozerwalnie związana z koncepcją 
zarządzania zasobami ludzkimi. Jeżeli pracownik źle wykonuje swoją pracę, to może 
być to związane między innymi ze złym traktowaniem przez pracodawcę. 
Pracownicy są pewnego rodzaju inwestycją, która jest niezbędna, ale musi być 
opłacalna19. 

Klient wewnętrzny jest bardzo istotny dla swojej organizacji, jeżeli chce ona 
poprawić swoje wyniki lub podnieść jakość świadczonych usług. Rola pracownika 
zwiększa się w przypadku instytucji usługowych, ponieważ to od pierwszego 
kontaktu z pracownikiem będzie zależała dalsza relacja oraz zadowolenie 
potencjalnego klienta.  

 
5. Wybrane problemy zapewnienia poprawy poziomu obsługi pacjentów 
W koncepcji zarządzania przez interesującą nas jakość obsługi, stosuje się m. 

in. takie metody jak20: 
- Koła jakości - jest to japoński rodzaj organizacji pracy skupiający pracowników 

jakiegoś odcinka procesu wokół idei ulepszania jakiegoś fragmentu własnego 
stanowiska pracy. W systemie tym biorą udział pracownicy, którzy nie zgadzają się 
z istniejącym stanem rzeczy, i widzą potrzebę jego zmiany. Rodzaj pracy w tym 
systemie jest bardziej kwestią uświadomienia sobie własnych niedoskonałości, 
potrzeb i możliwości działania, niż nacisków i presji zewnętrznej. Najkorzystniej jest 
jeżeli koło jakości powstanie w sposób naturalny, jako reakcja pracowników na 
problemy w pracy i spostrzeżone zagrożenia. Teoretycznie koła jakości mogą 
usprawniać wszystko. W praktyce możliwości te są nieco ograniczone, głównie 
dwoma względami: możliwościami wykonawczymi członków koła (ich wiedzą, 
finansami, systemami informacyjnymi i czasowymi) oraz zasadą Pareto (głoszącą 
celowość zajmowania się rozwiązaniem tylko tych problemów, które przynoszą 
maksymalne efekty). 

Można wyróżnić formy kół, które są zależne od powstałych barier, czy 
możliwości powodzenia w ich rozwiązywaniu. Dzięki kołom jakości rozwiązywane 
mogą być najbardziej newralgiczne problemy na stanowiskach pracy i w miejscu 
obsługi pacjenta. Dla działania kół jakości, i wdrażania programów jakościowych we 
wszystkich płaszczyznach działalności, zostały stworzone skuteczne narzędzia, 
zależnie od specyfiki i charakteru działalności organizacji.  

Natomiast narzędzia często stosowane w służbie zdrowia to:21. 
- Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy – jest to graficzna prezentacja 

analizy wzajemnych powiązań przyczyn wywołujących określony problem. Dobrze 
sprawdza się w pracy zespołowej.  

- Schemat blokowy - nazywany jest często schematem przepływów. Jest to 
powszechnie wykorzystywane narzędzie, ułatwiające poznanie i zweryfikowanie 

                                                           
19Tamże… s. 66-67. 
20Z. Knecht, M. Tarczewska, Wspólczesne uwarunkowania organizacji – wybrane problemy, studia 
przypadków. WSOWL. Wrocław 2014, s. 172. 
21W. Załęski, Praca mistrza i jej usprawnianie, PWE, Warszawa 1988, s. 56. 
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stanu realizacji procesu. Wymieniany jest jako środek wykorzystywany  
w zarządzaniu. Celem budowy tego schematu jest przedstawienie w określonej 
kolejności działań w danym procesie pod kątem: logiczności, uporządkowania, 
efektywności, wystarczalności. Schemat blokowy przeznaczony jest do oceny 
prostych procesów.  

- Analiza Pareto – Lorenza - jest narzędziem służącym nadawaniu ważności 
przyczynom wywołującym problem. Pareto stworzył zasadę 80/20, wg której 
występowanie większej ilości typu zaburzeń można zaobserwować w małym 
fragmencie możliwych okoliczności. Analiza Pareto nadaje się do uporządkowania  
i przeanalizowania wcześniej zebranych danych. Stosuje się ją wtedy, gdy celem 
jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom o największej częstotliwości 
występowania i zjawiskom przysparzającym największych kosztów22 . 

- QFD (Quality Function Deploymnd)- metoda dopasowania. Jest także 
określana jako „dom jakości”. Metoda ta ma duże znaczenie w usługach 
medycznych. Pacjent z reguły nie posiada rzeczowej wiedzy dotyczącej usług 
medycznych z których korzysta.  

Dlatego bardzo istotne jest, aby osoby projektujące proces realizacji usługi 
uwzględniły wymagania pacjenta. Pacjent jest bowiem ostatecznym weryfikatorem 
obsługi i na podstawie własnych doświadczeń, obserwacji, przekazuje swoje opinie 
innym. 

- System POKA YOKE – jest oparty na koncepcji zabezpieczenia przed 
pomyłką23. System ten jest coraz częściej stosowany przez lekarzy, którzy 
wykorzystują komputerowe bazy danych do sprawdzenia jednostek chorobowych, 
odpowiedniego leczenia, dozowania leków. Systemy te nie tylko pomagają  
w zapobieganiu błędom przez ograniczenie polegania wyłącznie na pamięci, ale 
mogą również prowadzić do poprawy obsługi przez umożliwienie lekarzom 
poświęcenia więcej uwagi pacjentowi. 

- System certyfikacji - staje się zjawiskiem powszechnym. W niej to podstawowe 
znaczenie posiada system jakości, a pod uwagę bierze się ( (według słownika 
jakości - ISO 8402): strukturę organizacji, rozłożenie odpowiedzialności, procedury, 
procesy i zasoby umożliwiające zarządzanie jakością. To konkretny uporządkowany 
zbiór przepisów, zasad, procedur i reguł, a także instrukcji o charakterze 
organizacyjnym, administracyjnym, technicznym i personalnym, stanowiących 
podstawę sprawnego funkcjonowania24. 

Dokumentem potwierdzającym wiarygodność systemu zarządzania jakością 
jest świadectwo zgodności w wymienionymi normami ISO. Świadectwo takie 
nazywane jest – certyfikatem. Z uwagi na jego powszechność, ocenę, a tym samym 
znaczenie takiego certyfikatu zależy od pozycji na rynku, prestiżu i opinii tak 
podmiotu certyfikowanego, jak i coraz częściej certyfikującego25. 

Zasady zarządzania jakością zostały zdefiniowane jako wynik zbiorowego 
doświadczenia i wiedzy międzynarodowych ekspertów, członków komitetu ISO/TC.  

                                                           
22 J. Łańcucki, D. Kowalska, J. Łuczak, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. TNOiK, Bydgoszcz 
1997, s. 162. 
23H. Drummond, W pogoni za jakością, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 1998, s. 67. 
24E. Skrzypek, Jakość i efektywność. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, 
s. 31. 
25B.R. Kuc, Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo Menadżerskie PTM, Warszawa 2000, s. 402. 
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Uzyskanie przez organizację certyfikatu systemu jakości wg norm ISO ma 
świadczyć o jej wiarygodności, otwierając przed nią rynki lokalne, regionalne  
i światowe. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się przede wszystkim wpływ ISO 9000 na 
wzrost długoterminowy wartości przedsiębiorstwa 26. W tej kwestii możemy tu 
również zaliczyć szpitale. 

Do najczęściej wymienianych i wymiernych korzyści procesu certyfikacji zalicza 
się, m.in.: stabilizację lub zwiększenie ilości pacjentów, przychodów, redukcję 
kosztów we wszystkich strefach działalności i optymalizację poziomu obsługi. 

System wewnętrznych audytów – to jest działalność niezależna, obiektywna 
oraz doradcza, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności 
operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiągnięciu jej celów poprzez 
systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności 
procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i governance (w najszerszym rozumieniu 
to zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania 
organizacją)27. 

Audyt wewnętrzny jest sprawowany przez instytucjonalną komórkę kontrolną, 
powołaną dla weryfikowania istnienia i skuteczności działania systemu kontroli 
wewnętrznej w tej instytucji. Audyt wewnętrzny powinien28: 

- wspierać organizację w osiągnięciu jej celów poprzez systematyczne oraz 
zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów 
zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu korporacyjnego,  

- spełniać role doradczą wspierającą kierownictwo w bieżącym zarządzaniu,  
- może angażować się w konkretne prace mające na celu wspieranie 

wybranych obszarów działalności organizacji, 
- spełniać role posiłkową.  
Szczególne znaczenie ma zidentyfikowanie potencjału audytu wewnętrznego, 

eliminacja jego technicznych słabości i pełne nakierowanie na ryzyko oraz potrzeby 
ewentualnego zarządzania ryzykiem w organizacji29. 

- wykrywać i pomagać w określaniu potencjalnego powstania ryzyka, 
mogącego się pojawić w ramach działalności jednostki oraz na badaniu i ocenianiu 
prawidłowości, a także efektywności systemów kontroli wewnętrznej, mających na 
celu eliminowanie lub ograniczenie ryzyka. 

- monitorować, weryfikować i oceniać skuteczności procesów zarządzania 
ryzykiem, kontroli i ładu, z drugiej strony rekomendować zmiany. 

- skupiać się na kontroli wewnętrznej, której zadaniem jest wykrycie we 
właściwym czasie wszelkich odstępstw od planowanego przebiegu procesów 
występujących w organizacji,  

Spróbujmy adaptować na grunt usług ochrony zdrowia podpowiedzi A. 
Siekanowskiej, dotyczące wprawdzie sfery produktów, ale przydatne i w tym 
przypadku . Chodzi o rodzaje audytów i ich systematyzację: 

                                                           
26K. Lisiecka, Czy certyfikacja systemu jakości wg norm ISO się opłaca?, „Problemy jakości”, 2003, s. 6. 
27Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, Floryda 2001, s. 3 
28D. Daniluk, Rola audytu wewnętrznego w ograniczeniu ryzyka operacyjnego, Materiały szkoleniowe, 
Warszawa 2007, s. 45. 
29D. Daniluk, Rola audytu wewnętrznego w ograniczeniu ryzyka operacyjnego, Materiały szkoleniowe, 
Warszawa 2007, s. 45. 
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1. Audyt procesu, którym jest badanie określonego sektora działania w stosunku 
do wyrobu. W naszym przypadku do konkretnej usługi medycznej. 

2. Audyt usługi w fazie projektowej i realizacji.  
3. Audyt systemu jakości, jest tu audytem o szerokim zakresie badania, obejmuje 

również ocenę zaangażowania personelu w zarządzaniu jakością. Częścią jego 
może być audyt dokumentacji (księgi jakości, audyt planu jakości, procedur, 
audyt instrukcji). Celami audytu wewnętrznego mogą być: badanie zgodności 
obowiązującego systemu zarządzania jakością z wymaganiami modelu 
systemu, ocena skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością  
w osiąganiu zamierzonych celów, możliwość doskonalenia systemu 
zarządzania jakością przez audytowanego oraz uzyskanie certyfikatu. Uważa 
się iż audyt wewnętrzny jest podstawowym narzędziem zarządzania. Dostarcza 
informacji o aktualnym stanie systemu. Ocenia on skuteczność oraz 
efektywność organizacji. Przeprowadzają go pracownicy przedsiębiorstwa, 
którzy zostali odpowiednio przeszkoleni oraz oddelegowani przez najwyższe 
kierownictwo lub pełnomocnika ds. jakości. 
Wyniki audytów, obserwacje, winny umożliwiać podjęcie właściwych decyzji, 

działań korygujących i zapobiegawczych. Przeprowadzanie audytów przyczynia się 
do rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania jakością. 

Według innych autorów, system akredytacji szpitali jest sprawdzoną metodą 
zapewnienia skutecznego zarzadzania. Polega na przeprowadzeniu przeglądu 
placówki opieki zdrowotnej w oparciu o określone standardy akredytacyjne i na tej 
podstawie następuje przyznanie statusu jednostki akredytowanej. Posługując się 
definicją przyjętą na konferencji Accreditation and Quality w 1995 roku w Barcelonie, 
akredytację określa się jako: „…zewnętrzny proces oceny, który dotyczy instytucji 
opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia 
zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, wykonywanej przez 
bezstronną i niezależną w decyzjach profesjonalną placówką akredytacyjną, która 
przyznając akredytację wydaje stosowne świadectwo”30. 

Praktyka akredytowania instytucji opieki zdrowotnej wywodzi się ze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. W 1910 roku E. Codman zaproponował model 
funkcjonowania i oceny szpitala w oparciu o uzyskiwane wyniki leczenia. Zasadę tę 
wprowadził w 1913 roku E. Martin w Amerykańskim Kolegium Chirurgów. W 1918 
Kolegium opublikowało pierwszy standard, dający początek szpitalnego programu 
akredytacji. W 1951 roku do współpracy przystąpiło Amerykańskie Stowarzyszenie 
Szpitali, Kolegium Lekarzy Amerykańskich, tworząc wspólnie Komisję Wspólną ds. 
Akredytacji Szpitali. W 1987 roku została zmieniona nazwa komisji na Komisja 
Wspólna ds. Akredytacji Instytucji Opieki Zdrowotnej, dla podkreślenia szerokiego 
spektrum działalności na rzecz jakości w opiece zdrowotnej. Komisja jest instytucją 
prywatną działająca nie dla zysku, która sprawuje nadzór dobrowolnie zgłaszającymi 
akces do programu akredytacji. Standardy akredytacyjne są stałe weryfikowane  
i dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy medycznej, i wiedzy z zakresu 
zarządzania. Obejmują aspekty funkcjonowania szpitala w obszarach: zasobów, 

                                                           
30R. Niżankowski, M. Bedlicki, J. Surowiec, Akredytacja drogą do jakości ,Quality Land, Zarządzanie & 
Jakość, 1996, nr 2 (5), s. 56. 
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procesów diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, higienicznych, 
organizacyjnych i zarządczych31. 

W Polsce na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 
marca 1994 roku zostało powołane Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia (CMI), które będąc jednostką resortu zdrowia o zasięgu ogólnokrajowym 
rozpoczęło realizować zadanie wspierania działań w zakresie poprawy jakości 
usług32. Nadrzędnym celem tej jednostki było opracowanie i przystosowanie 
Programu Akredytacji Szpitali w Polsce. W 1996 roku podjęto prace, które skupiły 
się na rozpoznaniu obszarów oraz możliwości poprawy działań w szpitalach, 
opracowaniu zestawu standardów akredytacyjnych oraz przeprowadzeniu wizytacji 
testowych.  

Zasady funkcjonowania polskiego systemu akredytacji zakładów opieki 
zdrowotnej zostały uregulowane już w 1991r., w ustawie o zakładach opieki 
zdrowotnej33. Art. 18c tej ustawy ustalał, iż zakład może wystąpić o wydanie 
certyfikatu akredytacyjnego, że spełnienia określone warunki i podaje to do ogólnej 
wiadomości, że przestrzega standardów oraz dobrowolne poddaje się przeglądowi 
prowadzonemu przez wizytatorów ośrodka akredytacyjnego. 

Rosnące zainteresowanie pozytywnymi wynikami procesów akredytacji  
w krajach gospodarczo rozwiniętych, skłoniły Centrum Monitorowania Jakości  
w Ochronie Zdrowia (CMJ) do rozpoczęcia prac nad opracowaniem systemu 
akredytacji dostosowanego do potrzeb i warunków pracy polskich szpitali. W efekcie 
długotrwałych wysiłków, przy współpracy z organizacjami reprezentującymi 
środowisko medyczne oraz w oparciu o doświadczenia innych systemów, powstał  
w 1998 roku Program Akredytacji Szpitali34.  

W Programie Akredytacji Szpitali wyróżniono 202 standardy, podzielone na 15 
grup, dla których zostały opracowane kryteria wymagane przez Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia35. Standardy te sformułowano w postaci 
krótkich zdań określających stan pożądany. Każdemu z nich towarzyszy wyjaśnienie 
intencji danego standardu oraz sposób sprawdzania ich punktowania. Oprócz skali 
punktowej, każdemu standardowi przyporządkowana jest określona waga,  
a ostateczna ocena wynika z iloczynu punktacji i wagi. Dość często standard główny 
uzupełniany jest standardami szczegółowymi. Standardy zostały opracowane w taki 
sposób, aby dotyczyły szeroko rozumianego funkcjonowania szpitala i zarządzania 
nim: 

1. Opieki nad pacjentami. 
2. Poszczególnych rodzajów usług świadczonych. 

                                                           
31K.Oleszczyk, Akredytacja zakładu opieki zdrowotnej, praca zbiorowa pod red. M. Trockiego, Instytut 
Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002, s. 16. 
32M. Murkowski, Koncepcja akredytacji Polsce (projekt wstępny),I Ogólnopolska Konferencja, Jakość  
w Opiece Zdrowotnej, Kraków 1995, s. 104. 
33Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU z 1991 nr 91 poz. 408 z późn. 
zm. art. 18. 
34Zestaw standardów ,Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 1998r., s. 19. 
35K. Krawczyk, Akredytacja szpitali w Polsce – 4 lata doświadczeń, Zdrowie i Zarządzanie 2001, tom III 
3-4, s. 86. 
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Na podstawie opracowanych standardów od marca 1998 roku zaczęto 
stosować pełną procedurę, a przeglądy akredytacyjne stały się kompleksowe oraz 
wyczerpujące, zgodnie z wymogami rutynowej, a nie testowej wizytacji36. 

Szpital, jako ważna, integralna część systemu opieki zdrowotnej, uzyskując 
akredytację, informuje o dobrym funkcjonowaniu i realizacji oczekiwań pacjentów. 
Korzyści z akredytacji nie ograniczają się wyłącznie do pacjenta. Do pożądanych 
zjawisk wynikających z akredytacji należy zaliczyć37:  

1. Stymulację poprawy jakości opieki nad pacjentem. 
2. Zwiększenie zaufania społecznego do szpitala, wspieranie edukacji 

personelu oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. 
3. Budowanie strategii marketingowej. 
4. Pomoc w uzupełnieniu źródeł finansowania. 
5. Redukcję kosztów, zwiększenie efektywności. 
6. Ułatwianie pozyskiwania pożyczek (kredytów), zawierania kontraktów. 
7. Kreowanie trendów w opiece zdrowotnej. 
8. Identyfikację szpitali najlepszych i korzystanie z ich wiedzy oraz 

doświadczeń. 
9. Umożliwienie klientowi lepszego wyboru w zaspokajaniu jego oczekiwań. 
10. Sprzyjanie konkurencyjności szpitali i rozwijanie inicjatyw 

wewnątrzszpitalnych.  
11. Aktywizację działania zespołowego oraz zwiększenie motywacji personelu, 

dzięki udziałowi w procesach przygotowawczych, jak i następujących po 
akredytacji. 

12. Unaocznienie problemów opieki szpitalnej oraz polityki zdrowotnej regionu 
poprzez porównanie różnych szpitali. 

Choć akredytacja jest niezwykle istotną metodą badania poziomu jakości, to 
dominuje w niej jakość wewnętrzna, oparta na standardach poprawności 
wykonywanych świadczeń. Tylko 31,5 % standardów (włączając prawa pacjenta) 
dotyczy zarządzania szpitalem (również innymi zakładami leczniczymi, np. 
prywatnymi), reszta to wskazania dotyczące procedur medycznych, a więc nie jest 
to jakość zewnętrzna, tożsama z oceną pacjenta. Akredytacja jako weryfikacja 
wewnętrznych standardów jest rozwiązaniem połowiczym. Pokazują to przykłady 
rankingów najlepszych szpitali, coraz częściej opublikowane w prasie, gdzie na 
podstawie „standardów jakości” eksperci oceniają, która placówka wyróżnia się na 
rynku. Nie pokrywa to się jednak z oceną pacjentów, kiedy to obsługę w „najlepszym 
szpitalu” danego terenu, klienci oceniają jako przedmiotową, nastawioną na ilość 
obsłużonych przypadków, a nie na zadowolenie pacjenta. W tym świetle wg 
marketingu relacyjnego, jest przekształcenie rutynowo wykonanej usługi w bogato 
wyposażony usługowy produkt. Oznacza to iż 38: 

1. Działania zakładu powinny koncentrować się na produkcie usługowym. 
2. Niezwykle istotne jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych  

z zaprojektowaniem i realizacją usługowego produktu. 
3. Pacjent powinien zostać wpisany w wewnętrzną strukturę organizacji. 

                                                           
36M. Dobska, P. Dobski, TQM zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej, Mars Graf, 
Poznań 2003, s. 159. 
37Program Akredytacji Szpitali, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 1998, s. 7-
8. 
38Program Akredytacji Szpitali, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 1998, s.175 
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4. Konieczne jest wypracowanie kategorii jakości, którą można ściśle powiązać 
z projektowaniem usług i ich realizacją. 
 

Zakończenie  
Wiwisekcja zmian wdrażanych w ochronie zdrowia, związanych m. in z obsługą 

pacjentów wskazuje, że nie ma innego wyjścia jak zastosowanie w instytucjach  
i organizacjach ochrony zdrowia orientacji marketingowej. Jest to konieczne bowiem 
ma miejsce ciągły wzrost wymagań pacjentów, co przyczynia się do konieczności 
tworzenia placówek z trwałą przewagą konkurencyjną. Coraz widoczniej umacnia 
się pacjent jako odbiorca usługi i weryfikator poziomu jej świadczenia. 

Rynek ochrony zdrowia to też rynek, rządzą tu coraz mocniej prawa popytu oraz 
podaży. Jest to jednak trudniejszy rynek, bowiem zdrowie jest najcenniejszym 
dobrem39. Konstatacja nowej rzeczywistości to fakt, jak również to, że ochrona 
zdrowia musi funkcjonować na rynku, a zatem podlega coraz bardziej jego prawom. 
Dlatego sprawność działania organizacji w ochronie zdrowia znacznym stopniu 
zależy od wzajemnych relacji głównie czterech elementów: struktury organizacji, 
kwalifikacji pracowników, kultury organizacji i oczekiwań pacjentów. Służą temu 
wprowadzone rozwiązania, dotyczące jakości usług medycznych i obsługi. Służą 
temu również narzędzia badawcze głównie w płaszczyznach: skuteczności  
i efektywności certyfikacji systemów zarządzania jakością, audytom wewnętrznym, 
zewnętrznym, badaniom swojego segmentu rynku, oraz roli klienta/pacjenta  
w zarządzaniu instytucją/organizacją ochrony zdrowia. Aktualnym wyzwaniem 
kierownictw w ochronie zdrowia jest dynamiczne wprowadzanie innowacji, w każdej 
sferze działania40. Ważnym rozwiązaniem, mającym znaczny wpływ na poziom 
świadczenia usług na wyższym poziomie, jest akredytacja szpitali. Wdrożono i ciągle 
się poprawia system wykorzystywanych narzędzia i metod wspomagających 
zarządzanie przez jakość w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Zabiegi o zapewnianie 
jakości może zapewnić aktualny system oraz i istniejące możliwości jego adaptacji  
w rodzimej opiece i ochronie zdrowia. Jednakże pod warunkiem rozwiązania 
problemu odpowiedniego do potrzeb poziomu finansowania ochrony zdrowia.  
W sukurs idzie dynamiczny rozwój prywatnego segmentu tej działalności, jest on 
jednak ograniczony niskim poziomem dochodów obywateli. Niemniej jednak notuje 
się wzrost świadomości społeczeństwa w kwestii zdrowia, oraz postępującego 
powolnie, ale systematycznie wzrostu dochodów41.  

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono obsługę pacjentów w ochronie zdrowia, adaptując 

ogólnie stosowane zasady i reguły wykorzystywane w gospodarce i marketingu, 
znane powszechnie jako „kultura obsługi klienta”. Na tym tle powinności w stosunku 
do pacjentów, ich role i znaczenie w dobie pogłębiania zmian systemowych w tej 
sferze działalności. Przytoczono stosowane i postulowane metody i narzędzia oraz 

                                                           
39B. Buchelt, J. Jończyk, Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach 
publicznych, „Zarządzanie Publiczne” UE Kraków 2017, s. 5. 
40E. Szynkiewicz, Zarządzanie jakością w podmiotach działalności leczniczej, „Przegląd Naukowo-
Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa”. 2016, nr 3 
41Z. Kuryłek, Demograficzne i ekonomiczne wyzwania dla Wrocławia i woj. dolnośląskiego. „Miasto. 
Pamięć i Przyszłość”. Tom 2, 2017, s. 37-50.  



281 

 

wybrane problemy związane z wdrażaniem Total Quality Management w polskiej 
służbie zdrowia. 

Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, kultura organizacyjna, funkcje, relacje, 
marketing, promocja.  

 
Summary 
In the article healthcare services in Poland, especially in patient focus, are 

analysed and described. Furthermore the adoption of rules used in economy and 
marketing called „client service culture” is described on the basis of immlemetation 
in healthcare institutions. On this background the responsibilities in accordance to 
patients of healthcare organisations are shown and performed. In the research 
chosen instruments and methods are used to emphasise the issues with 
immplementaion Total Quality Management in polish healthcare system.  

Key words: healthcare, organizational culture, functions, relations, marketing, 
promotion. 
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OCENA STANU WIEDZY OSÓB UPRAWIAJĄCYCH WSPINACZKĘ NA TEMAT 

UTRATY MASY CIAŁA W WARUNKACH WYSOKOGÓRSKICH 
 
 

Wstęp 
Sporty górskie, do których należy wspinaczka i ekspedycje wyprawowe, pod 

kątem fizycznym i fizjologicznym są sportami, wymagającymi dużej sprawności  
i determinacji. Coraz więcej osób podróżuje w góry, aby zdobywać szczyty, co 
należy do bardzo pasjonujących przedsięwzięć.  

Przed przygotowaniem do wyprawy, w celu zdobycia szczytu, jest 
przeprowadzenie diagnostyki laboratoryjnej, której zadaniem jest określenie składu 
i parametrów biologicznych krwi. Jednym z najczęściej zalecanych badań 
laboratoryjnych, w celu zdiagnozowania chorób, jest przeprowadzenie testu 
Odczynu Biernackiego (OB)1 oraz oznaczenie CRP, czyli stężenia białka C – 
reaktywnego, jako markera stanów zapalnych. Oznaczenie stężenia CRP stosuje 
się przede wszystkim w diagnostyce oraz ocenie źródła zakażenia dróg 
oddechowych, którym są głównie bakterie i wirusy2. W badaniach należy uwzględnić 
testy do wstępnej oceny wątroby, które obejmują pomiar aminotransferazy 
alaninowej (ALT) oraz aminotransferazy asparaginianowej (AST). Są to zasadnicze 
zestawy przesiewowe, które diagnozują uszkodzenia wątroby, spowodowane 
zakażeniem wirusowym lub jej niesprawnością w wyniku zażywania leków lub innych 
toksycznych substancji3 . Wskazanym badaniem, które należy przeprowadzić przed 
wyprawą, jest zweryfikowanie profilu lipidowego, aby oszacować zagrożenia 
rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo – naczyniowego, takich jak choroba 
wieńcowa, zawał serca czy udar mózgu4. Przed ekspedycją nieodzowny jest pomiar 
stężenia kreatyniny w surowicy krwi, który jest kluczowym parametrem 
laboratoryjnym w diagnostyce funkcji nerek5. Uzupełniającym, ale znaczącym 
elementem będzie analiza parametrów takich jak: wapń, fosfor, potas, cynk, miedź, 
a także test, sprawdzający poziom witaminy D w organizmie. Oprócz badań 
laboratoryjnych, należy również poddać ocenie wydolność fizyczną organizmu, 
przeprowadzając testy wydolnościowe, niezbędne przy planowaniu treningów przed 
zamierzoną wspinaczką wysokogórską6.  

                                                           
1Lis K.: Odczyn Biernackiego wczoraj i dziś. Diagnostyka laboratoryjna. 2012, 48, 213-218. 
2Byrska M., Stańczak A.: Białko C – reaktywne jako marker procesów zapalnych, zastosowanie testów 
point of care CRP w samokontroli zdrowia. Lek w Polsce. 2017, 27, 26-33. 
3Hyder M., Hasan M., Mohieldein A.: Comparative Levels of ALT, AST and GGT in Liver associated 
Diseases. European Jurnal of Experomental Biology. 2013, 3(2), 280-284. 
4Kuciel – Lewandowska J., Paprocka – Borowicz M.: Balneofizjoterapia a gospodarka lipidowa ustroju. 
Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne. 2015, 5, 151-158. 
5Błazucka U., Iwanowska M., Bobilewicz D.: Zakres stężeń kreatyniny w odniesieniu do wartości 
szacowanego przesączania kłębuszkowego (eGFR). Diagnostyka laboratoryjna. 2016, 52, 197-200. 
6Fortuna M.: Podstawy kształtowania i kontroli zdolności wysiłkowej tlenowej i beztlenowej. Kolegium 
Karkonoskie w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2008, 48-49. 
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Kilkutygodniowa ekspozycja w górach wysokich nasila proces erytropoezy. 
Produkowana jest większa ilość krwinek czerwonych – erytrocytów. W tym czasie 
zwiększa się masa hemoglobiny, która w wyniku aklimatyzacji ułatwia transport tlenu 
do tkanek, co pozwala na wydajniejsze funkcjonowanie organizmu7. 

Na wysokości, ekstremalne warunki niedotlenienia towarzyszą spadkowi masy 
ciała. Początkowa faza redukcji masy ciała jest wynikiem utraty wody z organizmu, 
w wyniku obniżonego ciśnienia parcjalnego, a co za tym idzie, wzmożonego 
oddychania8. 

W trakcie wspinaczki obserwuje się spadek apetytu, czego powodem jest 
zwiększenie stężenia leptyny, hormonu wytwarzanego w tkance tłuszczowej, 
informującej organizm o wystarczającej spożytej ilości energii. Udział kalorii jest 
znacznie większy niż nad poziomem morza i dochodzi do 4000-5000 kcal/ dobę. 
Gdy wystąpi mniejsze spożycie kaloryczne niż zapotrzebowanie organizmu, efektem 
będzie utrata masy ciała9. 

Spadek wagi również jest zależny od wysokości na jakiej przebywa osoba 
uprawiająca wspinaczkę. Im większa wysokość, tym redukcja masy ciała zwiększa 
się. Na wysokości powyżej 5000 m n.p.m., może dochodzić do utraty beztłuszczowej 
masy ciała, gdyż w tych warunkach środowiskowych, następuje uruchomienie 
lipofuscyny będącej markerem starzenia się komórek i pojawiającej się z powodu 
wytwarzania wolnych rodników tlenowych w warunkach wysokościowych, co 
prowadzi do katabolizmu mięśniowego10. 

Odpowiednie odżywianie wpływa korzystnie na siłę mięśni oraz powoduje 
wzmocnienie wydolności organizmu. Osoby przebywające w tak niekorzystnym 
klimacie, wymagają więc specjalnego żywienia. Racje pokarmowe na dużych 
wysokościach muszą dostarczyć większych ilości witamin i składników mineralnych. 
Wiedza dotycząca żywienia oraz nawadniania organizmu, a także wykorzystanie tej 
wiedzy będzie miało ogromny wpływ na powodzenie ekspedycji, ponieważ przeżycie 
w takich warunkach zależy od dobrego odżywienia organizmu zarówno przed, jak  
i w trakcie wyprawy. 
 

Cel pracy 
Głównym celem pracy była ocena stanu wiedzy osób, które uprawiają 

wspinaczkę wysokogórską na temat utraty masy ciała w warunkach wysokogórskich.  
 

Materiał i metody 
Badanie zostało przeprowadzone za pomocą sondażu diagnostycznego – 

technika ankietowa. Link do ankiety został rozesłany drogą elektroniczną do strony 
Klubu Wysokogórskiego w Katowicach oraz do grupy społecznościowej „umawianie 
na wspinanie”, umieszczonej w mediach społecznościowych.  

Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części. W części pierwszej 
znajdowały się pytania dotyczące płci, przedziału wiekowego, wagi, wzrostu oraz 

                                                           
7Robach P., Fulla Y., Westerterp K.R., Richalet J.P.: Comparative response of EPO and soluble 
transferrin receptor at high altitude. Medicine Science in Sports&Exercise 2004, 1493-1498. 
8Kayser B.: Nutrition and high altitude exposure. International Journal Sports Medicine. 1992, 129-32. 
9Morrison A., V. Schöffl,  Küpper T.: Odżywianie i góry. Stanowisko Komisji Medycznej Federacji 
Związków Alpinistycznych. 2008, 4,  1-15. 
10Howald H., Hoppeler H.: Performing at extreme altitude: muscle cellular and subcellular adaptations.  
European  Journal of Applied Physiology 2003,  90(3-4), 360-364. 
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doświadczenia wspinaczkowego. W części głównej zostały umieszczone pytania 
dotyczące badań i testów wykonywanych przed wyprawą, jak również przyczyn 
utraty masy ciała w warunkach górskich, odpowiedniego żywienia na wysokości oraz 
nawodnienia organizmu i suplementacji. 

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2019 r., w którym wzięły udział 
osoby, zajmujące się wspinaczką wysokogórską. Ankietę wypełniło 81 
respondentów, 15 kobiet (19%) i 66 mężczyzn (81%).  

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Bazę danych i badania 
statystyczne prowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe Statistica 12. 
 

Wyniki  
Respondenci należeli do grupy wiekowej w przedziale od 20 do ponad 50 lat. 

Najbardziej liczną grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 31-40 lat, było ich 
44% (n=36), 41% (n=33) to osoby w przedziale 20-30 lat, natomiast respondentów 
w przedziale wiekowym 41-50 lat stanowiło 11% (n=9), a 4% (n=3) to respondenci 
powyżej pięćdziesiątego roku życia. Prawie połowa badanych uprawia wspinaczkę 
od 2 do 5 lat (n=39), natomiast 22% (n=18) od 5 do 10 lat. 

Wśród respondentów było 48% (n=39) osób uprawiających wspinaczkę od 2 do 
5 lat, 22% (n=18) osób od 5 do 10 lat, natomiast respondenci z największym stażem, 
powyżej 10 lat, liczyli 15% (n=12) osób, tak samo jak respondenci, którzy nie mieli 
dwóch lat praktyki we wspinaczce wysokogórskiej. 

Do najczęściej zdobywanych przez respondentów szczytów, sięgających 
powyżej 2500 m n.p.m. należały: Rysy, Łomnica, Gerlach, Tigav, Zugspitze, a także 
Mont Blanc, Kazbek oraz Elbrus.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że na pytanie dotyczące ile posiłków 
powinno się spożywać w ciągu dnia podczas wspinaczki, 26% (n=21) respondentów 
stwierdziło, iż są to 3 posiłki, 33% (n=27) uważało, że powinno się spożywać 4 posiłki 
dziennie, z kolei 30% (n=24) było zdania, że poprawną odpowiedzą jest spożywanie 
pięciu posiłków w ciągu dnia, natomiast na odpowiedź dotyczącą spożycia powyżej 
pięciu posiłków przystało 11% (n=9) respondentów. 

W przypadku kolejnego pytania, dotyczącego ilości spożywania płynów przez 
osoby zdobywające szczyt, 52% (n=42) respondentów, potwierdziło konieczność 
przyjmowania 4-5 litrów płynów w ciągu dnia, 26% (n=21) osób odpowiedziało, że 
są to 3-4 litry, 15% (n=12) ankietowanych uznało, że 2-3 litry, natomiast 7% (n=6) 
respondentów było zdania, że jest to dawka ponad 5 litrów dziennie.  

Znaczna większość respondentów wie po jakie źródła energii sięgać podczas 
wspinaczki. Spośród 81 respondentów, 85% (n=69) udzieliło odpowiedzi, że 
głównym źródłem energii są węglowodany, natomiast 8% (n=7) osób, stwierdziło, że 
są to białka, a 7% (n=6) ankietowanych udzieliła odpowiedzi, zaznaczając tłuszcz, 
jako główne źródło energii (Tab.1) 
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Tabela 1. Ilość posiłków, płynów oraz źródła energii wskazane do przyjmowania 
podczas wyprawy wysokogórskiej 

 Zalecane ilości spożywanych 
posiłków podczas wspinaczki 

 

 % respondentów n= respondentów 

3 posiłki 26% n=21 

4 posiłki 33% n=27 

5 posiłków 30% n=24 

Powyżej 5 posiłków 11% n=9 

 Zalecana ilość spożywanych 
płynów w ciągu dnia 

 

 % respondentów n= respondentów 

2-3 litry 15% n=12 

3-4 litry 26% n=21 

4-5 litrów 52% n=42 

Powyżej 5 litrów 7% n=6 

 Podstawowe źródła energii   

 % respondentów n=respondentów 

węglowodany 85% n=69 

białka 8% n=7 

tłuszcze 7% n=6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych 
 

Kiedy zapytano respondentów, czy można zaobserwować zmiany preferencji 
żywieniowych podczas wyprawy, 93% (n=75) respondentów potwierdziła tę opinię, 
a 7% (n=6) osób, odpowiedziała, że nie obserwuje się zmian preferencji 
żywieniowych podczas ekspedycji. 

Następnie zapytano jakie zmiany preferencji można zaobserwować w górach 
wysokich. Spośród 81 respondentów biorących udział w badaniu ankietowym, 93% 
(n=75) osób, którzy potwierdzili opinię, na temat obecności zmian preferencji 
żywieniowych, odnotowano, że w górach wysokich zmienia się uczucie smaku 
odwrotnie, niż na nizinach. Znaczna część respondentów stwierdziła, że istnieje 
chęć zjedzenia produktów mięsnych i tłuszczowych i było to 58% (n=43) 
ankietowanych, a 42% (n=31) osób odpowiedziało, że w warunkach wysokogórskich 
istnieje przewaga chęci spożycia produktów słodkich.  

Czy na wysokościach obserwuje się spadek apetytu? To kolejne pytanie 
zadane respondentom, w celu weryfikacji wiedzy na ten temat. Większość, bo 70% 
(n=57) ankietowanych odpowiedziało twierdząco, natomiast 30% (n=24) 
respondentów uważało, że spadku apetytu nie odczuwa się na wysokościach. 
(Tab.2) 
 

Tabela 2. Zmiany preferencji żywieniowych i spadek apetytu podczas 
wspinaczki 

 Obecność zmian preferencji 
żywieniowych podczas 
wyprawy 

 

 % respondentów n = respondentów 

Tak 93% n=75 

Nie 7% n=6 
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 Jakie zmiany preferencji 
obserwuje się w górach 
wysokich 

 

 % respondentów n=respondentów 

Chęć spożycia produktów 
mięsnych i tłuszczowych 

58% n=43 

Chęć spożycia produktów 
słodkich 

42% n=31 

 Spadek apetytu  

 % respondentów n=respondentów 

Tak 70% n=57 

Nie 30% n=24 

Źródło: Opracowanie własne na podstanie badań własnych 
 

Kolejne pytanie, dotyczyło długości czasu wyprawy jako wyznacznika spadku 
masy ciała. Na to pytanie 74% (n=60) respondentów odpowiedziało, że długość 
czasu wyprawy jest wyznacznikiem spadku masy ciała, 7% (n=6) osób było zdania, 
że spadek masy ciała nie zależy od czasu pobytu w górach wysokich, natomiast 
19% (n=15) ankietowanych, nie potrafiło odpowiedzieć na powyższe pytanie.  

Następne pytanie odnoszące się bezpośrednio do poprzedniego, dotyczącego 
przedziału czasowego, w którym następuje utrata masy ciała. Do tego pytania 
ustosunkowały się tylko osoby, które w poprzednim pytaniu udzieliły odpowiedzi 
twierdzącej, mianowicie było to 74% (n=60) respondentów, z czego 70% (n=42) 
osoby odpowiedziały, że już po 2 tygodniach nastąpi spadek masy ciała, 25% (n=15) 
respondentów uważało, że potrwa to w przedziale czasowym od 1 do 2 miesięcy, 
5% (n=3) osoby stwierdziły, że wydarzy się to dopiero w trzecim miesiącu pobytu na 
wysokościach. 

Z badania ankietowego w odpowiedzi na zadane pytanie odnoszące się do 
czynników utraty masy ciała, 19% (n=15) respondentów odpowiedziało, że jest to 
znaczna wysokość, 11% (n=9) , że jest to wynik niskiej temperatury, natomiast 70% 
(n=57) respondentów uwzględniło obie odpowiedzi i były zdania, że zarówno jeden 
jak i drugi czynnik powoduje utratę masy ciała w tych warunkach środowiskowych. 
(Tab.3) 
 

Tabela 3. Czynniki wpływające na spadek masy ciała w warunkach 
wysokogórskich 

 Długość wyprawy jako 
wyznacznik spadku masy 
ciała 

 

 % respondentów n=respondentów 

Tak 70% n=60 

Nie 7% n=6 

Nie wiem 19% n=15 

 Przedział czasowy, w 
którym następuje spadek 
masy ciała 

 

 % respondentów n=respondentów 

2 tygodnie 70% n=42 

1-2 miesiące 25% n=15 

3 miesiące 5% n=3 
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 Czynniki wpływające na 
utratę masy ciała 

 

 % respondentów n=respondentów 

Znaczna wysokość 19% n=15 

Niska temperatura 11% n=9 

Obie odpowiedzi są 
poprawne 

70% n=57 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych  
 

Dyskusja 
Zważywszy, iż wędrówka w góry wysokie jest sportem wytrzymałościowym, 

podstawowym paliwem są węglowodany, które powinny być spożywane w ilości 60-
70% dziennego spożycia energii11. Respondenci są tego świadomi i aż 85% z nich 
potwierdziło ten fakt. Aby uchronić organizm przed spadkiem masy ciała w czasie 
ekspedycji wysokogórskiej należy zabezpieczyć go, przyjmując odpowiednią dawkę 
energii, dzięki dobrze dobranym produktom żywnościowym. 

Z analizy badań własnych stwierdzono, iż respondenci są zdania, że 
najlepszym produktem, zabezpieczającym organizm przed utratą wagi to żywność 
wysokowęglowodanowa. Jest to zatem celne stwierdzenie, ponieważ najlepszymi 
produktami dla osób uprawiających sporty górskie, mających do czynienia  
z ekstremalnymi warunkami, są przede wszystkim produkty węglowodanowe, gdyż 
to podstawowy składnik energetyczny.  

Osoby, które wspinają się w góry powinny jeść często, aby utrzymać stały 
poziom cukru we krwi, a posiłki powinny być niewielkie pod względem 
objętościowym. Odpowiedzi respondentów są podzielone na temat ilości 
spożywanych posiłków. Większość osób utrzymuje, że powinny to być cztery posiłki 
dziennie. Ten pogląd jest jak najbardziej słuszny, jednak konsumpcja czterech 
pełnych posiłków jest niezwykle trudna przy ataku na szczyt, ponieważ nie ma na to 
czasu. W takim wypadku zwykle spożywa się śniadanie i obiadokolację, a pomiędzy 
tymi posiłkami jadane są wysokoenergetyczne batony czy suszone, wędzone mięso. 
Zwykle kilka pełnych posiłków spożywa się w czasie tzw.: REST-u, czyli odpoczynku 
i regeneracji na jednej z kilku baz, zakładanych celem aklimatyzacji do danej 
wysokości, jak wynika z komentarza jednego z uczestników grupy wyprawowej, 
który brał udział w badaniu ankietowym. 

Podobna sytuacja jest w przypadku ilości spożywanych płynów w celu 
nawodnienia organizmu. Aby zabezpieczyć się przed utratą mikro  
i makroelementów, do których należy w szczególności sód, potas, magnez, 
konieczne jest uzupełnianie płynów. Według Polskiej Szkoły Himalaizmu jest to ilość 
4-5 litrów. Większość respondentów na to pytanie odpowiedziało prawidłowo. 
Dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości płynów, jest ważnym elementem, 
zapewniającym homeostazę wodno- elektrolitową oraz przeciwdziałającym 
odwodnieniu organizmu, a co za tym idzie ubytków masy ciała, przez tracony 
podczas wysiłku pot, dochodzący nawet do 1,5 litrów12. 

                                                           
11Mizera J., Mizera K.: Dietetyka sportowa, co jeść by trenować efektywnie.. Galaktyka. Łódź 2017, 42-
43, 103-113. 
12Mizera J.: Woda fundamentem funkcjonowania sportowca. Współczesna dietetyka. Specjalistyczne 
czasopismo dla dietetyków i profesjonalistów żywienia.  2016, 03, 22-25. 
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Podczas pobytu na wysokościach obserwuje się zmianę preferencji 
żywieniowych. Większość (92%) ankietowanych udzieliła odpowiedzi twierdzącej.  

W badaniu tym odnotowano bowiem, że smak zmienia się odwrotnie, niż będąc 
na nizinach. Wśród monitorowanych osób były te, które uważają, że wzrasta 
spożycie potraw tłuszczowych oraz mięsa. Mniejsza część, raptem 42% deklarowała 
spożycie produktów słodkich. Dodatkowym czynnikiem, który jest charakterystyczny 
na wysokości jest spadek apetytu, co potwierdziło 70% respondentów. Do końca nie 
ustalono w badaniach, co jest powodem tego mechanizmu. Jednym z możliwych 
czynników spadku apetytu w warunkach wysokogórskich jest podwyższone stężenie 
leptyny w surowicy krwi, hormonu białkowego, produkowanego przez komórki 
tłuszczowe13. Wysokie stężenie leptyny przekazuje informacje do mózgu, że 
organizm nie potrzebuje więcej energii, a zatem poczucie głodu znika. 

Ekspozycja na wysokości prowadzi do ubytków masy ciała. Stopień utraty wagi 
jest zależny od czasu trwania pobytu na danej wysokości. Tego zdania było 74% 
respondentów, z których 70% sądziła, że spadek masy ciała następuje w pierwszych 
dwóch tygodniach pobytu na wysokości, mniejsza cześć ankietowanych (25%) 
odpowiedziała, że jest to przedział czasowy 1-2 miesięcy, a tylko nieliczni (5%) 
twierdzili, że efekt ten zauważalny jest dopiero po upływie 3 miesięcy pobytu na 
wysokości. Utrata masy ciała w początkowej fazie ekspozycji, będzie 
charakteryzować się tendencją spadkową, ponieważ następuje aklimatyzacja do 
niekorzystnych warunków środowiskowych, a tym samym dochodzi do zwiększonej 
straty wody i zmniejszonego poboru energii w stosunku do wydatków14. 

Niewątpliwie znaczna wysokość nad poziomem morza jest przyczyną utraty 
masy ciała. Tego zdania było 19% respondentów, natomiast 11% utrzymywała 
stanowisko, że do utraty wagi ma wpływ kolejny czynnik, jakim jest niska 
temperatura panująca w warunkach górskich. W czasie pobytu w otoczeniu  
o obniżonej temperaturze organizm potrzebuje więcej energii do ogrzania. W tym 
celu korzysta ze zmagazynowanych węglowodanów, tłuszczy i białek, tym samym 
prowadząc do redukcji masy ciała. Niemniej jednak do spadku wagi przyczyniają się 
oba te czynniki, czyli znaczna wysokość oraz obniżona temperatura otoczenia, 
czego zdania było aż 70% respondentów. 

Przedstawione badanie własne, mające na celu określenie stanu wiedzy 
respondentów na temat utraty masy ciała w warunkach wysokogórskich potwierdziło 
ich wiedzę. 

 
Wnioski 
Wiedza respondentów na temat żywienia podczas wspinaczki, doboru 

odpowiednich źródeł energii oraz ilości spożywanych posiłków, a także 
odpowiedniego nawodnienia organizmu jest zadawalająca.  

Badania własne wykazują znajomość przez respondentów czynników ryzyka, 
które wpływają na spadek masy ciała, do których należy niska temperatura, hipoksja 
oraz czas trwania ekspozycji wysokościowej. 

 
  

                                                           
13Westerterp K.R.: Energy and water balance at high altitude. News Physiology Science, 2001, 16,  
134-7. 
14Kayser B.: Nutrition...dz. cyt: 129-32.  
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Streszczenie 
W pracy przedstawiono przygotowania, jakie muszą mieć miejsce przed każdą 

wyprawą wysokogórską, dokonanie analizy medycznej organizmu oraz omówiono 
zjawisko metabolizmu i aklimatyzacji. Zostały omówione zasady żywienia  
i nawadniania organizmu oraz formy suplementacji żywnościowej, a także 
zagrożenia zdrowia jakie mogą wystąpić podczas pobytu człowieka w warunkach 
górskich. 

W prezentowanej pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, 
techniką ankietową, w której wzięło udział 81 respondentów. Samodzielnie 
opracowany kwestionariusz ankiety, pomógł zweryfikować wiedzę osób biorących 
czynny udział w wyprawach wysokogórskich na temat utraty masy ciała oraz 
pozwolił zdobyć informacje, jak według nich przeciwdziałać temu zjawisku, 
dobierając odpowiednią żywność i suplementację podczas wspinaczki.  

Po sporządzeniu analizy oraz podsumowaniu wyników badań własnych na tej 
grupie, przedstawiono wnioski, które określają wiedzę respondentów na 
zadawalającą. 

Słowa kluczowe: utrata masy ciała, góry, wspinaczka, żywienie, wiedza 
 

Summary 
The work presents preparations that must take place before each mountain 

expedition, medical analysis of the organism, the metabolism phenomenon and 
acclimatization. The principles of nutrition and hydration of the body, forms of food 
supplementation as well as threats to health while staying under mountain conditions 
have been discussed. 

The presented work uses the method of a diagnostic survey, a questionnaire 
technique in which took part 81 respondents. A self-developed questionnaire, helped 
to verify the knowledge about weight loss of people taking an active part in 
mountaineering expeditions, this allowed to gather experience on how to counteract 
this phenomenon by choosing appropriate food and supplementation while climbing. 

After preparing the analysis and summarizing the results of own research on 
this group, the presented conclusions determine the respondents knowledge as 
being satisfactory. 

Key words: weight loss, mountain, climbing, nutrition, knowledge 
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INTELIGENCJA EMOCJONALNA PRZEŁOŻONEGO  
I JEJ ZNACZENIE W DOWODZENIU PODWŁADNYMI 

 
 

Wprowadzenie 
Obserwując rozwój nauki o zarządzaniu oraz o dowodzeniu można dostrzec, 

że coraz większy udział w tym rozwoju mają teorie interdyscyplinarne, a przede 
wszystkim teorie wywodzące się z psychologii społecznej. Naukowcy uświadamiają 
sobie, że poszczególne modele i podejścia do zarządzania i dowodzenia nie opierają 
się wyłącznie na sztywnych regułach, które nie podlegają żadnym zewnętrznym 
wpływom. Kierując ludźmi należy sobie zdać sprawę z faktu, że nie reagują oni,  
w podobnych sytuacjach, w identyczny sposób. Człowiek, jak udowodniono, nie 
kieruje się wyłącznie racjonalnymi myślami, lecz podejmuje decyzje przeważnie pod 
wpływem emocji. Zatem, w takich dyscyplinach naukowych jak zarządzanie  
i dowodzenie, należy uwzględniać udział emocjonalnego zachowania ludzi, gdyż 
istotą owych zachowań są interakcje międzyludzkie.  

Równocześnie ze wzrostem wiedzy na temat inteligencji emocjonalnej, pojawiły 
się nowe teorie w dziedzinie zarządzania, dowodzenia i przewodzenia, jak również 
coraz więcej inspirujących opracowań naukowych z dziedziny psychologicznych 
aspektów zarządzania i dowodzenia1. Powodem tego jest przenoszenie głównego 
priorytetu na ludzi, którzy stają się decydującym czynnikiem sukcesu zarówno  
w gospodarce jak i instytucjach militarnych. To przeniesienie jest bezpośrednio 
powiązane z profesjonalizacją pracowników, ze zwiększonym znaczeniem pracy 
zespołowej oraz ze zmianami w mentalności społeczeństwa. Proces ten jest 
ponadto powiązany z rozszerzającą się globalizacją i równoległym zderzeniem 
różnych kultur. Nie ulega wątpliwości, że największe przedsiębiorstwa, środowiska 
akademickie oraz instytucje militarne przeznaczają coraz więcej czasu i środków 
finansowych na badanie tych zagadnień. 

Celem rozważań w niniejszym tekście jest zwrócenie uwagi na ważkość, 
zdaniem autorów, zagadnień dotyczących inteligencji emocjonalnej i jej znaczenia 
w dowodzeniu żołnierzami we współczesnych siłach zbrojnych. Ponadto  
w rozważaniach podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu 
predyspozycje przełożonego z zakresu inteligencji emocjonalnej są przydatne  
w profesjonalnym dowodzeniu podwładnymi?  

 

                                                           
1Np. D. Goleman, R. Boyatzis, A. Mckee, Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji 
emocjonalnej, Jacek Santorski – Wydawnictwa Biznesowe. Wrocław-Warszawa 2002; D. Goleman, 
Atrybuty przywódcy (w:) Harvard Business Review, Wydawnictwo Harvard Business School Press HBR 
Polska, 2006; A. Opolska, Osobowość, Kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna menedżerów 
– Determinanty stylu kierowania, Wydawca: CeDeWu Sp z o.o. Warszawa 2014; Prawdziwe 
przywództwo. Inteligencja emocjonalna, „Harvard Business Review”, tłumaczenie: K. Krzyżanowski, 
Wydawnictwo Helion SA. Gliwice 2019. 
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Pojęcie inteligencji emocjonalnej 
Sam termin inteligencji emocjonalnej wskazuje, że główną rolę w jej 

funkcjonowaniu odgrywają emocje. W celu lepszego zrozumienia złożoności 
inteligenci emocjonalnej należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, co to są emocje, 
jakiemu celowi służą i dlaczego człowiek je odczuwa. Według Roberta Sillamy, 
emocja to globalna reakcja organizmu na niespodziewaną sytuację, na zakłócenie 
równowagi w stosunkach z otoczeniem. Objawiaja się, gdy człowiek jest zaskoczony 
albo gdy sytuacja przerasta jego możliwości. Emocja jest wyrazem 
nieprzystosowania i wysiłku organizmu, by przywrócić chwilowo zachwianą 
równowagę2. Według wyjaśnień Włodzimierza Szewczuka, słowo „emocja” pochodzi 
od łacińskiego „emovere” – poruszać, wzruszać. Osoba zostaje czymś poruszona. 
To poruszenie może przyjść od zewnątrz lub od wewnątrz. W każdym przypadku 
jest to jakieś zaburzenie równowagi organizmu. Emocje są odzwierciedleniem 
stosunku osoby do aktywizujących jej potrzeby przedmiotów i zjawisk otaczającego 
świata oraz zjawisk zachodzących w niej samej3. „Wszystkie emocje są w istocie 
rzeczy bodźcami skłaniającymi nas do działania, szybkimi planami uratowania albo 
potrzymania życia, w które wyposażyła nas ewolucja”4.  

Daniel Goleman opisuje zdarzenie, w którym rodzice ratują swoją córkę, 
podając ją w ręce ratowników, a w konsekwencji rezygnują z możliwości ratowania 
siebie. Z emocjonalnego punktu widzenia kierują się oni w tej sytuacji miłością do 
własnej córki. Zaś ewolucjoniści tłumaczą takie zachowanie zabezpieczeniem 
potomstwa w celu przekazania genów przyszłym pokoleniom. Natomiast, jeżeli 
spojrzy się na to zdarzenie w sposób racjonalny, to rodzice postąpili niewłaściwie, 
nie stawiając siebie w pierwszej kolejności. Zdarzenie to jest przykładem tego,  
w jakich okolicznościach i dlaczego emocje często górują nad racjonalnymi 
decyzjami w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach, gdzie rozum zbyt dużo by 
potrzebował czasu, aby podjąć właściwą decyzję5.  

Emocje natomiast nakierowują ludzkie zachowanie w taki sposób, w jakim on 
postępował w przeszłości, a nawet w jakim postępowali jego przodkowie. To 
oznacza, że emocje człowieka pochodzą z czasów, kiedy on żył w sposób bardziej 
prymitywny i dużo mu brakowało do cywilizacji, jaką dzisiaj znamy. Ten fakt nasuwa 
również pytanie, czy emocje są ludziom dzisiaj w takim samym stopniu potrzebne 
jak dawniej? Jeżeli uwzględnimy takie uczucie jak złość, która w zamierzchłych 
czasach miała bronić człowieka przed inną istotą i przygotować do walki,  
a współczesnością, w której człowiek dysponuje narzędziami, przy pomocy których, 
jeżeli straci kontrolę nad emocjami, bardzo łatwo może pozbawić życia nie tylko 
jedno ale wiele istnień ludzkich. Przyjmując taką argumentację, można postawić 
tezę, że w dzisiejszych czasach emocje nie zawsze wskazują właściwe zachowanie 
człowiekowi, a czasem może lepiej stłumić swoje emocje i postąpić zgodnie  
z rozsądkiem. Jednak emocje w procesie rozwiązywania szczególnie trudnych 
problemów, w procesie myślenia i działania są czynnikiem ukierunkowującym 

                                                           
2Szerzej zagadnienie emocji, emocjonalności, zobacz: N. Sillamy, Słownik psychologii, przekład: K. 
Jarosz, Wydawnictwo „Książnica”. Katowice 1994, s. 66-68. 
3Zob. W. Szewczuk, Emocje (w:) W. Szewczuk (red.): Encyklopedia psychologii, Wydawnictwo Fundacja 
INNOWACJA. Warszawa 1998, s. 85-91. 
4D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Wydawnictwo Media Rodzina. Poznań 1997, s. 27. 
5Tamże, s. 23-24. 
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poszukiwania rozwiązania problemu6. Pełnią rolę heurystyk – reguł i metod 
decydujących o kierunku i strukturze czynności7. Mogą zatem odgrywać pozytywną 
rolę w funkcjonowaniu intelektualnym człowieka. Mogą sprawić, że myślenie będzie 
bardziej inteligentne8. 

Jeżeli spojrzy się na metody podejmowania decyzji przez człowieka, to można 
odróżnić tak zwany umysł emocjonalny od racjonalnego. Umysł emocjonalny jest 
impulsywny, szybszy w podejmowaniu decyzji, a czasami nawet nielogiczny. Można 
to wytłumaczyć tym, że w pradawnych czasach taka błyskawiczna reakcja 
decydowała, kto przeżyje bezpośrednie starcie w przyrodzie i będzie w stanie 
przekazać swoje geny. Osoba, która kieruje się emocjami, postępuje zgodnie  
z impulsami płynącymi bezpośrednio z serca. Warto w tym miejscu dodać, że mózg 
emocjonalny tak często przejmuje kontrolę nad rozumem, ponieważ jest on starszy 
od niego. Kiedy na przykład człowiek po dokonaniu jakiejś pochopnej czynności 
zastanawia się nad tym, co się stało, może być zaskoczony swoją reakcją. W tym 
momencie włącza się umysł racjonalny, który dopiero analizuje sytuację, jednakże 
jest on o wiele wolniejszy od mózgu emocjonalnego. W takich momentach człowiek 
wyciąga wnioski raczej z ogólnego obrazu zdarzenia, niż z analizy wszystkich 
szczegółów, dla których w razie niebezpieczeństwa nie ma czasu9. 

Ciekawe jest, że emocje mogą się również pojawić w konsekwencji myślenia  
o danym zdarzeniu. Są to bardziej złożone emocje, które powstają po analizie 
sytuacji albo przed podjęciem decyzji przez umysł. Do tej grupy można na przykład 
zaliczyć obawy przed zbliżającym się egzaminem lub finansowo bardziej 
obciążającą inwestycją. Oznacza to również, że za pomocą myśli można wywołać  
w pewnym stopniu stany emocjonalne, z czego korzystają na przykład aktorzy, 
agenci ubezpieczeniowi, którzy chcą przyjąć poważną postawę, lub pracownicy 
zakładu pogrzebowego, którzy muszą pokazać współczucie. Na to, jakie emocje się 
pojawiają na skutek sytuacji w teraźniejszości, człowiek jednak nie ma żadnego 
wpływu.  

W tym względzie interesujące jest stwierdzenie Daniela Golemana, że  
w karierze najważniejsze dla menedżerów i innych osób na stanowiskach 
kierowniczych nie jest wiedza fachowa, lecz inteligencja emocjonalna. Jako przykład 
podaje przebieg kariery mężczyzny, który w szkole inżynierskiej nie osiągał dobrych 
wyników, stał się natomiast prymusem po wstąpieniu do wojska. W tym przykładzie 
powodem do sukcesu była konieczność wykazania się nieco odmiennymi 
umiejętnościami, jak na przykład kontrola nad sobą, nawiązanie kontaktu z ludźmi, 
współpraca i dowodzenie podwładnymi. Daniel Goleman, na podstawie 
przeprowadzonych badań stwierdził, że w biznesie iloraz inteligencji poznawczej 
zajmuje miejsce po inteligencji emocjonalnej. Odwołując się do wyników jego badań 
zasadnym staje się pytanie, dlaczego w tak niewielkim stopniu organizacje 
przywiązują uwagę do rozwijania tych predyspozycji u pracowników? Kolejnym 
problemem są nieadekwatne sposoby uczenia kompetencji inteligencji 

                                                           
6O.K. Tichomirow, Struktura czynności myślenia człowieka, tłumaczenie: R. Stachowski, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1976, s. 218-242.  
7J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa 2000, 
s. 212-221. 
8Szerzej zob. P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 
2017, s. 389. 
9D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, dz. cyt., s. 445-448. 
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emocjonalnej, albowiem część mózgu odpowiedzialna za procesy emocjonalne uczy 
się zupełnie inaczej niż umysł racjonalny. Z tego względu też, powinno się 
dopasować metodykę nauczania do tych zagadnień10.  

Oczywiście, odnoszenie sukcesów nie zależy tylko i wyłącznie od samego 
posiadania przez człowieka wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej. Kluczem 
do sukcesu raczej jest umiejętność wykorzystywania odpowiednich kompetencji  
w praktyce. Przykładowo, sama empatia nie jest wystarczająca, aby potrafić 
obsłużyć klientów na odpowiednim poziomie, motywować pracowników, czy też 
przekonywać drugą stronę w negocjacjach. Natomiast osoba posiadająca wysoki 
stopień inteligencji emocjonalnej, będzie w stanie zdecydowanie szybciej nauczyć 
się tych umiejętności11. 

Mówiąc o inteligencji, większość osób myśli w pierwszej kolejności o klasycznej 
inteligencji, którą opisuje się jako „ogólną zdolność do korzystania z doświadczeń  
i do wykraczania poza dostępne informacje na temat otoczenia”12. Faktem jednak 
jest wieloznaczne pojęcie tego terminu, a co za tym idzie kilkanaście różnych 
podziałów inteligencji. Jedna z bardziej znanych teorii pochodzi od Howarda 
Gardnera, który w roku 1983 rozszerzył obowiązującą przez wiele lat definicję 
inteligencji. Wyodrębnił on osiem typów inteligencji, które nawiązują do różnych sfer 
życia ludzkiego, a mianowicie: inteligencję logiczno-matematyczną, językową, 
przyrodniczą, muzyczną, przestrzenną, cielesno-kinestetyczną, interpersonalną 
oraz intrapersonalną13. Jeżeli przyjmie się ten podział, to można zauważyć, że  
w różnych sytuacjach przydatne będą różne rodzaje inteligencji.  

W ostatnich latach badacze zaczęli zwracać szczególną uwagę i zajmować się 
jednym rodzajem inteligencji – inteligencją emocjonalną, która jest związana  
z pojęciami inteligencji intrapersonalnej i interpersonalnej. Inteligencja emocjonalna 
definiowana jest jako zdolność do trafnego i odpowiedniego spostrzegania, 
oceniania oraz wyrażania emocji, wykorzystywania emocji do efektywnego 
myślenia, do rozumienia i analizowania emocji, do skutecznego wykorzystania 
wiedzy emocjonalnej, zarządzania swoimi emocjami w stymulowaniu rozwoju 
emocjonalnego i intelektualnego14. Inteligencja emocjonalna jest źródłem cech, 
które sprawiają, że jesteśmy bardziej ludzcy i odznaczamy się tym, co każdy 
człowiek powinien posiadać15.  

W innych badaniach stwierdzono, że wyższe stanowiska w hierarchii 
organizacji wymagają również lepszego opanowania umiejętności emocjonalnych. 
Proporcjonalnie maleje potrzeba szczególnej znajomości wiedzy fachowej, która ma 
większe znaczenie na niższych i średnich szczeblach w organizacji. Podstawową 
różnicą pomiędzy przeciętnymi a najlepszymi menedżerami organizacji była 
zdolność umysłowa do rozpoznawania schematów – zdolność do ujmowania 
problemu z różnych punktów widzenia. Ta cecha umożliwia dostrzeganie 
kluczowych informacji we współczesnych trendach, w opracowaniu strategii i planów 
na dalszą przyszłość. Warto jednak dodać, że osoby na najwyższych stanowiskach 

                                                           
10D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Wydawnictwo Media Rodzina. Poznań 1999, s. 18-
19. 
11Tamże, s. 47. 
12P.G. Zimbardo, R.J. Gerrig, Psychologia …, dz. cyt., s. 377. 
13Tamże, s. 387-389. 
14Tamże, s. 389. 
15D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, dz. cyt., s. 84. 
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kierowniczych posiadają podobny poziom zdolności umysłowych, zaś doskonałego 
przywódcę wyróżnia kompetencja emocjonalna, która zapewnia przewagę nad 
konkurentami16.  

 
Dowodzenie – przewodzenie w wojsku 
Siły zbrojne były od wszechczasów pionierami w różnych dziedzinach, na 

przykład w technologii czy w logistyce. Jednak to dowodzenie odgrywało bardzo 
często decydującą rolę w zwycięskich bitwach, gdzie najważniejszym czynnikiem był 
człowiek. Problem z dowodzeniem w wojsku, w przeciwieństwie do sprawowania 
funkcji kierowniczej w innych obszarach życia ludzkiego, polegał na tym, że formacje 
te miały (mają) z góry ustalone reguły, co nie pozwalało dowódcom na dużo swobody 
w stylach sprawowania władzy. Oryginalne podejście do dowodzenia 
(przewodzenia) było zazwyczaj tam potrzebne, gdzie pododdziały wojska 
znajdowały się w bardzo skomplikowanych sytuacjach z niemalże niewykonalnymi 
zadaniami. Gdzie formalny autorytet dowódcy nie motywował żołnierzy do 
przekroczenia własnych ograniczeń. Współczesne dowodzenie w wojsku wymaga 
nowego podejścia do podwładnych żołnierzy, chociażby z tego względu, że 
zawieszono zasadniczą służbę wojskową oraz przeprowadzono profesjonalizację sił 
zbrojnych. Ponadto żołnierze Wojska Polskiego wykonują zadania nietypowe, jak na 
przykład udział w misjach humanitarnych i stabilizacyjnych poza granicami kraju.  

Dowodzenie, to „proces, poprzez który dowódca narzuca swoją wolę i zamiary 
podwładnym oraz w ramach którego wspomagany przez swój sztab planuje, 
organizuje, koordynuje i ukierunkowuje działania podległych mu wojsk przez użycie 
standardowych procedur działania i wszelkich dostępnych środków przekazywania 
informacji” 17. Z przytoczonej definicji ale także z obowiązujących w Siłach Zbrojnych 
regulaminów wynika, że dowodzenie obejmuje władzę kojarzoną z prawem do 
wydawania rozkazów, ale też ponoszeniem pełnej odpowiedzialności za ich skutki. 
Zakres tej władzy jest zróżnicowany i zależy od zajmowanego stanowiska oraz 
sytuacji. Mówiąc jednak o współczesnym dowodzeniu mamy na uwadze dowodzenie 
opierające się na pozytywnych relacjach pomiędzy przełożonym a podwładnymi. 
Dowódca, który został wyznaczony na konkretne stanowisko często nie dba o to, 
czy jest akceptowany przez swoich podwładnych, czy też nie, albowiem uważa, że 
żołnierz bezsprzecznie wykona przydzielone zadania. Oczywiście wykona, ale 
jakość wykonywanego zadania będzie zdecydowanie wyższa, jeżeli dowódca we 
właściwy sposób określi cel, z którym żołnierz potrafi się utożsamić. Bowiem 
bodźcem, który w najwyższym stopniu motywuje ludzi jest poczucie indywidualnego 
wkładu w realizację przyjętego i akceptowalnego celu18. Ponadto dowódca 
pretendujący do roli przywódcy powinien wiedzieć, żeby w przypadku wykonywania 
zadania zostawić podwładnym nieco miejsca na własne decyzje. 

Jeśli dowodzenie kojarzone jest z władzą i narzucaniem przez dowódcę swojej 
woli, to przywództwo, „…jest kompleksową, moralną relacją między ludźmi, opartą 
na zaufaniu, zobowiązaniach, zaangażowaniu, emocjach oraz wspólnie dzielonej 

                                                           
16D. Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, dz. cyt., s. 58-59. 
17Regulamin działań Wojsk Lądowych, Wydawnictwo Dowództwa Wojsk Lądowych. Warszawa 2008,  
s. 271 i 407. 
18R. Kałużny, P. Pietrakowski, Dowodzenie – przewodzenie w warunkach służby wojskowej, artykuł 
przyjęty do druku w 2019r. przez Redakcję „Scientific Journal of the Military University of Land Forces”.  
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wizji dobra”19. Warunkiem podstawowym sprawowania przywództwa jest zdolność 
do wywierania takiego wpływu na innych, że z własnej woli ulegają oni władzy 
przywódcy20. Treść cytowanych definicji wskazuje, że przywództwo również 
kojarzone jest z władzą, ale zazwyczaj z władzą motywującą, inspirującą, a nie 
ujarzmiającą, ograniczającą. Przywództwo jest konstruktem społecznym, przywódca 
(jego ranga, wielkość) ujawnia się w konsekwencji oczekiwań społecznych danej 
grupy w określonym czasie, kulturze, w określonej sytuacji. W formacjach 
wojskowych przywództwo rozumiane jest jako umiejętność przełożonego do 
skutecznego wpływania na podwładnych poprzez wyzwalanie ich siły i potencjału, 
umożliwiając im dążenie do wspólnie określonego celu. Istotą przywództwa jest 
otrzymywanie wysokich wyników poprzez sprawiedliwe podejście do podwładnych, 
poprzez okazywanie im zaufania i szacunku. Przywództwo w wojsku, w pełnym jego 
znaczeniu, przywództwo oparte na autorytecie nieformalnym dowódcy jest jednak 
trudno osiągalne21. Należy wiedzieć, że dowodzenie odbywa się często  
w ekstremalnych warunkach, do których można zaliczyć: deprywację snu  
i pożywienia, niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, przeciążenia fizyczne  
i umysłowe, częste zmiany decyzji, brak informacji i inne. Dowódca w takich 
okolicznościach musi wykazać się rozwagą, odpornością psychiczną  
i racjonalnością w podejmowaniu decyzji, ale czy są to wystarczające przesłanki do 
określania siebie przywódcą?  

 
Znaczenie inteligencji emocjonalnej w dowodzeniu – przewodzeniu 
Dowodzenie od wszech czasów było istotnym czynnikiem sprawczym w walce 

zbrojnej, miało decydujący wpływ na przebieg bitwy. Rozwój umiejętności 
dowódczych kadry ma dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej szczególne 
znaczenie, ponieważ równolegle do modernizacji technicznej konieczne są zmiany 
mentalności, poglądów i wieloletnich tradycji. Niesłychanie ważnym bodźcem w tym 
zakresie była profesjonalizacja Sił Zbrojnych w latach 2008-2010, po której 
doświadczenie żołnierzy w korpusie szeregowych oraz podoficerów diametralnie 
wzrosło. W tej sytuacji dowódcy mogli wymagać więcej od swoich podwładnych, 
jednocześnie sami musieli im dorównać, bowiem część podwładnych posiadała nie 
mniejszą wiedzę i umiejętności od swoich bezpośrednich przełożonych. Przykładem 
może być poczucie obowiązku wśród żołnierzy, którzy świadomie wybrali wojskową 
służbę zawodową, w odróżnieniu od poborowych służby zasadniczej, gdzie 
znacząca część stanu osobowego nie identyfikowała się z powinnościami tej służby. 
Fakt ten nie zwalniał dowódców z przekonywania swoich podwładnych o słuszności 
wykonywanych zadań.  

Promotorem znaczenia inteligencji emocjonalnej w przywództwie był Daniel 
Goleman. Według niego, najlepsi liderzy mają jedną wspólną cechę, którą jest 
niezwykle wysoki stopień inteligencji emocjonalnej. Inne umiejętności, jak wysoki 
iloraz klasycznej inteligencji i umiejętności techniczne są również niezbędne, 

                                                           
19J. Ciulla, Leadership Ethics: Mapping the Territory, (w:) J.B. Ciulla, Ethies, the Heart of Leadership, 
Wadsworth 2004, s. XV, USA. 
20M. Chmaj, W. Sokół, (red.): Mała encyklopedia wiedzy politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek. 
Toruń 1996, s. 248. 
21R. Kałużny, Autorytet nieformalny dowódcy drogą do przywództwa, (w:) L. Kanarski, B. Rokicki, (red.): 
Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej. 
Warszawa 2002, s. 157-163. 
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aczkolwiek stanowią one wstępny wymóg do uzyskania pozycji kierowniczej. 
Inteligencja emocjonalna natomiast decyduje o tym, czy dana osoba wyróżnia się 
znacząco na tle pozostałych22. Jeżeli lider potrafi uwzględnić emocjonalny wymiar 
przywództwa, osiągnie on większą motywację i zaangażowanie u swoich 
podwładnych. Dowodem na to może być analiza działalności liderów cechujących 
się wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej, wbrew powszechnie uznanej 
wartości klasycznego ilorazu inteligencji. Tak naprawdę inicjatywa, umiejętność 
współdziałania, sztuka perswazji i elastyczność decydują o tym, w jakim stopniu 
człowiek będzie w stanie swoją wiedzę wykorzystać23.  

Goleman porównuje inteligencję emocjonalną z dojrzałością życiową, co 
wskazuje, że każdy może ją nabyć. Wbrew pozorom nie należy pod tym 
stwierdzeniem rozumieć, że należy być zawsze miłym względem innej osoby. Jako 
lider zespołu może być wymagane asertywne przedstawienie niewygodnych faktów 
lub krytyki. Goleman wyróżnił kilka stylów przywódczych, w których mieszczą się 
takie, jak na przykład dyktator czy też demokrata. Zależnie od sytuacji i składu 
zespołu należy zmieniać swoje sposoby kierowania ludźmi, co w żadnym stopniu nie 
jest oznaką dwulicowości, ale zgodne jest z teorią sytuacyjnego podejścia do 
przywództwa. W przypadku pracy z nowym zespołem, któremu brakuje 
doświadczenia, dyrektywne wskazywanie celów i standardów może być przydatne. 
Ten sam sposób sprawdza się w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrożeń. 
Kiedy dowódca ma do czynienia z wysoce zmotywowanym i wykwalifikowanym 
zespołem, najlepsze wyniki osiągnie ustalając wysokie standardy i orientując 
kierunek zespołu na sukces. Doświadczony przywódca potrafi rozpoznać 
wymagania sytuacji i zespołu, i umiejętnie dostosuje swój styl kierowania do nich.  
W przeciwieństwie do takich przywódców stoją toksyczni liderzy, którzy potrafią 
nawet w najlepszym zespole stworzyć wrogą atmosferę, gdzie członkowie są 
bezustannie wyprowadzani z równowagi. Toksycznym liderom brakuje przede 
wszystkim empatii, a to skutkuje gorszymi rezultatami w przyszłości24. 

Różnicę pomiędzy kierowaniem procesami lub rzeczami materialnymi  
a dowodzeniem ludźmi dostrzega Robert Szandrocho stwierdzając, że na człowieka 
zawsze oddziałują emocje. Z tym wiąże się również potrzeba okazywania szacunku 
i uznania oraz poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Chcąc być wiernym tym 
regułom należy opanować umiejętność spostrzegania sytuacji z różnych punktów 
widzenia25. Należy pamiętać, że dowodzenie w warunkach bojowych różni się 
znacząco od stylu dowodzenia w czasie pokoju. W tym wypadku trzeba uwzględnić 
takie czynniki jak: bezpośrednie zagrożenie własnego życia i życia podwładnych, 
niedostatki elementarnych potrzeb, różnorodne ograniczenia oraz stale zmieniające 
się warunki wykonywania zadań. Egzekwowanie rozkazów pod groźbą kar wydaje 
się mało skuteczne, kiedy największym zagrożeniem dla żołnierzy jest utrata życia. 
W takich sytuacjach dodatkowego znaczenie nabierają współpraca, partnerstwo 
oraz zaufanie. W szczególności od dowódcy wymaga się umiejętności 

                                                           
22How emotional intelligence became a key leadershipskill, https://hbr.org/2015/04/how-emotional-
intelligencebecame-a-key-leadership-skill, (pobrano 14.06.2019r.). 
23D. Goleman, Atrybuty przywódcy (w:) Harvard Business Review, Wydawnictwo Harvard Business 
School Press HBR Polska, 2006, s. 7. 
24D. Goleman, R. Boyatzis, A. Mckee, Naturalne …, dz. cyt., s. 73. 
25R. Szandrocho, Przywództwo w dowodzeniu. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Lądowych. Wrocław 2008, s. 44. 
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przewidywania i podjęcia decyzji, stanowczości, samodzielności i operatywności. 
Kiedy w czasie pokoju większość żołnierzy oczekuje „spokoju w służbie”, to  
w warunkach bojowych o wiele bardziej sprawdza się przysłowie, że każdy ma prawo 
być dobrze dowodzonym. Warunki pola walki charakteryzują się ponadto 
nieprzewidywalnością, zatem dowódca winien uwzględnić fakt, że podwładni 
wypełnią jego zalecenia zgodnie z zamiarem i rzeczywistą intencją, a nie wyłącznie 
na podstawie ślepego i automatycznego odbioru informacji. W  tym przypadku 
szczególnego znaczenia nabiera umiejętność porozumiewania się i przekazywania 
informacji, tak aby podwładni wykonywali zadania z pełnym zaangażowaniem  
i zrozumieniem, osiągając tym samym zdecydowanie lepsze rezultaty26.  

Inteligencja emocjonalna dowódcy nabiera jeszcze większego znaczenia 
podczas wykonywania działań nieregularnych. Działań różniących się diametralnie 
od klasycznych warunków bojowych, albowiem sytuacje wymagają większej 
elastyczności i improwizacji. Zaś procedury działania zespołu nie są opisywane  
w regulaminach czy innych podręcznikach i zazwyczaj nie są przećwiczone  
w warunkach poligonowych. Ponadto od żołnierzy wymaga się zwiększonej 
dyscypliny, ponieważ nie istnieje wyraźna granica pomiędzy przeciwnikiem  
a ludnością cywilną. Przeciwnik jest w pewnym sensie niewidoczny, a to prowadzi 
do ogromnego dyskomfortu psychicznego. Natomiast żołnierze sił regularnych są 
zobowiązani do przestrzegania prawa oraz do szanowania zasad etyki i moralności. 
Dowódca w takich okolicznościach musi koniecznie przekazać swoją wizję, żeby 
żołnierze zrozumieli sens wykonywanych zadań. W przeciwnym wypadku może 
dojść do wielu niebezpiecznych sytuacji, jak utrata kontroli dowódcy nad 
podwładnymi lub pojawienie się problemów zdrowotnych, np. objawów zespołu 
stresu pourazowego. Ogromny stres w warunkach bojowych może doprowadzić do 
zmiany zachowań żołnierzy i ich wzajemnych relacji. Najlepszym sposobem na 
minimalizację skutków stresu jest silna więź w grupie, której budowa zależy 
niezaprzeczalnie od dowódcy pododdziału. Dowódca, oprócz posiadanej wiedzy  
i wielu innych umiejętności powinien ponadto posiadać zdolność do budowania 
zaufania, obserwowania i słuchania, okazywania szczerych emocji oraz obiektywnej 
oceny możliwości swoich podwładnych. Są to kompetencje ściśle powiązane  
z inteligencją emocjonalną, która pomaga w trudnych sytuacjach bojowych 
inspirować podwładnych do wzmożonego wysiłku wbrew istniejącym problemom. 
Interesujące jest postrzeganie przywództwa w jednostkach specjalnych, gdzie 
dowódcy bez potencjału emocjonalnego tracą swoje stanowiska ze względu na 
dobro zespołu, ponieważ specyfika działań specjalnych wiąże się jeszcze bardziej  
z izolacją pododdziału, starannym planowaniem, oddelegowaniem uprawnień oraz 
bezwzględnym zaufaniem do drugiej osoby27.  

Jeżeli uwzględni się główne kompetencje inteligencji emocjonalnej i porówna je 
do cech, którymi powinien się przywódca charakteryzować, to dochodzimy do 
wniosku, że mają one bardzo silny wzajemny wpływ. W literaturze o przywództwie 
można przeczytać, że lider powinien być przykładem dla innych, powinien 
inspirować oraz być skupionym na nowych wyzwaniach. Bez wysokiego stopnia 
samomotywacji nie będzie on w stanie sprostać tym wymaganiom. O znaczeniu 
inteligencji emocjonalnej dowiadujemy się także z opracowania Michaela 

                                                           
26Tamże, s. 55. 
27Tamże, s. 85-87. 
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Armstronga, który zwraca uwagę na predyspozycje ważne dla przywództwa,  
a mianowicie: 

 − skuteczną pracę z ludźmi, 
 − gotowość przyjęcia odpowiedzialności za wykonywane zadanie,  
− orientację na cele, 
− nabyte doświadczenie przywódcze we wcześniejszych etapach kariery,  
− sumę doświadczenia zespołu, 
− umiejętność porozumienia się i negocjacji,  
− gotowość do podjęcia ryzyka i zdrowej rywalizacji, 
 − dążenie zarówno do własnego rozwoju jak i rozwoju podwładnych, 
− elastyczny sposób zarządzania28.  

Przywództwo oparte na idei inteligencji emocjonalnej charakteryzuje się 
również autentycznością, co oznacza, że wartości, które reprezentuje lider muszą 
być stałe, bez względu na kompleksowość problemów i sytuacji. Podwładni oczekują 
od swojego przełożonego pewności w podejmowaniu decyzji, szczerości, 
konkretnych wypowiedzi oraz konsekwentności. Przywódca powinien być zdolnym 
do autorefleksji i samoświadomości, nawet w sytuacjach, w których pozostali ludzie 
w otoczeniu tracą kontrolę nad sytuacją. Powinien posiadać umiejętność budowania 
zespołu w oparciu o wizję, kreatywność działań, znajomość swoich żołnierzy. 
Budowaniu zespołu sprzyja ciągłe odkrywanie (poznawanie) swoich podwładnych, 
zarówno pod względem ich potencjału jak i ich słabości, dbanie o poprawne relacje 
z podwładnymi, relacje inspirowane wzajemnym zaufaniem i nieformalnym 
autorytetem przełożonego29.  

Oczywistym wymogiem skutecznego przywództwa są właściwe umiejętności 
społeczne, albowiem interpersonalne relacje są sednem wywierania wpływu na 
ludzi. Niewyobrażalne jest, żeby jakakolwiek osoba zmotywowała kogoś do 
działania, jeżeli sama nie potrafi w umiejętny sposób zdefiniować zadanie. Budowa 
właściwych relacji wymaga od przywódcy również innych kompetencji, jak na 
przykład dostępności dla swoich podwładnych oraz umiejętności wysłuchania 
drugiej osoby. Bez takich prostych gestów i interakcji międzyludzkich nie będzie 
możliwości zbudowania podstawy zaufania, na której przywództwo się opiera. 
Niewątpliwie ważna jest empatia przywódcy, który po wcześniejszym zmotywowaniu 
siebie samego, musi uruchomić umysły swoich podwładnych. W trudnych sytuacjach 
może nawet wysoko zmotywowanym osobom zabraknąć siły do działania. Kolejnym 
ważnym punktem jest dostrzeganie zróżnicowania zespołu, co oznacza, że 
poszczególni członkowie potrzebują różnych bodźców. Przywódca, który tego 
wszystkiego nie dostrzega, będzie miał trudności w skutecznym motywowaniu 
podwładnych. Obok samoświadomości niezmiernie ważne jest rozpoznanie stanów 
emocjonalnych u osób w swoim otoczeniu.  

W podobny sposób relacje przełożony – podwładny postrzega Wojciech Horyń, 
który krytykuje przesadny formalizm w wojsku, prowadzący jego zdaniem tylko 
pozornie do lepszych efektów dowodzenia. W sytuacjach niestandardowych, jak na 
przykład zwiększone ryzyko lub monotonia, lepsze rezultaty osiąga się poprzez 
wykorzystanie adekwatnych stylów przywództwa. Dowódca powinien więc 
inspirować podwładnych do sumiennego wykonywania obowiązków, budować 

                                                           
28M. Armstrong, Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC. Warszawa 1997, s. 226-227. 
29R. Kałużny, Autorytet nieformalny …, dz. cyt., s. 157-163. 
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zdrowe relacje interpersonalne i tworzyć atmosferę zaufania, której przeważnie 
brakuje. Dowódca winień się wyróżniać komunikatywnością, przewidywalnością, 
samodzielnością, operatywnością oraz zdolnością do podejmowania 
nieszablonowych decyzji. Niemniej ważna jest dla niego znajomość jego zespołu, 
aby mógł on przewidzieć, jak poszczególni żołnierze reagują w trudnych 
warunkach30. Są to również kompetencje z obszaru inteligencji emocjonalnej, co 
dowodzi jej znaczenia w przywództwie.  

Ciekawe badania przeprowadziła Agata Opolska, sprawdzając jakie style 
kierowania preferują ludzie o wysokiej inteligencji emocjonalnej. Do efektywnych 
stylów kierowania ludźmi został zaliczony życzliwy autokrata, rozwojowiec, 
biurokrata i realistyczny organizator. Życzliwy autokrata jest mocno nastawiony na 
zadania, ale mniej na swoich pracowników. Po przeciwnej stronie znajduje się 
rozwojowiec, dla którego w pierwszej kolejności liczą się ludzie, a w następnej 
wykonywane zadania. Biurokrata natomiast jest zwolennikiem przyjętych procedur  
i reguł, nie zwraca szczególnej uwagi na ludzi i zadania. Największe zaangażowanie 
znajdzie się u realistycznego organizatora, który utrzymuje odpowiedni balans 
pomiędzy potrzebami ludzi a zadaniami. Niemniej jednak wszystkie cztery style są 
uważane jako efektywne, w przeciwieństwie do takich stylów jak dezerter, misjonarz, 
kompromista, czy też autokrata31. 

 
Podsumowanie 
W podsumowaniu zamierzamy zwrócić uwagę na istotne wnioski płynące  

z przeprowadzonych rozważań. Po pierwsze, coraz więcej organizacji, w tym wojsko 
przesuwają swój priorytet na "miękkie umiejętności" i oczekują od swoich 
pracowników kompetencji do pracy zespołowej. Ten fakt ewidentnie wskazuje na 
wzrost znaczenia inteligencji emocjonalnej, a osoby, które opanowały związane  
z nią kompetencje w imponujący sposób, posiadają wyjątkowe kwalifikacje. Rozwój 
nauk na temat przywództwa i współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi 
odbywa się głównie w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie podstawą 
konkurencyjności jest potencjał ludzki i z nim wiążąca się wiedza. Gwarantem 
sukcesu dla organizacji nie są wyłącznie niskie koszty, ale przede wszystkim 
skuteczne zarządzanie wiedzą, dlatego kładzie się tak duży nacisk na umiejętności 
z zakresu inteligencji emocjonalnej. Po drugie, wielu naukowców starało się 
opracować kryteria charakteryzujące idealnego kierownika, a także kryteria 
optymalnych stylów kierowania ludźmi. Rzeczywistość natomiast pokazuje, że 
uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi różnią się w mniejszym lub 
większym stopniu niemalże zawsze, co uniemożliwia wskazanie modelu, który by 
się sprawdził we wszystkich sytuacjach. Uwzględniając ten fakt należy zwrócić 
uwagę na podejścia sytuacyjne i konieczność wyznaczania na stanowiska 
kierownicze osób o elastycznym usposobieniu. Aby rozpoznać, jakie podejście  
w danej chwili jest optymalne, niezbędne są umiejętności obserwacji i autorefleksji 
oraz zdolność do zmiany sposobu działania, a także samomotywacji. Okazuje się, 
że menedżerowie o wysokiej inteligencji emocjonalnej wybierają bardziej efektywne 

                                                           
30W. Horyń, Przywództwo jako element profesjonalizmu w kształceniu zawodowym, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Wrocław 2005, s. 106-108. 
31A. Opolska, Osobowość …, dz. cyt., s. 21 i kolejne. 
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style kierowania niż ich koledzy cechujący się niższym poziomem inteligencji 
emocjonalnej.  

Z prowadzonych rozważań wynika, że kompetencje inteligencji emocjonalnej 
są fundamentalne dla rozwoju przywództwa. Jednak w wielu organizacjach istnieje 
problem z przekazaniem tej wiedzy pracownikom i opanowanie "miękkich 
umiejętności". Powodem usprawiedliwiającym taką sytuację może być fakt, że jest 
to nadzwyczajnie młody obszar nauki, gdzie metodyka i techniki badań są jeszcze 
w trakcie rozwoju. Ponadto, inteligencja emocjonalna w pewnym sensie dotyczy 
dojrzałości człowieka, co oczywiście oznacza, że nauka oraz utrwalanie tych 
umiejętności odbywa się przez dłuższy okres czasu i nie mogą być one opanowane 
wyłącznie w wyniku kilkudniowych kursów. Na domiar tego, przywództwo napotyka 
bariery w postaci specyficznych uwarunkowań kulturowych i mentalnościowych, 
gdzie przeprowadzenie zmian jest utrudnione. Stąd, w niektórych środowiskach  
i instytucjach wdrażanie innowacji zachodzi z wieloma przeszkodami. Skuteczne 
przywództwo i wysoki poziom inteligencji emocjonalnej dowódców są bezsprzecznie 
niezbędne w służbach mundurowych, gdzie w warunkach bojowych dochodzą takie 
czynniki, jak deprywacja podstawowych potrzeb, niepewność, zagrożenie zdrowia 
lub życia, itd. Wyłącznie formalny autorytet i klasyczne środki motywacyjne, jak kary 
i nagrody, stają się wtedy nieprzydatne, a dowódca może w następstwie utracić 
kontrolę nad swoimi podwładnymi. Wydaje się, że tylko świadomość sytuacyjna, 
rozpoznanie potrzeb i obaw żołnierzy oraz umiejętności społeczne przełożonego 
pozwalają w najcięższych warunkach przywrócić zdolność do dowodzenia.  

Konkludując należy stwierdzić, że inteligencja emocjonalna odgrywa znaczącą 
rolę w przywództwie. W związku z powyższym powinno się rozszerzyć działalność 
naukową w tym obszarze i zmodyfikować obowiązujące metody kształcenia  
w uczelniach wojskowych, umożliwiając w szerszym zakresie zdobywanie 
„umiejętności miękkich”. Doświadczenia ośrodków akademickich i wiodących 
organizacji, które skutecznie wdrożyły innowacje w tym obszarze, mogą bez 
wątpienia pomóc w rozwoju tych zagadnień w siłach zbrojnych. 

 
Streszczenie  
Autorzy w artykule podejmują kwestie dotyczące inteligencji emocjonalnej 

przełożonego i jej znaczenia w dowodzeniu i/lub przewodzeniu podwładnymi  
w wojsku. Na podstawie analizy literatury przedmiotu definiują pojęcie inteligencji 
emocjonalnej oraz takie pojęcia jak dowodzenie i przewodzenie. W prowadzonych 
rozważaniach wskazują na niedoceniane w wojsku znaczenie inteligencji 
emocjonalnej w budowaniu interpersonalnych relacji przełożonego z podwładnymi. 

Słowa kluczowe: Inteligencja emocjonalna, dowodzenie, przewodzenie, 
służba wojskowa, przełożony, podwładny. 
 

Summary 
The authors in the article address issues related to the emotional intelligence of 

the superior and its importance in commanding and/or leading subordinates in the 
army. Based on the analysis of the literature, they define the notion of emotional 
intelligence and concepts such as command and leadership. In their reflections, they  
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point to the importance of emotional intelligence in building interpersonal relations 
between superior and subordinates, which is underestimated in the army. 

Key words: Emotional intelligence, command, leadership, military service, 
superior, subordinate. 
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ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ HISTORYCZNYCH ORAZ ZMIANY 

ŚWIATOPOGLĄDOWE, W ZWIĄZKU Z PRELEKCJAMI ZWIĄZKU SYBIRAKÓW 
NA PRZYKŁADZIE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO  

W TARNOWIE Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI - ANALIZA BADAŃ 
ANKIETOWYCH 

 
 

Wstęp 
Wieloaspektowo rozumiany wpływ na wymiar czynnika edukacji,  

we współczesnym świecie, determinują poszczególne wyspecjalizowane podmioty  
i sektory tj.: państwowy, prywatny i NGO (non-government organization- organizacje 
pozarządowe). Obecnie duże wyzwania, a zarazem wymagania, stawiane są 
wszelakim placówkom o charakterze naukowo - dydaktycznym. Owe zobowiązania 
i wytyczne podyktowane są należnościami prawnymi, statutowymi i moralnymi. 
Oprócz rozpowszechniania wiedzy przedmiotowej, opartej o paradygmaty naukowe, 
wymogami pozostają treści aksjologii i tzw. etosu nauki. Ponadto na poziomie 
szkolnym, nauczyciel, pedagog dokonuje licznych prób inicjacji, w kontekście 
poznawczym, zamiarem zainteresowania uczniów określoną tematyką. Przytoczony 
wariant działania, wymaga swoistego zaangażowania, pomysłowości i kreatywności, 
celem uzyskania zauważalnych i satysfakcjonujących rezultatów. 
Niekwestionowanym jest, że tematyka lekcyjna, opiera się na określonej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej - podstawie programowej, jak również na 
przyjętym przez skonkretyzowane placówki programie nauczania1. Działalność 
często, nie przygotowuje uczniów do działań praktycznych, w wyniku braku 
posiadanych w dyspozycji określonych sił i środków. Dylematem, pozostaje zatem 
sam sposób przekazania wiedzy oraz formy dydaktyki przedmiotu. Ich wybór jest 
wyłącznym, najczęściej indywidualnym aktem decyzji nauczyciela. Warto zatem, 
zdaniem autora wdrażać oraz angażować osoby trzecie do realizacji postawionych 
celów i założeń edukacyjnych. 

W niniejszej publikacji, autor pragnie zaprezentować, wpływ trzeciego sektora 
wybranej organizacji pozarządowej, na wielowymiarową edukację w postaci 
przekazywania niepodważalnych faktów historycznych. 

Zamiarem pozostaje także realne odzwierciedlenie interdyscyplinarnej wiedzy 
z przedmiotów: historii, wiedzy o społeczeństwie jak również edukacji  

                                                           
1Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II 
stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467) s.1-3. 
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dla bezpieczeństwa. Celowość wynika z kreowania właściwych postaw 
patriotycznych i światopoglądowych. Artykulacja konkretnych osób, 
przedstawiających swoje przeżycia i przemyślenia bazuje na uczestnictwie  
w istotnych dla dziejów Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeniach.  

Treści odnoszą się do organizowanych prelekcji Tarnowskiej Delegatury 
Związku Sybiraków w XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym z Oddziałami 
Gimnazjalnymi w Tarnowie. Odwzorowanie realnych skutków pozyskiwanej przez 
słuchaczy wiedzy i wartości, autor zaprezentował za pomocą badań ankietowych. 
 

Zakres pojęciowy 
Aby płynnie poruszać się w omawianym obszarze badawczym należy 

początkowo określić stosowny zakres pojęciowy. Najistotniejszym sformułowaniem 
w rozpatrywanej problematyce jest definicja aksjologii.  

Wg słownika PWN jest to nauka o wartościach i o kryteriach wartościowania; 
też konkretny system wartościowania2. Przytoczenie owego sformułowania, 
zdaniem autora należy rozumieć w kontekście nakładania na nauczycieli, 
pedagogów wymogów związanych nie tylko z wartością poznawczą określonej 
tematyki ale również w myśl wartościowania określonych nauczanych treści. 
Istotnym jest także połączenie pojęć pedagogiki i aksjologii. Suma terminów tworzy 
aksjologię pedagogiczną definiowaną jako dział pedagogiki ogólnej zajmujący się 
wartościami w socjalizacji i wychowaniu człowieka, dostarczającej przesłanek 
teoretycznych do oddziaływań pedagogicznych czy formułowaniu treści i programów 
wychowawczych3. Kluczowym znaczeniem przedstawionej definicji jest proces 
interakcji, oddziaływania, prezentowanych przez osoby nauczające treści 
potencjalnym uczniom.  

Nacechowanie wiedzy zdaniem autora ma znaczenie jeżeli prezentuje  
ona określone wzorce, ideały i normy. Warto przytoczyć także definicję patriotyzmu 
rozumianego różnorodnie w ujęciu przedmiotowym i normatywnym (opartym  
o wyznaczone, przyjęte w społeczeństwie postawy i ideały). Pierwszy z nich wynika 
z przyjętej przez indywidualne jednostki postawy. Mowa tu o związku emocjonalnym, 
jakim osoba darzy ojczyznę oraz uczuciach wpływających na omawianą relacje. 
Drugi rozpatruje płaszczyznę należności jaką deklarowany patriota musi spełnić aby 
w pełni zrealizować swoje należności względem umiłowanego kraju. Warto także 
dodać, że korzyści mogą pozostawać jednostronne, a wynikłych uczuć nie należy 
interpretować jako posiadających ukryty interes jednostki4. Rozległość podmiotów 
zaangażowanych w system edukacji jest systematycznie uzupełniana poprzez 
udział i wzmożoną aktywność podmiotów pozarządowych.  

Definiując organizacje pozarządową należy wskazać iż jest to grupa celowa, 
działająca w imieniu i na rzecz innych zbiorowości, w oparciu o współpracujących ze 
sobą ludzi, których działania regulują specyficzne zasady, najczęściej ujęte w formie 
statutu organizacji. Należy wskazać, że domysłem funkcjonowania opisywanych 
podmiotów jest bezstronność względem komponentów tworzących grupy wpływów, 

                                                           
2https://sjp.pwn.pl/szukaj/aksjologia.html [dostęp: 23.05.2019]. 
3U. Ostrowska, Aksjologiapedagogiczna  - subdyscyplina naukowa pedagogiki, Roczniki Pedagogiczne 
2017, Tom 9 (45), nr 2, str. 19-20. 
4J. Frątczak, O wychowaniu patriotycznym w szkole, Nauczyciel i Szkoła 1 (49), str. 111-112. 
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a zwłaszcza władzy zwierzchnej ustanawianej w drodze wyborów przez obywateli 
państwa demokratycznego5. 
 

Wybrane metody badawcze 
Badanie przeprowadzono w roku szkolnym 2018/2019 na grupie uczniów klas 

obecnie wygaszonych gimnazjów, które należały do XXI Liceum 
Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie. Wieku osób badanych obejmował 
przedział 15-16 lat. Liczba respondentów wynosiła trzydzieści dziewięć osób. Wybór 
podmiotu badanego był celowy. Wynikał z regularnej organizacji prelekcji 
prowadzonych przez Związek Sybiraków delegatury w Tarnowie na przestrzeni lat 
nauki w oddziałach gimnazjalnych. Sformułowanie pytań, dobór treści i pojęć 
zawierała przyswojona przez uczniów podstawa programowa z przedmiotów: wiedzy 
o społeczeństwie, historii czy edukacji dla bezpieczeństwa. Ankieta obejmowała 
instrukcję i pouczenie. Do każdego pytania dobrano trzy warianty odpowiedzi  
z czego respondent mógł wskazać jedną. Otrzymane wyniki zaprezentowano  
i metodą statystyczną przy użyciu diagramu kołowego. 
 

Analiza przeprowadzonych badań 
Ankieta zawierała dziesięć pytań. Otrzymane odpowiedzi opisano  

i poddano autorskiej analizie celem otrzymania odpowiedzi na pytanie postawione 
w tematyce niniejszej pracy. Dodatkowo uzyskane odpowiedzi prezentują sferę 
aksjologiczną podmiotów badanych odnoszących się do oglądu na postrzeganie 
wartości patriotycznych, przynależności narodowej i udziału w społeczeństwie 
obywatelskim. 

Pytanie pierwsze, odnosiło się do zainteresowań przedmiotem szkolnym oraz 
w kontekście narodowym, brzmiało następująco: Czy interesuje się Pani/Pan historią 
Polski i jej obywateli? Wariantami odpowiedzi były: 

a) tak 
b) nie 
c) nie mam zdania 

  
  
  

                                                           
5K. Jakubczak-Krawczyńska, Organizacje pozarządowe w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa 
demokratycznego, [w:] B. Pacek, T. Szmidtka, K. Jakubczak-Krawczyńska, Organizacje pozarządowe w 
zapewnianiu bezpieczeństwa państwa demokratycznego, str. 105-106. 



314 

 

Wykres 1. Schemat odpowiedzi na pytanie 1 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
71,8% ankietowanych uznaje że interesuje się historią Polski  

i jej obywateli. Jedynie 5,1% uznaje iż temat nie pozostaje w kręgu ich dociekań  
a 23,1% osób nie ma zdania w tym temacie. Otrzymany rezultat może wskazywać 
na liczne inicjatywy nauczyciela historii, w które sukcesywnie angażuje uczniów, 
mowa tu o spotkaniach z Tarnowską Delegaturą Związku Sybiraków. Ponadto 
odpowiedź na powyższe pytanie można rozpatrywać w kontekście współczesnych 
badań i opinii Krzysztofa Zamorskiego. Profesor twierdzi, że na przestrzeni  
lat rośnie zainteresowanie dziejami Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli 
zarówno w płaszczyźnie krajowej jak i u badaczy zagranicznych6. 

Pytanie drugie dotyczyło oddziaływania dziejów historii na wybory życia 
codziennego. Respondentów zapytano: Czy wydarzenia historyczne wpływają  
na Pani/Pana postępowanie i wybory życiowe? Ankietowani mieli do wyboru 
następujące warianty: 

a) mają znaczny wpływ na moje życie i postępowanie 
b) nie mają jakiegokolwiek znaczenia w moim życiu i postępowaniu 
c) nie mam zdania 

 
  

                                                           
6http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C460071%2Cprof-zamorski-mozna-mowic-o-wzroscie-
zainteresowania-historia-polski.html [dostęp: 23.05.2019]. 

Wykres 1. Czy interesuje się Pani/Pan historią Polski i 
jej obywateli?

a) tak

b) nie

c) nie mam zdania
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Wykres 2. Schemat odpowiedzi na pytanie 2 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
W przypadku tego pytania, 46,2% osób wskazało, że nie ma zdania, 33,3% 

określiło, że owe wydarzenia mają wpływ, a 20,5% osób zaznaczyło wariant drugi 
mówiący o braku jakiegokolwiek wpływu. Zdaniem autora zakres udzielonych 
odpowiedzi wskazują na brak pełnej znajomości minionych wydarzeń lub brak  
ich zrozumienia. Autor wskazując na kwestie utożsamiania się z narodem chciał 
również podkreślić charakter niniejszego badania. Uczniowie w okresie nauki  
w gimnazjum, przechodzą okres adolescencji, gdzie kształtuje się ich osobowość, 
chęć uzyskania odpowiedzi na pytanie kim jestem?, jaką mam rolę  
w społeczeństwie?7.  

W pytaniu trzecim uczniów zapytano: Czy istotna jest dla Pani/Pana tożsamość 
narodowa? Wybór odpowiedzi był następujący: 

a) tak, ponieważ daje poczucie odrębności względem innych narodowości 
b) nie, ponieważ nie integruje się ze swoim narodem 
c) jest mi obojętna 

 
  

                                                           
7D. Musiał, Kształtowanie się tożsamości w adolescencji, [w: P. Francuz, W. Otrębski], Tom 14, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s.73-76. 

Wykres 2. Czy wydarzenia historyczne wpływają 
na Pani/Pana postępowanie i wybory życiowe?

a) mają znaczący wpływ
na moje życie i
postępowanie

nie mają jakiegokolwiek
znaczenia w moim życiu i
postępowaniu

c) nie mam zdania
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Wykres 3. Schemat odpowiedzi na pytanie 3 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Odpowiedzi pozostały praktycznie jednoznaczne. 76,9% respondentów 

opowiedziało się twierdząco wybierając pierwszy wariant, obojętność wskazało 
5,1% pytanych a jedynie 18% zanegowały integrację z narodem. Suma odpowiedzi 
drugiej i trzeciej wynosiła 23,1% co może powodować niepokój i winna  
być omawiana na lekcjach wychowawczych. 

Pytanie czwarte, podobnie jak trzecie, miało na celu zarówno weryfikację pojęć 
z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie jak i określenie postawy względem 
zasadności obecności podmiotów w życiu społecznym, brzmiało: Czy istotnym jest 
dla Pani/ Pana zasadność aktywności w ramach społeczeństwa obywatelskiego? 
Wariantami odpowiedzi były: 

a) jest istotna z uwagi na demokratyczny charakter państwa 
b) jest bezzasadna 
c) nie mam zdania 

 
  

Wykres 3. Czy istotna jest dla Pani/Pana  tożsamość 
narodowa ?

a) tak, ponieważ daje
poczucie odrębności
względem innych
narodowości

b) nie, ponieważ nie
integruje się ze swoim
narodem

c) jest mi obojętna
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Wykres 4. Schemat odpowiedzi na pytanie 4. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Część stanowiąca 58,9% ankietowanych udzieliła odpowiedzi pierwszej 

podkreślając przy tym fundamentalny charakter państwa demokratycznego. 7,7% 
pytanych nie ma zdania, a 33,4% osób ujmują podane treści za bezzasadne. Wybór 
omawianej aktywności, zdaniem autora determinuje charakter pracy całego zespołu 
pedagogicznego XXI Liceum z Oddziałami Gimnazjalnymi. Udział w inicjatywach 
społecznych, wolontariacie, prelekcjach prowadzonych przez Związek Sybiraków 
wspiera procesy integracyjne uczniów z całym społeczeństwem. 

Pytanie piąte dotyczyło bezpośrednio kształtowania światopoglądu uczniów 
przez organizację pozarządową ujętą w temacie artykułu. Respondentów zapytano: 
Czy uważa Pani/Pan, że organizacja prelekcji przez Związek Sybiraków wpłynęła na 
postrzeganie przez Panią/Pana historii Narodu Polskiego? Wybór odpowiedzi był 
następujący: 

a) tak, zmieniły mój dotychczasowy pogląd na wskazane kwestie 
b) nie wywarły u mnie żadnych refleksji i przemyśleń 
c) nie mam zdania 

 
  

Wykres 4. Czy istotnym jest dla Pani/Pana zasadność 
aktywności w ramach społeczeństwa obywatelskiego?

a) jest istotna z uwagi na
demokratyczny charakter
państwa

b) jest bezzasadna

c) nie mam zdania
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Wykres 5. Schemat odpowiedzi na pytanie 5. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Otrzymane odpowiedzi wskazują, że rodzaj zajęć w formie prelekcji trwale 
zmienia ogląd na postrzeganie historii Narodu Polskiego, o czym świadczy wybór 
pierwszego wariantu przez 74,4% ankietowanych. Jedynie 10,2 % nie ma zdania  
a 15,4% nie mają w tym temacie żadnych refleksji. Odpowiedź na to pytanie 
jednoznacznie podkreśla zmiany jakie zachodzą w osobowości młodego człowieka 
poprzez udział organizacji pozarządowych w procesie edukacji i socjalizacji. 
 Pytanie szóste dotyczyło bezpośrednio udziału Związku Sybiraków  
w lepszym zdobywaniu i przyswajaniu wiedzy historycznej. Uczniów zapytano:  
Czy poprzez organizację prelekcji prowadzonych przez Związek Sybiraków 
rozszerzyła się Pani/Pana wiedza dotycząca represji dokonywanych na Narodzie 
Polskim?Do dyspozycji respondentów były następujące odpowiedzi: 

a) tak, ponieważ miałam(-em) okazję spotkać bezpośrednich uczestników tych 
wydarzeń 
b) nie, ponieważ było to tożsame z wiedzą dostępną w podręcznikach 
szkolnych 
c) nie interesuje mnie ten temat 

 
  

Wykres 5. Czy uważa Pani/Pan, że organizacja 
prelekcji przez Związek Sybiraków wpłynęła na 
postrzeganie przez Panią/Pana historii Narodu 

Polskiego?

a) tak, zmieniły mój
dotychczasowy pogląd na
wskazane kwestie

b) nie wywarły u mnie
żadnych refleksji i
przemyśleń

c) nie mam zdania
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Wykres 6. Schemat odpowiedzi na pytanie 6 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Zbliżone odpowiedzi względem pytania piątego pokazują iż podstawową, 
(podręcznikową) wiedzę dotyczącą krzywd i represji Narodu Polskiego, uczniowie 
mogą znacznie rozszerzać dzięki organizowanym prelekcją. 66,7% odpowiedzi  
w wyborze wariantu pierwszego sugeruje słuszność spotkań ze Związkiem 
Sybiraków i zainteresowanie uczniów kontaktem z osobami, które przeżyły 
wydarzenia zapisane na kartach historii Rzeczypospolitej Polskiej. 23,1% pytanych 
nie interesuje dany temat, a 10,2% uważa przekazywaną wiedzę za tożsamą  
z wiedzą podręcznikową. 
 Pytanie siódme dotyczyło preferencji uczniów z zakresu przekazywanej wiedzy, 
brzmiało: Czy Pani/Pana zdaniem stopień przyswajalności wiedzy poprzez 
organizację prelekcji przez Związek Sybiraków jest znacząco większy,  
niż standardowa lekcja z nauczycielem przedmiotu? Ankietowani mieli do wyboru: 

a) tak, ponieważ daje możliwość uzyskania odpowiedzi na  
b) nie, ponieważ nie lubię tej formy przekazu wiedzy 
c) nie mam zdania 

 
  

Wykres 6. Czy poprzez organizację prelekcji 
prowadzonych przez Związek Sybiraków rozszerzyła 

się Pani/Pana wiedza dotycząca represji 
dokonywanych na Narodzie Polskim?

a) tak, ponieważ
miałam(-em) okazję
spotkać bezpośrednich
uczestników tych
wydarzeń
b) nie, ponieważ było to
tożsame z wiedzą
dostępną w
podręcznikach szkolnych

c) nie interesuje mnie
ten temat



320 

 

Wykres 7. Schemat odpowiedzi na pytanie 7. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Większa część zapytanych aż 69,2% osób wybrało wariant pierwszy, twierdząc,  

że dzięki tej formie prowadzenia zajęć lekcyjnych stopień przyswajalności wiedzy 
jest znacząco wyższy. Zdaniem autora ciekawość oraz wartość poznawcza prelekcji 
wynika z możliwości aktywizacji podmiotów nauczanych oraz ich bezpośredniego 
zaangażowania w przygotowanie pytań i samodzielnego dochodzenia do twórczych 
wniosków. Zarówno odsetek 15,4% osób nie preferuje tej formy przekazu wiedzy  
a także ta sama ilość nie ma zdania. 
 Pytanie ósme dotyczyło także form prowadzenia lekcji, w kontekście stałej 
obecności prelekcji w planie lekcji. Badanych zapytano: Czy Pani/Pana zdaniem 
forma prowadzenia zajęć poprzez prelekcje powinna znaleźć się w regularnych 
planach lekcyjnych? 

a) tak, gdyż jest istotnym rozszerzeniem wiedzy książkowej 
b) nie, gdyż jest jedynie stratą czasu 
c) nie mam zdania 

 
  

Wykres 7. Czy Pani/Pana zdaniem stopień
przyswajalności wiedzy poprzez organizację
prelekcji przez Związek Sybiraków jest znacząco
większy, niż standardowa lekcja z nauczycielem
przedmiotu?

a) tak, ponieważ daje
możliwość uzyskania
odpowiedzi na
wszystkie pytania
b) nie, ponieważ nie
lubię tej formy przekazu
wiedzy

c) nie mam zdania
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Wykres 8. Schemat odpowiedzi na pytanie 8 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Rozbieżność w tym przypadku nie jest znaczna. 74,4% osób zaznaczyło 

odpowiedź pierwszą, gdyż wiedza podręcznikowa nie jest dla respondentów 
wystarczająca. 20,5% zapytanych nie ma zdania, a jedynie odsetek 5,1%twierdzi, 
że przytoczona forma jest stratą czasu. 

Pytanie dziewiąte miało na celu pokazanie zainteresowania promocją przekazu 
wiedzy. Ankietowanym zadano pytanie: Czy uważa Pan/Pani, że wiedzę dotyczącą 
represji Narodu Polskiego powinno się rozpowszechniać i popularyzować? 

a) należy ja rozpowszechniać i nigdy o niej nie zapominać 
b) nie jest to kwestia istotna i należy o niej zapomnieć 
c) nie mam zdania 

 
  

Wykres 8. Czy Pani/Pana zdaniem forma 
prowadzenia zajęć poprzez prelekcje powinna  
znaleźć się w regularnych planach lekcyjnych?

a) tak, gdyż jest istotnym
rozszerzeniem wiedzy
książkowej

b) nie, gdyż jest jedynie
stratą czasu

c) nie mam zdania
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Wykres 9. Schemat odpowiedzi na pytanie 9. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Wartość tematyczna, w tym przypadku odnosiła się do promocji bezstronnej 

wiedzy, przekazywanej dzięki osobą z grona Związku Sybiraków. Zdaniem 
większości 71,8% osób, deklaruje odpowiedź pierwszą dotycząca 
rozpowszechniania i popularyzacji jest najbardziej odpowiednia. Jedynie jedna 
osoba (2,6%) zaznaczyła odpowiedź drugą, a 25,6% osób nie ma zdania. 
 Ostatnie pytanie dziesiąte dotyczyło przekazu wiedzy i faktów historycznych. 
Brzmiało: Czy ma Pani/Pan zamiar przekazywać zdobytą wiedzę obecnym  
oraz przyszłym pokoleniom? Wybór odpowiedzi przedstawiał się następująco: 

a) tak, ponieważ Naród Polski powinien żyć w świadomości historycznej 
b) nie, ponieważ nie należy to do moich obowiązków 
c) nie mam zdania 

 
  

Wykres 9. Czy uważa Pan/Pani, że wiedzę 
dotyczącą represji Narodu Polskiego powinno się 

rozpowszechniać i popularyzować?

a) należy ja
rozpowszechniać i nigdy o
niej nie zapominać

b) nie jest to kwestia
istotna i należy o niej
zapomnieć

c) nie mam zdania
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Wykres 10. Schemat odpowiedzi na pytanie 10 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Podobnie jak w pytaniu trzecim treści odnosiły się do tożsamości narodowej  

i przynależności w kwestii przekazu świadomości przyszłych pokoleń. 69,2% 
badanych opowiedział się na odpowiedzią pierwszą, zdaniem autora wynika  
to z procesów wspomnianej aksjologii pedagogicznej realizowanej w ramach danej 
placówki dydaktyczno-oświatowej. Odsetek 10,3% opowiada się za odpowiedzią 
drugą mówiącą o braku należności w tym względzie a 20,5% nie ma zdania. Warto 
porównać otrzymane odpowiedzi na pytanie z tematyką dotyczącą istoty tożsamości 
narodowej zawartej w pytaniu trzecim. Zdaniem autora pielęgnowanie wartości i idei 
jest kluczowe także w formie faktów przekazywanej wiedzy historycznej. Umacnianie 
tożsamości powinno odnosić znaczne skutki również w chęci przekazu omawianych 
treści. 
 

Podsumowanie i wnioski 
Analiza wybranego obszaru badawczego, poprzez pryzmat przeprowadzonych 

badań naukowych, pokazuje zasadność obecności organizacji pozarządowych 
(trzeciego sektora) w życiu publicznym. Przedstawione wyniki badań ankietowych 
na przykładzie prelekcji Związku Sybiraków delegatury w Tarnowie przedstawiają 
wpływ na zakres wiedzy z zakresu: historii, wiedzy o społeczeństwie, a także 
rzeczywiste zmiany poglądów natury etyczno-moralnej, u uczniów XXI Liceum 
Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie z Oddziałami Gimnazjalnymi. 
Celowość organizacyjna zdaniem autora winna być rozszerzana i nie ograniczać się 
jedynie terytorialnie do nielicznych placówek naukowo-dydaktycznych, obecnie 
współdziałających z omawianą organizacją. Właściwym dla dzieci i młodzieży jest 
rzeczywista obecność opisywanej organizacji na poszczególnych etapach nauki, jak 
i rozwoju. Z uwagi na podeszły wiek zarówno bezpośrednich uczestników wydarzeń 
na Sybirze jak i ich rodzin, należy bezzwłocznie wdrażać spotkania młodzieży do 

Wykres 10.Czy ma Pani/Pan zamiar przekazywać 
zdobytą wiedzę obecnym oraz przyszłym 

pokoleniom?

a) tak, ponieważ Naród
Polski powinien żyć w
świadomości historycznej

b) nie, ponieważ nie
należy to do moich
obowiązków

c) nie mam zdania
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planów lekcyjnych. Zaniechanie w tym przypadku może całkowicie ograniczyć 
dostępność do wymienionych osób a zwłaszcza do przekazywanych treści. Na 
uczestnikach tych ważnych wydarzeń, zdaniem autora spoczywa zobowiązanie aby 
do końca swoich dni głosili prawdę o wydarzeniach związanych z krzywdą  
i represjami Narodu Polskiego. Zobowiązanie to spoczywa także na pedagogach  
i pozostałych osobach zaangażowanych w szkolnictwo szczebla - lokalnego, 
regionalnego i ogólnopolskiego, uwzględniając etapy nauczania oraz obecność 
sektora NGO w jego kształtowaniu8. Ostatnim najważniejszym elementem jest 
obowiązanie spoczywające na uczniach, które nakazuje im jako obywatelom 
Rzeczypospolitej Polskiej zachowanie tożsamości narodowej. Na zakończenie 
warto zacytować słowa męża stanu Józefa Piłsudzkiego: Należy zatem tak 
wychowywać młode pokolenia aby tej pamięci nie zatracać. 

Prawidłowe kształtowanie osobowości młodego człowieka, wykształcenie  
w nim empatii do drugiego człowieka, buduje silne państwo oparte o zasady 
solidaryzmu i społeczeństwa obywatelskiego.  
 

Streszczenie 
Artykuł prezentuje badania ankietowe dotyczące wpływu Związku Sybiraków 

Oddziału w Tarnowie na kształtowanie postaw patriotycznych i światopoglądowych 
na przykładzie uczniów XXI Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami gimnazjalnymi 
w Tarnowie. Wyniki pokazują iż udział organizacji pozarządowych (trzeciego 
sektora), pozytywnie wpływa na zainteresowania uczniów dziejami Narodu 
Polskiego. Ponadto ankiety pokazują znaczne zainteresowanie omawianą 
problematyką często niewystarczająco opisaną w materiałach źródłowych  
i podręcznikach przygotowanych do dydaktyki przedmiotu. Poprzez regularną 
organizację prelekcji uczniowie kształtują ogląd na historię Narodu Polskiego przy 
udziale bezpośrednich uczestników opisywanych wydarzeń.  

Słowa kluczowe:organizacje pozarządowe, aksjologia, edukacja 
 

Summary 
The article presents a questionnaire on the influence of the Siberian Association 

of the Branch in Tarnów on shaping patriotic attitudes and worldviews in students of 
the 21st High School with gymnasial departments in Tarnów. The results show that 
the participation of non-governmental organizations (third sector) positively affects 
the students' scientific and moral development. In addition, surveys show  
a significant interest in the issues discussed, often insufficiently described in the 
source materials and textbooks prepared for didactics of the subject. Through 
regular organization of the lectures, the students shape the view of the history of the 
Polish Nation with the participation of direct participants of the events described. 

Key words: non-governmental organizations, axiology, education 
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Robert STELMACH  
 

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO DEFINICJI SAMOEDUKACJI RELIGIJNEJ 
  
 

Wybrane zagadnienia 
Florian Znaniecki podaje, że samokształcenie jest to; ”[…] dobrowolne staranie, 

by własną osobę upodobnić do pewnego wzoru”1. W samowychowaniu 
chrześcijańskim wzorem tym jest osoba Jezusa Chrystusa, w wyznaniach 
chrześcijańskich dopełniany obrazami świętych i błogosławionych, z wyjątkiem 
protestantów, którzy jedynie Chrystusa uważają za świętego. Podobnie ma się rzecz 
w innych religiach: w judaizmie jest Mojżesz i Abraham, w buddyzmie Budda,  
w islamie Allah itd. Drugim istotnym terminem z punktu widzenia teologii praktycznej 
dla samowychowania, zawartym w definicji F. Znanieckiego jest „dobrowolne 
staranie”. Sięgając do źródłosłowia określenia można dostrzec, że jego istotą jest 
„dobra wola”2. Można więc z definicji Znanieckiego wyprowadzić cel 
samokształcenia religijnego, który oznaczałby dążenie człowieka do wolności  
w przestrzeni wartości Dobra3. W kontekście samoedukacji religijnej Dobro posiada 
strukturę wewnętrzną ukonstytuowaną w osobie ludzkiej przez wiedzę  
i doświadczenie. Wtedy treścią samoedukacji religijnej będzie wiedza  
i doświadczenie duchowe, a materią indywidualny byt ludzki i społeczny, np. 
wspólnota religijna lub wyznaniowa. Znaniecki zwraca uwagę w definicji na 
„upodobnienie”, a nie na naśladownictwo, które nie sprzyja autorefleksji, koniecznej 
w samokształceniu z uwagi na wartość Dobra. Naśladownictwo oddala od celu 
samokształcenia, jakim jest wolność, polegająca na dobrowolnym wyborze wartości 
istotnych dla życia i bytu osoby ludzkiej. Zamyka dostęp do przestrzeni pytań 
możliwych i koniecznych o sens życia i znaczenie egzystencji ludzkiej jako takiej. 
Stąd czynnikiem kształtującym jest wyobraźnia ludzka i system wartości 
zorientowany na Dobro, które przekracza granice poznania ludzkiego, czyli 
duchowość, którą można zdefiniować jako zespół jakości istotnych wartościowo  
w życiu duchowym człowieka. Dlatego właśnie celem artykułu jest przedstawienie 
możliwych i koniecznych warunków bytowych dla samoedukacji religijnej w postaci 
założeń ze względu na dobro indywidualne i społeczne w kontekście przyrodniczo-
egzystencjalnym. Rozpoznanie tych warunków powinno ułatwić badania i krytykę 
samoedukacji religijnej także na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa. Wydaje się, że 
w tym wypadku najłatwiej skorzystać z dorobku hermeneutyki4, szczególnie 
egzystencjalnej, która proponuje, choć nie wprost, wykładnię do działania 
badawczego, polegającą na osadzaniu reguł hermeneutycznych na kole 
teologicznym danego wyznania lub wspólnoty religijnej z zastosowaniem 
wnioskowania entymematycznego, poszukującego zasady działania „centrum” 
wspólnoty wyznaniowej oraz „Centrum” wyznania Wiary w zakresie pedagogiki 
religijnej. W istocie realizowany jest cel twórczy, stawania się „człowiekiem wiary”, 

                                                           
1Znaniecki Florian, Socjologia wychowania, t. 2, Warszawa, 1973, s. 179.  
2W aspekcie teologicznym źródłem „dobrej woli” jest Bóg, a nie człowiek.  
3Terminy biblijne i wartości teologiczno-biblijne będą pisane w artykule wielką literą.  
4Milerski Bogusław, Z problemów hermeneutyki protestanckiej, Wydawnictwo Ewangelickie św. 
Mateusza, Łódź, 1996. 
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poznawany za pomocą metody hermeneutyki egzystencjalnej i narracyjnej w ramach 
skorelowanych części konstytutywnych samoedukacji. Metoda otwiera działanie 
przestrzeni edukacji religijnej na inne systemy wartości religijnych. Podtrzymuje cel 
kształtowania siebie samego, ale go nie rozwija w kierunku twórczym – stwarzania 
siebie samego, bo w jego wypełnianiu konieczne jest respektowanie własnego 
przekazu wiary. Wiadomo jednak powszechnie, że to działania duchowe decydują  
o tworzeniu samego siebie, a nie życie duchowe uczestników procesu edukacji 
religijnej w ramach własnego wyznania, gdy wynikają one z postulatu twórczego, jak 
w Bożym Akcie Stworzenia. Wtedy człowiek tworząc własną postać – kształtuje 
równocześnie samego siebie. Tworzy naturalnie, czyli zgodnie z prawami natury 
ludzkiej i przyrody, „w wierze i przez wiarę”, nawet w nieświadomości, przechodząc 
świadomie etapy wybranej dobrowolnie drogi, korzystając z rozpoznania Prawdy 
Osobowej przez jej czucie i rozumienie, które razem wzięte wyznaczają formy 
kształtowania osobowości w działaniach edukacyjnych zgodnych z kerygmatem 
wiary.   
 

Samowychowanie i samodoskonalenie religijne 
Wypracowując koncepcję samowychowania religijnego można skorzystać  

z dorobku badawczego wychowania estetycznego i samokształcenia, w kontekście 
kultury ogólnej. Teoria wychowania estetycznego wyznacza obszar poznania  
w dziedzinie sztuki, czyli wrażliwości człowieka na piękno, ale też rozważa inne 
źródła wrażliwości estetycznej, niekoniecznie związane z pięknem. Mamy więc do 
czynienia z wychowaniem do sztuki i przez sztukę, którym można odpowiednio 
przyporządkować [...] „kształcenie kultury estetycznej człowieka”5 oraz […] 
„całożyciowy proces kształcenia i samokształcenia człowieka dzięki interioryzacji 
wartości sztuki”6. Powstaje w ten sposób hierarchia wartości kulturowych, która nie 
musi, ale może, w pełni wpływać na człowieka. 

W takiej sytuacji istotnym dla samowychowania religijnego staje się pojęcie 
wartości, rozumiane w sensie szerszym i węższym. W znaczeniu szerszym wartości 
stają się kategorią filozoficzną i teologiczną, a w znaczeniu węższym, 
przyporządkowane zostają pedagogice i duchowości. Wtedy aktem wartościującym 
jest uczucie, a wartość stanowi o ukierunkowaniu działania podmiotu. Oznacza to, 
że wartość musi odwoływać się do doświadczenia, a nie wyłącznie do przedmiotu. 
W ten sposób stanowi warunek bytowy dla istnienia podmiotu i przedmiotu 
samowychowania. Wtedy sąd egzystencjalny związany z aktem wartościującym 
staje się przesłanką dla uczucia wartościującego. Wartość jednak to nie to samo co 
przeżycie wartości. Czyli uczucie wartościujące jest faktem duchowym, natomiast 
wartość przynależna przedmiotowi ulokowana jest w pedagogice. Tak 
porządkowane wychowanie estetyczne sprzyja precyzowaniu pojęcia 
samowychowania religijnego, wynika ono bowiem z poglądów filozoficznych, 
ujmujących estetykę jako refleksję nad sztuką7. Koncepcja wychowania religijnego 
musi pochodzić z poglądów teologicznych, ujmujących religię jako refleksję nad 
życiem, nad jego sensem i znaczeniem. Oczywiście w kontekście pytań 

                                                           
5Wojnar Irena, Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki, Warszawa 1980, s. 21. 
6Tamże. 
7Zob. Ingarden Roman, Książeczka o człowieku, Kraków, 1987 oraz tenże: Wykłady i dyskusje z estetyki, 

Warszawa, 1981. 
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egzystencjalnych.8 Drugie podejście na kanwie wychowania estetycznego 
eksploruje źródła wartości, jednak w zakresie osobowości człowieka. Wtedy 
wychowanie estetyczne definiuje się jako: […] „działanie za pośrednictwem przeżyć 
estetycznych, jakie zawdzięczamy elementom piękna w rzeczywistości społecznej, 
przyrodzie i sztuce, uważając to działanie za niezbędny czynnik w całokształcie 
procesu wychowania pełnej osobowości człowieka”9. Definicja jest wyraźna  
i klarowna oraz odpowiada istocie procesu edukacyjnego. Ostatecznie otrzymujemy 
wyróżnienie teologiczne, które koncentruje się na duchowości, a także 
psychologiczne, które zwraca się ku osobowości człowieka. Oba pojęcia razem 
odwołują się do wychowania kulturowego.  

Konsekwencją tego jest konieczność uwzględnienia determinacji sposobów 
życia i jego organizację. Należy wyznaczyć im wyraźne granice. Powstaje dzięki 
temu, choć jeszcze niewyraźny, obraz zalążków ukierunkowujących działanie 
ludzkie, któremu towarzyszy system uczuć i emocji w zależności od miejsca i czasu 
ich działania. Z uczuciami i emocjami wiążą się ideały i idee, które przez wartości 
wyznaczają sposoby działania członków społeczności. Uzasadniają ich działania,  
w pewnym wymiarze modyfikują, a nawet kontrolują. W tak przedstawionym obrazie 
doszukuję się tzw. centrum kultury religijnej, w którym działają wartości, normy  
i standardy religijne. W ten sposób samowychowanie religijne traktowane jest jako 
zjawisko naturalne występujące w społeczeństwie i przyrodzie. Możliwe jest wtedy 
porównywanie wartości, ustalenie ich wspólnych elementów, odrębności. Podejście 
badawcze do wartości otwiera możliwość wykorzystania metod eksperymentalnych 
na podbudowie psychologicznej. Równocześnie nie wyklucza poszukiwań przyczyn 
w zakresie rozpoznanych problemów poznawczych. Intuicja podpowiada mi, że 
badanie przyczyn może być obarczone bardzo trudnymi do uchwycenia błędami ze 
względu na zawarty w nich subiektywizm, choć w jakieś mierze racjonalny. Mamy 
bowiem do czynienia z dylematem wyboru. Zarówno ze strony badacza, jak i osoby 
badanej. Ten dylemat łatwiej rozwiązywać w oparciu o wartości, niż w drodze 
poszukiwania źródeł, skłaniających do podejścia formalnego. Wobec powyższego 
samowychowanie religijne należy wyodrębnić z pojęcia samoedukacji ze względu 
na cel, treść i dynamikę. Głównym celem jest wtedy tworzenie i rozwijanie więzi 
religijnej. Treść zdeterminowana celem wyznacza możliwe obszary budowania tej 
więzi w oparciu o systemy wartości, odnoszące się do: religii, moralności, wiedzy, 
obyczajowości, społeczeństwa i przyrody. Natomiast dynamika wyznaczona jest 
przez możliwe sposoby realizacji celów i treści. Wskazują one na fakt rozwoju jako 
procesu naturalnego o cechach przyrodniczych w otoczeniu społecznym, w tym jako 
składowej kształcenia i wychowania. 

Polskim badaczom i naukowcom odejście w pedagogice od starego 
paradygmatu pozwala rozszerzyć zakres badań i budowę bardziej adekwatnego do 
rzeczywistości modelu teoretycznego. Jednym z elementów takiego postępowania 
badawczego jest poszukiwanie kierunków określenia zakresu pojęcia 
samokształcenia. W toku tych poszukiwań, które mają charakter jakościowy, wydaje 
się konieczna zmiana terminologii. Stąd pojęcie samoedukacji i w konsekwencji 

                                                           
8W tym wypadku dobrze jest rozumieć religię jako „ogląd nieskończoności i do nieskończoności 
upodobanie”.  Zob. Schleiermacher Friedrich, Mowy o religii, Kraków, 1995, s, 75 i 198 oraz 73-74.  
9Chmielewska Anna, Problemy wychowania estetycznego, w: O wychowaniu estetycznym w szkole 
podstawowej, praca zbiorowa pod red. Ireny Słońskiej, Warszawa 1966, s. 11. 
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pojęcie samoedukacji religijnej. Pojęcie samoedukacji religijnej zorientowane 
wokół więzi kulturowych wyznacza szersze rozumienie aktywności religijnej  
i oświatowej. Już nie jest to pogląd, w którym terenem działania są wyłącznie 
kościoły i sale katechetyczne, lecz całokształt oddziaływań religijnych, odnoszących 
się do życia współczesnego człowieka. Ta okoliczność dyktuje nowe spojrzenie na 
więzi religijne i kulturowe oraz na rezultaty ich działania, które są znacznikami 
kierunków badawczych. Wypełniają one społeczny charakter samoedukacji religijnej 
w zakresie obszarów działania systemów wartości. Właśnie z uwagi na osobowy  
i społeczny charakter samoedukacji religijnej możliwa jest do spełnienia rozwojowa 
funkcja samoedukacji, rozumiana nie tylko jako kontynuacja oddziaływania 
systemów oświatowych, lecz jako autonomiczny proces rozwojowy człowieka, od 
zalążków świadomości do zakończenia życia.  
 

Definicja samoedukacji religijnej 
Przystępując do zdefiniowania procesu samoedukacji religijnej należy sobie 

wcześniej uświadomić czynniki warunkujące jego podjęcie, a także to, kogo dotyczą 
formułowane w niej założenia. Można wyróżnić trzy podstawowe czynniki, od których 
uzależnione jest podjęcie samoedukacji religijnej. Należą do nich wychowanie, 
samowiedza i ekspresja duchowa. Wychowanie jest czynnikiem, który wpływa na 
rozwój człowieka z zewnątrz w sposób zorganizowany i niezorganizowany. Poziom 
oddziaływań wychowawczych warunkuje zatem osobista możliwość doskonalenia 
się wychowanka. W zależności od tego, który z wymienionych sposobów 
oddziaływań zewnętrznych będzie lepiej przygotowywał do życia, istnieje większa 
możliwość przyswojenia określonego systemu wartości przez wychowanka. 
Wychowanie w swojej wszechstronności jest ściśle związane z nauczaniem i przez 
to wspólnie z nim warunkuje przygotowanie do samodzielnego życia religijnego. 
Samowiedza, zwana także w literaturze samoświadomością lub wiedzą o sobie, jest 
efektem samopoznania. Nie można prowadzić samowychowania bez poznania 
struktury własnej duchowości, tego co nabyte, doświadczone i tego, co właściwe jest 
tylko nam samym Tożsamości, dającej nam poczucie jestestwa, samookreślenia  
w świecie. Chodzi tutaj także o poznanie własnej świadomości kulturowej, gdyż ona 
warunkuje samoedukację religijną, dopełnia nasze życie duchowe elementami 
kulturowymi. Pierwszym sygnałem w tym zakresie będzie uświadomienie sobie 
własnych upodobań religijnych i kulturowych. Samoświadomość religijna jest zatem 
częścią samoświadomości w ogóle, jest wiedzą o własnym znaczeniu na rzecz 
odbierania i konstytuowania wartości religijnych, np. prawdy, dobra i piękna. 
Wyodrębniam tutaj samoświadomość religijną od świadomości kulturowej, w tym 
estetycznej, która jest częścią świadomości ogólnej. Pojawia się ona w kontaktach 
człowieka z otoczeniem w tzn. sytuacji estetycznej10. Innymi słowy jest to 
świadomość wartości religijnych istniejących w życiu człowieka11 w odniesieniu do 
świata zewnętrznego. Samowiedza wpływa na jakość samooceny i samokontroli 
oraz warunkuje przedsięwzięcia samowychowawcze, czyli nie tylko decyduje  
o pojęciu samoedukacji religijnej, ale także reguluje ten proces. Ekspresja duchowa 
to trzeci warunek podjęcia samoedukacji religijnej, przez którą rozumiem jakąkolwiek 
formę wyrażania swoich przeżyć egzystencjalnych. Przejawy ekspresji duchowej 

                                                           
10Gołaszewska Maria, Świadomość piękna, Warszawa, 1970, s. 580. 
11Zobacz , tamże, s. 15. 
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mogą być różnorodne. Począwszy od odczuwania wartości religijnych w rożnych 
kontekstach życia własnego, a skończywszy na doświadczeniu lub tworzeniu 
wartości duchowych w działaniu12. Nie ma samoedukacji religijnej bez ekspresji 
siebie, wzbogaconej kulturowo i estetycznie. Ekspresja taka uzewnętrznia się  
w postawach religijnych i kulturowych. Im bogatsze, bardziej wysublimowane  
i komunikatywne środki ekspresji, tym pełniejsza samoedukacja religijna. Ekspresja 
duchowa nadaje kierunek podejmowanej samoedukacji religijnej. Wobec 
powyższego uważam, że: Samoedukacja religijna to twórcza kontynuacja 
wychowania, integralna dziedzina samowychowania, polegająca na 
samodzielnym tworzeniu własnej postawy religijnej w oparciu o jakości  
i wartości kulturowe rzeczywistości społecznej odnoszące się do: państwa, 
obyczajowości, wiedzy, moralności oraz przyrody i sztuki, w obszarze życia 
duchowego i duchowości. Wynika z tego, że samoedukacja religijna rozpoczyna 
się w rodzinie, a kończy na „łożu śmierci”. Jest też kontynuacją wychowania 
współczesnego człowieka. Wskazuje także, że nie jest to indywidualna sprawa 
osoby, która je uprawia, bo ma wpływ na szerszy kontekst pedagogiczny i społeczny. 
O tym, że jest to kontynuacja twórcza, przekonuje fakt pojawienia się nowego 
podmiotu wychowawczego, który nie tylko uzupełnia braki wychowania, ale je 
wzbogaca przez rozszerzanie obszary działania lub pogłębianie, bardzo często 
dzięki zastosowaniu oryginalnych metod i środków, właściwych postawie religijnej  
i kulturowej. 

Ukazanie samoedukacji religijnej jako integralnej dziedziny samowychowania 
akcentuje powiązania z innymi dziedzinami samowychowania takimi jak 
światopoglądowe i moralne. Nie da się ich w sposób wyraźny oddzielić od siebie, 
ponieważ składają się one na treść procesu samowychowania. W samoedukacji 
religijnej można znaleźć pierwiastki innych dziedzin samowychowania.  
W wychowaniu wychowawca kieruje i kształtuje życie duchowe wychowanka.  
W samowychowaniu rolę wychowawcy przejmuje samowychowawca, który kieruje 
samym sobą. Wtedy samodzielność samowychowawcy uwidacznia się przy 
ustalaniu kierunku samoedukacji i określeniu przedsięwzięć samoedukacyjnych. 
Wywołuje je bowiem wyobraźnia i towarzysząca jej ekspresja duchowości. 
Samodzielność uwidacznia się również w czynnościach realizacyjnych 
samoedukacji. Wszelka płynąca pomoc w formie porad czy propozycji, jeśli zostanie 
przyjęta przez samowychowawcę, nacechowana jest jego indywidualnością, bo 
odwołuje się do jego tożsamości. Natomiast bodźce zewnętrzne inspirujące 
samowychowawcę do określonego działania zostają przez niego przetworzone  
i wprowadzone do realizacji celów samoedukacji. W tym także wyraża się aspekt 
samodzielności. Wszystko, żeby uzyskać oczekiwany obraz samego siebie. 

Przedmiotem, który w samoedukacji religijnej ma ulec przekształceniu jest 
postawa religijna. Składają się na nią trzy podstawowe elementy: intelektualny, 
uczuciowy i realizacyjny. O nich z kolei decydują spontaniczne komponenty, 
stanowiące strukturę postawy religijnej, w zależności od jej przedmiotu. Materiałem, 
który jest przetwarzany są jakości i wartości religijno-kulturowe rzeczywistości 
społecznej, przyrody i sztuki, odczuwane przez samowychowawcę, podlegające 
jego osobistej interpretacji, które są przenoszone na siebie i własne życie. Wtedy 

                                                           
12Por. Pialasińska Wiesława, Ekspresja – jej wartość i potrzeba, Warszawa, 1983, s. 32. 
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przez „wartość religijną” rozumiem szczególną własność przysługującą nie tylko 
przedmiotom, ale także zjawiskom przynależnym do świata człowieka i przyrody. 
Składają się na nią elementy, które określiłem mianem „jakości religijnych”. Jakość 
religijna, podobnie jak kulturowa, może występować niezależnie, niejako samoistnie, 
ale też niektóre wytwory człowieka i przyrody są też estetyczne, choć nie zawsze 
jest z nimi związana wartość religijna. Treść sformułowanej definicji ujawnia 
potrzebę określenia nadrzędnego celu samoedukacji religijnej oraz jej zakresu drogą 
sprecyzowania treści i zadań samoedukacji kulturowej. 
 

Zakończenie 
Za nadrzędny cel samoedukacji religijnej uważam alternację jakości i wartości 

kulturowych rzeczywistości społecznej, przyrody i sztuki w zakresie życia 
duchowego. W tym wypadku alternację rozumiem jako „przystosowanie” jakości do 
wartości zawsze i tylko wtedy, gdy wartość posiada każdą własność jakości wedle 
ich wzajemnego stosunku, przysługującą tejże jakości. Tak postawiony cel wyraża 
zarówno adaptacyjną jak i rekonstrukcyjną funkcję samoedukacji. Adaptacyjna 
dlatego, że elementy kulturowe świata natury i człowieka są odczuwane przez 
osobę. W ten sposób następuje swoiste porozumienie z zastanym światem wartości 
religijnych. Natomiast funkcja rekonstrukcyjna wyraża się w przekształcaniu 
wspomnianych elementów na siebie i własne życie duchowe. Nadrzędny cel 
samoedukacji religijnej może być realizowany, gdy spełnione będą cele pośrednie, 
które można nazywać zadaniami samoedukacji religijnej. Wskazać wtedy należy 
cztery typy zadań w procesie samoedukacji religijnej: 1) samodzielne rozwijanie 
wrażliwości duchowej w oparciu o jakości i wartości kulturowe rzeczywistości 
społecznej, przyrody i sztuki; 2) samodzielne kształtowanie kultury w życiu 
społecznym, w kontaktach z przyrodą i sztuką; 3) rozwijanie aktywności twórczej, 
której cel zorientowany jest na wzbogacanie doświadczeń religijnych. 
  

Streszczenie 
Artykuł jest próbą ustalenia wstępnych złożeń dla samoedukacji religijnej, w 

którym podano definicję samoedukacji religijnej.  
Słowa kluczowe: Florian Znaniecki, samowychowanie, samoedukacja, religia. 

 
Summary 
The article is an attempt to establish the basic elements for religious self-

education. A definition of religious self-education is given.  
Key words: Florian Znaniecki, self-education, religion.
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