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Wstęp 

 

 
 

Bezpieczeństwo jest fundamentem  
wszystkiego, co czynimy. 

Henry Kissinger 
 
 Współczesne problemy społeczeństw dotyczą ogólnego problemu, czy 
aktualnie człowiek czuje się bezpiecznie. Mamy tu na uwadze, że bezpieczeństwo 
towarzyszyło człowiekowi od zawsze i jest główną potrzebą człowieka, grup 
społecznych, narodów. Bez poczucia bezpieczeństwa w każdym miejscu człowiek 
nie może się samorealizować i rozwijać intelektualnie. A zatem, zapewnienie 
bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w państwie jest podstawowym 
warunkiem jego funkcjonowania. Wnioskując dalej, państwo przyjmując najwyższą 
formę organizacji życia społecznego posiada obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa swoim obywatelom o czym mówi art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej: „Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 
obywateli (...)” 1.  
 A zatem, prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa są najważniejszymi 
prawami człowieka. Dodać tu należy, że państwo reguluje stosunki pomiędzy władzą 
a obywatelem, organizuje niezbędne dla utrzymania ładu i spokoju takie instytucje 
jak policja, sądy, więzienia czy armię2. Ponadto, państwo wszelkimi dostępnymi 
sposobami powinno zapobiegać próbom anarchizacji życia społecznego, 
kształtować mechanizmy umożliwiające utrzymanie i kształtowanie porządku i ładu 
wewnątrz danego państwa3. W hierarchii potrzeb człowieka bezpieczeństwo od 
zawsze zajmuje bardzo ważne miejsce w jego życiu. 
 Po krótkiej dywagacji dotyczącej najogólniejszego ujęcia bezpieczeństwa 
człowieka, można przejść do analizy przedstawionej problematyki bezpieczeństwa, 
prezentowanej w wybranych opracowaniach autorów w naszym czasopiśmie 
Przegląd Naukowo – Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Prace zebrano  
w kilku obszarach prezentujących zagadnienia z następujących obszarów nauki: 
Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Psychologia i Peda-
gogika.  

Pierwszą część czasopisma pt. Bezpieczeństwo narodowe otwiera analiza 
dotycząca miejsca i roli państwa w strukturze systemu międzynarodowego. 
Rozważono główne atrybuty państwa w stosunkach międzynarodowych  
z uwzględnieniem suwerenności jako zasady prawa międzynarodowego a zatem 
międzynarodowej aktywności państwa. Zaproponowano formułę oceny siły państwa 
w stosunkach międzynarodowych, która pozwala na ich pozycjonowanie  
w strukturze systemu międzynarodowego. Omówiono rolę i miejsce państw trwale 
neutralnych w systemie międzynarodowego bezpieczeństwa. Podkreślono rolę 
konsolida-cyjności państwa jako istotnego atrybutu realizacji przez państwo swoich 

                                                           
1Art.5, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. 
2M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996, s. 178. 
3Tamże. 
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interesów narodowych na arenie międzynarodowej (J. Buczyński). W następnej 
pracy rozważono elementy bezpieczeństwa finansowego jako najważniejszego 
komponentu bezpieczeństwa ekonomicznego i głównego fundamentu 
bezpieczeństwa narodowego – z perspektywy Unii Europejskiej. Punktem wyjścia 
rozważań stały się zagadnienia terminologiczne i pojęciowe związane  
z bezpieczeństwem finansowym. Skoncentrowano się na trzech aktach przyjętych 
w 2019 r. w Unii Europejskiej (M. W. Płachta). Zainteresowano się również 
bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej w świetle współczesnych 
cyberzagrożeń cywilizacyjnych. Zwrócono uwagę na wykorzystanie nowych mediów 
dla pozyskania informacji poufnych i tajnych (o różnej klauzuli tajności i wadze 
informacji), przez rozmaite podmioty i osoby: instytucje państwowe, organy 
bezpieczeństwa państwa, służby wywiadów, a także hakerów i terrorystów. 
Podkreślono problem bezpieczeństwa narodowego oraz zabezpieczenia danych  
i informacji i stabilności państwa. Wyjaśniono pojęcie cyberterroryzmu i terroryzmu 
oraz przedstawiono współczesne technologie, systemy państwowe i biznesowe, 
wpływające na bezpieczeństwo człowieka, jego danych osobowych i prywatnych 
informacji (S. J. Malinowski). W ostatniej pracy tej części czasopisma omówiono 
rekomendacje George’a Friedmana dla strategii Stanów Zjednoczonych. 
Stwierdzono, że prezentowane przez futurologa scenariusze tej strategii zdają się 
być wypracowane z pominięciem rzetelnych badań ilościowych i jakościowych oraz 
sprowadzają się do określenia zaleceń, mających doprowadzić politykę Stanów 
Zjednoczonych do osiągnięcia oczekiwanych efektów (A. Wróbel). 
 W kolejnej części czasopisma pt. Bezpieczeństwo wewnętrzne zwrócono 
uwagę na ważne współcześnie zagadnienie gier komputerowych w świetle praw 
autorskich. Zaprezentowano podejścia do prawno-autorskiej ochrony gier 
komputerowych podkreślające konieczność analizy wielu aspektów pod kątem 
ochrony praw autorskich (S. Iskierka). Ciekawie ujęto również zagadnienie reklamy 
jako środka komunikacji wizualnej. Stwierdzono, że ważne jest zapewnienie 
bezpieczeństwa danych i propagowanie wśród reklamodawców umieszczania 
reklam w serwisach z legalnymi treściami. Wiąże się to z poszanowaniem przepisów 
obowiązującego prawa oraz prawa osób trzecich, w szczególności praw autorskich 
i praw pokrewnych (I. Iskierka). Skoncentrowano się również na zagadnieniach 
rynku żywności ekologicznej, jako specyficznym, rozwojowym i pozytywnym 
współcześnie zjawisku w sferze rolnictwa, racjonalizacji żywienia i ruchów 
ekologicznych. Produkty ekologiczne, zainteresowanie nimi, jest pokłosiem 
zainteresowania ekologią, co rodzi nadzieję na rozwój tego rynku. Podkreślono, że 
mimo zanotowanego ostatnio wzrostu ich sprzedaży jest on w Polsce nadal bardzo 
mały, gdyż stanowi jedynie 0,3% rynku żywności ogółem, gdy średnia dla całej Unii 
Europejskiej wynosi 4% (K. Knecht, A. Gurwin). Ponadto, zawarto przemyślenia 
dotyczące bezpieczeństwa społeczeństwa w aspekcie bezpieczeństwa 
funkcjonariuszy policji. Rozważono wynikające stąd współczesne zagrożenia 
państwa (M. Nowak). Zauważono, że bezpieczeństwo zawodowe rozumiane jako 
ochrona życia i zdrowia człowieka przed zagrożeniami w środowisku zawodowym 
jest utożsamiane z obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast rzadziej  
z obszarem bezpieczeństwa i higieny służby. Ponadto, bezpieczeństwo i higiena 
pracy (bhp) dotyczy najczęściej pracowników, czyli osób świadczących pracę na 
podstawie stosunku pracy, natomiast rzadziej osób niebędących pracownikami, czyli 
innych pracujących, np. na podstawie umowy cywilnoprawnej lub samozatrudnienia. 



9 

 

W konsekwencji tych stwierdzeń dokonano analizy aktualnych wymagań prawnych 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby dla funkcjonariuszy służby Celno-
Skarbowej (M. Krause). Ponadto, omówiono przykładowe założenia dotyczące 
badań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla analizy wypadków 
zawodowych (M. Krause). W dalszej części rozważono zagadnienie bezpieczeństwa 
pokrzywdzonego będącego przesłanką stosowania środków zapobiegawczych  
w polskim prawie karnym. Zaprezentowano funkcjonujący w polskim prawie karnym 
system środków zapobiegawczych wraz z jego oceną w kontekście możliwości 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom narażonym na negatywne działania 
oskarżonego (A. Kledyńska). Podjęto problem dostępności i skuteczności działań 
samorządu lokalnego w ramach programów dotyczących pomocy terapeutycznej 
kierowanej wobec osób uzależnionych od alkoholu. Analizy dokonano w wybranych 
miastach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Okazało się, że rekomendo-
wane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, jest celem, który lokalnie był 
interpretowany dość swobodnie przez sprawozdawców na temat takiej pomocy. 
Widoczny zastój w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przemawia za 
zmianą kształtu ogólnopolskich rozwiązań, bazujących na gminnych komisjach (B. 
Kołodziej, J. Stępień, W. L. Janik). Dokonano analizy projektu ustawy o stosunku 
państwa do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Wskazano podstawy prawne 
dążenia Kościoła do uregulowania swego bytu prawnego w formie odrębnej ustawy 
partykularnej oraz zarys prac legislacyjnych. Projekt ustawy o stosunku państwa do 
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan miał wiele redakcji i jego ostateczny kształt 
nigdy nie wyszedł poza prace zespołu redakcyjnego przy Departamencie Wyznań  
i Mniejszości Religijnych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. Wskazano, że jego zarys stanowi materiał bazowy dla innych 
związków wyznaniowych z grupy Kościołów ewangelikalnych (K. Zamirski). 
Zwrócono również uwagę Czytelnika na działania organów spółdzielni 
mieszkaniowych gwarantujące bezpieczeństwo jej funkcjonowania. Podkreślono, że 
czynności podejmowane w tym zakresie winny być zgodne z prawem i etyką. 
Tymczasem mimo, że ustawodawca przewidział szereg regulacji mających na celu 
wyeliminowanie patologii, nie zawsze działania powołane przez organy spółdzielni 
mieszczą się w granicach legalności. Wówczas można uznać, że bezpieczeństwo 
funkcjonowania organów spółdzielni zostaje istotnie zagrożone. Uznano, że wielu 
nieprawidłowościom w tym zakresie można zapobiegać podejmując działania  
o charakterze informacyjnym (A. Tymieniecka – Cichoń). 

W jednej z dwóch publikacji w następnej części czasopisma zatytułowanej 
Psychologia, poruszono kwestię kariery zawodowej jako elementu zarządzania 
zasobami ludzkimi żołnierzy Wojska Polskiego. Przeanalizowano uwarunkowania 
kariery zawodowej, rozwiązano kilka problemów: na czym polega kariera zawodowa, 
czym kariera zawodowa charakteryzuje się w ujęciu psychologicznym, w kontekście 
socjologicznym, a jak rozumiana jest w naukach o zarządzaniu. Rozważono również 
teoretyczne ujęcia modeli kariery określonych przez J. Hollanda, E. Scheina i H. 
Gunza (A. Rzepecka). Podjęto również współcześnie ważny problem dotyczący 
konsekwencji psychospołecznych i objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD)  
w grupie żołnierzy uczestniczących w misjach w Afganistanie i Iraku. Dokonano 
szczegółowej analizy objawów schorzenia w grupie żołnierzy w kontekście ich 
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długotrwałego pobytu w warunkach narażenia życia i zdrowia oraz niepokoju 
związanego z rozłąką z rodziną. Określono również częstość występowania  
i nasilenia objawów będących konsekwencją ekspozycji na wydarzenia 
traumatyczne na podstawie autooceny weteranów (M. Rogalewska). 

W ostatniej części czasopisma pt. Pedagogika zebrano cztery interesujące 
prace. Dokonano szczegółowej analizy organizacji procesu kształcenia na Wydziale 
Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, dla specjalności kształcenia: Technika  
i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uwzględniono w niej, że służba 
bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) jest wyodrębnioną w strukturze zakładu pracy 
jednoosobową lub wieloosobową jednostką organizacyjną, podlegającą 
bezpośrednio pracodawcy oraz pełni funkcje doradcze i kontrolne w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W rozważaniach przyjęto szczegółowe wymagania 
dotyczące zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone  
w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów (M. Krause). Rozważono problemy 
bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym, wskazano praktyczne aplikacje. 
Zwrócono uwagę, że przygotowanie dziecka do bezpiecznego funkcjonowania 
wymaga licznych zabiegów, rozmów, przykładu, wspólnych analiz różnych sytuacji 
oraz rozbudzenia u dziecka wiary w siebie i pokazania możliwości skutecznego 
działania. Stwierdzono, że świadomość unikania niebezpieczeństw można u dzieci 
formować pamiętając, by nie niszczyć ich wrażliwości, ale wyczulać zmysły na 
sygnały świadczące o możliwości wystąpienia zagrożenia. Uznano, że zachowań 
bezpiecznych można i trzeba dzieci nauczyć dla nich samych i dla naszego 
wspólnego dobra (B. Olender-Jermacz). Warto również zwrócić uwagę na 
rozważania o wychowaniu, kształtowaniu postaw patriotycznych w antycznej oraz 
średniowiecznej Europie. Dokonano analizy retrospektywnej rozwiązań w zakresie 
wychowania patriotycznego w epoce starożytności i średniowiecza. 
Przeanalizowano formy edukacji i wychowania od początków istnienia Państwa 
Polskiego oraz opisano dzieje wychowania w Europie. Rozważono istotę 
kształtowania postaw patriotycznych w Polsce i Europie (J. Martuszewska). 
Zachęcam również do przestudiowania bardzo interesujących rozważań intelektualnych 
dotyczących niepełnosprawności, bólu i cierpienia jako drogi do świętości. Jak 
zauważono, cierpienie i ból towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia aż 
do jego śmierci. Pozwalają człowiekowi poznać sens prawdziwego życia oraz 
samego siebie. Stwierdzono także, że różne są motywy cierpienia: od bólu, strachu, 
przerażenia, choroby czy śmierci kogoś bliskiego po nieszczęśliwą lub 
nieodwzajemnioną miłość. Rozważania zakończono sentencją, iż cierpienie jest 
nieodłącznym atrybutem życia pojedynczego człowieka, ale i całych pokoleń aż po 
cierpienie całego narodu (G. W. Nycz). 

Lektura powyższych publikacji wywołała moje przekonanie, że wiedza, badania 
i działania Autorów w nich zawarte w dużym stopniu dostarczą Czytelnikom 
powodów do refleksji i zainspirują do poszukiwań dobrych i nowych rozwiązań 
zmierzających ku wyższej jakości procesów edukacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa. Będą również sprzyjały usunięciu piętrzących się problemów, 
będących efektem systematycznie dokonujących się zmian społecznych. 

 
Maria Kozielska 
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Józef BUCZYŃSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 
 

MIEJSCE I ROLA PAŃSTWA W STRUKTURZE SYSTEMU 
MIĘDZYNARODOWEGO 

 
 

W literaturze przedmiotu nie spotyka się jednolitej, a tym samym powszechnie 
akceptowanej, definicji systemu międzynarodowego. W zależności od podejścia 
badawczego każdy z autorów podejmuje próbę własnej definicji takiego systemu 
która generalnie sprowadza się do określenia elementów – podmiotów takiego 
systemu – oraz, ukierunkowanymi na osiągnięcie określonego celu (np. poziomu 
bezpieczeństwa) zbioru interakcji (relacji) i funkcjonalnymi mechanizmami działania 
między tymi elementami. 

W tak zdefiniowanym systemie na jego wejściu jest cały pakiet potencjalnych 
wyzwań i zagrożeń (zdarzeń, procesów itp.) oddziaływujących na politykę 
bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego danego podmiotu systemu 
międzynarodowego np. państwa. Na wyjściu natomiast mamy efekty (skuteczność) 
tej polityki czyli określony poziom bezpieczeństwa państwa i siły jego oddziaływania 
na środowisko międzynarodowe co bezpośrednio przekłada się na pozycję, miejsce 
państwa, w strukturze sytemu międzynarodowego. 

Takie podejście do systemu jest zbieżne z definicją sformułowaną przez 
wybitnego teoretyka polityki, profesora paryskiej Sorbony Raymonda Arona, który 
definiował system międzynarodowy jako grupę państw utrzymujących ze sobą 
regularne stosunki, zdolnych do wspólnych działań w przypadku zagrożeń. Twierdził 
również, że system międzynarodowy tworzą jednostki polityczne, które utrzymują ze 
sobą regularne stosunki i że każda z tych jednostek może być wciągnięta  
w powszechną wojnę1.  

Ta definicja eksponuje państwo jako najważniejszy podmiot systemu 
międzynarodowego oraz wskazuje, że jego siła (potencjał ekonomiczny, 
gospodarczy, militarny i motywacyjny – polityczny) pozycjonuje jego miejsce  
w strukturze tego systemu. 

Paradygmat realizmu poznawczego w podejściu badawczym problematyki 
stosunków międzynarodowych zakłada, że: 

 Państwo jest najważniejszym elementem systemu międzynarodowego i tym 
samym najaktywniejszym jego uczestnikiem, 

 Państwo kieruje się w aktywności na arenie międzynarodowej własnym 
interesem narodowym, a nie dobrem innych, 

 Przetrwanie, niezależność, suwerenność są celem wszystkich działań 
państwa w środowisku międzynarodowym, 

 Siła i potęga państwa jest wyznacznikiem jego miejsca w strukturze systemu 
międzynarodowego i tym samy środkiem do realizacji stawianych celów, 

 Środowisko międzynarodowe nie jest bytem idealistycznym lecz cechuje je 
konfliktowość, antagonizm, a użycie siły we wszystkich jej formach  

                                                           
1Mielczarek A., ( tłum. ) Pokój i wojna między narodami . Centrum im. Adama Smitha. Warszawa 1995 r 
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i przejawach jest podstawową cechą aktywności i realizacji celów państwa 
na arenie międzynarodowej.  

Według konwencji o prawach i obowiązkach państw przyjętej na VII Konwencji 
w Montevideo  ( 03-26.12.1933 r.) państwo jako podmiot prawa międzynarodowego 
powinno posiadać następujące atrybuty: 

 Określone terytorium ( obszar lądowy, morski, przestrzeń powietrzną, 
wnętrze ziemi ) oddzielone od innych granicą,  

 Stale zamieszkujące to terytorium ludność, 

 Suwerenną władzę – rząd sprawujący efektywną władzę nad terytorium 
oraz zamieszkującą je ludnością,  

 Zdolność do wchodzenia z innymi państwami w relacje międzynarodowe 
– nawiązywania i utrzymywania stosunków międzynarodowych2. 

Politologiczną definicję państwa, łączącą w jedną spójną całość wszystkie jego 
atrybuty, przedstawił prof. Mariusz Gulczyński którego zdaniem państwo jest 
przymusową organizacją, wyposażoną w atrybutu władzy zwierzchniej po to, by 
chronić przez zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi ład zapewniający 
zasiedlającej jego terytorium ludności, składającej się ze zróżnicowanych grup  
o zróżnicowanych interesach oraz tworząc im warunki egzystencji korzystne 
odpowiednio do ich siły, ekonomicznej pozycji i politycznych wpływów3.  

Tak sformułowane atrybuty państwa znalazły także swoje odzwierciedlenie  
w naszej Konstytucji która w artykule 5 mówi, że Rzeczypospolita Polska strzeże 
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa 
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli, strzeże dziedzictwa 
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju4. 

Dla stosunków międzynarodowych nie jest ważna sama formuła powstania 
państwa (np. wyzwolenie spod zależności innych państw lub narodów, oderwania 
części terytorium od innego państwa, rozpad jednego państwa na kilka nowych) 
ważny jest natomiast sam fakt jego powstania. Data ta ma doniosłe znaczenie gdyż 
od tej daty państwa stają się podmiotem i potencjalnym uczestnikiem stosunków 
międzynarodowych. Może tym samy korzystać z przysługujących państwu atrybutów 
w stosunkach międzynarodowych do których należą: 

 Prawo legacji czynnej i biernej, obejmujące możliwość wysyłania swoich 
przedstawicieli za granicę i przyjmowania obcych przedstawicieli u siebie, 

 Prawo uczestniczenia we wszystkich przejawach istniejących stosunków 
międzynarodowych, 

 Prawo współtworzenia nowych norm, instytucji i struktur w środowisku 
międzynarodowym5.  

Dla stosunków międzynarodowych niezwykle ważny jest nie sam fakt 
deklaratywnego ogłoszenia ( konstytuowania ) się danego państwa ale jego uznanie, 
potwierdzenie jego istnienia, przez inne państwa poprzez podjęcie i nawiązanie  
z nim stosunków międzynarodowych. Zakres uznania ma duże znaczenie dla 
uczestnictwa państwa w stosunkach międzynarodowych. Państwo uznane przez 

                                                           
2Montevideo Convention on Rights and Duties of States Signed 26 December 1933.  
3Gulczyński M., Politologia. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo DRUKTUR Warszawa 2010. 
4Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  
5Muszyński M., Państwo w prawie międzynarodowym. Istota, rodzaje, atrybuty. Wydawnictwo STO 2102. 
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większą liczbę innych państw może w szerszym wymiarze uczestniczyć w życiu 
międzynarodowym. Niektóre, zwłaszcza nowo powstałe państwa, mają ograniczoną 
możliwość aktywnego włączenia się w system stosunków międzynarodowych czego 
dowodzi przykład Osetii Południowej, Abchazji czy nawet Kossowa. Państw których 
powstanie, jako podmiotów prawa międzynarodowego, zostało uznane, poprzez 
nawiązanie z nimi stosunków dyplomatycznych, przez ograniczoną liczbę 
podmiotów systemu międzynarodowego. Uznanie państwa często stanowi swoistą 
broń polityczną gdyż państwa nieuznające mogą blokować udział państw 
nieuznawanych w stosunkach politycznych czy gospodarczych z innymi państwami. 
Zasady uznawania państw przez społeczność międzynarodową nie mają 
skodyfikowanych w prawie międzynarodowym norm, zasad i reguł. Praktyka 
dowodzi, że może być ono uczynione poprzez oświadczenie notą lub podpisanie 
bilateralnej umowy o współpracy albo przez nawiązanie stosunków 
dyplomatycznych. Istnieje również procedura tzw. indywidualnego i zbiorowego  
uznawania które może nastąpić np. w wyniku głosowania za przyjęciem danego 
państwa do ONZ co skutkuje szerszym jego otwarciem na aktywność na arenie 
międzynarodowej czyli zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków  
z innymi państwami.  

Na przestrzeni lat zmianom uległa zarówno liczba państw jak i ich pozycja oraz 
miejsce w systemie międzynarodowego bezpieczeństwa i tym samym także  
w stosunkach międzynarodowych. Aktualnie strukturę tego systemu stanowi ponad 
200 państw ale z punktu widzenia podmiotowości prawno – międzynarodowej należy 
także wspomnieć o specyficznych podmiotach w stosunkach międzynarodowych np. 
takich jak Unia Europejska, Watykan – Stolica Apostolska czy Autonomia 
Palestyńska które to podmioty w różny sposób są afiliowane przy ONZ. Jednak to 
państwa zajmują bardzo szczególną pozycję w stosunkach międzynarodowych.  
Z jednej strony są wpisane w system prawa międzynarodowego i podlegają 
skodyfikowanym w tym prawie normom i zasadom ale z drugiej strony, jednocześnie, 
same je tworzą i same określają, gdzie kończy się jego zasięg, a zaczyna 
suwerenność państwa.  

Suwerenność państw jest podstawową zasadą współczesnego prawa 
międzynarodowego. Jest bardzo istotnym atrybutem państwa, który pozwala je 
odróżnić od innych podmiotów prawa międzynarodowego które to prawo jako 
paradygmat przyjmuje, że władza państwowa jest władzą najwyższą, która nie 
podlega żadnej innej władzy zewnętrznej, a zarazem jest władzą pierwotną, w tym 
sensie, że swoich uprawnień nie czerpie od żadnej innej władzy. Państwa nie uznają 
nad sobą żadnej innej władzy która mogłaby dyktować prawa dla nich wiążące.  
W sprawach międzynarodowych posiadają pełną kompetencję do regulowania 
swych stosunków z innymi państwami, zgodnie z własną racją stanu. Należy jednak 
pamiętać o tym jak podkreśla Kranz J.,6 „suwerenność nie zanika wraz  
z intensyfikacją stosunków międzynarodowych i rozwojem prawa 
międzynarodowego. Należy raczej sądzić, że wraz z ewolucją prawa 
międzynarodowego ulega zmianie postrzeganie suwerenności i jej funkcji, a także 
roli państwa ”.Suwerenność min. oznacza, że w sprawach międzynarodowych 
państwa posiadają pełnię kompetencji do regulowania swoich stosunków 
międzynarodowych z innymi państwami zgodnie z własnymi potrzebami i własnym 

                                                           
6Łazowski A., Zawidzka A., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2009 s. 89. 
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interesem narodowym. Podkreślić jednak należy, że istotnym atrybutem i tym 
samym konsekwencją suwerenności jest prerogatywa państw kierowania się 
własnym, narodowym, interesem przy zaciąganiu zobowiązań międzynarodowych, 
zawieraniu umów międzynarodowych czy podejmowaniu decyzji o członkostwie  
w organizacjach międzynarodowych. Tak więc w sytuacji akcesji do organizacji 
międzynarodowej (w szczególności np. w przypadku członkostwa w Unii 
Europejskiej czy NATO) mamy do czynienia z przekazaniem prawa do wykonywania 
pewnych kompetencji państwa przez organy tych organizacji, a nie zrzeczeniem się 
na ich rzecz własnej suwerenności. Zasada ta implikuje tezę, iż kompetencje państw 
w stosunkach międzynarodowych mogą podlegać pewnym ograniczeniom 
wynikającym z prawa międzynarodowego, tym samym zakres kompetencji własnych 
państwa będzie zawsze uzależniony od stanu jego zobowiązań międzynarodowych 
ujętych w stosownych umowach i traktatach akcesyjnych. Oznacza to, że państwo 
w stosunkach międzynarodowych nie może postępować zupełnie dowolnie. Granicą 
wykonywania władzy suwerennej jest przede wszystkim poszanowanie 
suwerenności innych podmiotów prawa międzynarodowego, w szczególności 
przyjętych na siebie zobowiązań na arenie międzynarodowej.   

Ta norma prawna została też ujęta w naszej Konstytucji która w art. 90 stanowi, 
że Rzeczypospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać 
organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje 
organów władzy państwowej w niektórych sprawach, a w art. 91, odpowiednio pkt. 
1 i 2 mówi, że umowa międzynarodowa stanowi część krajowego porządku 
prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione 
od wydania ustawy oraz umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed ustawą, 
jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową7. Często ta norma prawna określana 
jest mianem zasadą ograniczonej suwerenności. 

Zasada suwerenności państwa znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko  
w prawnie wewnętrznym ( Konstytucja RP ) ale także i w prawie międzynarodowym 
którego fundamentalna reguła stanowiąca podstawę działalności w ramach 
Organizacji Narodów Zjednoczonych mówi, że : 

 Państwa są równe pod względem prawnym, 

 Każdemu państwu przysługują prawa wynikające z pełnej suwerenności, 

 Każde państwo ma obowiązek szanować podmiotowość innych państwa, 

 Integralność terytorialna i niepodległość państwa są nietykalne, 

 Każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system 
polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny, 

 Każde państwo ma obowiązek stosować się w pełni i w dobrej wierze do 
swoich zobowiązań międzynarodowych i pokojowo współżyć z innymi 
państwami8.  

Z zasadą suwerenności wiąże się także zasada równości państw wobec prawa 
i korzystania z jednakowej ochrony prawnej niezależnie od liczby ludności, wielkości 
terytorium oraz potencjału wojskowego i gospodarczego. Chociaż państwa są równe 
wobec prawa, to jednak prawo międzynarodowe uznaje, że niektóre państwa czy 
grupy państw posiadają pewne cechy charakterystyczne co umożliwia ich 
zróżnicowanie i tym pozwala na ich pozycjonowanie w strukturze systemu 

                                                           
7Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  
8Łazowski A., Zawidzka A., Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa 2009, s. 90. 



17 

 

międzynarodowego. Dobór kryteriów cech różnicujących państwa może być 
rozmaity. Dawniej dzielono państwa na niezależne i zależne, unitarne (jednolite) 
oraz państwa złożone. Ze względu na stopień rozwoju na mocarstwa ( potęgi ) i tzw. 
państwa rozwijające się. Z uwagi na szczególną charakterystykę geograficzną na 
państwa śródlądowe i państwa o niekorzystnym położeniu geograficznym, a z uwagi 
na możliwość uczestniczenia w konfliktach zbrojnych np. na państwa trwale 
neutralne9. Dzisiaj tych atrybutów charakterystyki i porządkowania państw  
w stosunkach międzynarodowych wyróżnia się zdecydowanie więcej. Te atrybuty 
określające pewną rangę i tym samym typologię państw z przyczyn subiektywnych 
mają charakter umowny ale pozwalają na zobrazowanie wieloaspektowej struktury 
systemu międzynarodowego.  

Szczególnym czynnikiem wyróżniającym państwa w strukturze systemu 
międzynarodowego jest jego siła definiowana w zależności od podejścia 
badawczego w różny sposób. Najczęściej przyjmuje się, że jest to faktyczna  
i potencjalna zdolność państwa jako uczestnika stosunków międzynarodowych do 
wykorzystywania wszelkich posiadanych sił i środków do zaspokojenia swoich 
potrzeb i interesów w środowisku międzynarodowym. Należy jednak pamiętać, że 
siła państwa jest z jednej strony pojęciem uniwersalnym z drugiej pojęciem 
względnym. Nigdy nie jest wartością stałą gdyż głównym jej determinantem jest 
dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza i postęp technologiczny oraz 
zmiany w środowisku międzynarodowym zarówno w globalnym, regionalnym jak  
i narodowym wymiarze.  

Jednym z pierwszych którzy podjęli się próby definiowania siły państwa  
w stosunkach zewnętrznych był Tukidydes (ok. 460 – 393 p.n.e. grecki historyk, 
filozof i strateg w czasie wojny peloponeskiej) który mówił, że siła to prawo 
silniejszego do panowania a słabszego do posłuszeństwa oraz, że najlepiej 
postępują ci, którzy równym sobie nie ustępują, dla silniejszych mają szacunek,  
a wobec słabszych umiar10. Tak więc tą definicję możemy traktować jako swoistą 
wykładnie pojęcia siły w relacjach między państwami i jednocześnie pewną 
platformę do definiowania stosunków międzynarodowych gdyż wskazuje na drogę 
postępowania w relacjach państw o zróżnicowanej sile – potencjale.    

Istotną cechą różnicującą państwa na arenie międzynarodowej według 
kryterium hierarchiczności jest wielkość terytorium, liczba ludności, potencjał 
gospodarczy, siły zbrojne i wiele innych czynników które przekładają się na ich 
aktywność polityczną gospodarczą i militarną w środowisku międzynarodowym.  

Według kryteriów prawno – politycznych, gospodarczych i militarnych państwa 
można sklasyfikować jako: 

 Mocarstwa zdolne do działań międzynarodowych we wszystkich zakresach 
w skali globalnej – supermocarstwa, 

 Mocarstwa zdolne do działań w skali regionalnej lub w pewnym jedynie 
zakresie oddziaływań np. w sferze politycznej, gospodarczej lub militarnej, 

 Państwa średniej wielkości zdolne do działań międzynarodowych  
w regionie, 

                                                           
9Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2008, s. 137. 
10Kumaniecki K., (przekład) Tukidydes. Wojna peloponeska, Warszawa 1957, s. 355. 
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 Państwa małe, miniaturowe i zależne, które nie są zdolne do samodzielnych 
działań na arenie międzynarodowej11. 

Szczególną rolę w strukturze systemu międzynarodowego odgrywają 
supermocarstwa które ze względu na swoją potęgę sprawują dominującą rolę na 
arenie międzynarodowej w sposób zdecydowany dążąc do kształtowania 
korzystnych dla siebie układu stosunków międzynarodowych. O pozycję lidera w tej 
kategorii państw rywalizują Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa oraz 
Federacja Rosyjska, a aspirują Japonia, Francja oraz Niemcy i Indie. Ważnym 
wskaźnikiem mówiącym o pozycji supermocarstwa lub mocarstwa jest także 
posiadany przez państwo potencjał gospodarczy i technologiczny którego 
obiektywnym miernikiem jest wytwarzany w skali roku produkt krajowy brutto  
w odniesieniu do liczby mieszkańców – PKB per capita. Pozwala on nie tylko ocenić 
realny poziom PKB ale także porównać go z potencjałem gospodarczych innych 
państw, a pośrednio także poziom życia ich obywateli. Przy tak zdefiniowanym 
kryterium liderami są państwa oraz inne – niepaństwowe - podmioty prawa 
międzynarodowego posiadające najsilniejsze gospodarki, takie jak Chińska 
Republika Ludowa, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Indie, Niemcy, Rosja12  
i Japonia której stopień oddziaływania w skali globalnej jest mierzony nie tylko 
potencjałem ekonomicznym i technologicznym ale również mobilizacją i organizacją 
społeczeństwa czyli tzw. potencjałem motywacyjnym jednoczącym społeczeństwo 
wokół wspólnych, artykułowanych przez liderów państwa interesów narodowych.   

Istotnym atrybutem odzwierciedlającym globalne interesy gospodarcze  
i ekonomiczne państw w środowisku międzynarodowym i tym samym ich pozycję  
w strukturze międzynarodowego systemu jest aktywna, skuteczna i profesjonalnie 
prowadzona dyplomacja. Do niedawna liderem w tej dziedzinie były Stany 
Zjednoczone ( USA ) ale ostatnio, jak podaje raport australijskiego Lowy Institute13, 
na czoło wysunęła się Chińska Republika Ludowa (ChRL). Obecnie ChRL ma  
w 180 państwach placówki dyplomatyczne w randze ambasad, o trzy więcej niż USA 
i 96 konsulatów podczas gdy USA 88, na kolejnych miejscach w tym rankingu 
plasują się odpowiednio Federacja Rosyjska i Japonia. Dane te wyraźnie świadczą 
o sile i rosnącej ekspansji chińskiej gospodarki która wspierana przez placówki 
dyplomatyczne wysunęła się na czoło w prowadzonej w tej dziedzinie rywalizacji  
z USA.   

Zdecydowana większość państw to jednak państwa o średniej wielkości pod 
względem wielkości terytorium, liczby ludności czy potencjału gospodarczego. Na 
gruncie tych państw też dochodzi do rywalizacji o pozycję lidera w wymiarze 
regionalnym. Do tej grupy państw w regionie europejskim zaliczają się min. Włochy, 
Hiszpania, Polska, Szwajcaria czy Holandia, a w innych regionach świata Izrael, 
Brazylia, Argentyna czy Indonezja które to państwa są często określane mianem 
„budzących się olbrzymów”.  

Najlepszym sprawdzeniem atrybuty siły państwa na arenie międzynarodowej 
jest konflikt zbrojny, w ramach którego dochodzi do bezpośredniego sprawdzenie 
siły państw biorących udział w tym konflikcie. W warunkach pokojowych 

                                                           
11Wojtaszczyk K.,A., Jakubowski W. (red.) Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych. 
Uniwersytet Warszawski 2007, s. 800. 
12World Economic Outlook Database – opublikowany 17.04.2018 r. przez Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy.  
13Bley B., 2019 Global Diplomacy Index. Lowy Institute.  
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wykorzystywane są inne wskaźniki określania potencjału militarnego, co pozwala na  
porządkowanie państw w strukturze międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. 
Najczęściej stosowanym wskaźnikiem określania potencjału militarnego jest 
posiadanie najsilniejszej lub najliczniejszej armii. Gdy uwzględnimy pierwszy z tych 
wskaźników to czołowe miejsca w takim rankingu zajmują Stany Zjednoczone,  
a następnie Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa. Natomiast gdy jako 
kryterium porządkowania przyjmiemy najliczniejsze armie świta to na czołowych 
pozycjach plasuje się Chińska Republika Ludowa, Stany Zjednoczone, Indie  
i Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna (KRLD), która do eksponowania 
swojej siły militarnej i tym samym wywierania określonego wrażenie silnego państwa 
na arenie międzynarodowej, głównie wykorzystuje wielkie parady wojskowe. Bardzo 
ważnym kryterium decydującym o sile państwa w strukturze międzynarodowego 
bezpieczeństwa jest fakt produkcji i posiadania broni nuklearnej. Państwa te często 
określa się mianem mocarstw nuklearnych, a do tej kategorii zaliczają się takie 
państwa jak Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska, Wielka Brytania, Francja, 
Chińska Republika Ludowa, KRLD i aspiruje Iran. 

Niezwykle ważnym podmiotem systemu bezpieczeństwa międzynarodowego  
i niekwestionowanym liderem w utrzymywaniu pokoju i bezpieczeństwa w wymiarze 
globalnym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). Jednym z sześciu 
głównych organów ONZ jest Rada Bezpieczeństwa na której ciąży główna 
odpowiedzialność w tym zakresie. Trzon tego gremium stanowi piętnaście państw. 
Pięć państw, stałych członków Rady – Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska, 
Francja, Wielka Brytania, Chińska Republika Ludowa – oraz dziesięć państw, tzw. 
członków rotacyjnych wybieranych na dwuletnią kadencję przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w oparciu o kryteria geograficzne. Polska po raz pierwszy w 1946 r. 
została zaliczona do tego gremium, a aktualnie już po raz szósty jako członek 
rotacyjny została wybrana do składu Rady. Z uwagi na bardzo szerokie kompetencje 
egzekucyjne Rady w zakresie zachowania pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego niezwykle ważna jest procedura podejmowania, wiążących dla 
wszystkich członków ONZ, decyzji przez to gremium. Rada podejmuje decyzje 
(rezolucje) akceptacją dziewięciu z piętnastu państw członkowskich przy 
zachowaniu zasady, że żaden z pięciu stałych członków nie wyrazi sprzeciwu. Ta, 
powszechnie krytykowana, procedura podejmowania decyzji jasno wskazuje, że 
pięć państw stanowiących trzon decyzyjny Rady odgrywa kluczową rolę  
w strukturze systemu kształtowania międzynarodowego bezpieczeństwa. 

Z jednej strony mamy supermocarstwa, a po drugiej stronie tak zdefiniowanego 
kryterium pozycjonują się państwa małe i miniaturowe do której to grupy zalicza się 
najmniejsze państwo świata Watykan, a także kolejno Monako, Nauru, San Marino, 
Lichtenstein.  

Szczególne miejsce w strukturze sytemu międzynarodowego bezpieczeństwa 
zajmują państwa trwale neutralne. Do uzyskania statusu państwa trwale neutralnego 
nie wystarcza jednostronna deklaracja państwa. Neutralność trwała musi ona zostać 
uznana przez inne państwa, oraz innych podmioty stosunków międzynarodowych. 
Z tego tytułu państwa którym przyznano status trwałej neutralności mają zarówno 
określone korzyści jak i pewne zobowiązania. Państwa trwale neutralne 
zobowiązane są do nieuczestniczenia w konfliktach zbrojnych z innymi państwami, 
nie mogą zaciągać żadnych zobowiązań mogących uwikłać je w wojnę, nie mogą 
zawierać sojuszy. Zachowują jednocześnie, zgodnie z zasadą suwerenności,  
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w granicach przyjętych zobowiązań pełną swobodę działania, tak w polityce 
wewnętrznej, jak i międzynarodowej. W polityce zagranicznej muszą się 
powstrzymywać od udziału w blokach politycznych przy jednoczesnym uprawnieniu 
do obrony swojego terytorium w przypadku potencjalnego ataku zbrojnego. 
Aktualnie państwami trwale neutralnym jest Szwajcaria która w 1815 r. została 
uznana za państwo trwale neutralne podczas Kongresu wiedeńskiego oraz od 15 
maja 1955 r. Austria, na podstawie traktatu w sprawie odbudowy niezawisłej 
demokratycznej, a także min. Watykan, Kambodża czy Kostaryka.    

Aspirowanie danego państwa do ogrywania określonej roli na arenie 
międzynarodowej powinno być oparte nie na subiektywnej ale obiektywnej ocenie 
swojej siły (potęgi) w odniesieniu do innych uczestników stosunków 
międzynarodowych oraz na formułowaniu celów możliwych do zrealizowania  
w ramach posiadanych przez państwo atrybutów politycznych, gospodarczych  
i militarnych. Ważnym czynnikiem sprzyjającym realizacji celów narodowych jest 
także tzw. zdolność do koalicyjności (konsolidacyjność) czyli zdolność do 
zjednywania, wśród innych podmiotów stosunków międzynarodowych, państw które 
będą wspierać realizację sformułowanych przez dane państwo celów i interesów 
narodowych w arenie międzynarodowe. Konsolidacyjności rozumianej jako działania 
prowadzone w celu uzyskania wewnętrznej spójność grupy – państw, podmiotów 
stosunków międzynarodowych – wokół określonego celu, a także jako stan 
akceptacji innych podmiotów do realizacji określonych celów państwa w wyniku 
podjętych działań integrujących14. Ta zdolność jest atrybutem każdego państwa 
wykorzystywanym do skutecznej realizacji w środowisku międzynarodowym 
wypływających z przyjętej racji stanu interesów narodowych. Państwa korzystają 
jednak z tego atrybutu w zróżnicowany sposób gdyż skuteczność działań państwa 
na arenie międzynarodowej w dużym stopniu jest uzależniona od aspiracji, 
osobowości, ambicji polityków i prestiżu jego liderów - decydentów – w stosunkach 
międzynarodowych oraz profesjonalizmu dyplomacji. Istotnym czynnikiem 
sprzyjającym realizacji interesów narodowych na arenie międzynarodowej jest także 
akceptacja, przez międzynarodową społeczność, wartości reprezentowanych przez 
dane państwo, a w szczególności systemu prawnego jako narzędzia sprawiedliwego 
rządzenia który jest fundamentem siły państwa decydującym o autorytecie wśród 
międzynarodowej społeczności. Rola międzynarodowa państwa nie może jedynie 
być odzwierciedleniem subiektywnych, zdefiniowanych przez przywódców, aspiracji, 
oczekiwań, żądań i wymagań do zajmowania wysokiej pozycji w stosunkach 
międzynarodowych. Musi ona być wyrazem realnej oceny swojej siły i wynikającej  
z niej możliwości, a także zdolności do konsolidacyjności jej wykorzystania  
w warunkach zewnętrznych do zbudowania realizacyjnie skutecznej, odpowiednio 
wysokiej, pozycji w strukturze systemu stosunków międzynarodowego  
i międzynarodowego bezpieczeństwa. W zależności od charakteru przywództwa 
politycznego, spójności wewnętrznej, umiejętności definiowania, społecznie 
akceptowanych, realnych celów i wytyczania strategii międzynarodowej ich realizacji 
to samo państwo może być słabym lub silnym, liczącym się podmiotem  
w stosunkach międzynarodowych.   
  

                                                           
14Bralczyk K., (red.), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Wydanie Naukowe PWN, Warszawa 2005,  
s. 314  
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Streszczenie 
W artykule scharakteryzowano strukturę system międzynarodowego oraz 

wyeksponowano rolę państwa jako najważniejszego podmiotu tego systemu. 
Przedstawiono najważniejsze atrybuty państwa w stosunkach międzynarodowych 
ze szczególnym uwzględnieniem suwerenności jako podstawowej zasady prawa 
międzynarodowego i tym samym aktywności państwa na arenie międzynarodowej. 
Zaproponowano formułę oceny siły państwa w stosunkach międzynarodowych która 
pozwala na ich pozycjonowanie strukturze systemu międzynarodowego. Omówiono 
rolę i miejsce państw trwale neutralnych w systemie międzynarodowego 
bezpieczeństwa. Podkreślono rolę konsolidacyjności państwa jako istotnego 
atrybutu realizacji przez państwo swoich interesów narodowych na arenie 
międzynarodowej.  

Słowa kluczowe: System międzynarodowy, stosunki międzynarodowe, 
państwo, siła państwa, suwerenność, struktura systemu międzynarodowego  
 

Summary 
The article characterizes the structure of the international system and the 

exposed role of states as the most important subject of this system. Presented the 
most important attributes of the state in the international relations, with particular 
emphasis on sovereignty as the basic principle of the international law and thus the 
state’s activity in the international arena. A formula for assessing the strength of the 
state in international relations has been proposed that allows to position in the 
structure international system. The role neutral and place of the permanently neutral 
countries in the international security system were discussed. Emphasized the role 
of state consolidation as an important attribute of the state’s implementation of its 
national interests on the international arena.  

Key words: International system, international relations, state, state power, 
sovereignty, international system structure 
 

Bibliografia  
Bley B. 2019 Global Diplomacy Index. Lowy Institute  
Bralczyk K., (red.) Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Wyd. Naukowe PWN 

Warszawa 2005 r. s. 314  
Gulczyński M., Politologia. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo DRUKTUR, 

Warszawa 2010 
Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. Warszawa 2008 s. 137 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
Kumaniecki K. (przekład). Tukidydes. Wojna peloponeska. Warszawa 1957 s. 355 
Łazowski A., Zawidzka A., Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa 2009  
Mielczarek A., Pokój i wojna między narodami. Centrum Adama Smitha. Warszawa 

1995 r 
Montevideo Convention on Right and Duties of states Signed 26 December 1933 r 
Muszyński M., Państwo w prawie o. Istota, rodzaje, atrybuty. Wydawnictw STO 2012 
World Economic Outlook – opublikowany 17.04.2018 r. przez Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy 
Wojtaszczyk K., Jakubowski W., ( red. ) Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk 

politycznych. Uniwersytet Warszawski 2007, s. 800 
  



22 

 

  

 



23 

 

Michał Wojciech PŁACHTA 
Wyższa szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
 

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ: 
WYBRANE ZAGADNIENIA 

 
 

1. Zagadnienia wstępne 
Bezpieczeństwo finansowe jest współcześnie najważniejszym komponentem 

bezpieczeństwa ekonomicznego i głównym fundamentem szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa narodowego. 

Bezpieczeństwo finansowe oznacza w ogólnej postaci brak zagrożeń  
w sferze finansów publicznych, finansów przedsiębiorstwa, ubezpieczeń, 
bankowości czy finansów osobistych gospodarstw domowych1. 

Przyjmuje się, że o bezpieczeństwie finansowym danego państwa decydują 
przede wszystkim dwa czynniki: (a) stabilny system finansowy – gdzie rynek 
finansowy oraz system walutowy mogą normalnie funkcjonować i stale się rozwijać, 
w sposób zdolny do odparcia zagrożeń kryzysów walutowych czy bankowych  
i zagrożeń wywołanych globalnymi szokami kapitałowymi; (b) suwerenność systemu 
finansowego – gwarantowana jest w sytuacji, gdy zagraniczne instytucje finansowe 
nie posiadają większościowego pakietu kontrolnego danego rynku i jego instytucji 
(ponad 50%)2. 

Bezpieczeństwo finansowe ma charakter wielowymiarowy. Może być 
rozpatrywane na kilku płaszczyznach: państwa, osoby fizycznej, przedsiębiorstwa 
oraz sektora finansowego. W wymiarze makro, bezpieczeństwo finansowe oznacza 
stabilność rynku i wydolność pieniężną konkretnego państwa. Dbają o nią przede 
wszystkim instytucje publiczne nadzorujące np. sektor bankowy czy obszar rynku 
kapitałowego. Bezpieczeństwo finansowe jest wynikiem pewnej wypadkowej 
rozumianej jako równoległe działania państwa, sektora prywatnego oraz osób 
fizycznych. 

Problematyka bezpieczeństwa finansowego w różnych jego aspektach była –  
i nadal pozostaje – przedmiotem aktywności Parlamentu Europejskiego, Komisji 
Europejskiej oraz innych organów Unii Europejskiej. Wymiernym efektem 
zaangażowania Parlamentu jest szereg studiów i analiz przygotowanych przez Biuro 
Analiz Parlamentu Europejskiego3 bądź przezeń zleconych4. 

W latach 2015-2018 zostały stworzone nowe unijne ramy prawne 
przeciwdziałania praniu pieniędzy, w szczególności po przyjęciu czwartego 

                                                           
1Zob. K. Jajuga (red), Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe, Polskie Wyd. 
Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 15. 
2K. Raczkowski, Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa 
w zarysie, Difin,Warszawa 2014, s. 314. 
3A. Scherrer, E. Thirion, Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in 
the EU, EPRS, PE 627.128, Parlament Europejski, październik 2018 r.; R. Korver, Money laundering and 
tax evasion risks in free ports, EPRS, PE 627.114, Parlament Europejski, październik 2018 r. oraz I. 
Kiendl, Kristo, E. Thirion, An overview of shell companies in the European Union, EPRS, PE 627.129, 
Parlament Europejski, październik 2018. 
4R. Houben, A. Snyers, Cryptocurrencies and blockchain, Parlament Europejski, PE 619.024 - July 2018. 
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(AMLD4)5 i piątego (AMLD5)6 przeglądu dyrektywy w sprawie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy. Parlament Europejski przyjął rezolucję z dnia 14 marca 2019 r.  
w sprawie pilnej potrzeby stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich zgodnie  
z dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy7. 

Rok wcześniej Komisja Europejska przyjęła komunikat z 12 września 2018 r. 
pt. „Wzmocnienie unijnych ram dotyczących nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami finansowymi oraz nadzoru nad tymi instytucjami w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy”8. 

Parlament Europejski wniósł istotny wkład w walkę z przestępczością 
finansową, uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania, które 
zostały ujawnione między innymi w sprawach LuxLeaks, dokumentach panamskich, 
dokumentach z rajów podatkowych, Football Leaks, Bahamas Leaks i cum-ex, 
zwłaszcza dzięki pracy komisji specjalnych TAXE, TAX2 i TAX3, komisji śledczej 
PANA oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON). 

 
2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2019 r. w sprawie przestępstw 

finansowych 
Szczególnie istotne znaczenie ma Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 

26 marca 2019 r. w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od 
opodatkowania i unikania opodatkowania9.  

Podkreśla ona, że najpilniejszym priorytetem jest zmniejszenie luki podatkowej 
wynikającej z oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania, agresywnego 
planowania podatkowego i prania pieniędzy oraz ich wpływu na budżety krajowe  
i budżet unijny, aby zapewnić wszystkimi podatnikom równe warunki działania  
i sprawiedliwość podatkową, przeciwdziałać wzrostowi nierówności i zwiększyć 
zaufanie do demokratycznego kształtowania polityki przez zagwarantowanie, że 
oszuści nie będą mieli konkurencyjnej przewagi podatkowej w stosunku do 
uczciwych podatników (ust 10.). 

Parlament zauważa, że choć Komisja dokonuje oszacowania luki w podatku 
VAT w UE, to dotychczas jedynie piętnaście państw członkowskich przygotowuje 
krajowe szacunki luki podatkowej; apeluje do każdego państwa członkowskiego, aby 
pod kierunkiem Komisji przygotowało wszechstronne oszacowanie luki podatkowej, 
nieograniczające się do VAT i obejmujące ocenę kosztu wszystkich bodźców 
podatkowych (ust 17). 

Parlament ponownie wyraża ubolewanie z powodu „braku wiarygodnych  
i bezstronnych danych statystycznych na temat skali unikania opodatkowania  

                                                           
5Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 
zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 
zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, Dz.U. L 141  
z 5.6.2015, s. 73. 
6Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca 
dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE, Dz.U. L 
156 z 19.6.2018, s. 43. 
7Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0216. 
8COM(2018)0645. 
9Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przestępstw finansowych, 
uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (2018/2121(INI)), P8_TA(2019)0240. 
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i uchylania się od opodatkowania” oraz podkreśla „znaczenie opracowania 
odpowiedniej, przejrzystej metodologii, dzięki której można będzie oszacować 
rozmiar tych zjawisk i ich wpływ na finanse publiczne, działalność gospodarczą  
i inwestycje publiczne państw”10. 

W dokumencie roboczym MFW wielkość strat z powodu erozji bazy podatkowej 
i przenoszenia zysków (BEPS) oraz strat związanych z rajami podatkowymi szacuje 
się w skali ogólnoświatowej na 600 mld USD rocznie. Według długoterminowych, 
przybliżonych szacunków MFW strata wynosi 400 mld USD w krajach OECD 
(równowartość 1 % ich PKB) oraz 200 mld USD w krajach rozwijających się 
(równowartość 1,3 % ich PKB)11. Ostatnie szacunki wskazują na kwotę około 825 
mld EUR rocznie z tytułu uchylania się od opodatkowania w UE12. 

Parlament przypomina, że walka z uchylaniem się od opodatkowania  
i oszustwami podatkowymi jest wymierzona w czyny bezprawne, natomiast walka  
z unikaniem opodatkowania dotyczy sytuacji, w których wykorzystuje się luki prawne 
lub które z założenia mieszczą się w granicach prawa – chyba że zostaną uznane 
za nielegalne przez organy podatkowe lub ostatecznie przez sądy – lecz są 
sprzeczne z jego duchem; apeluje zatem o uproszczenie ram podatkowych (ust. 27). 

Parlament apeluje, aby zarówno instytucje UE, jak i państwa członkowskie 
zadbały o to, żeby zamówienia publiczne nie ułatwiały unikania opodatkowania 
przez dostawców; podkreśla, że państwa członkowskie powinny zapewniać, by 
przedsiębiorstwa lub inne podmioty prawne uczestniczące w przetargach  
i zamówieniach publicznych nie dopuszczały się oszustw podatkowych, uchylania 
się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego, oraz powinny 
monitorować sytuację w tym zakresie; wzywa Komisję, aby wyjaśniła obecną 
praktykę udzielania zamówień na podstawie dyrektywy UE w sprawie zamówień 
publicznych, a w razie potrzeby zaproponowała jej aktualizację, która nie 
zabraniałaby stosowania względów podatkowych jako kryteriów wykluczenia lub 
nawet jako kryteriów wyboru w zamówieniach publicznych (ust. 57). 

Rezolucja podkreśla, że polityka podatkowa w Unii Europejskiej powinna 
koncentrować się zarówno na walce z unikaniem opodatkowania i agresywnym 
planowaniem podatkowym, jak i na ułatwianiu transgranicznej działalności 
gospodarczej dzięki współpracy między organami podatkowymi i inteligentnemu 
kształtowaniu polityki podatkowej. 

Parlament zwraca uwagę na to, że istnieje wiele przeszkód związanych  
z podatkami, które utrudniają transgraniczną działalność gospodarczą. Przypomina 
swoją rezolucję z 25 października 2012 r. w sprawie dwudziestu głównych obaw 
europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego 
rynku, wzywa Komisję, aby w trybie pilnym przyjęła plan działania dotyczący tych 
przeszkód (ust. 62). 

Zdaniem parlamentarzystów, aby wyeliminować praktykę przenoszenia zysków 
i wprowadzić zasadę, że podatek jest płacony tam, gdzie generowany jest zysk, 

                                                           
10Zob. ust. 63 zalecenia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. dla Rady i Komisji  
w następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od 
opodatkowania, Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 132. 
11E. Crivelli, R.A. De Mooij, M. Keen, Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries, Working 
Paper No. 15/118, s. 25. 
12R. Murphy, The European Tax Gap, 2019 - http://www.taxresearch.org.uk/Documents 
/EUTaxGapJan19.pdf (pobrano 15.03.2020 r.). 

http://www.taxresearch.org.uk/Documents
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CCTB13 i CCCTB14 powinny zostać wprowadzone jednocześnie we wszystkich 
państwach członkowskich. Rezolucja wzywa Komisję do przedstawienia nowego 
wniosku w oparciu o art. 116 TFUE, zgodnie z którym Parlament Europejski i Rada, 
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują niezbędne akty 
prawne, jeśli Rada nie przyjmie jednogłośnie decyzji w sprawie wniosku 
dotyczącego ustanowienia CCCTB (ust. 66). 

Parlament przypomina państwom członkowskim o wynikających z traktatu 
obowiązkach, w szczególności obowiązku lojalnej, uczciwej i sprawnej współpracy; 
w związku z tym, w świetle spraw o charakterze transgranicznym, w szczególności 
dokumentów dotyczących tzw. afery cum-ex, apeluje o wyznaczenie przez organy 
podatkowe wszystkich państw członkowskich pojedynczych punktów kontaktowych, 
zgodnie z systemem pojedynczych punktów kontaktowych wspólnej między-
narodowej grupy roboczej ds. analityki i współpracy (JITSIC) w ramach OECD, aby 
usprawnić i nasilić współpracę w zwalczaniu oszustw podatkowych, uchylania się od 
opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego; ponadto apeluje do 
Komisji o ułatwianie i koordynowanie współpracy między pojedynczymi punktami 
kontaktowymi państw członkowskich (ust. 98). 

Rezolucja zauważa, że transakcje cum-ex to problem znany na świecie, w tym 
w Europie, od lat 90. XX wieku, jednak nie podjęto żadnych skoordynowanych 
działań zaradczych. Dlatego Parlament ubolewa z powodu oszustw podatkowych 
ujawnionych w dokumentach dotyczących tzw. afery cum-ex, które według 
podanych do wiadomości publicznej informacji doprowadziły do strat w dochodach 
podatkowych państw członkowskich wynoszących według niektórych szacunków 
medialnych aż 55,2 mld EUR15. 

Rezolucja podkreśla, że konsorcjum dziennikarzy europejskich wskazuje na 
Niemcy, Danię, Hiszpanię, Włochy i Francję jako domniemane główne rynki 
docelowe praktyk handlowych cum-ex, a w dalszej kolejności na Belgię, Finlandię, 
Polskę, Holandię, Austrię i Republikę Czeską (ust. 100). 

Pranie pieniędzy może przybierać rozmaite formy, a prane pieniądze mogą 
pochodzić z różnych nielegalnych działań, takich jak korupcja, handel bronią, handel 
ludźmi, handel narkotykami, uchylanie się od opodatkowania i oszustwa, i mogą być 
wykorzystywane do finansowania terroryzmu. Parlament z niepokojem zauważa, że 
zyski z działalności przestępczej w UE szacuje się na 110 mld EUR rocznie,16 co 
odpowiada 1 % PKB Unii; podkreśla, że według szacunków Komisji w niektórych 
państwach członkowskich nawet 70 % przypadków prania pieniędzy ma wymiar 
transgraniczny17. Ponadto zauważa, że według szacunków ONZ  skala procederu 
prania pieniędzy stanowi równowartość 2–5 % światowego PKB, czyli od około 715 
mld EUR do 1,87 bln EUR rocznie (ust. 219). 

                                                           
13Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych. 
14Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych. 
15M. Płachta, European Parliament Adopts More than 200 Recommendations Against Financial Crimes 
and Tax Evasion, International Enforcement Law Reporter 2019, t. 35, s. 117-119. 
16From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe, sprawozdanie 
końcowe z projektu Organised Crime Portfolio, marzec 2015. 
17Wniosek Komisji z dnia 21 grudnia 2016 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (COM(2016)0826). 
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Parlament ponawia swój apel18 o wprowadzenie ogólnounijnych sankcji za 
naruszenia praw człowieka na wzór amerykańskiej globalnej ustawy Magnickiego, 
które powinny umożliwiać nakładanie zakazu wydawania wiz oraz ukierunkowanych 
sankcji, w tym blokowania majątku i udziałów we własności w ramach jurysdykcji UE 
w odniesieniu do indywidualnych urzędników państwowych lub osób pełniących 
funkcje publiczne odpowiedzialnych za działania korupcyjne lub poważne 
naruszenia praw człowieka (ust. 221). 

Parlament zauważa, że afera „pralnia Trojki” pokazała również publicznie,  
w jaki sposób 4,6 mld USD z Rosji i innych państw przeszło przez europejskie banki 
i przedsiębiorstwa. Rezolucja podkreśla, że w centrum skandalu znajduje się Trojka 
Dialog, niegdyś jeden z największych rosyjskich prywatnych banków 
inwestycyjnych, oraz sieć, która prawdopodobnie umożliwiła rosyjskiej elicie 
rządzącej potajemne wykorzystanie nielegalnych dochodów do nabycia akcji  
w przedsiębiorstwach państwowych, zakupu nieruchomości w Rosji i poza jej 
granicami, a także zakupu towarów luksusowych. Wreszcie europosłowie wyrażają 
ubolewanie nad faktem, że według doniesień w podejrzanych transakcjach miały 
swój udział szereg europejskich banków (ust. 235). 

Parlament wyraża zaniepokojenie z powodu upowszechnienia prania pieniędzy 
w kontekście innych form działalności gospodarczej, w szczególności zjawiska tzw. 
„fruwających pieniędzy” i „wiadomych ulic”. Rezolucja podkreśla, że większa 
koordynacja i współpraca między lokalnymi i regionalnymi organami 
administracyjnymi i organami ścigania jest niezbędna do rozwiązania tych 
problemów w europejskich miastach (ust. 242). 

Europosłowie mają świadomość, że na aktualnie obowiązujące ramy prawne 
przeciwdziałania praniu pieniędzy składały się dyrektywy oraz ramy te oparte są na 
minimalnej harmonizacji, co doprowadziło do rozbieżnych krajowych praktyk  
w zakresie nadzoru i egzekwowania prawa w państwach członkowskich. Zwracają 
się więc do Komisji z apelem o rozważenie, czy rozporządzenie nie byłoby bardziej 
odpowiednim (czytaj: skuteczniejszym) rodzajem aktu prawnego niż dyrektywa (ust. 
243). 

Szczególną uwagę Parlament poświęcił kwestii współpracy między organami 
nadzoru w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz organami nadzoru 
ostrożnościowego w Unii Europejskiej. Europosłowie uznają, że bieżący poziom 
koordynacji nadzoru nad instytucjami finansowymi w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w szczególności w sytuacjach o zasięgu 
transgranicznym, jest niewystarczający, by móc sprostać aktualnym wyzwaniom  
w tym sektorze, a zdolność Unii do egzekwowania skoordynowanych przepisów oraz 
praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy jest aktualnie niedostateczna 
(ust. 246). 

Parlament apeluje o przeprowadzenie oceny długoterminowych celów 
służących polepszeniu ram prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy  
i finansowaniu terroryzmu, m.in. celu utworzenia na poziomie UE mechanizmu 
lepszej koordynacji działalności organów nadzorujących instytucje finansowe  
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
zwłaszcza w sytuacjach, gdy istnieją obawy, że ww. procedery mogą mieć zasięg 

                                                           
18Zob. na przykład rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie korupcji  
i praw człowieka w krajach trzecich (Dz.U. C 337 z 20.9.2018, s. 82), pkt 35 i 36. 
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transgraniczny, a także celu ewentualnej centralizacji nadzoru w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy w ramach istniejącego lub nowego organu Unii 
uprawnionego do egzekwowania zharmonizowanych przepisów oraz praktyk  
w państwach członkowskich (ust. 247). 

Europosłowie zwracają uwagę na to, że Europejskie Urzędy Nadzoru mają 
ograniczone możliwości odgrywania bardziej znaczącej roli w walce z praniem 
pieniędzy ze względu na swoje struktury decyzyjne, brak uprawnień i ograniczone 
zasoby. Dlatego rezolucja podkreśla, że EUNB powinien przejąć wiodącą rolę w tej 
walce, a jednocześnie ściśle koordynować działania z Europejskim Urzędem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejskim Urzędem 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). 
Oznacza to, że organ ten powinien być w trybie pilnym wyposażony w wystarczające 
zasoby ludzkie i materialne, aby skutecznie przyczyniać się do spójnego  
i skutecznego zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania 
pieniędzy, w tym poprzez przeprowadzanie ocen ryzyka właściwych organów  
i dokonywanie przeglądów w ramach jego ogólnych ram (ust. 249). 

Nie ulega wątpliwości, że zwiększenie i poprawa współpracy między krajowymi 
organami nadzoru a jednostkami analityki finansowej ma kluczowe znaczenie dla 
skutecznego zwalczania prania pieniędzy i uchylania się od opodatkowania. Dlatego 
rezolucja zwraca uwagę, że brak jednolitego formatu zgłoszeń podejrzanych 
transakcji oraz jednolitych progów dla takich zgłoszeń w państwach członkowskich, 
także w odniesieniu do różnych podmiotów zobowiązanych, utrudnia przetwarzanie 
i wymianę informacji między jednostkami analityki finansowej.  

W tym kontekście Parlament wzywa Komisję Europejską, aby przy wsparciu 
EUNB przeanalizowała mechanizmy, które pozwoliłyby jak najszybciej stworzyć 
ustandaryzowane formaty sprawozdawcze dla podmiotów zobowiązanych w celu 
ułatwienia i usprawnienia przetwarzania i wymiany informacji między jednostkami 
analityki finansowej w sprawach o wymiarze transgranicznym, a także aby rozważyła 
ustandaryzowanie progów zgłaszania podejrzanych transakcji (ust. 259). 

Parlament apeluje do Komisji o uważne śledzenie postępu technologicznego, 
w tym szybkiego rozwoju innowacyjnych modeli biznesowych FinTech  
i przyjmowania się powstających technologii takich jak SI, DLT, inteligentne 
przetwarzanie danych (cognitive computing) czy uczenie maszynowe, z myślą  
o ocenie zagrożeń technologicznych i potencjalnych luk oraz zwiększeniu 
odporności na cyberataki lub awarie systemu, w szczególności dzięki promowaniu 
ochrony danych (ust. 280). 

Zgodnie z AMLD4 Komisja Europejska jest zobowiązana wskazać państwa 
trzecie wysokiego ryzyka mające strategiczne braki w swoich systemach 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dlatego należy zwrócić 
uwagę na rozporządzenie delegowane z dnia 13 lutego 2019 r. uzupełniające 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 Parlamentu 
Europejskiego i Rady przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających 
strategiczne braki. Niestety, Rada wyraziła sprzeciw wobec tego aktu 
delegowanego. 

Wcześniej zostało przyjęte rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 
31 stycznia 2019 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/849 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających 
minimalny zakres działań oraz rodzaj dodatkowych środków, które instytucje 
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kredytowe i finansowe muszą wdrożyć, aby ograniczyć ryzyko związane z praniem 
pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w niektórych państwach trzecich. 

Parlament podkreśla, że należy zapewnić spójność i komplementarność 
wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka w ramach AML i unijnego wykazu państw 
niechętnych współpracy; ponawia swój apel o powierzenie Komisji głównej roli  
w zarządzaniu obydwoma wykazami (ust. 295). 

Rezolucja przypomina o znaczeniu wspólnego unijnego wykazu jurysdykcji 
niechętnych współpracy podatkowej (zwanego dalej „unijnym wykazem”) opartego 
na wyczerpujących, przejrzystych, solidnych, obiektywnie weryfikowalnych  
i powszechnie przyjętych kryteriach, które są regularnie aktualizowane (ust. 308). 

Parlament wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia przez Radę pierwszego 
unijnego wykazu w dniu 5 grudnia 2017 r. oraz trwającego monitorowania 
zobowiązań podjętych przez państwa trzecie; zwraca uwagę, że wykaz ten był 
kilkukrotnie aktualizowany na podstawie oceny tych zobowiązań, w wyniku czego 
różne kraje zostały z niego usunięte. Europosłowie zauważają, że w następstwie 
przeglądu z dnia 12 marca 2019 r. wykaz obejmuje obecnie następujące jurysdykcje 
podatkowe: Samoa Amerykańskie, , Aruba, Guam, Barbados, Belize, Bermudy, 
Dominika, Fidżi, Wyspy Marshalla, Oman, Samoa, Trynidad i Tobago, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Vanuatu (ust. 
310). 

 
3. Dyrektywa z 2019 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw 

związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi 
UE podjęła konkretne działania w celu zaostrzenia walki z oszustwami 

dotyczącymi bezgotówkowych środków płatniczych (karty kredytowe, zakupy przez 
internet itp.). W tym celu Bruksela postanowiła ulepszyć i unowocześnić 
obowiązujące przepisy. 

Komisja Europejska szacuje, że w 2013 r. dzięki oszustwom związanym  
z bezgotówkowymi środkami płatniczymi przestępcy dokonali kradzieży 1,44 mld 
EUR. Każdego roku obywatele UE otrzymują ok. 36 mld wiadomości typu phishing. 

Mając na względzie m.in. bezpieczeństwo finansowe zarówno obywateli EU, 
jak i budżetu Wspólnot Europejskich, Komisja przedstawiła we wrześniu 2017 r. 
projekt dyrektywy jako część odpowiedzi UE na wyzwania związane  
z cyberbezpieczeństwem19. Akt ten miał na celu aktualizuję decyzji ramowej Rady 
2001/413/WSiSW z 2001 r. 

Skuteczne przeciwdziałanie oszustwom związanym z płatnościami 
bezgotówkowymi ma duże znaczenie, gdyż przestępstwa te zagrażają 
bezpieczeństwu publicznemu. Oszustwa związane z płatnościami bezgotówkowymi 
stanowią źródło dochodów dla przestępczości zorganizowanej i umożliwiają 
finansowanie innych rodzajów działalności przestępczej, takich jak terroryzm, obrót 
środkami odurzającymi i handel ludźmi. 

Parlament oraz Rada ostatecznie przyjęły dyrektywę w sprawie zwalczania 
fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi, 

                                                           
19Komisja Europejska, Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania 
fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi, zastępująca decyzję ramową 
Rady 2001/413/WSiSW, 13.09.2017, COM (2017) 489 final. 
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zastępującą decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW, w dniu 17 kwietnia 2019 r.20. 
Dyrektywa aktualizuje obowiązujące przepisy, by zapewnić jasne i skuteczne ramy 
prawne neutralne pod względem technologicznym. Eliminuje też przeszkody 
operacyjne, które utrudniają dochodzenia i ściganie. Przewiduje także działania 
zwiększające wiedzę społeczeństwa na temat oszukańczych technik, np. phishingu 
czy skimmingu. 

Josef Moser, austriacki minister sprawiedliwości, powiedział: „Liczba oszustw 
związanych z kartami kredytowymi i zakupami przez internet szybko rośnie. Maleje 
przez to zaufanie klientów i mniej chętnie robią oni zakupy w internecie. Ponadto 
dochody z tego rodzaju oszust służą finansowaniu grup przestępczych. Dzisiejsze 
porozumienie to krok w kierunku zamknięcia luk prawnych pomiędzy państwami 
członkowskimi i wprowadzenia wspólnych przepisów, które nie pozwolą na bezkarne 
popełnianie oszustw”21. 

Projektodawcom chodziło o to, aby Dyrektywa była neutralna pod względem 
technologii i obejmować nie tylko tradycyjne płatności bezgotówkowe, np. karty 
kredytowe czy czeki, lecz również nowe sposoby dokonywania płatności, które 
pojawiły się w ostatnich latach: cyfrowe portfele, płatności mobilne i waluty wirtualne. 

Kompromisowy tekst przewiduje m.in.: 

 rozszerzenie zakresu przestępstw, tak by obejmowały one np. transakcje  
z wykorzystaniem walut wirtualnych; 

 harmonizację definicji niektórych przestępstw internetowych, np. włamania 
do komputera ofiary czy phishingu; 

 zharmonizowane przepisy o karach dla osób fizycznych: Rada i Parlament 
ustaliły minimalny wymiar kary na 1–5 lat w zależności od rodzaju 
przestępstwa; 

 pomoc i wsparcie, by ofiary były w wystarczający sposób informowane  
o swoich prawach, a obywatele wiedzieli, jak się chronić przed takimi 
oszustwami; 

 wyjaśnienie zakresu jurysdykcji, by zapewnić skuteczniejszą walkę  
z oszustwami transgranicznymi; 

 gromadzenie statystyk na temat przynajmniej liczby przestępstw i liczby 
ściganych i skazanych osób. 

Dyrektywa zawiera jedynie przepisy minimalne (art. 1), zatem państwa 
członkowskie mogą wprowadzić bardziej rygorystyczne zasady, w tym szerszą 
definicję przestępstw lub surowsze kary. 

Na użytek niniejszej dyrektywy przyjęto szereg definicji, w tym: 
(a)„bezgotówkowy instrument płatniczy” oznacza niematerialne lub materialne 
chronione urządzenie, przedmiot lub zapis, lub ich kombinację, inny niż prawny 
środek płatniczy, który – samodzielnie lub w połączeniu z określoną procedurą lub 
zestawem procedur – umożliwia posiadaczowi lub użytkownikowi dokonanie 
przekazu środków pieniężnych lub wartości pieniężnych, w tym przy użyciu 
cyfrowych środków wymiany; (b) „waluta wirtualna” oznacza cyfrowe odwzorowanie 
wartości, które nie jest emitowane ani gwarantowane przez bank centralny ani organ 

                                                           
20Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/713 w sprawie zwalczania fałszowania  
i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi, zastępująca decyzję ramową Rady 
2001/413/WSiSW, Dz. Urz. WE L 123/18 z 10.05.2019. 
21Rada UE, Nowe przepisy o zwalczaniu oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi, 
Komunikat prasowy z 11.12.2019, https://www.consilium.europa.eu (pobrano 15.03.2020 r.). 
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publiczny, nie musi być powiązane z walutą prawnie obowiązującą i nie posiada 
prawnego statusu waluty ani pieniądza, lecz jest akceptowane przez osoby fizyczne 
lub prawne jako środek wymiany, i które może być elektronicznie przeniesione  
i przechowywane oraz może być przedmiotem handlu elektronicznego (art. 2). 

W artykułach 3 – 6 dyrektywa nakazuje kryminalizację wielu zachowań 
przestępczych związanych z używaniem bezgotówkowych instrumentów płatniczych 
oraz systemów elektronicznych. Artykuł 8 przewiduje karalność podżegania, 
pomocnictwa oraz usiłowania. Natomiast artykuł 9 konkretyzuje minimalne sankcje, 
które mają grozić za poszczególne typy czynów zabronionych. 

Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wprowadzenia środków 
niezbędnych do zapewnienia, aby osoby prawne mogły zostać pociągnięte do 
odpowiedzialności za przestępstwa, o których mowa w art. 3–8, popełnione na ich 
korzyść przez osobę działającą indywidualnie lub jako członek organu osoby 
prawnej i pełniącą funkcje kierownicze w ramach danej osoby prawnej (art. 10). 

Każde państwo członkowskie ma obowiązek wprowadzić środki niezbędne do 
ustanowienia swojej jurysdykcji w odniesieniu do przestępstw, o których mowa w art. 
3–8, jeżeli zaistniała co najmniej jedna z następujących okoliczności: (a) 
przestępstwo zostało popełnione w całości lub w części na jego terytorium; (b) 
sprawca jest jego obywatelem (art.12). 

Art. 13 stanowi, że państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić środki 
niezbędne do zapewnienia, by narzędzia dochodzeniowo-śledcze, takie jak te 
wykorzystywane w sprawach związanych ze zwalczaniem przestępczości 
zorganizowanej lub innych poważnych przestępstw, były skuteczne i proporcjonalne 
do popełnionego przestępstwa oraz by były dostępne dla osób, jednostek lub służb 
odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawie 
przestępstw, o których mowa w art. 3–8. 

Na potrzeby wymiany informacji odnoszących się do przestępstw, o których 
mowa w art. 3–8, państwa członkowskie zapewniają istnienie operacyjnego 
krajowego punktu kontaktowego dostępnego 24 godziny na dobę, siedem dni  
w tygodniu. Państwa członkowskie zapewniają również istnienie procedur 
umożliwiających szybkie rozpatrywanie pilnych wniosków o pomoc i przekazywanie 
przez właściwy organ, w ciągu ośmiu godzin od otrzymania wniosku, informacji co 
najmniej o tym, czy na wniosek zostanie udzielona odpowiedź oraz jaka będzie jej 
forma i przewidywany termin jej udzielenia. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o wykorzystywaniu już istniejących sieci operacyjnych punktów 
kontaktowych (art. 14). 

Państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy  
w terminie do dnia 31 maja 2021 r. 

 
4. Dyrektywa z 2019 r. ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie  

z informacji finansowych 
Dwa miesiące później, w dnia 20 czerwca 2019 r. została przyjęta Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie  
z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym 
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przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich 
ścigania oraz uchylająca decyzję Rady 2000/642/WSiSW22. 

Ułatwianie korzystania z informacji finansowych jest niezbędne do 
zapobiegania poważnym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie lub ich ścigania. Stało się wic oczywiste, że aby zwiększyć 
bezpieczeństwo, skuteczniej ścigać przestępstwa finansowe, zwalczać pranie 
pieniędzy oraz zapobiegać przestępstwom skarbowym w państwach członkowskich 
i w całej Unii, konieczna jest poprawa dostępu do informacji, jaki mają jednostki 
analityki finansowej i organy publiczne odpowiedzialne za zapobieganie poważnym 
przestępstwom, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub ściganie 
ich, tak aby zwiększyć ich zdolność do prowadzenia dochodzeń finansowych  
i poprawić współpracę między nimi23. 

Dotychczasowe unijne przepisy przeciwdziałające praniu pieniędzy 
koncentrowały się głównie na aspektach związanych z rynkiem wewnętrznym  
i prawem karnym. W dniu 17 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła 
projekt dyrektywy mającej wzmocnić przepisy pod kątem współpracy organów 
ścigania, tak by właściwe organy miały na czas dostęp do informacji potrzebnych do 
zapobiegania poważnym przestępstwom i terroryzmowi oraz do prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie24. 

Obecna unijna dyrektywa zapobiegająca praniu pieniędzy wymaga, by państwa 
członkowskie utworzyły scentralizowane rejestry rachunków bankowych lub systemy 
wyszukiwania danych pozwalające szybko identyfikować posiadaczy rachunków 
bankowych i płatniczych oraz bezpiecznych skrytek depozytowych. Daje również 
bezpośredni dostęp do informacji z tych rejestrów jednostkom analityki finansowej. 

Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie będą musiały: 

 określić, które organy (przynajmniej biura ds. odzyskiwania mienia) mogą 
mieć bezpośredni dostęp do informacji o rachunku bankowym i mogą 
występować o informacje lub analizę do jednostek analityki finansowej – 
oraz powiadomić o tym Komisję 

 zadbać, by organy te miały również prawo do bezpośredniego, szybkiego 
dostępu do informacji o rachunku bankowym i do ich przeszukiwania – do 
celów zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania 

 zadbać, by jednostki analityki finansowej były zobowiązane do współpracy 
z tymi organami i by były w stanie terminowo odpowiadać na wnioski tych 
organów o informacje finansowe lub o analizę 

 zadbać, by wyznaczone właściwe organy terminowo odpowiadały na 
wnioski krajowej jednostki analityki finansowej o informacje z zakresu 
egzekwowania prawa 

                                                           
22Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2019/1153 ustanawiająca zasady ułatwiające 
korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylająca decyzję Rady 
2000/642/WSiSW, Dz. Urz. WE L 186/122 z 11.07.2019. 
23M. Płachta, European Parliament Adopts New Directive on the Use of Financial Information for Criminal 
Investigation, International Enforcement Law Reporter 2019, t. 35, s. 181-183. 
24Komisja Europejska, Wniosek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca zasady 
ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym 
przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylająca 
decyzję Rady 2000/642/WSiSW, 17.04.2018, COM(2018) 213 final. 
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 zadbać, by jednostki analityki finansowej z różnych państw członkowskich 
były uprawnione do wymiany informacji w wyjątkowych i pilnych 
przypadkach dotyczących terroryzmu lub przestępczości zorganizowanej 
powiązanej z terroryzmem 

 zadbać, by właściwe organy i jednostka analityki finansowej były 
uprawnione do odpowiadania (bezpośrednio lub za pośrednictwem 
jednostki krajowej Europolu) na należycie uzasadnione wnioski Europolu 
dotyczące informacji o rachunku bankowym i informacji finansowych25. 

Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, mianowicie poprawa dostępu do informacji 
jednostkom analityki finansowej oraz organom publicznym odpowiedzialnym za 
zapobieganie poważnym przestępstwom, ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie lub ich ściganie, zwiększenie ich zdolności do prowadzenia dochodzeń 
finansowych i poprawę współpracę między nimi nie może zostać osiągnięty  
w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na 
rozmiary i skutki działania możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, 
może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. 

Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy do dnia 1 sierpnia 2021 r. 

 
5. Zakończenie 
W ramach szczególnych kompetencji i zadań Agencji ds. Współpracy Organów 

Ścigania ustanowionej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/794 (Europolem), określonych w tym rozporządzeniu Europol wspiera 
dochodzenia transgraniczne prowadzone przez państwa członkowskie w zakresie 
działalności związanej z praniem pieniędzy prowadzonej przez międzynarodowe 
organizacje przestępcze26. W tym kontekście Europol powinien przekazywać 
państwom członkowskim informacje i dane o powiązaniach między przestępstwami, 
które dotyczą tych państw. Zgodnie z tym rozporządzeniem jednostki krajowe 
Europolu są jednostkami łącznikowymi między Europolem a organami państw 
członkowskich właściwymi do prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw.  

Aby zapewnić Europolowi informacje niezbędne do wykonywania jego zadań, 
każde państwo członkowskie powinno umożliwić swojej jednostce analityki 
finansowej udzielanie odpowiedzi na wnioski o informacje finansowe i analizę 
finansową złożone przez Europol za pośrednictwem jednostki krajowej Europolu 
tego państwa członkowskiego lub, w stosownych przypadkach, poprzez 
bezpośrednie kontakty. 
 

Streszczenie 
Autor przedstawia kluczowe elementy bezpieczeństwa finansowego jako 

najważniejszego komponentu bezpieczeństwa ekonomicznego i głównego 

                                                           
25Rada UE, Dostęp organów ścigania do informacji finansowych: wstępne porozumienie prezydencji Rady 
z Parlamentem Europejskim, Komunikat prasowy z 11.02.2019, https://www.consilium.europa.eu 
/pl/press/press-releases (pobrano 15.03.2020 r.). 
26M. Płachta, Europol Releases Report on Criminal Asset Recovery in the European Union, International 
Enforcement Law Reporter 2016, t. 32, s. 286-288. 
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fundamentu szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego – z perspektywy 
Unii Europejskiej. Punktem wyjścia rozważań są zagadnienia terminologiczne  
i pojęciowe związane z bezpieczeństwem finansowym, które ma charakter 
wielowymiarowy. Autor koncentruje się na trzech aktach przyjętych w 2019 r. w UE: 
(i) rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania 
opodatkowania; (ii) dyrektywa w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw 
związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi; (iii) dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie z informacji 
finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania. 

Słowa kluczowe: Unia Europejska, bezpieczeństwo finansowe, instrumenty 
finansowe, przestępstwa finansowe, bezgotówkowe środki płatnicze 
 

Summary 
Author presents key elements of financial security as the most important 

element of economic security and a basis of a national security in a broad sense – 
from the perspective of the European Union. Starting point are terminological and 
definitional issues concerning the financial security which is a multi-dimensional 
phenomenon. Author concentrates on three acts adopted in the EU in 2029: (i) 
European Parliament resolution of 26 March 2019 on financial crimes, tax evasion 
and tax avoidance; (ii) directive of the European Parliament and of the Council on 
combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment; (iii) Directive of 
the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 laying down rules 
facilitating the use of financial and other information for the prevention, detection, 
investigation or prosecution of certain criminal offences. 

Key words: European Union , financial security, financial instruments, financial 
crimes, non-cash means of payment 
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BEZPIECZEŃSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH CYBERZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH 

 
Pranie mózgu wypiera wywody logika; 

„Czip” wszczepiony pod czaszkę – lepszy od strażnika… 
~ fragment wiersza „Historia” (Pro publico bono) 

 
 
Wstęp 
Podstawową jednostką społeczną w historii ludzkości jest człowiek. To on, na 

przestrzeni wieków, rozwijał ten świat i czyni to nadal, aż do dnia dzisiejszego,  
w oparciu o mechanizmy, narzędzia i dobra współczesne, które zdołał wytworzyć  
w tym okresie.  

Proces rozwoju cywilizacyjnego ludzkości był możliwy dzięki przyjęciu Bożego 
przesłania, przekazanego człowiekowi na początku dziejów: „Czyńcie sobie ziemię 
poddaną” (Rdz 1, 28). Człowiek, który z natury jest istotą rozumną, obdarzoną wolną 
wolą, realizował to polecenie w myśl własnych przekonań, wyobrażeń, pragnień.  

Efektem tej działalności było powstanie wielu wspaniałych budowli, wynalazków 
i przedmiotów powszechnego użytku, cieszących oko i ułatwiających codzienne 
życie.  

Niestety, obok tego co piękne i dobre, pojawiły się także przedmioty siejące 
zamęt i terror, niosące śmierć lub będące narzędziem wielu konfliktów zbrojnych, 
takich jak np. broń. Wydaje się, że to one dominują współcześnie, niosąc za sobą 
upadek świata opartego na tradycyjnych wartościach, a jednocześnie stanowią 
początek nowej cywilizacji - świata cybernetycznej zagłady.  

Nowe odkrycia cywilizacyjne, zarówno techniczne jak i geograficzne, 
przyczyniły się do rozwoju dorobku kulturowego naszej społeczności. Tak samo jak 
przełomowym, choć zdumiewającym zdarzeniem w historii świata stało się odkrycie 
Ameryki przez Krzysztofa Kolumba u schyłku XV wieku, tak samo wynalezienie  
i rozwój Internetu było wielkim zaskoczeniem i skokiem cywilizacyjnym w życiu 
człowieka XX wieku1. Tak jak rosyjska ekspedycja, która u początku XIX wieku 
odkryła nowy, tajemniczy, szósty kontynent – Antarktydę, tak samo można określić 
powstanie nowego świata cybernetycznej przestrzeni (Internetu), który stał się dla 
współczesnego społeczeństwa, nowym wyzwaniem cywilizacyjno-kulturowym; 
nowym lądem i miejscem funkcjonowania, a wręcz obiektem bliższego 
zainteresowania i pożądania (uzależnienia)2.  

U schyłku wieku XX, media stały się nie tylko nowym, niezwykłym i szybkim 
źródłem komunikowania masowego, ale także globalnego przepływu informacji. 
Wraz z rozwojem mediów, a także powstawaniem coraz to nowszych nowinek 
multimedialnych, życie ludzkie zaczęło nabierać zupełnie nowej jakości. Nastąpił 

                                                           
1Niezależna – 524 lata temu Kolumb odkrył Amerykę, http://niezalezna.pl/87425-524-lata-temu-kolumb-
odkryl-ameryke, (dostęp: 21.11.2019). 
2Sputnik News, https://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2010/02/01/4620910.html, (dostęp: 
28.02.2018). 
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wzrost komunikacji międzyludzkiej na skalę światową. Życie codzienne nabrało 
nowych barw, wzniosło się na wyższe tory – tory wirtualnego życia cybernetycznego. 
Codzienność zastąpiona została multimedialnością, życie prawdziwe – wirtualnym. 
Sieciowe konta bankowe, wiadomości email, elektroniczne podpisy, wirtualne profile 
obywatelskie, elektroniczne karty pacjenta, czy zakupy online (i to także spożywcze), 
to tylko niektóre przykłady funkcjonowania nowego, alternatywnego świata – świata, 
który nazywa się „Internet”. 

Został on stworzony przez człowieka zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Na 
przestrzeni tego czasu stał się ogólnie dostępny i zyskał ogromną popularność. 
Pytanie tylko, czy człowiek nadal sprawuje władzę nad swoim dziełem? Czy projekt 
ten nie wymknął się spod kontroli i nie jest przypadkiem nową alternatywą dla świata 
rzeczywistego? Czy można mówić, że „Internet” jest jeszcze narzędziem, czy już 
raczej nowym, iluzorycznym światem, który niejako determinuje naszą 
rzeczywistość, czyniąc nas podwładnymi własnego dzieła – sługami wplątanymi  
w wirtualny wszechświat? I gdzie w tym wszystkim można odnaleźć to, co w życiu 
codziennym najważniejsze – poczucie bezpieczeństwa, którego jednym z filarów 
gwarantujących jego zachowanie jest ochrona człowieka, jego dóbr osobistych, 
danych osobowych i informacji niejawnych.  

Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na współczesne – cybernetyczne 
zagrożenie cywilizacyjne, jakim jest zjawisko funkcjonowania nowej, alternatywnej 
rzeczywistości -zwanej „Internetem”, która: 

 stanowi źródło ryzyka dla jego potencjalnych użytkowników, których 
czujność została uśpiona;  

 narusza wewnętrzny i zewnętrzny stan bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
Człowiek wobec kulturowych przemian współczesności 
Żyjemy w czasach, w których nowoczesne technologie informacyjne,  

a zwłaszcza szeroko dostępny Internet, stały się narzędziem determinującym życie 
codzienne większości populacji świata.  

„Na naszych oczach dokonała się ogromna przemiana mediów, które  
z instytucji mających tylko informować ludzi o otaczającym świecie, edukować, 
zapewniać dobrą rozrywkę stały się narzędziem urabiania nowego człowieka, 
kształtowania go na lewicową modłę, w oderwaniu od narodowej tradycji, wiary, 
rodziny. […] Media przekonują odbiorców, że to, co jeszcze wczoraj było normalne, 
dzisiaj już takie nie jest”3. 

Technologiczny (cyfrowy) rozwój świata, stał się w pewnym momencie nowym 
problemem ludzkości, wytworzonym przez człowieka i równocześnie niosącym 
zagrożenie jemu samemu. Problem ten jest niezwykle istotny, gdyż spowodował 
zmianę świadomości wielu milionów użytkowników, stając się narzędziem 
podporządkowania ich życia i sposobu myślenia, zaawansowanej technologii,  
a także - co jest szczególnie niebezpieczne, narzędziem kontroli i inwigilacji. Internet 
stanowi dziś niewątpliwie najpopularniejsze j powszechnie dostępne źródło wiedzy, 
lepsze od jakiejkolwiek encyklopedii światowej. Znajdziemy w nim informacje 
praktycznie na każdy temat – wystarczy umieć szukać i znać techniki pozyskiwania 
i wykradania danych cyfrowych.  

                                                           
3K. Losz, Wstęp, [w:] J. Górski (red.): Wiązanie umysłów. Debata medialna, Warszawa 2014, s. 5. 
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Mass media stały się więc w krótkim czasie ogromną, a zarazem tajemniczą 
siłą, obecną w wielu aspektach codzienności, oddziałującą w różnym stopniu na 
życie poszczególnych ludzi. Dziś są już trwałym składnikiem i budulcem kultury,  
a także pożądanym i poszukiwanym „artykułem pierwszej potrzeby”. Ten niezwykle 
wpływowy „świat” – świat cyfrowej pułapki, przeżywa obecnie swój dynamiczny 
rozwój. Gdy przyjrzymy się jednak bliżej temu zjawisku, wywołanemu zaborczym 
„imperializmem” mass mediów, wówczas przeżyjemy swoisty szok, gdyż z całą 
jaskrawością dostrzeżemy siłę, zasięg oraz skutki jego wielorakiego wpływu. Są one 
na tyle głęboko obecne w życiu publicznym, że dziś przypisuje się im pozycję 
„pierwszej władzy” – dezaktualizując tym samym wcześniejszą opinię, która 
upatrywała w nich dopiero „władzę czwartą” – następującą po trójpodziale, obecnym 
w państwie demokratycznym, czyli po władzy ustawodawczej, wykonawczej  
i sądowniczej4.  

Dzisiejsze media są w komfortowej sytuacji. Mają nieograniczone możliwości  
i mogą tak naprawdę wszystko, jednocześnie za nic nie odpowiadając. Nie są już 
zatem „czwartą władzą”, bo to termin dawno nieaktualny. Stały się one piątą 
kolumną, łączącą wszystkie władze w jedną. Za ich pośrednictwem człowiek 
stworzył nową, alternatywną rzeczywistość – świat Internetu, który przejmuje  
w pewnym stopniu zwierzchnictwo i kontrolę nad życiem publicznym, a tym samym 
staje się determinantem społecznym każdego z nas.  

Każdy człowiek, w mniejszym bądź większym stopniu, podlega wpływom tego 
nowego świata, zachowując jedynie cząstkową możliwość zapewnienia sobie 
samemu podstawowej ochrony, względem narzucanego mu cyfrowego nadzoru, 
przy ograniczeniu jego pełnej wolności.  

Czym to jest spowodowane i dlaczego nie można całkowicie uniknąć 
inwigilacji cyfrowej? Przede wszystkim dlatego, że już w chwili narodzin, stajemy 
się użytkownikami Internetu i cyfrowych sieci mimo iż, nie wyraziliśmy na to swojej 
zgody. Skąd ten wniosek? W momencie narodzin, każdy otrzymuje chociażby numer 
pesel, który towarzyszy nam przez całe życie i jest jednym z ważniejszych 
składników identyfikujących konkretną osobę z cyfrową bazą danych – bez niego 
trudno byłoby de facto udowodnić swoje istnienie. Jesteśmy więc niejako cyfrowymi 
niewolnikami spersonalizowanej bazy danych; staliśmy się w pewnym stopniu 
kolejnymi numerami machiny urzędniczej. Dość tylko wspomnieć, że nasza 
dokumentacja medyczna jest dzisiaj przechowywana w formie cyfrowej, recepty 
elektroniczne niebawem wyprą papierowe, a informacje adresowe o miejscu 
zamieszkania i inne dane osobowe gromadzone są w elektronicznych bazach 
różnych instytucji państwowych, np. policyjnych, m.in. w Krajowym Systemie 
Informacji Policyjnej (KSIP). I nie chodzi tutaj bynajmniej o ukryte działania 
inwigilacyjne służb, bo takowe funkcjonują od dawna na szóstym kontynencie i są 
prowadzone incognito w celu wykrycia, zaniechania i prewencyjnego 
przeciwdziałania przestępczości w cyberprzestrzeni. Kwestia dotyczy 
przechowywania tych pozyskanych w bezpośredni lub pośredni sposób informacji, 
które nawet przy najdoskonalszych zabezpieczeniach aktualnych w obecnym 
czasie, nie gwarantują pełni bezpieczeństwa chronionych danych. Warto podać tutaj 
przykład Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, z których wyciekło do opinii publicznej tysiące dokumentów wywiadu 

                                                           
4A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 2007, s. 13. 
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opatrzonych klauzulą tajności, które znalazły się na słynnym portalu WikiLeaks, 
będącym miejscem publikowania ważnych dokumentów w celu zasygnalizowania 
społeczeństwu działań rządowych, niezgodnych z prawem5. Wszystko to stało się 
możliwe za sprawą przechowywania tych dokumentów w cyfrowych chmurach 
(bazach danych). 

W 2016 r. Barack Obama, jako ówczesny prezydent USA stwierdził, że „jednym 
z największych zagrożeń dla globalnego bezpieczeństwa” jest groźba wejścia  
w posiadanie broni atomowej i zastosowania jej przez ugrupowania terrorystyczne6. 
W świetle dostępnych informacji rodzi się jednak pytanie, czy większym 
zagrożeniem dla współczesnego świata nie jest przypadkiem manipulacja medialna 
i wszechobecna propaganda polityczna, niż broń nuklearna (która po tragedii  
w japońskiej Hiroszimie i Nagasaki w sierpniu 1945 roku, stanowi obecnie, na 
szczęście – jedynie - narzędzie postrachu względem państw, które jej nie posiadają). 
Realna siła państw XXI wieku prowadzi do nowej formy wojny, którą można określić 
mianem cyberterroryzmu, możliwej do przeprowadzenia dzięki informacjom, 
pozyskiwanym i gromadzonym w nowej galaktyce, zwanej Internetem. Informacje 
stają się w tym wypadku cenną kartą przetargową w prowadzonych negocjacjach  
i podejmowanych działaniach.  

Sam termin „cyberterroryzm” został wprowadzony w 1997 roku przez jednego 
z pracowników Institute for Security and Intelligence z Kalifornii, Barry’ego Collina, 
który określił go jako konwergencję (zbieżność, podobieństwo) terroryzmu  
i cybernetyki. Natomiast jeden z ekspertów Federalnego Biura Śledczego FBI 
(amerykańskiej agencji rządowej zajmującej się przestępstwami wykraczającymi 
poza granice danego stanu) Mark Pollitt zaproponował nieco inną definicję: 
„cyberterroryzm to zamierzone, politycznie motywowane ataki na informację, 
systemy komputerowe, programy oraz dane, które są podejmowane wobec 
cywilnych celów przez grupy etniczne lub tajnych agentów”7.  

Cyberterroryzm stanowi więc we współczesnym świecie nie lada wyzwanie dla 
aparatu bezpieczeństwa państwa w wymiarze zabezpieczeń cyfrowych. 

Sam termin „terroryzm” wywodzi się od łacińskiego słowa terrere i oznacza: 
przestraszyć. Pod względem etymologicznym, można zatem ujmować terroryzm 
jako metodę siania grozy i strachu8. Pierwotna próba opracowania definicji możliwej 
do zaakceptowania przez państwa o różnych ustrojach i problemach etnicznych, 
została podjęta w okresie międzywojennym XX wieku, przez Ligę Narodów. 
Jednakże opracowana w 1937 roku konwencja nie została ratyfikowana, zaś od 
1945 roku kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie zdołały 
uzgodnić wspólnej definicji. Zwołano nawet w 2005 roku specjalny szczyt ONZ  
w Nowym Jorku, gdzie owszem – uznano znaczenie podjęcia konkretnych kroków 
w walce z terroryzmem, lecz nie wypracowano jednolitego określenia dla 
zwalczanych czynów terrorystycznych, co z logicznego punktu widzenia powinno 
stanowić podstawowy filar skutecznej współpracy międzynarodowej w tym zakresie. 
Mimo to, w toku prowadzonych politycznych dyskusji, wykształciło się ogólne pojęcie 

                                                           
5Polska Agencja Prasowa, http://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news,906353,cia-i-fbi-rozpoczely-
sledztwo-w-sprawie-przeciekow-do-wikileaks.html, (dostęp: 26.02.2018). 
6Biuletyn Informacyjny Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu „Infos”, nr 8(231) 22 czerwca 2017, 
ISSN 1896-6659, s. 1. 
7T. Goban-Klas, Media i Terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków 2009, s. 229. 
8Tamże, s. 14. 
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wspomnianego zjawiska9. Terroryzm jest więc najczęściej definiowany jako użycie 
(z naruszeniem, albo nawet z pogwałceniem prawa) przemocy lub siły przeciwko 
osobom lub własności, których celem jest zastraszenie i w ten sposób wymuszenie 
na grupie ludzi realizacji wskazanych celów politycznych. Działania terrorystyczne 
mogą zatem dotyczyć całego społeczeństwa, jednak najczęściej są one wymierzone 
tylko w jego określoną część i pomyślane tak, aby zmusić pozostałych do 
pożądanych zachowań10. 

Jaka jest więc różnica pomiędzy działalnością kryminalną (przestępczą)  
a terrorystyczną? Istotna różnica pomiędzy przemocą kryminalną a terrorystyczną 
jest taka, że dla przestępcy ofiara jest właściwym celem, zaś przestępca zazwyczaj 
nie pragnie rozgłosu, a wręcz czyni starania, aby siebie i swój czyn zataić. Natomiast 
w przypadku terroryzmu jest odmiennie. Ofiara nie jest głównym celem, ale jest nim 
rozgłos. Jednakże terroryzm to znacznie więcej niż sam rozgłos. To także 
komunikowanie, a ponieważ w akcie przemocy wróg i ofiara nie są identyczni,  
a zatem przemoc wobec ofiary musi być przez terrorystę zakomunikowana wrogowi 
(władzom lub opinii publicznej). Można więc wysnuć wniosek, że bez 
komunikowania nie ma terroryzmu11. W dzisiejszych czasach, narzędziami 
terrorystów są nie tylko bomby i karabiny, ale przede wszystkim nowoczesny 
arsenał, który obejmuje: komputery, laptopy i nagrywarki CD oraz DVD, skrzynki e-
mailowe, Internet, a także sieć WWW. Terroryści dzięki tym nowym mediom, mogą 
nie tylko kontrolować treść i kontekst przekazów, ale także środki, jakimi docierają 
do cyberprzestrzeni, i dobierać je stosowanie do specyficznych grup odbiorców12. 

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o brytyjskim serialu z 2011 roku, 
zatytułowanym „Black Mirror” („Czarne lustro”), który doskonale ilustruje przykłady 
utopijnego świata, pełnego abstrakcyjnych wizji życia, podporządkowanych nowym 
technologiom, będących konsekwencjami rozwoju naszej cywilizacji, a zarazem 
przestrogą przed problemem przekraczania barier obyczajowych w imię 
bezmyślnego postępku cywilizacyjnego i rozwoju technologii13. 

 
Bezpieczeństwo osobiste w świetle cyberzagrożeń 
W obecnych czasach nie potrzeba zbyt wiele, aby doprowadzić do chaosu  

w państwie. Chcąc przeprowadzić cybernetyczny atak terrorystyczny, nie trzeba 
nawet wstawać od komputera, aby doprowadzić do zachwiania bezpieczeństwem 
państwa i zdestabilizować działalność jego służb. 

Aby wywołać zamieszanie i panikę, wystarczy chociażby zablokować wybraną 
stronę internetową jednego z większych banków, umieszczając na niej stosowną 
informację, o dokonaniu ataku hakerskiego wraz z adnotacją (niekoniecznie 
prawdziwą), o kradzieży kilkudziesięciu milionów złotych oszczędności z tysięcy kont 
klientów tegoż banku. Bazując na powyższym przykładzie widzimy, że jeżeli 
współczesne konta bankowe oparte są nie na depozytach, lecz na cyfrowych 
numerach, to nie mamy gwarancji bezpieczeństwa naszych oszczędności, gdyż  

                                                           
9Tamże, s. 15. 
10Tamże, s. 16. 
11Tamże, s. 17-18. 
12Tamże, s. 201. 
13Filmweb – Czarne Lustro, http://www.filmweb.pl/serial/Czarne+lustro-2011-640699/descs, (dostęp: 
21.11.2019). 
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w przypadku złamania kodów zabezpieczających, istnieje niebezpieczeństwo 
wprowadzenia zmian w zapisie historii rachunku jego właściciela.  

To pokazuje, że już w tak podstawowej kwestii jaką są prywatne finanse, 
jesteśmy uzależnieni od cybernetycznego świata nowego kontynentu, którego 
pozostajemy obywatelami.  

Mimo wielu budzących niepokój wątpliwości związanym z bankowością 
cyfrową, pojawiają się głosy polityków opowiadających się za tym, aby pieniądz 
wirtualny wyparł pieniądz materialny, gdyż taki pieniądz cyfrowy łatwiej jest chronić 
przed oszustami i przestępcami.  

Wydaje się jednak, że jest to raczej odległa przyszłość, tym bardziej, że chodzi 
tu nie tylko o zabezpieczenie pieniądza, ale także o zwiększenie i ułatwienie kontroli 
finansowej obywateli RP przez służby specjalne. A na taką ewentualność 
społeczeństwo polskie nie da dziś przyzwolenia.  

W wielu państwach nowinki te zaczynają jednak obowiązywać. Są kraje, które 
zamierzają wszczepiać swoim obywatelom „chipy” podskórne, które mają 
zastępować karty kredytowe. Szwedzi np. realizują proces wprowadzenia do obiegu 
narodowej waluty cyfrowej, przy jednoczesnym wycofywaniu waluty materialnej. 
Jesteśmy zatem uczestnikami zmieniającej się geopolityki bezpieczeństwa  
w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wiek XXI przyniósł nam zwielokrotniony 
odsetek infiltracji społeczeństwa oraz inwigilacji i monitorowania wydatków, 
majątków oraz oszczędności obywateli. Staliśmy się więc zakładnikami własnego 
systemu – mechanizmu stworzonego przez człowieka, ale nie dla człowieka. Musimy 
nauczyć się to dostrzegać, rozumieć, odpowiednio interpretować i przekładać na 
zachowanie czujności i ostrożność w życiu codziennym, gdyż cyfrowy „wielki brat” 
patrzy. 

Przykłady te stanowią powód do głębokiej refleksji i odpowiedzi na pytanie:            
czy warto zaufać technologicznej machinie cyfrowej, powierzając jej wszystkie swoje 
oszczędności, informacje osobiste, dane osobowe, preferencje, wybory, czas wolny, 
itp. jednym słowem - własne życie?!  

„Fascynacja Internetem pozostaje ściśle związana z gorączką technologiczną, 
która ogarnęła świat. […] Internet brutalnie wkracza w nasze życie. […] Coraz 
bardziej odlegli, szybsi, kompetentni i zróżnicowani nasi Internetowi korespondenci 
wydają się wyposażeni we wszelkie cnoty. A przecież Internet i sieci komputerowe 
stanowią obecnie scenę, na której rozgrywają się, jeszcze kilka lat temu zupełnie 
niewyobrażalne, nowe konflikty. Szpieguje się i kradnie informacje, gwałci się 
nietykalność osobistą obywateli, ujawnia się przedsięwzięcia o charakterze 
kryminalnym. Można też – po prostu – wywołać wojnę. Ogólnoświatowa digitalizacja 
przepływającej informacji, czyli jej zamiana na postać cyfrową, daje siłom 
policyjnym, wywiadom czy wojsku nowe środki techniczne – kiedyś zupełnie nie do 
pomyślenia – umożliwiające głębokie wnikanie w życie każdego z nas. Instytucje  
i przedsiębiorstwa nie są wolne od zagrożeń stwarzanych przez komputerowych 
piratów – nie zawsze naiwnych młodzieńców”14. 

Temu zagadnieniu, jak i innym podobnym tematycznie kwestiom, poświęcona 
została nowa dziedzina naukowa, zwana cyberantropologią, która podejmuje 
studia badawcze nad relacją pomiędzy ludźmi a współczesną technologią cyfrową15. 

                                                           
14J. Guisnel, Wojny w cyberprzestrzeni, Kraków 1998, s. 5. 
15Wikipedia – Cyberantropologia https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyberantropologia, (dostęp: 21.11.2019). 
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Bezpieczeństwo narodowe a ochrona jednostki 
Rodzina będąca podstawową komórką społeczną, ma wiele istotnych ról do 

spełnienia, szczególnie w kwestii rozwoju interpersonalnego i osobistego każdego  
z jej członków. Jedną z podstawowych funkcji rodziny jest jej funkcja ekonomiczna, 
będąca pewną formą stabilizacyjno-zabezpieczającą. Realizuje się ona poprzez 
zaspokajanie materialnych potrzeb rodziny w czterech filarach: produkcyjnym, 
zarobkowym, gospodarczym i usługowo-konsumpcyjnym16.  

Podobne zadania ma do spełnienia państwo względem swoich obywateli. 
Zadania te zostały wyrażone w poszczególnych funkcjach państwowych, takich jak: 
funkcja zewnętrzna i wewnętrzna, prawodawcza, porządkowa, administracyjna, 
itp.17.  

Jednym z podstawowych zadań państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
swoim obywatelom, co w przypadku naszego kraju, zostało zdefiniowane już  
w podstawowym akcie prawnym, czyli ustawie zasadniczej, regulującej ustrój 
Państwa Polskiego – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Artykuł 5, tejże Konstytucji mówi, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże 
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa 
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa 
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju”18. Także w dalszej części Konstytucji RP, w artykule 47., 
napisane jest, że: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, 
rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”19. 
Obowiązkiem władz państwowych, w tym przypadku Polski, jest więc zapewnienie: 
niepodległości, suwerenności, nienaruszalności granic oraz wolności, a nade 
wszystko bezpieczeństwa swoim obywatelom20.  

Podobne zapisy znaleźć można również w traktatach międzynarodowych 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ, wywiedzionych z Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka (1948), którymi są: Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych (1966) oraz Międzynarodowy Pakt Praw 
Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych (1966). W I generacji, poświęconej 
prawom indywidualnym – osobistym (obywatelskim) i politycznym, czytamy m.in.  
o wolności osobistej, prawie do własności i informacji, a także tajemnicy 
korespondencji21.  

Już marszałek Józef Piłsudski w listopadzie 1932 r. przewidział zmiany, jakie 
nieuchronnie muszą nastąpić w funkcjonowaniu państw. Zwrócił na to uwagę  
w przemówieniu, które skierował do mianowanego na stanowisko Ministra Spraw 
Zagranicznych Józefa Becka: „Musi pan pamiętać, że idą czasy, kiedy zachwieje 
się konwencjonalna struktura życia międzynarodowego, jaka ciągnęła się  

                                                           
16Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz, Wiedza o społeczeństwie, Gdynia 2010, s. 17. 
17Tamże, s. 129-131. 
18Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. 
zm.). 
19J. Podlewska, W. Sobierajska, Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocą. Analiza przepisów 
prawnych, [w:] Ł. Wojtasik (red.): Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Wydanie II, s. 46. 
20M. Goniewicz, A. W. Nowak-Kowal, Z. Smutek, Przysposobienie obronne część I, Gdynia 2006, s. 57. 
21P. Leszczyński, T. Snarski, Wiedza o społeczeństwie. Vademecum maturalne 2009, Gdynia 2006,  

s. 163. 
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w ostatnich dziesięciu latach prawie. Formy, do których świat się już prawie, jakby 
do stałych, przyzwyczaił, kruszeją… I dla nas, dla Polski stanie się problem 
podejmowania z czasem walki, być może przeciw wszystkim”22. 

Czasy tych proroczych słów właśnie nadeszły. Obecnie, zadaniem państwa jest 
realizowanie tych konkretnych działań politycznych, które zmierzają do zapewnienia 
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego swoim obywatelom, a także 
przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej, w tym eliminowania 
niepożądanych zachowań przestępczych, mogących bezpośrednio lub pośrednio 
oddziaływać na obronność państwa.  

Przestępstwem jest czyn człowieka społecznie niebezpieczny, bezprawny, 
zawiniony i karalny, natomiast przedmiotem przestępstwa jest osoba lub rzecz, na 
którą działa sprawca przestępstwa. W stronie przedmiotowej przestępstwa należy 
obok zachowania się sprawcy, wyodrębnić także skutek jego działania oraz związek 
przyczynowy, zachodzący między nimi. Istotna jest również forma popełnienia 
przestępstwa, gdyż określa i determinuje ona odpowiedzialność karną za różne 
stadia przewinień23. O tym wszystkim należy pamiętać w przypadku tworzenia 
dobrego, funkcjonalnego prawa, którego egzekwowanie winno doprowadzić  
w perspektywie czasowej do zmniejszenia statystyk dokonanych przestępstw,  
a w naszym przypadku - szczególnie tych na tle cybernetycznym. Niestety, często 
zdarza się tak, że przepisy prawne tworzą i zatwierdzają osoby, które się na prawie 
nie znają, nie rozumieją go i nie próbują nawet zrozumieć, przez co staje się ono 
nieużyteczne. Stwarza natomiast okazję do wykorzystywania nieprecyzyjnych 
zapisów, do nadużyć i nadinterpretacji. 

Dlatego też współczynnik przestępstw cybernetycznych staje się coraz 
wyższy, co w konsekwencji powoduje osłabienie bezpieczeństwa państwa 
polskiego, a także zmniejszenie zaufania społeczeństwa do aparatu władzy. Z jednej 
strony obywatele nie chcą być kontrolowani i inwigilowani przez państwo, 
szczególnie w obszarze cyfrowym, z drugiej jednak strony pragną jego ochrony, 
dotyczącej zwłaszcza ich danych osobowych, informacji bankowych czy baz danych 
oraz pomocy i wsparcia w nadążaniu za dynamicznie zmieniającym się światem 
cyberprzestrzeni.  

„Pojawienie się nowoczesnych środków masowego przekazu spowodowało 
nowe wyzwania, związane z niezliczonymi źródłami informacji. Zorientowanie się  
w ich olbrzymiej masie staje się coraz trudniejsze. Problem stanowi dziś nie tylko 
ilość przekazywanych informacji, ale i sama natura komunikowania się. […] Na 
poziomie globalnym pojawia się poważne ryzyko nowej formy społecznej izolacji dla 
tych, którzy nie są w stanie komunikować się poprzez media i/lub nie potrafią 
krytycznie ocenić niesionych przez nie treści. Dlatego też istnieje potrzeba stałej 
edukacji medialnej w celu stworzenia krytycznego i wyrobionego stosunku do 
mediów oraz kształcenia obywateli, którzy są w stanie wydawać własną ocenę na 
podstawie dostępnych informacji. Edukacja medialna w globalizującym się świecie, 
wypełnionym sieciami teleinformatycznymi, powinna być procesem ciągłym, który 
wymaga skoordynowanego podejścia, a także zaangażowania ze strony 
profesjonalistów z kręgu mediów: socjologów i pedagogów medialnych, specjalistów 

                                                           
22Wprost – Ostatnia wojna marszałka, https://www.wprost.pl/historia/70406/Ostatnia-wojna-
marszalka.html, (dostęp: 21.11.2019). 
23Materiały Pomocnicze Do Samokształcenia Policjantów Służby Dochodzeniowo-Śledczej. Zeszyt nr 1 – 
Prawo, Piła 1996, s. 4-7. 
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od komunikowania masowego, medioznawców i praktyków mass mediów”, a także 
specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa państwa i informacji niejawnych oraz służb 
specjalnych, jak chociażby polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencja Wywiadu, czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego24. 

Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 
„za ochronę cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialny jest Prezes 
Rady Ministrów. Wiodącą rolę w ochronie cyberprzestrzeni odgrywają: 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Ministerstwo Obrony Narodowej i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. 
Natomiast RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) odpowiedzialne jest za 
koordynację działań w zakresie ochrony teleinformatycznej infrastruktury krytycznej. 
Elementem systemu są także inne podmioty administracji państwowej oraz podmioty 
prywatne – właściciele zasobów stanowiących krytyczną infrastrukturę 
teleinformatyczną państwa. Szef ABW wraz z kadrowym zapleczem technicznym 
stanowi Krajowy Punkt Centralny (Focal Point) w ramach polityki ochrony 
cyberprzestrzeni NATO. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację reagowania 
na incydenty w sieciach i systemach komputerowych podłączonych do sieci rozległej 
NATO jest Centrum Koordynacyjne Systemu Reagowania na Incydenty 
Komputerowe umiejscowione w Wojskowym Biurze Bezpieczeństwa Łączności  
i Informatyki podlegającym Ministerstwu Obrony Narodowej. Szef ABW i Minister 
MON przy współpracy z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych są 
odpowiedzialni za współpracę z NATO Cyber Defence Management Authority - 
CDMA. 

Cyberprzestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje między innymi 
systemy, sieci i usługi teleinformatyczne o szczególnie ważnym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, eksploatowane m.in. przez instytucje 
państwowe i samorządowe, system bankowy, a także systemy zapewniające 
funkcjonowanie w kraju transportu, łączności, infrastruktury energetycznej, 
wodociągowej i gazowej oraz systemy informatyczne, ochrony zdrowia, których 
zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 
dziedzictwa narodowego oraz środowiska w znacznych rozmiarach, albo 
spowodować poważne straty materialne. 

Ponadto w lutym 2008 r. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego powołany 
został Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe, w ramach 
Departamentu Teleinformatycznego ABW. Podstawowym zadaniem Zespołu jest 
zapewnianie i rozwijanie zdolności jednostek organizacyjnych administracji 
publicznej RP do ochrony przed cyberzagrożeniami”25.  

Analizując strukturę bezpieczeństwa wewnętrznego naszego państwa 
wydaje się, że jego sieć krajowa jest wystarczająco zabezpieczona i daje pewną 
gwarancję, i stabilizację zachowania klauzuli poufności elektronicznych baz danych 
i ich użytkowników.  

Niestety, tak nie jest. Internet stał się siecią krystaliczną, prześwietloną na 
wskroś za sprawą gruntownej inwigilacji i penetrowania jej przez NSA (National 
Security Agency – amerykańską wewnętrzną agencję wywiadowczą, realizującą 

                                                           
24M. Sokołowski, Media wobec kulturowych przemian współczesności, Olsztyn 2003, s. 99-100. 
25Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Cyberterroryzm, http://www.msz.gov.pl 
/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/zwalczanie_terroryzmu_miedzynarodowego
/zagrozenie_terrorystyczne_w_polsce_i_regionie/cyberterroryzm/, (dostęp: 21.11.2019). 

http://cert.gov.pl/
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m.in. zadania wywiadowcze z dziedziny elektroniki). Zadanie kontrolowania sieci 
ułatwia fakt, że prawie cała łączność światowa przechodzi fizycznie przez terytorium 
amerykańskie, a zatem najprawdopodobniej również przez filtry komputerowe 
służby wywiadu. Tym samym oczywistym staje się fakt, że w obawie przed 
wszechwładną agencją, żadne poważne przedsiębiorstwo, ani tym bardziej 
państwo, nie powinno, a wręcz nie może powierzyć sieci ani swojej korespondencji, 
ani informacji poufnych. Gdy jakaś wiadomość przesyłana jest przez terytorium 
Stanów Zjednoczonych i wzbudzi zainteresowanie agencji NSA, bez względu na to, 
w jakim jest języku, automatycznie zostaje przetłumaczona na j. angielski. Warto 
zauważyć, że agencja NSA już w 1996 roku ogłosiła nabycie kolejnych nowych 
systemów Systran, wykorzystywanych specjalnie do nadzoru Internetu. Od tego 
czasu minęło już ponad 20 lat, zatem można uznać, że dzisiejszy technologiczny 
poziom inwigilacji użytkowników sieci jest z pewnością nieporównywalnie większy26. 

Przed tego typu działaniami trudno jest się obronić.  
„Żaden, najlepszy nawet, ludzki zespół ekspertów nie jest w stanie konkurować 

ze stosowanymi w innych krajach algorytmami sztucznej inteligencji”27.   
Mając powyższe na uwadze, państwo polskie, ale też i inne kraje, nie powinny 

tworzyć elektronicznych baz danych w swoich instytucjach, gdyż narażają się tym 
samym na bezpośrednią, obcą inwigilację wywiadowczą, a także na potencjalne 
ataki hakerskie.  

Podobnym działaniom poddawani są również zwykli użytkownicy Internetu, 
którzy udostępniając informacje o sobie, oddają dobrowolnie, choć często 
nieświadomie, własną prywatność i wolność w ręce „panów” świata.  

Nowe media to takie, które tworzy również sam odbiorca. Jest on ich aktywnym 
elementem i komentatorem ich życia, integralną częścią społeczności tego 
alternatywnego świata, jakim stał się Internet. Dawniej o byciu rozpoznawalnym 
decydowały: udział w uroczystych balach, widoczne 

miejsce w operze, czy nawet w kościele, a dzisiaj świadczy o tym już tylko liczba 
kontaktów na Twitterze, czy znajomych na Facebooku28. 

„Dla wielu młodych ludzi media, a zwłaszcza Internet, są czymś więcej niż tylko 
źródłem wiedzy o świecie, są zastępnikiem prawdziwego świata a »wirtualna 
rzeczywistość« powoduje swoistą ucieczkę od realnego życia w świat medialnej 
ułudy. […] Błyskawiczne wyjście ludzkości ze stanu globalnej izolacji do stanu 
globalnej łączności, które dokonało się w XX wieku, stwarza niezliczoną ilość 
problemów”29. 

Z udostępnionych w sieci danych korzystają zarówno agencje wywiadowcze, 
jak i tak zwani „wolni strzelcy” – hakerzy, którzy w XXI wieku są w stanie na bieżąco 
śledzić i kontrolować każdego, chociażby dzięki powszechnej dostępności telefonii 
komórkowej. Wraz z rozwojem postępu technologicznego nastąpiła masowa 
zamiana zwykłych telefonów komórkowych na smartfony, z których każdy ma dostęp 
do Internetu, GPSu, lokalizacji oraz udostępnionych zgodności dostępu do telefonu 
przez zainstalowane aplikacje.  

Dlatego też „teraźniejszość i niezbyt odległa przyszłość wywiadu technicznego 
zasadza się na umiejętność śledzenia i przeszukiwania strumieni cyfrowej 

                                                           
26J. Guisnel, Wojny w… dz. cyt., s. 56-57. 
27G. Osiński, Sztuczna inteligencja w służbie Ojczyzny, „Nasz Dziennik” 2018, nr 45 • 6099, s. 17. 
28T. Sakiewicz, Media XXI wieku, „Niezależna Gazeta Polska - Nowe Państwo”, 2016, nr 5, s. 99. 
29M. Sokołowski, Media wobec… dz. cyt., s. 100. 
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informacji, przepływającej w obrębie państw, a zwłaszcza tej przekraczającej ich 
granice. Każdego dnia i każdej nocy miliardy danych, poprzez sieci komputerowe, 
przekraczają granice państw. Sieci komputerowe stają się powoli prawdziwymi 
systemami nerwowymi planety. Elektrony nie muszą okazywać celnikom 
dokumentów, a granice w »cyberprzestrzeni« (cyberspace) istnieją tylko w formie 
wirtualnej. Nazwa »cyberprzestrzeń« została wymyślona przez powieściopisarza 
Williama Gibsona na oznaczenie ogólnie rozumianej przestrzeni elektronicznej,  
w której odbywa się transfer informacji”30. 

To zatem, co jeszcze niedawno wydawało się fikcją, dziś przybiera realne 
kształty. Stworzono super narzędzie; nowy, wirtualny świat, który fascynuje  
i inspiruje, uczy i służy pomocą, bawi i rozwija, ale który jednocześnie rozleniwia  
i uzależnia, stopniowo przejmując kontrolę nie tylko nad życiem użytkowników, ale 
także nad ich umysłami. 

„W czasach, kiedy tajne informacje przechowywano w postaci dokumentów 
zamkniętych w sejfach, ich kradzież oparta była na tradycyjnych technikach 
szpiegostwa, takich jak fizyczna kradzież planów lub dokumentów, korupcja lub 
szantaż osób posiadających pożądaną wiedzę. Te i inne techniki obarczone były 
ryzykiem pozostawienia za sobą śladów możliwych później do wytopienia. 
Natomiast w epoce cyfrowej informacje można wykradać stosunkowo łatwo, 
przechwytując dane zgromadzone w jakimś punkcie sieci lub w trakcie ich 
przesyłania. […] Można też bez wielkiego trudu włamać się do komputerów osób 
prywatnych i otwarcie przeglądać znajdujące się tam – z założenia poufne – dane. 
Wszystko to ostatecznie pozbawia nas tych resztek prywatności, które świat był nam 
jeszcze w stanie zagwarantować”31. 

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że w odróżnieniu od „tradycyjnych” aktów 
agresji, przymusu czy prześladowania, zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje 
wysoki poziom anonimowości sprawcy.  

Na znaczeniu traci ponadto klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami 
fizycznymi bądź społecznymi, a atutem sprawcy staje się umiejętność 
wykorzystywania możliwości, jakie dają media elektroniczne.  

Charakterystyczna dla tego problemu szybkość rozpowszechniania materiałów, 
kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci sprawiają, 
że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące filmy, zdjęcia czy 
informacje, potrafią zrobić w Internecie błyskawiczną „karierę”, a ich całkowite 
usunięcie, staje się często praktycznie niemożliwe. Dodatkową uciążliwością dla 
ofiar cyberprzemocy jest stałe narażenie na atak, niezależnie od miejsca i czasu, 
pory dnia czy nocy.  

Kolejną ważną cechą wirtualnej przemocy jest stosunkowo niski poziom kontroli 
społecznej tego typu zachowań32. Młodzi ludzie, tzw. cyfrowi tubylcy, którzy nowymi 
technologiami posługują się na co dzień, traktując je jako źródło wiedzy, nauki, 

                                                           
30J. Guisnel, Wojny w… dz. cyt., s. 11-12. 
31Tamże, s. 12. 
32Ł. Wojtasik, Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, [w:] Ł. Wojtasik (red.): Jak reagować na 
cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Wydanie II, s. 6. 



48 

 

rozrywki i komunikacji, często mają złudne przekonanie, iż zapewniają im one pełną 
anonimowość33,34. 

To zgoła fałszywe przeświadczenie kończy się dla niektórych niestety gorzką 
nauczką i powodem wielu problemów, także natury prawnej.  

Zachłysnęliśmy się postępującą cyfryzacją, oddając dobrowolnie, za darmo 
naszą prywatność innym i ani się spostrzegliśmy, jak dryfując w tym cyfrowym 
świecie nowego, szóstego kontynentu cybernetycznego, jednocześnie utraciliśmy 
podstawową potrzebę człowieka - poczucie bezpieczeństwa. 

 
Podsumowanie 
W XXI wieku „każde państwo może być zagrożone atakiem cyberterrorystów 

ze szkodami tym większymi, im bardziej skomputeryzowana jest jego gospodarka. 
Z drugiej strony każde państwo może także dokonać ataku cybernetycznego, jeżeli 
tylko znajdą się w nim profesjonalni hakerzy, zdolni i gotowi do jego 
przeprowadzenia”35. 

Cyberterroryzm staje się najbardziej nieprzewidywalnym sposobem 
oddziaływania zorganizowanych grup na funkcjonowanie i stabilność struktur 
państwowych. Pojawiła się kategoria infrastruktury krytycznej, której zniszczenie lub 
uszkodzenie może osłabić zdolność obronną oraz bezpieczeństwo państwa36. 
Współcześnie, praktycznie w każdym kraju, ważniejsze od zakupu broni atomowej 
czy modernizacji wojska, wydaje się być wyszkolenie armii hakerów, których celem 
będzie zmasowany atak na serwery obsługujące takie dziedziny, jak: finanse, 
transport, komunikacja, medycyna, energetyka czy obrona narodowa. W przeciągu 
kilkunastu minut można skutecznie sparaliżować gigantyczny kraj37. To pozwala 
umocnić pozycję kraju - agresora na arenie międzynarodowej pod względem jego 
działań wywiadowczych. W cyfrowym świecie prym na tym polu wiodą Stany 
Zjednoczone Ameryki, choć w ostatnim czasie bardzo uaktywniła się także Rosja.  
Z drugiej jednak strony, ta sama broń może stać się przekleństwem i to zarówno dla 
państwa, które jej używa, jak i dla tego, które stało się celem ataku. 

Terroryzm, zwłaszcza ten współczesny (cybernetyczny), to problem, z którym 
borykać się musi zarówno państwo, jak i przeciętny, pojedynczy obywatel – każdy 
jest w tej grze potencjalną ofiarą. Zadaniem państwa, powinno być podjęcie działań 
na tyle efektywnych, by zapewnić swoim obywatelom pełne poczucie 
bezpieczeństwa, a sektorowi finansowo- gospodarczemu oraz instytucjom 
państwowym całkowitą ochronę przed ewentualnymi atakami. Nie bez powodu więc 
Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło na stworzenie nowego rodzaju sił 

                                                           
33A. Borkowska, D. Macander, System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy, [w:] Ł. 
Wojtasik (red.): Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Wydanie II, s. 15. 
34D. Stachecki, Postulaty w zakresie bezpiecznej szkolnej infrastruktury informatycznej. Opis zaleceń na 
przykładzie praktyki, [w:] Ł. Wojtasik (red.): Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Wydanie 
II, s. 23. 
35B. Hołyst, Cyberterroryzm, http://zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/cyberterroryzm, (dostęp: 
21.11.2019). 
36W. Smolski, Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, s. 492, 
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/66149/32_Wieslaw_Smolski.pdf, (dostęp: 21.11.2019). 
37T. Goban-Klas, Media i… dz. cyt., s. 231. 



49 

 

zbrojnych – Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w ramach Narodowego Centrum 
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni38.  

Wypracowanie określonych, skutecznych metod i narzędzi do walki  
z cyberterroryzmem, może ograniczyć jego rozprzestrzenianie oraz zabezpieczyć 
przed nim najbardziej wrażliwe dziedziny życia. Na chwilę obecną niemożliwe jest 
całkowite uchronienie się przed cyberprzemocą, mimo to istnieje szansa, by 
ograniczyć zasięg ataku terrorystycznego i jego skutki. Aby to było możliwe, wszyscy 
powinni wykazać się czujnością i czynić starania zmierzające do zminimalizowania 
ewentualnego zagrożenia. Dobrym krokiem w tym kierunku byłaby międzynarodowa 
polityka kontroli nad światem cybernetycznym, zwanym niekiedy „szóstym 
kontynentem” technologicznym, prowadzona przez zainteresowane kraje, w tym 
także Polskę.  

 
Streszczenie 
Celem tej pracy naukowej jest zwrócenie uwagi na zjawisko wykorzystania 

nowych mediów w celu pozyskania informacji poufnych i tajnych (o różnej klauzuli 
tajności i wadze informacji), przez rozmaite podmioty i osoby: instytucje państwowe, 
organy bezpieczeństwa państwa, służby wywiadów, a także hakerów i terrorystów. 
W pracy przedstawiono problem bezpieczeństwa narodowego, a także 
zabezpieczenia danych i informacji oraz stabilności państwa – Rzeczypospolitej 
Polskiej, w świetle współczesnych, nowych technologicznie, cyberzagrożeń 
cywilizacyjnych. Wyjaśniono pojęcie cyberterroryzmu i terroryzmu oraz 
cyberantropologii, a także przedstawiono współczesne technologie oraz systemy 
państwowe i biznesowe, zagrażające człowiekowi oraz wpływające na 
bezpieczeństwo jego danych osobowych i prywatnych informacji. 

Słowa kluczowe: Rzeczypospolita Polska, bezpieczeństwo narodowe, 
bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe, bezpieczeństwo przyszłości, 
cyberbezpieczeństwo, cyberzagrożenia, media, mass media, Internet, nowe 
technologie, szósty kontynent, bazy danych, dane osobowe, zagrożenia 
cywilizacyjne i kulturowe, niewolnicy cyfrowi, cyberantropologia 

 
Summary 
The aim of this thesis is to draw attention to the phenomenon of using new 

media to obtain sensitive and secret information (about the different security 
classification and importance of information), by various entities and people: state 
institutions, state security authorities, intelligence services as well as hackers and 
terrorists. The work presents the problem of national security as well as the problem 
of data protection and staibility of the state – Republic of Poland in the light of 
modern, technologically new cyberthreats of civilization. The concept of 
cyberterrorism, terrorism and cyberanthropology has been clarified. Also modern 
technologies, state and business systems that threaten people and affect the 
security of their personal and private information has been presented.  

Key words: Republic of Poland, national security, internal and future security, 
cybersecurity, cyberthreats, media, mass-media, Internet, new technologies, sixth 

                                                           
38Ministerstwo Obrony Narodowej – Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, https://www.gov.pl/web/obrona-
narodowa/wojska-obrony-cyberprzestrzeni, (dostęp: 21.11.2019 r.). 
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continent, database, personal date, civilizational and cultural threats, slaves digital, 
cyber-antropology 
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Agnieszka WRÓBEL 
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 
 

„NASTĘPNA DEKADA” GEORGE’A FRIEDMANA – ANALIZA 
 
 

Funkcja prognostyczna odgrywa kluczową rolę w stosunkach 
międzynarodowych, jednak jest ona niekiedy bagatelizowana lub niedostatecznie 
dobrze rozumiana – czego efektem jest mylenie jej z futurologią. Przyczyn tego 
zjawiska należy upatrywać w mnogości perspektyw badawczych, które prezentują 
badacze (uwzględniając większą bądź mniejszą liczę czynników), co sprawia, że 
dana prognoza jest bardziej lub mniej dokładna. Formułowanie przypuszczalnych 
prospektów spełnia zatem wyjątkowo ważną funkcję w dobie coraz silniejszych  
i bardziej złożonych zależności pomiędzy uczestnikami areny międzynarodowej. 

Jednym z bardziej znanych autorów publikacji dotyczących prognoz 
międzynarodowych i koncepcji futurystycznych jest amerykański politolog George 
Friedman, wieloletni wykładowca Dickinson College, doradca do spraw 
bezpieczeństwa amerykańskich wyższych dowódców wojskowych i instytucji oraz 
założyciel prywatnej agencji wywiadowczej Strategic Forecasting Inc., zajmującej się 
od 1996 r. opracowywaniem prognoz strategicznych, jak również raportów i analiz 
geopolitycznych. Jedną z książek George’a Friedmana, obejmujących wizję 
przemian w międzynarodowym układzie sił, jest publikacja pt. „Następna dekada. 
Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy”, zaprezentowana przez autora w 2011 r. Zdaniem 
Macieja Hypsia „Następna dekada” stanowi jedynie kontynuację poprzedniej książki 
George’a Friedmana noszącej tytuł „Następne 100 lat”1, jednak w mniemaniu 
Przemysława Mrówki, obfituje w zdecydowane bardziej szczegółowe omówienie 
spraw międzynarodowych, dając szerszą wizję przewidywanych zjawisk2. 

Niniejsza publikacja składa się z czternastu rozdziałów, w których autor 
prezentuje sytuację geopolityczną na wybranych kontynentach, przewidując na jej 
podstawie porządek międzynarodowy na przyszłą dekadę (2010 r. – 2020 r.). 
Według Macieja Hypsia, George Friedman ograniczył się do tego okresu, gdyż 
„uznał, że w tym czasie na bieg wypadków wpływają konkretne decyzje 
poszczególnych ludzi a nie >>prądy historii<<”3. Swoje wizje, odnoszące się do 
poszczególnych rejonów świata, George Friedman opiera w głównej mierze na 
rekomendacjach dla polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, biorąc 
jednocześnie za pewnik, że decydenci amerykańscy postąpią wedle jego zaleceń. 
Założyciel Stratforu bezpośrednio odnosi się do przywrócenia koncepcji równowagi 
sił4 „(…) w każdym regionie, by odwracać zagrożenie od Stanów Zjednoczonych. 

                                                           
1Por. M. Hypś, George Friedman – Następna dekada, http://www.konflikty.pl/recenzje/ksiazki/george-
friedman-nastepna-dekada/ [dostęp: 30.09.2019 r.]. 
2Por. P. Mrówka, George Friedman – „Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy” – recenzja, 
http://histmag.org/George-Friedman-Nastepna-dekada.-Gdzie-bylismy-i-dokad-zmierzamy-recenzja-
7303 [dostęp: 30.09.2019 r.]. 
3M. Hypś, George Friedman – Następna dekada…,  dz. cyt. 
4Równowaga sił – (ang. Balance of power) realny układ sił, zwłaszcza militarnych, między państwami,  
w określonym momencie historycznym i określonej sytuacji międzynarodowej. Por. J. Sutor, Leksykon 
dyplomatyczny, Dom wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, s. 393; D. Robertson, Słownik polityki, 
Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 385. Zob. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. 

 

http://www.konflikty.pl/recenzje/ksiazki/george-friedman-nastepna-dekada/
http://www.konflikty.pl/recenzje/ksiazki/george-friedman-nastepna-dekada/
http://histmag.org/George-Friedman-Nastepna-dekada.-Gdzie-bylismy-i-dokad-zmierzamy-recenzja-7303
http://histmag.org/George-Friedman-Nastepna-dekada.-Gdzie-bylismy-i-dokad-zmierzamy-recenzja-7303
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Należy tworzyć przymierza, dzięki którym inne kraje przejmą na siebie ciężar 
konfrontacji lub konfliktu. Kraje te należy wspierać, gwarantując im korzyści 
gospodarcze, za pomocą techniki wojskowej i obietnic interwencji zbrojnej, jeśli 
okaże się konieczna”5.  

Zaprezentowane przez George’a Friedmana propozycje polityczne, 
ugruntowane są na analizie aktualnego rozlokowania potencjałów, który kształtuje 
realia geopolityczne i ściśle bazują na założeniach teorii realizmu. 

 
„Następna Dekada” – futurologia czy realistyczne ujęcie stosunków 

międzynarodowych wobec półkuli zachodniej 
Zdaniem George’a Friedmana, kontynent Ameryki Łacińskiej ma dla Stanów 

Zjednoczonych marginalne znaczenie, nie tylko ze względu na odległość od USA, 
ale również z powodu braku sprzecznych interesów6 między Waszyngtonem  
a krajami południowoamerykańskimi. Jak podkreśla autor „Następnej dekady”, 
Amerykanie nie poświęcają zbyt wiele uwagi Iberoameryce z powodu jej 
politycznego rozdrobnienia, które w połączeniu z barierami topograficznymi 
uniemożliwiło jak dotąd ukształtowanie się międzykontynentalnej potęgi na jej 
obszarze. W tym kontekście, wedle oceny politologa, jedynym potencjalnym 
zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych byłoby przejęcie któregoś ze 
strategicznych terenów w Ameryce Łacińskiej przez inną, rywalizującą z USA, 
potęgę. Jest to ewentualność, która byłaby – zdaniem autora – nie do przyjęcia przez 
Amerykanów ze względu na doktrynę Monroe’a7.  

Jak podkreśla George Friedman, państwem o najważniejszym znaczeniu 
strategicznym dla Stanów Zjednoczonych jest Kuba – wyspa, która w razie 
znalezienia się pod wpływem obcego mocarstwa może posłużyć za bazę dla floty 
wojennej, będącej w stanie kontrolować szlaki handlowe w Zatoce Meksykańskiej. 
Jednakże, jak przewiduje politolog, w nadchodzącym dziesięcioleciu Hawana nie 
znajdzie silnego protektora, w związku z czym to właśnie Stany Zjednoczone 
powinny wciągnąć Kubę z powrotem w swoją strefę wpływów, by oddalić takie 
zagrożenie8. Warto jednak zaznaczyć, że wizyta9 amerykańskiego prezydenta 
Baracka Obamy na Kubie, która odbyła się w marcu 2016 r., nie przyczyniła się do 
wzmocnienia pozycji USA w regionie, poza tym nie można również wykluczyć 
przyszłego zaangażowania się innych mocarstw (np. Chin lub/i Rosji) w tym regionie.  

Kolejnym państwem, które George Friedman poddał rozważaniom jest 
Wenezuela, nie stanowiąca – zdaniem autora – zagrożenia dla Stanów 
Zjednoczonych, czego przyczyn należy upatrywać w jej fizycznej izolacji. Jak 
zauważa politolog, kraj ten jest otoczony przez Morze Karaibskie od północy, 
dżunglę amazońską od południa oraz Kolumbię od zachodu, co pozbawia go 
znaczenia. Dodatkowo, będąc znaczącym eksporterem ropy naftowej, Wenezuela – 

                                                           
Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 38-40. Zob. D. 
Kondrakiewicz, Równowaga sił jako czynnik stabilizujący stosunki międzynarodowe, [w:] I. Stawowy-
Kawka, Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s 103-117. 
5G. Friedman, Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Kraków 2012, s. 42. 
6Za wyjątek autor uznaje Kubę i Meksyk.  
7Zob. więcej Monroego doktryna, w: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Monroego-
doktryna;3943134.html [dostęp 30.09.2019 r.]. 
8Por. G. Friedman, Następna dekada..., dz. cyt., s. 244. 
9Pierwsza od osiemdziesięciu ośmiu lat. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Monroego-doktryna;3943134.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Monroego-doktryna;3943134.html
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ze względu na swoje możliwości logistyczne i położenie geograficzne – jest skazana 
na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi10.  

Odnosząc się do słów autora „Następnej dekady” trzeba wspomnieć, że nie 
zaprezentował on pełnego kontekstu współpracy gospodarczej Wenezueli  
z pozostałymi państwami, ograniczając wymianę handlową tego kraju jedynie do 
relacji z USA, które są jego najważniejszym partnerem handlowym11. George 
Friedman mówiąc, że Wenezuela „(…) jest skazana na współpracę ze Stanami 
Zjednoczonymi” najwyraźniej nie wziął pod uwagę faktu, że jej kolejnymi 
największymi partnerami handlowymi są Indie i Chiny12, państwa wchodzące w skład 
grupy BRICS, których zapotrzebowanie na ropę, ze względu na energochłonność 
dynamicznie rozwijających się gospodarek, nieustannie rośnie. Tym samym, należy 
dopuścić możliwość zaistnienia scenariusza, w którym jedno (lub oba)  
z wymienionych mocarstw zacznie szerzyć swoje wpływy w tym regionie – co 
mogłoby się odbyć np. poprzez próby ustanowienia sprzyjających rządów  
w Caracas13 lub zacieśnianie relacji z Wenezuelą (zbliżenie strategiczne) w celu 
uzyskania dostępu do surowców strategicznych. 

Jak zauważa założyciel Stratforu, w Ameryce Łacińskiej istnieje tylko jedno 
państwo, które może w przyszłości okazać się rywalem dla Stanów Zjednoczonych 
– jest nim Brazylia. Jednakże, zdaniem autora, kraj ten nie jest zbyt ważny dla 
Ameryki, nie stanowi też dla niej zagrożenia. Jak podkreśla politolog, Brazylia 
mogłaby się okazać problematyczna jedynie w wypadku, kiedy rozkwit gospodarczy 
umożliwiłby jej dominację na południowej części Oceanu Atlantyckiego, co mogłoby 
się łączyć z nawiązaniem współpracy z krajami Afryki Zachodniej, wykorzystaniem 
ich siły roboczej, a wreszcie – założeniem w tym regionie baz morskich. Niemniej 
jednak, pomimo tego, że „(…) do tak silnych związków z Afryką Zachodnią nie 
dojdzie w nadchodzącej dekadzie”14, autor zaleca, by Stany Zjednoczone zaczęły 
tworzyć przeciwwagę dla wpływów brazylijskich, dążąc do wzmocnienia Argentyny, 
która – jako jedyne państwo na kontynencie południowoamerykańskim – jest  
w stanie je równoważyć15.  

W następnym dziesięcioleciu, zdaniem George’a Friedmana, Stany 
Zjednoczone powinny się skupić nad rozwojem relacji z Argentyną w odniesieniu do 
„(…) ogólnego planu rozwoju Ameryki Południowej, który obejmowałby również 
inwestycje w Urugwaju i Paragwaju”16. Jak zaznacza autor „Następnej dekady”, 
zainwestowanie „(…) nawet skromnych środków w rozwój gospodarki Argentyny 
może przynieść wymierne korzyści Stanom Zjednoczonym pod postacią silnego 
sojusznika, będącego w stanie rywalizować w przyszłości z Brazylią”. Wedle 

                                                           
10Por. G. Friedman, Następna dekada..., dz. cyt., s. 244-245. 
11 Eksport Wenezueli do USA wynosi 34,6%. Zob. CIA World Factbook 2015, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html [dostęp: 30.09.2019 r.]. 
12Eksport Wenezueli do Indii wynosi 17,2 %, z kolei do Chin 16 %. Zob. tamże. 
13Historia pokazuje, że taki scenariusz, zwłaszcza w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej, jest 
prawdopodobny. Najlepszym tego przykładem może być objęcie władzy przez Augusto Pinocheta w roku 
1973 r., do czego walnie przyczyniły się działania Stanów Zjednoczonych, które w następnych latach 
kreowały politykę gospodarczą (poprzez Chicago Boys) Chile zgodnie z interesami amerykańskich 
korporacji. Zob. N. Klein, Doktryna szoku, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A, Warszawa 
2014, s. 97-189. 
14Por. G. Friedman, Następna dekada..., dz. cyt., s. 247. 
15Por. tamże.  
16Por. tamże, s. 247-248.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html
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przewidywań politologa, wdrożenie takiego rozwiązania „(…) okaże się na pewno 
dużo tańsze niż spór z Brazylią o kontrolę nad południowym Atlantykiem w latach 
trzydziestych lub czterdziestych XXI wieku”17.  

Jak słusznie zauważył G. Friedman, jedynym państwem w Ameryce 
Południowej godnym bycia konkurencyjną siłą dla USA jest Brazylia, mocarstwo 
regionalne wchodzące w skład grupy BRICS. O ile owe założenie może okazać się 
w przyszłości prawdziwe, o tyle rekomendacja równoważenia wpływów brazylijskich 
poprzez doinwestowywanie gospodarki Argentyny zdaje się być jedynie myśleniem 
życzeniowym. Warto bowiem zwrócić uwagę, że nakłady inwestycyjne, określone 
przez futurologa mianem „(…) skromnych środków”, najpewniej nie przyczyniłyby się 
do chociażby zrównoważenia potencjału gospodarki Brazylii. Wystarczy zestawić 
podstawowe dane makroekonomiczne obu krajów18, by dojść do wniosku, że koszty 
takiej operacji byłyby liczone (nawet przy założeniu, że gospodarka brazylijska 
przestałaby się rozwijać) nie w miliardach, a w bilionach dolarów. Tym samym, 
należy zakwestionować stwierdzenie G. Friedmana, że zaimplementowanie 
powyższej sugestii „(…) okaże się na pewno dużo tańsze niż spór z Brazylią  
o kontrolę nad południowym Atlantykiem w latach trzydziestych lub czterdziestych 
XXI wieku”19. 

Jak podkreśla George Friedman, Meksyk jest państwem, które zajmuje 
szczególne miejsce w polityce zagranicznej USA. Będąc sąsiadem oraz drugim 
największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, kraj ten jest nie tylko 
znaczącym eksporterem narkotyków, ale również siły roboczej, co – wedle autora – 
stanowi problem dla USA. Jego przyczyną, zdaniem politologa, jest amerykański 
popyt, dlatego „(…) wierni swej strategii amerykańscy politycy będą nadal dwulicowi. 
Stany Zjednoczone nie zamierzają powstrzymywać nielegalnej imigracji i nie 
zlikwidują przemytu narkotyków, ale muszą udawać, że są zdecydowane osiągnąć  
i jedno, i drugie”20. Zdaje się, że autor „Następnej dekady” trafnie zdiagnozował 
stanowisko Stanów Zjednoczonych względem problemów wynikających  
z obustronnych stosunków. Niemniej warto zaznaczyć, że owa rekomendacja – 
zalecająca ekstrapolację trendu w dążeniu do maksymalizacji zysków z nielegalnej 
imigracji i przemytu narkotyków, w sposób szczególny podkreśla realistyczne 
podejście George’a Friedmana do polityki międzynarodowej, gdyż jak podkreśla 
Jacek Czaputowicz „w centrum zainteresowania realistów leży interes narodowy, 
potęga, suwerenność oraz strategia militarna. Realiści abstrahują od norm 
moralnych”21. 

Według opinii założyciela Stratforu, równie ważnym państwem jest północny 
sąsiad Stanów Zjednoczonych i jednocześnie ich największy partner handlowy – 
Kanada, kraj który jest „(…) skazany na swoje miejsce tak przez geografię, jak  

                                                           
17Tamże, s. 249. 
18PKB Argentyny w roku wydania przez G. Friedmana Następnej dekady (2011 r.) wynosiło 557,89 mld 
dolarów. PKB Brazylii odpowiadało w tym samym czasie liczbie 2,61 bln dolarów. Zestawiając dane dot. 
wysokości eksportu obu państw, okazuje się, że podobnie jak w przypadku PKB, eksport Argentyny jest 
kilkukrotnie mniejszy (w 2011 r. Brazylia wyeksportowała towary o wartości 256 mld dolarów, Argentyna 
zaś o łącznej wartości 84,3 mld dolarów). Zob. The World Bank, GDP at market prices (current US$), 
2011, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD [dostęp: 30.09.2019 r.]; United Nations 
Trade Statistics, https://unstats.un.org/unsd/trade/default.asp [dostęp: 30.09.2019 r.]. 
19G. Friedman, Następna dekada..., dz. cyt., s. 249. 
20Por. tamże, s. 259. 
21Por. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych…, dz. cyt., s. 59.  

https://unstats.un.org/unsd/trade/default.asp
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i potęgę południowego sąsiada”22. Zdaniem George’a Friedmana, oba państwa są 
do siebie podobne pod względem kulturowym, dlatego Kanada nie stanowi dla USA 
zagrożenia dopóty, dopóki „(…) nie zawrze sojuszu z jakimś innym światowym 
mocarstwem”23. W opinii futurologa, przymierze z obcym mocarstwem byłoby 
możliwe jedynie w wypadku Quebecu, który musiałby się wcześniej zdecydować na 
separację, poświęcając korzyści gospodarcze dla zachowania odrębności w sferze 
kultury lub ideologii. George Friedman twierdzi, że w najbliższym dziesięcioleciu 
„(…) nie pojawi się światowa potęga, która mogłaby wykorzystać taką lukę, zresztą 
luki też nie widać. Relacje pomiędzy oboma krajami pozostaną stabilne, a Kanada 
będzie wzmacniać swoją pozycję, w miarę jak jej złoża gazu ziemnego będą 
zyskiwać na znaczeniu”24.  

Jak podkreśla autor „Następnej dekady”, najważniejszymi krajami dla polityki 
zagranicznej USA są: Brazylia, Meksyk i Kanada. Zdaniem politologa, największym 
zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych byłoby pojawienie się obcej potęgi na tym 
obszarze, która mogłaby go wykorzystać do założenia swoich baz militarnych. 
Wedle opinii G. Friedmana, USA powinny zatem skoncentrować swoją uwagę na 
Eurazji – regionie, gdzie rodzą się globalne siły. Ameryka Łacińska pozostaje dla 
nich bowiem „(…) areną stosunków handlowych i ten scenariusz nie zmieni się  
w przyszłej dekadzie, z pominięciem może wspomnianego problemu Brazylii”25. 
Pozycja USA na półkuli zachodniej jest zatem, wedle opinii założyciela Stratforu, 
zabezpieczona, a „(…) jednym z wyróżników imperium jest bezpieczeństwo na 
własnym terenie”26. 

Podsumowując, można dojść do wniosku, że George Friedman próbuje  
w przejrzysty sposób określać sieci zależności w polityce międzynarodowej. 
Jednakże, tworząc rekomendacje dla strategii Stanów Zjednoczonych, w większości 
przypadków bazuje on wyłącznie na pojedynczych przesłankach, prezentując 
jedynie fragmentaryczny opis rzeczywistości. Co więcej, zdaniem Macieja Hypsia, 
mimo odwołań autora „Następnej dekady” do kwestii obejmujących swym zasięgiem 
cały świat, wizje George’a Friedmana pisane są „(…) z amerykańskiego punktu 
widzenia, a celem Autora jest nie tyle przewidzenie, co się stanie na świecie, ile 
naszkicowanie strategii, jaką będą musiały realizować rządy amerykańskie, aby 
Stany Zjednoczone utrzymały pozycję państwa numer jeden na świecie,  
a jednocześnie nie porzuciły demokratycznych ideałów”27. Odmiennego zdania jest 
Andrzej Zapałowski, który nie dostrzega, aby amerykocentryczny pryzmat 
postrzegania zależności podmiotów areny międzynarodowej miał znaczenie, 
jednakże podziela stanowisko Macieja Hypsia, że przewidywania George’a 
Friedmana stanowią „(…) sugestie, swoiste podszepty dla tej [Departament Stanu] 
instytucji”28. Przyjęta przez George’a Friedmana amerykańska narracja ładu 
międzynarodowego, w głównej mierze bazuje na teorii realizmu, w ramach której 

                                                           
22G. Friedman, s. 260.   
23Tamże. 
24Tamże, s. 261-262.  
25Tamże, s. 263. 
26Tamże, s. 262.  
27M. Hypś, George Friedman – Następna dekada…, dz. cyt. 
28Por. A. Zapałowski, „Następna Dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy”, George Friedman, Kraków 
2012 [Recenzja], „Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem” nr 2/2013, s. 147.  
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politolog nakreśla kierunki subiektywnego rozwoju, nie umiejscawiając swych 
przewidywaniach w obrębie funkcji prognostycznej.  

Tym samym, zaprezentowane przez futurologa scenariusze zdają się być 
wypracowane z pominięciem rzetelnych badań jakościowych oraz sprowadzają się 
do określenia zaleceń, mających doprowadzić politykę Stanów Zjednoczonych do 
osiągnięcia oczekiwanych efektów (tj. równowagi sił) – a to nie stanowi prognozy.  
 

Streszczenie 
Przykładem analiz, niebędących prognozami są rekomendacje George’a 

Friedmana dla strategii Stanów Zjednoczonych, w większości przypadków bazujące 
wyłącznie na pojedynczych przesłankach oraz prezentujące jedynie 
fragmentaryczny opis rzeczywistości. Tym samym zaprezentowane przez futurologa 
scenariusze zdają się być wypracowane z pominięciem rzetelnych badań 
ilościowych i jakościowych oraz sprowadzają się do określenia zaleceń, mających 
doprowadzić politykę Stanów Zjednoczonych do osiągnięcia oczekiwanych efektów.  

Słowa kluczowe: George Friedman, Następna dekada, analiza 
 

Summary 
An example of analysis that is not a prognosis are George Friedman's 

recommendations for US strategy, in most cases based solely on single premises 
and presenting only a fragmentary description of reality. Thus, the scenarios 
presented by the futurologist seem to be developed without reliable quantitative and 
qualitative research and boil down to specifying recommendations to lead US policy 
to achieve the expected results. Thus, the scenarios presented by the futurologist 
seem to be developed without reliable quantitative and qualitative research and boil 
down to specifying recommendations to lead US policy to achieve the expected 
results. 

Key words: George Friedman, Next Decade, analysis 
 

Bibliografia 
CIA World Factbook 2015, https://www.cia.gov/library/publications/the-

worldfactbook/geos/ve.html (pobrano 30.09.2019 r.). 
Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Monroego-

doktryna;3943134.html (pobrano 30.09.2019 r.). 
Friedman G., Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Kraków 2012. 
Hypś M., George Friedman – Następna dekada,  

http://www.konflikty.pl/recenzje/ksiazki/george-friedman-nastepna-
dekada/ (pobrano 30.09.2019 r.). 

Klein N., Doktryna szoku, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A, 
Warszawa 2014. 

Kondrakiewicz D., Równowaga sił jako czynnik stabilizujący stosunki 
międzynarodowe, (w:) I. Stawowy-Kawka, Czynniki stabilizacji i destabilizacji w 
stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. 

Mrówka P., George Friedman – „Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd 

zmierzamy” – recenzja, http://histmag.org/George-Friedman-Nastepna-

http://www.konflikty.pl/recenzje/ksiazki/george-friedman-nastepna-dekada/
http://www.konflikty.pl/recenzje/ksiazki/george-friedman-nastepna-dekada/
http://histmag.org/George-Friedman-Nastepna-dekada.-Gdzie-bylismy-i-dokad-zmierzamy-recenzja-7303


59 

 

dekada.-Gdzie-bylismy-i-dokad-zmierzamy-recenzja-7303 (pobrano 
30.09.2019 r.). 

Robertson D., Słownik polityki, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009. 
Sutor J., Leksykon dyplomatyczny, Dom wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010. 
The World Bank, GDP at market prices (current US$), 2011, 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (pobrano 
30.09.2019 r.). 

United Nations Trade Statistics, https://unstats.un.org/unsd/trade/default.asp 
(pobrano 30.09.2019 r.). 

Zapałowski A., „Następna Dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy”, George 
Friedman, Kraków 2012 [Recenzja], „Ante Portas. Studia nad 
Bezpieczeństwem” nr 2/2013. 

 
  

http://histmag.org/George-Friedman-Nastepna-dekada.-Gdzie-bylismy-i-dokad-zmierzamy-recenzja-7303
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://unstats.un.org/unsd/trade/default.asp


60 

 

  

 



61 

 

 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
WEWNĘTRZNE 

  

 



62 

 

  

 



63 

 

Sławomir ISKIERKA 
Politechnika Częstochowska 

 
GRY KOMPUTEROWE W ŚWIETLE PRAW AUTORSKICH 

 
 
Wstęp  
Tworzenie gier komputerowych to złożony proces obejmujący zagadnienia 

techniczne, udział współtwórców gry, wykorzystanie różnego rodzaju środków 
plastycznych, graficznych, dźwiękowych oraz efektów multimedialnych. Programy 
komputerowe po raz pierwszy zostały wyraźnie wymienione jako przedmiot prawa 
autorskiego w roku 1980 w Stanach Zjednoczonych, natomiast gry komputerowe nie 
były dotychczas przedmiotem odrębnej analizy prawno-autorskiej. Do regulacji 
kwestii prawnych dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych stosuje się 
Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Osobnej 
analizy wymaga ustalenie statusu gry komputerowej w prawie polskim.  

 
Programy komputerowe i ich prawno-autorska ochrona 
Kwestie prawne związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi reguluje 

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Poniżej 
przedstawiono zagadnienie przedmiotu prawa autorskiego według ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 wraz z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. nr 24 poz. 83) - opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 12311. 

„Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej  
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia” - stwierdza w art. 1 ustawy. Natomiast 
w ust. 2 ustawy, przedmiot prawa autorskiego doprecyzowano, zaznaczając, iż:  
w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:  

1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi 
(literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), 

2. plastyczne,  
3. fotograficzne,  
4. lutnicze,  
5. wzornictwa przemysłowego,  
6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,  
7. muzyczne i słowno-muzyczne,  
8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,  
9. audiowizualne (w tym filmowe).  
Ustawa w myśl art. 2 ust. 1 ustawy przyznaje również ochronę, tworom, które 

obejmują "opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, 
adaptacja (...)". A także według art. 3, "Zbiory, antologie, wybory, bazy danych 
spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają 

                                                           
1Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych http://prawo.sejm.gov.pl-

/isap.nsf/download.xsp/WDU19940240083/U/D19940083Lj.pdf (pobrano 18.12.2019 r.) 
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niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy 
charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów”. 

Rozdział VII ustawy (art. 74-772) normuje kwestie dotyczące ochrony praw 
autorskich programów komputerowych. „Programy komputerowe podlegają 
ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej” stwierdza art. 74 ust.1. Natomiast w art.74 ust.2 zaznaczono, iż „Ochrona 
przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. 

Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu 
komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.” Spod ustawowej 
ochrony wyraźnie wyłączono akty normatywne (teksty ustaw, rozporządzeń itp.), 
urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe  
i ochronne oraz "proste informacje prasowe". 

Należy zaznaczyć, iż ustawa zastrzega, że prawo do ochrony przysługuje 
każdemu twórcy i to z mocy samej ustawy, bez spełnienia jakichkolwiek formalności, 
a utwór jest chroniony od chwili jego powstania (choćby nawet nie został 
ukończony). Polska ustawa dotyczy wyłącznie utworów, w których powstaniu miał 
udział obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały opublikowane po raz 
pierwszy w języku polskim, na terytorium naszego kraju lub też takich, których 
ochrona wynika z ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych.  

Ustawa dzieli prawa autorskie na dwie grupy: prawa o charakterze osobistym, 
prawa o charakterze majątkowym. Prawa o charakterze osobistym obejmują prawa 
niezbywalne oraz prawa nie podlegające wygaśnięciu. Rozdział 3 Oddział 1 art.16 
normuje kwestie dotyczące autorskich praw osobistych. „Jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą 
zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 

1) autorstwa utworu; 
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do 

udostępniania go anonimowo; 
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 
4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 
Rozdział 3 Oddział 2 art.17 normuje kwestie dotyczące autorskich praw 

majątkowych. „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne 
prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach 
eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.” 

Należy nadmienić, że naruszenie praw autorskich skutkuje zarówno 
odpowiedzialnością cywilną jak i karną. Programy komputerowe po raz pierwszy 
zostały wyraźnie wymienione jako przedmiot prawa autorskiego w roku 1980  
w Stanach Zjednoczonych, w drodze nowelizacji federalnej ustawy o prawie 
autorskim (17 U.S.C.-Copyrights)2. W katalogu utworów dodano wówczas „program 
komputerowy”. Pojęcie to zostało zdefiniowane następująco: ”A computer program” 
is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in 
order to bring about a certain result ( “program komputerowy to zestaw rozkazów lub 

                                                           
2A. Nowicka, Programy komputerowe i ich ochrona w systemie prawa autorskiego, Publikacja 
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 „Dotacje na innowacje-inwestujemy w Waszą 
przyszłość”, Warszawa 2015. 
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instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio  
w komputerze w celu osiągnięcia określonego rezultatu).  

Jeżeli chodzi o państwa członkowskie Unii Europejskiej, prawno-autorska 
ochrona programów komputerowych została zharmonizowana w 1991 roku na 
podstawie dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja 1991 w sprawie prawnej 
ochrony programów komputerowych (…on legal protection on computer programs) 
(obecnie: dyrektywa 2009/24/WE). W roku 1991 Polska zawarła ze Wspólnotami 
Europejskimi i ich państwami członkowskimi Układ o stowarzyszeniu (tzw. Układ 
Europejski), w którym zobowiązywała się do zbliżenia swego systemu ochrony praw 
własności intelektualnej do standardów obowiązujących w EWG (art. 66 ust. 2) . 
Natomiast już wcześniej, 21 marca 1990 roku Polska zawarła ze Stanami 
Zjednoczonymi Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych. Traktat ten 
nałożył na Polskę wiele zobowiązań, także w dziedzinie własności intelektualnej.  
W szczególności Polska zobowiązała się do rozciągnięcia ochrony praw autorskich 
na programy komputerowe „jako dzieła literackie” (art. IV). 

 
Historia gier komputerowych 
Historia gier komputerowych sięga roku 1939. W pawilonie firmy Westinghouse 

na Wystawie Światowej w Nowym Jorku ustawiono komputer zaprojektowany przez 
Edwarda U. Condona. Na komputerze można było zagrać w tradycyjną chińską grę 
„Nim”3. Bardzo wiele osób grało z maszyną i w 90 % przypadków gracze przegrywali. 
W roku 1947 Amerykanie Thomas A. Goldsmith Jr. i Estle Ray Mann opracowali 
program „Cathode-ray tube amusement device”, będący prototypem gry 
komputerowej. Był to analogowy symulator pocisku rakietowego.  

Rok 1952 uważany jest za początek gier komputerowych w formie graficznej. 
W Wielkiej Brytanii zaprojektowano komputer EDSAC będący pierwszą maszyną 
liczącą mającą wyświetlacze, stanowiące prototyp monitora. Pionierem gier 
komputerowych stał się pracownik uniwersytetu w Cambridge, Alexander „Sandy” 
Douglas. W ramach pracy doktorskiej stworzył adaptację zabawy w kółko i krzyżyk, 
pod nazwą „Noughts and Crosses”. Dwa lata później, w roku 1954 programiści  
z laboratoriów w Los Alamos, piszą pierwszy program do gry w oko, na komputer 
IBM 701.  

W roku 1956 Arthur Samuel demonstruje w telewizji program do gry w warcaby, 
przeznaczony na komputer IBM 701. Sześć lat później maszyna pokonuje w nim 
mistrza tej gry. Pierwszą grą graficzną komputerową wyświetlaną na oscyloskopie  
i mającą kontrolery do sterowania była gra „Tennis for two” autorstwa fizyka Williama 
Higinbothama. Na podstawie zasad tenisa stołowego stworzył on w roku 1958 grę 
przeznaczoną dla dwóch uczestników, którzy do rywalizacji używali gałek  
i przycisków. W roku 1962 grupa studentów Massachusetts Institute of Technology 
zaprogramowała grę „Spacewar!” , działającą na komputerze DEC PDP-1. Nolan 
Bushnell stworzył jej domową wersję, którą uruchamiało się na czarno-białym 
telewizorze. Gra którą nazwał „Computer Space” nie odniosła jednak sukcesu  
w późniejszym czasie.  

                                                           
3M. Usidus, Gry komputerowe, Młody Technik, nr 11, 2015. 
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John Kemeny w 1964 roku tworzy język programowania BASIC. W tym języku 
rozpoczęło się tworzenie gier. Prototyp konsoli lub przystawki do gier jest dziełem 
mechanika telewizyjnego Ralpha Baera. W 1966 roku skonstruował on prostą 
dwuosobową grę wideo „Chase”, która mogła być wyświetlana na ekranie 
telewizora. Dzięki Ralphowi Baerowi na rynku pojawia się w roku 1972 pierwsza 
konsola gier wideo pod nazwą Magnavox Odyssey. Zapoczątkowała ona pierwszą 
generację platform do grania. W tym samym roku ukazuje się domowa wersja gry 
„Pong”. Przy użyciu grafiki dwuwymiarowej symulowała ona partię tenisa stołowego. 
Była jedną z najstarszych przeznaczonych na automaty.  

W roku 1974 pojawiła się pierwsza gra FPS (first – person shooter), o nazwie 
„Maze Wars” natomiast w roku 1979 powstaje firma Activision, pierwszy producent 
gier typu third party. Lata osiemdziesiąte to epoka Commodore i Amigi. Pierwszym 
komputerem domowym Commodore był KIM-1. w 1987 r. ukazał się Commodore 
Amiga 500. Był to pierwszy w pełni multimedialny, 16-bitowy komputer domowy, 
bardzo popularny wśród graczy – głównie dzięki przełomowej grafice, doskonałemu 
dźwiękowi i tysiącom wydanych na tę platformę gier.  

W roku 1983 na rynku pojawia się Nintendo System (NES). Była to 8-bitowa 
konsola gier wideo firmy Nintendo. Słynna gra na pecety „Tetris” pojawiła się w roku 
1984. Jej autorem był Rosjanin Aleksiej Pażytnow. W roku 1990 w pakiecie  
z systemem Windows 3.0 Microsoft zaczyna sprzedawać „Pasjansa”. Pierwowzorem 
gier typu MMO (massively multiplayer online) stała się udostępniona w roku 1994 
przez firmę Blizzard gra „Warcraft: Orcs and Humans”. Rok później pojawia się na 
rynku konsola Playstation, firmy Sony.  

Rok 1996 jest rokiem przełomowym w historii gier komputerowych, bowiem  
w tym roku firma 3dfx Interactive prezentuje akcelerator Voodoo. Przyjęło się 
uważać go za pierwszy akcelerator grafiki 3D. Debiut „The Sims” niezwykle 
popularnej gry autorstwa Willa Wrighta, będącej symulatorem życia nastąpił w roku 
2000. Pierwsza konsola do gier wideo Xbox wyprodukowana przez Microsoft 
pojawiła się w roku 2001. Dla użytkowników Internetu i graczy firma Valve tworzy 
Steam, internetową platformę, na której użytkownicy mogli grać, ładować gry  
i aktualizować oprogramowanie.  

W latach 2009-2010 pojawiają się nowe narzędzia pozwalające bardziej 
kontrolować przebieg gry. Są to kontrolery rejestrujące ruchy i gestykulację – Move 
w PlayStation oraz Kinect Microsoftu. „Minecraft”, uzależniająca gra polegająca na 
budowie z bloków obiektów w wirtualnej rzeczywistości została stworzona przez 
Szweda, Markusa Perssona w roku 2011. Od roku 2012 mamy do czynienia z tak 
zwaną „minecraftową” subkulturą. Masowo powstają fora i serwisy internetowe 
skupiające fanów gry4. 

W roku 2012 pojawiają się gogle wirtualnej rzeczywistości Rift, zaprojektowane 
przez firmę Oculus. Rozpoczęła się era wirtualnej rzeczywistości (VR). VR Awards 
to nagrody przyznawane co roku przez AIXR (The Academy of International 
Extender Reality). W skład jury wchodzi 70 ekspertów branżowych z firm 
zajmujących się tworzeniem sprzętu i oprogramowania wirtualnej rzeczywistości. 

                                                           
4M. Usidus, Gry komputerowe, Młody Technik, nr 11, 2015. 
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Ceremonia wręczenia nagród VR Awards 2019 odbyła się 11 listopada w Londynie5. 
Poza sprzętem i oprogramowaniem specjaliści postanowili wyróżnić także Johna 
Carmacka. Główny inżynier Oculusa otrzymał odznaczenie za całokształt osiągnięć 
w branży VR. Carmack rozwijał technologię wirtualnej rzeczywistości od 2013 roku. 
Wcześniej zajmował się projektowaniem gier. Na swoim koncie ma takie gry jak 
„Doom”, „Wolfenstein 3D” czy „Quake”. 

 
Rysunek 1. Gogle wirtualnej rzeczywistości Rift 

 
Źródło: opracowanie własne6. 
 
W Polsce targi gier komputerowych organizuje się w Poznaniu7. Poznań Game 

Arena to największe w Polsce i tej części Europy targi gier komputerowych i rozrywki 
multimedialnej, organizowane zarówno dla branży jak i indywidualnych 
zwiedzających. PGA mają już ponad 10-letnią historię. PGA 2019 w dniach 18-20 
października 2019 było największym wydarzeniem w historii tych targów. Łącznie 
przez trzy dni targi odwiedziło aż 79347 zwiedzających. Uzupełnieniem 
odbywających się targów były wydarzenia towarzyszące. Równolegle z PGA 
odbywała się konferencja Game Industry Conference dedykowana przede 
wszystkim twórcom gier. Podczas zorganizowanych prelekcji można było posłuchać 
czołowych deweloperów ze świata gamingu, którzy dzielili się swoimi 
przemyśleniami, doświadczeniami i wskazówkami na temat procesu tworzenia gier. 

 
Gry tradycyjne, gry komputerowe i inne kategorie utworów 
Ustalenie statusu gry komputerowej w obliczu praw autorskich jest punktem 

wyjścia do ustalenia ochrony praw autorskich. Według dr Ireneusza Matusiaka, 
specjalizującego się w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem prawa 
komputerowego, net artu i prawa nowych technologii, gry komputerowe nie były 
dotychczas przedmiotem odrębnej analizy autorsko-prawnej.  

W doktrynie dominuje jednak pogląd, iż gry stanowią jedną z kategorii utworów 
multimedialnych. Jednakże, samo pojęcie „utwory multimedialne” nie jest jasne  

                                                           
5S. Zimowska VR Awards 2019: Poznajcie najlepsze gry i filmy wirtualnej rzeczywistości 
https://www.chip.pl/2019/11/vr-awards-2019-poznajcie-najlepsze-gry-i-filmy-wirtualnej-rzeczywistosci/ 
(pobrano 19.12.2019 r.). 
6https://www.theverge.com/2019/4/30/18523941/oculus-rift-s-review-vr-headset-price-specs-features 
(pobrano 19.12.2019 r.). 
7https://www.gamearena.pl/dla-uczestnikow/#o-pga (pobrano 19.12.2019 r.). 
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i również bywa przedmiotem wielu, niekiedy odmiennych interpretacji. Brak jest 
również orzeczeń polskich sądów dotyczących gier komputerowych8. 

Analizując ewolucję gier od gier tradycyjnych poprzez gry narracyjno-fabularne 
do gier komputerowych należy zauważyć, że w wymienionych rodzajach gier 
wykorzystuje się określone zasady i reguły. W większości przypadków zasady te 
opierają się na standardowych założeniach koncepcyjnych. Założenia te są 
powielane i rozbudowywane w kolejnych grach. W art. 1 ust. 21 prawa autorskiego 
natomiast ujęto: „Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są 
objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje 
matematyczne.” Oznacza to, iż reguły, idee i procedury w grach komputerowych nie 
korzystają z ochrony prawa autorskiego. Do ustalenia statusu gry komputerowej 
dokonuje się również analizy definicji gry komputerowej9. Funkcjonuje bardzo wiele 
definicji gier. W Słowniku Języka Polskiego można znaleźć następujące określenie 
gry:  

„1. zabawa towarzyska prowadzona według pewnych zasad”,  
„2. rozgrywka prowadzona między zawodnikami lub zespołami według zasad 

określonych regulaminem danej dyscypliny”,  
„3. rywalizacja dwóch konkurujących ze sobą osób lub grup”.  
Holenderski uczony Johan Huizinga (1872–1945), historyk, eseista  

i językoznawca, autor często cytowanej książki „Homo ludens. Zabawa jako źródło 
kultury”, zalicza zabawy do jednego z możliwych źródeł kultury i stwierdza, iż zabawa 
jest dobrowolną czynnością, względnie zajęciem, dokonywanym w pewnych 
ustalonych granicach czasu i przestrzeni według dobrowolnie przyjętych, lecz 
bezwarunkowo obowiązujących reguł, jest celem sama w sobie, towarzyszy jej 
uczucie napięcia i radości oraz świadomość „odmienności” od „zwyczajnego” 
życia10. 

W definicji tej występuje tożsamość pojęć „zabawa” i „gra”. Według dr Ireneusza 
Matusiaka obecność programu komputerowego w grach komputerowych stanowi 
główną różnicę z grami tradycyjnymi i narracyjnymi grami fabularnymi. Program 
komputerowy pozwala nadać treści gry postać zapisu cyfrowego i określoną 
funkcjonalność. Umożliwia to interaktywne zachowanie uczestnika gry. 
Zastosowanie grafiki powoduje realizację gry na ekranie komputera.  

Przyjmuje on następujące określenie gry komputerowej „Gra komputerowa to 
dobrowolna czynność lub zajęcie, dokonywane za pośrednictwem programu 
komputerowego w pewnych ustalonych granicach czasu i przestrzeni według 
dobrowolnie przyjętych, lecz bezwzględnie obowiązujących reguł”, jednak nie uznaje 
gier komputerowych za dzieła audiowizualne. Uzasadnia to tym, że „W grze 
komputerowej występują nieznane dziełom audiowizualnym: nielinearne układy 

                                                           
8I. Matusiak Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego, Publikacja współfinansowana ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 „Dotacje na innowacje-inwestujemy w Waszą przyszłość”, 
Warszawa 2013. 
9I. Matusiak, Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego, Publikacja współfinansowana ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 „Dotacje na innowacje-inwestujemy w Waszą przyszłość”, 
Warszawa, 2013. 
10R. Kopoczek, Wstęp do wiedzy o grach tradycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 
2013 https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/wstep_do_wiedzy_o_grach_-
_czw_st.pdf  (pobrano 18.12.2019 r.) 
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sekwencji ruchomych obrazów, poziom interakcji ze strony uczestnika gry oraz 
odmienny sposób powstawania gier”. Wyłączył również możliwość uznania gier 
komputerowych za bazy danych wskazując, iż w grach nie występuje przesłanka 
niezależności poszczególnych elementów. 

Przeanalizowane zostały również możliwości kwalifikacji gier komputerowych 
ze względu na wielość wkładów twórczych. Wyłączono możliwość uznania gry 
komputerowej za dzieło zbiorowe, chociaż podobnie jak dzieło zbiorowe, gra 
komputerowa może składać się z co najmniej z dwóch utworów pochodzących od 
różnych twórców, a także zawierać wkłady pozbawione charakteru twórczego.  

 
Gry komputerowe i ich prawno-autorska ochrona 
Podejścia do ustalenia prawno-autorskiej ochrony gier komputerowych są 

różne w zależności od ustalenia statusu gry komputerowej, określenia współtwórców 
gier w przypadku gier komputerowych tworzonych przez więcej niż jedną osobę, 
wykorzystania różnego rodzaju środków plastycznych i dźwiękowych z efektami 
artystycznymi, rodzajem gry komputerowej, zachowaniem uczestników gier 
komputerowych.  

Według dr Ireneusza Matusiaka specjalizującego się w prawie autorskim „Gra 
komputerowa podlega ochronie prawa autorskiego jako całość, niezależnie od 
ewentualnej ochrony poszczególnych elementów gry. Gra komputerowa stanowi 
odmienny od programu komputerowego albo utworu audiowizualnego przedmiot 
prawa autorskiego. Gry komputerowe to ustalone w zapisie cyfrowym utwory 
współautorskie z rozpoznawalnymi, choć nie zawsze zdolnymi do wyodrębnienia 
wkładami, umożliwiające interaktywną komunikację z odbiorcą.  

Umowa, na mocy której zostanie przeniesione prawo do korzystania z awatara 
lub artefaktu, nie jest umową sprzedaży rzeczy w rozumieniu art. 535 k.c., natomiast 
mamy do czynienia z umową przeniesienia wierzytelności zgodnie z treścią art. 510 
k.c. Konsekwencją uznania gier komputerowych za dzieła odrębne od programów 
komputerowych jest możliwość zastosowania przepisów o dozwolonym użytku”. Na 
stronie Kancelarii Prawnej ANSWER Wojciechowski i Partnerzy umieszczono 
informacje o aspektach prawnych dotyczących gier komputerowych i możliwości 
naruszenia praw autorskich w procesie tworzenia gier komputerowych11. Powołano 
się na Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 23 stycznia 2014 
r. w postępowaniu Nintendo Co. Ltd przeciwko PC Box Srl i 9Net Srl. „Zgodnie  
z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej gry wideo stanowią 
złożony materiał obejmujący nie tylko program komputerowy, ale także elementy 
graficzne i dźwiękowe, które – mimo że zostały zakodowane w języku 
programowania – mają samoistnie charakter twórczy […]. W zakresie, w jakim gra 
wideo, w tym wypadku jej elementy graficzne i dźwiękowe, przyczyniają się do 
oryginalności utworu, są one, wraz z całością danego dzieła, chronione prawem 
autorskim”.  

Zwrócono również uwagę na fakt, iż dana twórczość może być chroniona 
przynajmniej z trzech źródeł. Pierwsze dotyczy praw autorskich. Źródłem praw 

                                                           
11Kancelaria Prawna ANSWER Wojciechowski i Partnerzy https://answer.com.pl/prawo-autorskie-a-gry-

komputerowe/, (pobrano: 18.12.2019 r.). 
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innych osób, których nie należy naruszać są przede wszystkim przepisy zawarte  
w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kolejne 
źródło to zgłoszenia zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym. W takim przypadku 
źródłem ochrony jest prawo wynikające z rejestracji w Urzędzie Patentowym. W dniu 
20 lutego 2019 r. uchwalono nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej, 
nowelizacja ta stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych12.  

Uchwalona nowelizacja przewiduje nową definicję znaku towarowego. Jedną  
z ważnych zmian wprowadzanych przez nowelizację jest zniesienie wymogu 
graficznej przedstawialności w definicji znaku towarowego. Dana twórczość może 
być chroniona także jako element własności intelektualnej lub przemysłowej 
przedsiębiorstwa. Nazwa postaci czy ścieżka dźwiękowa niekoniecznie musi 
należeć do osoby prywatnej. 

 
Podsumowanie  
Kwestii prawnych związanych z tworzeniem różnego typu gier komputerowych 

jest bardzo dużo. Na przestrzeni lat wraz z rozwojem technologii pojawiały się 
różnorodne aspekty tworzenia gier począwszy od tworzenia oprogramowania, 
tworzenia i wykorzystania elementów graficznych i multimedialnych, wykorzystania 
urządzeń wspomagających lub niezbędnych w grach. Zaprezentowane podejścia do 
prawno-autorskiej ochrony gier komputerowych zwracają uwagę na konieczność 
analizy każdego z tych aspektów pod kątem ochrony praw autorskich.  
 

Streszczenie 
W pracy dokonano przeglądu zagadnień związanych z prawno-autorską 

ochroną gier komputerowych. Omówiono zagadnienia dotyczące programów 
komputerowych i ich prawno-autorskiej ochrony. Przedstawiono historię gier 
komputerowych oraz zagadnienia związane ze statusem gry komputerowej  
w kontekście praw autorskich. Przeanalizowano różne podejścia do ustalenia 
prawno-autorskiej ochrony gier komputerowych. 

Słowa kluczowe: gry komputerowe, prawa autorskie, wirtualna rzeczywistość 
 

Summary  
The paper reviews issues related to copyright protection of computer games. 

Issues related to computer programs and their copyright protection were discussed. 
The history of computer games and issues related to the status of computer games 
in the context of copyright were presented. Various approaches to determining the 
copyright protection of computer games were analyzed. 

Key words: computer games, copyrights, virtual reality 
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Iwona ISKIERKA 
Politechnika Częstochowska 
 

REKLAMA JAKO ŚRODEK KOMUNIKACJI WIZUALNEJ 
  

Wstęp  
Środki komunikacji wizualnej odgrywają olbrzymią rolę w procesie postrzegania 

i komunikowania. Kod wizualny, w którym wykorzystuje się środki obrazowe pozwala 
szybko przekazać proste i złożone informacje. Jest to szczególnie ważne w dobie 
postępującej globalizacji. Dużą rolę w tym procesie odgrywa percepcja  
i postrzeganie. Dlatego ogromne znaczenie w przekazywaniu informacji mają 
elementy graficzne, szczególnie takie, które są przedstawione w sposób łatwy do 
przyswojenia i zrozumienia.  

Wśród wielu środków komunikacji wizualnej szczególne miejsce zajmuje 
reklama, będąca istotnym składnikiem marketingu, który ma olbrzymi wpływ na 
zachowanie określonej grupy konsumentów. Duże znaczenie mają także elementy 
identyfikacji wizualnej w tym szeroko wykorzystywane znaki towarowe. Z biegiem lat 
wraz z rozwojem technologii zmieniają się formy środków komunikacji wizualnej. Aby 
dobrze spełniały swoją rolę i miały wartość informacyjną proces ich tworzenia 
powinien być przemyślany i poprzedzony rozpoznaniem potrzeb informacyjnych 
odbiorców. 

 
Zarys historii reklamy na świecie i w Polsce 
Powstanie reklamy jest związane z istnieniem rynku. Zjawisko reklamy wiązało 

się z wymianą dóbr oraz było pewną formą przekazywania informacji. Okazuje się, 
iż dokładny czas narodzin reklamy jest trudny do uchwycenia. Zjawisko to zaistniało 
już w starożytnym Babilonie, Egipcie, a także w starożytnej Grecji i Rzymie.  
W Rzymie zaczęto wykorzystywać afisz ogłoszeniowy, który poprzedzał plakat 
reklamowy. Początkowo wykorzystywano go do obwieszczeń urzędowych, potem 
dopiero prywatnych, w tym również reklamowych. Afisz taki był wykonywany  
w marmurze, kamieniu, miedzi lub pobielanych tablicach, na których umieszczano 
kolorowe napisy1. Zahamowanie rozwoju reklamy nastąpiło po upadku Cesarstwa 
Rzymskiego.  

W Średniowieczu reklamowano produkty i inne dobra wykorzystując rysunki  
i symbole. Po dokonaniu wielkich odkryć geograficznych i wynalezieniu przez 
Gutenberga druku nastąpił ponowny krok do przodu w rozwoju reklamy. Pojawiły się 
nowe formy elementów reklamowych w postaci książek, afiszy reklamowych  
i plakatów. Pojawiły się również godła-znaki towarowe, które były związane  
z powstaniem cechów kupców i rzemieślników. W ten sposób oznaczano odrębność 
i przynależność do określonego zawodu.  

Wynalezienie druku miało ogromny wpływ na zaistnienie prasy i reklamy 
prasowej. We Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii pod koniec XVI wieku powstały 
pierwsze biura ogłoszeń. Następnym etapem w rozwoju reklamy było powstanie 
agencji zajmujących się tworzeniem reklam. Tego typu agencje powstawały w Anglii, 
Francji i Stanach Zjednoczonych od połowy XIX wieku.  

                                                           
1K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. 
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Kolorystyka w reklamie ma ogromne znaczenie2. W związku z tym ogłoszenia  
i reklamy w prasie były jeszcze cenniejsze z wprowadzeniem do prasy czarno-
białych a później kolorowych ilustracji. Ilustracje po raz pierwszy umieszczono  
w gazetach angielskich około 1840 roku. Początkowo posługiwano się drzeworytem. 
W roku 1889 francuski dziennik Le Figaro wydał dla czytelników kolorowy 
suplement. Był to bardzo ważny moment w historii reklamy. Kolorowe dodatki 
zaczęły być nieodłączną częścią różnych gazet. W reklamie pojawiała się twórczość 
wielu artystów. We Francji wykorzystywano w reklamie obrazy wybitnego malarza 
Antoina Watteau. Byli też artyści tworzący dla reklamy specjalne projekty graficzne.  

W XX wieku pojawiły się i rozwijały nowe nośniki reklamy, czyli radio i telewizja. 
Początki komercyjnego radia są datowane na rok 1922. Wtedy to w Nowym Jorku 
powstała radiostacja o znakach wywoławczych WEAF, sponsorowana przez firmę 
Eveready Batteries. W roku 1926, w listopadzie powstała w Stanach Zjednoczonych 
pierwsza sieć radiowa NBC Radio. Dzięki tej sieci reklama mogła być przekazywana 
do odbiorców na całym obszarze USA. 

Pojawił się także pomysł wykorzystania światła i tworzenia reklam świetlnych. 
Daniel McForlan Moore w XIX wieku skonstruował rury świecące do celów 
oświetleniowych, następnie w roku 1910 George Claude zastosował gazy 
szlachetne w rurach świecących, które stosowano do celów oświetleniowych  
i reklamowych (neony).  

W roku 1941 w Stanach Zjednoczonych opracowano i wyświetlono pierwszą 
reklamę telewizyjną. Należy zaznaczyć, iż w tym czasie firmy zaczęły posługiwać się 
znakami towarowymi dla oznaczenia swoich towarów. Rosło także zapotrzebowanie 
na specjalistów z dziedziny reklamy.  

W roku 1898 na Uniwersytecie Minnessota rozpoczęto nauczanie w dziedzinie 
reklamy. W roku 1914 powstało pierwsze w Europie Archiwum Reklamy przy 
instytucie poświęconym naukom o przedsiębiorstwie. W kolejnych latach 
przekształciło się ono w Instytut Wiedzy Reklamowej w Mannheim. Po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej reklama była wykładana na uniwersytetach niemieckich. 

Historia reklamy w Polsce jest podobna do historii reklamy w Europie.  
W średniowieczu rozwijały się różne formy prareklamy ulicznej, targowej  
i jarmarcznej. Wraz z wynalezieniem i rozwojem druku pojawiły się i rozwijały 
różnorodne formy ogłoszeń reklamowych jak na przykład list kupiecki, afisz oraz 
obwieszczenia urzędowe.  

Czasopisma ogłoszeniowe pojawiły się w Polsce około 100 lat później niż na 
zachodzie Europy. W latach 1782-1784 w Warszawie wydawano gazetę 
ogłoszeniową Annonces et Avis Divers de Varsovie. W prasie pojawiały się anonse 
księgarskie, oferty sprzedaży i kupna majątków ziemskich i nieruchomości miejskich 
albo ich dzierżawy. W połowie XIX wieku w polskiej prasie ukazują się ogłoszenia 
kapitału zagranicznego. Również w tym czasie polskie reklamy trafiają do prasy 
zagranicznej.  

Piotr Stachiewicz (1858-1938) jest autorem pierwszego polskiego plakatu 
reklamowego. Został on wykonany na Powszechną Wystawę Krajową we Lwowie. 
Twórcami plakatów reklamowych byli również między innymi Juliusz Kossak, Józef 
Mehoffer, Stanisław Wyspiański. W Polsce rozpoczęto także nauczanie w dziedzinie 

                                                           
2Z. Bajka,  Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, Zeszyty Prasoznawcze, nr 3-4, Kraków 1993 
http://mbc.malopolska.pl/Content/65945/1993_03_04.pdf (pobrano 19.12.2019 r.) 
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reklamy. Zapoczątkował je prof. Olgierd Langer w Wyższej Szkole dla Handlu 
Zagranicznego we Lwowie. 

 
Reklama jako środek komunikacji wizualnej – aspekty prawne 
Tradycyjnie prawo reklamy można podzielić na prawo reklamy ogólne oraz 

prawo reklamy szczególne3. Prawo reklamy ogólne obejmuje przepisy dotyczące 
wszystkich wypowiedzi o charakterze reklamowym. Chodzi tutaj głównie o regulacje 
które zapewniają rzetelny i uczciwy sposób prowadzenia reklamy. Wśród wybranych 
polskich aktów prawnych dotyczących reklamy, podstawowym aktem ogólnego 
prawa reklamy jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Inne polskie akty prawne dotyczące reklamy to: 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U.2019.2277 t.j. z dnia 2019.11.19,  

 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U.2019.361 t.j.  
z dnia 2019.02.25,  

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz.U.2019.2182 t.j. z dnia 2019.11.12,  

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz.U.2019.499 t.j. 
z dnia 2019.03.15,  

 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
Dz.U.2019.369 t.j. z dnia 2019.02.26,  

 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym, Dz.U.2017.2070 t.j. z dnia 2017.11.09,  

 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U.2019.1083 
t.j. z dnia 2019.06.12,  

 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze 
nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Dz.U.2017.819 z dnia 
2017.04.21.  

Wybrane akty prawne Unii Europejskiej dotyczące reklamy:  

 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca 
dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach 
handlowych”), 

 Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej 
(wersja ujednolicona),  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 
2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych  
i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych),  

                                                           
3D. E. Harasimiuk, Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Wolters Kluwer, 2010. 
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 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym).  

Znak towarowy jest szczególnym rodzajem oznaczenia umożliwiającym 
odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego 
przedsiębiorstwa. W dniu 20 lutego 2019 r. uchwalono nowelizację ustawy Prawo 
własności przemysłowej, nowelizacja ta stanowi implementację Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., mającej 
na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych4.  

Uchwalona nowelizacja przewiduje nową definicję znaku towarowego. Jedną  
z ważnych zmian wprowadzanych przez nowelizację jest zniesienie w definicji znaku 
towarowego wymogu graficznej przedstawialności. Zniesienie tego wymogu 
skutkuje przyjmowaniem zgłoszeń nowych rodzajów znaków towarowych, które 
do tej pory nie były przewidziane w polskim prawie.  

W art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej zawarto definicję znaku 
towarowego. Nowy art. 120 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej stanowi, 
że: „Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie 
towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz 
możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający 
na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony”. 

Natomiast w ust. 2 powyższego artykułu rozszerzono powyższą definicję 
wskazując również, iż: „Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być 
w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma 
przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk”.  

Rodzaj znaku towarowego, o którego ochronę ubiega się zgłaszający należy 
określić we wniosku o udzielenie prawa ochronnego. Na stronie Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej umieszczono wzory formularzy wniosku  
o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy5. Rodzaje te są następujące: znak 
słowny, znak słowno-graficzny, znak graficzny, znak przestrzenny, znak pozycyjny, 
znak stanowiący deseń, kolor/kombinacja kolorów, znak dźwiękowy, znak ruchomy, 
znak multimedialny, znak holograficzny, znak inny np. znak zapachowy, smakowy.  

Sposób przedstawienia znaku towarowego we wniosku zależy od formy 
dokonania zgłoszenia. Może być to forma papierowa albo forma elektroniczna. 
W przypadku zgłoszenia dokonanego w formie papierowej znak powinien być 
wskazany we wniosku6. Każdy znak towarowy należy zgłosić oddzielnie. Za jeden 
znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów. Fotografia lub 
odbitka nie może być mniejsza niż 8 cm x 8 cm i większa niż 10 cm x 10 cm; może 
być wykonana dowolną techniką umożliwiającą ich reprodukcję. 

                                                           
4E. Demby-Siwek, Nowe rodzaje znaków towarowych w polskim Prawie własności przemysłowej, 
Kwartalnik UPRP, nr 1, 2019 s. 107. 
5Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy https://www.uprp.pl/formularze-
do-wydruku/Menu05,790,1,index,pl/ (pobrano 19.12.2019 r.). 
6E. Demby-Siwek, Nowe rodzaje znaków towarowych w polskim Prawie własności przemysłowej, 
Kwartalnik UPRP, nr 1, 2019 s. 107. 
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Jeżeli przedstawienie znaku we wniosku byłoby utrudnione ze względu na 
potrzebę zobrazowania jego szczegółów, znak może zostać przedstawiony na 
odrębnym arkuszu (format A4). „Opis znaku musi być zgodny z jego reprezentacją  
i jest wskazany w przypadku znaków: pozycyjnych, znaków stanowiących deseń, 
kolorów, znaków ruchomych oraz innych. W przypadku znaków barwnych należy 
podać wykaz kolorów (w razie potrzeby z określeniem ich szczegółowych 
parametrów odcieni – zalecana paleta RGB) wskazując, których elementów znaku 
dotyczą te kolory”7.  

Ze względu na reklamowy charakter, specjalne znaczenie ma znak pozycyjny. 
Jest to znak ukazujący w określony sposób umieszczenie znaku na produkcie. Znak 
taki należy przedstawić w zgłoszeniu poprzez przekazanie reprodukcji dokładnie 
ukazującej ustawienie znaku i jego rozmiar lub proporcję do stosownego towaru.  

Elementy niestanowiące przedmiotu wniosku o rejestrację muszą być 
oznaczone jako wyłączone, za pomocą linii przerywanej. Do zgłoszenia powinien 
zostać dołączony opis w celu wskazania, w jaki sposób znak jest umieszczony 
na towarach. Jeżeli w oznaczeniu wskazano kolory, należy je również wymienić 
w opisie.  

Innym znakiem o charakterze reklamowym jest znak multimedialny. Jest to 
znak składający się z kombinacji obrazu i dźwięku. Określenie „składa się  
z” oznacza, że poza obrazem i dźwiękiem, znak może również zawierać słowa, 
elementy graficzne itp. Znak multimedialny należy przedstawić poprzez przekazanie 
pliku audiowizualnego zawierającego kombinację obrazu i dźwięku. Plik wideo nie 
może przekraczać 50 MB i powinien być zapisany w formacie MP4. Plik wideo może 
być przesyłany w przypadku zgłoszeń elektronicznych oraz papierowych 
na odpowiednim nośniku (pendrive, płyta CD, DVD). 

 
Reklama internetowa 
Reklama dociera do odbiorcy za pośrednictwem różnego rodzaju mediów. 

Można wykorzystywać prasę, radio, telewizję oraz Internet8. Umieszczanie reklam  
w Internecie wiąże się z wieloma korzyściami. Wśród tych korzyści są: możliwość 
pokazywania całej, szczegółowej prezentacji danego towaru, usługi, firmy, także  
w pewnych sytuacjach przesłania próbki towaru, interaktywność między nadawcą  
i odbiorcą reklamy, łatwość aktualizowania informacji ujętych w reklamie, globalizm 
reklam internetowych, stosunkowo niskie koszty kampanii reklamowych.  

Ustanawianiem, rozwojem i weryfikacją standardów oraz zasad zastosowania 
reklamy w sieci zajmuje się organizacja IAB (Interactive Advertising Bureau — 
www.iab.net), czyli Biuro Reklamy Interaktywnej). Przez organizację IAB ustalane 
są także standardy formatów reklam internetowych. IAB jest najważniejszą 
międzynarodową organizacją mającą na celu upowszechnienie Internetu jako 
medium reklamy. IAB ma swój oddział europejski — IAB Europe w Polsce zaś 
standardy badań i form reklamy internetowej ustalane i propagowane są przez IAB 
Polska9. 

                                                           
7Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy https://www.uprp.pl/formularze-
do-wydruku/Menu05,790,1,index,pl/ (pobrano 19.12.2019 r.). 
8A. Malarewicz, Konsument a reklama: Studium cywilnoprawne, Oficyna a Wolters Kluwer Business, 
Warszawa 2009. 
9https://iab.org.pl (pobrano 19.12.2019 r.). 
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Ustalaniem standardów w europejskim Internecie zajmuje się także EIAA - 
European Interactive Advertising Association (Europejskie Stowarzyszenie Reklamy 
Interaktywnej). Interactive Advertising Association (IAB) to założona w USA w 1996 
roku, działająca obecnie w kilkudziesięciu krajach, organizacja zrzeszająca 
podmioty rynku interaktywnego. Głównym zadaniem IAB jest wspieranie działalności 
uczestników rynku reklamy interaktywnej10.  

W 2001 roku pierwotna nazwa Internet Advertising Bureau została zmieniona 
Interactive Advertising Bureau na ze względu na zmiany zachodzące na rynku – 
Internet rozwinął i zintegrował się z technikami mobilnymi i alternatywnymi kanałami 
przekazu. Zgodnie z informacjami na stronie IAB – „IAB Polska istnieje na polskim 
rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku.  

Od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB 
Polska. Wśród około 230 członków Związku znajdują się m.in. największe portale 
internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne  
i reklamodawcy. Biorąc pod uwagę liczbę członków IAB Polska jest czwartym pod 
względem wielkości IAB na świecie. W 2012 roku Związek otrzymał nagrodę MIXX 
Awards Europe dla najlepszego IAB w Europie”11.  

Do głównych zadań IAB Polska należą: popularyzacja i rozwój rynku 
internetowego i interaktywnego jako niezależnego medium oraz istotnego elementu 
w zestawie mediów wykorzystywanych w komunikacji marketingowej, informowanie 
o potencjale reklamowym Internetu, tworzenie i prezentowanie standardów 
jakościowych, budowanie wśród klientów świadomości zakresu oczekiwań 
względem medium i rynku usług internetowych, prezentowanie najnowszych 
światowych publikacji, przedstawiających metody efektywnego wykorzystania 
Internetu; szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzystywania możliwości  
i zasobów Internetu jako medium, wpływanie na kształt przepisów regulujących 
funkcjonowanie rynku mediów interaktywnych.  

Na stronie internetowej IAB Polska znajdują się dokumenty zawierające między 
innymi Standardy i dobre praktyki, Kodeks dobrych praktyk Reklamy Programmatic 
i wiele innych. Na uwagę zasługuje „Kodeks dobrych praktyk w sprawie 
szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych 
na żądanie”. Został on przyjęty w dniu 26 czerwca 2014 uchwałą Zarządu IAB 
Polska. Kodeks Dobrych Praktyk dotyczy szczegółowych zasad ochrony małoletnich 
w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. W dniu 8 lipca 2014 Kodeks 
został przedstawiony i zaakceptowany podczas posiedzenia Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji. W Preambule do Kodeksu ustalono:  

I. „ W myśl art. 47e ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji (tekst jednolity w Dz. U. 
z roku 2011, Nr 43, poz. 226 ze zm.) zabronione jest publiczne udostępnianie 
audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, w ramach której są dostępne w katalogu 
audycje lub inne przekazy, o których mowa w art. 18 ust. 4 w/w Ustawy (tj. audycji 
lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 
rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub  
w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc), bez stosowania zabezpieczeń 
technicznych lub innych odpowiednich środków, mających na celu ochronę 
małoletnich przed ich odbiorem.  

                                                           
10Interactive Advertising Bureau (IAB)  http://iab.org.pl/o-iab/o-nas/ (pobrano 19.12.2019 r.). 
11https://iab.org.pl (pobrano 19.12.2019 r.). 
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II. Celem niniejszego kodeksu jest określenie szczegółowych warunków, jakim 
odpowiadać mają powyższe zabezpieczenia techniczne lub inne odpowiednie 
środki, mające na celu ochronę małoletnich przed odbiorem w/w audycji lub innych 
przekazów, o których mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy o radiofonii i telewizji.  

III. Podczas opracowywania niniejszego kodeksu kierowano się potrzebą 
zapewnienia skutecznej ochrony małoletnich przed szkodliwymi dla nich treściami, 
uwzględniając możliwości techniczne i stopień szkodliwości audycji lub innych 
przekazów dla małoletnich w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz specyfikę 
audiowizualnych usług medialnych na żądanie”12. 

W dniu 5 czerwca 2019 roku na konferencji Forum IAB zaprezentowano 
najnowszą, 16 edycję Raportu Strategicznego IAB Polska, zawierającą 
kompleksową analizę rynku cyfrowego w Polsce, w tym analizę wydatków na 
reklamę online. Tomasz Łebkowski, Menedżer w zespole Telekomunikacji, Mediów 
i Technologii, PwC zwraca uwagę na fakt, iż reklama internetowa nadal rośnie  
w szybkim tempie.  

Reklamodawcy zwracają coraz większą uwagę na internetowe kanały 
dystrybucji, a rosnąca liczba konsumentów mających dostęp do Internetu wybiera 
raczej urządzenia mobilne niż telewizję lub inne tradycyjne media. W raporcie 
„Reklama w Internecie 2019” opublikowanym przez Związek Pracodawców Branży 
Internetowej IAB Polska uwzględniono również zjawisko reklamy mobilnej13. W roku 
2018 wydatki na reklamę mobilną przekroczyły 1 mld zł, a ich udział w rynku 
reklamowym wzrósł do 27%.  

 
  

                                                           
12https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/iab_kdp_vod_maloletni_2014.pdf (pobrano 
19.12.2019 r.). 
13https://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-reklama-w-internecie-2019-

259578 (pobrano 19.12.2019 r.). 
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Rysunek 1. Udział reklamy mobilnej w reklamie online 

 
Źródło: opracownie własne na podstawie podstawie IAB Polska/PwC AdEx14. 
 
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska od 2014 roku realizuje 

akcję „Reklamuj Świadomie. Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy”15. Celem tej akcji 
jest propagowanie wśród reklamodawców umieszczania reklam w serwisach  
z legalnymi treściami, które szanują przepisy obowiązującego prawa oraz prawa 
osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne.  

Według IAB Polska istnieje problem nielegalnych serwisów oraz czerpania 
przez wspomniane serwisy zysków z reklam. Wiąże się to z konsekwencjami 
etycznymi, społecznymi oraz finansowymi, bowiem serwisy umożliwiające 
nielegalnie dostęp do treści powodują zmiany w strukturze przepływów finansowych 
pomiędzy podmiotami. W wyniku działań akcji „Reklamuj Świadomie. Inicjatywa na 
rzecz uczciwej reklamy” wydano publikację „Reklama w serwisach nielegalnie 
udostępniających treści a wizerunek marki” . Zawarto w niej artykuły ekspertów 
zajmujących się zarówno problematyką praw autorskich, reklamy, jak i brandingu16. 

 
Podsumowanie 
Najnowsza, 16 edycja Raportu Strategicznego IAB Polska, zawierająca 

kompleksową analizę rynku cyfrowego w Polsce, w tym analizę wydatków na 
reklamę online wskazuje na ogromne możliwości nowych technologii i sposobów 
interakcji konsumentów z treściami, usługami i różnorodnymi formami reklamy. Na 
podstawie danych z raportu IAB Polska dokonano analizy wartości (mln zł) i udziału 
mobile w reklamie online. Analiza sporządzonego na podstawie danych wykresu 
wskazuje na tendencję rosnącą udziału takich form reklamy. Dlatego bardzo ważne 

                                                           
14https://iab.org.pl/badania-i-publikacje/reklama-cyfrowa-z-rekordowa-wartoscia-45-mld-zl-iab-polskap-
wc-adex/ (pobrano 19.12.2019 r.) 
15https://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/reklamuj-swiadomie/ (pobrano 19.12.2019 r.) 
16https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Reklamuj-Swiadomie-IAB-A4_2.06_DRUK.pdf 
(pobrano 19.12.2019 r.) 
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jest zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz propagowanie wśród 
reklamodawców umieszczania reklam w serwisach z legalnymi treściami. Wiąże się 
to z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa oraz prawa osób trzecich,  
w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. 

 
Streszczenie 
W pracy omówiono historię reklamy na świecie i w Polsce. Zwrócono uwagę na 

aspekty prawne związane z funkcjonowaniem różnego rodzaju elementów 
reklamowych i znaków towarowych. Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące 
różnych typów reklamy z uwzględnieniem reklamy internetowej. Przeanalizowano 
także dotychczasowe trendy rozwojowe reklamy mobilnej. 

Słowa kluczowe: reklama, komunikacja wizualna, znak towarowy 
 

Summary 
The paper discusses the history of advertising in the world and in Poland. 

Attention was paid to legal aspects related to the functioning of various advertising 
elements and trademarks. Selected issues related to various types of advertising 
including internet advertising were discussed. The current development trends of 
mobile advertising were also analyzed 

Key words: advertising, visual communication, trademark 
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RYNEK ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ 
 
 
Wstęp 
W krajach rozwiniętych gospodarczo rośnie społeczna świadomość znaczenia 

ekologii, a w konsekwencji spożycie żywności tzw. „BIO”. Idzie tu nie tylko o samą 
żywność, ale o produkcję, rynek i spożycie produktów ekologicznych. To 
specyficzny, rozwojowy i wszech miar pozytywne współcześnie zjawisko w sferze 
rolnictwa, racjonalizacji żywienia i ruchów ekologicznych. Produkty ekologiczne, 
zainteresowanie nimi, jest pokłosiem zainteresowania ekologią, co rodzi nadzieję na 
rozwój tego rynku, ale równie ważne to że racjonalizacji żywienia, zdrowia oraz 
szeroko rozumianej ekologii. Sama ekologia jest terminem szeroko zakrojonym, 
jednak jej specyfika w kontekście rynku produktów żywnościowych i świadomości 
żywieniowej, stanowi intrygujące pole do zainteresowania i rozważań. Wysoki 
poziom cen żywności ekologicznej w Polsce świadczy o początkowej fazie rozwoju 
tego rynku1. Należy jednak zwrócić uwagę, iż jest on jednym z najbardziej 
dynamicznie postępujących segmentów rynku żywności w Polsce i Europie2. Mimo 
takiego wzrostu sprzedaży jest on w Polsce nadal bardzo mały. Żywność 
ekologiczna stanowi jedynie 0,3% rynku żywności ogółem. Średnia dla całej Unii 
Europejskiej wynosi 4%3. 

 
1. Związek kategorii – rynek i ekologia 
Rynek jako taki jest jednoznacznie określony w literaturze, a w kategoriach 

ekonomicznych oznacza mechanizmy, umożliwiające interakcję między 
konsumentami a producentami4. W naszym przypadku zasadne jest jego bardziej 
szczegółowe objaśnienie, że chodzi nam o rynek dóbr konsumpcyjnych5, a jeszcze 
bliżej o rynek produktów żywnościowych. Z tego wyłonił się rynek produktów 
ekologicznych, jako konsekwencja nadmiernej i irracjonalnej eksploatacji terenów 
leśnych, produkcji nowoczesnych składników chemicznych stale goszczących  
w produktach żywnościowych, stworzenia żywności wysoko przetworzonej i GMO. 
Współcześnie daje się zauważyć wzrost zainteresowania naturalnym pokarmem, 
rozwój ruchów prozdrowotnych i coraz bardziej zwiększające się segmenty rynkowe 
amatorów żywności ekologicznej.  

Natomiast sama kategoria ekologia jest pojęciem znacznie szerszym. Mówiąc 
o ekologii trzeba mieć na uwadze wiele aspektów, które się z nią wiążą. 
Koncentrując się jednak na powiązaniach między rynkiem, ekologią i żywnością 

                                                           
1P. Bryła, Uwarunkowania skłonności do płacenia wyższej ceny za żywność ekologiczną w porównaniu  
z produktami konwencjonalnym, Research Papers of the Wroclaw University of Economics, Wrocław 
2018, s. 168. 
2R. Nestorowicz, Asymetria wiedzy a rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce, Handel Wewnętrzny 
2018;5(376). 
3Tamże… s. 26. 
4K. Głowacki, Analiza Rynku, Warszawa 2001, s. 20. 
5E. Nojszewska, Podstawy ekonomii, Poznań 2005, s. 72.  
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trzeba przyznać, że aktualnie zachodzące zjawisko na rynku żywności, szczególnie 
ekologicznej staje się coraz ważniejszym i docenianym segmentem samodzielnej 
branży biznesowej. Można nawet podkreślić, że jako kierunek, który coraz częściej 
obiera społeczeństwo w racjonalizacji stylu / modelu żywienia. 

 
2. Powiązania rynku żywnościowego z ekologią 
To nic odkrywczego, jeśli powiemy, że ekologia ma wiele wspólnego z rynkiem 

żywnościowym. Wydaje się, że jeśli mówimy o ekologii bardzo często zahaczymy  
i powiązujemy ją z rynkiem żywnościowym. 

Istnieje wiele pojęć traktujących o żywności, a coraz większą wagę zyskują 
takie pojęcia jak: żywność konwencjonalna oraz żywność ekologiczna. Zajmujemy 
się rynkiem żywności ekologicznej, to on interesuje nas w szczególności. Dla 
porządku zauważmy, że ogólny podział rynku żywnościowego dzieli się na 
konwencjonalny i ekologiczny6.  

Żywność ekologiczna to kategoria produktów żywnościowych wytwarzanych za 
pomocą rolnictwa ekologicznego, to znaczy systemu opartego wyłącznie na 
naturalnych metodach produkcji7. 

Niemniej jednak, aby móc uświadomić sobie różnice jakie występują między 
nimi i późniejsze prawidłowe rozumienie obu terminów należy także wspomnieć 
czym jest żywność konwencjonalna. Otóż jest ona produkowana przy użyciu 
środków chemicznych. Żywność ta bywa coraz częściej modyfikowana genetycznie 
by uzyskać wyższą wydajność, nie mówiąc o konsekwencjach finansowych, czy 
efektywności sprzedaży8. Gdy jednak pojawia się kategoria „ekologia” to ważne jest 
przyjęcie jednoznacznie określenia „żywność ekologiczna”. Jest ona używana 
zamiennie z określeniem „zdrowa żywność”.  

Wydawałoby się, że nie ma między nimi żadnej różnicy i oznaczają to samo. 
Niestety używanie tych sformułowań jako synonimów jest błędem. Podczas gdy 
„żywność ekologiczna” oznacza żywność certyfikowaną, czyli taką, która spełnia 
szereg jasnych i łatwych do weryfikacji kryteriów, „zdrowa żywność” to nazwa 
stworzona dla artykułów spożywczych tylko w celach marketingowych, która nie 
zmusza producentów do przestrzegania wskazanych standardów9. Rynek 
produktów pochodzących z rolnictwa ekologicznego opisują zasady dotyczące 
produkcji żywności, pozwalające na określanie tej żywności jako „ekologiczna”. 
Dokładnie opisuje je Rozporządzenie nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.  
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. U. L. 
189 z 20.07.2007 r., s.1). Mówią m.in. o: 

1) Nie używaniu do produkcji żywności ekologicznej chemicznych środków 
ochrony roślin oraz nawozów sztucznych; 
2) Konieczności nawożenia tylko i wyłącznie tzw. nawozami zielonymi, 
kompostem, obornikiem lub minerałami dostępnymi w przyrodzie; 
3) Stałej kontroli jakości produkowanej żywności ekologicznej (co najmniej raz 
w roku komisja certyfikująca sprawdza gospodarstwa zajmujące się produkcją 

                                                           
6J. Przysławski, Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, Warszawa 2006, s. 89-91. 
7M. Angowski, B. Bujanowicz – Haraś, Consumers on organic food market – factors determining the 
choice of dairy products, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 18 (2), Warszawa 2019. 
8J. Przysławski, Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, Warszawa 2006, s. 92. 
9M. Gołąbek, Rynek ekologicznych produktów żywnościowych na przykładzie sieci sklepów „Organic 
Farma Zdrowia”. WSOWL. Wrocław, 2014, s. 8. 
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żywności ekologicznej, jeśli dana jednostka pozytywnie przejdzie kontrolę, 
otrzymuje certyfikat honorowany w całej Unii Europejskiej10); 
4) Produkty żywnościowe wytworzone w sposób ekologiczny nie zawierają 
środków zapachowych, sztucznych barwników, środków smakowych  
i konserwujących11. 
Spełnienie powyższych oraz szeregu innych towarzyszących im kryteriów przez 

gospodarstwo produkujące żywność, pozwala na definiowanie jej jako ekologicznej. 
Takie produkty, w celu odróżnienia ich od żywności konwencjonalnej opatrzone 
zostaną odpowiednim symbolem graficznym, który jest gwarancją, że pochodzą  
z produkcji nie ingerującej w środowisko naturalne.  

Obowiązek oznaczania żywności ekologicznej specjalnym logo UE wszedł  
w życie w 2007r.12. Oprócz Unii Europejskiej, zasady dotyczące rolnictwa 
ekologicznego określiła również Międzynarodowa Federacja Rolnictwa 
Ekologicznego (IFOAM), której celem jest jego rozwój na świecie. Przedstawiają się 
one następująco: 

1) Zasada zdrowotności – obowiązkiem rolnictwa ekologicznego jest 
produkowanie żywności wysokiej jakości, bez dodatku nawozów sztucznych, 
pestycydów i leków, co zapewnia poczucie dobrostanu w sferze zdrowotnej, 
intelektualnej, społecznej oraz ekologicznej; 
2) Zasada ekologii – zadaniem rolnictwa ekologicznego jest chronienie 
środowiska, a produkcja winna być dostosowana do warunków przyrodniczych; 
3) Zasada sprawiedliwości – zarządzanie zasobami naturalnymi, które 
wykorzystuje się przy produkcji w ramach rolnictwa ekologicznego powinno 
odbywać się w sposób odpowiedzialny społecznie oraz ekonomicznie; 
4) Zasada troskliwości – rolnictwo ekologiczne winno mieć na uwadze dobro 
przyszłych pokoleń oraz dbanie o harmonię ekosystemów; każda nowa metoda 
produkcji musi być wielokrotnie przeanalizowana13. 
W Polsce istnieje 10 niezależnych jednostek, które są uprawnione do 

nadawania certyfikatów. Każdego roku wybierane są one przez Ministerstwo 
Rolnictwa do sprawowania pieczy i kontroli nad powstawaniem produktów 
ekologicznych. Zadaniem takich komórek jest audytowanie gospodarstwa 
ubiegającego się o certyfikat dla swojego towaru na każdym etapie jego wytwarzania 
– od jakości gleby, po napisy na opakowaniach. 

Co roku każde gospodarstwo ekologiczne przechodzi pełną kontrolę. Podlegają 
jej nie tylko pola i miejsca upraw, ale także surowce oraz wszelka księgowość 
związana z tą działalnością. Nadanie gospodarstwu certyfikatu oznacza, że 
żywność, którą produkuje jest żywnością ekologiczną (organiczną, BIO) czyli co 
najmniej 95% jej składników pochodzi z wytwórstwa metodami ekologicznymi. 

 
 

 
  

                                                           
10E. Małuszyńska, B. Gruchman, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wrocław 2009, s.52. 
11Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej  
i znakowania produktów ekologicznych (Dz. U. L. 189 z 20.07.2007 r., s.1). 
12Tamże. 
13http://www.ifoam.org  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:PL:PDF
http://www.ifoam.org/
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Rysunek 1. Nowe europejskie logo żywności ekologicznej 

 
Źródło: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_pl 
 
Widniejąca powyżej ilustracja przedstawia nowe europejskie logo żywności 

ekologicznej, czyli tzw. euro-liść. Wszystkie jednostki produkujące żywność 
ekologiczną, która spełnia określone normy wytyczone przez Unię Europejską, mają 
obowiązek znakowania swoich wyrobów tym oto unijnym logiem. Zgodnie  
z wymogami UE, logo to musi być stosowane: 

1) W oznakowaniu eko-produktów paczkowanych; 
2) Wprowadzanych do obrotu jako ekologiczne; 
3) Zawierających >95% składników pochodzenia eko-rolniczego; 
4) W widocznym miejscu, czytelne i nieusuwalne14. 
Gwarantuje ono, że produkt, który jest nim oznaczony nie zawiera: 

 Nawozów sztucznych i pestycydów; 

 Genetycznych modyfikacji (GMO); 

 Wyłącznie jednogatunkowych obszarów upraw; 

 Sztucznych konserwantów i stabilizatorów; 

 Wzmacniaczy smaku i zapachu; 

 Napromieniania promieniami jonizującymi. 
Znakowanie zarezerwowane jedynie dla żywności ekologicznej oraz zasady 

uregulowane prawnie są gwarancją, dla producenta – uczciwej konkurencji na rynku 
ekologicznych produktów żywnościowych, natomiast dla konsumenta – jakości 
wyrobów, która jest konsekwencją naturalnej produkcji, wolnej m.in. od środków 
chemicznych oraz GMO. Gwoli przypomnienia, GMO czyli organizmy modyfikowane 
genetycznie to wszystkie twory, które zawierają w sobie obce DNA oraz powodujące 
uzewnętrznienie wbudowanych genów15. 

 
3. Społeczna akceptacja dla ekologicznej żywności 
Akceptację dla ekologicznej żywności można utożsamiać z rozwojem i wprost 

proporcjonalnym upowszechnianiem pojęcia świadomości ekologicznej. Według D. 
Cichy jest to „całokształt uznawanych idei, wartości i opinii o środowisku jako miejscu 

                                                           
14Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej  
i znakowania produktów ekologicznych (Dz. U. L. 189 z 20.07.2007 r., s.1). 
15S. K. Wiąckowski, Genetycznie modyfikowane organizmy. Obietnice i fakty, Warszawa 2011, s. 42. 
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życia i rozwoju człowieka.”16. Natomiast J. Frączak: „świadomość ekologiczna 
wyznacza bowiem stosunek ludzi do przyrody i otoczenia, oznacza zmianę sposobu 
myślenia, przeżywania i wartościowania środowiska przyrodniczego.”17. Mówiąc  
o świadomości ekologicznej, nie można zapomnieć o normach oraz wartościach 
ekologicznych, które są z nią nierozerwalnie związane. Najczęściej wymieniane 
wartości ekologiczne to: zdrowie, czyli dbanie o dobry stan kondycji zdrowotnej 
człowieka oraz odpowiedzialność – ponoszenie konsekwencji swoich czynów18. 

Sprzyja tej tendencji globalne ocieplenie, żywność modyfikowana genetycznie 
(GMO), oraz inne zjawiska i działania mające negatywny wpływ na środowisko oraz 
człowieka. 

Niebagatelną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa 
odgrywa w dzisiejszych czasach nieograniczony dostęp do informacji. Źródła 
pozyskiwania informacji na temat żywności ekologicznej są różnorodne. Od 
najbardziej rozpowszechnionego, czyli Internetu zawierającego rozbudowaną bazę 
informacyjną, przez producentów i punkty sprzedaży, aż do samych specjalistów  
w dziedzinie ekoproduktów. Jednak mimo wielu możliwości pozyskania konkretnej 
oraz rzetelnej wiedzy o produktach ekologicznych wciąż zwraca się uwagę na 
niespójność pewnych wiadomości. Są problemy z identyfikacją i rozdzieleniem 
żywności ekologicznej od konwencjonalnej, bowiem zdarza się, że producenci 
dostarczają na rynek produkty imitujące tylko żywność ekologiczną. Jest to jedna  
z barier, inną jest mylenie żywności ekologicznej ze zdrową żywnością. Dlatego tak 
ważne jest uświadamianie społeczeństwa w kwestii produkcji ekologicznej oraz 
certyfikatów jakimi oznaczona jest żywność ekologiczna pochodząca właśnie  
z takich gospodarstw. Obecnie klienci zwracają większą uwagę na jakość produktu 
niż jeszcze 20 lat temu i świadomi klienci deklarują, że jeśli żywność pochodziłaby  
z produkcji ekologicznej, byliby w stanie zapłacić za nią nawet do 30% więcej19.  

Widoczny jest jednak wzrost popularności ekologicznych produktów 
żywnościowych, na co składa się w pierwszej kolejności coraz większa nieufność 
wobec artykułów spożywczych wytwarzanych w sposób konwencjonalny. Ponadto 
ma miejsce zwrócenie się klientów ku żywności ekologicznej z powodu jej zalet 
jakimi jest jej wyższa wartość odżywcza. Można do tej wyliczanki dodać: dbałość  
o zdrowie i propagowany zdrowy styl życia oraz poczucie bezpieczeństwa 
żywieniowego. Prowadzi to w konsekwencji do rozwoju rynku sprzedaży produktów 
ekologicznych. 

 
4. Perspektywę rozwoju rodzi ruch proekologiczny 
Demiurgiem rozwoju jest niewątpliwie ruch społeczny ludzi dbających  

o ekologiczne otoczenie, mających na uwadze otaczające środowisko i starających 
się przyczyniać do zmian. Tworzą się ruchy społeczne zwane Społecznymi Ruchami 
Ekologicznymi. Są one bowiem „najaktywniejszą z instytucji społecznych 

                                                           
16D. Cichy, Bezpieczeństwo ekologiczne w świadomości młodzieży, Warszawa 1993, s. 41-43, za: M. 
Gołąbek, Rynek ekologicznych produktów żywnościowych na przykładzie sieci sklepów „Organic Farma 
Zdrowia”. WSOWL. Wrocław, 2014, s. 8. 
17J. Frątczak, Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolnej  
i nieszkolnej, Bydgoszcz 1995, s. 5. 
18W. Mirowski, Świadomość ekologiczna współczesnego społeczeństwa polskiego, Warszawa1999, s.10-
15. 
19J. Roik, Vademecum zdrowej żywności, Warszawa 1992, s. 41. 
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uczestniczących w procesie uspołeczniania problemów ekologicznych z uwagi na 
swoje cele.”20. Ze względu na ukierunkowanie można spotkać się także z nazwą 
Zielone Ruchy. Według definicji encyklopedycznej ruch ekologiczny jest to „ruch 
zielonych, ruch społeczny działający na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego 
korzystania z zasobów naturalnych, aby zapewnić odpowiednią jakość życia (czyste 
powietrze, woda, zdrowa żywność); pojawił się na początku lat 70. XX w.; z ruchu 
ekologicznego wyłoniły się partie polityczne; ich działalność oraz klubów, 
stowarzyszeń ekologicznych ma na celu ukazywanie zagrożeń ekologicznych, walkę 
z nimi (Greenpeace) i wyrabianie poczucia osobistej odpowiedzialności jednostki za 
własne losy i rozwój cywilizacji.”21. 

Rodzime początki tego ruchu to lata 60-te. Od tego czasu diametralnie się 
zmieniły i zrodziły obecnie istniejące ruchy ekologiczne. Analizując ich działalność w 
Polsce A. Kalinowska uważa, że ich rozwój opiera się na tzw. „ekologii strachu”. Są 
one „zainteresowane ochroną środowiska głównie z obawy przed skutkami zagrożeń 
dla człowieka i współczesnej cywilizacji.”22. W odróżnieniu od ruchów ekologicznych 
działających na Zachodzie, które mają charakter w większości kulturowy, te 
powstające w Polsce wciąż nacechowane są właściwościami społeczno-
politycznymi, które kształtowały się w latach 80-tych.  

Wiele jest motywów powstawania ruchów ekologicznych: np. zdecydowano się 
być uczestnikami eko-rzeczywistości, za sprawą mody, która przyszła z zagranicy, 
również dlatego, że trendy współcześnie istniejące promują ekologię, a jej znaczenie 
i wartości społeczne nie budzą wątpliwości. Mimo różnych powodów, cele 
organizacji ekologicznych takie jak: „poznanie problemów środowiska, edukacja 
ekologiczna, uświadamianie problemów ekologicznych społeczeństwu, działania na 
rzecz ochrony i kształtowania środowiska”23 są nadzieją na dalszą perspektywę 
produkcji i rynku produktów ekologicznych.  

 
5. Rozwój rynku produktów ekologicznych  
Obecny system żywnościowy nie zaspokaja potrzeb ludzi, a ponadto szkodzi 

środowisku i dobrostanowi społeczeństwa24. Z tego względu, co potwierdzają 
badania, rynek żywności ekologicznej jest cały czas w trakcie wzrostu. Jego rozwój 
będzie prowadził do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez społeczeństwo na 
rzecz utrzymania zdrowia. Jak wynika z wykresu poniżej (Rys. 2.), krajem który 
wiedzie prym jeśli chodzi o produkcję żywności ekologicznej są Stany Zjednoczone. 
Mają one znaczną przewagę nad drugimi Niemcami, bo różnica jest, jak łatwo 
zauważyć, 3-krotna. Na wysokim miejscu plasuje się również Francja oraz Wielka 
Brytania. Z kolei jeśli weźmiemy pod lupę obszar nam nieco bliższy, czyli kraje 

                                                           
20W. Lenart, Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania inwestycji zmieniających 
środowisko, Gdańsk 2000, s. 91. 
21Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1970, s. 354. 
22A. Kalinowska, Ekologia – wybór przyszłości, Warszawa 1993, s. 285. 
23W. Lenart, Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania inwestycji zmieniających 
środowisko, Gdańsk 2000, s. 50. 
24L.M. Pereira, S. Drimie, K. Maciejewski, P. B. Tonissen, R. Biggs, Food system transformation: 
Integrating a political–economy and social–ecological approach to regime shifts, International Journal of 
Environmental Research and Public Health 2020, 17(4), MDPI, Bazylea 2020. 
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europejskie to różnica między dwoma największymi rynkami jest już tylko 2-krotna. 
Wszystkie te kraje są dosyć zamożne i odzwierciedla to także kolejny wykres (Rys. 
3.), na którym przedstawione są wydatki ponoszone na konsumpcję żywności 
ekologicznej. Tam zdecydowaną przewagę mają kraje europejskie (Dania, 
Szwajcaria, Austria, Luksemburg, Liechtenstein). Mimo to, różnice są wyraźne  
i łatwo dostrzegalne. Polska niestety nie uplasowała się na żadnym z dziesięciu 
miejsc i nie może się równać na tym polu z Europą Zachodnią, ale prognozy są 
optymistyczne ponieważ rośnie liczba klientów i zwolenników produktów 
ekologicznych.  
 

Rysunek 2. 10 krajów o największym wewnętrznym rynku żywności 
ekologicznej w mld € 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.organic-world.net 
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Rysunek 3. 10 krajów o największych wydatkach na konsumpcję żywności 
ekologicznej na osobę (€/os.) 

Źródło: Opracowanie na podstawie: http://www.organic-world.net  
 
Rysunek 4. Żywność ekologiczna w opinii Polaków 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.organicmarket.pl  
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ekologicznych produktów żywnościowych, w porównaniu ze zwolennikami jest 
prawie 3 razy mniejszy. Trzeba też pamiętać, że gospodarstwa ekologiczne są 
bardziej przyjazne dla środowiska oraz dostarczają żywność o jednakowej lub 
większej wartości odżywczej niż konwencjonalne, jednakże dają niższe plony, co 
jest główną przyczyną wyższej ceny powstałych produktów25. Można jednak liczyć 
na to, że kobietom nie przeszkadza ten fakt, bowiem w przeprowadzonych w 2018r. 
badaniach deklarowały one istotnie wyższą skłonność do dopłacenia za produkty 
ekologiczne niż mężczyźni26. 

Według danych na rok 2013 zaprezentowanych przez dwutygodnik Forbes, 
rynek żywnościowych produktów ekologicznych w Polsce wart jest 600 mln zł,  
a roczna sprzedaż takich produktów zwiększa się o ponad 20%27. Przewiduje się 
jego szybki wzrost i rozwój w ciągu kolejnych dwudziestu lat. Dzieje się tak za 
sprawą coraz większej liczby producentów działających w tej branży. Ale nie tylko, 
wpływ na taki stan rzeczy ma również rosnąca świadomość Polaków na temat 
zdrowego odżywiania. I tak, jeśliby porównać rynek żywności ekologicznej z rynkiem 
żywności konwencjonalnej (tradycyjnej) to ten pierwszy notuje progres na poziomie 
20-30% rocznie.  

 
Zakończenie 
Generalnie rynek ekologicznych produktów żywnościowych rozwija się  

w naszym kraju. Mimo wciąż ograniczonej wielkości – w porównaniu do innych 
krajów, np. europejskich - osiąga coraz większe sukcesy rynkowe.  

Demiurgiem rozwoju jest świadomość ekologiczna. Faktycznie ma ona 
bezpośredni wpływ na rozwój rynku ekologicznego.  

Z badań M. Gołąbek28, wynika, że sto procent ankietowanych spotkało się  
z pojęciem produkt ekologiczny, lecz swoją wiedzę na ten temat uznają za zbyt 
niską. Do sklepów z ekologiczna żywnością nie trafiają przypadkowo, ale w pełni 
świadomi znaczenia wartości tych produktów. Posiadają też wysoką świadomość 
poszukiwanych produktów i stosunkowo dużą wiedzę na temat żywienia.  

Warto wziąć pod uwagę także że klienci sklepów z ekologiczna żywnością, 
maja wysoki stopień wykształcenia. Ale mimo to, wysoka cena oraz małe zasoby są 
barierą w dostępności do tych produktów. Zwiększenie ilości punktów sprzedaży 
wpłynęłoby na konkurencję, a zatem cenę oraz powszechność produktów 
ekologicznych w społeczeństwie. Przy zwiększeniu się ekologicznej świadomości, 
poprawie jakości oraz ilości działań marketingowych, liczba sprzedawanych 
produktów wzrastałaby, a sklepy oferujące żywność ekologiczną walczyłyby  
z konkurencją, oferując szeroką podaż, szczególnie asortymentowo. 

Istotnym kierunkiem rozwoju powinno być promowanie produktów oznaczonych 
jako ekologiczne, celem poprawy dobrostanu społeczeństwa. 

 

                                                           
25O. M. Smith, A. L. Cohen, C. J. Rieser, A. G. Davis, J. M. Taylor, Organic Farming Provides Reliable 
Environmental Benefits but Increases Variability in Crop Yields: A Global Meta-Analysis, Frontiers in 
Sustainable Food Systems, Washington 2019. 
26P. Bryła, Uwarunkowania skłonności do płacenia wyższej ceny za żywność ekologiczną w porównaniu 
z produktami konwencjonalnym, Research Papers of the Wroclaw University of Economics, Wrocław 
2018, s. 171. 
27http://www.forbes.pl/rynek-zywnosci-ekologicznej,artykuly,135761,1,1.html 
28M. Gołąbek, Rynek ekologicznych produktów żywnościowych na przykładzie sieci sklepów „Organic 
Farma Zdrowia”. WSOWL. Wrocław, 2014, s. 34. 
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Streszczenie 
W artykule autorzy omawiają kwestie związku kategorii rynek i ekologia, 

następnie powiązania rynku żywnościowego z ekologią, jak również społeczną 
akceptację dla ekologicznej żywności. Istotną częścią publikacji jest perspektywa 
rozwoju, którą rodzi ruch proekologiczny. Determinuje to coraz powszechniejsze 
zainteresowanie zdrową żywnością. Potwierdzeniem tej tendencji jest opisany  
w publikacji rozwój rynku produktów ekologicznych. Sądzimy, że wartością publikacji 
jest również przypominanie, że zdrowa żywność wzmacnia kondycję psychofizyczną 
społeczeństwa, a zatem zmniejsza wydatki ludności na utrzymanie zdrowia. 

Słowa kluczowe: żywność, ekologia, ceny, rozwój, zdrowie, produkty 
ekologiczne  
 

Summary 
In the article the authors discuss the relationship between the categories of 

market and ecology. Then the relationship between the food market and ecology, as 
well as social acceptance for organic food. An important part of the publication is the 
development perspective generated by the pro-ecological movement. This 
determines the growing interest in healthy food. The confirmation of this trend is the 
development of the organic products market described in the publication. We believe 
that the value of the publication is also to remind you that healthy food strengthens 
the psychophysical condition of society, and thus reduces the population's 
expenditure on maintaining health. 

Key words: food, ecology, prices, development, health, organic products 
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BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZEŃSTWA A BEZPIECZEŃSTWO 
FUNKCJONARIUSZY POLICJI. WSPÓŁCZESNE OBLICZE ZAGROŻENIA 

PAŃSTWA 
 

Sens walki powinien być mierzony nie jej  
szansami na zwycięstwo, lecz wartościami,  

w obronie których walka została podjęta 
Henryk Elzenberg 

 
 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich. Można ją 
przypisać wszystkim instytucjom państwowym. W zakresie swoich kompetencji 
odpowiedzialność taką ponoszą również organizacje pozarządowe  
i stowarzyszenia. Częścią odpowiedzialności za bezpieczeństwo obciążone jest 
społeczeństwo – obywatel naszego państwa funkcjonujący w różnego rodzaju 
grupach, wspólnotach oraz społecznościach. Z odpowiedzialności tej nie są 
zwolnieni również pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni. Można by rzec, że to 
właśnie na nich spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Ich 
praca wszak stanowić może podwaliny pod budowę racjonalnie uzasadnionych 
systemów bezpieczeństwa konstruowanych w skali makro i mikro z myślą  
o niezagrożonym bycie i możliwości rozwoju podmiotu troski wszelkich podmiotów 
państwowych i pozapaństwowych - człowieka1. 

Pojęcie bezpieczeństwa, znane ludzkości od dawna, już od lat ulega głębokim 
przemianom. Pierwotnie termin ten miał charakter indywidulany, oznaczający stan 
psychiczny jednostki, który uwarunkowany był poczuciem bezpośredniego 
zagrożenia dla człowieka w nieznanym dla niego otoczeniu naturalnym oraz 
wynikających z tego stanu niebezpieczeństw. Jako zjawisko społeczne 
bezpieczeństwo zaczęto postrzegać wraz z pojawieniem się związków społecznych. 
Natomiast z upływem czasu rozwiązania ukierunkowane na jego zapewnienie 
ulegały stopniowemu unormowaniu, aby aktualnie objąć złożone systemy 
zabezpieczeń2. Należy przy tym zaznaczyć, iż oprócz samego pojęcia istotne jest 
postrzeganie bezpieczeństwa jako potrzeby, która mocno związana jest z grupą 
potrzeb fizjologicznych. Niektórzy psychologowie w swoich koncepcjach 
motywacyjnych działań ludzi traktują je łącznie, zaliczając do potrzeb 
egzystencjalnych lub niższego rzędu. „Każda jednostka stara się strzec, na ile może, 
swych własnych dóbr i ochraniać je przed wszelką szkodą. Ale zdana na własne siły 
nie byłaby w stanie trzymać nad nimi straży bez przerwy (…). Człowiek chroni swe 
dobra przed niebezpieczeństwem, gdy stwarza swym działaniem taki stan rzeczy, 
że albo zgoła nie może zniszczyć tego dobra żadne działanie szkodliwe czy wręcz 

                                                           
1B. Wiśniewski (red. nauk.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie II uzupełnione  
i uaktualnione. Szczytno 2018, s. 5. 
2A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego. Warszawa 2013, s. 22. 
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rozmyślnie nieprzyjazne albo, że jest to poważnie utrudnione”3. Dlatego, aby owa 
potrzeba była realizowana należy dążyć do eliminowania zagrożeń oraz 
ograniczania skutków ich wystąpienia. 

Nie sposób zaobserwować, że zarówno bezpieczeństwo, jak i zagrożenia 
podlegają gwałtownym i dynamicznym przeobrażeniom. Troska o bezpieczeństwo 
oraz wszechobecne poczucie zagrożeń spowodowane wzrostem przestępczości, 
rozbudowującymi się organizacjami mafijnymi i terrorystycznymi, prezentowaniem  
w mediach scen przemocy oraz nasilającymi się zjawiskami agresji w zachowaniach 
ludzi, katastrof i awarii technicznych wymusza poszukiwanie metod gwarantujących 
likwidację lub chociażby ograniczenie negatywnych zjawisk. Jednak mimo 
szerokiego zainteresowania problemami bezpieczeństwa nie wypracowano 
jednolitego, uporządkowane systemu pojęciowego, który - w zależności od intencji 
autorów przekazu – prezentuje szerokie lub wąskie pojmowanie zagadnienia, nie 
dając możliwości określenia ich zakresów4. 

Biorąc pod uwagę wielowymiarowość, wielopłaszczyznowość i wielo-
aspektowość bezpieczeństwa5, należy zaznaczyć, że współczesne analizy 
bezpieczeństwa są prowadzone w trzech wymiarach: podmiotowym, 
przedmiotowym i procesualnym6. Na potrzeby niniejszego artykułu autor odniesie 
się wyłącznie do wymiaru podmiotowego, który może dotyczyć7: 
- człowieka posiadającego system właściwych sobie wartości, które z jego punktu 
widzenia wymagają stosownej ochrony i obrony – bezpieczeństwo indywidualne, 
- grupy ludzi o różnej skali wielkości – bezpieczeństwo grupowe, 
- sformalizowanych i terytorialnie rozpoznawalnych struktur kierujących się 
określonymi normami prawnymi, jak: gmina, powiat, województwo i przede 
wszystkim państwo, a nawet grupa państw, odpowiednio: bezpieczeństwo lokalne, 
bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe. 

W tym miejscu należy również zaznaczyć, iż nie ma bezpieczeństwa bez 
zagrożenia, które jest kategorią o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Jest to 
jeden z czynników sprawczych, które w różnych konfiguracjach oddziałują na 
bezpieczeństwo w taki sposób, że zmuszeni jesteśmy je postrzegać nie jako 
kategorię statystyczną, ale jako zmienny w czasie proces. Należy także pamiętać  
o tym, co często jest pomijane, „że nie ma zagrożeń jako takich. Jesteśmy zawsze 
narażeni na konkretne zagrożenia, które występują lub mogą pojawić się  
w najbliższej przyszłości, czyli pojawią się lub mogą pojawić się tu i teraz”8. Wobec 
czego, jak poprawnie rozumieć i objaśniać pojęcie „zagrożenie bezpieczeństwa”? 
Należy przypomnieć, że zagrożenie to towarzyszące ludzkiej cywilizacji zdarzenia  

                                                           
3C. Znamierski, Szkoła prawa. Rozważania o państwie. Warszawa 1988, s. 80, 83. 
4Por. J. Fiebig, M. Róg, A. Tyburska (red.), Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa 
publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu. Materiały poseminaryjne. Szczytno 2002, 
s. 3. 
5Szerzej J. Stańczyk, Wielowymiarowość bezpieczeństwa – zarys problematyki [w:] J. Dębowski, E. 
Jarmoch, A.W. Świderski (red.), Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego. Siedlce 
2007,  s. 13-24. 
6J. Kukułka, Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa [w:] J. Kukułka (red.), Bezpieczeństwa 
międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie. Warszawa 1994, s. 40-41. 
7W. Kitler, Istota bezpieczeństwa narodowego [w:] B. Wiśniewski, W Fehler (red. nauk.), Edukacja 
obronna społeczeństwa. Białystok 2006, s. 9. 
8J. Sztumski, Brak bezpieczeństwa jako problem społeczny [w:] W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo 
publiczne w przestrzeni miejskiej. Warszawa 2010, s. 307. 
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i procesy występujące w różnych konfiguracjach, powodujące naruszanie 
równowagi (lub też uniemożliwiające uzyskanie tej równowagi). Dotyczą one nie 
tylko będących w stałych powiązaniach lub wchodzących w przejściowe korelacje 
różnych podmiotów społeczno-politycznych (jednostek, grup społecznych, państw), 
lecz także wszystkich składników, które tworzą materialne i duchowe środowisko 
życia człowieka9.  

Biorąc pod uwagę istotę zagrożeń, oczywiście należy wspomnieć o istotnym 
podmiocie prawnym powołanym do walki z zagrożeniami. Wobec czego utworzono 
Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu, 
przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego10. Można w tym miejscu pokusić się  
o zacytowanie słów Janiny Czapskiej i Józefa Wójcikiewicza, którzy wyjaśniają 
określone zadania Policji w cytowanej powyżej ustawie następująco:”(…) spełnianie 
zadań w zakresie bezpieczeństwa powszechnego to wymóg eliminacji zagrożeń  
w zakresie funkcjonowania władz publicznych i innych struktur życia publicznego,  
a także zdrowia i mienia obywateli. Spełnianie zadań w zakresie bezpieczeństwa 
obywateli to wymóg eliminacji zamachów na życie, zdrowie i mienie, zaś spełnianie 
zadań w zakresie porządku publicznego to wymóg eliminacji naruszania reguł 
dotyczących korzystania przez obywateli z miejsc publicznych”11. Do podstawowych 
zatem zadań Policji należy ochrona życia ludzi i mienia przed bezprawnymi 
zamachami naruszającymi te dobra, a także ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach 
publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach 
przeznaczonych do powszechnego korzystania. Policja realizuje również zadania 
związane z inicjowaniem i organizowaniem działań mających na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także 
współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi  
i organizacjami społecznymi. Do zadań Policji należy także wykrywanie przestępstw 
i wykroczeń, ściganie ich sprawców oraz kontrola przestrzegania przepisów 
porządkowych i administracyjnych, związanych z działalnością publiczną lub 
obowiązujących w miejscach publicznych12. Niewątpliwie katalog zadań 
przypisanych tej formacji w aspekcie bezpieczeństwa jest spory. Czy wobec takiej 
ilości postawionych przez ustawodawcę zadań Policja jest w stanie zapewnić 
bezpieczeństwo obywatelom? Należy wziąć pod uwagę, że Polska jest krajem 
liczącym 38 433 600 ludności13. W Policji stan etatowy sięga 103 309, przy czym 
stan zatrudnienia stanowi 98 737 funkcjonariuszy14. Mając na względzie założenia 
czysto matematyczne należy uznać, iż jeden funkcjonariusz Policji przypada na 389 
mieszkańców kraju. Czy wobec takiego stanu rzeczy polscy obywatele czuje się 
bezpieczni? Według badań przeprowadzonych przez CBOS15 w kwietniu 2018 r. 

                                                           
9Tamże, s. 311. 
10Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179). 
11J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999, s. 17. 
12B. Wiśniewski, Przygotowanie obronne resortu spraw wewnętrznych. Szczytno 2014, s. 143-144. 
13Zob. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc (pobrano:10.01.2019 r.) 
14Zob. http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/120032,Stan-zatrudnienia-na-dzien-1-
stycznia-2018-roku.html (pobrano: 10.01.2019 r.) 
15Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (335) przeprowadzoną metodą wywiadów bezpośrednich 
wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 kwietnia 2018 r. na liczącej 1140 osób 
reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 
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86% Polaków wyraziło przekonanie, że w Polsce żyje się bezpiecznie (co oznacza 
spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2017). Jednocześnie co 
dziewiąty respondent (11%, wzrost o 2 punkty), był zdania, że w Polsce nie żyje się 
bezpiecznie. Zmniejszenie się poczucia bezpieczeństwa jest więc niewielkie i nadal 
można mówić, że przeważająca część Polaków czuje się w kraju bezpiecznie. 
 

Wykres 1. Poczucie bezpieczeństwa Polaków w 2018 r. 

 
Źródło: Czy, Pana(i) zdaniem, Polska jest krajem, w którym żyje się 

bezpiecznie? https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_061_18.PDF, 
(pobrano:14.01.2019 r.) 
 

We wszystkich grupach społeczno-demograficznych pozytywne opinie  
o bezpieczeństwie w Polsce zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Najlepiej 
w naszym kraju sytuację oceniają uczniowie i studenci, pracownicy administracyjno-
biurowi oraz badani pracujący na własny rachunek. W tych grupach przekonanie, że 
w Polsce żyje się bezpiecznie, jest powszechne.  

W miejscu swojego zamieszkania i okolicy badani czują się bardziej 
bezpiecznie niż ogólnie w Polsce. Przekonanie, że dzielnica, osiedle lub wieś,  
w której się mieszka, jest bezpieczna i spokojna, wyraża 93% respondentów (o 2 
punkty procentowe mniej niż w ubiegłym roku). 
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Wykres 2. Poczucie bezpieczeństwa Polaków w 2018 r. w miejscu 
zamieszkania 

 
Źródło: Czy, miejsce w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można 

nazwać bezpiecznym i spokojnym? https://www.cbos.pl-
/SPISKOM.POL/2018/K_061_18.PDF, (pobrano:14.01.2019 r.). 
 

Najmniej bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania czują się osoby 
praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu (17% z nich uważa, że okolica nie jest 
bezpieczna), badania określający warunki materiale własnego gospodarstwa 
domowego jako złe (12%), a także mieszkańcy ponad półmilionowych miast (12%)  
i pracownicy usług (12%). Najwyższym poczuciem bezpieczeństwa w swojej okolicy 
cechują się pracownicy administracyjno-biurowi (99%), robotnicy (98%) oraz 
respondenci o dochodach od 1800 zł do 2499 zł na osobę w gospodarstwie 
domowym (98%)16. 

Tak wysoka ocena poczucia bezpieczeństwa Polaków to niewątpliwe wielkie 
uznanie dla służb, które to bezpieczeństwo zapewniają. Szczególną pochwałą dla 
Policji jest wysoki wskaźnik dobrej oceny działań Policji przez Polaków, bo aż 74%17. 
Bezpieczeństwo Polaków i wysoka ocena Policji to wytężona praca całej formacji. 
Przekłada się to na zwiększoną wykrywalność przestępstw i związanych z tym 
zagrożeń. W Polsce w roku 2018 popełniono 795.976 przestępstw, a ich 
wykrywalność wzrosła w porównaniu z 2017 rokiem o 1,6 % i wynosi 74,1%. Niemal 
pięcioprocentowy spadek (-4,8%) odnotowano w kategorii siedmiu najważniejszych 
przestępstw, najbardziej dokuczliwych dla obywateli, tj. uszczerbek na zdrowiu, 
bójka i pobicie, kradzież samochodów, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej 
rzeczy, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia. W roku 2017 popełniono ich 
243.102 zaś w roku 2018 takich przestępstw popełniono 231.403. Jednocześnie 
wykrywalność tych przestępstw wzrosła o 1,2% w porównaniu do roku 2017. 
Znacząco spadła liczba bójek i pobić. Rok 2017 podsumowano liczbą 5.071 
przestępstw, zaś miniony rok liczbą 4.406 co stanowi ponad trzynastoprocentowy 
spadek (-13,1%).Jeszcze większy spadek zanotowano w kategorii: rozboje, 

                                                           
16https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_061_18.PDF, (pobrano:14.01.2019 r.). 
17https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1033-mniej-przestepstw-kryminalnych-wieksza-skutecznosc-i-
wykrywalnosc-policja-podsumowuje-2018-rok,  (pobrano:14.01.2019 r.). 
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wymuszenia i kradzieże rozbójnicze. Tutaj w roku 2017 odnotowano 8.114 
przestępstw, zaś w roku 2018 odnotowano ich 6.807, a zatem aż o 16,1% mniej. 
Spadki odnotowano także w kategoriach „uciążliwych”, dotykających obywateli na 
co dzień. W roku 2017 odnotowano 111.291 kradzieży mienia, zaś w roku 2018 
stwierdzono 103.218 kradzieży (-7,3%). Uszkodzenia mienia to w 2017 roku 38.055 
czynów przy 36.072 takich czynach w roku 2018 (-5,2%). W minionym roku 
skradziono 9.075 samochodów i jest to pierwszy w historii spadek poniżej 10 tys.  
W roku 2017 skradziono 10.240 pojazdów. Różnica to -11,4%, a jednocześnie 
wykrywalność sprawców kradzieży samochodów wzrosła o 3%18. 

Wytężona służba funkcjonariuszy Policji ma również swoje „ciemne oblicze”. 
Policjanci każdego dnia przeprowadzają kilkadziesiąt interwencji w wyniku których 
zatrzymują niebezpiecznych przestępców niekiedy na gorącym uczynku popełnienia 
przestępstwa (dla przykładu w dniu 14.01.2019 r. policjanci przeprowadzili 15054 
interwencji, zatrzymali na gorącym uczynku 494 osoby, w wyniku prowadzonych 
czynności zatrzymali 277 osób poszukiwanych19). Czy w obliczu pojawiających się 
zagrożeń policjanci są bezpieczni? Przecież można by stwierdzić, iż policjanci 
realizują postawione im zadania „(…) nawet z narażeniem życia(…)”20. Jednakże to 
również osoba, która ma swoje pasje, rodzinę, bliskich. Statystyk prowadzone przez 
Komendę Główną Policji obrazują, iż poziom przestępstw wobec funkcjonariuszy 
Policji związanych z naruszeniem nietykalności cielesnej21 i czynną napaścią22 
utrzymują się na stałym poziomie. 
  

                                                           
18http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/168195,Mniej-przestepstw-kryminalnych-wieksza-skutecznosc-i-
wykrywalnosc-Policja-podsum.html,  (pobrano:14.01.2019 r.). 
19http://policja.pl/pol/form/1,dok.html,  (pobrano:14.01.2019 r.). 
20Zob. art. 27 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179). 
21Art. 222 kodeksu karnego (Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza) 
§ 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej 
podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do 
pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej 
wymierzenia. 
22Art. 223 kodeksu karnego (Czynna napaść) 
§ 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego 
podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści 
na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem 
obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
§ 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12. 
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Wykres 3. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza w latach 2013-
2016. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  

z http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-10/63530,Nar-
uszenie-nietykalnosci-cielesnej-funkcjonariusza-art-222.html, (pobrano:14.01.2019 
r.). 
 

Jak obrazuje wykres 3 liczba przestępstw związanych z naruszeniem 
nietykalności cielesnej funkcjonariuszy nieznacznie uległa obniżeniu, przy czym jest 
to nadal wysoka liczba. 
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Wykres 4. Czynna napaść na funkcjonariusza w latach 2013-2016. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  

z http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-10/63531,Cz-
ynna-napasc-art-223.html, (pobrano:14.01.2019 r.). 
 

Jak obrazuje wykres 4 podobna sytuacja, jak w przypadku art. 222 kk jest  
z przestępstwem czynnej napaści na funkcjonariuszy.  

Należy zaznaczyć, iż w demokratycznym państwie prawa jakim jest Polska 
powyższej przedstawione kategorie przestępstw popełnianych wobec policjantów 
nie powinny mieć miejsca lub ich ilość powinna być znikoma. Funkcjonariusze 
Policji, aby przeciwstawić się zagrożeniom ze strony osób w sensie fizycznym, 
posiadają wyłącznie środki przymusu bezpośredniego i broń palną zagwarantowane 
przez ustawodawcę. Art. 12 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni 
palnej23 wymienia katalog środków przymusu bezpośredniego, które 
funkcjonariusze Policji mogą używać lub wykorzystywać w czasie realizowania 
zadań służbowych24. Niemniej jednak nie wszystkie środki przymusu 
bezpośredniego wyszczególnione w art. 12 policjanci posiadają w czasie służby.  
Z punktu widzenia funkcjonariusza istotne są te środki przymusu bezpośredniego 
zapewniające bezpieczeństwo osobiste, czyli tzw. indywidualne. Należy wśród nich 
wymienić: kajdanki, pałkę służbową, ręczny miotacz substancji obezwładniających, 
przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 
(paralizator elektryczny) i broń palną. Mając na względzie ocenę poczucia 
bezpieczeństwa policjantów pod względem posiadanych indywidualnych środków 
przymusu bezpośredniego zwrócono się do wybranych funkcjonariuszy Policji  
w całym kraju za pomocą kwestionariusza ankiety, aby ocenili, który środek 

                                                           
23Dz.U. z 2013 r. poz. 628. 
24Szerzej na temat użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w art. 4 
ustawy. 
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przymusu bezpośredniego posiadanych przez nich na służbie jest im w stanie 
zapewnić bezpieczeństwo.25  
 

Tabela 1. Ocena użyteczności poszczególnych środków przymusu 
bezpośredniego 

Środek przymusu bezpośredniego M Me Mo SD 

paralizator elektryczny 1,92 2 1 0,84 

ręczny miotacz substancji obezwładniających 2,47 3 3 0,77 

kajdanki 2,47 3 3 0,77 

broń palna 2,66 3 3 0,68 

pałka służbowa 2,89 3 3 0,41 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Funkcjonariusze Policji oceniali użyteczność poszczególnych środków 
przymusu bezpośredniego wskazując jeden, który bardzo dobrze spełnia swoją 
funkcję podczas realizacji zadań służbowych (ocena 1) oraz jeden który jest dobry 
podczas realizacji zadań służbowych (ocena 2). Pozostałym domyślnie 
przyznawano ocenę 3. Na tej podstawie obliczono: M – średnie arytmetyczne, Me – 
mediany, Mo – wartości modalne, SD – odchylenie standardowe dla każdego środka 
przymusu. Im niższa średnia arytmetyczna, mediana (wartość dzieląca grupę na 
dwie równe połowy) oraz wartości modalne (wartość pojawiająca się najczęściej), 
tym dany środek oceniany jest jako bardziej użyteczny. 

Jak widać w powyższej tabeli nr 1, zdaniem Policjantów najbardziej użyteczny 
środek, to paralizator elektryczny. Zdecydowanie niżej oceniono: ręczny miotacz 
substancji obezwładniających, kajdanki oraz broń palną, a zdecydowanie najniżej 
pałkę służbową.  

Mając na względzie wysoką ocenę paralizatora elektrycznego, postawiono 
funkcjonariuszom Policji pytanie dotyczące zalet tego środka przymusu 
bezpośredniego nad pozostałymi wymienionymi w tabeli nr 1. 
 

Tabela 2. Ocena zalet paralizatora elektrycznego nad innymi środkami 
przymusu bezpośredniego. 

Jakie zalety w stosunku do innych środków przymusu 
bezpośredniego, posiadają paralizatory elektryczne? M Me Mo SD 

możliwość obezwładnienia napastnika z bezpiecznej odległości 3,35 4 4 0,91 

możliwość redukowania konieczności stosowania bardziej 
dolegliwych  środków przymusu bezpośredniego, np. użycie broni 
palnej 

3,23 4 4 1,04 

ograniczenie obrażeń odnoszonych przez funkcjonariuszy 
podczas interwencji 

2,85 3 3 1,06 

obniżenie kosztów, poniesionych w skutek oskarżeń o nadużycia 2,10 2 1 1,08 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
25W ramach realizowanego zadania badawczego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie finansowanego 
ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na realizację zadania badawczego 
pt. „Paralizator elektryczny jako środek przymusu bezpośredniego, stosowany przez funkcjonariuszy 
Policji” w ramach działalności statutowej. 
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Badani oceniali zalety paralizatora elektrycznego w stosunku do innych 

środków przymusu bezpośredniego w skali 1-4, gdzie: 1 – zdecydowanie nie, 2 – 
nie, 3 – tak, 4 – zdecydowanie tak. Na tej podstawie obliczono: M – średnie 
arytmetyczne, Me – mediany, Mo – wartości modalne, SD – odchylenie standardowe 
dla każdej zalety. Im wyższa średnia arytmetyczna, mediana (wartość dzieląca 
grupę na dwie równe połowy) oraz wartości modalne (wartość pojawiająca się 
najczęściej), tym dana zaleta ważniejsza. 

Dwie najważniejsze zalety w stosunku do innych środków przymusu 
bezpośredniego, to możliwość obezwładnienia napastnika z bezpiecznej odległości 
oraz możliwość redukowania konieczności stosowania bardziej dolegliwych  
środków przymusu bezpośredniego, np. użycie broni palnej. Dosyć istotne jest 
również ograniczenie obrażeń odnoszonych przez funkcjonariuszy podczas 
interwencji, a najmniej istotne obniżenie kosztów, poniesionych w skutek oskarżeń 
o nadużycia. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż Policja mając na względzie bezpieczeństwo 
funkcjonariuszy Policji wyposaża ich w niezbędne ku temu środki przymusu 
bezpośredniego a w szczególności w paralizatory elektryczne. 
 

Wykres 5. Stan posiadanych paralizatorów elektrycznych przez Policję  
w latach 2013-2017. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KGP. 

 
Policja posiada na wyposażeniu służbowym paralizatory elektryczne od 2007 r. 

(model Taser X26), Jednakże dopiero w roku 2013 i 2014 Policja została 
doposażona o nowoczesne paralizatory elektryczne (modele Taser X2 i Taser 
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X26P)26. W myśl zarządzenia nr Z-34/2017 komendanta głównego Policji z 17 
października 2017 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek 
organizacyjnych Policji oraz policjantów w uzbrojenie oraz sprzęt techniczno-
bojowy, wymieniony środek przymusu bezpośredniego może znajdować się na 
wyposażeniu: KWP, KSP, KPP, KMP, KRP, KP, Komisariatu Kolejowego Policji, 
Komisariatu Policji Metra, Komisariatu Rzecznego, Komisariatu Policji Portu 
Lotniczego, OPP, SPPP, NPPP, BOA KGP, SPAP KWP/KSP, CBŚP, WSPol, CSP, 
OSP oraz szkół Policji. 

Policjanci posiadając odpowiednie środki przymusu bezpośredniego w czasie 
zadań służbowych w pewnym zakresie mogą czuć się bezpiecznie. Jednakże to 
tylko „sprzęt” obsługiwany przez człowieka. Dlatego też oprócz posiadanych 
środków niezbędne są umiejętności w ich posługiwaniu się, które regularnie powinny 
być doskonalone. Przecież nie zna się miejsca i czasu w którym należy będzie 
podjąć decyzję dotyczącą odpowiedniego użycia środka przymusu bezpośredniego 
lub broni palnej. 

Podsumowując, należy podkreślić, wysokie poczucie bezpieczeństwa 
obywateli polskich w kraju na co niewątpliwie przekłada się służba policjantów na 
rzecz społeczeństwa. Determinuje do działania policjantów, coraz to lepsze 
wyposażanie ich w środki ochrony osobistej. Bo jakby nie było polskie 
społeczeństwo jest tak bezpieczne jak odpowiednio wyposażeni i wyszkoleni są 
funkcjonariusze Policji zapewniający im ustawowy porządek prawny  
i bezpieczeństwo. 
 

Streszczenie 
Bezpieczeństwo jest wartością, która towarzyszy nam w życiu. Jakiekolwiek 

zaburzenie tej strefy prowadzi do powstania zagrożeń. Naturą człowieka jest 
utrzymanie ładu z dala od jakichkolwiek zagrożeń. Dlatego też państwo posiadając 
odpowiednie ku temu narzędzia prawne dąży do zapewnienia bezpieczeństwa 
obywatelom swojego kraju. Rola Policji w tej materii jest wysoce wiodąca. 
Ustawodawca z mocy prawa wyposażył tę formację w odpowiednie ku temu 
przepisy, jak również sprzęt. Dlatego też nie ma bezpiecznego państwa i obywateli, 
bez odpowiednio wyposażonych i wyszkolonych funkcjonariuszy Policji. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, społeczeństwo, Policja, środki przymusu 
bezpośredniego 
 

Summary 
Security is a value that accompanies us in life. Any disturbance of this zone 

leads to threats. It is human nature to keep order away from any threats. That is why 
the state, with appropriate legal tools, strives to ensure the security of its citizens. 
The role of the Police in this matter is highly leading. By law, the legislator has 
provided this formation with appropriate regulations as well as equipment. Therefore, 
there is no safe state and citizens without properly equipped and trained police 
officers. 

Key words: security, society, Police, means of direct coercion 
 

                                                           
26Zob. §12 decyzji nr 253 komendanta głównego Policji w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia 
Policji (Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 49). 
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AKTUALNE WYMAGANIA PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  
I HIGIENY SŁUŻBY – STUDIUM PRZYPADKU DLA FUNKCJONARIUSZY 

SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ 
 
 

Wprowadzenie 
Bezpieczeństwo zawodowe rozumiane jako ochrona życia i zdrowia człowieka 

przed zagrożeniami w środowisku zawodowym jest utożsamiane z obszarem 
bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast rzadziej z obszarem bezpieczeństwa  
i higieny służby. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) dotyczy najczęściej pracowników, czyli 
świadczących pracę na podstawie stosunku pracy, natomiast rzadziej osób 
niebędących pracownikami, czyli innych pracujących, np. na podstawie umowy 
cywilnoprawnej lub samozatrudnienia. 

Bezpieczeństwo i higiena służby (bhs) dotyczy najczęściej funkcjonariuszy 
pełniących służbę w podmiotach systemu bezpieczeństwa państwa, zgodnie  
z aktualnymi wymaganiami prawnymi dotyczy to m.in. Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby 
Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, czynnej służby wojskowej. 

Służba Celno-Skarbowa jest aktualnie jedną z najmłodszych służb 
funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa, którą formalnie utworzono od 
1.03.2017 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej (KAS)1 oraz reorganizacją Służby Celnej. 
 

Podstawowe założenia dotyczące systemu ochrony służby w Służbie 
Celno-Skarbowej 

Podstawy prawne dotyczące zasad organizacji, zakresu działania i uprawnień 
Krajowej Administracji Skarbowej oraz Służby Celno-Skarbowej określa ustawa2: 

- dział I: przepisy ogólne, w tym zadania Krajowej Administracji Skarbowej 
(art. 1 – 10); 

- dział II: organy Krajowej Administracji Skarbowej (art. 11 – 35); 
- dział III: jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej 

(art. 36 – 44); 
- dział IV: pomoc i informacje (art. 45 – 53); 
- dział V: kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe 

sprawdzenie, szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji 
Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (art. 54 – 143); 

                                                           
1Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, z późn. 
zm.). 
2Ibidem. 
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- dział VI: praca w Krajowej Administracji Skarbowej i służba w Służbie Celno-
Skarbowej (art. 144 – 252); 

- dział VII: odpowiedzialność dyscyplinarna (art. 253 – 277); 
- dział VIII: przepisy karne (art. 278); 
- dział IX: przepis końcowy (art. 279). 
Szczegółowe przepisy prawne dotyczące pracy w Krajowej Administracji 

Skarbowej i służby w Służbie Celno-Skarbowej stanowi dział VI ustawy3: 
- rozdział 1: przepisy ogólne (art. 144 – 148); 
- rozdział 2: praca w Krajowej Administracji Skarbowej (art. 149 – 150); 
- rozdział 3: przebieg służby w Służbie Celno-Skarbowej (art. 151 – 189); 
- rozdział 4: stanowiska i stopnie służbowe funkcjonariuszy (art. 190 – 198); 
- rozdział 5: obowiązki i prawa funkcjonariuszy (art. 199 – 222); 
- rozdział 6: uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy 

(art. 223 – 252). 
Obowiązki i prawa funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej wynikają  

z przepisów ww. ustawy4 (dział VI, rozdział V) oraz ustawy Kodeks pracy5. 
Przykładowe obowiązki i prawa funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, 

wynikające z przepisów ustawy6: 
- art. 204 – funkcjonariusz jest obowiązany wykonywać polecenia służbowe 

przełożonych; 
- art. 206 – funkcjonariusz służby stałej podlega ocenie okresowej 

dokonywanej przez kierownika jednostki organizacyjnej raz na 2 lata; 
- art. 207 – o zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Służbie 

Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza do pełnienia służby orzekają komisje 
lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych  
(o których mowa w ustawie7); 

- art. 210 – funkcjonariusz, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 
korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych 
w Kodeksie karnym8; 

- art. 212 – funkcjonariuszom i członkom ich rodzin, byłym funkcjonariuszom, 
w tym emerytom i rencistom, mogą być przyznawane świadczenia socjalne; 

- art. 213 – funkcjonariusze w czasie wykonywania zadań służbowych mogą 
otrzymywać nieodpłatnie wyżywienie oraz napoje lub równoważnik 
pieniężny; 

- art. 214 – do funkcjonariusza stosuje się przepisy Kodeksu pracy9 dotyczące 
uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem (chyba że przepisy 
ustawy są korzystniejsze); 

- art. 216 – funkcjonariuszowi przysługuje prawo do corocznego płatnego 
urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 
pracy10 (z wyłączeniem art. 1672); 

                                                           
3Ibidem 
4Ibidem 
5Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 
6Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej … 
7Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 345, z późn. zm.). 
8Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.). 
9Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy … 
10 Ibidem 
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- art. 217 – funkcjonariuszowi, po upływie 5 lat służby, przysługuje płatny 
urlop zdrowotny z zachowaniem prawa do uposażenia; 

- art. 218 – kierownik jednostki organizacyjnej może, z ważnych przyczyn, 
udzielić funkcjonariuszowi urlopu bezpłatnego; 

- art. 219 – funkcjonariuszowi za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-
Skarbowej, w szczególności za wzorowe wykonywanie obowiązków, 
przejawianie inicjatywy, doskonalenie kwalifikacji zawodowych mogą być 
udzielane wyróżnienia; 

- art. 222 – funkcjonariusze mogą się zrzeszać w związkach zawodowych na 
zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych11. 

Przykładowe akty prawne obejmujące szczegółowe obowiązki i prawa 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej to m.in.: 

- rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa  
i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej12; 

- rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków w Służbie Celno-Skarbowej13; 

- rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, 
testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy 
Służby Celno-Skarbowej14; 

- rozporządzenie w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami 
zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-
Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej15; 

- ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie 
wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą16; 

- ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin17. 
Podstawy prawne dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny służby 

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stanowi art. 221 ustawy18 oraz 
rozporządzenie19. 

                                                           
11Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263). 
12Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 412). 
13Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2441). 
14Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania badania 
psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby 
Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 641). 
15Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób  
i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-
Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 831). 
16Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku 
lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1448) 
17Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 288, z późn. zm.). 
18Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej … 
19Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa … 
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Interpretacja przepisów art. 221 ustawy20: 
- art. 221. 1 określa odpowiedzialność kierownika jednostki organizacyjnej, 

który jest obowiązany zapewnić funkcjonariuszowi bezpieczne i higieniczne 
warunki służby oraz prowadzić systematyczne szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny służby; 

- art. 221. 2 odnosi się do odpowiedzialności funkcjonariusza, który jest 
obowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
służby oraz przepisów przeciwpożarowych; 

- art. 221. 3 odsyła w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną 
służby, w zakresie nieuregulowanym ustawą21, do przepisów Kodeksu 
pracy22, jeżeli funkcjonariusz w czasie wykonywania zadań służbowych 
wykonuje prace, których te przepisy dotyczą. 

 
Ustawa Kodeks pracy oraz akty wykonawcze 
Podstawy prawne dotyczące ochrony pracy w Polsce stanowi ustawa Kodeks 

pracy23, która określa podstawowe prawa i obowiązki dotyczące pracodawców  
i pracowników, w tym m.in. wymagania w zakresie: stosunku pracy (dział II), 
wynagrodzenia za pracę (dział III), czasu pracy (dział VI), urlopów pracowniczych 
(dział VII), ochrony rodzicielstwa (dział VIII), ochrony młodocianych (dział IX), 
bezpieczeństwa i higieny pracy (dział X). 

Podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy 
stanowią przepisy działu X Kodeksu pracy24 oraz akty wykonawcze, które zawierają 
podstawowe wymagania dotyczące ochrony życia i zdrowia człowieka w środowisku 
pracy. 

Stosowanie wymagań bezpieczeństwa i higieny służby dotyczy następujących 
przepisów Kodeksu pracy25: 

- art. 2071: obowiązki pracodawcy w zakresie przekazywania pracownikom 
informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym  
o zagrożeniach dla zdrowia i życia; 

- art. 208: obowiązek współdziałania pracodawców w razie gdy jednocześnie 
w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez 
różnych pracodawców; 

- art. 2091: obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania pierwszej pomocy  
w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; 

- art. 2092: obowiązki pracodawcy w przypadku możliwości wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników; 

- art. 210. § 1-5: prawo pracownika do powstrzymywania się od wykonywania 
pracy w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla 
zdrowia lub życia albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim 
niebezpieczeństwem innym osobom; 

                                                           
20Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej … 
21Ibidem. 
22Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy … 
23Ibidem. 
24Ibidem. 
25Ibidem. 
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- art. 213: obowiązki pracodawcy odnośnie wymagań bezpieczeństwa  
i higieny pracy dla pomieszczeń pracy w zakresie budowy i przebudowy 
obiekty budowlanego; 

- art. 215 – 219: obowiązki pracodawcy odnośnie wymagań bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ergonomii podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych; 

- art. 220. § 1, 221, 222. § 1-2, 2221. § 1-2 i 223 – 225: obowiązki 
pracodawcy dotyczące czynników i procesów pracy stwarzających 
szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia: ustalenie stopnia szkodliwości 
dla zdrowia materiałów i procesów technologicznych, stosowanie substancji 
chemicznych i ich mieszanin, narażenie na czynniki rakotwórcze lub 
mutagenne, szkodliwe czynniki biologiczne i promieniowanie jonizujące; 

- art. 227. § 1: obowiązki pracodawcy w zakresie zapobiegania chorobom 
zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą; 

- art. 229. § 1-7: obowiązki pracodawcy dotyczące organizacji 
profilaktycznych badań lekarskich pracowników, obejmujących badania 
wstępne, okresowe i kontrolne; 

- art. 234. § 3-4: obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia rejestru 
wypadków przy pracy oraz ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; 

- art. 236: obowiązki pracodawcy dotyczące systematycznej analizy przyczyn 
wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych  
z warunkami środowiska pracy oraz stosowania na ich podstawie 
właściwych środków zapobiegawczych; 

- art. 2377: obowiązki pracodawcy w zakresie nieopłatnego dostarczania 
pracownikowi odzieży i obuwia roboczego; 

- art. 2378: obowiązki pracodawcy dotyczące ustalania rodzajów środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie 
jest niezbędne na określonych stanowiskach pracy oraz przewidywanych 
okresów użytkowania odzieży i obuwia roboczego; 

- art. 2379: obowiązki pracodawcy w zakresie dopuszczenia pracownika do 
pracy pod warunkiem stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży  
i obuwia roboczego, przewidzianych na danym stanowisku pracy oraz 
zapewnienia odpowiednio ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania  
i odkażania; 

- art. 23710: obowiązki pracodawcy dotyczące stosowania środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, które w wyniku stosowania 
w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub 
promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, w tym 
zapewnienia ich prania, konserwacji, odpylania i odkażania; 

- art. 23711. § 1-4: obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji służby 
bezpieczeństwa higieny pracy w zakładzie pracy; 

- art. 23711a, 23712a i 23713a: obowiązki pracodawcy dotyczące konsultacji  
w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz organizacji komisji 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Stosowanie wymagań bezpieczeństwa i higieny służby dotyczy następujących 
przepisów wydanych na podstawie przepisów Kodeksu pracy26: 

- art. 210. § 6 – rozporządzenie w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej27; 

- art. 220. § 2 i 3 – rozporządzenie w sprawie ustalenia stopnia szkodliwości 
dla zdrowia materiałów i procesów technologicznych28; 

- art. 222. § 3 – rozporządzenie w sprawie czynników i procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 
pracy29; 

- art. 2221. § 3 – rozporządzenie w sprawie narażenia na szkodliwe czynniki 
biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy30; 

- art. 227. § 2 – rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy31; 

- art. 228. § 3 – rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy32; 

- art. 229. § 8 – rozporządzenie w sprawie badań lekarskich pracowników 
oraz zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami33; 

- art. 23711. § 5 – rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy34; 

- art. 23715 – ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy35 oraz przepisy 
w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej36. 

                                                           
26Ibidem. 
27Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 287). 
28Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie wykazu 
jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu 
ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań (Dz. U. z 1996 r. nr 101, poz. 
473). 
29Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich 
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  
w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117). 
30Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych 
na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. nr 81, poz. 716, z późn. zm.). 
31Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. nr 33, poz. 166). 
32Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1286). 
33Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2067). 
34Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704, z późn. zm.). 
35Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.). 
36Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa … 
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Oprócz ww. wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy stosowanie przepisów 
Kodeksu pracy37 obejmuje m.in. następujące akty prawne: 

- ustawa o służbie medycyny pracy38; 
- ustawa o społecznej inspekcji pracy39 oraz ustawa o związkach 

zawodowych40; 
- ustawa o ochronie przeciwpożarowej41 oraz rozporządzenie w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów42; 

- rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub 
szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią43; 

- rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy44; 

- rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem 
fizycznym45; 

- ustawa o zagrożeniach chemicznych46 oraz rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z zagrożeniem 
czynnikami chemicznymi47; 

- rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z zagrożeniem 
atmosferą wybuchową48; 

- rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy49; 

                                                           
37Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy … 
38Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175). 
39Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 567, z późn. zm.). 
40Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych … 
41Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. 
zm.). 
42Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, 
poz. 719, z późn. zm.). 
43Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, 
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 796). 
44Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596, z późn. zm.). 
45Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem 
fizycznym (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313, z późn. zm.). 
46Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1225). 
47Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1488). 
48Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 
atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 931). 
49Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). 
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- rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w zakresie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy50; 

- rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w zakresie zgłaszania 
podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych51; 

- rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów52. 
 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa  
i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 

Rozporządzenie53 określa szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny 
służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej: 

- obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie bezpiecznych  
i higienicznych warunków służby (§ 1); 

- obowiązki przełożonego w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków 
służby (§ 2); 

- obowiązki funkcjonariusza w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny służby oraz przepisów przeciwpożarowych (§ 3); 

- obowiązki pracodawcy w przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę  
w okresie zimowym przez co najmniej cztery godziny dziennie (§ 4); 

- prawo funkcjonariusza do odstąpienia od zasad bezpieczeństwa i higieny 
służby w czasie wykonywania zadań służbowych, w okolicznościach 
uzasadnionych stanem wyższej konieczności, z zachowaniem wszelkich 
zabezpieczeń (§ 5); 

- obowiązki przełożonego w przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę 
poza jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej (§ 6), 

- obowiązki pracodawcy dotyczące: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny służby oraz przepisów przeciwpożarowych (§ 7), szkolenia oraz 
ćwiczeń w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego (§ 8), 
szkolenia strzeleckiego (§ 9); 

- obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie profilaktycznej 
ochrony zdrowia (§ 10); 

- obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o wypadku 
funkcjonariusza pełniącego służbę (§ 11); 

- obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku otrzymania 
orzeczenia o chorobie zawodowej (§ 12). 

Podstawowe wymagania dotyczące zagrożeń i ryzyka zawodowego dla 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej według rozporządzenia54: 

- § 5 – w czasie wykonywania zadań służbowych w okolicznościach 
uzasadnionych stanem wyższej konieczności funkcjonariusz może odstąpić 
od zasad bezpieczeństwa i higieny służby z zachowaniem wszelkich 
dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli, w jego ocenie 

                                                           
50Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870). 
51Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 1367). 
52Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 279, z późn. zm.). 
53Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa … 
54Ibidem. 



115 

 

dokonanej w miejscu i czasie wykonywania czynności służbowej, istnieje 
prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia 
zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa; 

- § 6 – przełożony informuje funkcjonariuszy wykonujących czynności 
służbowe poza jednostką organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej  
o możliwości wystąpienia związanego z tym ryzyka, wydaje polecenia 
dotyczące właściwego zabezpieczenia funkcjonariuszy przed jego 
następstwami oraz kontroluje i nadzoruje pełnienie służby przez tych 
funkcjonariuszy; 

- § 7. 1 – funkcjonariusz odbywa przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny służby oraz przepisów przeciwpożarowych, przeprowadzane przed 
rozpoczęciem wykonywania zadań na określonym stanowisku służbowym; 

- § 7. 2 – funkcjonariusz odbywa szkolenia wstępne: ogólne przeprowadzane 
przed podjęciem służby przez funkcjonariusza; stanowiskowe 
przeprowadzane przed dopuszczeniem funkcjonariusza do wykonywania 
czynności służbowych oraz w przypadku zmiany warunków pełnienia służby 
związanej z występowaniem innych zagrożeń lub w przypadku zmiany 
wyposażenia technicznego funkcjonariusza; 

- § 7. 6 – funkcjonariusz odbywa szkolenie okresowe w celu uaktualnienia  
i ugruntowania wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
służby oraz przepisów przeciwpożarowych; 

- § 10 – kierownik jednostki organizacyjnej w zakresie profilaktycznej ochrony 
zdrowia: dokonuje oceny i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz informuje 
funkcjonariuszy o ryzyku zawodowym związanym z wykonywanymi przez 
nich czynnościami służbowymi; kieruje funkcjonariusza na badania mające 
na celu określenie braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia służby na 
określonym stanowisku, a w przypadku stwierdzenia takich przeciwwskazań 
określa funkcjonariuszowi inne stanowisko służbowe; 

- § 12 – kierownik jednostki organizacyjnej w przypadku otrzymania 
orzeczenia o chorobie zawodowej: w porozumieniu z właściwym organem 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej bada przyczyny, charakter i rozmiary 
zagrożenia powodującego chorobę; przystępuje do usuwania czynników 
powodujących powstanie choroby; określa funkcjonariuszowi inne 
stanowisko służbowe zgodnie z orzeczeniem o chorobie zawodowej. 

 
Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie 

wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 
Ustawa55 określa podstawowe wymagania dotyczące świadczeń 

odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających  
w związku ze służbą funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej: 

- rozdział 1: przepisy ogólne, w tym zakres ustawy i podstawowa terminologia 
(art. 1 – 6); 

- rozdział 2: zasady przyznawania świadczeń odszkodowawczych 
(art. 7 – 16); 

- rozdział 3: ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku pozostającego  
w związku ze służbą (art. 17 – 29); 

                                                           
55Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych … 
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- rozdział 4: ustalanie związku choroby ze szczególnymi warunkami lub 
właściwościami służby (art. 30); 

- rozdział 5: orzekanie o uszczerbku na zdrowiu (art. 31 – 32); 
- rozdział 6: postępowanie w sprawie przyznania świadczeń 

odszkodowawczych (art. 33 – 39); 
- rozdział 7: zmiany w przepisach obowiązujących (art. 40 – 47); 
- rozdział 8: przepisy przejściowe i końcowe (art. 48 – 51). 
Wypadek pozostający w związku ze służbą (art. 3. 1 ustawy56) oznacza 

nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, 
które nastąpiło podczas: 

1) wykonywania lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych albo 
poleceń przełożonych; 

2) wykonywania lub w związku z wykonywaniem czynności w interesie służby, 
nawet bez polecenia przełożonych; 

3) uczestniczenia lub w związku z uczestniczeniem w obowiązkowych 
zajęciach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych  
i sprawności fizycznej funkcjonariuszy; 

4) wykonywania lub w związku z wykonywaniem funkcji albo zadań zleconych 
przez działający w służbie związek zawodowy funkcjonariuszy lub 
organizacje zawodowe albo społeczne; 

5) ratowania lub w związku z ratowaniem ludzi z grożącego niebezpieczeństwa 
albo ratowaniem mienia Skarbu Państwa przed zniszczeniem lub 
zagarnięciem; 

6) udzielania lub w związku z udzielaniem przedstawicielowi organu 
państwowego pomocy przy wykonywaniu przez niego czynności 
urzędowych. 

Choroba pozostająca w związku ze szczególnymi warunkami lub 
właściwościami służby (art. 4. 1 ustawy57) oznacza chorobę spowodowaną 
działaniem czynników szkodliwych występujących w środowisku służby albo 
chorobę, która została wymieniona w wykazie chorób pozostających w związku  
z pełnieniem służby. 

Aktualny wykaz chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia 
służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza 
Służby Celno-Skarbowej zawiera rozporządzenie58. 

Tryb postępowania w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, 
obejmujący zasady uznawania zdarzenia za wypadek pozostający w związku ze 
służbą, skład komisji powypadkowej i zasady dokumentowania wypadków określają 
ustawa59 (rozdział 3) oraz rozporządzenie60. 

Zasady postępowania dotyczące przyznawania świadczeń z tytułu wypadku 
pozostającego w związku ze służbą zawierają przepisy ustaw61. 

                                                           
56Ibidem. 
57Ibidem. 
58Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa … 
59Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej … 
60Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków … 
61 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych …; Ustawa z dnia 18 lutego 
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy … 



117 

 

Podstawowe zasady postępowania dotyczące wypadku pozostającego  
w związku ze służbą według wymagań ustawy62: 

Art. 17. 1. Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, jeżeli pozwala na to stan jego 
zdrowia i okoliczności, niezwłocznie zawiadamia o tym bezpośredniego 
przełożonego. 

Art. 17. 4. Kierownik jednostki organizacyjnej po powzięciu wiadomości  
o wypadku funkcjonariusza niezwłocznie: 

- zabezpiecza miejsce wypadku przed ewentualnymi dalszymi następstwami 
zdarzenia, jeżeli okoliczności to uzasadniają; 

- udziela pomocy osobom poszkodowanym lub osobom, którym zagraża 
niebezpieczeństwo; 

- wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku, zwane dalej „postępowaniem wyjaśniającym”; 

- powołuje komisję powypadkową; 
- zawiadamia pisemnie o wypadku kierownika komórki organizacyjnej 

właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny służby i pracy; 
- udostępnia informacje i materiały niezbędne do ustalenia okoliczności  

i przyczyn wypadku oraz udziela wszechstronnej pomocy komisji 
powypadkowej. 

Art. 19. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej powołuje komisję powypadkową, 
w której skład wchodzą co najmniej: 

- jako przewodniczący – przedstawiciel służby właściwej do spraw 
bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w jednostce organizacyjnej; 

- jako członek – przedstawiciel służby właściwy do oceny okoliczności  
i przyczyn wypadku lub inna osoba wskazana przez powołującego komisję 
powypadkową. 

Art. 20. 1. Komisja powypadkowa ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz 
jego związek ze służbą w postępowaniu wyjaśniającym. W tym celu: 

- dokonuje oględzin miejsca wypadku, maszyn lub urządzeń, oceny ich stanu 
technicznego oraz bada warunki pełnienia służby i inne okoliczności, które 
mogły mieć wpływ na powstanie wypadku lub mają z nim związek; 

- sporządza szkice lub wykonuje zdjęcia miejsca wypadku, jeżeli okoliczności 
to uzasadniają; 

- przyjmuje wyjaśnienia od funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, jeżeli stan 
jego zdrowia na to pozwala, oraz zbiera informacje mogące mieć znaczenie 
dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku od świadków wypadku  
i innych osób; 

- zasięga opinii specjalistów lub biegłych w zakresie niezbędnym do oceny 
okoliczności i przyczyn wypadku, jeżeli okoliczności to uzasadniają; 

- występuje o udostępnienie akt postępowania karnego lub postępowania 
dyscyplinarnego oraz innych dokumentów dotyczących wypadku i jego 
skutków; 

- występuje do poszkodowanego lub członków jego rodziny o udostępnienie 
dokumentacji medycznej dotyczącej skutków wypadku; 

- zbiera inne dowody mające związek z wypadkiem lub jego skutkami. 
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Art. 23. 1. Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku komisja powypadkowa 
sporządza protokół powypadkowy i zawiadamia o tym funkcjonariusza, który uległ 
wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny. 

Art. 27. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzi rejestr wypadków 
pozostających w związku z pełnieniem służby. 
 

Zakończenie 
Podstawy prawne dotyczące organizacji Służby Celno-Skarbowej określa od 

1.03.2017 r. ustawa63, a w szczególności dział VI zawierający przepisy w zakresie 
specyfiki świadczenia pracy w Krajowej Administracji Skarbowej i pełnienia służby  
w Służbie Celno-Skarbowej. 

Podstawy prawne dotyczące warunków bezpieczeństwa i higieny służby 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stanowi art. 221 ustawy64 oraz 
rozporządzenie65, które odwołują się do wybranych przepisów Kodeksu pracy66  
i aktów wykonawczych. 

Ustawa o KAS67 odsyła w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną 
służby, w zakresie nieuregulowanym ustawą, do przepisów Kodeksu pracy68, jeżeli 
funkcjonariusz w czasie wykonywania zadań służbowych wykonuje prace, których 
te przepisy dotyczą. Stosowanie wymagań bezpieczeństwa i higieny służby  
w Służbie Celno-Skarbowej dotyczy wybranych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, określonych w dziale X Kodeksu pracy69 i przepisów wykonawczych, 
wydanych na podstawie tej ustawy. 

Tryb postępowania w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków  
w Służbie Celno-Skarbowej określają przepisy ustawy70 oraz rozporządzenia71. 

Zgodnie z wymaganiami ustawy72 po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku 
komisja powypadkowa sporządza protokół powypadkowy, natomiast kierownik 
jednostki organizacyjnej prowadzi rejestr wypadków pozostających w związku  
z pełnieniem służby. Do opracowania protokołu powypadkowego i rejestru 
wypadków należy wykorzystać informacje obejmujące oględziny miejsca wypadku 
oraz wyjaśnienia poszkodowanego i świadków wypadku. 

Świadczenia funkcjonariuszy pełniących służbę w Służbie Celno-Skarbowej  
z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wynikają  
z przepisów ustaw73. 

Świadczenia odszkodowawcze przysługujące w razie wypadku lub choroby 
pozostających w związku ze służbą (art. 1 ustawy74): jednorazowe odszkodowanie, 

                                                           
63Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej … 
64Ibidem 
65Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa … 
66Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy … 
67Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej … 
68Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy … 
69Ibidem 
70Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych … 
71Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków … 
72Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych … 
73Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych …; Ustawa z dnia 18 lutego 
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy … 
74Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych … 
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odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku utracone, zniszczone lub 
uszkodzone wskutek wypadku. 

Świadczenia w ramach zaopatrzenia emerytalnego (art. 2. 1 ustawy75): 
emerytura, renta inwalidzka, renta rodzinna, dodatki do emerytury i renty, zasiłek 
pogrzebowy, świadczenia socjalne, prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy 
w budownictwie mieszkaniowym. 
 

Streszczenie 
Publikacja dotyczy problematyki warunków bezpieczeństwa i higieny służby na 

przykładzie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Zakres analizy wymagań 
prawnych obejmuje m.in. następujące zagadnienia: podstawowe założenia 
dotyczące systemu ochrony służby w Służbie Celno-Skarbowej, ustawa Kodeks 
pracy oraz akty wykonawcze, rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ustawa  
o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby 
pozostających w związku ze służbą. 

Słowa kluczowe: wymagania prawne, bezpieczeństwo i higiena pracy, 
bezpieczeństwo i higiena służby, Służba Celno-Skarbowa, 
 

Summary 
The publication concerns problems of conditions of safety and health at service 

for the example of officers of Customs and Fiscal Service. The scope of the analysis 
of legal requirements includes, among others, the following issues: basic 
assumptions concerning the system of service protection in Customs and Fiscal 
Service, the act of Labour Code and executive acts, the ordinance regarding the 
detailed conditions of safety and health at service of officers of Customs and Fiscal 
Service, the act on compensation benefits payable in the case of accident or disease 
in connection with service. 

Key words: legal requirements, occupational safety and health, safety and 
health at service, Customs and Fiscal Service 
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PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE BADAŃ W DZIEDZINIE 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY – STUDIUM PRZYPADKU DLA 

ANALIZY WYPADKÓW ZAWODOWYCH 
 
 

Wprowadzenie 
Klasyfikacja zdarzeń wypadkowych wyróżnia podział na zdarzenia urazowe, dla 

których stosuje się powszechnie określenie wypadki oraz zdarzenia bezurazowe, dla 
których nie stosuje się jednolitej nazwy, dlatego funkcjonują w praktyce różne 
określenia, np.: zdarzenie potencjalnie wypadkowe, wypadek bezurazowy, 
potencjalny wypadek, prawie wypadek, nieomal wypadek, incydent. 

Cechy określające zdarzenia wypadkowe obejmują cechy wspólne wypadków  
i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, którymi są zdarzenie nagłe i przyczyna 
zewnętrzna, najczęściej przez określenie „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną” oraz cechy specyficzne dla wypadku, którymi są skutki dla życia  
i zdrowia człowieka, np. określenia: „powodujące uraz lub śmierć”, „uszczerbek na 
zdrowiu”, „niezdolność do pracy”, „niezdolność do służby”. 

Wypadki można podzielić według różnych kryteriów klasyfikacji obejmujących 
kryteria ogólne, które są dotyczą praktycznie wszystkich grup i rodzajów wypadków, 
np. liczba poszkodowanych (wypadki indywidualny i zbiorowy), ciężkość skutków 
wypadku (wypadki śmiertelny, ciężki i lekki), związek z pracą lub ze służbą oraz 
kryteria szczegółowe, które dotyczą poszczególnych grup i rodzajów wypadków, 
zgodnie z określoną podstawą prawną, np. rodzaj działalności zawodowej lub 
pozazawodowej, w tym m.in. wypadki pozostające w związku ze świadczeniem 
pracy oraz z pełnieniem służby. 

Kryterium związku z pracą lub ze służbą obejmuje podział na wypadki 
zawodowe, które są związane z działalnością zawodową, a ich podstawą prawną są 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby oraz wypadki pozazawodowe, 
które są związane z działalnością pozazawodową, niewynikającą wprost  
z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i służby. 

Kryterium związku z pracą obejmuje podział m.in. na następujące grupy 
wypadków pozostających w związku ze świadczeniem pracy 

- wypadek przy pracy (pracownicy); 
- wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy (pracownicy); 
- wypadek osoby niebędącej pracownikiem; 
- wypadek w drodze do pracy lub z pracy (pracownicy i osoby niebędące 

pracownikami); 
- wypadek przy pracy rolniczej (rolnicy i uprawnieni domownicy). 
Kryterium związku ze służbą obejmuje podział m.in. na następujące grupy 

wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby: 
- wypadek pozostający w związku ze służbą w Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 
(funkcjonariusze); 
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- wypadek pozostający w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, 
Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony 
Państwa (funkcjonariusze); 

- wypadek pozostający w związku ze służbą w Służbie Celno-Skarbowej 
(funkcjonariusze); 

- wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej 
(funkcjonariusze i pracownicy); 

- wypadek pozostający w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej 
(wyłącznie żołnierze zawodowi, w tym żołnierze Żandarmerii Wojskowej  
i żołnierze wojskowych organów porządkowych); 

- wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby w Służbie Wywiadu 
Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (funkcjonariusze); 

- wypadek strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej i członka ochotniczej 
straży pożarnej (wyłącznie w związku z udziałem w działaniach 
ratowniczych lub ćwiczeniach). 

Głównym celem publikacji było opracowanie podstawowych założeń 
dotyczących badań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie 
analizy wypadków zawodowych. Praca obejmowała wybraną terminologię 
dotyczącą wypadków zawodowych oraz podstawy metodologii analizy wypadków 
zawodowych, w tym tryb postępowania powypadkowego, tryb dokumentowania 
wypadków, metody zbierania danych i badania wypadków, rodzaje analizy statystyki 
wypadków i wskaźników wypadkowości. 
 

Wybrana terminologia dotycząca wypadków zawodowych 
Analiza porównawcza definicji wypadków zawodowych: 
- wypadek przy pracy (art. 3, ust. 1 ustawy1) – zdarzenie nagłe, wywołane 

przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które wystąpiło  
w związku z pracą dla 1. z 3. przypadków wymienionych w ustawie: podczas 
lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo 
poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez 
pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie 
pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między 
siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku, wynikającego ze 
stosunku pracy; 

- wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy (art. 3, ust. 2 
ustawy2) – wypadek na równi z wypadkiem przy pracy w zakresie 
uprawnienia do świadczeń, któremu pracownik uległ podczas 1. z 3. 
przypadków wymienionych w ustawie: w czasie podróży służbowej,  
w okolicznościach innych niż określone w art. 3, ust. 1 ustawy3, chyba że 
wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie 
pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; podczas 
szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań 
zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy; 

                                                           
1Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy  
i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1905). 
2Ibidem. 
3Ibidem. 
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- wypadek osoby niebędącej pracownikiem (art. 3, ust. 3 ustawy4) – 
zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego 
tytułu dla 1. z 14. przypadków wymienionych w ustawie, w tym: 
wykonywanie pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, np. umowa 
zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie; 

- wypadek w drodze do pracy lub z pracy (art. 57b, ust. 1 ustawy5) – 
zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze 
do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia albo innej działalności 
stanowiącej tytuł ubezpieczenia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została 
przerwana; 

- wypadek przy pracy rolniczej (art. 11, ust. 1 ustawy6) – nagłe zdarzenie 
wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania 
czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo 
pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności dla 1. z 4. 
przypadków wymienionych w ustawie, w tym: na terenie i poza terenem 
gospodarstwa rolnego oraz w drodze do miejsca wykonywania czynności  
i w drodze powrotnej; 

- wypadek pozostający w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym i Służbie Celno-Skarbowej (art. 3, ust. 1 ustawy7) – 
nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub 
śmierć, które nastąpiło podczas lub w związku z 1. z 6. przypadków 
wymienionych w ustawie, w tym: wykonywanie obowiązków służbowych lub 
poleceń przełożonych; wykonywanie czynności w interesie służby, nawet 
bez polecenia przełożonych; podnoszenie kwalifikacji zawodowych  
i sprawności fizycznej funkcjonariuszy; wykonywanie funkcji lub zadań 
zleconych przez organizacje zawodowe lub społeczne; ratowanie ludzi lub 
mienia Skarbu Państwa; udzielanie pomocy przedstawicielowi organu 
państwowego; 

- wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby w Służbie 
Więziennej (art. 118, ust. 2 ustawy8) – nagłe zdarzenie wywołane 
przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które zaszło podczas 
lub w związku z 1. z 7. przypadków wymienionych w ustawie, w tym: 
wykonywanie obowiązków służbowych lub poleceń przełożonych; 
wykonywanie czynności w interesie służby, nawet bez polecenia 
przełożonych; podnoszenie kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej 
funkcjonariuszy; wykonywanie funkcji lub zadań zleconych przez 
organizacje zawodowe lub społeczne; ratowanie ludzi lub ich mienia, 
ratowanie mienia Skarbu Państwa; udzielanie pomocy przedstawicielowi 

                                                           
4Ibidem. 
5Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.). 
6Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299,  
z późn. zm.). 
7Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku 
lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1448). 
8Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427, z późn. zm.). 
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organu państwowego; odbywanie bezpośredniej drogi do miejsca i z miejsca 
wykonywania czynności służbowych; 

- wypadek pozostający w związku z pełnieniem czynnej służby 
wojskowej (art. 5 ustawy9) – nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną 
zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które zaszło podczas lub  
w związku z 1. z 5. przypadków wymienionych w ustawie, w tym: 
wykonywanie obowiązków służbowych lub poleceń przełożonych; 
wykonywanie czynności w interesie służby wojskowej, nawet bez polecenia 
przełożonych; ratowanie ludzi lub mienia; udział w pościgu, ujęcie osób 
podejrzanych lub ochrona innych osób; odbywanie drogi do miejsca  
i z miejsca wykonywania czynności służbowych. 

Cechy określające wypadki zawodowe obejmują dwie specyficzne grupy: 
- cechy odrębne dla poszczególnych grup wypadków; 
- cechy wspólne dla wszystkich grup wypadków, którymi są: „zdarzenie 

nagłe”, „wywołane przyczyną zewnętrzną”, „powodujące uraz lub śmierć”. 
Definicje podstawowych pojęć opisujących cechy wypadku zawodowego oraz 

skutki tego wypadku to m.in.: 
- zdarzenie nagłe – zdarzenie powstałe w trakcie zmiany roboczej, gdy czas 

zdarzenia nie przekracza dniówki roboczej (czas pracy od jej rozpoczęcia 
do zakończenia); 

- przyczyna zewnętrzna – przyczyna wywołana czynnikiem zewnętrznym, 
która występuje poza organizmem człowieka, w odróżnieniu od przyczyny 
wewnętrznej (przyczyna tkwiąca w organizmie człowieka, wynikająca  
z ukrytej wady lub choroby); 

- uraz – uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania 
czynnika zewnętrznego (art. 2, pkt 13 ustawy10); 

- uszczerbek na zdrowiu – naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawności 
organizmu człowieka, w tym: stały uszczerbek na zdrowiu, długotrwały 
uszczerbek na zdrowiu; 

- stały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu, które 
powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy (art. 11, 
ust. 2 ustawy11); 

- długotrwały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu, 
które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 
6 miesięcy, mogące ulec poprawie (art. 11, ust. 3 ustawy12). 

Przedstawione definicje stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 
odnoszą się do wypadków pozostających w związku ze świadczeniem pracy 
(ustawa13). Odrębne przepisy dotyczą wypadków przy pracy rolniczej (ustawa14), ale 
definicje stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu są identyczne (odpowiednio 
art. 13, ust. 2 i 3). 

                                                           
9Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie 
wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2017 r. poz. 1950). 
10Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków … 
11Ibidem. 
12Ibidem. 
13Ibidem. 
14Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników … 
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Dla wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby definicje są 
bardzo zbliżone oraz zawarte w przepisach o świadczeniach odszkodowawczych 
przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą: 

- ustawa15 dla służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży 
Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Celno-
Skarbowej – w definicji urazu brak jest słowa „człowieka” po wyrazie 
„narządów” (art. 3, ust. 2), natomiast w definicjach stałego i długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu dodano po słowie „naruszenie” określenie „fizycznej 
lub psychicznej” (odpowiednio art. 4, ust. 2, pkt 1 i 2); 

- ustawa16 dla czynnej służby wojskowej – brak jest definicji urazu,  
a w definicjach stałego i długotrwałego uszczerbku brak jest początkowego 
wyrażenia „naruszenie sprawności organizmu” (odpowiednio art. 4, 
pkt 1 i 2). 

Odrębne przepisy w zakresie świadczeń odszkodowawczych dotyczą: 
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej (ustawa17), funkcjonariuszy 
Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego (ustawa18), 
strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członków ochotniczej straży 
pożarnej (rozporządzenie19). 

W przypadku zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin 
obowiązują przepisy ustawy20, a dla wszystkich funkcjonariuszy przepisy ustawy21. 

Zdolność do pracy oznacza zdolność pracującego do świadczenia pracy  
w wyniku stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych, w tym orzeczenia 
lekarskie wydane na podstawie profilaktycznych badań lekarskich 
(rozporządzenie22): zdolny do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy, 
niezdolny do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy, utracił zdolność 
do wykonywania dotychczasowej pracy, niezdolny do wykonywania dotychczasowej 
pracy, m.in. ze względu na skutki wypadku przy pracy. 

Niezdolność do pracy oznacza utratę zdolności pracującego do świadczenia 
pracy w wyniku stwierdzenia przeciwwskazań do pracy, w tym orzeczenia lekarskie 

                                                           
15Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych … 
16Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych … 
17Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej … 
18Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529, z późn. zm.). 
19Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie 
przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej  
i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu,  
a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. nr 1, poz. 6) 
20Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 289, z późn. zm.). 
21Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 288, z późn. zm.). 
22Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2067). 
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(ustawa23): niezdolny do pracy, całkowicie niezdolny do pracy, częściowo niezdolny 
do pracy. 

Interpretacja niezdolności do pracy (według ustawy24): 
- niezdolny do pracy – osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła 

zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu 
i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu (art. 12, 
ust. 1); 

- całkowicie niezdolny do pracy – osoba, która utraciła zdolność do 
wykonywania jakiejkolwiek pracy (art. 12, ust. 2); 

- częściowo niezdolny do pracy – osoba, która w znacznym stopniu utraciła 
zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji (art. 12, 
ust. 3). 

Zdolność do służby oznacza zdolność fizyczną i psychiczną funkcjonariusza do 
pełnienia służby w wyniku stwierdzenia braku przeciwwskazań do służby, które 
pozwalają na pełnienie służby lub pełnienie służby na zajmowanym stanowisku,  
w tym orzeczenia lekarskie (ustawa25): zdolny do służby, zdolny do służby  
z ograniczeniem, niezdolny do służby. 

Interpretacja zdolności fizycznej i psychicznej funkcjonariusza do pełnienia 
służby (według ustawy26): 

- zdolny do służby – stan zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń albo 
stwierdzone choroby lub ułomności nie stanowią przeszkody do pełnienia 
służby (art. 6, ust. 1, pkt 1); 

- zdolny do służby z ograniczeniem – stwierdzono choroby lub ułomności, 
które zmniejszają jego sprawność fizyczną lub psychiczną i uniemożliwiają 
pełnienie służby na zajmowanym stanowisku, ale nie stanowią przeszkody 
do pełnienia służby na innym stanowisku (art. 6, ust. 1, pkt 2); 

- niezdolny do służby – stwierdzono choroby lub ułomności, które 
uniemożliwiają pełnienie służby (art. 6, ust. 1, pkt 3). 

Przepisy ustawy27 w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej funkcjonariusza 
do pełnienia służby dotyczą następujących służb: Policja, Straż Graniczna, 
Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna. Odrębne przepisy 
dotyczą: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu 
(rozporządzenie28), czynnej służby wojskowej (rozporządzenie29), Służby Wywiadu 
Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego (rozporządzenie30). 

                                                           
23Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach … 
24Ibidem. 
25Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 345, z późn. zm.) 
26Ibidem. 
27Ibidem. 
28Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje 
lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 47, z późn. zm.). 
29Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności 
do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 258). 
30Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie orzekania o zdolności 
do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, orzekania  
o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz 
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Podstawy metodologii analizy wypadków zawodowych 
Tryb postępowania w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 

zawodowych (dla którego przyjęto skróconą nazwę „postępowanie powypadkowe”) 
omówiono w aspekcie przyjętej klasyfikacji wypadków pozostających w związku ze 
świadczeniem pracy oraz z pełnieniem służby. 

Zasady postępowania powypadkowego określają następujące przepisy: 
- dla wypadku przy pracy i wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy 

pracy – ustawy31 i rozporządzenia32, w których określono m.in. zasady 
postępowania i dokumentowania (zespół powypadkowy, protokół 
powypadkowy, statystyczna karta wypadku przy pracy, zakres informacji 
zawartych w rejestrze wypadków przy pracy, brak formularzy oględzin 
miejsca wypadku, wyjaśnień poszkodowanego i świadka); 

- dla wypadku osoby niebędącej pracownikiem – ustawa33 i rozporządzenie34, 
w którym określono m.in. zasady postępowania i dokumentowania (karta 
wypadku, brak formularzy rejestru wypadków, oględzin miejsca wypadku, 
wyjaśnień poszkodowanego i świadka); 

- dla wypadku w drodze do pracy lub z pracy – ustawa35 i rozporządzenie36, 
w którym określono m.in. zasady postępowania i dokumentowania (protokół 
powypadkowy, brak formularzy rejestru wypadków, oględzin miejsca 
wypadku, wyjaśnień poszkodowanego i świadka, brak w definicji wypadku 
określenia „powodujący uraz lub śmierć”); 

- dla wypadku przy pracy rolniczej – ustawa37 i rozporządzenie38, w którym 
określono m.in. zasady postępowania i dokumentowania (zakres informacji 
zawartych w rejestrze zgłoszeń wypadków i protokole powypadkowym, brak 
formularzy oględzin miejsca wypadku, wyjaśnień poszkodowanego  

                                                           
emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz orzekania 
o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu 
Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1345). 
31Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.); Ustawa  
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków … 
32Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1071); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 14, poz. 
80, z późn. zm.). 
33Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków …;  
34Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu 
uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, 
kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1618). 
35Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach … 
36Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego 
dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 924). 
37Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników … 
38Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu 
zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn (Dz. U. z 2005 r. nr 
76, poz. 669). 
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i świadka, brak w definicji wypadku określenia „powodujący uraz lub śmierć”, 
błędny zapis „przesłuchanie poszkodowanego i świadka”); 

- dla wypadku pozostającego w związku ze służbą w Policji, Straży 
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie 
Ochrony Państwa, Służbie Celno-Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – 
ustawa39 i rozporządzenia40, w których określono m.in. zasady 
postępowania i dokumentowania (komisja powypadkowa, protokół 
powypadkowy, rejestr wypadków, oględziny miejsca wypadku, wyjaśnienia 
poszkodowanego i świadka); 

- dla wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby w Służbie 
Więziennej – ustawa41 i rozporządzenie42, w którym określono m.in. zasady 
postępowania i dokumentowania (komisja powypadkowa, protokół 
powypadkowy, rejestr wypadków, wyjaśnienia poszkodowanego i świadka, 
brak formularza oględzin miejsca wypadku); 

- dla wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby 
wojskowej – ustawa43 i rozporządzenie44, w którym określono m.in. zasady 
postępowania i dokumentowania (komisja powypadkowa, protokół 
powypadkowy, oględziny miejsca wypadku, wyjaśnienia poszkodowanego  
i świadka, brak formularza rejestru wypadków); 

- dla wypadku strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej i członka 
ochotniczej straży pożarnej w związku z udziałem w działaniach 
ratowniczych lub ćwiczeniach – ustawa45 i rozporządzenie46, w którym 
określono m.in. zasady postępowania i dokumentowania (zespół 
powypadkowy, zakres informacji zawartych w protokole powypadkowym, 
brak formularza rejestru wypadków, błędny zapis „przesłuchanie 
poszkodowanego i świadka”). 

Aktualnie brak jest podstawy prawnej dotyczącej postępowania 
powypadkowego dla wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby  
w Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (np. 
analogicznie jak żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową). 

                                                           
39Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych … 
40Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 895); Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2441); Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 871) 
41Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej … 
42Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności  
i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej (Dz. 
U. z 2010 r. nr 145, poz. 978, z późn. zm.) 
43Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych … 
44Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie 
wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1083, z późn. zm.) 
45Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1327, z późn. 
zm.) 
46Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie … 
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Do wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby nie zalicza się 
wypadków w innych rodzajach służb funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa 
państwa, w których obowiązują przepisy dotyczące świadczenia pracy na podstawie 
stosunku pracy, ale z uwzględnieniem przepisów branżowych, np.: 

- pracownik/strażnik straży gminnej/miejskiej (ustawa47), 
- pracownik wewnętrznej służby ochrony (ustawa48), 
- funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei (ustawa49). 
Aktualne zasady postępowania powypadkowego mają być dostosowane do 

wymagań UE i przyjęte przez EUROSTAT, dlatego powinny być oparte na 
założeniach metodologii ESAW, zgodnej z modelem procesowym OARU, w której 
informacje o wypadku obejmują trzy następujące fazy: przedwypadkową, 
wypadkową i powypadkową. 

Zasady postępowania powypadkowego powinny być oparte na szczegółowej 
analizie okoliczności i przyczyn wypadku, a w zależności od potrzeb należy 
stosować określone metody badań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dla potrzeb analizy wypadków zawodowych można zaproponować następujący 
podział metod badań według kryterium etapu analizy wypadków50: 

- metody zbierania danych – mające na celu pozyskanie danych i informacji 
potrzebnych do szczegółowej identyfikacji okoliczności i przyczyn wypadku; 

- metody badania wypadków – mające na celu rozpoznanie okoliczności  
i przyczyn wypadku przez zastosowanie szczegółowej analizy przyczyn  
i skutków zagrożeń. 

Przykładowymi metodami zbierania danych są m.in.51: 
- metoda analizy dokumentów, np. z wykorzystaniem dokumentacji 

powypadkowej; 
- metoda obserwacji, np. oględziny miejsca wypadku i stanu technicznego 

maszyn; 
- metoda sondażu, np. wyjaśnienia złożone przez poszkodowanego, 

informacje uzyskane od świadków wypadku, opinie lekarza oraz innych 
specjalistów, w zależności od potrzeb; 

- metoda studium przypadku, np. analiza wypadku śmiertelnego lub 
ciężkiego; 

- listy kontrolne, np. opracowane na podstawie analizy przepisów prawnych. 
Przykładowymi metodami badania wypadków są m.in.52: 
- systematyka TOL – obejmująca przyczyny techniczne, organizacyjne  

i ludzkie; 
- metody oparte na zestawach procedur kontrolnych, np. listy kontrolne, 

analiza co-gdy; 
- szczegółowe metody badania wypadków, np. analiza zmian, diagram 

Ishikawy, diagram MORT, technika SCAT, technika WAIT, technika AEB; 

                                                           
47Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795). 
48Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.). 
49Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.). 
50M. Krause, Podstawy badań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Wydawnictwo Politechniki 
Śląskiej, Gliwice 2018, s. 159. 
51M. Krause, op.cit., s. 159-160. 
52M. Krause, Podstawy badań …, s. 160. 
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- metody stosowane jednocześnie do badania wypadków i do oceny ryzyka, 
np. metoda JSA, metoda FTA, metoda ETA, metoda FMEA, metoda 
HAZOP, grupa metod HRA. 

W żadnym przepisie akty prawne nie określają wprost wymagań dotyczących 
analizy statystyki wypadków zawodowych, dotyczy to zarówno wypadków 
pozostających w związku ze świadczeniem pracy, jak i wypadków pozostających  
w związku z pełnieniem służby. 

Pracodawca ma m.in. obowiązek ustalić okoliczności i przyczyny wypadku przy 
pracy (rozporządzenie53), w tym opracować dokumentację powypadkową, taką jak 
protokół powypadkowy (rozporządzenie54) i statystyczna karta wypadku 
(rozporządzenie55). 

Pracodawca ma także obowiązek systematycznie analizować przyczyny 
wypadków przy pracy (art. 236 ustawy56), analiza ta powinna być oparta na 
wykorzystaniu szczegółowych informacji charakteryzujących wypadek  
i poszkodowanego, w tym informacji dotyczących rodzaju i skutków wypadku, czasu 
i miejsca wypadku, okoliczności i przyczyn wypadku. 

Dla potrzeb analizy statystyki wypadków zawodowych należy przyjąć 
podstawowe założenia badawcze oraz wybrać odpowiedni rodzaj i zakres analizy 
retrospektywnej. 

Podstawowe założenia badawcze w zakresie analizy statystyki wypadków 
zawodowych obejmują szczególności57: 

- obiekt badań – najczęściej jest to zakład pracy lub przedsiębiorstwo, może 
być obiekt mniejszy (jednostka organizacyjna) lub obiekt większy 
(zgrupowanie przedsiębiorstw), w zależności od potrzeb; 

- obiekt odniesienia – najczęściej jest to statystyka krajowa lub branżowa 
według danych GUS-u (Polska, sekcje i podsekcje PKD); 

- okres analizy – najczęściej jest to rok sprawozdawczy, może być okres 
krótszy lub okres dłuższy, w zależności od potrzeb; 

- okres odniesienia – najczęściej jest to rok poprzedzający, zaleca się okres 
dłuższy, co najmniej kilka lat (np. 3, 5 lub 10 lat); 

- ogólną ocenę stanu wypadkowości – najczęściej przez określenie tendencji 
zmian: tendencja rosnąca, tendencja malejąca, brak tendencji; 

- szczegółową ocenę stanu wypadkowości – najczęściej przez zastosowanie 
metod statystycznych (np. analiza korelacji, testy istotności). 

Dla potrzeb analizy statystyki wypadków zawodowych można zaproponować 
następującą klasyfikację analizy retrospektywnej58: 

- analiza bezwzględna – oparta na porównaniu liczby i skutków wypadków, 
np. obejmujących liczbę wypadków, liczbę poszkodowanych w wypadkach, 
liczbę dni niezdolności do pracy spowodowanych wypadkami; 

                                                           
53Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności … 
54Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru 
protokołu … 
55Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej 
karty … 
56Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy … 
57M. Krause, Podstawy badań …, s. 151-152. 
58M. Krause, Podstawy badań …, s. 152-154. 
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- analiza wskaźnikowa – oparta na porównaniu wskaźników wypadkowości, 
np. obejmujących liczbę poszkodowanych w wypadkach na tysiąc 
ubezpieczonych, liczbę dni niezdolności do pracy spowodowanych 
wypadkami na jednego poszkodowanego; 

- analiza rodzajowa – oparta na badaniu określonych parametrów wypadków, 
np. obejmujących opis poszkodowanego, skutków wypadku, czasu 
wypadku, miejsca wypadku, przebiegu wypadku; 

- analiza korelacji – oparta na badania zależności między parametrami 
wypadków, np. obejmujących przyczyny wypadków według wydarzenia 
powodującego uraz lub czynności wykonywanej w chwili wypadku, 
wydarzenia powodujące uraz według miejsca powstania wypadku lub 
czynności wykonywanej w chwili wypadku. 

Podstawowe znaczenie w ocenie stanu wypadkowości mają wybrane kryteria 
analizy statystyki wypadków zawodowych, w zależności od potrzeb59: 

- badania wstępne w zakresie analizy statystyki wypadków zawodowych 
obejmują wybrane kryteria analizy bezwzględnej, wskaźnikowej lub 
rodzajowej, krótki okres odniesienia (np. 1-3 lat) i określenie tendencji 
zmian, najczęściej bez porównania do statystyki krajowej i branżowej; 

- badania szczegółowe w zakresie analizy statystyki wypadków zawodowych 
obejmują wybrane lub wszystkie ww. kryteria analizy, średni lub dłuższy 
okres odniesienia (np. 5-15 lat) i zastosowanie metod statystycznych, 
najczęściej z porównaniem do statystyki krajowej i branżowej. 

Dla potrzeb analizy statystyki wypadków zawodowych można zaproponować 
następujący podział wskaźników wypadkowości60: 

- wskaźnik częstości wypadków – oparty na stosunku liczby poszkodowanych 
w wypadkach (wypadków ogółem, wypadków śmiertelnych, wypadków 
ciężkich, wypadków lekkich) do wielkości odniesienia, np. liczba 
ubezpieczonych (zatrudnionych, pracujących, funkcjonariuszy), liczba 
roboczodniówek, liczba roboczogodzin; 

- wskaźnik ciężkości wypadków – oparty na stosunku liczby dni niezdolności 
do pracy spowodowana wypadkami do wielkości odniesienia, np. liczba 
poszkodowanych; 

- wskaźnik ryzyka wypadków – oparty na kombinacji wskaźników częstości  
i ciężkości wypadków oraz funkcji agregujących, np. iloczyn wskaźnika 
częstości wypadków na liczbę ubezpieczonych i wskaźnika ciężkości 
wypadków na liczbę poszkodowanych. 

 
Zakończenie 
Wypadki klasyfikuje się według różnych kryteriów podziału, wśród których 

można wymienić m.in.: liczbę poszkodowanych, ciężkość skutków wypadku, 
związek z pracą lub ze służbą, rodzaj działalności zawodowej lub pozazawodowej. 

Podstawowymi cechami charakteryzującymi wypadki zawodowe i ich skutki są 
m.in. określenia: „zdarzenie nagłe”, „zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną”, 
„zdarzenie powodujące uraz lub śmierć”, „stały lub długotrwały uszczerbek na 
zdrowiu”, „zdolny lub niezdolny do pracy”, „zdolny lub niezdolny do służby”. 

                                                           
59M. Krause, op.cit., s. 152. 
60M. Krause, op.cit., s. 155-157. 
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Zgodnie z podstawą prawną dotyczącą wypadków zawodowych można 
wyróżnić m.in.: 

- wypadki pozostające w związku ze świadczeniem pracy, np.: wypadki przy 
pracy, wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy, wypadki osób 
niebędących pracownikami, wypadki w drodze do pracy lub z pracy, wypadki 
przy pracy rolniczej; 

- wypadki pozostające w związku z pełnieniem służby, np.: wypadki 
pozostające w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  
i Służbie Celno-Skarbowej, wypadki pozostające w związku z pełnieniem 
służby w Służbie Więziennej, wypadki pozostające w związku z pełnieniem 
czynnej służby wojskowej, wypadki pozostające w związku z pełnieniem 
służby w Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego, wypadki strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej  
i członków ochotniczej straży pożarnej. 

Dla potrzeb postępowania powypadkowego są stosowane szczegółowe 
przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn dla poszczególnych grup 
wypadków oraz wybrane metody badań obejmujące metody zbierania danych  
i metody badania wypadków. 

Dla potrzeb analizy statystyki wypadków zawodowych można zastosować 
wybrane kryteria analizy retrospektywnej (analiza bezwzględna, wskaźnikową, 
rodzajową i korelacji) oraz wybrane wskaźniki wypadkowości (wskaźnik częstości, 
ciężkości i ryzyka). 
 

Streszczenie 
Publikacja dotyczy problematyki wypadków zawodowych w aspekcie analizy 

wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny podczas pracy i służby. 
Głównym celem pracy była propozycja podstawowych założeń dotyczących 
metodologii badań w obszarze wypadków zawodowych, w odniesieniu do wypadków 
pozostających w związku ze świadczeniem pracy oraz wypadków pozostających  
w związku z pełnieniem służby. Zakres analizy wymagań prawnych obejmuje m.in. 
następujące zagadnienia: kryteria klasyfikacji zdarzeń wypadkowych i wypadków, 
wybrana terminologia dotycząca wypadków zawodowych, podstawy metodologii 
analizy wypadków zawodowych. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp), bezpieczeństwo 
i higiena służby (bhs), wymagania prawne, wypadki zawodowe, metodologia badań 
 

Summary 
The publication concerns problems of occupational accidents in terms of 

analysis of legal requirements concerning safety and health at work and in service. 
The main objective of the study was to propose the basic assumptions concerning 
methodology of research in the area of occupational accidents, in relation to 
accidents in connection with provision of work and accidents in connection with duty 
of service. The scope of the analysis of legal requirements includes, among others, 
the following issues: criteria for classification of accidental events and accidents, 
selected terminology concerning occupational accidents, basic of methodology of 
occupational accidents analysis. 
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BEZPIECZEŃSTWO POKRZYWDZONEGO JAKO PRZESŁANKA 
STOSOWANIA ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH W POLSKIM PRAWIE 

KARNYM 
 
 

Wstęp 
Polskie prawo karne w pewnych sytuacjach daje możliwość zastosowania 

wobec podejrzanego lub oskarżonego specyficznych środków przymusu, 
określanych mianem środków zapobiegawczych. Ich rodzaj i charakter, jak również 
przesłanki zastosowania określone zostały w Kodeksie postępowania karnego 
(dalej: k.p.k.)1. W literaturze przedmiotu tradycyjnie już dzieli się środki 
zapobiegawcze na izolacyjne, polegające na pozbawieniu wolności oraz 
nieizolacyjne, które polegać mogą na pozbawieniu określonej osoby 
przysługujących jej praw, ich ograniczeniu albo na nałożeniu obowiązków2. W myśl 
obowiązujących przepisów k.p.k., do izolacyjnych środków zapobiegawczych 
zalicza się jedynie tymczasowe aresztowanie, natomiast wśród środków  
o charakterze nieizolacyjnym wyszczególnić można: poręczenie majątkowe, 
poręczenie społeczne (w tym poręczenie osoby godnej zaufania), dozór Policji, 
nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego, zawieszenie w czynnościach służbowych 
lub w wykonywaniu zawodu, nakazanie powstrzymania się od określonej 
działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, zakazanie 
ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania jak również 
zakaz opuszczania kraju, który może być połączony z zatrzymaniem paszportu lub 
innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo z zakazem 
wydania takiego dokumentu.  

W doktrynie wskazuje się, że możliwość zastosowania jakiegokolwiek środka 
zapobiegawczego uzależniona jest od realizacji celu, o którym mowa w art. 249 § 1 
k.p.k. Dodatkowo, w sprawie urzeczywistnienie znaleźć musi podstawa dowodowa 
oraz choćby jedna z tzw. przesłanek szczególnych wymienionych w art. 258 § 1-3 
k.p.k.3. W treści niniejszego artykułu przybliżone zostaną podstawy stosowania 
środków zapobiegawczych w toku postepowania karnego ze szczególnym 
uwzględnieniem regulacji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie 
pokrzywdzonej przestępstwem.  

 
Rodzaje środków zapobiegawczych  
- Tymczasowe aresztowanie  
Jedyny znany polskiemu prawu środek zapobiegawczy o charakterze 

izolacyjnym, w postaci tymczasowego aresztowania, słusznie w literaturze 
przedmiotu uznawany jest za środek najbardziej dolegliwy, naruszający 

                                                           
1Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2018, poz. 1987 j.t.). 
2D. Tarnowska, Pozaprocesowa funkcja środków zapobiegawczych, Prokuratura i Prawo. 2002, Nr. 11, 
s. 71. 
3K. Eichstaedt, Komentarz do art. 249, (w:) D. Świecki (red.): Kodeks postępowania karnego. Tom I, 
Wolters Kluwer. Warszawa 2019, teza nr 9. 
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konstytucyjne prawo do wolności4. Podzielić należy powszechnie prezentowany  
w doktrynie pogląd, zgodnie z którym zastosowanie tymczasowego aresztu skutkuje 
wywołaniem sytuacji prawnej zbliżonej do tej, jaka zachodzi w trakcie wykonania 
kary pozbawienia wolności5.  

Mając na uwadze restrykcyjny charakter izolacyjnego środka 
zapobiegawczego, winien on być traktowany jako ultima ratio, czyli tzw. środek 
ostateczny, bowiem zgodnie z art. 257 § 1 k.p.k., tymczasowego aresztowania nie 
stosuje się, jeżeli wystarczający okazałby się inny środek zapobiegawczy,  
o charakterze wolnościowym.  

W art. 259 k.p.k. przewidziane zostały tzw. negatywne przesłanki stosowania 
izolacyjnego środka zapobiegawczego, stanowiące wyraz poszanowania praw 
oskarżonego6. Zgodnie z treścią powołanego przepisu, sąd powinien odstąpić od 
stosowania tymczasowego aresztowania, jeżeli środek ten spowodowałby dla życia 
lub zdrowia oskarżonego poważne niebezpieczeństwo. Jak stwierdził K. Eichstaedt, 
chodzi tu o sytuację, w której tymczasowo aresztowany nie może być leczony  
w areszcie śledczym z powodu braku odpowiedniego zaplecza medycznego, zaś nie 
podjęcie leczenia grozi realnym niebezpieczeństwem dla jego życia lub zdrowia7.  
W judykaturze zdecydowanie odrzucono możliwość odstąpienia od stosowania 
tymczasowego aresztowania z powodu problemów zdrowotnych wywołanych 
wyłącznym działaniem oskarżonego wskutek samookaleczenia bądź odmowy 
poddania się leczeniu zaleconemu na terenie aresztu śledczego8.  

Kolejną ujemną przesłanką stosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego, 
do której odwołuje się wskazany przepis jest spowodowanie wyjątkowo ciężkich 
skutków dla oskarżonego lub członków jego najbliższej rodziny. W doktrynie za tego 
rodzaju skutki uznawane jest np. pozbawienie członków rodziny środków służących 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, w sytuacji gdy tymczasowo 
aresztowany pozostawał jedynym żywicielem rodziny9. Następną okolicznością, co 
do zasady wyłączającą możliwość zastosowania izolacyjnego środka 
zapobiegawczego, jest sytuacja, w której rozważane w sprawie przestępstwo 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku. Podkreśla się, 
że stosowanie w takich sprawach tymczasowego aresztowania mogłoby prowadzić 
do tego, że trwałoby ono dłużej, aniżeli orzeczona następnie kara10. Omawiana 
reguła ma zastosowanie także do przestępstw zagrożonych wyłącznie karą grzywny 
lub ograniczenia wolności11.  

                                                           
4K. Prelińska, Wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania w świetle prawa 
oskarżonego do obrony, Prokuratura i Prawo. 2016, nr 3, s. 2.  
5P. Pałaszewski, Przyjęcie tymczasowo aresztowanych do aresztu śledczego, Nowa kodyfikacja prawa 
karnego. 2009, tom XXV, s. 221.  
6M. Brzezińska, D. Tarnowska, Ochrona życia i zdrowia oskarżonego w związku z tymczasowym 
aresztowaniem, Białostockie Studia Prawnicze. 2013, z. 13, s. 85.   
7K. Eichstaedt, Komentarz do art. 259, (w:) D. Świecki (red.): Kodeks postępowania karnego. Tom I, 
Wolters Kluwer. Warszawa 2019, teza nr 9.  
8Postanowienie SA w Katowicach z dnia 30 sierpnia 1995 r., II AKz 211/95, Lex nr 24834; postanowienie 
SA w Krakowie z dnia 15 maja 1996 r., II AKz 203/96, KZS 1996, nr 5–6, poz. 13. 
9K. Dudka (red.): Artykuł 259, (w:) Kodeks postępowania karnego, Komentarz, Wolters Kluwer. Warszawa 
2018, teza nr 2. 
10J. Izydorczyk, Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym, Kantor 
Wydawniczy Zakamycze. Kraków 2002, s. 157. 
11Stefański R., Zabłocki S. (red.), Art. 259, (w:) Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 
167-296, SIP Lex. Warszawa 2019, teza nr 6. 
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Zgodnie z art. 259 § 2 k.p.k., tymczasowego aresztowania nie powinno się 
stosować także wówczas, gdy na podstawie okoliczności sprawy uzasadnione jest 
przypuszczenie, że wobec oskarżonego orzeczona zostanie kara pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub kara łagodniejsza albo że 
okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary 
pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. W takiej sytuacji stosowany 
tymczasowy areszt stanowiłby antycypację kary, co jest niedopuszczalne12.  

- Nieizolacyjne środki zapobiegawcze  
Organy procesowe w obowiązującym stanie prawnym dysponują katalogiem 

kilkunastu wolnościowych środków zapobiegawczych. W literaturze trafnie zauważa 
się, że bardziej rozbudowany system nieizolacyjnych środków zapobiegawczych 
daje większe możliwości elastycznego zabezpieczenia toku prowadzonego 
postępowania, dostosowanego do potrzeb procesowych i specyfiki rozpatrywanej 
sprawy. Środki wolnościowe mogą być wymierzane łącznie, zasadniczo  
w dowolnych konfiguracjach13.  

Stosując środek zapobiegawczy, organ procesowy powinien zastosować ten, 
który w konkretnym układzie procesowym wykazuje się najmniejszą dolegliwością, 
pozwalając zarazem w sposób efektywny realizować wiązane z nim cele 
procesowe14.  

Jednym ze środków zapobiegawczych o wymiarze nieizolacyjnym jest 
poręczenie majątkowe, uregulowane w art. 266 – 270 k.p.k. W literaturze wskazuje 
się, iż stanowi ono najsurowszy, wolnościowy środek zapobiegawczy, bowiem może 
prowadzić do utraty wartości majątkowych15. Przedmiotem poręczenia majątkowego 
mogą być pieniądze, papiery wartościowe, zastaw lub też hipoteka, które mogą być 
złożone przez oskarżonego lub inną osobę (art. 266 § 1 k.p.k.). W obowiązującym 
stanie prawnym środek ten jest postrzegany jako rękojmia wykonania przez 
oskarżonego jego obowiązków w procesie karnym w postaci stawiania się na 
wezwanie sądu oraz powstrzymywania się od czynności mających na celu 
utrudnianie prowadzonego postępowania16. W razie uchybienia powyższym 
obowiązkom, stanowiące przedmiot poręczenia wartości majątkowe lub 
zobowiązania ulegają przepadkowi albo ściągnięciu (art. 268 § 1 k.p.k.).  

Poręczenie społeczne i indywidualne, które uregulowane zostały w art. 271 – 
274 k.p.k., stanowią nieizolacyjne i niemajątkowe środki zapobiegawcze17. Istota 
tych środków sprowadza się do zapewnienia, że oskarżony stawi się na każde 
wezwanie i nie będzie w bezprawny sposób utrudniać prowadzonego postepowania 
karnego. Zgodnie z art. 271 § 1 k.p.k., poręczenie społeczne może zostać udzielone 
przez pracodawcę, u którego oskarżony jest zatrudniony, przez kierownictwo szkoły 
lub uczelni, w których oskarżony pobiera naukę, od organizacji społecznej, której 
oskarżony jest członkiem, zaś w przypadku gdy oskarżony jest żołnierzem – od 
zespołu żołnierskiego. Natomiast poręczenie indywidualne może być złożone przez 
osobę godną zaufania (art. 272 k.p.k.). W literaturze przedmiotu podkreśla się, że 

                                                           
12Por. postanowienie SN z dnia 12 marca 2009 r., WZ 15/09, OSNKW 2009, Nr 7, poz. 52, s. 14 
13J. Kosonoga, System nieizolacyjnych środków zapobiegawczych, Iusnovum. 2014, nr 5, S. 94.  
14M. Bielski, Stosowanie środków zapobiegawczych w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności, 
(w:) M. Pająk, R Zawłocki (red.): Prawo karne wobec konstytucji, C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 121. 
15D. Drajewicz, Charakterystyka poręczenia majątkowego, MOP. 2013, nr. 10, s. 511. 
16K. Marszał, Proces karny, Wydawnictwo Volumen. Katowice 1998, s. 292. 
17L. Paprzycki, Art. 271, Art. 272, Art. 273, Art. 274, (w:) Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu 
postępowania karnego, SIP Lex. Warszawa 2015. 
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zarówno poręczenie indywidualne, jak i społeczne powinno wiązać się  
z wychowawczym oddziaływaniem na oskarżonego18.  

Kolejnym, wolnościowym środkiem zapobiegawczym, uregulowanym w k.p.k. 
jest dozór Policji19. W literaturze przedmiotu trafnie zaakcentowano, że istotną 
funkcją procesową tego środka jest pozostawienie oskarżonego w stałej dyspozycji 
organów procesowych20. Podstawowym obowiązkiem osoby, wobec której 
orzeczono dozór Policji jest stawiennictwo we wskazanej jednostce Policji  
w określonych w treści postanowienia odstępach czasowych, wraz z dokumentem 
stwierdzającym tożsamość. Niezależnie od powyższego, w § 2 art. 275 k.p.k. 
wskazano dodatkowe obowiązki, które mogą zostać ujęte w postanowieniu sądu lub 
prokuratora o zastosowaniu dozoru Policji, a do których musi stosować się 
oskarżony. Mogą one dotyczyć zakazu opuszczania wskazanego miejsca pobytu, 
zgłaszania się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu, 
zawiadamiania organu o zamierzonym wyjeździe i terminie powrotu, zakazu 
kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami, zakazu zbliżania się do 
określonych osób na wskazaną odległość, zakazu przebywania w określonych 
miejscach, a także innych ograniczeń swobody oskarżonego, niezbędnych do 
wykonywania dozoru. 

W kontekście omawianego środka zapobiegawczego, należy też wspomnieć  
o tzw. warunkowym dozorze Policji21, uregulowanym w art. 275 § 3 k.p.k. W myśl 
wskazanego przepisu, w przypadku przestępstw popełnionych z użyciem przemocy 
lub groźby karalnej na szkodę osoby najbliższej albo innej osoby wraz ze sprawcą 
zamieszkującej, dopuszczalne jest zastosowanie dozoru, zamiast tymczasowego 
aresztowania – i to nawet wówczas, gdy w sprawie spełnione są przesłanki 
zastosowania tymczasowego aresztowania, pod tym warunkiem jednak, że 
oskarżony w określonym terminie wyprowadzi się z lokalu Orzeczeniu obowiązku 
opuszczenia lokalu zajmowanego wraz z pokrzywdzonym nie sprzeciwia się ta 
okoliczność, że oskarżony jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości22. 

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że środek zapobiegawczy  
w postaci dozoru warunkowego znajdzie zastosowanie w przypadku cięższych 
przestępstw popełnionych na szkodę pokrzywdzonego. Obydwa wskazane warunki, 
tj. opuszczenie lokalu oraz wskazanie adresu nowego miejsca pobytu, winny zostać 
spełnione kumulatywnie23. Podczas stosowania tego środka zapobiegawczego 
organ zawsze powinien rozważyć przewidywaną skuteczność takiego rozwiązania 
w odniesieniu do zabezpieczenia toku prowadzonej sprawy, jak również 
zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom. Dozór warunkowy nie powinien znaleźć 
urzeczywistnienia w tych sytuacjach, w których obawa powrotu sprawcy do 
nagannych zachowań jest znacząca, bądź też gdy nie wskazuje on adresu miejsca, 

                                                           
18T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, LexisNexis. Warszawa 2011, s. 621.  
19W przypadku, gdy oskarżonym jest żołnierz zawodowy – oddawany jest pod dozór przełożonego 
wojskowego (art. 275 § 1 k.p.k.). 
20J. Kosonoga, Komentarz do art. 275 k.p.k., (w:) J. Skorupka (red.): Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz, C.H. Beck. Warszawa 2019, teza nr 1. 
21Środek w postaci warunkowego dozoru Policji wprowadzony został do k.p.k. ustawą z dnia 5 listopada 
2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks 
karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 20 poz. 
1589). 
22A. Kowalczuk, Obowiązek opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, Prokuratura  
i Prawo. 2009, Nr 7, s. 13. 
23M. Żbikowska, Warunkowy dozór Policji, Prokuratura i Prawo. 2011, nr 7-8, s. 26. 



143 

 

 

do którego mógłby się przenieść24. W takich przypadkach, organ powinien rozważyć 
celowość zastosowania tytułem środka zapobiegawczego nakazania okresowego 
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Jest to kolejny środek 
zapobiegawczy o charakterze nieizolacyjnym, ustanowiony treścią art. 275 a k.p.k.25 
Może być on stosowany w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem 
przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, gdy zachodzi uzasadniona 
obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec 
tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Nakaz 
opuszczenia lokalu mieszkalnego stosowany jest na wniosek Policji albo z urzędu 
na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przy czym w razie dalszego istnienia przesłanek 
do stosowania tego środka, może on zostać przedłużony na wniosek prokuratora, 
przez sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy na kolejne okresy, nie 
dłuższe niż 3 miesiące.  

Jak stanowi art. 276 k.p.k., w ramach orzekanego środka zapobiegawczego 
można zawiesić oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu 
zawodu albo nakazać powstrzymanie się od określonej działalności lub od 
prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, czy też zakazać ubiegania się  
o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania. W doktrynie podnosi się, że 
przedmiotowy środek zapobiegawczy, występujący w czterech rodzajowych 
postaciach, odwołuje się do ograniczenia swobody oskarżonego, bądź też 
zawężenia jego aktywności, która może sprzeciwiać się celom postępowania 
karnego26.  

Ostatnim, uregulowanym w k.p.k. środkiem zapobiegawczym o charakterze 
wolnościowym, jest zakaz opuszczania kraju, stosowany w razie uzasadnionej 
obawy ucieczki oskarżonego, który może być połączony z zatrzymaniem mu 
paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo  
z zakazem wydania takiego dokumentu.  

 
Przesłanki stosowania środków zapobiegawczych 
Decydujące dla oceny zasadności wszystkich środków zapobiegawczych jest 

wystąpienie przesłanek ich stosowania. W doktrynie podkreśla się, że warunkiem 
prawidłowości stosowania tych środków jest ich legalność – czyli oparcie na 
ustawowej podstawie prawnej oraz celowość – realizacja prawnie dopuszczalnego 
celu27. Wśród przewidzianych w ustawie warunków wyróżnić można tzw. przesłankę 
ogólną oraz przesłanki szczególne.  

- Ogólna podstawa stosowania środków zapobiegawczych  
Zgodnie z tzw. ogólną podstawą, wyrażoną w treści art. 249 § 1 k.p.k., środki 

zapobiegawcze mogą być stosowane w celu zabezpieczenia prawidłowego toku 
postępowania (tzw. przesłanka procesowa), a wyjątkowo także w celu zapobieżenia 
popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa (tzw. przesłanka 
prewencyjna). Jak z powyższego wynika, ustawodawca już w treści zasady ogólnej 

                                                           
24A. Grochoła, D. Kozłowska, Aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie w  świetle nowelizacji 
Kodeksu postępowania karnego z 11 marca 2016 r. Wybrane zagadnienia, Kwartalnik Policyjny. 2017, 
nr. 1, s. 84.  
25Wprowadzony do k.p.k. przez ustawę z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 842). 
26J. Kosonoga, Komentarz do art. 276 k.p.k., (w:) J. Skorupka (red.): Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz, C.H. Beck. Warszawa 2019, teza nr 1. 
27J. Skorupka, Komentarz do art. 249 k.p.k., (w:) J. Skorupka (red.): Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz, C.H. Beck. Warszawa 2019, teza nr 4. 
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zwraca uwagę na możliwość wyjątkowego zastosowania środków zapobiegawczych 
z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa innym osobom. Dodatkowo, 
omawiany przepis przewiduje też konieczność spełnienia tzw. podstawy dowodowej, 
jako że zgromadzone w sprawie dowody muszą wskazywać na duże 
prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo28. W literaturze 
przedmiotu zwrócono uwagę, że duże prawdopodobieństwo, o którym mowa we 
wzmiankowanym przepisie musi graniczyć z pewnością29.  

Warto dodać w tym miejscu, że podstawę zastosowania lub przedłużenia 
tymczasowego aresztowania stanowić mogą jedynie ustalenia dokonane w oparciu 
o dowody jawne dla oskarżonego i jego obrońcy (art. 249 a k.p.k.)30.  

- Przesłanki szczególne stosowania środków zapobiegawczych  
Niezależnie od konieczności stwierdzenia podstawy ogólnej, stosowanie 

środków zapobiegawczych uzależnione jest także od wystąpienia przynajmniej 
jednej z przesłanek szczególnych, wskazanych w treści art. 258 § 1 – 3 k.p.k.  

Zgodnie z treścią art. 258 § 1 k.p.k., środki zapobiegawcze mogą być 
stosowane, jeżeli uzasadniona jest obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego,  
a w szczególności, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju 
stałego miejsca pobytu. W doktrynie zwrócono uwagę, że w analizowanym przepisie 
jedynie przykładowo wymieniono sytuacje, w których można uznać zasadność 
obawy ucieczki lub ukrycia się oskarżonego31. W orzecznictwie ugruntowany jest 
pogląd, zgodnie z którym nieprzebywanie oskarżonego w miejscu zameldowania nie 
dowodzi, iż uchyla się on przez wymiarem sprawiedliwości32.  

Kolejną, szczególną przesłanką stosowania środków zapobiegawczych jest 
obawa matactwa procesowego, uregulowana w treści art. 258 § 1 pkt. 2 k.p.k. 
Powołany przepis daje możliwość stosowania środków zapobiegawczych w razie 
uzasadnionej obawy, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań 
lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne. 
Ponownie podkreślić wypada, iż wskazane przez ustawodawcę w tym przepisie 
sposoby utrudniania postępowania karnego, mają charakter przykładowy, ponieważ 
utrudnianie prowadzonego może przybrać także wiele innych form. W doktrynie 
wskazuje się nadto na możliwość zacierania śladów przestępstwa, niszczenie lub 
fałszowanie dowodów33. Podkreślić należy, iż odmowa złożenia wyjaśnień czy też 
nieprzyznanie się do winy nie dają podstaw do uznania, że oskarżony mógłby 
wpływać na treść dowodów, z których wynika jego sprawstwo34.  

Przepisy dają także możliwość zastosowania lub przedłużenia środka 
zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania z powołaniem się na 

                                                           
28K. Boratyńska, Komentarz do art. 249 k.p.k., (w:) A. Sakowicz (red.): Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz, C.H. Beck. Warszawa 2018, teza nr 1. 
29K. Buchała, Podstawy stosowania aresztu tymczasowego w ustawie i praktyce, Nowe Prawo. 1957, nr 
7–8, s. 66; A. Murzynowski, Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegające uchylaniu się od sądu, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1963, s. 74; K. Pawelec, Środki zapobiegawcze – nowe 
uregulowania w Kodeksie postępowania karnego. Zagadnienia podstawowe, MOP. 2015, nr 17, s. 905. 
30J. Skorupka, Temporary arrest after amendments to the criminal procedures, IusNovum. 2015, nr 2,  
s. 195. 
31J. Skorupka, Komentarz do art. 258 k.p.k., (w:) J. Skorupka (red.): Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz, C.H. Beck. Warszawa 2019, teza nr 1. 
32Por. postanowienie SA w Krakowie z dnia 19 października 2007 r., II AKz 473/07, Legalis Nr 95479, 
postanowienie SA w Katowicach z dnia 11 października 2000 r., Legalis Nr 50848). 
33J. Skorupka, Komentarz do art. 258… dz. cyt., teza nr. 6. 
34T. Gaczek, Tymczasowe aresztowanie a przyznanie się oskarżonego do winy, Prokuratura i Prawo. 
2014, nr 11, s. 5.  
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grożącą oskarżonemu surową karę. Treść art. 258 § 2 k.p.k. stanowi, że  
w przypadku gdy oskarżonemu zarzucono popełnienie zbrodni lub występku 
zagrożonego karą pozbawienia wolności o górnej granicy co najmniej 8 lat, albo gdy 
sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, 
potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia 
prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu 
surową karą35. W literaturze przedmiotu zasadnie dostrzeżono, że przedstawienie 
oskarżonemu zarzutu popełnienia zbrodni lub występku, o którym mowa w treści 
powołanego przepisu, jak również nieprawomocne skazanie na karę nie niższą niż 
3 lata pozbawienia wolności – nie stanowią przesłanki uzasadniającej stosowanie 
środka zapobiegawczego, a jedynie uzasadniają domniemanie zaistnienia obawy 
bezprawnego utrudniania przez oskarżonego toku prowadzonej sprawy36.  
W kontekście analizowanej przesłanki, niezwykle istotne znaczenie ma treść 
uchwały 7 Sędziów Sadu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r., I KZP 18/11,  
w której stwierdzono, iż „podstawy stosowania tymczasowego aresztowania, 
określone w art. 258 § 2 k.p.k., przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 249 § 
1 i art. 257 § 1 k.p.k. i przy braku przesłanek negatywnych określonych w art. 259 § 
1 i 2 k.p.k., stanowią samodzielne przesłanki szczególne stosowania tego środka 
zapobiegawczego”37. 

W treści art. 258 § 3 k.p.k., usytuowana natomiast została przesłanka tzw. 
aresztowania prewencyjnego. Przepis ten dopuszcza bowiem stosowanie środka 
zapobiegawczego wyjątkowo także w razie uzasadnionej obawy dokonania przez 
oskarżonego, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku – 
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, 
zwłaszcza gdy popełnieniem takiego czynu groził. Podkreślić należy, iż przytoczona 
treść przepisu koresponduje z zapisem wyrażonym w treści art. 249 § 1 k.p.k., 
zawierającym ogólną podstawę stosowania środków zapobiegawczych. Jak twierdzi 
D. Tarnowska obie wskazane regulacje powinny być rozpatrywane łącznie, bowiem 
przepis art. 258 § 3 k.p.k. precyzuje kategorie przestępstw wymienionych w art. 249 
§ 1 k.p.k., których groźba popełnienia uzasadnia stosowanie środków 
zapobiegawczych38.  
  

                                                           
35W literaturze podnosi się, że przesłanka stosowania i przedłużania tymczasowego resztowania 
uregulowana w treści art. 258 § 2 k.p.k. budzi poważne wątpliwości dając asumpt do nadużywania 
orzekania izolacyjnego środka zapobiegawczego, por. K. Pawelec, O zagrożeniu surowa karą, jako 
samoistnej przesłance tymczasowego aresztowania – krytycznie, MOP. 2014, nr 8, s. 436 i n.  
36S. Waltoś, Proces karny, Wydawnictwo Prawnicze PWN. Warszawa 2008, s. 434 i n. 
37Legalis Nr 407641.  
38D. Tarnowska, Pozaprocesowa funkcja środków zapobiegawczych, Prokuratura i Prawo. 2002, nr. 11, 
s. 80.  
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Wpływ stosowania środków zapobiegawczych na bezpieczeństwo ofiar 
przestępstw – podsumowanie 

Na tle powyżej przedstawionej argumentacji nie budzi wątpliwości, iż 
zasadniczym i nadrzędnym celem stosowania środków zapobiegawczych jest 
zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego. Podstawową funkcją 
spełnianą przez nie jest bowiem funkcja zabezpieczająca, ponieważ zabezpieczają 
tok prowadzonego postępowania karnego, oraz prewencyjna – gdyż niwelują 
możliwość bezprawnego wpływania na zgromadzony materiał dowodowy39. 
Przepisy nie odwołują się wprost do przesłanki bezpieczeństwa innych osób jako 
przyczyny stosowania środków zapobiegawczych. Niezależnie od powyższego 
jednak, środki zapobiegawcze mogą wyjątkowo pełnić także rolę ochronną, która ma 
na celu zapobieżenie popełnieniu przez oskarżonego poważnego przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwo powszechnemu. Takie ujęcie 
możliwości zastosowania środków zapobiegawczych niewątpliwie pozytywnie 
wpływa na bezpieczeństwo pokrzywdzonych.  

Jak trafnie zauważył L. Bogunia, ochronna funkcja środków zapobiegawczych 
umożliwia organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości podjęcie efektywnych 
działań w sytuacji, gdy zachodzi realna obawa popełnienia przez oskarżonego 
ciężkiego w skutkach przestępstwa40. Pozaprocesowa, ochronna funkcja środków 
zapobiegawczych stanowi odstępstwo od ich procesowej roli, która podyktowane 
jest potrzebą ochrony społeczeństwa przez dalszą przestępczą działalnością 
oskarżonego41.  

Dodatkowo, oprócz uwypuklenia możliwości stosowania środków 
zapobiegawczych z obawy popełnienia przez oskarżonego ciężkiego przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, w kontekście 
bezpieczeństwa ofiar przestępstw na uwagę zasługują także poszczególne rodzaje 
środków zapobiegawczych. Jak wskazano wyżej, choć rola ochronna nie jest 
kluczowym celem stosowania środków zapobiegawczych, niemniej instytucje takie 
jak tymczasowe aresztowanie, dozór warunkowy, obowiązki związane z dozorem 
Policji, czy też nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym 
– wymienione we wcześniejszej części niniejszej publikacji – mogą w pewnym 
zakresie sprzyjać zapewnieniu bezpieczeństwa ofiarom przestępstw. Uwaga 
powyższa zachowuje aktualność zwłaszcza w przypadku przestępstw z użyciem 
przemocy, popełnianych na szkodę osób najbliższych.  

 
Streszczenie 
Polska procedura prawa karnego dopuszcza możliwość zastosowania w toku 

postepowania karnego środków zapobiegawczych. Kodeks postepowania karnego 
wymienia zarówno rodzaje tych środków, jak również i przesłanki ich stosowania. 
Jedynym izolacyjnym środkiem zapobiegawczym jest tymczasowy areszt, pozostałe 
środki mają charakter wolnościowy.  

Przesłanki stosowania środków zapobiegawczych pozostają w ścisłej korelacji 
z pełnionymi przez nie zadaniami procesowymi, tj. funkcją zabezpieczającą  
i prewencyjną. Dodatkowo, w drodze wyjątku, środki zapobiegawcze pełnią także 

                                                           
39P. Pałaszewski, Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania, Nowa kodyfikacja prawa karnego. 
2011, t. XXVII, s. 153.  
40L. Bogunia, Kluczowe zagadnienia wykonywania tymczasowego aresztowania, Nowa kodyfikacja prawa 
karnego. 2001, t. VIII, s. 305.  
41D. Tarnowska, Pozaprocesowa…, dz. cyt., s. 73.  
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rolę ochronną, ponieważ podstawą ich stosowania może być obawa popełnienia 
przez oskarżonego nowego ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub 
bezpieczeństwu powszechnemu.  

W treści artykułu zaprezentowano funkcjonujący w polskim prawie karnym 
system środków zapobiegawczych, wraz z jego oceną w kontekście możliwości 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom narażonym na negatywne działania 
oskarżonego.  

Słowa kluczowe:  
prawo karne, środki zapobiegawcze, oskarżony, pokrzywdzony, bezpieczeństwo  
 

Summary 
The Polish criminal law procedure allows the possibility of applying preventive 

measures in the course of criminal proceedings. The Code of Criminal Procedure 
lists both types of these measures as well as the conditions for their application. The 
only preventive measure of detention is temporary arrest, the remaining means are 
of a libertarian nature. 

Premises for the application of preventive measures remain in strict correlation 
with their procedural tasks, namely a safeguard and preventive function. Additionally, 
by way of exception, preventive measures also play a protective role, because the 
basis for their use may be the fear of committing a new heavy crime against the life, 
health or general safety of the accused. 

The article presents the system of preventive measures functioning in Polish 
criminal law, along with its assessment in the context of the possibility of ensuring 
the safety of persons exposed to negative actions of the accused. 

Key words: criminal law, preventive measures, defendant, victim, security 
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Wstęp 
Alkoholizm od dawna uznawany za jeden z poważniejszych, budzących 

niepokój i troskę, problemów społecznych. Na istotę problemu i jego rozliczne 
negatywne skutki społeczne, ekonomiczne, kulturowe i zdrowotne zwracają uwagę 
lekarze, psychologowie i psychiatrzy, socjologowie, pedagodzy i politycy społeczni. 
Wskazują dość zgodnie na szczególną rolę terapii uzależnień w leczeniu tej 
wyniszczającej choroby. 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w formie terapii w przychodniach, ośrodkach 
czy zakładach leczenia odwykowego jest zadaniem wymagającym nie tylko środków 
finansowych, ale przede wszystkim wolicjonalnych ze strony uzależnionych a także 
współpracy ze strony ich rodzin. Przybiera ono dwie formy: dobrowolnego leczenia 
odwykowego lub leczenia przymusowego. W pierwszym przypadku na wniosek 
uzależnionego gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje go 
na badanie przez biegłego i celem wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Drugiej 
formie leczenia poddawane są osoby, które nie wykazują woli dobrowolnego 
poddania się leczeniu, a nadużywając alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 
demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy, systematycznie zakłócają spokój 
lub porządek publiczny1. Decyzję o poddaniu leczeniu podejmuje sąd rejonowy  
w postępowaniu nieprocesowym na wniosek gminnej komisji gminnej 
przeciwdziałania alkoholizmowi lub prokuratora. Orzeczeniem sądu uzależniony ma 
obowiązek stawienia się w zakładzie lecznictwa odwykowego.  

Jedną z ważniejszych form pomocy udzielanej uzależnionym od alkoholu jest 
wspomniana terapia. W tym zakresie trudności zasadniczo nie stanowi brak 
terapeutów, ośrodków i przychodni, lecz faktyczna dostępność do tego typu terapii. 
Wprawdzie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej 
PARPA) opracowuje i przekazuje samorządom rekomendacje dotyczące realizacji  
(i finansowania) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych2 to jednak już ich wdrażanie zależy przede wszystkim od jednostek 

                                                           
1Według: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137), art. 4. 
2Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2008 r.; 2012 r.; 2014 r.; 2015 r.; 2016 r.; 2017 r., Wyd. PARPA. Warszawa 
2008; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016.  
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samorządu terytorialnego (rad gmin, miast i powiatu). Podstawową rolę odgrywają 
tutaj gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych i ośrodki pomocy 
społecznej. Nawet pobieżna lektura sprawozdań z realizacji lokalnych programów  
z zakresu profilaktyki uzależnień wskazuje, iż samorządy samodzielnie ustalają 
priorytety działań, które nie zawsze odzwierciedlają oczekiwania zawarte  
w specjalistycznych rekomendacjach.  

Ze względu na doniosłość tych zagadnień, w niniejszym opracowaniu 
dokonywana jest właśnie analiza działań podejmowanych przez jednostki 
samorządu lokalnego poprzez programy dotyczące pomocy terapeutycznej 
kierowanej wobec osób uzależnionych od alkoholu i ich skuteczności na rzecz 
pomocy terapeutycznej kierowanej do tych osób. Zdaniem autorów niniejszego 
opracowania, faktyczna dostępność do tego typu terapii stanowi bowiem 
podstawowy wyznacznik skuteczności lokalnych programów profilaktyki 
antyalkoholowej. Mając na uwadze liczebność i natężenie badanego zjawiska wśród 
ludności zamieszkałej na obszarach podupadłego przemysłu ciężkiego, analiza ta 
została dokonana na przykładzie wybranych miast b. Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego. 

Podjęta została tutaj próba odpowiedzi na pytanie: na ile programy te 
uwzględniają i umożliwiają zaspokajanie lokalnych potrzeb terapeutycznych. 
Rozważania te oparte są na analizie treści zawartych w dokumentach i materiałach 
źródłowych, m.in. w: lokalnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz sprawozdań z ich wykonania; programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-
2015 oraz 2016-2020. Punkt odniesienia dla nich stanowiły rekomendacje do 
realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych z lat 2013-17 oraz sprawozdania ministra zdrowia  
z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(z lat 2014-2017) i in.  

Pozwala to na porównanie założeń polityki państwa w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i realizowania w tym zakresie (w oparciu o rekomendacje 
PARP) lokalnych programów antyalkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
dostępności do różnych form terapii. Czy występują tutaj widoczne rozbieżności 
między założeniami a programami, na ile są one istotne i jakie są ich źródła? 
Szukana jest tutaj odpowiedź na to pytanie, bardzo ważne z punktu widzenia 
dostępności do efektywnej terapii.  

W niniejszym opracowaniu korzystano w szczególności z danych zawartych  
w rekomendacjach PARP do realizowania i finansowania gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwłaszcza w latach 
2015―2017. Uwzględniana była też liczna literatura dotycząca tych zagadnień3. 

                                                           
3S. Badora, I. Mudrecka (red.), Strategie rozwiązywania problemów uzależnień, Wyd. Uniw. Opolskiego. 
Opole 2006; S. Wolny, Raport o stanie lecznictwa odwykowego w województwie śląskim, Wyd. 
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gorzycach. Katowice-Gorzyce 2014, 
źródło: https://docplayer.pl/10653676 -Raport-o-stanie-lecznictwa-od wykowego-w-wojewodztwie-
slaskim-w-2014-roku.html#show_full_text, (pobrano: 18.12.2018); J. Fudała, K. Dąbrowska, K. 
Łukowska, Uzależnienie od alkoholu –  między diagnozą a działaniem, Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich. Warszawa 2013, źródło: http://dlibra.kul.pl/dlibra/doccontent? id=833, (pobrano: 28.11.2017); 
L. Cierpiałkowska, Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka, Wyd. Nauk. UAM. Poznań 2000; L. 
Cierpiałkowska, M. Ziarko, Psychologia uzależnień ― alkoholizm, Wyd. Akademickie i Profesjonalne. 
Warszawa 2010; S. Ślaski, Efektywność psychoterapii uzależnienia od alkoholu mężczyzn w ośrodku 
pomocy społecznej, „Studia Psychologica”. 2001, nr 2; B.T. Woronowicz: Uzależnienia: geneza, terapia, 
powrót do zdrowia, Wyd. Edukacyjne Parpamedia. Warszawa 2009; J. Mellibruda, Z. Sobolewska-

https://docplayer.pl/10653676%20-Raport-o-stanie-lecznictwa-od%20wykowego-w-wojewodztwie-slaskim-w-2014-roku.html#show_full_text
https://docplayer.pl/10653676%20-Raport-o-stanie-lecznictwa-od%20wykowego-w-wojewodztwie-slaskim-w-2014-roku.html#show_full_text
http://dlibra.kul.pl/dlibra/doccontent?%20id=833
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Organizacyjno-prawne podstawy pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych 
Problemy alkoholowe są uznawane za jedne z poważniejszych lokalnych 

problemów społecznych. Znajdują one swoje odzwierciedlenie w gminnych oraz 
powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych, w których 
alkoholizm stanowi wyjątkowy, korelujący również ― jako przyczyna lub skutek ―  
z innymi problemami obszar odniesienia. Również ich natura przemawia za 
zastosowaniem takich form i narzędzi przeciwdziałania im, które uruchomiono na 
mocy wspomnianej już ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi4.  

Wykonawcami działań wskazanych w tej ustawie są głównie organy 
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z nią 
podejmują szereg przedsięwzięć mających na celu:  

1) ograniczenie lub zmianę struktury spożycia napojów alkoholowych;  
2) promocję trzeźwości; 
3) przeciwdziałanie następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwania; 
4) wspieranie podmiotów (zakłady pracy, organizacje pozarządowe, fundacje, 

stowarzyszenia lokalne, kościoły i stowarzyszenia wyznaniowe), które podejmują się 
działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją 
społeczną osób uzależnionych. „W szczególności zadania te obejmują zwiększanie 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu”5.  

Realizacja wymienionych wyżej zadań powinna przebiegać zgodnie  
z założeniami przyjmowanymi corocznie w gminnym (miejskim, wojewódzkim) 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącym 
integralną część lokalnych i regionalnych strategii rozwiązywania problemów 
społecznych. Szczególną rolę w ich realizacji odgrywają sformułowane przez 
PARPA rekomendacje, z uwzględnieniem których samorządy terytorialne corocznie 
tego typu programy przyjmują i realizują. O randze omawianych zadań świadczy 
również zobowiązanie do powoływania gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

Wspomniany art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi6 na pierwszym miejscu wśród zamieszczonych  
w nim zadań gmin, wskazuje zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. 
Rekomendując ten cel, PARPA wskazuje, iż poziom finansowania świadczeń 
zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w leczeniu uzależnienia od alkoholu 

                                                           
Mellibruda, Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka, Wyd. II, Wyd. Instytut Psychologii 
Zdrowia PTP. Warszawa 2011; A. Margasiński, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Wyd. II, 
Wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2011; M. Teeson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia ― 
modele kliniczne i techniki terapeutyczne, Wyd. GWP. Gdańsk 2005; P. Anderson, B. Baumberg, Alkohol 
a człowiek, Wyd. Edukacyjne Parpamedia. Warszawa 2007; P. Anderson, B. Baumberg, Alkohol  
w Europie, Wyd. Edukacyjne Parpamedia. Warszawa 2007; P.M. Miller (red.), Terapia uzależnień. 
Metody oparte na dowodach naukowych, Wyd. Uniw. Warszawskiego. Warszawa 2013; G.J. Connors, 
C.C. DiClemente, M.M. Velasquez, D.M. Donovan, Etapy zmiany w terapii uzależnień. Wybór  
i planowanie interwencji, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków 2015.     
4Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości…, dz. cyt. 
5Tamże, art. 4 ust. 1 pkt 1. 
6Tamże. 
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nie zabezpiecza realnego na nie popytu, co może przekładać się na ograniczenie 
opieki terapeutycznej i niższą jakość oraz mniejszą skuteczność leczenia7.  

Za organizację lecznictwa uzależnień na terenie gminy odpowiadają kierownicy 
placówek leczenia uzależnień i jednostki samorządu terytorialnego. Sytuacja na 
terenie poszczególnych gmin nie jest taka sama, dlatego program rozwiązywania 
problemów alkoholowych powinien być oryginalnym, korespondującym  
z rzeczywistymi potrzebami opracowaniem. Niemniej w rekomendacjach podane są 
przykłady konkretnych działań, które należałoby finansować w ramach celu ― 
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej. Obejmują m.in.: 
dofinansowywanie szkoleń terapeutów czy też wsparcie zakładu lecznictwa 
odwykowego (jeżeli taki na terenie gminy funkcjonuje). Jeżeli zaś na terenie gminy 
takiej placówki nie ma, samorząd powinien zapewnić dostęp do tego typu usług  
w placówce terytorialnie najbliższej.  
 

Rekomendacje a działania w praktyce 
Większość gmin podejmuje działania wynikające z ogólnopolskich 

rekomendacji PARPA. Jednak ― co zostało już wspomniane ― przesyłane do niej 
sprawozdania z realizacji programów wykazują, iż poszczególne cele różnie są 
pojmowane lub interpretowane. Powoduje to nie tylko rozbieżności merytoryczne, 
ale także w procesie finansowania projektów. Relacje między poszczególnymi 
działaniami były przedmiotem badań A. Margasińskiego8, który przez sześć lat 
analizował dane z 324 programów w 95 gminach. Wykazał m.in. ― podobnie jak 
wcześniej S. Badora i I. Mudrecka9 ― że gminy nie prowadzą systematycznych 
działań profilaktycznych oraz przeznaczają zbyt mało środków na profilaktykę 
bezpośrednią. 

Analiza sprawozdań zbiorczych PARPA z lat 2011―2015 wskazuje, że lista 
proponowanych działań jest z każdym rokiem dłuższa i bardziej zróżnicowana. Nie 
zawsze jednak chodzi tutaj o nowy zakres działań, gdyż niektóre z nich wcześniej 
uznawane za pokrewne, zaczęto traktować jako odrębne. Ponadto wprowadzono 
nowe obszary działań. Jednakże proporcje podziału posiadanych środków zostały 
ogólnie zachowane, mimo że można było dostrzec relatywnie większe spadki lub 
wzrosty przydzielanych środków przeznaczanych na zadania bardziej szczegółowe, 
w tym m.in. coraz niższe docenianie działań pro-terapeutycznych. Wprawdzie cel 
ten bywa realizowany w kontekście rosnących środków w „puli profilaktyki” i poprawy 
finansowania innych rodzajów zadań, to bezpośrednia pomoc terapeutyczna zdaje 
się stanowić obszar coraz bardziej zaniedbywany. W odniesieniu do spadku 
nakładów na programy terapeutyczne w placówkach lecznictwa odwykowego trudno 
jednak go racjonalnie wytłumaczyć w kontekście danych ukazujących wzrost 
konsumpcji alkoholu i wiążących się z nim zagrożeń. Z danych PARPA wynika, że 
w ostatnich latach w Polsce było ok. 800 tys. uzależnionych i liczba ich się nie 
zmniejszała, a pijących ryzykownie było jeszcze dodatkowo około 2-2,5 mln osób. 
Należy też zauważyć, że ponadto ― jak stwierdził W.S. Zgliczyński10 ― negatywne 
konsekwencje sprzyjające wzrostowi alkoholizmu dotykają też około 3 mln członków 
rodzin osób uzależnionych.  

                                                           
7Rekomendacje do realizowania i finansowania…, dz. cyt., Warszawa 2012, s. 5-6; Rekomendacje do 
realizowania i finansowania…, dz. cyt., Warszawa 2015, s. 8. 
8A. Margasiński, Rodzina alkoholowa…, dz. cyt. 
9Strategie rozwiązywania…, dz. cyt., s. 161. 
10W.S. Zgliczyński, Alkohol w Polsce, „Infos”. 2016, nr 11. 
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Powyższe dane mogą pośrednio świadczyć o wzroście potrzeb 
terapeutycznych w omawianym zakresie, zwłaszcza na poziomie lokalnym. 
Jednakże samorządy nie zawsze potrzeby te traktowały proporcjonalnie do istoty 
zagrożenia, a odsetek gmin nie wspierających leczenia odwykowego był dość 
wysoki, co znajduje odzwierciedlenie w tabeli 1.  

 
Tabela 1. Zaangażowanie samorządów w zwiększanie dostępności do terapii 

osób uzależnionych od alkoholu 

Lata Wysokość nakładów w zł 
Odsetek gmin niewspierających lecznictwa 
odwykowego 

2013 34 743 011 56 

2014 37 877 360 58 

2015 34 595 207 60 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 
stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przyjęte przez Radę Ministrów w trybie 
obiegowym 16 stycznia 2017 r., przekazane Marszałkowi Sejmu 20 stycznia 2017r., 
Oprac. Minister Zdrowia, Warszawa 2017, źródło: file://C:-
/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20In ternet%20Files/ 
Content.IE5/INUNG0EH/RM-24-4-17.pdf, (pobrano: 20.10.2018). 

 
W tabeli 2 przedstawiono dane ze sprawozdań zbiorczych z lat 2006, 2010, 

2014 i 2015, dotyczących dostępności do pomocy terapeutycznej. Z danych tych 
wynika, że lista działań związanych z pomocą terapeutyczną na rzecz odwyku od 
alkoholu z każdym rokiem była dłuższa i bardziej zróżnicowana. 

I tak np. w sprawozdaniu z 2006 r. opisano 12 tego typu działań, natomiast  
w kolejnych latach dochodziło do aż 22 działań. Zaznaczyć przy tym należy, że nie 
zawsze dotyczyło to nowego ich zakresu, lecz wiele z nich traktowanych najpierw 
jako cząstkowe, z czasem zaczęto traktować jako odrębne. Ponadto wdrażano 
również nowe obszary działań, a zważywszy na to, że źródło finansowania było co 
rok zasobniejsze, to mimo tego niektóre z nich realizowane były w mniejszym 
zakresie. Do takich zalicza się m.in. te, które miały zapewniać zwiększenie 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionych lub 
zagrożonych uzależnieniem. Na dodatek PARPA dofinansowywała placówki 
lecznictwa odwykowego (terapie, remonty, wyposażenie bądź pokrywała koszty 
zatrudnienia kadry tych placówek) oraz wspierała finansowo punkty konsultacyjne. 

Jak wynika z zawartego w tabeli 2 zestawienia wydatkowanych na te cele 
środków, nastąpił bardzo duży spadek finansowania działań prowadzonych przez 
placówki lecznictwa odwykowego w zakresie środków na dofinansowanie 
programów terapeutycznych, gdzie w roku 2014 r. wysokość tego wsparcia 
odpowiadała zaledwie 38% wsparcia finansowego z roku 2006. Jeszcze większy był 
spadek sum przeznaczanych na szkolenia pracowników lecznictwa odwykowego, 
inwestycje, remonty, sprzęt, materiały, które w latach 2010 i 2014 nie przekraczały 
nawet 4,5% środków, jakie wydano na te cele w roku 2006. 
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Tabela 2. Środki przeznaczone w latach 2006―2015 na zadania związane  
z dostępnością pomocy odwykowej 

Dofinansowanie zadań 2006 2010 2014 2015 

Funkcjonowanie placówek 
lecznictwa odwykowego i ich 
działań 

38 085 
722,29 

  35 859 
843,59 

37 877 
358,30 

34 597 207,14 

w tym: dofinansowanie 
programów terapeutycznych 
realizowanych  
w placówkach lecznictwa 
odwykowego 

22 041 
037,26 

10 
138 531,00 

8 424 
916,00 

b.d. 

Szkolenia pracowników 
lecznictwa odwykowego, 
inwestycje, remonty, sprzęt, 
materiały 

16 044 
685,03 

673 556,00 681 101,00 2 508 032,62 

Funkcjonowanie punktów 
konsultacyjnych 

33 033 
280,29 

28 788 
107,64 

35 103 
513,62 

38 267 057,12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawień w: Profilaktyka  
i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych  
w 2006 r., Wyd. PARPA. Warszawa 2006; analogiczne dokumenty PARPA za rok: 
2010; 2014; oraz dane cząstkowe za 2015 r. 

 
Działo się tak w sytuacji, gdy rosły potrzeby w zakresie dostępności tej terapii, 

o czym świadczył wydłużający się czas oczekiwania na spotkanie z psychologiem, 
psychiatrą, terapeutą, czy na podjęcie terapii. Stwierdzono m.in., że: „Wiele 
placówek przyjmuje jedynie taką ilość pacjentów, która wynika z wyliczenia 
możliwych na miesiąc przyjęć, a więc 1/12 kontraktu rocznego (...). Jedynie nieco 
ponad 37% placówek przyjmuje pacjentów uzależnionych natychmiast po 
zgłoszeniu się do placówki. Jedna czwarta placówek wyznacza pacjentom termin do 
tygodnia czasu. Natomiast 1/5 placówek przyjmuje pacjentów do diagnozy i leczenia 
dopiero po 2 tygodniach od daty zgłoszenia się (...) istnieją również placówki, które 
wyznaczają termin przyjęcia za trzy, a nawet cztery tygodnie”11. Sytuacja taka 
powinna stanowić wyzwanie dla gmin, a tymczasem już wcześniej przywoływane 
dane świadczą o spadku zrozumienia dla potrzeb placówek leczniczych, o czym 
świadczy fakt, że w 2013 r. na dofinansowanie lecznictwa odwykowego w ramach 
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
przeznaczono łącznie zaledwie 7% środków przeznaczonych na realizację zadań 
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Taki był 
obraz działań w 44% gmin, a pozostałe (56%) nie przekazały żadnych środków na 
wspieranie placówek leczniczych związanych z terapią uzależnień12. Zgodnie  
z ustaleniami poczynionymi przez PARPA „… pomocy chętniej udzielają duże 

                                                           
11Według: S. Wolny: Raport o stanie lecznictwa…, dz. cyt. 
12Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  przyjęte 
przez Radę Ministrów 29 grudnia 2014 r., przekazane do Sejmu 14 stycznia 2015 r., Oprac. Minister 
Zdrowia, Warszawa 2015, s. 25; źródło: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-minis trow/informacje-i-
sprawozda/5567,informacje.html, (pobrano: 19.10.2017).  

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-minis%20trow/informacje-i-sprawozda/5567,informacje.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-minis%20trow/informacje-i-sprawozda/5567,informacje.html
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gminy, które mają placówki na swoim terenie (...) Te, które ich nie mają, mogą 
przekazywać środki placówkom w powiecie”13.  

Omawiane działania realizowane były na poziomie państwa, województw, 
powiatów i gmin. Jednak sprawozdania ministerialne, jak i te z PARPA, ukazywały 
tylko dane zbiorcze (gdzie najniższym poziomem przedstawianych danych jest 
województwo), podczas gdy to gminy dysponowały 95% wszystkich środków 
zapisanych w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie 
alkoholizmowi). Gminy są zatem podmiotami kluczowymi w realizacji zadań  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.  
 
 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej na przykładzie 
wybranych miast b. Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 

Z uwagi na wielość możliwych czynników różnicujących sytuację  
w poszczególnych gminach, dla celów niniejszego opracowania został dokonany 
wybór kilku miast na prawach powiatu z Aglomeracji Górnośląskiej. Były to miasta 
grodzkie będące członkami byłego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, 
którego celem było m.in. dążenie do kreowania wspólnego systemu bezpieczeństwa 
mieszkańców i opieki zdrowotnej14.  

Analiza miejskich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz sprawozdań z ich realizacji na terenie Katowic, Gliwic, Rudy 
Śląskiej, Chorzowa, Bytomia, Świętochłowic i Mysłowic, zmierzała do uzyskania 
odpowiedzi na pytanie: „W jakim zakresie, zgodnie z rekomendacjami PARPA, cel 
zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich 
rodzin, jest realizowany na terenie wybranych miast Górnego Śląska?”. Deklaracje 
działań w tym zakresie zawarte są w tabeli 3.  

W przypadku Katowic nie wszystkie działania wymienione w programie15 można 
uznać za ściśle korespondujące z działaniami terapeutycznymi (do tego zakresu nie 
należy ani profilaktyka, ani działania podejmowane przez asystenta rodziny, czy 
przez stowarzyszenia abstynenckie; terapią nie jest też informowanie  
o możliwości pozyskania pomocy). Jeszcze więcej nieścisłości ujawniła treść 
sprawozdania z realizacji takiego programu w 2014 r., gdyż w relacji z działań 
zestawionych z omawianym celem były m.in. działania związane z procedurą 
zobowiązującą do leczenia odwykowego, które prowadzone jest przez Miejskie 
Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych16. W sumie, katowickie 
sprawozdanie istotnie omawiało szereg różnych działań podejmowanych w zakresie 
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, jednak nie na tyle dostatecznie 
dokładnie, by móc orzekać o ich związku z terapią. 

Równie trudno ocenić rezultaty działań, które zestawiono z danymi liczbowymi, 
gdyż zawierały one jedynie liczby korzystających z poszczególnych form działań  

                                                           
13J. Fudała, Uzależnieni od alkoholu czekają w kolejkach na leczenie. Jak gmina może wspierać 
lecznictwo odwykowe, „Informator dla Radnych”. 2017, s. 7, źródło: http://www.parpa.pl/images/file/INFOR 
MATOR%20DLA%20RADNYCH. pdf, (pobrano: 10.01.2018). 
14Górnośląski Związek Metropolitalny. Cele i zadania, Katowice 2008, źródło: http://gzm.org.pl/, (pobrano: 
16.06.2017). 
15Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2014 rok. 
Katowice 2013, źródło: https: //docplayer.pl/9790343-Uchwala-nr-xli-952-13-rady-miasta-katowice-z-
dnia-30-pazdziernika-2013-r.html, (pobrano: 25.06.2018). 
16Sprawozdanie z realizacji: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2014 rok. Katowice 2015, źródło: file://C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/-
Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1ZQKMZPK/ 114.pdf, (pobrano: 13.04.2018). 

http://www.parpa.pl/images/file/INFOR%20MATOR%20DLA%20RADNYCH.%20pdf
http://www.parpa.pl/images/file/INFOR%20MATOR%20DLA%20RADNYCH.%20pdf
http://gzm.org.pl/
https://docplayer.pl/9790343-Uchwala-nr-xli-952-13-rady-miasta-katowice-z-dnia-30-paz%20dziernika-2013-r.html
https://docplayer.pl/9790343-Uchwala-nr-xli-952-13-rady-miasta-katowice-z-dnia-30-paz%20dziernika-2013-r.html
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w roku sprawozdawanym, bez danych z roku ubiegłego, czy też bez próby opisania 
niedoborów w tym zakresie. Autorzy sprawozdania precyzyjnie wyliczyli, ile środków 
otrzymali poszczególni wykonawcy, ale nie uwzględniali podziału tych środków  
w zależności od realizowanych celów, co sprawia, że trudno orzec o stopniu ich 
realizacji. 

Program z Gliwic również uwzględniał cel, jakim było „…zwiększenie 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu”17. Cel ten został nawet nazwany operacyjnym, a jego osiągnięcie zostało 
powiązane z dwoma przedsięwzięciami: 
  ― z pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych,  
  ― z prowadzeniem programów i rozmów, które motywują osoby uzależnione do 
abstynencji i pomagają ją utrzymać. 

Podano w nim również mierniki ilościowe ― liczbę osób uczestniczących  
w programach oraz liczbę przeprowadzonych z nimi rozmów. Zgodnie z tymi 
ustaleniami, w sprawozdaniu18 przytoczono w/w. liczby i stwierdzono, że „Cel został 
zrealizowany”. Jednak zarówno w programie, jak i w sprawozdaniu nie było danych 
o środkach przeznaczonych na realizację tych działań, jak również danych 
dotyczących przyjętych mierników z lat poprzednich, czy też założeń (co do 
docelowej liczby osób/rozmów), które istotnie upoważniałyby do późniejszego 
orzekania o realizacji celu. 

 
Tabela 3. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej w programach 

wybranych miast b. Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 

Miasto Deklarowane działania 

K
a

to
w

ic
e
 

Prowadzenie działalności Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od 
Alkoholu działającego w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień. 
Prowadzenie w ramach MOPS Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, 
Metodyki i Strategii, które podejmuje działania w zakresie uzależnień, związane 
z poradnictwem i profilaktyką dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, w tym poprzez 
wsparcie asystenta rodziny. 
Zwiększenie dostępności leczenia odwykowego poprzez finansowanie 
programów terapeutycznych dla mieszkańców Katowic, ze szczególnym 
uwzględnieniem specjalistycznych programów dla dzieci  
i młodzieży oraz klientów MOPS. 
Organizowanie grup terapeutycznych oraz wspomaganie grup wsparcia dla 
osób uzależnionych oraz ich rodzin. 
Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla rodzin z problemem 
alkoholowym − w tym zwłaszcza dla dzieci  
i młodzieży. 
Wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych z zakresu 
problemów alkoholowych oraz stowarzyszeń abstynenckich i trzeźwościowych. 

                                                           
17Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2014. 
Gliwice 2013, źródło: file://C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet-
%20Files/Content.IE5/CK4U75B4/Miejski_Program_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkohol
owych_dla_miasta_Gliwice_na_rok_2014.pdf, (pobrano: 20.03.2018). 
18Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla miasta Gliwice za rok 2014. Gliwice 2015, źródło: https://bip.gliwice.eu/pub/ html/um/files/ZD/pdf, 
(pobrano: 12.04.2018). 

https://bip.gliwice.eu/pub/%20html/um/files/ZD/
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G
liw

ic
e
 Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych. 
Prowadzenie programów i rozmów, które motywują osoby uzależnione do 
abstynencji i pomagają ją utrzymać. 

R
u

d
a

 Ś
lą

s
k
a
 

Wspieranie działalności Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej 
SP SOS w Rudzie Śl. 
Finansowanie programów terapeutycznych.  
Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programów profilaktycznych. 
Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia skuteczności terapii uzależnień. 
Finansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej lub specjalistycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich 
dożywianiem.  
Finansowanie działalności poradnictwa z zakresu uzależnień od alkoholu.  
Organizację i finansowanie szkoleń i zajęć warsztatowych podnoszących 
kwalifikacje wybranych grup pracowników, m.in. pracowników służby zdrowia, 
nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych. 

C
h

o
rz

ó
w

 

Współpraca z placówkami leczenia uzależnienia od alkoholu (udzielającymi 
świadczenia zdrowotne  
w formie ambulatoryjnej oraz w ramach hospitalizacji). 
Realizacja programów interwencyjnych, konsultacyjno-poradniczych  
i terapeutycznych na rzecz osób uzależnionych, pijących szkodliwie  
i ryzykownie oraz ich rodzin. 
Prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików 
oraz działań motywujących do leczenia − kompleksowy program pomocy 
osobom uzależnionym i ich rodzinom prowadzony w ramach ośrodka 
konsultacyjnego. 

B
y
to

m
 Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom. 

Podmioty lecznicze świadczące usługi w zakresie terapii uzależnień. 
Ruch AA, Al.-Aten, DDA. 
Kluby Abstynenckie.  
Klub integracji społecznej \inne uprawnione podmioty. 

Ś
w

ię
to

c
h

ło
w

ic
e
 Podejmowanie działań mających na celu kształcenie umiejętności 

pozwalających na pełnienie ról społecznych osobom uzależnionym od alkoholu 
po zakończeniu leczenia odwykowego oraz osobom uzależnionym 
od narkotyków po zakończeniu terapii w zakładzie opieki zdrowotnej. 

Prowadzenie działań profilaktycznych. 
Prowadzenie działań mających na celu pomoc osobom uzależnionym od 
alkoholu i współuzależnionym. 

M
y
s
ło

w
ic

e
 

Wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań 
samopomocowych prowadzonych przez kluby i stowarzyszenia abstynenckie  
Organizowanie obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego 
programu terapeutycznego  
Kontynuację terapii z osadzonymi w Areszcie Śledczym  
Organizowanie i rozwijanie działalności pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży ze 
środowisk zagrożonych problemem alkoholowym  
Udzielanie dotacji celowych na realizację zadań wynikających z Miejskiego 
Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych klubom sportowym, które statutowo 
zajmują się profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Miejskich Programów Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ww. miast na 2014 r. 



160 

 

 

Zgodnie z zaleceniami PARPA, cel dotyczący zwiększanie dostępności terapii 
znalazł się również w programie Rudy Śląskiej19. Z celem tym zestawiono szereg 
zadań w dużej części dość luźno powiązanych ze zwiększaniem dostępności terapii, 
gdyż ujęto tam działania profilaktyczne, poradnictwo, działalność opiekuńczo-
wychowawczą, itd. (PARPA również uwzględniała w swoich rekomendacjach 
zadania w tym zakresie, aczkolwiek wiązała je z innymi celami).  

Wprawdzie autorzy programu deklarowali podejmowanie działań na rzecz 
zwiększenia skuteczności terapii uzależnień, to jednak przy opisie wskaźników 
znajdowały się wyłącznie wykazy liczby szkoleń, programów, osób przeszkolonych 
oraz korzystających z terapii. Tymczasem w sprawozdaniu o rezultatach tych działań 
już nie wspominano20. Podawano jedynie liczbę osób skierowanych przez MKRPA, 
które zgłosiły się do OTU. Dane, które autorzy podali w tym „Sprawozdaniu…”,  
w zestawieniu z analogicznymi danymi z lat ubiegłych (2011, 2012, 2013) dowodziły, 
że od 2012 r. na terapię zgłaszało się corocznie coraz mniej osób. Pozostałe 
działania opisane były opisane dość ogólnie, np.: „Komisja współpracowała z OTU 
(...) Wyrażającym chęć dobrowolnego leczenia w zakładach zamkniętych (...) 
udzielała pomocy i informacji o ich umiejscowieniu i formalnościach 
poprzedzających podjęcie leczenia...”21.  

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2014 rok w Chorzowie22 cel zwiększania dostępności terapii obejmował sześć 
zadań. Jednak większość z nich została na tyle ogólnikowo sformułowana, że trudno 
wnioskować o ich związku z dostępnością terapii, jak np. współpraca z ośrodkami 
leczniczymi. Dyskusyjne było też to, na ile zwiększaniem dostępności była sama 
działalność MKRPA. Do omawianych zadań zaliczano też prowadzenie monitoringu 
liczby korzystających z terapii uzależnień, podczas gdy nie wspominano  
o monitoringu pozostałych działań.  

Z kolei w programie rozwiązania problemów alkoholowych w Bytomiu23 cel 
zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej był jednym z 14 kierunków działań. 
Jednak definiując działania szczegółowe w ramach hasła „Terapia”, wymieniano 
m.in. programy terapeutyczne dla uzależnionych, DDA, współuzależnionych, itd.,  
a także mówiono o wspieraniu działalności podmiotów udzielających świadczeń  
z zakresu terapii uzależnień oraz o dofinansowaniu szkoleń podnoszących 
kwalifikacje osób prowadzących terapię uzależnień od alkoholu i współuzależnienia. 
W programie nie określano danych liczbowych, ani kosztów realizowanych działań. 
Władze miasta nie zamieszczały treści sprawozdania z jego realizacji na swojej 
stronie internetowej.  

                                                           
19Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ruda Śląska na rok 
2014. Ruda Śląska 2013, źródło: file://C:/Users/User/AppData/Local/-
Microsoft/Windows/Temporary%20Inter net%20Files/Content.IE5/ACAVWBWF/uchw_ 226_2013.pdf, 
(pobrano: 30.03.2018). 
20Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie 
Śląskiej za 2014 r. Ruda Śląska 2015, źródło: http://mkrpa-rudaslaska.pl/-
sprawozdaniemkrpaza2014.doc, (pobrano: 11.05.2018). 
21Tamże. 
22Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. Chorzów 2013, 
źródło: file://C:/Users/ User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Fi 
les/Content.IE5/ CK4U75B4/u_730.pdf, (pobrano: 21.06. 2018). 
23Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Patologii 
Społecznych w Bytomiu na 2014 rok. Bytom 2013, źródło: http://mapa-
reagujemy.slask.pl/wpcontent/uploads/ 2013/10/ALKO_ 2014_BYTOM.pdf, (pobrano: 07.04. 2018).  

file:///C:/Users/%20User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Fi%20les/Content.IE5/%20CK4U75B4/u_730.pdf
file:///C:/Users/%20User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Fi%20les/Content.IE5/%20CK4U75B4/u_730.pdf
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W Świętochłowicach zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych związane było z trzema rodzajami działań, 
wśród których jedynie trzecie odnosi się do terapii, ale i ono było na tyle ogólnikowo 
sformułowane, że ostateczna ocena stała się wątpliwa24. Dopiero z treści 
sprawozdania25 wynika, że działania te były realizowane przez dwa podmioty: CIS 
oraz ZOZ w Świętochłowicach (Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień). Wśród 
zawartych w nim informacji wymieniono również kwotę ponad 552 tys. zł przekazaną 
na ten cel. Opisano także istotę działań CIS i podano tematykę zajęć dla 
uczestników. O wiele bardziej precyzyjnie opisane zostały działania ZOZ, bowiem  
w sprawozdaniu została m.in. podana liczba uczestników (28 osób) i udzielonych 
świadczeń. Jednak do pełnego obrazu sytuacji brakowało odniesienia wymienionej 
liczby osób do liczby osób korzystających ze świadczeń w ramach kontraktu NFZ, 
bądź do liczby korzystających z usług placówki w latach poprzednich. Jednakże, jak 
zapewnili autorzy sprawozdania: „Program okazał się ważną propozycją 
uzupełniającą ofertę terapeutyczną dla uzależnionych (...), którzy do tej pory 
zmuszeni byli do jej poszukiwania w miastach ościennych (...) konieczność 
poszukiwania tego rodzaju pomocy stanowi dla wielu pacjentów argument do 
całkowitej rezygnacji z leczenia”26.  

W programie dla Mysłowic założono, że zwiększanie dostępności do terapii 
realizowane będzie w formie pięciu działań, wśród których znajdą się m.in. 
dotowanie klubów sportowych oraz finansowanie zajęć pozalekcyjnych, a zatem 
działania, które co najwyżej można kojarzyć z profilaktyką, a nie z działalnością 
terapeutyczną27. Warto jednak zauważyć, iż w programie wskazano równocześnie 
realizatorów wymienionych w nim działań, a także ustalono wskaźniki monitoringu: 
liczbę osób objętych programami; wydatki poniesione na wspieranie działalności 
środowisk abstynenckich. Stosownie do tak określonego planu działań,  
w sprawozdaniu przytoczono liczby uczestników programów, liczbę godzin pracy 
świetlic, jednak nie określono poniesionych wydatków28. 

 
Podsumowanie 
Poprzez zawarte w niniejszym opracowaniu dane i rozważania dotyczące: 
 ― wielkości środków przeznaczanych na zadania związane z dostępnością 

pomocy na rzecz odwyku w latach 2011-2015; 
 ― zaangażowania samorządów w zwiększanie dostępności do terapii osób 

uzależnionych (mierzonego odsetkiem gmin niewspierających lecznictwa 
odwykowego); 

                                                           
24Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2014 r. Świętochłowice 2013, źródło: 
www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/bip.../_006_007 _004_024_ 379962.doc?...1..., (pobrano: 
13.03.2018). 
25Sprawozdanie opisowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciw działania Narkomanii za rok 2014. Świętochłowice 2015, źródło: 
http://www.bip.Swietochlowice.pl/res/serwisy/bip-swietochlowice/komunikaty/_003_006_003_445449.pdf?-
version=1.0, (pobrano: 12.06.2018). 
26Tamże. 
27Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach na rok 2014. 
Mysłowice 2014, źródło: http://mapa-reagujemy.slask.pl/wp-content/uploads/2013/-
11/alko_2014_myslowice.pdf, (pobrano: 30.04.2018). 
28Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za 2014 r. Mysłowice 2015, źródło: http://www.bip.myslowice.pl/data/other/pkt_4_-
sprawozdanie_z_realizacji _miejski.pdf, (pobrano: 16.04.2018). 

http://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/bip.../_006_007%20_004_024_%20379962.doc?...1...,%20(pobrano:%2013.03.2018).
http://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/bip.../_006_007%20_004_024_%20379962.doc?...1...,%20(pobrano:%2013.03.2018).
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 ― nadwykonań (w stosunku do kontraktów w placówkach leczenia uzależnień 
od alkoholu w latach 2013-2015); 

 ― środków przeznaczonych w latach 2006-2015 na zadania związane  
z dostępnością pomocy odwykowej; 

 ― środków przeznaczonych w latach 2013-2015 na zadania związane z celami 
innymi niż terapeutyczne; 

 ― zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej w programach wybranych 
miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; 

można sformułować następujące konstatacje. 
1. Rekomendowane przez PARPA zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem, jest celem, który był interpretowany dość swobodnie i prawie 
dowolnie przez twórców programów i sprawozdań dotyczących takiej pomocy. 
Dlatego zdarzało się, że w programach i sprawozdaniach zadania polegające na 
finansowaniu lub dofinansowaniu programów terapeutycznych, bądź zatrudnieniu 
dodatkowych osób dla prowadzenia terapii, były często pomijane lub ledwo 
zauważalne. 

2. Zważywszy na wieloletnie już doświadczenia samorządów lokalnych  
w sporządzaniu omawianych programów i sprawozdań, wpisywanie w nie tak 
odległych od ich celu działań, jak: profilaktyka; sport; zagospodarowanie czasu 
wolnego obecnych lub byłych osób uzależnionych itp., stawia pod znakiem 
zapytania istnienie nadzoru merytorycznego nad realizacją działań wskazywanych 
w tych dokumentach. Widoczne było w nich dość powierzchowne, deklaratywne 
stosowanie się do „Rekomendacji” PARPA. W dokumentach tych występowały też 
braki metodologiczne (w zakresie diagnozy, ustalenia wskaźników i oceny 
rezultatów), które dotyczyły nawet autonomicznych, oddolnych działań. 

3. Często brakowało przyjmowania lokalnie określonych celów dotyczących 
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  
i zagrożonych uzależnieniem, które wymagałyby przyjęcia ustaleń wybiegających 
poza rekomendacje PARPA, a przynajmniej na podjęcie z nimi jakiejś dyskusji. Tym 
bardziej, że coroczne badania „PARPA G1 ― Sprawozdanie z działalności 
samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych” są też narzędziem monitoringu na tym polu29. 

4. Brak dostatecznej uwagi dla zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej 
kierowanej wobec osób uzależnionych od alkoholu uwidacznia się w drugorzędnym 
traktowaniu przez samorządy miast potrzeb zasobów ludzkich i finansowych dla 
realizacji tego celu. Nie widać też prób oszacowania wielkości deficytu dostępności 
tej pomocy terapeutycznej (np. poprzez długość czasu oczekiwania na nią). 
Pomocnym mogłoby być tutaj przyjęcie założenia o wzrostowej tendencji liczby osób 
wymagających korzystania z takiej pomocy, jednak żadne z badanych miast nie 
podało w swoich programach, czy sprawozdaniach, nawet liczby osób dotychczas 
uczestniczących w terapii. Jeżeli zdarzało się, że w związku z omawianym zadaniem 
np. zestawiano liczbę osób przyjętych przez członków komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych w odniesieniu do tego rodzaju danych z lat poprzednich, 
to brakowało komentarzy analityczno-podsumowujących w tej sprawie. 

                                                           
29PARPA G1 ― Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, źródło: www.swiatproblemow.pl/ magazyn/listopad-
2016/”>Listopad, Wyd. PARPA. Warszawa 2016, (pobrano: 10.10.2017). 
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5. Tego rodzaju luki czy niezgodności nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, 
że programy rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym programy dotyczące 
pomocy terapeutycznej kierowanej wobec osób uzależnionych od alkoholu) 
realizowane były w sposób strategiczny, długofalowy, zgodny z wymogami  
i oczekiwaniami społecznymi. Do takiej sytuacji przyczyniała się sama PARPA, która 
wskazując określony cel, nie precyzowała w jakim stopniu potrzeby z nim związane 
powinny być zaspokajane. Stwierdzała tutaj jedynie, że zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej wymaga dofinansowania wyposażenia świadczących ją 
placówek leczniczych również przez gminę. Nie określała przy tym, czy zadanie to 
powinno być realizowane w ramach wyodrębnionego celu (np. podnoszenia 
standardów pracy placówek terapeutycznych i pomocowych). W rezultacie, 
programy oraz sprawozdania z ich realizacji stawały się dość dowolnie 
sporządzonymi dokumentami, wskazującymi na pewne działania gminy/miasta, 
odległe od całościowego, zintegrowanego rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Treść programów zdawała się nierzadko świadczyć, że ich twórcy i realizatorzy byli 
pogodzeni z sytuacją braku sukcesów w walce z problemami alkoholowymi. 

6. Widoczny zastój w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
przemawia za zmianą kształtu dotychczasowych ogólnopolskich rozwiązań, 
bazujących głównie na gminnych (miejskich) komisjach rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Ich członkowie, mimo uczestnictwa w finansowanych przez gminy 
szkoleniach, nie byli w stanie sprostać spoczywającym na nich zadaniom (tutaj 
zwłaszcza odpowiedniemu planowaniu i koordynowaniu realizacji wszystkich 
działań leżących w ich kompetencji). Tym bardziej, że sprawom tym rzadko 
poświęcały dostatecznie wiele uwagi władze samorządowe, a także środowiska 
polityczne je rekomendujące.  
 

Streszczenie 
W artykule została dokonana analiza działań podejmowanych przez jednostki 

samorządu lokalnego poprzez programy dotyczące pomocy terapeutycznej 
kierowanej wobec osób uzależnionych od alkoholu i ich skuteczności na rzecz 
pomocy terapeutycznej kierowanej do tych osób. Mając na uwadze liczebność  
i natężenie badanego zjawiska wśród ludności zamieszkałej na obszarach 
podupadłego przemysłu ciężkiego, analiza ta została dokonana na przykładzie 
wybranych miast b. Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. 

Okazało się, że rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, jest celem, 
który na szczeblu lokalnym był interpretowany dość swobodnie i prawie dowolnie 
przez twórców programów i sprawozdań dotyczących takiej pomocy. Brakowało 
dostatecznej uwagi dla zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej kierowanej 
wobec osób uzależnionych od alkoholu, co uwidaczniało się w drugorzędnym 
traktowaniu przez samorządy miast potrzeb zasobów ludzkich i finansowych dla 
realizacji tego celu. 

Widoczny zastój w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
przemawia za zmianą kształtu dotychczasowych ogólnopolskich rozwiązań, 
bazujących głównie na gminnych (miejskich) komisjach rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  

Słowa kluczowe: alkoholizm, profilaktyka, terapia, kwestia społeczna, 
samorząd lokalny 
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Summary 
The paper presents an analysis of actions undertaken by local government units 

within the framework of therapeutic aid programmes dedicated to alcohol dependent 
individuals and their effectiveness related to therapeutic assistance to such 
individuals.. In view of the population size and intensity of the analysed phenomenon 
among the inhabitants of the area affected by heavy industry decline it was decided 
to conduct the study based on selected cities of the former Metropolitan Association 
of Upper Silesia. 

It turned out that increased accessibility of therapeutic and rehabilitation 
assistance for alcohol dependent individuals and those at risk of alcohol 
dependence, recommended by the State Agency for the Prevention of Alcohol-
Related Problems, is the objective, which on the local level was interpreted rather 
broadly and practically arbitrarily by the those responsible for the creation of such 
programmes and preparing reports concerning such assistance. Increased 
accessibility of therapeutic assistance for alcohol dependent individuals was not  
a priority for the municipal authorities, which was manifested in the allocation of 
human and financial resources treated as a minor problem. 

The evident stagnation in the solution of alcohol-related problems suggests the 
need to introduce changes in the current approach adopted on the national scale, 
based mainly on commune (municipal) committees for the prevention of alcohol-
related problems. 

Key words: alcoholism, prevention, therapy, social issues, local government. 
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Konrad ZAMIRSKI 
 

PROJEKT USTAWY O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA 
EWANGELICZNYCH CHRZEŚCIJAN (ASPEKTY LEGISLACYJNE) 

 
 

Wprowadzenie 
Jak pisze Michał Pietrzak, „19 maja 1989 r. Sejm uchwalił trzy ustawy 

wyznaniowe: 1) o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego, 2) o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, 3) o ubezpieczeniu społecznym duchownych. Ustawy 
te ze względu na ich zakres i treść należy uznać za wydarzenie przełomowe  
w polityce wyznaniowej państwa.”1. Ta wstępna konkluzja powoduje istotne 
implikacje w działaniu nie tylko organów państwa w aspekcie zmian politycznych, 
jakie zachodziły w Polsce w latach 90-tych XX wieku, ale także powodowała zmiany, 
jakich obywatele państwa oczekiwali także w sferze religijnej. Tak było także  
z Kościołem Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce, (dalej KECh), którego wierni 
starali się o ukształtowanie ich stosunku z państwem polskim (po 1989 roku - 
niezależnym) na zasadach ustawowych. Niniejszy artykuł ukazuje podstawy prawne 
dążenia Kościoła do uregulowania swego bytu prawnego w formie odrębnej ustawy 
partykularnej oraz zarys prac legislacyjnych2. Projekt ustawy o stosunku państwa do 
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan miał wiele redakcji i jego ostateczny kształt 
nigdy nie wyszedł poza prace Zespołu redakcyjnego przy Departamencie Wyznań  
i Mniejszości Religijnych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji (dalej: DWRMNiE), jednakże jego zarys stanowi w pewnym sensie 
materiał bazowy dla innych związków wyznaniowych z grupy Kościołów 
ewangelikalnych. Wejście w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, tworzy nowy model w relacjach Państwo – Kościoły  
i związki wyznaniowe. Akt ten wykreował warunki do budowy nowej polityki 
wyznaniowej państwa stanowiąc tym samym rozdział kościoła od państwa. Kolejne 
zmiany w postrzeganiu powstawania ustaw partykularnych dla związków 
wyznaniowych wprowadził art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, zgodnie z którym ”Stosunki 
między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi 
określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów  
z ich właściwymi przedstawicielami. Jednakże w zasadzie ani Konstytucja RP z 1997 
r., w monecie jej wejścia w życie, ani inne ustawy nie wskazywały w jaki sposób 
zawierać taką umowę, do której załącznikiem byłaby partykularna ustawa.  
W zakresie tym wydano także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2 kwietnia 
2003 r. (K 13/02), które określało pewne wytyczne3.  

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w RP, wiąże swoje dzieje z nurtami 
reformatorskimi Zwingliego, Lutra, Kalwina, które trafiły na ziemie Cesarstwa 
Rosyjskiego w XVIII i XIX stuleciu. Grupy religijne związane z protestantyzmem 

                                                           
1M. Pietrzak, Przełom w polskim ustawodawstwie wyznaniowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny  
i Socjologiczny”, Rok LII — zeszyt 2 — 1990, s. 1. 
2Artykuł powstał na podstawie dokumentów z KECh oraz informacji od Leona Dziadkowca z KECh. 
DWRMNiE oraz wglądu autora w akta Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych poz. 27. AA, 
email autora do DWRMNiE z dnia 31.01.2019 r., 25.03.2019 r. 
3https://www.saos.org.pl/judgments/106324 [dostęp: 9.03.2020]. 
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niemieckim zaczęły osiedlać się m.in. na Ukrainie za czasów Katarzyny II4. 
Działalność tych grup doprowadził do otwarcia oddziału Londyńskiego Towarzystwa 
Biblijnego w Petersburgu a następnie powstania ruchu ewangelicznych chrześcijan 
w Rosji5. Ewangeliczni chrześcijanie na ziemiach polskich najpierw działali w Kowlu 
od 1909 r.6. Do 1939 r. ewangeliczni chrześcijanie działali na Wołyniu, 
Wileńszczyźnie, Polesiu, a także w Małopolsce7. Następnie w Brześciu, w dniu 
7.06.1923 r., powstał Związek Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów w Polsce8. 
W 1927 r. decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, znak: 
L.VI.C.11/813/27 związek uzyskał aprobatę statutu. Ministerstwo Spraw 
Wojskowych przyznało także dla Związku stanowisko Prezbitera Wojskowego, 
celem sprawowania opieki duszpasterskiej nad współwyznawcami odbywającymi 
służbę wojskową.  

Na skutek zmiany granic w 1945 roku, znaczna część zborów Związku została 
poza granicami RP, w ramach Republik byłego Związku Radzieckiego. W dniu 28 
listopada 1946 r. Ministerstwo Administracji Publicznej potwierdziło ważność 
legalizacji z 1927 r. 

Od maja 1947 r. Ewangeliczni Chrześcijanie współtworzyli Zjednoczony Kościół 
Ewangeliczny. Kościół i jego duchownych objęły represje stalinowskie. Odwilż 
okresu Solidarności w Polsce, spowodowała ponowne działanie Kościół 
Ewangelicznych Chrześcijan. Kościół w dniu 22 stycznia 1990 r. uzyskał wpis do 
Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych pod nr 27. Statut Kościoła 
został zatwierdzony przez Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów decyzją 
administracyjną z dnia 25 listopada 1991 r. o nr W/DZO/757/919.  
 

Historia projektu ustawy 
Pierwszy projekt ustawy o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicznych 

Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej (brak daty – początek lat 90 tych XX wieku) 
przygotował dr Henryk Kołodziejek10. Projekt ten był dopracowany w 1998 roku na 
potrzeby rozpoczęcia procesu legislacyjnego11. W aktach kościelnych znajdują się 
propozycje uzupełnienia go przygotowane przez Henryka Karzełka z 26 marca 1998 
roku12. 

                                                           
4Л.А  Гапонюк, М.О Пирожко, В.Г Чайка, Євангельський рух на Волині. В документах і долях людей, 
Łuck 2009, s. 13. 
5AKECh, uzasadnienie do projektu ustawy z 1999 r., email z dnia 30.01.2019 r., s. 1-4. 
6L. Szenderowski, Ewangeliczni Chrześcijanie w Polsce[w:]Ewangeliczni Chrześcijanie. Ruch 
odrodzeniowo-reformatorski w historycznym Kościele Chrześcijańskim. Rys historyczny (XIX –XX w.), 
1982, s. 155. 
7AKECh, uzasadnienie do projektu ustawy z 1999 r…, s. 2. 
8N. Modnicka, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce, jako kościół wyboru. Analiza etnologiczna 
wspólnoty religijnej, Kraków 2010, s. 130. Zob. też H. R. Tomaszewski, Wspólnoty chrześcijańskie typu 
ewangeliczno – baptystycznego na terenie Polskiw latach b1858-1939, Warszawa 2006, s. 119. 
9Akta Rejestru kościołów i związków wyznaniowych, poz. 27, decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 23.03.2011 r., znak: DRWMNiE-WRIFK-6722-201/10, s. 1-17. 
10AKECh, projekt ustawy o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan  
w Rzeczypospolitej Polskiej – autorstwa Henryka Kołodziejka, s. 1-19, (segregator niebieski). 
11AKECh, projekt ustawy o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan  
w Rzeczypospolitej Polskiej.) – autorstwa Henryka Kołodziejka. 
12AKECh, poprawki do projekt ustawy o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan  
w Rzeczypospolitej. Telefax  z 26.03.1998 r. na nr 036552395, s. 1-2. 
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Przygotowana ustawa zawierała 38 artykułów, podzielonych na 5 rozdziałów. 
Rozdział 1 nosi tytuł „Przepisy ogólne”, art. 1-3. Rozdział 2 to „Osoby prawne 
Kościoła i ich organy”. Rozdział ten jest od art. 4-8. Rozdział 3 to „Działalność 
Kościoła” obejmująca art. 9-28. Projektowane normy stanowią największą część 
aktu. Rozdział 4 to „Sprawy majątkowe”, opisane w art. 29-35. Rozdział 5 ma tytuł 
„Przepisy przejściowe i końcowe”, art. 36-39. Ostatni przepis przewidywał wejście  
w życie ustawy w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia13. Inny projekt z 1998 roku 
autorstwa Aleksandra Merkera14 zawierał zarówno treść ustawy jak i jej 
uzasadnienie. Z uwagi na okres jego tworzenia (terminy zgłaszania wniosków 
rewindykacyjnych przed MKR), autor dodawał proponowany art. 38, który przesuwał 
termin składania wniosków. Jednakże w piśmie do Rady KECh autor projektu 
wskazywał na ryzyko wynikające z braku możliwości uchwalenia wcześniej ustawy  
i mogący upłynąć termin prekluzyjny z 31.12.1998 roku wg przepisów działu IIIa 
ustawy 17 maja 1998 roku - na złożenie wniosku15. Do listu tego dodany był także 
projekt wspólnego memoriału czterech bratnich kościołów – co miało pomóc  
w staraniu o rozpoczęcie prac nad projektami16. 

Stosowny projekt (wg dokumentów kościelnych) miał zostać wysłany do 
ówczesnego Ministra MSWiA – Wiceprezesa RM Janusza Tomaszewskiego w 1999 
roku w dwóch różnych wariantach ustawy17. Czynność ta stanowiła implikację ze 
wcześniejszego Memoriału Wspólnego czterech bratnich kościołów18. Do pisma 
załączona miała być projektowana umowa, projekty ustaw i uzasadnienie19. 
Załączony jeden z projektów ustawy liczy 11 stron. Jak w przypadku wcześniejszego 
projektu ma on te same nazwy 5 rozdziałów. Ten projekt liczy 41 artykułów20. 
Następnie jest uzasadnienie, wg którego opisuje się rys dziejów kościoła i sięga do 
jego protestanckiej natury21. Prace legislacyjne w tym temacie nie znalazły jednak 
zainteresowania władz i administracja państwowa nie podjęła żadnych starań. Poza 
tym, w innym piśmie Rady Kościoła do Ministra Janusza Tomaszewskiego z dnia 17 
maja 1999 roku, strona kościelna wskazuje, iż poza osobami wymienionymi we 
wniosku z dnia 29 stycznia 1999 roku, L.dz. 15/99, będzie ją także reprezentował 
ks. Prof. dr hab. Józef Krukowski (KUL)22.  

                                                           
13AKECh, projekt ustawy o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan  
w Rzeczypospolitej Polskiej.) – autorstwa Henryka Kołodziejka. 
14Polski prawnik i znawca prawa wyznaniowego. Zob. więcej w: P. Borecki, C. Janik (wybór i opracowanie 
naukowe),Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu 
Polski w archiwaliach z lat 1989-2010, Warszawa, 2011,  s. 12. 
15AKECh, pismo Aleksandra Merkera do Rady KECh z dnia 14.12.1998 roku, s. 1-3. (segregator 
niebieski). 
16AKECh, pismo Aleksandra Merkera do Rady KECh z dnia 14.12.1998 roku, s. 1-3. (segregator 
niebieski). 
17AKECh, projekt pisma (bez podpisu z poprawkami długopisem) do Wiceprezesa RM - Janusza 
Tomaszewskiego, s. 1-2. (segregator niebieski). 
18Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicznych 
Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej, 
Kościoła Zborów Chrystusowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 
19AKECh, projekt umowy do ustawy o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan  
w Rzeczypospolitej Polskiej – data 1999 r., s. 3. (segregator niebieski). 
20AKECh, projekt ustawy o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan  
w Rzeczypospolitej Polskiej – data 1999 r., s. 4-15. (segregator niebieski). 
21AKECh, uzasadnienie do projektu ustawy– data 1999 r., s. 18-19. (segregator niebieski). 
22AKECh, pismo z dnia 17.05.1999 roku, L.dz. 70/99, s. 1-1. 
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Wspólny memoriał - Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej  
w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan  
w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej 
Polskiej, Kościoła Zborów Chrystusowych w Rzeczypospolitej Polskiej, został 
skierowany do Prezesa Rady Ministrów – Leszka Millera. W treści Memoriału pisze 
się, że cyt. „W II Rzeczypospolitej Kościoły nasze chociaż były prawnie uznane, nie 
posiadały jednak przewidzianego w art. 115 Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. 
ustawowego uregulowania stosunku Państwa do naszych wspólnot”. Jednocześnie 
autorzy Memoriału podnoszą, iż dnia 8 czerwca 1995 r. Sejmu RP II kadencji 
rozpatrzył poselski projekt ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1121). Projekt w dniu 20 
lutego 1997 r. stał się ustawą obowiązującą, która została ogłoszona w Dzienniku 
Ustaw pod nr 41, poz. 254. Dokument kończył się konkluzją wg, której każdy  
z czterech Kościołów – autorów „Wspólnego Memoriału” wniesie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, ówcześnie - Krzysztofa Janika, wniosek o zawarcie 
umowy między Radą Ministrów a danym Kościołem, zgodnie z art. 25, ust. 5 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski ww. Kościołów zawierały projekty 
umowy, wykazy kościelnych osób prawnych oraz uzasadnienie do ustaw. Tym 
razem także administracja państwa nie podjęła się dzieła pac nad proponowanym  
z strony Kościoła projektem. 

Następnie, pismem z dnia 1 września 2009 roku23, strona kościelna ponownie 
wystąpiła do władz państwowych – tym razem do Premiera Donalda Tuska  
w sprawie uregulowania stosunku Rzeczypospolitej Polskiej z Kościołem 
Ewangelicznych Chrześcijan w RP. W piśmie tym podpisanym przez Tomasza 
Chyłka i Tadeusza Tołwińskiego wskazuje się, że ostatnie podjęcia przez Radę 
Ministrów prac nad swoim projektem ustawy partykularnej strona kościelna 
podejmowała w okresie od styczniu 1999 roku do lutego 2002 roku. Wskazuje się 
także na chęć realnego równouprawnienia Kościołów, o jakim mowa w Konstytucji - 
art. 25 ust. 5. Do pisma dołączono korespondencję z lat 1999-2002, w tym kopię 
Wspólnego Memoriału do prof. dr hab. Jerzego Buzka z 20 stycznia 1999 roku, kopię 
pisma różnych wcześniejszych pism oraz projekty umowy i ustawy wraz  
z uzasadnieniem24. Kopię ww. pisma skierowanego do Premiera Donalda Tuska 
otrzymali Tomasz Siemoniak – Sekretarz Stanu MSWiA oraz Józef Różański 
Dyrektor DWRMNiE MSWiA. Zgodnie z wersją I z 1999 roku projektu ustawy  
o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Rzeczypospolitej 
Polskiej, który wydaje się być autorowi najbardziej zaawansowanym pod względem 
redakcyjnym, w rozdziale 1., „Przepisy ogólne” w art. 1 (ust. 1-3), Ustawa określa 
stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz jego sytuację prawną i majątkową. W sprawach odnoszących się do 
Kościoła, nie uregulowanych w ustawie, stosuje się powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. Wszelkie zmiany niniejszej ustawy wymagają uprzedniej opinii Rady 
Kościoła25.  

                                                           
23AKECh, pismo Rady KECh do Premiera Donalda Tuska z dnia 1.09.2009 r., s. 1-2. (segregator 
niebieski). 
24AKECh, załączniki do pisma z dnia 1.09.2009 r. w liczbie 6. (segregator niebieski). 
25AKECh, wiadomość email z dnia 30.01.2019 r., załącznik 2 – projekt pisma do Krzysztofa Janika  
z projektem umowy i ustawy, strona, 4. 
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Przepis art. 2 (ust. 1-3), stanowi, że Stosunek Państwa do Kościoła jest 
kształtowany na zasadach poszanowania jego autonomii oraz wzajemnej 
niezależności. Kościół rządzi się w swoich sprawach własnym Prawem 
Wewnętrznym uchwalanym przez Synod Kościoła. Wszelkie zmiany niniejszej 
ustawy wymagają uprzedniej opinii Rady Kościoła. Art. 3 stanowi, że Kościół jest 
samodzielny i niezależny26. 

W rozdziale 2., „Osoby prawne Kościoła i ich organy”, w art. 4, podnosi się, że 
strukturę i organizację Kościoła określa jego Prawo Wewnętrzne. Zaś osobowość 
prawną posiadają: Kościół jako całość; zbory; seminaria i szkoły teologiczne, ośrodki 
kursów biblijnych, placówki oświatowo - wychowawcze, misje, wydawnictwa i dzieła 
charytatywne. Przepis wskazuje też na organy osób prawnych. Art. 5 aktu stanowi, 
iż inne jednostki organizacyjne Kościoła mogą, na wniosek Rady Kościoła, uzyskać 
osobowość prawną w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw wyznań 
religijnych. Art. 8 Kościelna osoba prawna nie odpowiada za zobowiązania innej 
kościelnej osoby prawnej27. 

Kolejny 3 rozdział, pt. Działalność Kościoła, liczy 20 artykułów, tj. od 9-2928. Art. 
9 stanowi, iż organizowanie kultu publicznego i jego sprawowanie podlega wyłącznie 
władzy kościelnej. Przewidywany art. 10 stanowi, że małżeństwo zawarte w formie 
przewidzianej Prawem Wewnętrznym Kościoła wywołuje skutki cywilne, jeżeli 
odpowiada wymaganiom określonym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Osobę 
duchowną, przed którą składa się oświadczenia o zawarciu małżeństwa, określa 
Prawo Wewnętrzne Kościoła. Art. 11 dotyczy zwolnień z pracy dla członków 
kościoła. Art. 12 dotyczy konfesyjnego nauczanie religii w szkołach publicznych na 
zasadach i w trybie przewidzianych w odrębnych przepisach. Art. 16-29 dotyczą 
pozostałych szerokich kwestii funkcjonowania Kościoła29. 

Rozdział 4 Sprawy majątkowe, obejmuje art. 30-36. Przepis art. 30 stanowi, że 
Kościelnym osobom prawnym przysługuje prawo nabywania, posiadania i zbywania 
mienia ruchomego i nieruchomego, nabywania i zbywania innych praw oraz 
zarządzania swoim majątkiem30.  

Rozdział 5 „Przepisy przejściowe i końcowe”, w art. 37-41 dotyczy 
skomplikowanych spraw własnościowych, gdzie wskazuje się, iż nieruchomości lub 
ich części pozostające w dniu wejścia w życie ustawy we władaniu kościelnych osób 
prawnych stają się z mocy prawa ich własnością31. 

 
Prace legislacyjne 
W 2009 r. rozpoczęły się faktyczne prace nad przedmiotową ustawą przed 

MSWiA. KECh rozpoczął indywidualne dojście do uchwalenia ustawy oraz Alians 
Ewangeliczny z grupą kościołów oddzielnie. Ostatecznie komisja z udziałem 
przedstawicieli MSWiA i KECh przerwała prace nad projektem w 2011 roku. Trwały 
takżeprace z Aliansem Ewangelicznym do którego jako członek dołączył także 
KECh, ale również nie zostały zakończone.  

                                                           
26Ibidem, s. 5. 
27Ibidem, s. 5-6. 
28Ibidem, s. 7-12. 
29Ibidem. 
30Ibidem, s. 12-14. 
31Ibidem, s. 14-15. 
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MSWiA DWRMNiE wydał dla Kościołów – związków wyznaniowych - 
informację32 w piśmie Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
26 lutego 2010 r., DWRMNiE-0230-3/10/MPC33. Pismo to zawiera zasady 
prowadzenia z władzami zainteresowanego kościoła lub innego związku 
wyznaniowego w ramach zespołów redakcyjnych rządowo- kościelnych negocjacji  
i dokonywania uzgodnień dotyczących projektów umów i ustaw, o którym mowa  
w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP34. Strona kościelna w piśmie z dnia 7 grudnia 2009 
roku do Tomasza Siemoniaka – Sekretarza Stanu MSWiA wskazała, że będzie ją 
reprezentował zespół w osobach: Tadeusza Tołwińskiego – Prezbitera Naczelnego 
Kościoła, Tomasza Chyłki – Sekretarza Rady Kościoła oraz Leona Dziadkowieca – 
Członka Rady Kościoła35. 

Strona rządowa e-mailem z dnia 11.03.2010 r. przyjęła propozycje pierwszego 
spotkania redakcyjnego zespołu wskazując na osoby z DWRMNiE36. Zgodnie  
z protokołem z I posiedzenia Zespołu redakcyjnego dnia 26 marca 2010 roku,  
w siedzibie DWRMNiE uczestniczyli w imieniu strony kościelnej, Tadeusz Tołwiński, 
Leon Dziadkowiec, a ze strony rządowej Monika Piszcz-Czapla, Józef Bołdak, Ewa 
Ignaciuk37. 

Strona rządowa zaproponowała przyjęcie trybu pracy w myśl zarządzenie nr 9 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie 
opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych  
w resorcie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Strona Kościelna wyraziła na to 
zgodę. Zaproponowano, aby przy opracowaniu projektu przedmiotowej ustawy 
posiłkować się przepisami innych ustaw dotyczącej tej problematyki. Art. 1 ust. 1 
ustawy został przez strony uzgodniony38. 

Strona rządowa wniosła zastrzeżenia do art. 1 ust. 2, co do ustanowienia 
sukcesji po zborach – gmin ewangelicznych działających na terenie RP przed 1 
września 1939 r. Strona rządowa wskazała na analogiczne przepisy w ustawie  
z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów 
w RP (Dz.U. Nr 97, poz. 480 ze zm.) oraz ustawie dnia 30 czerwca 1995 r.  
o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP (Dz. U.  
Z 2005 r. Nr 231, poz. 479 ze zm.). Ponadto wskazano, że do przepisów ustawy 
należy dodać regulacje dotyczące MKR, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 
1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Z 2005 r. Nr 231 
poz. 1965 ze zm.). Art. 1 ust. 3 został uzgodniony. Strona rządowa promowała 
wykreślenie art. 2 dotyczące celów Kościoła z uwagi na zbyt szczegółowe zapisy 
względem innych ustaw. Cele Kościoła powinny być określone w Prawie 

                                                           
32E. Ignaciuk, Realizacja art. 25 ust. 5 Konstytucji RP w praktyce Departamentu Wyznań Religijnych oraz 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w: Układowe 
formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), 
red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 223.  
33Ibidem, s. 224. 
34ALDz, zasady z MSWiA, s. 1. 
35ALDz, pismo Rady Kościoła z dnia 7.12.2009 r., L.dz. 39/09. 
36ALDz, email z  dnia 11.03.2010 r., wydruk z 25.05.2010 r., s. 1-1. 
37ALDz, protokół z I posiedzenia Zespołu redakcyjnego z 26.03.2010 r., s. 1-5. 
38Ibidem, s. 1. 
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Wewnętrznym. W przepisie art. 3 ust. 1 były zamienne określenia władzy duchownej 
i kościelnej, proponowano zmianę na wskazanie władzy kościelnej39. 

Przepisy art. 3 ust. 2 i 3 zostały uzgodnione. Art. 4 został uzgodniony. Art. 5 
miał niewielkie proponowane zmiany. Strona kościelna wyraziła na to zgodę40. 

Art. 6 został uzgodniony. Zmiany dotyczyły też art. 7 i strona kościelna wyraziła 
na to zgodę. Wykreślono art. 8 gdyż był powtórzeniem art 9, na co zgodziła się strona 
kościele. Uzgodniono też art. 10 projektu. Kolejny termin spotkania redakcyjnego 
miał być uzgodniony41.  

W dniu 26 sierpnia 2011 roku sporządzono w MSWiA – Wydziale Regulacji 
Prawnych i Funduszu Kościelnego zestawienie uwag do projektów m.in. KECh  
i pozostałych 6 starających się kościołów42. Uwagi z Departamentu Prawnego 
dotyczyły między innymi uzupełnienia publikatora Konstytucji RP do przepisu 
projektowanej ustawy – Dz. U. z 2001r. Nr 28, poz. 319. Ponadto sugerowano by  
w art. 1 ust 2 projektu umowy dopisać publikator Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, tj. Dz. U. UE C 83 z 30.03.2010, str. 366-388. Do art. 2 projektu ustawy 
Wydział Budżetowy także zgłaszał różne finansowe zastrzeżenia43. Stanowisko 
DWRMNiE – uwagi uwzględnić. 

Departament Prawny względem art. 3 ust. 2 wskazał na kwestię „Prawa 
Wewnętrznego” zarówno, co do pisowni z małej litery jak i ustalenia kwestii 
zebranych tam praw44. Stanowisko DWRMNiE – uwagi uwzględnić. 

Departament Prawny wobec zapisów art. 4 wskazywał na potrzebę zmian  
i podzielnia informacji z ust. 145. Stanowisko DWRMNiE – uwagi nie uwzględnić. 

Departament Prawny wobec art. 6 projektu ustawy, co do nabywania 
osobowości prawnej przez jednostki organizacyjne Kościoła także zgłaszał 
zastrzeżenia46. Stanowisko DWRMNiE – uwagi nie uwzględnić. 

Departament Prawny miał też uwagi do art. 7 zamiast wyrazu „powiadomienia” 
wskazywał na potrzebę dopisania słów „o ich utworzeniu”. Stanowisko DWRMNiE – 
uwagi nie uwzględnić. 

Departament Prawny zapisał uwagi do art. 11 ust. 1 projektu ustawy, wskazując 
na zwrot „w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym”, które można przeredagować na  
„w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”47. Stanowisko DWRMNiE – 
uwagi nie uwzględnić. 

Departament Prawny sugerował także zmiany do przepisów: art. 17 ust. 3, 18 
ust.3 , 19 ust. 4 – co do innych przepisów ustaw, w tym dotyczących zakładów opieki 
zdrowotnej, osób tymczasowo aresztowanych, praw do korzystania z prawa do dóbr 
kultury i praktyk religijnych i inne – sugerowany zapis: „chyba, że odrębne przepisy 
stanowią inaczej”48. Stanowisko DWRMNiE – uwagi uwzględnić. 

                                                           
39Ibidem, s. 2-3. 
40Ibidem, s. 3. 
41Ibidem, s. 4-5. 
42ALDz, zestawienie uwag MSWiA z dnia 26.08.2011 r., s. 1-12. 
43Ibidem, s. 2. 
44Ibidem, s. 3. 
45Ibidem. 
46Ibidem, s. 6. 
47Ibidem, s. 7. 
48Ibidem, s. 10. 
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Departament Prawny miał uwagi do art. 20 ust 2 pkt 3, co do kwestii zapisu  
o likwidacji organizacji kościelnej49. Stanowisko DWRMNiE było by uwag nie 
uwzględnić. 

W dniu 14 września 2011 roku sporządzono protokół z ustaleń 
międzyresortowych z dnia 26.08.2011 roku wobec m.in KECh. i innych 6 kościołów. 
DWRMNiE wysłał do komórek organizacyjnych MSWiA pismo z informacją  
o organizowanej konferencji uzgodnieniowej. W konferencji uczestniczyli: Józef 
Różański - Dyrektor DWRMNiE, Antoni Marciniak, Ewa Ignaciuk, Agata Langer, 
pastor Andrzej Nędzusiak, mec. Janusz Putowski, pastor Krzysztof Kwiecień50. 

Na kolejnym posiedzeniu dotyczącym pracy nad tym aktem Dyrektor Andrzej 
Marciniak omówił uwagi od pkt 1-18. Odstąpiono do uwag nr 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 15, 1651. 

Ostatecznie wykonane prace zakończyły się w 2011 roku. Projekt miał trafić na 
obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, jednak z braku woli politycznej projekt tej 
ustawy nie został podjęty52.  

 
Zakończenie i wnioski 
Projekt ustawy o przedmiotowym Kościele nie wyszedł poza resortowe prace, 

jak i wielu innych związków wyznaniowych. W trybie art. 25 ust. 5 Konstytucji RP  
z wnioskami, takimi jak KECh wyszło aż 21 kościołów i innych związków 
wyznaniowych53. Nasuwa się zatem postulat de lege ferenda, jaki już był poruszany 
w nauce prawa wyznaniowego choćby przez Pawła Sobczyka, że cyt. ”należy 
postulować zastąpienie „wewnętrznej korespondencji” między Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z Prezesem Rady Ministrów, dotyczącej podstaw 
prawnych procedury negocjacji i zawarcia umowy, nowelizacją ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania o przepisy dotyczące 
negocjacji i zawierania umowy, o której mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji”54. Tylko  
w ten sposób przywołana norma konstytucyjna, będzie urzeczywistniała zasadę 
równości wszystkich kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce. 

 
Streszczenie 
Projekt ustawy o stosunku państwa do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan 

jest długo wyczekiwany przez osoby z tego kościoła w Polsce. Historia prac 
legislacyjnych i starania kościoła o własną regulacje ma już przeszło 20 lat w wolnej 
Polsce. W ocenie autora brak tej regulacji wpływa na istotną nierówność między 
kościołami w Polsce. 

Słowa kluczowe: Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, prace legislacyjne, 
ustawy wyznaniowe 

                                                           
49Ibidem, s. 11. 
50ALDz, protokół z MSWiA z dnia 14.09.2011 r., s. 1-4. 
51Ibidem, s.2-4. 
52ALDz, email z dnia 29.09.2011 r., odczyt 30.09.2011 r., s. 1-1. 
53M. Radziejewski, Charakterystyka wspólnot religijnych, które wystąpiły od 2008 r. o uregulowanie 
stosunków z państwem w drodze umów z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w: Układowe formy regulacji 
stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, 
M. Ordon, Lublin 2013, s. 197-212. 
54P. Sobczyk, Negocjacje i zawarcie umowy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w: Układowe formy regulacji 
stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, 
M. Ordon, Lublin 2013, s. 286. 
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Summary 
This draft law on the attitude of the state to the Church of Evangelical Christians 

is long awaited by people from this church in Poland. The history of legislative work 
and the efforts of the church to have its own regulations has been in free Poland for 
over 20 years. In the author's opinion, the lack of this regulation affects significant 
inequality between the churches in Poland. 

Key words: Church of Evangelical Christians, legislative works, religious laws. 
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Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie 
Wydział Prawa i Administracji 
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej 
 
DZIAŁANIE ORGANÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH JAKO GWARANT 

BEZPIECZEŃSTWA JEJ FUNKCJONOWANIA 
 
 

Działalność spółdzielni mieszkaniowych w Polsce obejmuje swym zakresem 
zarówno obszary miejskie jak i wiejskie. Jest to największa branża spółdzielcza  
w Polsce. Odgrywa ona bardzo istotną rolę z uwagi na fakt, iż jej głównym celem 
jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, ale również innych 
potrzeb członków oraz ich rodzin poprzez dostarczanie członkom samodzielnych 
lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym 
przeznaczeniu1. Zgodnie z ostatnimi danymi statycznymi wskazuje się, że w Polsce 
działają 3772 spółdzielnie mieszkaniowe2, potwierdza to, iż spółdzielnie 
mieszkaniowe stanowią jeden z głównych podmiotów zaspokajających potrzeby 
mieszkaniowe Polaków. Fundamentalne znaczenie w tym zakresie ma 
prawidłowość działania tego podmiotu, co z kolei ściśle powiązane jest z organami 
powołanymi do jego reprezentacji. Zgodnie z art. 35 rozdziału IV Prawa 
spółdzielczego (dalej: PrS) w ramach organów spółdzielczych wyróżnia się3: walne 
zgromadzenie4, radę nadzorczą oraz zarząd spółdzielni. Działania podejmowane 
przez powyższe organy muszą mieścić się zawsze w granicach legalności, co 
zapewni bezpieczeństwo funkcjonowania spółdzielni. Pomimo ściśle określonych 
zasad funkcjonowania organów spółdzielczych pojawiają się liczne patologie  
w zakresie ich działania. Opracowanie ma na celu przedstawienie wybranych form 
występowania patologii w tym obszarze, jak również zaproponowanie rozwiązań 
mających na celu podejmowanie działań o charakterze uprzedzającym w postaci 
przeciwdziałania, jak i uwypuklenie form następczych, czyli zwalczania 
nieprawidłowości. 
 

Pojęcie spółdzielni mieszkaniowej, jej cele i zdania 
Spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem, który działa w oparciu o akty 

prawne Prawo Spółdzielcze i Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych5 (dalej: 
Usm). Przedmiotowe akty prawne wskazują na podstawowe cele jakie winna 
spełniać spółdzielnia mieszkaniowa, jak również definiują podstawowe pojęcia  
z tego zakresu6. 

                                                           
1https://www.krs.org.pl/branze-spoldzielcze/spoldzielczosc-mieszkaniowa (dostęp online 12.08.2019). 
2http://ruchspoldzielcow.pl/baza-wiedzy/spoldzielczosc-w-liczbach (dostęp online 12.08.2019). 
3Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 t.j.) ze zm. 
4W niektórych spółdzielniach mieszkaniowych walne zgromadzenie może być zastąpione zebraniem 
przedstawicieli, jeżeli statut spółdzielni będzie tak stanowił przez wgląd na liczbę członków spółdzielni, co 
jest zgodne z przepisem art. 37§1.Hierarchicznie obydwa podmioty zajmują pozycję równorzędną. 
https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/zebranie-przedstawicieli-i-zebrania-grup-
czlonkowskich-spoldzielnibr-wybrane-zagadnienia-cz-i (dostęp online 20.07.2019). 
5Ustawa z dnia  15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych(Dz.U. z 2018 r. poz. 845 t.j.) ze zm. 
6http://www.spółdzielnia-mieszkaniowa.pl ( dostęp online:  26.08.2019). 
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Zgodnie z art. 1 § 1 PrS „Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem 
nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu 
udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność 
gospodarczą”. Powyższa definicja będzie miała zastosowanie do każdego podmiotu 
wówczas, gdy zostaną spełnione następujące przesłanki: prowadzenie działalności 
gospodarczej w interesie członków na rzecz, których ta działalność jest prowadzona. 
Musi być to podmiot działający w formie zrzeszenia o nieograniczonej liczbie osób, 
zmiennym składzie osobowym i funduszu udziałowym, fakultatywnie może 
prowadzić również działalność niegospodarczą.  

Spółdzielnia jest także zespołem osób, które współdziałają dla osiągniecia 
wspólnych celów. Stanowi ona również szczególny typ osoby prawnej z uwagi na to, 
iż jest zrzeszeniem, można więc wskazać, że jest osobą prawną typu 
korporacyjnego. Zgodnie z definicją legalną za spółdzielnie mieszkaniową uznać 
należy podmiot zrzeszający nieograniczoną liczbę członków, zatem żaden 
wewnętrzny akt spółdzielni mieszkaniowej nie może wprowadzać ograniczeń w tej 
materii7. 

Należy jednak podkreślić, że spółdzielnie mieszkaniowe w żaden sposób nie 
mogą odnosić korzyści majątkowych powodujących uszczerbek w majątku swoich 
członków, w szczególności podczas przekształceń praw do lokali. Wyraża to jedną 
z podstawowych zasad w oparciu, o które funkcjonuje ten podmiot, co 
niejednokrotnie stanowiło przedmiot rozważań Sądu Apelacyjnego w Warszawie8. 

Cele i przedmiot spółdzielni mieszkaniowej jasno wskazane zostały  
w pierwszych sześciu punktach §1 Usm i tak wylicza się9: 

 zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich 
rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów 
jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu;  

 spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych 
kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali; 

 budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz 
członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach 
lokali mieszkalnych; 

 budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz 
członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali 
mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we 
współwłasności w garażach wielostanowiskowych;  

 budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na 
rzecz członków własności tych domów; 

 udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych 
lub domów jednorodzinnych; 

 budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży 
znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym 
przeznaczeniu; 

                                                           
7K. Królikowska, komentarz do art. 1 uwaga nr 1-3 Prawo spółdzielcze [w:] K. Osajda, Prawo Spółdzielcze 
i mieszkaniowe. Komentarz. Tom VI A, Warszawa 2018, Legalis. 
8D. Wociór, Działalność spółdzielni mieszkaniowych, Warszawa 2017, s.1. 
9B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s.245. 
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 spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej 
mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. 

 statut spółdzielni określa, którą działalność spośród wymienionych w ust. 2 
i 3, prowadzi spółdzielnia; 

 spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub 
mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem 
(współwłaścicielami) tej nieruchomości; 

 spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta 
związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1”. 

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych podstawowym celem 
funkcjonowania tego podmiotu jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych 
spółdzielców. Należy odróżnić cel od środków przewidzianych dla jego osiągnięcia, 
w tym przypadku za środek uznać należy dostarczanie przez spółdzielnię 
samodzielnych lokali, domów jednorodzinnych, jak również lokali o innych 
przeznaczeniach. Spółdzielnie mieszkaniowe wywiązują się z powyższego przede 
wszystkim przez bezpośrednie zbywanie na rzecz swoich członków tytułów 
prawnych do korzystania z lokali, domów i nieruchomości jakie są w dyspozycji 
spółdzielni10.  
 

Walne zgromadzenie spółdzielni jako organ spółdzielni 
Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej jest jednym z organów 

ustawowych tego pomiotu. Jest to najwyższy organ spółdzielczy przede wszystkim 
z uwagi na fakt podejmowania kluczowych decyzji w zakresie działania spółdzielni11.  
Głównymi sprawami jakie znajdują się w zakresie kompetencji walnego 
zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej jest z godne z art. 38§1 PrS: 

 uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej  
i kulturalnej; 

 rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych  
i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków 
spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom 
zarządu; 

 rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu 
polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym 
zakresie; 

 podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu 
ogólnego) lub sposobu pokrycia strat; 

 podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub 
innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej; 

 podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji 
gospodarczych oraz występowania z nich; 

 oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może 
zaciągnąć; 

                                                           
10K. Królikowska, komentarz do art. 1 uwaga nr 2-3 o spółdzielniach mieszkaniowych [w:] K. Osajda, 
Prawo Spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz. Tom VI A, Warszawa 2018, Legalis. 
11L. Myczkowski, Spółdzielnie mieszkaniowe, Warszawa 2004r. s.12. 
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 podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału 
spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni; 

 rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał 
rady; 

 uchwalanie zmian statutu; 

 podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni 
ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie; 

 wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona. 
Ponadto podkreślić należy, że postanowienia statutowe mogą rozszerzyć 

zakres kompetencyjny walnego zgromadzenia nawet o czynności, które nie są 
zastrzeżone dla tego organu.  

W spółdzielniach mieszkaniowych o dużej liczbie członków walne 
zgromadzenie zastąpione może zostać zebraniem przedstawicieli. 
 

Rada nadzorcza jako organ spółdzielni 
Działania rady nadzorczej sprowadzają się przede wszystkim do kwestii 

związanej z bieżącą kontrolą i nadzorem nad funkcjonowaniem spółdzielni 
mieszkaniowych. Swoje kompetencje rada nadzorcza wykonuje głównie poprzez 
badanie sprawozdań i sprawozdań okresowych, dokonywanie okresowych ocen 
wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków, 
przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków 
organów spółdzielni i jej członków. Rada nadzorcza rozpatruje skargi dotyczące 
zarządu oraz składa walnemu zgromadzeniu sprawozdania zawierające  
w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych. Może ona  
w zakresie kompetencji jakie jej przysługują żądać od zarządu spółdzielni i jej 
członków przedstawiania sprawozdań finansowych, wnioskować o wyjaśnienia, 
przeglądać księgi co jest bezpośrednio związane z działaniem tego podmiotu12.  
W radzie nadzorczej wyklucza się możliwość członkostwa w niej pracowników 
spółdzielni. Wszelkie uchwały podejmowane w tym zakresie, są nieważne13. 
Powyższe niewątpliwie przyczynia się do wyeliminowania nieprawidłowości na tle 
funkcjonowania tego organu. 
 

Zarząd spółdzielni jako organ spółdzielni 
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej jest organem, którym zajmuje się 

bezpośrednim kierowaniem spółdzielnią. Pełni on funkcje reprezentacyjne  
z uwagi na fakt występowania w imieniu spółdzielni na zewnątrz. Natomiast ustawa 
nie określa kompetencji zarządu w sposób tak szczegółowy jaki czyni to względem 
walnego zgromadzenia i rady nadzorczej. Z uwagi na to, że do kompetencji zarządu 
należą wszystkie działania, jakich ustawodawca nie wskazał w zakresie kompetencji 
walnego zgromadzenia i rady nadzorczej. Ustawa wskazuje natomiast zadania, 
które zastrzeżone, są tylko i wyłącznie dla zarządu spółdzielni, wówczas zadania te 
nie mogą zostać delegowane dla innych organów. Do zadań takich należą: 

                                                           
12A. Zbiegień-Turzańska komentarz do art. 46 uwaga nr 1-3 Prawo spółdzielcze [w:] K. Osajda, Prawo 
Spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz. Tom VI A, Warszawa 2018, Legalis. 
13H. Cicoh, Prawo spółdzielcze, Warszawa 2011, s. 267. 
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reprezentowanie spółdzielni na zewnątrz, kierowanie sprawami spółdzielni, 
składanie oświadczeń woli za spółdzielnię14. 
 

Nieprawidłowości w działaniu organów spółdzielni mieszkaniowych 
Na podstawie analizy doktryny i orzecznictwa sądowego przyjąć można, że 

nadużycia powstające w ramach funkcjonowania organów spółdzielni 
mieszkaniowej popełniane są przez wzgląd na pobudki o charakterze 
ekonomicznym. Nieprawidłowości w tym zakresie powstają głównie przez 
postępowanie niezgodne z celami i funkcjami jakie przewidziane zostały dla 
działania poszczególnych organów. Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw 
w tym zakresie jest przestępstwo z art. 296 kodeksu karnego15 (dalej: k.k.) 
przestępstwo nadużycia zaufania. W szczególności działania zarządu spółdzielni 
prowadzą do: 

 nieracjonalnej gospodarki kredytowo inwestycyjnej; 

 prowadzenia obrotu nieruchomościami, który powoduje wysokie straty 
finansowe; 

 nierozliczanie zaliczek pobieranych z kas spółdzielni; 

 finansowanie zobowiązań spółdzielni gotówką z pominięciem obrotu 
bezgotówkowego; 

 nierzetelne i fałszywe przedstawianie zdarzeń gospodarczych w ewidencji  
i rejestrach księgowych16. 
Powyższe działania ukierunkowane, są na osiągnięcie korzyści majątkowej17. 

Nie tylko nieprawidłowości związane z działaniem zarządu spółdzielni były 
przedmiotem rozważań Wymiaru Sprawiedliwości. Sąd Apelacyjny w 2015 roku 
procedował w zakresie działań rady nadzorczej, wskazując, iż przewodniczący Rady 
nadzorczej działając wspólnie i w porozumieniu z innym członami rady nadzorczej 
tego organu upoważnił zarząd spółdzielni do nabycia nieruchomości o znacząco 
zawyżonej cenie, czego wynikiem było wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów18.  

Natomiast nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania walnego zgromadzenia 
spółdzielni mieszkaniowej odnoszą się głównie do uchwał podejmowanych  
w zakresie np. wyboru rady nadzorczej, co również było rozpatrywane przez Sąd 
Apelacyjny19. 
 

Podsumowanie 
Spółdzielnie mieszkaniowe działają przez organy powołane do ich 

reprezentacji. Rzetelność i prawidłowość ich funkcjonowania zależy głównie od tego 
jakie działania i w jaki sposób są przez nie podejmowane. Większość 
nieprawidłowości jaka jawi się na tle działań podejmowanych przez organy 
spółdzielni swój przejaw znajduje na gruncie przepisu 296 k.k. przestępstwa 
nadużycia zaufania. Przede wszystkim zarządy spółdzielni podejmują działania nie 
będące w zakresie ich kompetencji, przekraczając tym samym powierzone im 

                                                           
14L. Myczkowski, op. cit, Warszawa 2004r. s.16-17. 
15Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 t.j.) ze zm. 
16Postanowienie Sadu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. Syg. akt. II KK 18/12, SIP, Legalis. 
17A. Tymieniecka-Cichoń, Patologie w spółdzielniach mieszkaniowych-zarys problematyki, Poznań 2017, 
s.123. 
18Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dnia 13 maja 2015 r. Syg. akt. II aKa 94/15. 
19Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach dnia 15 listopada 2012 r. Syg. akt. V ACa 439/12. 
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uprawnienia. Niezbędne jest zatem zwiększanie świadomości spółdzielców  
w zakresie przysługujących im praw.  
 

Streszczenie 
Każdego roku wzrasta liczba spółdzielni mieszkaniowych, co przesądza  

o tym iż podmiot ten jest jednym z głównych jeżeli chodzi o zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych Polaków. Istotne z punktu widzenia prawidłowości jego 
funkcjonowania są działania podejmowane przez podmioty powołane do jego 
reprezentacji. Czynności podejmowane w tym zakresie muszą być zawsze zgodne 
z prawem i etyką. Pomimo, że ustawodawca przewidział szereg regulacji mających 
na celu wyeliminowanie patologii przez wyłączenie możliwości bycia w radzie 
nadzorczej pracowników spółdzielni, to niestety nie zawsze działania powołane 
przez organy spółdzielni mieszczą się w granicach legalności. Wówczas możemy 
powiedzieć, że bezpieczeństwo funkcjonowania tego podmiotu zostaje istotnie 
zagrożone. Wielu nieprawidłowościom w tym zakresie można zapobiegać 
podejmując liczne działania o charakterze informacyjnym.  

Słowa kluczowe: Spółdzielnie mieszkaniowe, organy spółdzielni 
mieszkaniowych, walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej, zarząd spółdzielni 
mieszkaniowej, rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej, patologie 
 

Summary 
The number of housing cooperatives rises each year, which suggests that this 

entity is one of the main ones as far as the fulfilment of the residential needs of Poles 
is concerned. The activities done by the entities conscripted to the representation of 
housing cooperatives are the most important from the point of view of the accuracy 
of their functioning. The actions taken in this scope have to be consistent with law 
and ethical. Unfortunately, the activities done by the housing cooperatives’ organs 
are not always within the limits of law. Then, it may be claimed that the safety of the 
functioning of the entity is meaningfully endangered. Many of the improprieties in this 
scope could be avoided by informational activities.  

Key words: housing cooperatives, the housing cooperatives’ organs, the 
general meeting of housing cooperatives, the management of housing cooperatives, 
the supervisory board of housing cooperatives, pathologic conditions of housing 
cooperatives 
 

Bibliografia 
A. Tymieniecka-Cichoń, Patologie w spółdzielniach mieszkaniowych-zarys 

problematyki, Poznań 2017, s.123. 
A. Zbiegień-Turzańska komentarz do art. 46 uwaga nr 1-3 Prawo spółdzielcze [w:] 

K. Osajda, Prawo Spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz. Tom VI A, 
Warszawa 2018, Legalis. 

B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2012, s.245. 
D. Wociór, Działalność spółdzielni mieszkaniowych, Warszawa 2017, s.1. 
H. Cicoh, Prawo spółdzielcze, Warszawa 2011, s. 267. 
http://ruchspoldzielcow.pl/baza-wiedzy/spoldzielczosc-w-liczbach. 
http://www.spółdzielnia-mieszkaniowa.pl  
https://www.krs.org.pl/branze-spoldzielcze/spoldzielczosc-mieszkaniowa. 



185 

 

 

 

K. Królikowska, komentarz do art. 1 uwaga nr 1-3 Prawo spółdzielcze [w:] K. Osajda, 
Prawo Spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz. Tom VI A, Warszawa 2018, 
Legalis. 

K. Królikowska, komentarz do art. 1 uwaga nr 2-3 o spółdzielniach mieszkaniowych 
[w:] K. Osajda, Prawo Spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz. Tom VI A, 
Warszawa 2018, Legalis. 

L. Myczkowski, op. cit, Warszawa 2004r. s.16-17. 
L. Myczkowski, Spółdzielnie mieszkaniowe, Warszawa 2004r. s.12. 
Postanowienie Sadu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. Syg. akt. II KK 18/12, 

SIP, Legalis. 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych(Dz.U. z 2018 r. 

poz. 845 t.j.) ze zm. 
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 

t.j.) ze zm. 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 t.j.) ze 

zm. 
https://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/zebranie-przedstawicieli-i-

zebrania-grup-czlonkowskich-spoldzielnibr-wybrane-zagadnienia-cz-i. 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach dnia 15 listopada 2012 r. Syg. akt. V ACa 

439/12. 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dnia 13 maja 2015 r. Syg. akt. II aKa 94/15. 
  



186 

 

 

 

  

 



187 

 

 

 

 
 
 

PSYCHOLOGIA 
  

 



188 

 

 

 

  

 



189 

 

 

 

Aleksandra RZEPECKA  
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 
Wydział Zarządzania 
Zakład Zarządzania 

 
KONTEKSTY I KONCEPCJE ORGANIZACYJNE KADR WOJSKOWYCH NA 

TLE UWARUNKOWAŃ KARIERY ZAWODOWEJ 
 
 

Wstęp  
W publikacji została poruszona kwestia kariery zawodowej jako element 

zarządzania zasobami ludzkimi żołnierzy Wojska Polskiego. Sednem było 
przeanalizowanie uwarunkowań kariery zawodowej. Głównym problemem 
badawczym są takie czynniki jak : Na czym polega kariera zawodowa? W publikacji 
można również znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak: Jakie miejsce zajmuje 
kariera zawodowa w ujęciu psychologicznym?, Czym charakteryzuje się kariera  
w kontekście socjologicznym?, Jak rozumiana jest kariera w naukach  
o zarządzaniu?, Jaka jest relacja między wiekiem a karierą zawodową?, Czym i jakie 
są rodzaje kotwice kariery, zaproponowane przez Scheina?, Na czym polega model 
Hollanda?, Jakie są typy karier według Gunza? oraz Na czym polega korelacja typu 
kariery ze strukturami organizacyjnymi?  
 

Pojęcie i istota kariery zawodowej 
Kariera zawodowa zajmuje miejsce w obszarze nauk psychologicznych. 

Według A. Bańki kariera to uporządkowany rozwój przez daną osobę w czasie 
zbierania jej zawodowych doświadczeń. Takie ujęcie kariery określa się jako „wzór 
doświadczeń”, które dotyczy pracy - łączy oraz wskazuje podstawowy kierunek życia 
jednostki1. Natomiast w publikacji Psychologia preferencji i zainteresowań 
zawodowych. Przegląd teorii i metod, znajduje się definicja określająca karierę 
zawodową jako „pole zdarzeń” układające się na życie. To ciąg prac zawodowych 
oraz innych ról życiowych, których połączenie wyznacza „poziom zaangażowania 
danej osoby w pracę w jej ogólnym wzorcu samorozwoju”2. Karierę zawodową 
można ująć w kontekście socjologicznym - określana jest jako ciąg przyjmowanych 
przez jednostkę ról społecznych oraz zajmowanych, czy też zdobywanych pozycji  
„o wzrastającym prestiżu społecznym, najczęściej związany z działalnością 
zawodową lub polityczną”3. Aspekt socjologiczny jest powiązany z przesuwaniem 
się jednostki z niższej pozycji społecznej do wyżej.  

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat problematykę kariery zawodowej można 
zauważyć także w naukach o zarządzaniu. M. Armstrong określa karierę jako 
„sposoby, w jakich ludzie przesuwają się w swojej pracy ku górze, gdy dostają awans 
lub poszerzają bądź wzbogacają swoje role, aby podjąć poważniejsze obowiązki lub 

                                                           
1A. Bańka, Prokreatywność a tryby samoregulacji, Difin, Warszawa 2005, s. 24. 
2B. Bajcar, A. Borkowska, A. Czerw, A. Gąsiorowska, C. Nosal, Psychologia preferencji i zainteresowań 
zawodowych. Przegląd teorii i metod, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006, s. 69 – 
70; za: Herr, E.L., Cramer, S.H. (2001). Planowanie kariery zawodowej. Zeszyty Informacyjno-
Metodyczne Doradcy zawodowego, zeszyt 15. Warszawa, Krajowy Urząd Pracy 
3K. Olechnicki, Słownik socjologiczny, Wyd. PWN, Warszawa 2010, s. 92. 
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lepiej wykorzystywać swoje umiejętności i zdolności”4. Natomiast doktor Z. Pawlak 
przytacza definicję, że „kariera zawodowa to sekwencja zawodów i stanowisk, 
wartości oraz ról odgrywanych przez jednostkę w ciągu całego życia. Jest ona 
kształtowana w okresie poprzedzającym pracę zawodową i wpływająca na okres 
późniejszy. To ciąg kolejnych stanowisk człowieka rozpatrywany pod kątem pracy 
zawodowej”5. Kariera często jest kojarzona z awansem, związana z pozycją 
pracownika w strukturze organizacyjnej, panującej tam hierarchii (władzy, 
kwalifikacji, płac). Warto też przyjrzeć się teorii profesor A. Miś, która zajmuje się 
naukami o zarządzaniu. Uważa ona, że „kariera powinna być rozpatrywana  
w czterech zasadniczych ujęciach”6. Kariera można ująć jako profesję, czy zawód. 
Taki rodzaj związany jest z zawodami, w których wyraźnie jest zaznaczona ścieżka 
kariery. Dotyczy to głównie połączenie wiedzy oraz umiejętności, które są konieczne 
do objęcia kolejnego stanowiska. Jako przykłady takich zawodów można podać 
nauczycieli, prawników. Kariera może być także definiowana jako awans zawodowy 
- pracownik obejmuje stanowiska, które znajdują się wyżej w strukturze 
organizacyjnej. Wiąże się to z „większymi możliwościami decyzyjnymi”7 lub większą 
skalą posiadania władzy. Kolejne przedstawienie kariery to pojmowanie jej jako ciąg 
kolejnych stanowisk w momencie swojego życia zawodowego - indywidualny wzór 
kolejno realizowanych prac. Kolejność doświadczeń poszczególnych osób to 
czwarte ujęcie, które związane jest z pełnioną przez człowieka rolą. W tym wymiarze, 
ważną rolę odgrywa doświadczenie kształtujące wewnętrzne mechanizmy jednostki, 
m.in. jej ambicje.  
 

Koncepcje projektowania karier 
Każda osoba, która podejmuje pracę, może kreować swoją karierę zawodową, 

nawet wtedy kiedy nie jest całkowicie świadoma tej sytuacji. W tym ujęciu kariera to 
aktywny proces poznawania sukcesów oraz niepowodzeń zawodowych. Wyłaniają 
się wtedy standardowe etapy, które związane są z procesem rozwoju kariery.  

Rysunek 1 przedstawia prawidłowy przebieg kariery zawodowej - na danym 
etapie rozwoju zawodowego człowiek zaspokaja, typowe dla tego okresu życia, 
potrzeby8. 

 
  

                                                           
4M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 
523. 
5Z Pawlak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 
2011, s. 370; za: A. Miś, Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Uniwersytet 

Ekonomiczny, Kraków 2007, s. 24. 
6A. Miś, Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2007,  
s. 24. 
7Balcerzyk R., Aspiracje zawodowe i możliwości rozwoju zawodowego oficerów,  Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie 2017, s. 15; Zob. także:: A. Miś, Koncepcja rozwoju 
kariery zawodowej w organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2007,  s. 19-20.  
8Tamże, s. 306 - 307. 
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Rysunek 1. Wzorcowe etapy kariery zawodowej na tle cyklu życia człowieka 

 
Źródło: Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – 
metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s.307. 
 

Z zaprezentowanego modelu kariery na rysunku 1, według Pocztowskiego A., 
wynika, że występuje odpowiedni wpływ na rozwój zawodowy czynników, które są 
związane z doświadczeniami człowieka w okresie aktywności zawodowej oraz  
w okresie poprzedzającym, tzn. na etapie przed pracą. Jednak utrata pracy może 
być jednym z „największych zagrożeń” dla prawidłowego przebiegu kariery 
zawodowej. Oznacza to wymuszoną przerwę w karierze – im dłużej człowiek zostaje 
bez pracy, pomimo podejmowanych prób jej pozyskania, tym większe występuje 
zagrożenie. Z kolei innym problemem w rozwoju zawodowym jest tzw. kryzys środka 
kariery. Najczęściej przypada w momencie przechodzenia od etapu osiągnięć do 
etapu ich utrzymywania9. 
  

                                                           
9A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi dz. cit., s.307. 
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Rysunek 2. Porównanie wybranych koncepcji rozwoju kariery 

 
Źródło: Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – 

metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 308. 
 

Rysunek 2 przedstawia różne koncepcje rozwoju kariery zawodowej, jednak 
można zauważyć wyodrębniające się trzy główne etapy kariery zawodowej: 
wczesna, środkowa i późna kariera10. Po uwzględnieniu jeszcze jednego istotnego 
okresu przygotowanie do pracy powstanie czterofazowy, „uniwersalny model 
rozwoju kariery zawodowej”, w skład którego zalicza się następujące etapy11: 

 etap 1 – przygotowanie do kariery, 

 etap 2 – wczesna kariera; 

                                                           
10Tamże, s. 308. 
11Tamże, s. 308 – 309. 
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 etap 3 - środkowa kariera; 

 etap 4 – późna kariera. 
Trzy ostatnie etapy mają kluczowe znaczenie „z punktu widzenia zarządzania 
karierą zawodową w organizacji”.  

Wczesna kariera zawodowa dotyczy okresu między 18 a 35 rokiem życia. 
Charakteryzuje się on m.in. „wyborem oraz nauką zawodu, wejściem w życie 
zawodowe, nabywaniem doświadczenia zawodowego, a także kształtowaniem się 
określonej orientacji wobec własnej kariery zawodowej”. W tym etapie kariery często 
ma miejsce rozczarowanie związane ze zmianą otoczenia szkolnego na otoczenie 
pracy, tzw. reality shock. Wiąże się to zwykle z etapem cyklu życia człowieka12. 

 Natomiast środkowa kariera zawodowa występuje między 35 a 55 rokiem 
życia. Podczas tego etapu cyklu życia jednostka porównuje swoje dawne założenia 
z poziomem ich realizacji. Może to skutkować próbą podjęcia nowej kariery 
zawodowej.13 Wypalenie zawodowe pojawia się w momencie stale pojawiającego 
się stresu dotyczącego pracy, gdzie pracownik ma nieustanny kontakt z ludźmi oraz 
gdzie angażuje się emocjonalnie w ich sytuacje życiowe14. 

Jeśli chodzi o okres między 50 rokiem a przejściem pracownika na emeryturę 
następuje późny etap kariery zawodowej. Występuje tu możliwa stabilizacja życia 
zawodowego, która kreowała się we wcześniejszych etapach oraz zmniejszająca 
zdolność do pracy, która jest wynagradzana jest także doświadczeniem. Ważne jest, 
aby na tym etapie kariery zawodowej starać się utrzymać uzyskane osiągnięcia oraz 
szykować się do odejścia z życia zawodowego. Często jest to porównywalne z dużą 
zmianą jaką jest wejście do organizacji15. 

 
  

                                                           
12A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 308 – 310. 
13Tamże, s. 309 – 310. 
14E. Bilska, Jak Feniks z popiołów czyli syndrom wypalenia zawodowego, „Niebieska 
Linia” [online], nr 4/2004, dostęp na: http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/-
dostepne-artykuly/4422-jak-feniks-z-popiolow-czyli-syndrom-wypalenia-
zawodowego [pobrano 17.12.2014] 
15A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, dz.cit , s. 310. 

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4422-jak-feniks-z-popiolow-czyli-syndrom-wypalenia-zawodowego
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Rysunek 3. Etapy rozwoju kariery zawodowej na tle cyklu życia człowieka. 

    
Źródło: Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – 

metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 309. 
 

Typy karier  
Amerykański psycholog, Edgar Schein, przeprowadził badania, na podstawie 

których stwierdził, że występuje ścisła relacja pomiędzy „wyznawanym systemem 
wartości, kompetencjami, potrzebami a obranym rodzajem kariery”16. W wyniku tej 
analizy wyodrębnił on kilka grup kompetencji zawodowych i nazwał je kotwicami 
kariery. Wyróżniamy ich osiem rodzajów17: 
1. Profesjonalizm – dąży się do bycia specjalistą w danej dziedzinie oraz 
awansowania poziomego. Występuje potrzeba potwierdzenia swoich wysokich 
umiejętności. Takie osoby nie interesują stanowiska kierownicze. 
2. Przywództwo – cele zawodowe dotyczą uzyskania nowych doświadczeń 
związanych z zarządzaniem. Wiąże się to z podejmowaniem decyzji, poszerzeniem 
zakresu władzy, czy też dążeniem do sukcesu finansowego. 
3. Autonomia i niezależność – próba zwiększenia obszaru własnej swobody, 
uwolnienia się z występujących ograniczeń, które czasami są związane z biurokracją 
oraz „autokratyzmem przełożonych”. Osoby będące bardzo nastawione na 
niezależność nie dążą do stanowisk kierowniczych, ale także nie chcą tylko 
wykonywać poleceń zwierzchników. Wolą być niezależni, pracować na stanowisku 
samodzielnych specjalistów. Nie przeszkadza im związana z tym odpowiedzialność. 
4. Bezpieczeństwo i stabilizacja – powodem działania jest emocjonalny związek  
z organizacją, bycie lojalnym wobec firmy. Pracownicy, którzy mają silną potrzebę 
poczucia bezpieczeństwa mogą dążyć do objęcia stanowisk kierowniczych, ale 
głównie w ramach tej samej organizacji. Wolą nie zmieniać swojego otoczenia, 
dlatego m.in. nie rozwijają swojej kariery na arenie międzynarodowej. 

                                                           
16http://testy-zawodowe.pl/praca/9,rozwoj-kariery-zawodowej [pobrano 06.03.2020] 
17Test Kotwice Scheina. Kwestionariusz Moja Kariera, dostępne na 
http://wakans.materials.pl-/pliki/test.pdf [pobrano 06.03.2020] 
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5. Kreatywność i przedsiębiorczość – pracownicy o twórczej osobowości mają 
wiedzę o sobie, firmie oraz różnych jej elementach, dzięki czemu łatwiej dostrzegają 
problemy i umieją je szybciej rozwiązać. Może się to wiązać z wprowadzeniem 
zmian, czy też innowacji. Nie przeszkadzają im zmiany mogące prowadzić do 
podwyższenia swoich kwalifikacji, a w konsekwencji do awansu poziomego.  
6. Usługi i poświęcenie dla innych – dla tych osób w życiu liczy się realizacja 
wartości społecznych. Istotne jest również rozwiązywanie problemów politycznych, 
pomaganie innym, leczenie. Często i chętnie biorą udział w akcjach społecznych 
oraz charytatywnych, działając jako wolontariusze. 
7. Wyzwanie – istotą jest chęć zmierzenia się z trudnościami i okazja do 
podejmowania ryzyka”. Osoby, które lubią wyzwania, pracują w środowisku dającym 
im możliwość walki oraz rywalizacji, może to być ocalenie firmy od upadku, handel, 
czy sport. 
8. Styl życia – związane jest to z utrzymaniem równowagi między różnymi 
aspektami życia, np. pracą a życiem osobistym. Liczy się tu zachowanie proporcji, 
pewnej harmonii. Osoby te potrafią „zrezygnować z wyższych dochodów na rzecz 
spędzania większej ilości czasu z bliskimi” 18. 

Teoria Hollanda inaczej zwana teorią osobowości określa wybór zawodu jako 
„specyficzny proces, odpowiedni dla określonej fazy biologicznej człowieka”19.  
W momencie tworzenia swojej kariery zawodowej ludzie „kierują się stopniem 
zgodności własnych aspiracji, zainteresowań i wartości z charakterem przyszłej 
pracy”20. Wyróżnione typy osobowości zostały zdefiniowane „na podejściu jednostki 
do charakteru wykonywanej pracy oraz pożądanego środowiska pracy”21. Ludzie 
decydują się na takie prace, w których mogą wykorzystać posiadane kwalifikacje, 
rozwijać swoje zdolności oraz odgrywać ulubione role.22 Autor teorii, „biorąc pod 
uwagę model człowieka, który jest zdeterminowany społecznie, wymienił sześć 
typów osobowości23: 
1. Realistyczne – osoby te „lubią poprzez działanie rozwiązywać różne problemy”. 
Dobrze się czują, kiedy mogą podejmować zadania, w których istotne działania 
fizyczne. 
2. Badawcze – osoby te próbują zrozumieć otaczający ich świat, starają się znaleźć 
prawdę poprzez analizę rzeczy, zjawisk, czy myśli oraz uczuć. Lubią kiedy mogą 
zmierzyć się w pracy z często niemożliwymi do rozwiązania, trudnymi problemami. 

                                                           
18Test Kotwice Scheina. Kwestionariusz Moja Kariera, dostępne na 
http://wakans.materials.pl-/pliki/test.pdf [pobrano 06.03.2020]. 
19W. Kowalczewski, Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 
2008, s. 176 – 177. 
20A. Walczyna, Psychospołeczne aspekty planowania kariery zawodowej, 
Prezentacja, slajd  9, dostępna na: http://ergonomia.pollub.pl/Kariera-ZiIP-w1.pdf  
[pobrano 1.12.2014]. 
21Tamże.  
22A. Walczyna, Psychospołeczne aspekty planowania kariery zawodowej, 
Prezentacja, slajd  9, dostępna na: http://ergonomia.pollub.pl/Kariera-ZiIP-w1.pdf  
[pobrano 1.12.2014]. 
23W. Kowalczewski, Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 
2008, s. 176 – 177. 

http://cytaty.mfiles.pl/index.php/author/1198/0/Wies%C5%82aw_Kowalczewski
http://cytaty.mfiles.pl/index.php/author/1198/0/Wies%C5%82aw_Kowalczewski


196 

 

 

 

3. Artystyczne – osoby zajmują się m.in. sztukami pięknymi, muzyką, literaturą, 
rozwijają także pomysły, konstruują nowe rzeczy. Cenią sobie kreatywność, 
niezwykłe sytuacje, możliwość wymiany myśli.  
4. Społeczne – lubią zajęcia z innymi ludźmi, m.in. pomagają, doradzają, czy 
opiekują się innymi. W pracy z innymi korzystają z „słów uczuć, idei”. 
5. Przedsiębiorcze – osoby lubią pracę z ludźmi, ale kiedy czerpią z tego osobiste 
korzyści.  
6. Konwencjonalne – lubią „zajęcia i zawody z danymi, ich porządkowaniem 
i strukturalizowaniem” 24. 

W jednej z typologii H. Gunza, której kryterium podziału przyjmuje „zależność 
między stanowiskiem, związaną z nim aktywnością zawodową, a dziedziną tej 
aktywności”, autor nawiązuje do dwóch istotnych pojęć: „do lokacji”, czyli 
umiejscowienie aktywności zawodowej w danej dziedzinie oraz „do wzorów 
przesunięć w hierarchii stanowisk”. W związku z wytypowaniem rodzajów 
przesunięć Gunz dokonał klasyfikacji karier na25:  

 „kontynuacja – pracownik nie zmienia lokacji, ponieważ stanowisko 
pozostaje w tej samej dziedzinie aktywności, a występujące w tym 
przypadku przesunięcie polega na objęciu nowego stanowiska,  

 kosmopolityzm – menedżer obejmuje nowe stanowisko wykonując ten sam 
rodzaj pracy, ale w nowej dziedzinie, a zatem nastąpiła zmiana lokacji, 

 innowacja – ten typ kariery związany jest z objęciem nowego stanowiska, 
na którym rodzaj aktywności jest diametralnie różny od tego na dotychczas 
pełnionym stanowisku oraz nastąpiła zmiana dziedziny i rodzaju aktywności,  

 rutyna – ten rodzaj kariery polega na powrocie menedżera do poprzedniej 
lub macierzystej firmy po długim okresie absencji spowodowanej w znacznej 
większości przypadków pobytem na długoletnim kontrakcie zagranicznym,   

 ekspansja – lokacja stanowiska nie ulega zmianie, choć zawiera w sobie 
dodatkowe elementy, a wzór przesunięcia w hierarchii organizacyjnej polega 
na objęciu nowego stanowiska”26. 

 
Korelacja typu kariery ze strukturami organizacyjnymi 
Warto się przyjrzeć typologii karier, która ma związek typu kariery ze 

strukturami organizacyjnymi (występuje tam awans). Wyróżnia się karierę 
progresywną, która dotyczy osób, „które wraz z rozwojem kariery zawodowej 
obejmują coraz wyższe stanowiska w organizacji - tendencja wzrostowa”. Osoby 
decydujące zmienić stanowisko pracy „na tym samym poziomie” tworzą karierę 
horyzontalną. Natomiast trzeci typ kariery to kariera stabilizacyjna. Jest ona 
charakterystyczna dla pracowników chcących utrzymać to samo stanowisko 
począwszy od pierwszej pracy aż do ostatnich lat swojej aktywności zawodowej. 

                                                           
24http://testy-zawodowe.pl/praca/8,typy-osobowosci-zawodowej [dostęp 3.12.2014]. 
25M. Matejun, A. Walecka., Typy karier zawodowych preferowane przez pracowników 
przedsiębiorstwa branży IT, [w:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J. (red.), Wyzwania 
dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy, Wyd. Media-
Press, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s. 266., dostępne na: http://www.matejun.-
com/pubs-pl/2008_Matejun_Walecka_Typy_karier_zawodowych_preferowane_-
przez_pracownikow_przedsiebiorstwa_branzy_IT.pdf [pobrano 6.12.2014]. 
26Tamże. 
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Często może być to samo miejsce pracy. Kariera regresywna może spotkać osoby, 
które aktualnie zajmują stanowisko niższe niż to na początku swojej kariery. Jest to 
tendencja spadająca. Podczas aktywności zawodowej pracowników zmieniających 
często swoje stanowiska, raz na wyższe (względem hierarchii pionowej), raz na 
niższe, ma miejsce kariera sinusoidalna. Kariera „zmiany sektora” związana jest 
z osobami tworzącymi swój własną firmę27. 

 
Jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego  
Na stronie internetowej rządowej28 można znaleźć krótki opis ścieżki, która 

umożliwi rozpoczęcie kariery zawodowej jako żołnierz Wojska Polskiego. 
Wspomniano również zalety wyboru takiej drogi zawodowej – „stabilne i atrakcyjne 
wynagrodzenie z licznymi dodatkami, kursy i szkolenia specjalistyczne, w tym 
językowe, jasno określona ścieżka awansu oraz pewna emerytura w przyszłości”29. 
Aby zostać żołnierzem Wojska Polskiego trzeba:  

 być osobą pełnoletnią, 

 mieć polskie obywatelstwo, 

 być niekaranym za przestępstwo umyślne, 

 mieć dobry stan zdrowia. 
Aby starać się o stopień szeregowego, trzeba mieć ukończone co najmniej 

gimnazjum, aby dostać się do korpusu podoficerskiego potrzebne wykształcenie 
średnie, natomiast, aby stać się oficerem Wojska Polskiego wiąże się z uzyskaniem 
tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.  
Dla osób, które nie posiadają specjalistycznych kwalifikacji, mogą skorzystać ze 
„spójnego systemu”30 występującego w armii, który umożliwia podnoszenie 
kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności. 
Można wybrać służbę kandydacką, tzn. „ukończyć szkołę podoficerską lub studia 
wojskowe”, dzięki czemu można zostać podoficerem lub oficerem. Można także 
„odbyć służbę przygotowawczą”, po której będzie można zostać mianowanym na 
szeregowego, podoficera lub oficera rezerwy. Następnie można starać się dostać 
do zawodowej służby. Inna możliwość to wstąpienie do jednego z pięciu rodzaju Sił 
Zbrojnych RP, czyli do Wojsk Obrony Terytorialnej. 
 

Zarządzanie zasobem kadrowym żołnierzy WP 
Organ, który jest odpowiedzialny za „zarządzanie zasobem kadrowym żołnierzy 

zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, procesem kształtowania 
dyscypliny wojskowej oraz kształtowanie resortowego systemu uposażeń żołnierzy 
zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy 

                                                           
27M. Matejun, A. Walecka, Typy karier zawodowych preferowane przez pracowników 
przedsiębiorstwa branży IT, [w:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion J. (red.), Wyzwania 
dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy, Wyd. Media-
Press, Politechnika Łódzka, Łódź 2008, s. 267., dostępne na: 
http://www.matejun.com/pubs-pl/2008_Matejun_Walecka_Typy_karier_zawodo-
wych_preferowane-_przez_pracownikow_przedsiebiorstwa_branzy_IT.pdf 
[pobrano 9.12.2014]. 
28https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/prosta-sciezka [pobrano: 08.03.2020 r.]. 
29Tamże. 
30https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/prosta-sciezka [pobrano: 08.03.2020 r.]. 
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niezawodowych”31, to Departament Kadr. Do celów działania tego Departamentu 
„jest zabezpieczenie potrzeb resortu w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, 
tworzenie warunków do kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie oraz 
systemu uposażeń żołnierzy”. Poniżej został przedstawione główny zakres obszaru 
zadań Departamentu.  
a) Do planowania zasobów kadrowych żołnierzy zawodowych zalicza się32: 

 „wyznaczenie kierunków i definiowanie celów zarządzania zasobami 
kadrowymi, 

 udział w programowaniu rozwoju Sił Zbrojnych w obszarze zasobów 
kadrowych, 

 określanie potrzeb wobec systemu kształcenia żołnierzy zawodowych  
i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz systemu szkolenia  
i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych”; 

b) Realizacja procesu zarządzania zasobami kadrowymi, wiąże się z33: 

 powoływaniem „do służby wojskowej, rozmieszczanie, ocenianie  
i zwalnianie żołnierzy z zawodowej służby wojskowej”, 

 administrowaniem „zasobem żołnierzy zawodowych będących w rezerwie 
kadrowej”, 

 wyznaczaniem „żołnierzy zawodowych do pełnienia zawodowej służby 
wojskowej poza granicami państwa”, 

 prowadzeniem „ewidencji żołnierzy zawodowych”, 

 kierowaniem „na studia i kursy w ośrodkach szkolenia poza granicami 
państwa”, 

 procedowaniem „nadawania odznaczeń resortowych i państwowych 
żołnierzom zawodowym, pracownikom resortu, osobom spoza resortu  
(w tym cudzoziemcom i Polakom zamieszkałym na stałe poza granicami 
kraju)”, 

 procedowaniem „mianowania żołnierzy zawodowych, rezerwy  
i niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej na wyższe stopnie 
wojskowe”, 

 zastępstwem „Ministra w postępowaniach przed sądami administracyjnymi 
w sprawach związanych z przebiegiem służby wojskowej żołnierzy 
zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz uposażeniem 
żołnierzy”; 

c) Planowanie i realizowanie procesu kształtowania dyscypliny wojskowej żołnierzy 
zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy niezawodowych, 
związane z34: 

 określaniem „zagrożeń dla dyscypliny wojskowej oraz wypracowywanie 
celów i zadań do jej kształtowania”, 

 procedowaniem „spraw dyscyplinarnych pozostających we właściwości 
Ministra”, 

 monitorowaniem „stanu dyscypliny wojskowej, w tym prowadzenie ewidencji 
dyscyplinarnej”; 

                                                           
31https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-kadr [pobrano: 27.02.2020]. 
32Tamże. 
33https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-kadr [pobrano: 27.02.2020]. 
34Tamże. 
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d) Kształtowanie resortowego systemu uposażeń żołnierzy zawodowych, 
kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy niezawodowych, w tym35: 

 „opracowywanie założeń systemu uposażeń, 

 administrowanie - pozostającymi w dyspozycji Ministra - środkami funduszu 
na nagrody uznaniowe, 

 taryfikowanie stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych do określonych 
grup uposażenia zasadniczego, 

 identyfikacja zakresu funkcjonalnego i informacyjnego narzędzi 
informatycznych umożliwiających obrachunek, wypłatę i rozliczenie 
uposażeń”; 

e) Sprawowanie nadzoru nad działalnością kadrową, dyscyplinarną  
i uposażeniową wobec żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy 
zawodowych i żołnierzy niezawodowych, co wiąże się z36: 

 prowadzeniem „oceny sytuacji kadrowej w resorcie za dany rok 
kalendarzowy”, 

 opracowywaniem „projektów wytycznych Ministra do działalności kadrowej 
oraz do działalności dyscyplinarnej na lata następne”, 

 organizowaniem i prowadzeniem „szkoleń w zakresie służby wojskowej 
żołnierzy zawodowych, kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy 
niezawodowych i ich uposażeń oraz dyscypliny wojskowej”. 

 
Podsumowanie  
W Polsce żołnierze Wojska Polskiego odchodzą na emeryturę mając zazwyczaj 

ok. 47-48 lat37. Jest to czas, w którym osiąga się swoje największe sukcesy – według 
Wzorcowych etapów kariery zawodowej na tle cyklu życia człowieka (Rys. 1).38 
Dlatego niektórzy z emerytowanych żołnierzy decyduje się na kontynuację swojej 
kariery zawodowej.  

W artykule Wojskowi na cywilnym rynku pracy39 można znaleźć informację, że 
od stycznia 2016 roku (12.07.2017 – data publikacji artykułu) z wojskiem 
pożegnało się ponad 4,8 tys. żołnierzy, a ponad połowa, czyli 2,7 tys., skorzystało  
z możliwości przekwalifikowania. Po przekwalifikowaniu zatrudnienie znalazło 
około 84 %. emerytowanych żołnierzy. Na 254 osoby40, które w tamtym czasie 
(okres 15 miesięcy) skorzystały z rekonwersji, 149 (58%) pracuje. Część z tych 
osób została zatrudniona na rynku cywilnym, w tym około 20 osób w transporcie 
drogowym, a kolejne 20 osób prowadzi własną działalność gospodarczą. Niektórzy 
„żołnierze – weterani zajmują stanowiska inżynierów, instruktorów nauki jazdy, 

                                                           
35https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-kadr [pobrano: 27.02.2020]. 
36Tamże. 
37L. Kostrzewski, Emerytowani mundurowi chcą większych przywilejów, 17.06.2017 r., pobrane  
z: http://wyborcza.pl/7,155287,21967737,emerytowani-mundurowi-chca-wiekszych-przywilejow.html 
[pobrano 11.02.2019 r.]. 
38A. Rzepecka, Wykorzystanie potencjału kompetencyjnego emerytowanych funkcjonariuszy służb 
mundurowych na przykładzie żołnierzy Wojska Polskiego, Zeszyty Naukowe ZPSB FIRMA i RYNEK 
2019/2 (56), s. 114.  
39P. Glińska, Wojskowi na cywilnym rynku pracy [12.07.2017], dostępny w Internecie na: 
<http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/23121?t=Wojskowi-na-cywilnym-rynku-pracy-
&fbclid=IwAR3LGtVMJKg8CLQaeiI_Rne3guJFUVOgi_9bS5IxW8X-edLsuYgjJwqgY7o> [pobrano 
27.02.2020]. 
40Tamże, Stan na: 2017 rok. 
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kierowców, magazynierów i operatorów, pracowników ochrony osób i mienia, 
ochrony statków w spółkach i firmach prywatnych”41. Jednak warto podkreślić, że 
nie wszyscy emerytowani żołnierze są zatrudniani w środowisku cywilnym,  
w związku z czym nie dokońca wykorzystywany jest potencjał kompetencyjny 
żołnierzy, a w szczególności oficerów Wojska Polskiego. Jednak jest to problem 
równie obszerny jak inne podejmowane w tej publikacji.  

 
Streszczenie  
Kariera zawodowa jest ważnym elementem w życiu człowieka, na co wkazują 

powiązania etapów kariery zawodowej z cyklem ludzkiego życia. W związku z tym, 
w tekście została ujęta kariera przez pryzmat różnych dziedzin takich jak: 
psychologia, socjologia oraz zarządzanie. W części również poświęcono fragment 
etapom kariery, które wiążą się z fazami rozwoju człowieka. Zaprezentowano także 
kotwice kariery oraz model Hollanda. W publikacji można też znaleźć podział wg 
typów karier, przedstawiony z różnych punktów widzenia – bowiem kryteriami 
klasyfikacji karier jest m.in. struktura organizacji. Nawiązano również do żołnierzy 
Wojska Polskiego – w kontekście początków ich ścieżki kariery w służbie, ale także 
z perspektywy przechodzenia na emeryturę.  

Słowa kluczowe: kariera zawodowa, etapy cyklu życia, żołnierze Wojska 
Polskiego  
 

Summary 
Professional career is a component of human life, as evidenced by the links 

between career stages and the life management cycle. Therefore, the text includes 
career through the prism of various fields such as psychology, sociology and 
management. In part, it is also devoted to the fragment of the career stages that are 
associated with the stages of human development. Career anchors and the Holland 
model were also presented. The publication can also be divided by career category, 
presented from various points of view - the available options for classifying career 
categories is between other organization structure. Also referred to soldiers of the 
Polish Army - in the context of initial career paths in service, but also with prospects 
of retirement. 

Key words: professional career, life cycle stages, soldiers of the Polish Army 
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Monika ROGALEWSKA 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 
 

KONSEKWENCJE PSYCHOSPOŁECZNE I OBJAWY ZESPOŁU STRESU 
POURAZOWEGO W GRUPIE ŻOŁNIERZY UCZESTNICZĄCYCH W MISJACH  

W AFGANISTANIE I IRAKU 
 

Polscy żołnierze uczestniczący w misjach w Islamskiej Republice Afganistanu 
oraz Republice Iraku należą do pierwszego pokolenia rodaków żyjącego po II wojnie 
światowej, którzy znaleźli się w konieczności uczestnictwa w walce zbrojnej. „Jeden 
ruch ręki kończący czyjeś życie to zarazem początek kolejnej walki – z samym 
sobą”1. – mówił płk Grzegorz Kaliciak, weteran z Iraku. 

 
Neurobiologiczne podłoże PTSD 
PTSD jest wynikiem długotrwałego pobudzenia autonomicznego układu 

nerwowego, w efekcie czego dochodzi do wzmożonych reakcji odruchowych  
na bodziec, który jest związany z traumą, oraz nadwrażliwości na neutralne bodźce, 
co jest wynikiem utraty zdolności ich selekcji2. 

Organizm jednostki doświadczającej traumatycznego zdarzenia włącza 
mechanizm walki – ucieczki – zamrożenia. Aktywowaną wówczas częścią mózgu 
jest jego najbardziej prymitywna część – ciało migdałowate. Ciało migdałowate 
posiada połączenia ze zmysłami: wzrokiem, zapachem, słuchem oraz dotykiem. 
Wspomnienia przechowywane są w sposób fragmentaryczny. Czynniki sensoryczne 
mogą sprowokować natychmiastowe doświadczanie traumy w postaci flashbacks3. 

W grupie pacjentów ze zdiagnozowanym PTSD obserwuje się zmiany 
fizjologicznych wskaźników, takich jak ciśnienie krwi, rytm pracy serca czy 
przewodnictwo elektryczne skóry – zwłaszcza w sytuacjach, kiedy mają kontakt ze 
wspomnieniami traumy4. W wyniku nawracających objawów lękowych pobudzony 
zostaje układ sympatyczny. Źrenice rozszerzają się, praca serca przyspiesza, 
rozszerzają się drogi oddechowe, zwalniają ruchy żołądka. Dochodzi do 
zahamowania wydzielania soku trzustkowego oraz ruchu jelit, następuje pobudzenie 
nadnerczy, a także rozszerzenie ścian pęcherza moczowego5. 

W dalszej kolejności następuje ciąg zmian neurofizjologicznych związany  
z dysocjacją. Jest to swoiste „odcięcie się” od świata zewnętrznego celem uniknięcia 
zwrócenia na siebie uwagi innych osób. Powyższe związane jest z pobudzeniem 
układu parasympatycznego, który wywołuje zwężenie źrenic oraz dróg 
oddechowych, zwolnienie akcji serca, pobudzenie pracy żołądka, trzustki  
i dwunastnicy oraz perystaltyki jelit, skurczenie pęcherza moczowego oraz 
zahamowanie pracy nadnerczy6. 

                                                           
1G. Kaliciak: Karbala. Raport z obrony City Hall, Wydawnictwo Czarne, 2015. 
2A. Cebella, I. Łucka: Zespół stresu pourazowego – rozumienie i leczenie [w:] Psychiatria, 2007, 3, s. 128-
137. 
3M. Silverman: EMDR comes out of age. Therapy Today, s. 35-37. 
4J. Pasternak, A. Radochońska, M. Radochoński: Neurofizjologiczne mechanizmy rozwoju zespołu stresu 
pourazowego – wybrane problemy [w:] Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo 
UR 2007, 2008, s. 195. 
5Tamże, s. 196. 
6Tamże, s. 196. 
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PTSD powstaje w wyniku patologicznie nasilającego się warunkowania lęku.7 
Bezpośrednio występujący bodziec wywołujący reakcję lękową generalizuje się  
i przekłada na inne, mniej lub bardziej przypominające pierwotne źródło przeżyć 
lękowych, sytuacje8. 

Przeżywaniu stresu towarzyszy również wydzielanie kortyzolu. Proces ten 
może prowadzić do deficytów pamięci słownej, a także amnezji traumatycznej. 
Wspomnienia stają się zniekształcone i fragmentaryczne9.  

Znaczenie czynników neuropsychologicznych w rozwoju PTSD jest równie 
ważne, jak czynniki psychologiczne i środowiskowe, takie jak ocena znaczenia 
wydarzenia traumatycznego dla jednostki, lokalizacja poczucia kontroli, samoocena, 
wsparcie emocjonalne i społeczne10. 

 
Czynniki predysponujące  
Wspólnymi czynnikami stresotwórczymi dla każdej misji są przewlekły stres, 

obrażenia fizyczne, obciążenia związane ze śmiercią współpracowników, 
długotrwałe rozstanie z bliskimi, egzystowanie w zamkniętym środowisku, warunki 
klimatyczne i socjalne skrajnie odmienne od rodzimych, odmienność kulturowa, 
świadomość stałego zagrożenia zdrowia i życia i związany z tym permanentny stan 
pobudzenia,11 a także poczucie zagrożenia użycia broni biologicznej. Nie mniej 
istotne są czynniki związane z występowaniem zależności służbowych, do których 
zaliczyć można konflikty z przełożonymi i podwładnymi, niemożność podołania 
obowiązkom, i pozasłużbowych, jak na przykład różnice wieku, wykształcenia, 
doświadczenia czy światopoglądu12. 

Występowanie objawów PTSD jest zależne od współistnienia wielu czynników 
predysponujących, takich jak podatność genetyczna, przedurazowa osobowość, 
zewnętrzne wsparcie społeczne, mechanizmy obronne jednostki, a także przebieg 
interwencji terapeutycznej13. Szacuje się, że co dziesiąty żołnierz w wyniku 
doświadczanych wydarzeń cierpi na zespół stresu pourazowego14. Z badań wynika, 
że czynnikiem przyczyniającym się do wystąpienia PTSD jest uprzednia ekspozycja 
na traumę, np. w okresie dzieciństwa15. Wczesnodziecięcą traumę relacyjną uważa 
się za czynnik ryzyka wystąpienia PTSD w wieku późniejszym ze względu na 
nadmierne uwrażliwienie układu nerwowego16. 

                                                           
7A. Herzyk: Mózg, emocje, uczucia – analiza neuropsychologiczna. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2000. 
8J. Pasternak, A. Radochońska, M. Radochoński: Neurofizjologiczne mechanizmy… dz. cyt., s. 197. 
9N. Musiała, I. Hołyńska-Iwan, D. Olszewska-Słonina: Kortyzol – nadzór nad ustrojem w fizjologii i stresie 
[w:] Diagnostyka Laboratoryjna, Toruń, 2018, s. 30. 
10J. Pasternak, A. Radochońska, M. Radochoński: Neurofizjologiczne mechanizmy… dz. cyt., s. 199 
11M. Netczuk – Gwoździewicz, A. Gołębiowski: Wsparcie psychologiczne żołnierzy – uczestników misji 
poza granicami państwa, [w:] Autobusy, nr 12/2017, s. 310 – 311. 
12K. Korzeniewski: Ocena epidemiologiczna zachorowalności i urazowości żołnierzy Sił Stabilizacyjnych 
oraz ludności cywilnej w Strefie Środkowo – Południowej w Iraku, [w:] Przegląd Epidemiologiczny, nr 3, 
2006, s. 632. 
13J. Heitzman: Zespół pourazowego stresu – kryteria diagnostyczne, zastosowanie kliniczne  
i orzecznicze. Psych Pol. 1995; s. 751-766. 
14N. Ogińska – Bulik: Negatywne i pozytywne skutki doświadczanych zdarzeń traumatycznych  
u żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych – rola zasobów osobistych, [w:] Psychiatria, tom 13, 
nr 3, 2016, s. 124. 
15R. Yehuda: Risk and resilience in posttraumatic stress dis order. Journal of Clinical Psychiatry, 2004,  
s. 829-836. 
16D. Senator: Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, Nowiny 
Psychologiczne, 2005, s. 51-66. 
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Symptomatologia 
PTSD zostało zakwalifikowane jako zaburzenie lękowe i włączone do kategorii 

zaburzeń lękowych17.  
Zgodnie z kryterium A, osoba została narażona na wpływ zdarzenia urazowego, 

w którym były obecne obie z następujących cech: osoba doświadczyła, była 
świadkiem lub została skonfrontowana ze zdarzeniem obejmującym autentyczną 
śmierć lub zagrożenie śmiercią, względnie poważnym zranieniem fizycznym lub 
naruszeniem fizycznej integralności siebie lub innych; reakcja osoby obejmowała 
intensywny strach, bezradność lub przerażenie. 

Według kryterium B, zdarzenie urazowe jest w sposób uporczywy przeżywane 
ponownie w jeden lub więcej z następujących sposobów: uporczywe i natrętne 
wspomnienia zdarzenia obejmujące wyobrażenia, myśli i spostrzeganie; 
powracające dystresujące sny dotyczące zdarzenia; fizyczne bądź psychiczne 
odczuwanie, jak gdyby zdarzenie urazowe powracało (obejmuje poczucie 
ponownego doświadczania, iluzje, halucynacje i epizody reminiscencji 
dysocjacyjnych/obsesyjnych); intensywny dystres psychologiczny wskutek 
ekspozycji na coś, co wewnętrznie lub zewnętrznie symbolizuje lub przypomina jakiś 
aspekt zdarzenia urazowego; fizjologiczna reaktywność przy ekspozycji na 
wewnętrzne i zewnętrzne wpływy symbolizujące lub przypominające jakiś aspekt 
zdarzenia urazowego. 

Kryterium C dotyczy uporczywego unikania bodźców związanych z urazem  
i paraliżu ogólnej wrażliwości (nieobecny przed urazem), uwidaczniającego się w co 
najmniej trzech z następujących przejawów: próby unikania myśli, uczuć i rozmów 
związanych z urazem; próby unikania aktywności, miejsc i ludzi wywołujących 
wspomnienie urazu; niemożność przypomnienia sobie ważnych aspektów urazu; 
anestezja emocjonalna; znacząco ograniczone zainteresowania lub uczestnictwo  
w ważnych aktywnościach; poczucie odrzucenia przez innych i zrażenie się do ludzi; 
zawężone odczuwanie afektu (np. niemożność przeżywania miłości); poczucie 
braku perspektyw na przyszłość. 

Ostatnie kryterium – D – dotyczy uporczywych objawów nadmiernej 
pobudliwości (nieobecne przed urazem), co najmniej dwóch z następujących: 
trudności w zasypianiu i/lub pozostawaniu we śnie, drażliwość lub wybuchy gniewu, 
trudności w koncentracji, nadmierna czujność, wyolbrzymiony odzew na bodziec18. 

 
Epidemiologia 
Badania ppłk dr n. med. Korzeniewskiego pod kierunkiem Wojskowego 

Instytutu Medycznego, Zakładu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni w zakresie 
oceny zachorowalności i urazowości żołnierzy Sił Stabilizacyjnych stacjonujących  
w Strefie Środkowo – Południowej w Iraku z okresu 01.10.2003 – 30.06.2004 
wykazały, że spośród 440 ewakuowanych 7,7% hospitalizowanych stanowili 
żołnierze uskarżający się na zaburzenia psychicznie (ASD i zaburzenia 
adaptacyjne). Częściej hospitalizowano tylko żołnierzy z urazami (50,3%), 
dotkniętych chorobami układu pokarmowego (9,9%) oraz chorobami układu 
oddechowego (8,8%)19. 

                                                           
17American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, 
Washington D.C., 1994. 
18American Psychiatric Association: Diagnostic… dz. cyt., 1994. 
19K. Korzeniewski: Ocena epidemiologiczna… dz. cyt., s. 629-630. 
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Z badań empirycznych przeprowadzonych w roku 2013 przez Wojskowe 
Centrum Edukacji Obywatelskiej wynika, że 31% powracających z Afganistanu 
żołnierzy doświadcza różnego rodzaju przejawów zaburzenia funkcjonowania 
emocjonalnego20.  

 
Cel badań  
Celem badań niniejszej pracy jest szczegółowa analiza objawów PTSD  

w grupie żołnierzy uczestniczących w misjach w Afganistanie i Iraku w kontekście 
ich długotrwałego pobytu w warunkach narażenia życia i zdrowia oraz niepokoju 
związanego z rozłąką z rodziną. Wynikającym z powyższego kolejnym celem jest 
określenie częstości występowania i nasilenia objawów będących konsekwencją 
ekspozycji na wydarzenia traumatyczne na podstawie autooceny weteranów. 
Badania na kilkudziesięcioosobowej grupie polskich żołnierzy mogą potwierdzić lub 
zaprzeczyć szacunkom Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, według 
danych których 7-10% polskich żołnierzy powracających z misji stabilizacyjnych 
doświadcza PTSD21. 
 

Narzędzia badawcze 
Osoby badane zostały poproszone o samodzielne wypełnienie kwestionariusza 

PCL-5, który jest narzędziem pomiaru opartym na samoopisie. Została opracowana 
przez amerykańskie National Center for Posttraumatic Stress Disorder. Lista 
zawiera opis 20 objawów PTSD przypisanych do czterech czynników, tj. intruzji, 
unikania, negatywnych zmian w sferze poznawczej i emocjonalnej oraz objawów 
wzmożonego pobudzenia i reaktywności. Badany ocenia na 5-stopniowej skali (od 
0 – „wcale” do 4 – „bardzo mocno”), w jakim stopniu opisane problemy dokuczały 
mu w ciągu ostatniego miesiąca. Ogólną ocenę ciężkości objawów stanowi suma 
wyników wszystkich 20 pozycji22.  

PCL-5 można interpretować na dwa sposoby: 

 Traktowanie każdego przedmiotu ocenionego jako 2 (umiarkowanie) lub 
wyżej jako objawu potwierdzonego, a następnie zgodnie z zasadą 
diagnostyczną DSM-V wymagającą co najmniej: 1 kryterium B (pytania 1-5), 
1 kryterium C (pytania 6-7), 2 przedmioty kryterium D (pytania 8-14), 2 
przedmioty kryterium E (pytania 15-20). 

 Podsumowanie wszystkich 20 pozycji (zakres 0-80) i przyjęcie wyniku 33 
jako podstawy do wstępnej diagnozy. Całkowity wynik 33 lub wyższy 
sugeruje, że pacjent może korzystać z leczenia PTSD do momentu podjęcia 
dalszej pracy psychometrycznej. Wyniki niższe niż 33 mogą wskazywać, że 
pacjent ma podprogowe objawy PTSD lub nie spełnia kryteriów PTSD,  
a informacje te powinny zostać włączone do planowania leczenia23.  

                                                           
20G. Predel: Wpływ udziału żołnierzy w misji stabilizacyjnej w Afganistanie na funkcjonowanie ich rodzin. 
Wyniki badań empirycznych WBBS WCEO [w:] Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych  
i Społecznych, Kwartalnik 1/2017, Warszawa, s. 85. 
21http://www.wim.mil.pl/aktualnoci-topmenu-19/medycyna-w-mundurze/2434-ekspert-z-wim-o-ptsd-i-
samobojstwach-weteranow [dostęp: 05.02.2019, godz. 1705]. 
22N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, M. Lis-Turlejska, D. Merecz-Kot: Polska adaptacja PTSD Checklist for 
DSM-5 – PCL-5. Doniesienie wstępne [w:] Przegląd Psychologiczny, 2018; 61, s. 281-285. 
23National Center for Posttraumatic Stress Disorder: Using the PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5), s. 2. 
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Przy próbie rozpoznania PTSD, PCL-5 nie powinien być używany jako 
samodzielne narzędzie diagnostyczne24. 

 
Organizacja i obszar badań 
Badania dla celów niniejszej pracy zostały przeprowadzone w okresie 

01.01.2019 r. – 28.02.2019 r. Z uwagi na samoopisowy charakter kwestionariusza 
PCL-5 badani weterani misji wojskowych w Afganistanie i Iraku wypełniali go bez 
udziału osoby badającej, ale z możliwością w każdej chwili skontaktowania się  
z badającym. Osoby poddawane badaniu zostały uprzednio poinformowane o celu,  
w jakim badanie jest przeprowadzane, oraz o sposobie wypełniania kwestionariusza. 
W związku z docieraniem indywidualnie do każdej osoby badanej, nie zaszła 
konieczność uzyskania oficjalnej zgody na przeprowadzenie badań od dowództwa 
jednostek wojskowych. 

 
Charakterystyka grupy badawczej 
W badaniu udział wzięło 42 mężczyzn, żołnierzy Wojska Polskiego, służących 

w strukturach podległych MON w wieku 27 – 66 lat, przy czym średnia wieku 
wyniosła 39 lat. Staż ich pracy w wojsku to 10 – 32 lat – średnio 17 lat. Służbę 
rozpoczynali średnio w wieku 21 lat, jednak nie wcześniej niż mając  
18 lat i nie później niż w wieku 28 lat. Średnio spędzili na misjach 12 miesięcy –  
w przedziale 5 – 27 miesięcy. 

 
Tabela 1. Wartości nominalne pytań metryczkowych 

 Średnia 
(odchylenie 
standardowe) 

Zakres 
Wartość 
modalna 

Wiek 38,57 (7,13) 27 – 66 38 

Wiek rozpoczęcia służby 
wojskowej 

21,17 (2,68) 18 – 28 19 

Staż pracy w wojsku 16,68 (6,86) 10 – 32 18 

Liczba miesięcy 
spędzonych na misjach  

12,44 (6,05) 5 – 27 7 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Badani reprezentowali rodzaje sił zbrojnych: wojska lądowe – 29 osób, co 

stanowi 69% badanych; siły powietrzne – 9 osób, co stanowi 21% badanych; 
marynarka wojenna – 1 osoba, co stanowi 2% badanych; oraz wojska specjalne –  
3 osoby, co stanowi 7% badanych.  

 
  

                                                           
24Tamże. 
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Rysunek 1. Przynależność do rodzajów sił zbrojnych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Szesnastu z nich brało udział w 1 misji (38%), 14 brało udział w 2 misjach 

(33%), 8 uczestniczyło w 3 misjach (19%), a 4 i więcej razy na misję wyjeżdżało  
4 żołnierzy (10%).  

 
Rysunek 2. Liczba misji, w których uczestniczyli badani żołnierze 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Przebywali na misjach w latach: 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.  
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Rysunek 3. Lata, w których badani żołnierze służyli w ramach PKW 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Żołnierze pełnili służbę w Afganistanie (24 żołnierzy, co stanowi 57% 

badanych), w Iraku (7 żołnierzy – 17% badanych) oraz zarówno w Afganistanie, jak  
i Iraku (11 żołnierzy – 26%). 

 
Rysunek 4. Nazwa państwa, w którym pełniona była służba 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
W badaniu wzięło udział 3 kawalerów (7% badanych), 32 żonatych (76%),  

5 rozwiedzionych (12%) oraz 2 wdowców (5%). 
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Rysunek 5. Stan cywilny 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
U 2 żołnierzy zdiagnozowano w przeszłości PTSD. Stanowi to 5% badanych.  

U pozostałych (40 żołnierzy, 95% badanych) PTSD nie zdiagnozowano.  
 
Rysunek 6. Postawiona w przeszłości diagnoza PTSD 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Wśród traum, jakich doświadczyli zarówno w swoim życiu zawodowym, jak  

i prywatnym, wymieniają takie wspomnienia, jak: rozwód, śmierć ojca w czasie misji, 
śmierć dziecka, śmierć babci, turbulencje podczas lotu samolotem, wypadek 
komunikacyjny, widok zamordowanej kobiety w dzieciństwie, bójka na zabawie,  
w wyniku której znajomy został ugodzony nożem; skok ze spadochronem, udział  
w misji, działanie w strefie wojennej, wyjazd po rannych kolegów, petardy, ostrzał 
artyleryjski bazy, ostrzał rakietowy po wyjeździe z bazy i podczas patrolu, 
interwencje na terytorium Kabulu w ramach grupy CPT, liczne kontakty ogniowe, 
patrole z kontaktem z wrogiem, strzelanina, kontakt ogniowy ze strony sił 
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sprzymierzonych, ataki rebeliantów podczas patroli, zamachy ze skutkiem 
śmiertelnym, wybuch zamachowca z pasem szahida, miny pułapki, „zabłąkana kula” 
– mina przeciwpiechotna, zasadzki, wybuch samochodu – pułapki (VBIED),  
w wyniku którego śmierć poniosło 7 żołnierzy; przejazd polskiego konwoju – wybuch 
samochodu pułapki, napad terrorystów – samobójców w bazie, śmierć kolegi na 
skutek akcji Talibów, Talib w białej szacie zmierzający w kierunku żołnierza, 
wtargnięcie kobiety na GATE (bramę) jednostki w Iraku, podczas gdy kilka sekund 
dzieliło żołnierza od strzelenia w jej kierunku; śmierć żołnierza na improwizowanym 
ładunku wybuchowym, śmierć kolegów i dowódcy na misji, zamieszki w mieście, 
śmierć dzieci, niewinnych osób niezwiązanych z armią; wszechobecna bieda dzieci, 
dziecko afgańskie, które zmarło na skutek wybuchu; podejście ludności cywilnej do 
życia, dzieci, rodziny. 

 
Wyniki badań 
Jedną z metod analizy wyników kwestionariusza PCL–5 jest zsumowanie 

wszystkich 20 pozycji. Wyniki mieszczą się w zakresie 0 – 80, podczas gdy wynik 
nie niższy niż 33 sugeruje konieczność podjęcia leczenia PTSD. 

Grupa badawcza stanowiąca 42 żołnierzy pełniących służbę na misjach  
w Afganistanie i Iraku udzieliła odpowiedzi mieszących się w zakresie 0 – 50 
punktów. Średnia wartość punktowa to 15,48. Wartość najczęściej występująca to 
3. 

 
Tabela 2. Charakterystyka odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe 

Średnia (odchylenie 
standardowe) 

Zakres Wartość modalna 

15,48 (14,78) 0 – 50 3 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Wynik niższy niż 33 uzyskało 35 badanych (83%). Zgodnie z założeniami 

kwestionariusza PCL–5 diagnoza PTSD w tej grupie nie może zostać postawiona. 
17% badanych (7 żołnierzy) uzyskało wynik 33 i wyższy, a więc taki, który pozwala 
na postawienie wstępnej diagnozy PTSD do dalszego rozpoznania. 
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Rysunek 7. Zestawienie wyników według kryterium 33-80 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Żołnierze, których wyniki kwestionariusza PCL–5 wskazują na postawienie 

diagnozy PTSD, są w wieku od 32 do lat 43 lat. Najczęściej diagnozę stawiano  
u badanych w wieku 32 lat, podczas gdy średnia ich wieku wyniosła 36,71 lat. 

Ci weterani, których objawy predysponują do postawienia diagnozy PTSD, 
rozpoczynali służbę w szeregach armii będąc w wieku 19 do 22 lat. Średnia ich wieku 
wynosi 20,29 lat, a najczęściej występujący wiek to 19 lat. Ich staż zawodowy wynosi 
średnio 16,43 lat, w zakresie 10 do 21 lat.  

Uczestniczyli oni w średnio 2,57 misjach. Najczęściej jest to 1 misja, choć 
badani spełniający kryteria PTSD mieszczą się w pełnym zakresie wskazanych  
w metryczce misji, a więc od 1 do 4. Służąc poza granicami kraju spędzili od 6 do 
24 miesięcy – średnio 16 miesięcy. Najczęściej występującą wartością jest 24 
miesięcy. 

 
Tabela 3. Dane społeczno – demograficzne badanych, u których wystąpił wynik 

33 i wyższy. 

 Średnia 
(odchylenie 
standardowe) 

Zakres 
Wartość 
modalna 

Wiek 36,71 (3,99) 32 – 43 32 

Wiek rozpoczęcia służby 20,29 (1,38) 19 – 22 19 

Staż służby wojskowej 16,43 (4,12) 10 – 21 – 

Liczba misji, w których 
uczestniczył badany 
żołnierz 

2,57 (1,27) 1 – 4 1 

Liczba miesięcy 
spędzonych na misjach 

16,00 (7,37) 6 – 24 24 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Zgodnie z wynikami opisywanych badań, z PTSD nie mierzą się kawalerowie 
ani wdowcy, natomiast 57% ofiar PTSD to mężczyźni żonaci, a 43% – rozwodnicy.  
 

Rysunek 8. Stan cywilny żołnierzy, u których wyniki kwestionariusza wskazują 
na diagnozę PTSD 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Wszyscy żołnierze, u których można postawić diagnozę PTSD, przynależą do 

wojsk lądowych (100% - 7 żołnierzy). 
 
Rysunek 9. Przynależność do rodzajów sił zbrojnych żołnierzy, u których wyniki 

kwestionariusza wskazują na diagnozę PTSD 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Wśród żołnierzy, u których postawić można diagnozę PTSD, 57% (4 osoby) 

stanowi grupę pełniącą służbę w Afganistanie. Troje żołnierzy (43% badanych) 
zmagających się z objawami PTSD służyło zarówno w Afganistanie, jak i Iraku. 

57%

43%

Stan cywilny żołnierzy, u których wyniki kwestionariusza wskazują na 
diagnozę PTSD 

Żonaty

Rozwiedziony

100%

Przynależność do rodzaju sił zbrojnych żołnierzy, u których wyniki 
kwestionariusza wskazują na diagnozę PTSD 

Wojska lądowe



214 

 

 

 

Rysunek 10. Państwo, w którym pełnili służbę żołnierze, u których wyniki 
kwestionariusza wskazują na diagnozę PTSD 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
W badanej grupie PTSD najczęściej występuje wśród żołnierzy, którzy pełnili 

służbę w roku 2008 (4 żołnierzy – 19%) oraz 2009 (4 żołnierzy – 19%). Dalej w roku 
2007 oraz 2010 – 14% żołnierzy (3 osoby), w roku 2013 – 10% żołnierzy (2 osoby) 
oraz w roku 2005 – 9% żołnierzy (2 osoby). W latach 2002, 2004, 2011 – po 1 
żołnierzu (5% badanych). 

 
Rysunek 11. Lata, w których na misje wyjeżdżali żołnierze, u których wyniki 

kwestionariusza wskazują na diagnozę PTSD 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
W badanej grupie zaledwie 1 osoba (14%) została zdiagnozowana jako ofiara 

PTSD. U pozostałych 6 żołnierzy (86%) taka diagnoza nie została postawiona. 
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Rysunek 12. Postawiona diagnoza PTSD wśród żołnierzy, u których wyniki 
kwestionariusza wskazują na diagnozę PTSD 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Druga z metod analizy wyżej wspomnianego kwestionariusza zakłada 

traktowanie każdego przedmiotu ocenionego jako 2 (umiarkowanie) lub wyżej jako 
objawu potwierdzonego, a następnie zgodnie z zasadą diagnostyczną DSM-5 
wymagającą co najmniej: 1 kryterium B (pytania 1-5), 1 kryterium C (pytania 6-7), 2 
przedmioty kryterium D (pytania 8-14), 2 przedmioty kryterium E (pytania 15-20). 

Zgodnie z powyższą metodą analizowania wyników u 30 badanych żołnierzy 
(71%) nie można postawić diagnozy PTSD. PTSD można zdiagnozować u 12 
badanych żołnierzy (29%). 

 
Rysunek 13. Zestawienie wyników według kryterium zgodnym z zasadą 

diagnostyczną DSM–5 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

14%

86%

Postawiona diagnoza PTSD wsród żołnierzy, u których wyniki 
kwestionariusza wskazują na diagnozę PTSD 

Tak

Nie

0

5

10

15

20

25

30

35

Nie Tak

Zestawienie wyników według kryterium zgodnym z zasadą diagnostyczną 
DSM-5



216 

 

 

 

Żołnierze, których wyniki kwestionariusza PCL–5 wskazują na postawienie 
diagnozy PTSD, są w wieku od 32 do lat 50 lat. Najczęściej diagnozę stawiano  
u badanych w wieku 38 lat, podczas gdy średnia ich wieku wyniosła 39,17 lat. 

Ci weterani, których objawy predysponują do postawienia diagnozy PTSD, 
rozpoczynali służbę w szeregach armii będąc w wieku 19 do 26 lat. Średnia ich wieku 
wynosi 20,50 lat, a najczęściej występujący wiek to 19 lat. Ich staż zawodowy wynosi 
średnio 17,92 lat, w zakresie 10 do 31 lat.  

Uczestniczyli oni w średnio 2,33 misjach. Najczęściej są to 2 misje, choć badani 
spełniający kryteria PTSD mieszczą się w pełnym zakresie wskazanych w metryczce 
misji, a więc od 1 do 4. Służąc poza granicami kraju spędzili od 6 do 24 miesięcy – 
średnio 14,45 miesięcy. Najczęściej występującą wartością jest 7 miesięcy. 

 
Tabela 4. Dane społeczno – demograficzne badanych, u których wystąpił wynik 

zgodny z kryterium według B–E DSM–5. 
 

 Średnia 
(odchylenie 
standardowe) 

Zakres 
Wartość 
modalna 

Wiek 39,17 (5,36) 32 – 50 38 

Wiek rozpoczęcia służby 20,50 (2,11) 19 – 26 19 

Staż służby wojskowej 17,92 (6,04) 10 – 31 – 

Liczba misji, w których 
uczestniczył badany 
żołnierz 

2,33 (1,07) 1 – 4 2 

Liczba miesięcy 
spędzonych na misjach 

14,45 (6,38) 6 – 24 7 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Zgodnie z wynikami opisywanych badań, z PTSD nie mierzą się kawalerowie 

ani wdowcy, natomiast 83% ofiar PTSD (10 osób) to mężczyźni żonaci, a 17% (2 
osoby) – rozwodnicy.  
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Rysunek 14. Stan cywilny żołnierzy, u których wyniki kwestionariusza wskazują 
na diagnozę PTSD 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Żołnierze przynależący do wojsk lądowych stanowią grupę 83% badanych (10 

osób), u których można postawić diagnozę PTSD. Pozostali – 2 osoby, 17% - 
przynależą do sił powietrznych. 

 
Rysunek 15. Przynależność do rodzajów sił zbrojnych żołnierzy, u których 

wyniki kwestionariusza wskazują na diagnozę PTSD 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wśród żołnierzy, u których postawić można diagnozę PTSD, 50% (6 osób) 

stanowi grupę pełniącą służbę w Afganistanie. Dwoje żołnierzy (17% badanych) 
zmagających się z objawami PTSD służyło w Iraku. Czworo żołnierzy (33%) pełniło 
służbę zarówno w Afganistanie, jak i w Iraku. 
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Stan cywilny żołnierzy, u których wyniki kwestionariusza wskazują na 
diagnozę PTSD 

Żonaty

Rozwiedziony

83%

17%

Przynależność do rodzajów sił zbrojnych żołnierzy, u których wyniki 
kwestionariusza wskazują na diagnozę PTSD 

Wojska lądowe

Siły powietrzne



218 

 

 

 

Rysunek 16. Państwo, w którym pełnili służbę żołnierze, u których wyniki 
kwestionariusza wskazują na diagnozę PTSD 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
W badanej grupie PTSD najczęściej występuje wśród żołnierzy, którzy pełnili 

służbę w roku 2005 (6 żołnierzy – 19%) Dalej w latach 2004, 2008, 2009 oraz 2010 
PTSD występuje u 4 żołnierzy (po 12% badanych w każdym ze wskazanych wyżej 
lat). Po troje żołnierzy (9%) w każdym z lat: 2011 oraz 2013, a także po jednym 
żołnierzu (3%) z lat 2002 oraz 2003 zmaga się z objawami PTSD. 

 
Rysunek 17. Lata, w których na misje wyjeżdżali żołnierze, u których wyniki 

kwestionariusza wskazują na diagnozę PTSD 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
W badanej grupie 2 osoby (17%) zostały zdiagnozowane jako ofiary PTSD.  

U pozostałych 10 żołnierzy (83%) taka diagnoza nie została postawiona. 
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Afganistan

Irak

Afganistan oraz Irak

3% 3%

12%

19%

9%
12%

12%

12%

9%

9%

Lata, w których na misje wyjeżdżali żołnierze, u których wyniki 
kwestionariusza wskazują na diagnozę PTSD 

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2009



219 

 

 

 

Rysunek 18. Postawiona diagnoza PTSD wśród żołnierzy, u których wyniki 
kwestionariusza wskazują na diagnozę PTSD 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Dyskusja i omówienie wyników badań 
Podsekretarz Stanu w MON Fałkowski w odpowiedzi na interpelację jednego  

z posłów dotyczącą skutków prowadzonego w latach 2014-2015 „Programu pomocy 
i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego w ujęciu psychologiczno – 
psychiatrycznym”, który objął swoim działaniem 1132 żołnierzy, przekazał, że  
„Z danych uzyskanych z Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, iż w 2016 r. 
rozpoznano 32 przypadki (i 9 podejrzeń – w trakcie diagnostyki) reakcji na ciężki 
stres i zaburzeń adaptacyjnych rozpoznawanych u żołnierzy”. Zgodnie  
z przytoczonymi danymi w 2016 w placówkach leczniczych nadzorowanych przez 
MON leczeniu było poddanych ponad 180 żołnierzy z rozpoznanymi zaburzeniami 
PTSD oraz ponad 300 z innymi rozpoznawanymi: ASD i zaburzenia adaptacyjne.25 

Objawy tych żołnierzy, którzy wzięli udział w badaniu na potrzeby niniejszej 
pracy, pozwalają na wysunięcie wniosku, iż problem PTSD dotyczy 17–29% 
weteranów. 

W przeprowadzonym na potrzeby niniejszej pracy badaniu tylko przy dwóch 
objawach wystąpiła odpowiedź „Ogromnie” – pytania te dotyczyły występowania 
nadmiernej czujności, wyczulenia lub bacznego zwracania uwagi na wszystko oraz 
kłopotów z zasypianiem lub utrzymaniem snu. Można zatem na podstawie 
powyższego wysnuć wniosek, iż są to objawy, które w sposób szczególny 
doskwierają żołnierzom powracającym z misji w Afganistanie oraz Iraku – są 
najintensywniejsze. 

Ci żołnierze, których objawy wskazują na możliwość zakwalifikowania do 
PTSD, są w większości żonaci. Reprezentują w większości wojska lądowe, a także 
siły powietrzne. Może wynikać to z zakresu działań, jakie podejmują żołnierze wojsk 
lądowych, które opierają się na bezpośrednim kontakcie z wrogiem. Problem 
zdecydowanie najczęściej dotyczy tych żołnierzy, którzy swoją misję pełnili  

                                                           
25http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6BE6398E [dostęp: 21.03.2019, godz. 
1905]. 
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w Afganistanie. Najdotkliwiej objawy PTSD występują wśród tych, którzy 
uczestniczyli w misjach w latach 2007–2009. 

Nawracające trudne, negatywne wspomnienia w mniejszym lub większym 
stopniu dotyczą 55% badanych. Przykre sny dotyczą 48% żołnierzy. Odczucie 
powrotu do okoliczności przykrego wydarzenia dotyczy 40% żołnierzy. Odczuwanie 
zdenerwowania w sytuacji przypominania wydarzenia traumatycznego dotyka 57% 
badanych. Z objawami fizjologicznymi w sytuacji przypomnienia przykrego 
wydarzenia zmaga się 48% badanych. Unikanie wspomnień to reakcja spotykana  
u 52% badanych. Unikanie okoliczności, które mogłyby wywołać wspomnienia, 
dotyczy 38% badanych. Trudności w przypomnieniu sobie szczegółów 
traumatycznego wydarzenia dotyczy 40% żołnierzy, a doświadczanie negatywnych 
przekonań dotyczących własnej osoby i otoczenia dotyka 31% badanych żołnierzy. 
Obwinianie siebie i innych osób za przebieg wydarzeń dotyka 31% żołnierzy. 
Doświadczanie silnych negatywnych emocji to problem, z którym boryka się 45% 
żołnierzy. Utrata zainteresowania tymi aktywnościami, które przed ekspozycją na 
traumę sprawiały przyjemność, dotyczy 40% żołnierzy. Poczucie dystansu do 
otoczenia dotyczy 31% żołnierzy. Trudności w przeżywaniu pozytywnych emocji 
doświadcza 33% żołnierzy. Zachowania agresywne dotyczą 57% żołnierzy. 
Skłonność do podejmowania nieuzasadnionego ryzyka dotyczy 57% żołnierzy.  
Z nadmierną czujnością boryka się 67% żołnierzy. Nerwowości i łatwego wzdrygania 
się doświadcza 50% badanych. Na problemy z koncentracją uwagi uskarża się 43% 
badanych. Kłopoty z zasypianiem i utrzymaniem snu dotykają 45% badanych. 

 
Pomoc – nie tylko specjalistów  
Istnieją stowarzyszenia, których celem jest pomoc psychologiczna weteranom. 

Wśród nich wymienić można Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach 
Poza Granicami Kraju,26 Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa 
w Warszawie27 czy Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym 
MON, zwany „szpitalem na Szaserów”.28. 

Subiektywna perspektywa pacjenta w największym stopniu stanowi  
o psychologicznym dobrostanie. Zdaniem Maerckera i Horn istnieje zależność 
polegająca na tym, że ofiary traumy, które czują, że ich cierpienie jest uznawane 
przez społeczeństwo, postrzegają swoje środowisko jako mniej stygmatyzujące29. 

Skutki wojen dotykają głównie ludności cywilnej. W samych badaniach 
żołnierze podkreślali, że obserwowanie ich egzystencji jest wydarzeniem samym  
w sobie traumatycznym.  

Jeden z żołnierzy, którzy wzięli udział w badaniu, powiedział, że „Jestem dzięki 
temu na pewno silniejszą osobą. Obraz konfliktu wzbudza złość, natomiast myśl, że 
tego konfliktu u nas nie ma – uspokaja i pozwala spokojnie spać”. To, czego 
doświadczyli, i to, co widzieli, może stanowić rekomendację pokoju i konieczności 
podejmowania takich działań politycznych, aby nigdy do niej nie doprowadzić.  

                                                           
26http://www.stowarzyszenierannych.pl/stowarzyszenie/co-robimy-i-po-co-jestesmy [dostęp: 24.03.2019, 
godz. 1945]. 
27https://cwdpgp.wp.mil.pl/pl/pages/zadania-2017-01-16-4/ [dostęp: 24.03.2019, godz. 1950]. 
28http://www.wim.mil.pl/o-instytucie-mainmenu-88/historiawim [dostęp: 24.03.2019, godz. 1955]. 
29A. Maercker, A.B. Horn: A socio-interpersonal perspective on PTSD: the case for environments and 

interpersonal processes, Clin. Psychol. Psychother. 2013, 20, s. 465–481. 
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Streszczenie 
Celem badań niniejszej pracy jest szczegółowa analiza objawów PTSD  

w grupie żołnierzy uczestniczących w misjach w Afganistanie i Iraku w kontekście 
ich długotrwałego pobytu w warunkach narażenia życia i zdrowia oraz niepokoju 
związanego z rozłąką z rodziną. Wynikającym z powyższego kolejnym celem jest 
określenie częstości występowania i nasilenia objawów będących konsekwencją 
ekspozycji na wydarzenia traumatyczne na podstawie autooceny weteranów. 
W badaniu udział wzięło 42 mężczyzn, żołnierzy Wojska Polskiego, służących  
w strukturach podległych MON w wieku 27 – 66 lat. Średni czas pobytu na misjach 
wynosił 12 miesięcy – w przedziale 5 – 27 miesięcy. Osoby badane zostały 
poproszone o samodzielne wypełnienie kwestionariusza PCL-5. Średnia wartość 
punktowa PCL-5 w badanej grupie wynosi 15,48 (zakres 0-50 pkt). Zgodnie  
z założeniami kwestionariusza PCL–5, 17% badanych (7 żołnierzy) uzyskało wynik 
33 i wyższy, a więc taki, który pozwala na postawienie wstępnej diagnozy PTSD. 

Słowa kluczowe: zespół stresu pourazowego, PTSD, Afganistan, Irak, misje 
stabilizacyjne, żołnierze, wojsko polskie 
 

Summary 
The purpose of this paper is an in-depth analysis of the symptoms of PTSD in 

a group of soldiers participating in missions in Afghanistan and Iraq in the context of 
their long-term residence in difficult conditions: exposure to danger as well as anxiety 
connected with the separation from family. As a result of the above considerations, 
the next objective is to determine the frequency and severity of symptoms that are  
a consequence of exposure to traumatic events based on the self-assessment of 
veterans. The study involved 42 men, aged 27-66, the soldiers of the Polish Army, 
serving in the structures subordinate to the Ministry of National Defense. The 
average residence on missions lasted 12 months – in the range from 5 to 27 months. 
The interviewees were asked to complete the PCL-5 questionnaire by themselves. 
The average PCL-5 point value in the study group is 15.48 (range 0-50 
points). According to the assumptions of the PCL-5 questionnaire, 17% of the 
respondents (7 soldiers) obtained a score of 33 and higher. Ergo, the one that allows 
a preliminary diagnosis of PTSD. 

Key words: posttraumatic stress disorder, PTSD, Afghanistan, Iraq, 
stabilization missions, soldiers, the polish army 
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ANALIZA ORGANIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE 
GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ – STUDIUM PRZYPADKU 

DLA SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA „TECHNIKA I ORGANIZACJA 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY” 

 
 

Wprowadzenie 
Analizie poddano organizację procesu kształcenia w uczelni na studiach 

wyższych, który był realizowany w latach 1997-2018 na Wydziale Górnictwa  
i Geologii Politechniki Śląskiej w zakresie specjalności kształcenia „Technika  
i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy” (TOBHP), prowadzonej na trzech 
kierunkach studiów: górnictwo i geologia (GIG), zarządzanie i inżynierii produkcji 
(ZIP), inżynieria bezpieczeństwa (IB). 

Od 1.05.2019 r. zmieniono nazwę Wydziału Górnictwa i Geologii na Wydział 
Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Publikacja 
dotyczy okresu do końca roku akademickiego 2017/2018 (30.09.2018 r.), dlatego 
stosuje się nazwę Wydział Górnictwa i Geologii. 

Podstawowe elementy organizacji procesu kształcenia w uczelni na studiach 
wyższych to w szczególności prawidłowo opracowana dokumentacja kształcenia 
(plany studiów, karty przedmiotów lub sylabusy, konspekty zajęć, materiały 
dydaktyczne, wykwalifikowana kadra nauczająca, oparta na pracownikach 
etatowych, wykładowcach zewnętrznych i doktorantach, odpowiednia infrastruktura 
dydaktyczna, nadzór i kontrola, doskonalenie jakości kształcenia i monitorowanie 
efektów kształcenia w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (służba bhp) jest wyodrębnioną  
w strukturze zakładu pracy jednoosobową lub wieloosobową jednostką 
organizacyjną, która podlega bezpośrednio pracodawcy oraz pełni funkcje doradcze 
i kontrolne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe wymagania 
dotyczące zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają 
przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów1. 

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami absolwenci studiów wyższych o kierunku 
lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uzyskują uprawnienia 
kwalifikacyjne, wymagane do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy  
w zależności od stażu pracy jako: starszy inspektor ds. bhp, specjalista ds. bhp (rok 
stażu), starszy specjalista ds. bhp (3 lata stażu), główny specjalista ds. bhp (5 lat 
stażu)2. 
 
  

                                                           
1Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704, z późn. zm.). 
2Ibidem. 
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Materiał i metody 
Celem badań było opracowanie analizy organizacji procesu kształcenia  

w uczelni na studiach wyższych na przykładzie wybranej specjalności kształcenia  
w wybranej jednostce podstawowej uczelni technicznej. 

Przyjęte metody badań: 
- podstawowa metoda badań: lista kontrolna (oparta na autorskim zestawie 

pytań); 
- pomocnicze metody zbierania danych: sondaż (oparty na technice 

wywiadu), analiza dokumentów (oparta na dostępnej dokumentacji 
wewnątrzzakładowej), obserwacja (oparta na 22-letnim doświadczeniu 
autora jako nauczyciel akademicki w Politechnice Śląskiej, w tym 
obserwacja niestandaryzowana, jawna, bezpośrednia i uczestnicząca). 

Przyjęty zakres badań: 
- uczelnia i jednostka podstawowa: Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa  

i Geologii; 
- kierunek studiów i specjalność kształcenia: specjalność kształcenia 

„Technika i organizacja bezpieczeństwa i higiena pracy”, prowadzona na 
trzech kierunkach studiów: górnictwo i geologia, zarządzanie i inżynierii 
produkcji, inżynieria bezpieczeństwa; 

- rodzaj studiów (obejmujący poziom kształcenia i formę studiów): studia 
jednolite magisterskie (SJM), studia pierwszego stopnia – stacjonarne (S I) 
i niestacjonarne (N I), studia drugiego stopnia – stacjonarne (S II)  
i niestacjonarne (N II); 

- okres analizy – od początku procesu kształcenia (1.10.1997 r.) do końca 
roku akademickiego 2017/2018 (30.09.2018 r.). 

Autorską listę kontrolną opracowano dla potrzeb analizy organizacji procesu 
kształcenia w uczelni na studiach wyższych w zakresie specjalności kształcenia 
„Technika i organizacja bezpieczeństwa i higiena pracy”, prowadzonej na Wydziale 
Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Źródłem danych i informacji byli 
pracownicy Dziekanatu Wydziału oraz pracownicy Sekretariatu i nauczyciele 
akademiccy Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa. Analizie podlegały dokumentacja 
wewnątrzzakładowa dotycząca procesu kształcenia, a także dane i informacje 
dotyczące absolwentów i studentów oraz nauczycieli akademickich. 

Funkcje pełnione na uczelni przez autora pracy: 
- Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (od 

2010 r.); 
- Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (od 

2016 r.), członek Wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia (od 2007 r.); 

- Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich na kierunku studiów inżynieria 
bezpieczeństwa (od 2008 r.), członek Wydziałowej Komisji ds. Praktyk 
Studenckich (od 2000 r.), opiekun praktyk studenckich na specjalności 
„Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy” (od 2000 r.); 

- członek Wydziałowej Komisji ds. Opracowania Dokumentacji Procesu 
Kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa (w latach 2007-2008), 
członek Wydziałowej Komisji ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji na 
kierunku inżynieria bezpieczeństwa (w latach 2011-2012); 
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- członek Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia (w latach 2013-2018), opiekun 
specjalności „Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy” (od 
2013 r.); Pełnomocnik Kierownika Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa ds. 
Organizacji Procesu Dyplomowania (od 2013 r.). 

 
Podstawy prawne dotyczące organizacji procesu kształcenia 
Do końca roku akademickiego 2017/2018 podstawy prawne dotyczące 

organizacji procesu kształcenia w uczelni na studiach wyższych stanowiły ustawa 
zasadnicza – Prawo o szkolnictwie wyższym3 oraz akty wykonawcze, głównie  
w postaci Rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dotyczą 
m.in.: 

- warunków prowadzenia studiów4, 
- dokumentacji przebiegu studiów5, 
- ogólnych kryteriów oceny programowej6. 
Ponadto obowiązuje ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji7 oraz akty 

wykonawcze, którymi są m.in. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 
W przyjętym okresie analizy często zmieniały się podstawowe wymagania 

dotyczące organizacji procesu kształcenia, np.: 
- od 1.10.2007 r. do 19.06.2012 r. obowiązywały w szkołach wyższych 

przepisy w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków  
i poziomów kształcenia8 (w tym standardy kształcenia dla kierunku studiów 
inżynieria bezpieczeństwa); 

- od 12.09.2011 r. do 30.09.2016 r. obowiązywały w uczelniach przepisy  
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego9 (w tym 
opis efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk 
technicznych). 

Prawo wewnątrzzakładowe w zakresie organizacji procesu kształcenia na 
Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej tworzyły (do końca roku 
akademickiego 2017/2018) m.in. Statut i Regulamin studiów oraz Zarządzenia 
Rektora i Uchwały Senatu, wśród których wiodącą rolę pełnią Uczelniana  
i Wydziałowa Księga Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia10. 
 

                                                           
3Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.). 
4Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków 
prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596, z późn. zm.). 
5Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie 
dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554, z późn. zm.). 
6Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych 
kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1529). 
7Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986,  
z późn. zm.). 
8Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów 
kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia  
i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. 
U. z 2007 r. nr 164, poz. 1166, z późn. zm.). 
9Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych 
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r. nr 253, poz. 1520). 
10Dokumentacja wewnątrzzakładowa na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w zakresie 
organizacji procesu kształcenia (m.in. Statut Politechniki Śląskiej, Regulamin studiów w Politechnice 
Śląskiej, Uczelniana Księga Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowa Księga Zapewnienia Jakości 
Kształcenia). 
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Badana populacja 
Liczbę absolwentów Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej  

w zakresie specjalności kształcenia „Technika i organizacja bezpieczeństwa  
i higieny pracy” przedstawiono w tabelach 1-5. 
 

Tabela 1. Liczba absolwentów studiów jednolitych magisterskich 

Lp. Kierunek studiów Rok obrony 
Liczba 
absolwentów 

1 GIG 2002 33 

2 GIG 2003 31 

3 GIG 2004 26 

4 ZIP 2005 33 

5 ZIP 2006 26 

6 ZIP 2007 33 

7 ZIP 2008 34 

8 ZIP 2009 28 

9 ZIP 2010 42 

10 ZIP 2011 38 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z uczelni 
 

Studia jednolite magisterskie na specjalności TOBHP były prowadzone w latach 
1997-2011 w formie stacjonarnej i systemem 10-semestralnym, utworzono 10 
roczników studiów, pierwsze 3 na kierunku GIG, kolejne 7 na kierunku ZIP, 
wypromowano 324 absolwentów, liczba absolwentów zawierała się w przedziale od 
26 do 42 (średnio 32). 
 

Tabela 2. Liczba absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

Lp. Kierunek studiów Rok obrony 
Liczba 
absolwentów 

1 ZIP 2011 15 

2 IB1 2012 47 

3 IB1 2013 62 

4 IB1 2014 51 

5 IB1 2015 37 

6 IB 2016 18 

7 IB 2017 38 

8 IB 2018 21 
1 utworzono dwie grupy dziekańskie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z uczelni 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na specjalności TOBHP są prowadzone 
od 2007 r. systemem 7-semestralnym, utworzono 8 roczników studiów, pierwszy na 
kierunku ZIP, kolejne 7 na kierunku IB, wypromowano 289 absolwentów, liczba 
absolwentów zawierała się w przedziale od 15 do 62 (średnio 36). 
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Tabela 3. Liczba absolwentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia 

Lp. Kierunek studiów Rok obrony 
Liczba 
absolwentów 

1 GIG 2003 32 

2 ZIP 2005 19 

3 ZIP 2006 41 

4 ZIP1 2006 27 

5 ZIP 2007 17 

6 ZIP 2008 24 

7 ZIP 2010 23 

8 ZIP 2011 24 

9 IB 2012 12 

10 IB 2013 20 

11 IB 2014 27 

12 IB 2015 34 

13 IB 2016 23 

14 IB 2017 25 

15 IB 2018 15 
1 utworzono grupę na zamówienie energetyki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z uczelni 
 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na specjalności TOBHP są 
prowadzone od 1998 r. (na początku funkcjonowały jako studia inżynierskie), 
aktualnie trybem zaocznym i systemem 7-semestralnym (pierwszy rocznik tryb 
wieczorowy i system 9-semestralny), utworzono 15 roczników studiów, pierwszy na 
kierunku GIG, 7 na kierunku ZIP i 7 na kierunku IB, wypromowano 363 absolwentów, 
liczba absolwentów zawierała się w przedziale od 12 do 41 (średnio 24). 
 

Tabela 4. Liczba absolwentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

Lp. Kierunek studiów Rok obrony 
Liczba 
absolwentów 

1 IB 2014 16 

2 IB 2015 18 

3 IB 2016 25 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z uczelni 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia na specjalności TOBHP są prowadzone 
od 2013 r. trybem zaocznym i systemem 3-semestralnym, utworzono 3 roczniki 
studiów, wszystkie na kierunku IB, wypromowano 59 absolwentów, liczba 
absolwentów zawierała się w przedziale od 16 do 25 (średnio 20). 
 

Tabela 5. Liczba absolwentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia 

Lp. Kierunek studiów Rok obrony 
Liczba 
absolwentów 

1 GIG 2004 13 

2 GIG 2007 17 

3 GIG 2008 30 
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4 GIG 2009 25 

5 GIG1 2010 13 

6 GIG2 2010 46 

7 GIG2 2011 55 

8 GIG 2012 42 

9 GIG 2013 28 

10 IB 2014 12 

11 IB 2015 19 

12 IB 2016 21 

13 IB 2017 27 
1 studia 4-semestralne; 2 utworzono dwie grupy dziekańskie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z uczelni 
 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na specjalności TOBHP są prowadzone 
od 1999 r. (na początku funkcjonowały jako studia magisterskie uzupełniające), 
aktualnie trybem zaocznym i systemem 3-semestralnym (pierwszy rocznik tryb 
eksternistyczny, piąty rocznik system 4-semestralny), utworzono 13 roczników 
studiów, najpierw 9 na kierunku GIG, kolejne 4 na kierunku IB, wypromowano 348 
absolwentów, liczba absolwentów zawierała się w przedziale od 12 do 55 (średnio 
27). 
 

Opis wyników analizy organizacji procesu kształcenia 
Analizę organizacji procesu kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geologii 

Politechniki Śląskiej przeprowadzono w październiku 2018 r. Badania obejmowały 
wszystkie rodzaje studiów (jednolite magisterskie, pierwszego i drugiego stopnia, 
stacjonarne i niestacjonarne). Szczegółowe informacje uzyskano od pracowników 
Dziekanatu Wydziału i Sekretariatu Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa, która jest 
odpowiedzialna za kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa oraz dwie 
specjalności kształcenia: „Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy”, 
„Inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe”. 

Zbiorcze zestawienie liczby absolwentów Wydziału Górnictwa i Geologii 
Politechniki Śląskiej w zakresie specjalności kształcenia „Technika i organizacja 
bezpieczeństwa i higieny pracy” według kryteriów rodzaju studiów i kierunku studiów 
przedstawiono w tabelach 6 i 7. 
 

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie aktualnej liczby absolwentów specjalności 
kształcenia TOBHP według kryterium rodzaju studiów (stan na dzień 30.09.2018 r.) 

Lp. 
Rok 
obrony 

Rodzaj studiów 

SJM S I N I S II N II Suma 

1 2002 33 - - - - 33 

2 2003 31 - 32 - - 63 

3 2004 26 - - - 13 39 

4 2005 33 - 19 - - 52 

5 2006 26 - 68 - - 94 

6 2007 33 - 17 - 17 67 

7 2008 34 - 24 - 30 88 

8 2009 28 - - - 25 53 
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9 2010 42 - 23 - 59 124 

10 2011 38 15 24 - 55 132 

11 2012 - 47 12 - 42 101 

12 2013 - 62 20 - 28 110 

13 2014 - 51 27 16 12 106 

14 2015 - 37 34 18 19 108 

15 2016 - 18 23 25 21 87 

16 2017 - 38 25 - 27 90 

17 2018 - 21 15 - - 36 

18 Suma 324 289 363 59 348 1383 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z uczelni 
 

Tabela 7. Zbiorcze zestawienie aktualnej liczby absolwentów specjalności 
kształcenia TOBHP według kryterium kierunku studiów (stan na dzień 30.09.2018 r.) 

Lp. 
Rok 
obrony 

Kierunek studiów 
Suma 

GIG ZIP IB 

1 2002 33 - - 33 

2 2003 63 - - 63 

3 2004 39 - - 39 

4 2005 - 52 - 52 

5 2006 - 94 - 94 

6 2007 17 50 - 67 

7 2008 30 58 - 88 

8 2009 25 28 - 53 

9 2010 59 65 - 124 

10 2011 55 77 - 132 

11 2012 42 - 59 101 

12 2013 28 - 82 110 

13 2014 - - 106 106 

14 2015 - - 108 108 

15 2016 - - 87 87 

16 2017 - - 90 90 

17 2018 - - 36 36 

18 Suma 391 424 568 1383 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z uczelni 
 

Proces kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej  
w zakresie specjalności kształcenia „Technika i organizacja bezpieczeństwa  
i higieny pracy” rozpoczął się w 1997 r. i trwa nadal, obejmował trzy kierunki studiów 
(od 2014 r. tylko kierunek inżynieria bezpieczeństwa) i wszystkie rodzaje studiów (od 
2012 r. bez studiów jednolitych magisterskich). W sumie utworzono 49 roczników  
i wypromowano 1383 absolwentów, liczba absolwentów zawierała się w przedziale 
od 12 do 62 (średnio 28). 

Proces kształcenia na kierunku studiów górnictwo i geologia (w zakresie 
specjalności TOBHP) rozpoczął się w 1997 r., obejmował studia jednolite 
magisterskie (3 roczniki, obrony w latach 2002-2004), studia niestacjonarne 
pierwszego stopnia (1 rocznik, obrony w 2003 r.) i studia niestacjonarne drugiego 



232 

 

 

 

stopnia, w tym tryb eksternistyczny (1 rocznik, obrony w 2004 r.) i tryb zaoczny (8 
roczników, obrony w latach 2007-2013). W sumie utworzono 13 roczników  
i wypromowano 391 absolwentów, liczba absolwentów zawierała się w przedziale 
od 13 do 55 (średnio 30). 

Proces kształcenia na kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji 
rozpoczął się w 2000 r. (dla czterech specjalności kształcenia), obejmował  
w przypadku specjalności TOBHP studia jednolite magisterskie (7 roczników, obrony 
w latach 2005-2011), studia stacjonarne pierwszego stopnia (1 rocznik, obrony  
w 2011 r.) i studia niestacjonarne pierwszego stopnia (7 roczników, obrony w latach 
2005-2011). W sumie utworzono 15 roczników i wypromowano 424 absolwentów, 
liczba absolwentów zawierała się w przedziale od 15 do 42 (średnio 28). 

Proces kształcenia na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa (dla 
specjalności kształcenia TOBHP i IOZK) rozpoczął się w 2008 r., obejmował  
w przypadku specjalności TOBHP studia pierwszego stopnia (po 7 roczników 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, obrony w latach 2012-2017) i studia 
drugiego stopnia (3 roczniki studiów stacjonarnych, obrony w latach 2014-2017, 4 
roczniki studiów niestacjonarnych, obrony w latach 2014-2017). W sumie utworzono 
21 roczników i wypromowano 568 absolwentów, liczba absolwentów zawierała się 
w przedziale od 12 do 62 (średnio 27). 

Zbiorcze zestawienie liczby absolwentów Wydziału Górnictwa i Geologii 
Politechniki Śląskiej na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa przedstawiono 
w tabeli 8. 

Opis wyników analizy organizacji procesu kształcenia uszczegółowiono na 
przykładzie kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa. 
 

Tabela 8. Zbiorcze zestawienie aktualnej liczby absolwentów kierunku studiów 
inżynieria bezpieczeństwa (stan na dzień 30.09.2018 r.) 

Lp. 
Rok 
obrony 

Rodzaj studiów 
Suma 

S I N I S II N II 

1 2012 47 27 - - 74 

2 2013 98 32 24 12 166 

3 2014 78 39 16 - 133 

4 2015 61 34 18 19 132 

5 2016 41 23 25 21 110 

6 2017 38 25 - 27 90 

7 2018 34 15 18 0 66 

8 Suma 397 195 101 79 772 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z uczelni 
 

Proces kształcenia na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa obejmuje 
dwie formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) oraz dwa poziomy studiów: studia 
pierwszego stopnia (system 7-semestralny, pierwsze obrony w 2012 r.) i studia 
drugiego stopnia (system 3-semestralny, pierwsze obrony w 2013 r.). 

Na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa wypromowano 772 
absolwentów, w tym 568 osób na specjalności kształcenia „Technika i organizacja 
bezpieczeństwa i higieny pracy” oraz 204 osoby na specjalności „Inżynieria ochrony 
i zarządzanie kryzysowe”. 
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Najwięcej roczników (z podziałem na specjalności kształcenia TOBHP i IOZK) 
było na studiach pierwszego stopnia (12 na studiach stacjonarnych i 10 na studiach 
niestacjonarnych), mniej na studiach drugiego stopnia (6 na studiach stacjonarnych 
i 5 na studiach niestacjonarnych). 

Podstawę prawną opracowania dokumentacji efektów kształcenia na kierunku 
studiów inżynieria bezpieczeństwa stanowiły m.in.: 

- obszarowe efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarze 
kształcenia w zakresie nauk technicznych11; 

- standardy kształcenia dla szkolnictwa wyższego, w tym kierunki studiów: 
inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie  
i inżynieria produkcji12; 

- podstawa programowa kształcenia dla szkolnictwa ponadpodstawowego  
w zawodzie technika bezpieczeństwa i higieny pracy13; 

- wymagania dotyczące zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy14. 

Dokumentacja programów studiów (odrębna dla poszczególnych kierunków 
studiów, specjalności kształcenia, poziomów kształcenia, form studiów) 
obowiązująca na naszym wydziale od 1.10.2012 r. obejmuje m.in. następujące 
dokumenty: plany studiów, karty przedmiotów, matryce efektów kształcenia, tabele 
odniesień efektów kształcenia, tabele pokrycia efektów kształcenia. Efekty 
kształcenia (wspólne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) zostały 
określone oddzielnie dla poszczególnych kierunków studiów i specjalności 
kształcenia, kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, kategorii wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych15. 

Podstawowym źródłem danych i informacji dotyczących statystyki absolwentów 
była dokumentacja wewnątrzzakładowa, która została udostępniona przez 
Dziekanat Wydziału oraz Sekretariat Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa, w tym m.in. 
Rejestry absolwentów i Rejestry dyplomantów16. 

Dotychczas nie przeprowadzono akredytacji w zakresie oceny programowej 
kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa na naszym wydziale przez Polską 
Komisję Akredytacyjną (Państwową Komisję Akredytacyjną), która jest jednostką 
uprawnioną do oceny jakości kształcenia prowadzonego w szkołach wyższych. 

Kontrola wewnętrzna dotycząca kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa 
nie wykazała niezgodności w zakresie organizacji procesu kształcenia, w tym m.in.: 

- Senat Politechniki Śląskiej w 2008 r. pozytywnie zaopiniował standardy 
kształcenia dla nowego kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa; 

                                                           
11Rozporządzenie MNiSzW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji … 
12Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia … 
13Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych 
kształcenia w zawodach; blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik 
pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, 
technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler (Dz. U. z 2006 r. nr 62, poz. 
439) 
14Rozporządzenie RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa … 
15Dokumentacja wewnątrzzakładowa na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w zakresie 
kierunków studiów, programów studiów i efektów kształcenia (m.in. Plany studiów, Karty przedmiotów, 
Matryce efektów kształcenia, Tabele odniesień efektów kształcenia, Tabele pokrycia efektów kształcenia) 
16Dokumentacja wewnątrzzakładowa na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w zakresie 
statystyki absolwentów (m.in. Rejestry absolwentów prowadzone przez Dziekanat Wydziału Górnictwa  
i Geologii, Rejestry dyplomantów prowadzone przez Sekretariat Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa). 
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- Senat Politechniki Śląskiej w 2012 r. pozytywnie zaopiniował efekty 
kształcenia dla istniejącego kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa; 

- Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia pozytywnie oceniła kilkakrotnie 
organizację procesu kształcenia na kierunku studiów inżynieria 
bezpieczeństwa; 

- Wydziałowa Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 
pozytywnie oceniła kilkakrotnie organizację i jakość procesu kształcenia na 
kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa na podstawie przeglądów 
systemu i audytów wewnętrznych. 

Nasz wydział przeszedł dotychczas 5 akredytacji oraz otrzymał oceny 
pozytywne na prowadzonych kierunkach studiów: górnictwo i geologia (2003, 2008 
i 2014) oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (2006 i 2008). 

Specjalność kształcenia „Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny 
pracy”, która jest aktualnie prowadzona na kierunku studiów inżynieria 
bezpieczeństwa była dotychczas umiejscowiona na pozytywnie akredytowanych 
kierunkach studiów: górnictwo i geologia (2003 i 2008) oraz zarządzanie i inżynieria 
produkcji (2006 i 2008). 

Wszystkie kierunki studiów prowadzone na naszym wydziale są wdrażane do 
akredytacji w zakresie ogólnych kryteriów oceny programowej17, która obejmuje 
następujące kryteria: program kształcenia, standardy kształcenia, kwalifikacje 
nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami, 
współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, 
skuteczność wewnętrznego sytemu zapewnienia jakości kształcenia, 
funkcjonowanie potwierdzania efektów uczenia się, umiędzynarodowienie procesu 
kształcenia, infrastruktura wykorzystywana do realizacji efektów kształcenia, 
wsparcie studentów w procesie uczenia się. 

Aktualną liczbę studentów na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa na 
naszym wydziale przedstawiono w tabeli 9. 
 

Tabela 9. Zbiorcze zestawienie aktualnej liczby studentów na kierunku studiów 
inżynieria bezpieczeństwa (stan na dzień 1.10.2018 r.) 

Lp. 
Rodzaj 
studiów 

Kierunek 
studiów lub 
specjalność 
kształcenia 

Semestr 
studiów 

Liczba 
studentów 

Suma 

1 S I IB I 17 

42 
2 S I IB III 0 

3 S I TOBHP V 11 

4 S I TOBHP VII 14 

5 N I IB I 22 

56 
6 N I IB III 0 

7 N I TOBHP V 11 

8 N I TOBHP VII 23 

9 S II TOBHP II 15 
22 

10 S II IOZK II 7 

                                                           
17Rozporządzenie MNiSzW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów … 
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11 N II IB II 24 24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z uczelni 
 

Zakończenie 
Kształcenie studentów na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej  

w zakresie specjalności „Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy” 
trwa nieprzerwanie od 1997 r., obejmowało trzy kierunki studiów (aktualnie kierunek 
inżynieria bezpieczeństwa) oraz wszystkie rodzaje studiów (aktualnie bez studiów 
jednolitych magisterskich). W sumie wypromowano 1383 absolwentów, w tym 731 
mgr inż. i 652 inż. 

Należy poinformować, że Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej 
posiadał do 30.09.2019 r. pełne uprawnienia akademickie, obejmujące uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu 
naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej 
górnictwo i geologia inżynierska. 

Warto podkreślić, że 7. absolwentów specjalności TOBHP uzyskało w latach 
2009-2016 stopień naukowy doktora nauk technicznych, 5 osób na naszym wydziale 
(Słota Zbigniew, Morcinek-Słota Anna, Grodzicka Aneta, Krzemień Alicja, Tutak 
Magdalena) oraz 2 osoby w Głównym Instytucie Górnictwa (Koteras Aleksandra, 
Masny Wojciech). 

Nasz wydział wypromował w latach 2001-2016 11. doktorantów, nadając im 
stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie specjalności 
„Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie” lub „Aerologia górnicza”. Stanowią 
oni lub stanowili wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich na kierunku 
studiów inżynieria bezpieczeństwa i specjalności TOBHP (Krause Marcin, Mocek 
Piotr, Krzysztof Słota, Duda Adam, Bogacki Sławomir, Słota Zbigniew, Morcinek-
Słota Anna, Grodzicka Aneta, Krzemień Alicja, Taraszkiewicz-Łyda, Tutak 
Magdalena). 

Ponadto stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie specjalności 
„Organizacja i ekonomika górnictwa” uzyskało w latach 2001-2013 na naszym 
wydziale 12. asystentów i doktorantów. Są oni zatrudnieni lub byli pracownikami 
Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa oraz prowadzą lub prowadzili zajęcia 
dydaktyczne na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa i specjalności TOBHP 
(Korban Zygmunt, Tobór-Osadnik Katarzyna, Wyganowska Małgorzata, Lis Marcin, 
Lis Anna, Korski Jacek, Bluszcz Anna, Manowska Anna, Włodarczyk Ewelina, 
Rybak Aurelia, Herczakowska Joanna, Gajdowska Maria). 

Warto podkreślić, że 4. pracowników i 1 były pracownik Katedry Inżynierii 
Bezpieczeństwa uzyskało w latach 2018-2019 stopień naukowy doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w tym 3 osoby na naszym wydziale 
(Wyganowska Małgorzata, Korban Zygmunt, Bluszcz Anna), 1. osoba na 
Politechnice Wrocławskiej (Tobór-Osadnik Katarzyna) i 1. osoba w Głównym 
Instytucie Górnictwa (Krzemień Alicja). 

Prowadzone przez nasz wydział specjalności kształcenia „Technika  
i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy” (utworzona w 1997 r.) oraz „Inżynieria 
ochrony i zarządzanie kryzysowe” i kierunek studiów inżynieria bezpieczeństwa 
(utworzone w 2008 r.) niestety systematycznie traciły na popularności, co mogło być 
spowodowane nie tylko niżem demograficznym i koniunkturą gospodarczą, ale także 
mogło wynikać z nieskutecznej promocji (wydziału, kierunku, specjalności). 
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Trudno jest obiektywnie ocenić organizację i jakość procesu kształcenia na 
kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa, który jest prowadzony na naszym 
wydziale, ponieważ dotychczas nie przeprowadzono akredytacji w zakresie oceny 
programowej tego kierunku przez Polską Komisję Akredytacyjną (poprzednio 
Państwową Komisję Akredytacyjną). 

Należy jednak podkreślić, że podstawowa specjalność TOBHP, prowadzona 
aktualnie na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa była dotychczas 
umiejscowiona na pozytywnie akredytowanych kierunkach studiów na naszym 
wydziale: górnictwo i geologia oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. 

Kontrole wewnętrzne nie wykazały niezgodności w zakresie organizacji i jakości 
procesu kształcenia na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa na naszym 
wydziale, były one realizowane przez Senat Politechniki Śląskiej, Wydziałową 
Komisję ds. Kształcenia, Wydziałową Komisję ds. Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia. 
 

Streszczenie 
Publikacja dotyczy problematyki organizacji procesu kształcenia w uczelni na 

studiach wyższych na przykładzie Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki 
Śląskiej. Zakresem analizy objęto specjalność kształcenia „Technika i organizacja 
bezpieczeństwa i higieny pracy”, prowadzoną od 1997 r. na trzech kierunkach 
studiów: górnictwo i geologia, zarządzanie i inżynierii produkcji, inżynieria 
bezpieczeństwa. Analizę procesu kształcenia uszczegółowiono dla kierunku studiów 
inżynieria bezpieczeństwa, prowadzonego od 2008 r. na studiach pierwszego  
i drugiego stopnia. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, studia wyższe, proces 
kształcenia, kierunek studiów, specjalność kształcenia 
 

Summary 
The publication concerns problems of the organization of education process in 

a university on high studies for the example of Faculty of Mining and Geology in 
Silesian University of Technology. The scope of the analysis included education 
specialty of “Technique and organization of occupational safety and health”, realized 
since 1997 on the three studies direction: mining and geology, management and 
production engineering, safety engineering. The analysis of education process has 
been further refined studies direction of safety engineering, conducted since 2008 
on the first and second degree studies. 

Key words: occupational safety and health, high studies, education process, 
studies direction, education specialty 
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KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ W OPARCIU 

O SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 
 
 

Wprowadzenie 
Współczesny świat stwarza mnóstwo zagrożeń związanych z egzystencją 

człowieka, a w największym zakresie zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa 
i zdrowia1. Bezpieczeństwo, szczególnie dzieci, jest niezwykle ważną kwestią. 
Krzysztof Kruszko w interesujący sposób przedstawia istotę bezpieczeństwa 
najmłodszych. Pisze, że trosce o jak najlepszy rozwój dzieci posyłamy je do 
przedszkola, szkoły, staramy się przeciwdziałać chorobom, dbać o ich właściwą 
kondycję i dietę. W celu zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu zabieramy dzieci na 
spacery, place zabaw, organizujemy zajęcia sportowe, otaczamy je atmosferą ciepła 
i miłości. Czynimy to z naturalnych pobudek związanych z pełnieniem funkcji 
rodzicielsko-opiekuńczych, poczucia odpowiedzialności i obowiązku wycho-
wawczego. Niemalże każdy rodzic/opiekun wskaże tu również wolę dbania  
o bezpieczeństwo podopiecznych. „Wyrazem tego jest towarzyszenie dziecku  
w każdej sytuacji: kiedy zaczyna samodzielnie stawiać pierwsze kroki, gdy 
powodowane nieustanną ciekawością zagląda wszędzie i dotyka wszystkiego, 
poznając swoje otoczenie. Dotrzymywanie dziecku towarzystwa daje mu nie tylko 
poczucie bliskości, ale w znacznej mierze chronię je przed wypadkami, urazami”2. 
Jednak, pomimo ciągłej ochrony ze strony rodziców/ opiekunów, niewiele jest dzieci, 
które przechodzą okres dzieciństwa bez większego lub mniejszego urazu, wypadku, 
czy też uszczerbku na zdrowiu. Z czasem stają się coraz bardziej samodzielne, 
przemieszczają się i podejmują własną aktywność bez opieki najbliższych. Wiele  
z nich nie zostaje jednak wyposażone w wiedzę o istniejących wokół zagrożeniach, 
ani tym bardziej umiejętności przydatne do pokonywania nieoczekiwanych trudności  
i niebezpieczeństw. Już brak świadomości istnienia potencjalnych zagrożeń  
i lekceważenie potencjalnych niebezpieczeństw stawiają dzieci w trudniejszej 
pozycji i czynią je bardziej bezbronnymi, niosąc ze sobą poważniejsze skutki3. 
 

Bezpieczeństwo i jego rola w świetle literatury 
Bezpieczeństwo stanowi pozytywną wartość wysokiej rangi, dlatego też jest 

obiektem starań, pragnień dążeń i trosk oraz licznych zabiegów państwa, różnych 
organizacji i każdego człowieka. Zagadnienie to stało się przedmiotem rozważań 

                                                           
1M. Podściańska, Rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym umiejętności bezpiecznego zachowania 
się w ruchu drogowym (w:) S. Guz, J. Andrzejewska (red.) Edukacja wobec zagrożeń rozwoju 
 i bezpieczeństwa dzieci. Lublin 2008, s. 178. 
2K.Kruszko, Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin 2010, 7. 
3Ibidem. 
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wielu innych dyscyplin naukowych4. Bezpieczeństwo danego podmiotu to „ta 
dziedzina jego aktywności, której treścią jest zapewnianie możliwości przetrwania 
(egzystencji) i swobody realizacji własnych interesów w niebezpiecznym 
środowisku, w szczególności poprzez wykorzystywanie szans (okoliczności 
sprzyjających), stawianie czoła wyzwaniom, redukowanie ryzyka oraz 
przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się) wszelkiego rodzaju 
zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów.”5. Bezpieczeństwo bywa rozumiane jako 
„stan psychiczny lub prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie  
w drugiej osobie lub w sprawnie działającym systemie prawnym”.6.  
„W ujęciu ogólnospołecznym bezpieczeństwo obejmuje zaspokojenie 
potrzeb:istnienia, pewności przetrwania, stabilności, tożsamości (identyczności), 
dobrobytu i zadowolenia (…) Jest to tzw. egzystencjalna potrzeba, która wyrasta  
z obiektywnych warunków bytowania narodów i relacji między nimi. Potrzeba ta 
stwarza przesłanki dążęń praktycznych do jej zaspokojenia, stając się interesem 
egzystencjalnym.”7. W psychologii pojęcie bezpieczeństwa jest rozpatrywane 
zasadniczo ze względu na potrzeby człowieka, jako że każdy dąży do osiągnięcia 
stanu poczucia bezpieczeństwa, bez którego nie jest w stanie prawidłowo 
funkcjonować i rozwijać się. Potrzeba bezpieczeństwa należy do najbardziej 
istotnych potrzeb pierwotnych człowieka, stąd też w ciągu swego życia każdy stara 
się bronić przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami zewnętrznymi8. 

Bezpieczeństwo odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu człowieka, zwłaszcza 
małego, w jego stopniowym dochodzeniu do samodzielności i uniezależnienia się 
od otoczenia i osób dorosłych. Ustawa o systemie oświaty nakłada na 
wychowawców i nauczycieli obowiązek troski o bezpieczeństwo dzieci.  
W dokumencie stwierdza się m.in., że „system oświaty zapewnia (…) utrzymanie 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach 
i placówkach (…)” oraz „upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy 
o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji 
nadzywczajnych”9. Niektórzy bezpieczeństwo identyfikują z potrzebą stabilizacji  
i przewidywalności, gdzie stabilizacja rozumiana jest jako zachowanie równowagi na 
płaszczyźnie spraw ważnych życiowo dla jednostki oraz jako możliwość 
przewidywania najbliższej przyszłości. Utrata kontroli nad zdarzeniami powoduje 
deficyt w obszarze bezpieczeństwa osobistego i neurotyczne postrzeganie świata10.  
 
  

                                                           
4Krzysztof Kruszko pisze o filozofii egzystencjalnej, psychologii, politologii, socjologii, pedagogiki, nauk 
przyrodniczych, technicznych i społecznych. 
5S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja (w:) „Polityczno-
strategiczne aspekty bezpieczeństwa”. 2011, s. 18. 
6K.Kruszko, op.cit.  
7Ibidem 7 Por. A. Hejza, Poczucie bezpieczeństwa człowieka w kontekście działalności instytucji 
antykryzysowych (na przykładzie mieszkańców Budgoszczy). (w:) M. Ożóg-Radew, R. Rosa (red.): 
Bezpieczeństwo i prawa człowieka. T. 2, Edukacja do bezpieczeństwa i praw człowieka, Siedlce 2004, 
s.89. 
8K.Kruszko, op.cit. 
9Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425). 
10M. Dobijański, Poczucie bezpieczeństwa osobistego prawem obywatelskim człowieka. (w:) R. Rosa 
(red.): Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Cz.1, Filozoficzne i teoretyczne 
aspekty bezpieczeństwa i pokoju. Siedlce 2001, s. 77. 



241 

 

 

 

Tematyka bezpieczeństwa w scenariuszach zajęć  
Dzieci w pierwszych latach swego rozwoju mają jeszcze niewielką zdolność do 

wyobrażania sobie możliwych skutków własnych działań. Dysponują przy tym małym 
zasobem wypróbowanych technik samodzielnego radzenia sobie z różnego rodzaju 
problemami. Koncentrują się na zachowaniach bieżącej chwili i nie bardzo potrafią 
kontrolować własne emocje. Nie mając wykształconych nawyków unikania, 
pokonywania zagrożeń i podejmowania kroków zapobiegawczych, są znacznie 
bardziej niż dorośli narażone na szereg niebezpieczeństw11. Lista zagrożeń, jakie 
mogą dotykać dzieci i młodzież jest bardzo długa; nie sposób ich wszystkich 
wymienić. Dzieci ulegają wypadkom i urazom w różnych miejscach: w domu, 
ogrodzie, piaskownicy, na placu zabaw, na podwóku, w przedszkolu i szkole, a więc 
nawet w takich miejscach, które wydają się nam bezpieczne. Przyczyną tego jest 
między innymi naturalna ciekawość dzieci oraz duża ich ruchliwość12. Każde dziecko 
musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą bardzo ważną i w związku z tym 
powinno znać zasady postępowania w różnych miejscach, czy w różnych sytuacjach 
życiowych, aby uniknąć zagrożeń jakie mogą w nich wystąpić. Nauczać w tym 
zakresie, pokazywać różne ścieżki rozwiązań, zachowań w niebezpiecznych 
sytuacjach, powinni nauczyciele, rodzice, wychowawcy. 

Poniżej zostały przedstawione ciekawe z perspektywy edukacyjnej propozycje 
zajęć dla dzieci, które mogą być pomocne w przygotowywaniu najmłodszych do 
bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach. Pierwszy przykład zajęć to 
propozycja ze strony http://www.przedszkola.edu.pl „Zwierzęta ze stumilowego lasu 
uczą się przepisów ruchu drogowego”, gdzie dzieci wcielają się w role zwierząt. 
Druga propozycja zajęć przygotowana przez E. Brankiewicz obejmuje opowiadanie 
nauczyciela korespondujące z zadaniami dla dzieci „Potrafię zachować się 
bezpiecznie”13. Kolejne dwa scenariusze to opracowane przez UNICEF 
interesujące materiały dla nauczycieli „Baw się i bądź bezpieczny”, które obejmują 
dwa aspekty: bezpieczną zabawę i bezpieczne podróżowanie. Głównym celem 
projektu edukacyjnego UNICEF jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat 
bezpiecznego zachowania.  

Nauczyciel/wychowawca realizując pierwszy poniższy scenariusz ukazuje 
skutki nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego oraz nieznajomości znaczenia 
znaków drogowych i ignorowania ostrzeżeń. Scenariusz zawiera wskazówki 
dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze. Wcielanie się w role różnych 
bohaterów pozwala dzieciom spojrzeć na sytuację z odmiennych perspektyw. 
Podczas realizacji tego scenariusza nauczyciel z jednej strony tworzy dzieciom 
okazje do dyskutowania na temat różnych zachowań, z drugiej natomiast uczy 
właściwego zachowania związanego z przestrzeganiem zasad.  
 

I.Schemat przedstawienia "Zwierzęta ze stumilowego lasu uczą się 
przepisów ruchu drogowego"14: 

                                                           
11K. Kruszko, Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin 2010,  

s. 247. 
12S. Guz, J. Andrzejewska(red.): Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci. Lublin 2008, 
s. 8. 
13E. Brankiewicz, http://www.przedszkola.edu.pl 
14http://www.przedszkola.edu.pl 
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PIOSENKA „Stumilowy las”   
KRZYŚ 
Nawet w Stumilowym Lesie wszystkim ku przestrodze stoją sobie znaki drogowe 
na jednej nodze! 
A teraz posłuchajcie! 
Raz do fiata Kubuś Puchatek wsiadł i wyruszył w świat 
Fiat jest mały, na pedały -ale Misiek, też jest mały. Ostrzegają go zwierzaki! 
WSZYSTKIE ZWIERZĘTA 
Puchatku! Znasz drogowe znaki? Bo kto nie zna się na znakach, tego czeka 
taaaaka draka! 
KŁAPOUCHY 
Lecz Miś - kawał uparciucha - 
dobrej rady nie posłuchał... i co? 
Patrzcie, daję słowo? 
Już się zderzył... z krową! 
Krowa ryczy 
KROWA: 
Ty pętaku, nie widziałeś mnie na znaku? 
Znak ten znaczy, że gdzieś blisko jest PASTWISKO! TAK PASTWISKO!  
TYGRYS 
Miś wyminął groźne rogi -i ucieka! W nogi! W nogi! Znaki? Ani mu to w głowie! 
Zamiast - w prawo, skręcił  w lewo.. i co? Stuknął wpierw o drzewo, potem 
wylądował w rowie...Tuż za rowem jakiś królik krzyknął, groźnie wygrażając:  
KRÓLIK 
Niedorajda! Głupi pętak! Nie uważa na zakrętach! 
KANGURZYCA 
Miś nie przejął się królikiem, rzucił mu spojrzenie drwiące. z rowu w mig 
wyciągnął fiata i znów jedzie na wariata! 
Widzi znak z lokomotywą... Zamiast zwolnić - rusza żywo... Jeszcze chwila i – 
o rany! Misiek byłby przejechany! 
Maszynista ryknął basem: 
MASZYNISTA 
Jak cię złapię, dam ci pasem! 
PROSIACZEK 
Ale nie dał, wielka szkoda! 
Bo Miś szybko gazu dodał, zlekceważył znak z łopatą...l co będzie? Co wy na to? 
Wpadł na asfalt! 
Całkiem świeży! No tym razem Misiek leży! -Asfalt lepi się jak smoła -spójrzcie 
tytko na te koła!  
Chyba utknął bez nadziei... 
Misiek się odkleił! Szybciej!  
Trzeba umyć fiata,  więc zatrąbił: tra-ta-ta-ta 
Chociaż trąbka przekreślona znaczy: 
nie trąb na klaksonach! 
MALEŃSTWO 
A dlaczego? A dlatego, 
ze tu szpital jest, kolego 
Doktor w kitlu woła z dala:  
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LEKARZ 
Gdzie się śpieszysz? Do szpitala 
 Trafisz tutaj w krótkim czasie,        
Gdy tak będziesz gnał, głuptasie! 
Ale Misiek dalej gna trąbiąc głośno: - tra-ta-taa! 
Widzi dzieci. Dalej leci?  
Mało nie przejechał dzieci. 
Już policja mknie z mandatem, 
za misiowym małym fiatem... 
KRÓLIK 
Kubuś  smętnie spuścił głowę,  mokrą łapą łzy ociera 
Widzi-dopiero teraz!...  Co widzi? 
ZNAKI DROGOWE! 
TYGRYS 
Nie płacz KUBUŚ! Głowa w górę! 
Weź ołówki kolorowe - rysuj ZNAKI DROGOWE! 
Bo, kto znaki zna dokładnie, ten na pewno w  nic nie wpadnie! 
MĄDRA SOWA 
Jestem Mądra Sowa i jak wieść niesie 
nauczę zwierzęta ze Stumilowego Lasu 
jak się poruszać bezpiecznie, stosując przepisy ruchu drogowego,  
gdzie indziej niż w lesie. 
Posłuchaj Tygrysku rozbrykany 
Pamiętaj, że jezdnię 
Przechodzi się po pasach, 
A jezdnia nie jest po to, 
Żebyś mógł po niej hasać. 
KRZYŚ 
Wszystkie zwierzęta tu zebrane na mój sygnał, 
Słuchajcie, uczcie się jak zaczarowane. 
Gdy zamierzasz przejść ulicę 
Na chodniku przystań bokiem. 
Popatrz w lewo bystrym wzrokiem. 
Skieruj w prawo wzrok sokoli. 
Znów na lewo spójrz powoli. 
Jezdnia wolna ? więc swobodnie mogą 
przez nią przejść przechodnie 
Na wsi po szosie chodzić  można, 
Lecz pamiętajcie: bądźcie ostrożni! 
Każdy wie, że chodzić trzeba tam,  
gdzie szosy strona lewa. 
KUBUŚ PUCHATEK 
Krzysiu ja mam ? mały rozumek? i chodź mało wiem 

 
Kolejny scenariusz przewiduje rozmowy z dziećmi przeplatane zabawami 

ruchowymi. Taki rozkład ćwiczeń pozwala nauczycielowi utrzymać uwagę 
i zainteresowanie uczestników. Nauczyciel/wychowawca podaje przykładowe 
sytuacje problemowe i motywuje dzieci do ich rozwiązania, stwarza warunki oraz 
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organizuje przestrzeń do przećwiczenia bezpiecznych zachowań. Ponadto 
motywuje dzieci do twórczej pracy podczas wymyślania zakończenia opowiadania 
oraz zapoznaje z numerami telefonów alarmowych, co następnie utrwala podczas 
zabawy ruchowej. 

 
II.„Potrafię zachować się bezpiecznie” - opowiadanie nauczyciela15 

Cele: 
- rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych;  
- rozwijanie umiejętności zachowania się, gdy zaatakuje pies – wykonanie pozycji 
żółwia; 
- poznanie numerów alarmowych: na policję, straż pożarną i pogotowie;  
- rozwijanie twórczości podczas układania zakończenia do opowiadania; 
rozwijanie mowy; 
wdrażanie do bezpiecznego zachowania się. 
Metody: słowna, oglądowa, praktyczna. 
Formy pracy: indywidualna, z całą grupą, zespołowa. 
Środki dydaktyczne: opowiadanie nauczyciela, magnetofon, duże emblematy 
samochodów: policyjnego, straży pożarnej i pogotowia oraz numery telefonów, 
karta pracy dla każdego dziecka. 
  
Przebieg zajęć: 
1. „Przygoda Tomka” – opowiadanie nauczyciela, rozmowa na temat opowiadania 
np. 

 Co robił Tomek? 

 O co prosiła mama Tomka? 

 Kogo spotkał Tomek? 

 Jak myślicie co zrobi Tomek? 

 Jak może skończyć się spotkanie Tomka z nieznajomym? 
2. „Pies” – zabawa ruchowa; dzieci biegają, podskakują w rytm muzyki, kiedy 
usłyszą szczekanie psa przyjmują pozycję żółwia. 
3. „Co należy zrobić” – rozmowa z dziećmi, dzieci próbują odpowiedzieć na 
pytania: 

 Co zrobisz, kiedy zgubisz się w sklepie? 

 Co robisz, kiedy obca osoba zaprasza Cię na lody? 

 Co robisz, gdy obca osoba częstuje Cię cukierkami? 

 Co robisz, gdy po powrocie do domu zastajesz wyważone drzwi?  
4. „Samochody” – zabawa ruchowa, podział dzieci na 3 grupy – każda grupa jest 
innym samochodem: 1 – policyjnym; 2 – strażackim; 3 – pogotowiem. Nauczyciel 
pokazuje numery telefonów do poszczególnych samochodów np. 997 – samochód 
policyjny – grupa ta biega po dywanie. 
5. „Paczka” – kolorowanie według podanego wzoru, omówienie wykonanej pracy: 

 Co jest na obrazku? 

 Czy chłopiec powinien podnieść tę paczkę? 

 Co byś zrobił na jego miejscu? 

                                                           
15E. Brankiewicz, http://www.przedszkola.edu.pl 
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Pod hasłem „Baw się i bądź bezpieczny” przygotowanym przez UNICEF kryją 
się kolejne dwa scenariusze: „Bezpieczna zabawa” oraz „Bezpieczne 
podróżowanie”. Wyszczególniają trzy aspekty: zabawę w domu/ przedszkolu/szkole, 
zabawę na świeżym powietrzu oraz bezpieczne podróżowanie. Podczas realizacji 
scenariuszy nauczyciel odwołuje się do osobistych doświadczeń dzieci oraz ich 
najbliższego otoczenia, miejsc codziennego pobytu, jak również sposobów 
podróżowania. Ponadto wdraża dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz 
innych, ukazuje i utrwala uczestnikom atrybuty bezpiecznej zabawy. Organizuje gry 
i zabawy w sposób umożliwiający wyrażanie własnych pomysłów przy 
jednoczesnym uwrażliwieniu na niebezpieczeństwa jakie mogą pojawić się podczas 
takich aktywności. Dzieci na zajęciach poznają zasady bezpiecznego podróżowania, 
mają okazję do „przećwiczenia” tychże zasad wcielając się w role. Warto zwrócić 
szczególną uwagę na podsumowujące bezpieczne podróżowanie zadanie, które 
sprawdza uważność dzieci. Autorzy scenariusza sugerują wybranie się na spacer  
z dziećmi w okolicy przedszkola/szkoły w celu sporządzenia listy miejsc, które mogą 
okazać się niebezpieczne, a następnie wysłania ich w formie listu do lokalnych władz 
z prośbą o interwencję.  

 
III.Baw się i bądź bezpieczny!16  

Propozycja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  
„Bezpieczna zabawa”  

1. Przywitanie z dziećmi i przedstawienie tematu zajęć  
2. Co to znaczy bawić się? – nauczyciel zadaje dzieciom pytania i moderuje 
dyskusją. „Jakie są wasze ulubione zabawy?”, „W co lubicie się bawić na świeżym 
powietrzu, a w co w domu/przedszkolu/szkole?”  
3. „Zabawa w plenerze” – kalambury – dzieci po kolei pokazują bez użycia słów 
zabawy/formy spędzania czasu wolnego przez dzieci na powietrzu, które poda 
nauczyciel (np. jazda na rowerze, jazda na wrotkach/łyżwach, pływanie w jeziorze, 
granie w piłkę, wspinanie się po drabinkach na placu zabaw, siedzenie przy ognisku 
etc.).  
4. Bezpieczna zabawa – nauczyciel przygotowuje obrazki przedstawiające zabawy 
zaprezentowane w ćwiczeniu powyżej. Dzieci nazywają te zabawy i mówią co to 
znaczy, np. bezpieczna jazda na rowerze? (można przygotować osobne obrazki 
przedstawiające zabawy, bądź ich atrybuty, np. rower, a w drugim zestawie te 
elementy, które powodują, że zabawa będzie bezpieczna, np. kask, ochraniacze na 
kolana, osoba dorosła, która pilnuje pływającego dziecka, koło ratunkowe etc.) 5. 
Podsumowanie podstawowych zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu – 
spisanie kodeksu  
6. Przerwa – zabawa ruchowa  
7. „Zabawa w 4 ścianach” – nauczyciel prosi dzieci, by wymieniły te zabawy, w które 
najbardziej lubią się bawić w domu lub przedszkolu? Czy są wśród nich takie, które 
wykorzystują przedmioty znalezione w różnych pomieszczeniach? Jakie to zabawy 
i co to za przedmioty?  
8. „Spacer po domu” – nauczyciel prosi dzieci, by zamknęły oczy i przypomniały 
sobie jak wygląda ich dom/mieszkanie. Dzieci wizualizują sobie wszystkie te miejsca 

                                                           
16https://www.unicef.pl/media/images/stories/akcje_dla_szkol/dokumenty/43/propozycje_zajec_o_bezpi
eczenstwie.pdf 
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w domu, w których lubią się bawić. Opowiadają jakich przedmiotów poza swoimi 
zabawkami używają do zabawy. W drugiej części nauczyciel z dziećmi zastanawia 
się jakich przedmiotów nie wolno używać do zabawy i dlaczego? (np. w kuchni ostre 
noże, nie dotykamy rozgrzanego piekarnika, gotujących się potraw na kuchenkach, 
środków czystości i chemicznych w łazience, czy lekarstw w apteczce etc.)  
9. „Bawię się i jestem bezpieczny!” – praca plastyczna – każde dziecko rysuje 
wybraną przez siebie/ulubioną zabawę (warto przydzielić każdemu dziecku inną)  
i zaznacza wszystkie te elementy, które powodują, że będzie ona bezpieczna (np. 
zaznaczenie osoby dorosłej pilnującej pływające dzieci czy dzieci grające w piłkę na 
ogrodzonym boisku a nie w ulicy)  
 

„Bezpieczne podróżowanie”  
1. Przywitanie z dziećmi i przedstawienie tematu zajęć  
2. Podróżowanie – co to znaczy podróżować? Jak podróżujemy? Czy wy 
podróżujecie? – dzieci opowiadają o swoich podróżach, mówią o jeździe 
samochodem, autobusem, rowerem, lataniu, pływaniu statkiem, spacerowaniu.  
3. Droga do szkoły/przedszkola – każdego dnia wszyscy podróżujemy – dzieci do 
szkoły a dorośli do pracy. Jak wygląda u Was ta droga? Dzieci mówią czy jeżdżą 
samochodem, tramwajem, czy przychodzą do szkoły pieszo. „Czy ci z was, którzy 
przychodzą do przedszkola/szkoły mijają jakieś skrzyżowania i przechodzą przez 
ulice?” – dzieci opowiadają o przechodzeniu przez jezdnię.  
4. „Zebra na światłach” – dzieci uczą się prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. 
Do tego zadania będą potrzebne wycięte z kartonu białe pasy przypominające 
przejście dla pieszych, znak drogowy sygnalizujący przejście oraz sygnalizacja 
świetlna – wycięte z kartonu koła w 3 kolorach (czerwony, żółty, zielony). 
Tłumaczymy dzieciom czym są te wszystkie elementy, które mogą spotkać na 
drodze. W pierwszej części zadania dzieci powtarzają za prowadzącym jak powinno 
przechodzić się przez jezdnię. Każde dziecko wykonuje to ćwiczenie w dwóch 
wariantach – przy uwzględnieniu sygnalizacji świetlnej oraz w przypadku jej braku 
(nauczyciel pokazuje kolory świateł). Dzieci powtarzają przechodzenie przez ulicę  
i uczą się patrzenia w lewo-prawo-lewo. Dla ułatwienia mogą podnosić odpowiednią 
rączkę podczas patrzenia w wybranym kierunku.  

W drugiej części zadania dzieci dobierają się w pary, gdzie jedno dziecko 
odgrywa rolę osoby dorosłej/opiekuna, który uczy dziecko przechodzenia przez 
jezdnię. Nauczyciel w tym czasie koordynuje „sygnalizacja świetlną” i pokazuje 
światła. Dzieci zgodnie z zasadami przechodzą przez jezdnię. Gdy już wszystkie 
pary wykonają ćwiczenie następuje zamiana ról w parach.  
5. Po zadaniu pytamy dzieci czy te zasady są dla nich trudne? Czy będą teraz 
wiedziały jak zachować się na jezdni? Dla lepszego zapamiętania uczymy dzieci 
wierszyka Włodzimierza Scisłowskiego „Zebra” Zebra twoim przyjacielem Na ulicach 
gwarnych miast! Każdy jej zawdzięcza wiele, Przed wypadkiem strzeże was! Zebra 
twoim przyjacielem, W jej życzliwość zawsze wierz! Ona do twych stóp się ściele, 
Gdy przekraczasz jezdnię wszerz! Zebra twoim przyjacielem! Po jej paskach zawsze 
idź, A osiągniesz swoje cele I nie stanie ci się nic!  
6. Podróżowanie samochodem – w dzisiejszych czasach bardzo często 
podróżujemy różnymi środkami transportu. Jednym z nich jest…. Zadajemy 
dzieciom zagadkę: „Choć nóg nie ma, szybko pędzi szosą. To nie nogi lecz koła po 
szosie go niosą”. Kiedy dzieci zgadaną, że chodzi o samochód, omawiamy 
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prawidłowe podróżowanie autem – przypominamy podstawowe zasady: 
podróżowanie w odpowiednim foteliku, zapinanie pasów bezpieczeństwa, siadanie 
na tylnych siedzeniach samochodu, nieprzeszkadzanie kierowcy podczas jazdy)  
7. Zakończenie – zakończenie zajęć na temat bezpiecznego podróżowania może 
być spacer z dziećmi w okolicy szkoły/przedszkola. Będzie to okazja do 
przetrenowania poznanych zasad, a także spisania tych miejsc, które mogą 
zagrażać bezpieczeństwu dzieci (połamane place zabaw, brak oznakowanych 
przejść etc.). Wszystkie te uwagi dzieci mogą spisać w listach do władz lokalnych 
wysłać je z prośbą o interwencję. 

Jak widać w powyższych scenariuszach kształtowanie umiejętności 
bezpiecznych zachowań nie jest jednorazowym przedsięwzięciem, lecz grupą 
czynności nauczycieli/ wychowawców, które powtarzają się oraz prowadzą do 
realizacji określonych celów dydaktycznych i wychowawczych. Wspomniane 
czynności są ze sobą powiązane, jednocześnie wynikają jedne z drugich, co  
w konsekwencji prowadzi do zmian w zachowaniach lub tworzenia nowych 
zachowań osób uczących się17. Przywołane propozycje stanowią dobry zaczątek do 
pracy z dziećmi. Każde dziecko musi wiedzieć, że jego bezpieczeństwo jest rzeczą 
bardzo ważną i w związku z tym powinno znać zasady postępowania w różnych 
miejscach, czy w różnych sytuacjach życiowych, aby uniknąć zagrożeń jakie mogą 
w nich wystąpić. Godne uwagi są wskazówki Śląskiej Policji, która podaje listę 
„bezpiecznych postaw”, które mogą pomóc uniknąć najpoważniejszych 
niebezpieczeństw18.  
 

Podsumowanie 
Współczesny świat niesie ze sobą wiele zagrożeń. W sieci tych 

niebezpieczeństw znajdują się także dzieci, istnieje zatem potrzeba uczenia ich 
dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Dziecko, które zdaje sobie sprawę  
z czyhającego na nie niebezpieczeństwa i zna sposoby radzenia sobie z nim, jest 
najlepiej „uzbrojone”. Niektórzy uważają, że im mniej dziecko wie o okropnościach 
tego świata, im dłużej żyje w poczuciu nieświadomości zagrożeń, jakie go otaczają, 
tym dłużej trwa jego dzieciństwo. Takie podejście nie wydaje się być właściwe, gdyż 
niewiedza i nieświadomość na ogół nikomu nie służą, można przecież wyposażyć 
dziecko w potrzebną mu wiedzę w sposób, który nie zniszczy jego dziecięcej 
wrażliwości. Musimy pozwolić mu poznawać świat, pokazując jednocześnie, jak 
radzić sobie w sytuacjach zagrożeń i niebezpieczeństw19. I tutaj na pierwszy plan 
wysuwa się rola osób dorosłych (w otoczeniu najbliższym i w dalszym, w domu  
i poza nim, w instytucjach oświatowych), którzy w różnych sytuacjach i miejscach 
powinny być gwarantem bezpieczeństwa dla dynamicznie rozwijającego się 
dziecka. Świadomość i orientacja w zakresie rodzajów zagrożeń w rozwoju małego 
człowieka oraz znajomość profilaktyki, to elementy składowe wiedzy niezbędnej 
nauczycielom i rodzicom w procesie wychowania wspierającego rozwój 

                                                           
17A. Pieczywok, Edukacja dla bezpieczeństwa i jej możliwości oddziaływania na człowieka  
(w:) M. Podyma, M. Górnikiewicz, P. Baczar (red.), Zeszyty Naukowe WSA, Łomża 2014, s. 74.  
18http://slaska.policja.gov.pl 
19A. Wrońska, Wiadomości i umiejętności dzieci sześciu- i siedmioletnich w obszarze „spotkanie  
z osobą nieznajomą” (w:) S. Guz, J. Andrzejewska (red.), Edukacja wobec zagrożeń rozwoju  
i bezpieczeństwa dzieci, Lublin 2008, s. 29. 
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najmłodszych20. Przygotowanie dziecka do bezpiecznego funkcjonowania wymaga 
wysiłku, licznych zabiegów, rozmów, przykładu, wspólnych analiz różnych sytuacji, 
wreszcie rozbudzenia u dziecka wiary w siebie i pokazania możliwości skutecznego 
działania. Podstawową formą unikania niebezpieczeństw jest bowiem świadomość 
ich istnienia. Świadomość tę można u dzieci formować w sposób, który nie niszczy 
ich dziecięcej wrażliwości, ale wyczula zmysły na sygnały świadczące o możliwości 
wystąpienia zagrożenia. Zachowań bezpiecznych można i trzeba dzieci nauczyć, 
i to nie tylko dla nich samych, ale dla naszego wspólnego dobra21. Dlatego też 
bardzo ważnym aspektem dotyczącym z nauczania bezpiecznych zachowań wydaje 
się tworzenie tematycznych programów i scenariuszy z tego obszaru. Tego typu 
zajęcia sprzyjać będą kształtowaniu umiejętności bezpiecznych zachowań oraz 
postaw odpowiedzialności za własne i wspólne bezpieczeństwo. 
 

Streszczenie 
Artykuł obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania umiejętności 

bezpiecznych zachowań wśród dzieci. W pierwszej częsci tekstu autorka w oparciu 
o literaturę przedstawia tematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa i jego roli. 
Następnie nawiązuje do zagadnienia bezpieczeństwa w scenariuszach i kolejno 
przedstawia te, na które warto zwrócić uwagę podczas planowania zajęć 
dotyczących bezpiecznych zachowań dzieci. Każdy scenariusz poprzedzony jest 
opisem zajęć ze wskazaniem na ich wartość użyteczną. Zakończenie zawiera 
podsumowanie całości tekstu.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, przedszkole, profilaktyka, bezpieczeństwo 
dzieci 
 

Summary 
The article covers issues related to shaping safety behavior skills among 

children. The author in the first part presents, based on literature, the subject of 
broadly understood safety and its role. Then refers to the issue of safety in classes 
scenarios and presents those that are worth paying attention to when planning 
classes on children’s safe behavior. Each scenario is preceded by a description of 
the classes with an indication of their usefulness. The ending contains a summary 
of the entire text 

Key words: safety, kindergarten, preventiomn, child safety 
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STAROPOLSKIE WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE 
 
 

Wstęp 
Nie ulega wątpliwości, że każdy człowiek ma prawo do spokojnej egzystencji 

bez lęku o swoje życie. Czy jest to współczesny mieszkaniec Pomorza, czy 
średniowieczny Słowianin, potrzeba bezpieczeństwa zawsze jest obecna, bo 
gwarantuje przetrwanie. A dobrze zorganizowane warunki przetrwania na jakimś 
terenie z czasem pozwalają narodowi, zjednoczonemu w państwo, na budowę 
europejskiego mocarstwa, jak to się stało między XIV i XVII wiekiem na ziemiach 
polskich. 

W Podstawach bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji autorzy 
definiują pojęcie bezpieczeństwa narodowego jako „naczelną, egzystencjalną 
potrzebę i wartość narodową oraz priorytetowy cel działalności organizacji 
państwowej dla zapewnienia przetrwania, a także tworzenia sprzyjających 
warunków rozwoju obecnego i przyszłych pokoleń Polaków we wspólnocie 
narodowej i europejskiej”1. Taka definicja, aktualna i trafna zarówno dawniej, jak  
i dziś zwraca uwagę na niemożność uzyskania stanu bezpieczeństwa raz na 
zawsze, podkreśla wymóg nieustannego dążenia do osiągnięcia go poprzez 
dostosowania się do zmian, ponieważ, jak mówił Heraklit, panta rhei. 

Celem artykułu jest scharakteryzowanie szeroko pojętego wychowania 
patriotycznego w okresie staropolskim. 
 

Świadomość narodowa 
Poczucie przynależności do danego narodu to dla jednostki świadomość 

narodowa. Można wyróżnić kilka jej warstw: świadomość historyczną (stosunek do 
tradycji i historii), świadomość narodowo-społeczną (istnienie i integracja narodu, 
patriotyzm), świadomość kulturowo-polityczną (myślenie i działanie ludzi  
w stosunkach społeczno-politycznych i jednostkowych), moralność (system 
społecznie aprobowanych wartości i zasad moralnych)2.  
Na przestrzeni wieków świadomość narodowa przybierała różne formy. Pozytywną 
jej formą był patriotyzm, rozumiany jako miłość dla ojczyzny, gotowość do 
poświęcenia dla narodu oraz niesienia pomocy w razie zagrożenia.  

Słowo „patriotyzm” literalnie oznacza „miłość ojczyzny”. Łaciński termin patria 
znany był w Polsce już w końcu średniowiecza, dzięki pierwszym polskim słownikom 
łacińsko-polskim. Wymienia go w 1532 słownik łacińsko-polski Bartłomieja  
z Bydgoszczy: Patria est natale solum – myesscze vrodzenya oyczyzna. Słownik ten 
podaje także pierwsze rodzime staropolskie określenie w tłumaczeniu znaczenia 

                                                           
1Jakubczak R., Marczak J., Gąsiorek K., Jakubczak., Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze 
globalizacji, oprac. zbiorowe, AON, Warszawa 2008, s. 5. 
2Wiśniewski R., Patriotyzm a Symbole. Moda a obowiązek, Warszawa 2010, s. 41. 
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łacińskiego wyrazu patrimonium – „ojcowizność” w oryg. „Patrimonium (...) oiczyzna, 
oiczovyznoscz vel est bona paterna3. 

Patriotyzm kształtowany był od początków istnienia państwa polskiego. Za 
rozwój postawy patriotycznej młodego człowieka odpowiedzialna była rodzina,  
a wychowanie rycerskie zapewniało niezbędny poziom wyszkolenia i dyscypliny, 
czego przykładem były zwycięskie bitwy z Krzyżakami. Jednakże od XV wieku 
zanika rola pospolitego ruszenia, a poziom wyszkolenia i dyscypliny wymaga zmian. 
Warto w tym miejscu podać przykład bitwy pod Chojnicami w 1454 roku, gdzie 
dobrze wyćwiczone wojska zaciężne Krzyżaków wyraźnie wyróżniały się w obliczu 
słabo wyszkolonych, mało zdyscyplinowanych oddziałów pospolitego ruszenia 
szlachty polskiej. Należy jeszcze uwzględnić fakt, że kraje zachodniej Europy 
opierały swe siły zbrojne na regularnych wojskach zaciężnych, technicznie, 
organizacyjnie i taktycznie lepiej przygotowanych do wojen.  

Wychowanie rycerskie w Polsce, podobnie jak w Europie, ukształtowało się  
w warunkach ustroju feudalnego. Społeczeństwo podzielone na dwie klasy: wielkich 
posiadaczy ziemskich świeckich i duchownych, obdarzonych władzą polityczną oraz 
uzależnionych od nich chłopów. Drabina społeczna była bardzo podobna do 
europejskiej4. Feudałowie stanowili klasę panującą, natomiast część świecka 
wytworzyła własny system wychowania – wychowanie rycerskie. Ideał wychowania 
rycerskiego sprowadzał się do trzech obowiązków: służby Bogu, służby swemu panu 
(cesarzowi, księciu, seniorowi) i służby kobiecie. Rycerz był zobowiązany względem 
Boga do walki o Ziemię Świętą, wobec swojego pana do służby, a wybranej kobiecie 
ślubował wierność i ochronę. Powinien bronić słabych, ubogich, dbać o honor 
własny, swego króla oraz służyć Kościołowi. Obowiązkowo musiał przyswoić sobie 
cnotę pobożności, odwagę, dworność, waleczność w słusznej sprawie i umiejętność 
władania bronią. Zamiast siedmiu sztuk wyzwolonych, obowiązujących  
w szkolnictwie i właściwych osobom uczonym, ćwiczono siedem sprawności 
rycerskich: jazdę konną, pływanie, strzelanie z łuku, szermierkę, polowanie, grę  
w szachy i układanie wierszy. Stąd powstały legendy o królu Arturze i rycerzach 
Okrągłego Stołu. 

Należy zwrócić uwagę, że wychowanie rycerskie odbywało się na łonie rodziny, 
zaś od siódmego roku życia na dworze księcia, króla lub cesarza. Od 7. do 14. roku 
życia kandydat stawał się paziem, od 14. do 21. chłopcem służebnym. Pan lub mistrz 
uczył go jazdy konnej i pływania, władania strzałami, tarczą i włócznią, kapelan 
kształcił się jego obyczajność i religijność, dzięki czemu stawał się znakomitym 
wojownikiem i człowiekiem. Rycerz powinien znać swoje obowiązki domowe, ale nie 
musiał znać pisma, gdyż czytanie było traktowane jako zajęcie dla duchownego  
i niewiasty.   

W Polsce wychowanie rycerskie organizowano analogicznie, w obcym domu, 
na dworach możnowładców. Podobnie podzielone było na kilka etapów. Pierwszy 
etap trwał od 7. do 14. roku życia, gdy chłopiec pełnił funkcję pazia. Przyswajał sobie 
rycerskie obyczaje i moralność klasy feudałów. Do zadań pazia należało służenie 
panu i jego żonie, także przy stole, towarzyszenie ich dzieciom, udział  
w polowaniach, uroczystościach, spacerach itp. Paź zdobywał wiedzę przez 

                                                           
3Wiesław Wydra, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław: Ossolineum, 1984 1984  
s. 210–211) 
4Tamże, s. 354. 
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obserwację życia i otoczenia z opowiadań suwerena bądź kapelana zamkowego. 
Etap drugi trwał od 14. do 21 roku, gdy paź uzyskiwał miano giermka, a podczas 
uroczystej ceremonii kościelnej otrzymywał błogosławieństwo kapłana oraz miecz. 
Giermek pełnił funkcje stajennego, klucznika, podczaszego, równocześnie 
wykonując czynności, związane ze służbą wojskową, pełnił warty, straże, opiekował 
się zbroją swego pana i towarzyszył mu w czasie wojny. Giermek zobowiązany był 
dawać przykład męstwa i honoru. Podobnie jak w Europie, starał się opanować 
siedem cnót rycerskich (jazdę konną, pływanie, rzut oszczepem, szermierkę, 
myślistwo, grę w warcaby oraz umiejętność śpiewania i układania pieśni ku czci 
swego pana i swojej damy)5. Rycerzem stawał się, kiedy ukończył 21 lat, co było 
równoznaczne z uzyskaniem pełnoletności i samodzielności. Ceremoniał pasowania 
na rycerza był bardzo uroczysty. Miecz został przypasany przez kapłana albo króla. 
Nowy rycerz składał przyrzeczenie obrony wiary, pana i ojczyzny. Po pasowaniu 
rozpoczynał się trzeci etap wychowania rycerskiego, mianowicie wychowanie 
fizyczno – wojskowe oraz obyczajowo – towarzyskie, które kształtowało zdrowy  
i mocny organizm, co zapewniało zręczność w walce na polu bitwy czy turniejach. 
Poza tym gwarantowało znajomość tradycji rycerskich i narodowych, zawartych  
w poezji, pieśniach patriotycznych, jak również wychowanie w duchu katolickim. 

W dużej mierze technikę walki zbrojnej rycerstwo opanowywało podczas, 
urządzanych na dworach królewskich, gier i turniejów. Były to popisy odwagi i siły 
fizycznej oraz zręczności we władaniu kopią i mieczem6. Wychowanie fizyczne  
w połączeniu ze szkoleniem wojskowym stanowiło dominujący element wychowania 
rycerskiego. Z tego wynika, że sztuka wojenna w przeważającej mierze polegała na 
osobistej sile, odwadze i zręczności rycerza na polu bitwy. 

Warto podkreślić, że wychowanie moralne również zajmowało ważne miejsce 
w systemie wychowania rycerskiego. Przede wszystkim kształtowało posłuszeństwo 
wobec pana i kościoła. Pod wpływem religii kształtował się światopogląd człowieka, 
jego walory moralne i oblicze kulturalne, wola oraz nawyki. Należy jeszcze 
uwzględnić, że kościół rywalizował z władzą państwową o wpływ na życie społeczne. 
Niski poziom oświaty społeczeństwa uzasadniał uległość wobec kościoła, wiarę  
w zabobony i czary. Nie ulega wątpliwości, że kościół wpływał na życie dworu. 
Faktem jest, że rycerstwo, idąc do boju pod Grunwaldem, śpiewało Bogurodzicę. 
Przytoczone przykłady wskazują, że religia odgrywała istotną rolę w wychowaniu 
rycerskim i kształtowaniu stanu moralno – bojowego wojska.  

Nie przywiązywano wagi do nauki czytania i pisania. Wystarczało 
przekazywanie wiedzy ogólnej oraz umiejętności, niezbędnych do obrony państwa. 
Praktyka była najważniejsza. Rycerstwo było niepiśmienne, jedynie niektórzy 
potrafili czytać i pisać. Wśród osób świeckich, pełniejsze wykształcenie posiadały 
osoby, kończące szkoły klasztorne lub katedralne, przygotowujące duchownych. 
Warto w tym miejscu zauważyć, że epoka odrodzenia przyniosła zmianę. Młodzież 
zaczęła wyjeżdżać za granicę, np. do Włoch, kształcić się, co przyczyniło się do 
podniesienia poziomu życia umysłowego rycerstwa. Wreszcie utworzenie 
Uniwersytetu Krakowskiego w 1364 r. stworzyło warunki dla rozwoju umysłowego 
młodzieży szlacheckiej. 

                                                           
5Tamże, s. 354. 
6Kaczmarczyk Z., Weyman S., Reformy wojskowe i organizacja siły zbrojnej za Kazimierza Wielkiego, Warszawa 
1958, s. 108. 
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Wychowanie rycerskie zapewniało niezbędny poziom wyszkolenia i dyscypliny 
pospolitego ruszenia, rycerstwa, zapewniało zdolność do działań bojowych wojsk, 
czego przykładem były zwycięskie bitwy z Krzyżakami. Jednakże od XV wieku 
zanika rola pospolitego ruszenia, a poziom wyszkolenia i dyscypliny wymagał zmian. 
Warto w tym miejscu podać przykład bitwy pod Chojnicami w 1454 roku, gdzie 
dobrze wyćwiczone wojska zaciężne Krzyżaków wyraźnie wyróżniały się w obliczu 
słabo wyszkolonych, mało zdyscyplinowanych oddziałów pospolitego ruszenia 
szlachty polskiej. Należy jeszcze uwzględnić fakt, że kraje zachodniej Europy 
opierały swe siły zbrojne na regularnych wojskach zaciężnych, lepiej 
przygotowanych technicznie, organizacyjnie i taktycznie do działań wojennych. 

Osobnym zagadnieniem jest wychowanie kobiet. Uczyły się od kapelana 
pacierza, pisania, czytania, łaciny, od ochmistrzyni - obyczajów, robót kobiecych, gry 
na lutni, harfie i mowy francuskiej, niekiedy bywały oddawane na wychowanie do 
klasztorów żeńskich. 

Wyjątek stanowiły mniszki, które dzięki pewnemu wykształceniu spędzały 
pobożnie czas na medytacjach, modłach łacińskich, śpiewie kościelnym, bo reguła 
klasztorna wymagała umiejętności czytania7. 

Chlubnym wyjątkiem był Karol Wielki, który kształcił siostry i córki w podstawach 
nauk świeckich. Królowe i księżniczki władały różnymi językami, uczyły się czytać  
i pisać, inspirowały trubadurów, brały udział w turniejach i polowaniach.  

W XI wieku, oprócz chłopców, przyjmowano do szkół, także dziewczęta. Jednak 
do nauczania kobiet wybierano mniej zdolnych nauczycieli. Jednak nadzór kościelny 
wydawał surowe zakazy mieszania płci w szkółkach. Mężczyźni prowadzili osobne 
szkółki dla dziewcząt. Edukacja dziewcząt pozostawała na niższym poziomie niż 
mężczyzn. Pod koniec XV wieku nastąpił koniec światowego wykształcenia kobiet8. 

Przeznaczeniem kobiety było małżeństwo lub klasztor. Pozostawanie w stanie 
wolnym było podejrzane, niekiedy niebezpieczne. 
 

Podsumowanie 
Od początków istnienia państwa polskiego wychowanie patriotyczne właściwie 

sprowadzało się do ochrony i obrony terytorium, czyli realizowania starej zasady: 
każdy, kto ziemię miał, ten bronić orężem ojczyzny musiał. Nie może dziwić, że 
bezpieczeństwo narodowe wiązano głównie ze zwoływaniem pospolitego ruszenia, 
a wychowanie patriotyczne utożsamiano przede wszystkim z kształceniem 
wojowniczości, sztuk walki i udziału w samych walkach, nie pomijając kultywowania 
religijności. Młody człowiek hartował swój patriotyzm w drużynie królewskiej, 
chorągwiach ziemskich i królewskich lub uczestnicząc w działaniach ówczesnej 
obrony terytorialnej. Patriotyzm wzmacniali swoimi działaniami wybitni Polacy, np. 
Bolesław Chrobry czy Kazimierz Wielki. Sława niepokonanego Zawiszy Czarnego  
z Grabowa, symbolu cnót rycerskich a jednocześnie delegata na sobór w Konstancji, 
przetrwała do dziś w powiedzeniu polegać jak na Zawiszy. Dużą sympatią cieszy się 
wśród współczesnych Polaków mężny, wrażliwy, choć niepiśmienny, bohater 
literacki Zbyszko z Bogdańca. 

                                                           
7Por. Kot S. Historia wychowania, tom 1, Żak, Warszawa 2010, s. 200 i dalej.; Martuszewska J., Edukacja  
w bezpieczeństwie…, s. 353-354. 
8Tamże, s. 209 i dalej…, 
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Współcześnie pojęcie patriotyzmu bywa w różnych kręgach kontestowane. Dla wielu 
patriotyzm ciągle wiąże się z walką z kimś o coś i przeciwko komuś z racji nie tak 
odległej historii II wojny światowej, dla innych to kultywowanie, najczęściej 
zwycięskich wydarzeń z dalekiej przeszłości, np. odtwarzanie bitwy pod 
Grunwaldem, dla jeszcze innych to powstawanie przeróżnych grup 
rekonstrukcyjnych, dzięki którym najmłodsi mogą zobaczyć zdarzenia z przeszłości. 
Dzisiejsze wychowanie patriotyczne jest o wiele bardziej zróżnicowane niż to 
staropolskie. Pozostaje tylko otwarte pytanie: Czy jest lepsze? 
 

Streszczenie  
Ojczyznę powinniśmy kochać, szanować. Są to tylko niektóre formy 

patriotyzmu. Aby człowiek był prawdziwym patriotą, należy kształtować w nim tę 
postawę już od najmłodszych lat. Ważną funkcję spełniają: rodzina, szkoła, 
literatura, obrazy, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, odwiedzanie muzeów, 
uroczystości państwowe, szkolne ceremonie, poznawanie tradycji, dyskusje, 
rozmowy czy zachowania innych ludzi. Oddziaływanie na poszczególne osoby  
w zakresie kształtowania ostaw patriotycznych, powinno być dostosowane do wieku 
i stopnia ich dojrzałości. Celem artykułu jest przedstawienie staropolskiego 
wychowania do patriotyzmu w okresie staropolskim. Przedstawiono obraz rycerza 
średniowiecza, także omawianego w literaturze polskiej, następnie sformułowano 
postawy patriotyczne jakie kształtowały się w Polsce.  

Słowa kluczowe: państwo polskie, rycerstwo, edukacja, wychowanie 
patriotyczne, postawy patriotyczne  
 

Summary 
We should love and respect our homeland. These are just some forms of 

patriotism. In order for man to be a true patriot, it is necessary to shape this attitude 
from an early age. An important function is fulfilled by family, school, literature, 
paintings, sightseeing tours, visiting museums, state ceremonies, school 
ceremonies, learning about traditions, discussions, conversations and other people's 
behavior. Impact on individual persons in the field of shaping patriotic ostraves 
should be adjusted to their age and level of maturity. The purpose of the article is to 
present Old Polish upbringing into patriotism in the Old Polish period. A picture of  
a medieval knight, also discussed in Polish literature, was presented, then patriotic 
attitudes that were shaped in Poland were formulated. 

Key words: Polish state, knights, education, patriotic education, patriotic 
attitudes 
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Grzegorz Władysław NYCZ 
 

CHOROBA I CIERPIENIE W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI 
 
 

Wstęp 
Katechizm Kościoła Katolickiego w pkt. 1500 podaje: ,,Choroba i cierpienie 

zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie 
ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń  
i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci”.1. 
Natomiast w następnym pkt. 1501 KKK czytamy: ,,Choroba może prowadzić do 
niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw 
Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej 
rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo 
często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego.” W Liście 
apostolskim Jana Pawła II czytamy: ,,Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć 
cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności  
i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie”.2. 

Cierpienie według "Słownika języka polskiego" to ból, męka, przykrość3,  
a według "Słownika PWN"4 - cierpienie to wielki ból fizyczny lub psychiczny. Cierpieć 
to też chorować, boleć nad czymś lub z powodu czegoś, znosić kogoś lub coś 
cierpliwie, ponosić stratę lub szkodę. Mamy w życiu doczesnym do czynienia  
z cierpieniem fizycznym, psychicznym i moralnym, ale też możemy komuś innemu 
zadawać cierpienie, możemy też sami cierpieć ranieni przez innych5. Cierpienie jest 
nieprzeniknioną tajemnicą i dlatego jest bardzo trudną do zrozumienia i przyjęcia 
dzisiaj dla współczesnego człowieka. 

W obecnym czasie pandemii sprawa choroby i cierpienia nabiera szczególnego 
znaczenia, także w kontekście bezpieczeństwa narodowego. Ponieważ 
społeczeństwo polskie w przeważającej większości jest wyznania chrześcijań-
skiego, spojrzenie na sprawę przedstawioną w temacie artykułu może mieć ważne 
znaczenie dla zrozumienia możliwych reakcji społecznych i osobistych na epidemię 
w Polsce w zakresie bezpieczeństwa. Ważna jest tu świadomość sensu wiary, 
wierność i życie wartościami chrześcijańskimi. Szczególnie tymi zapisanymi w Liście 
do Rzymian, gdzie czytamy: ,,Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy 
stali się grzesznikami”. (Rz.5,19) Ponieważ grzech jest chorobą duszy, to można 
cytowane słowa zinterpretować w kontekście pandemii, że przez nieposłuszeństwo 
jednego człowieka wszyscy stali się zakażeni. Zatem temat koresponduje  
w kontekście społecznym i ludzkim ze świadomością posłuszeństwa. Jednym 
słowem w zdrowym ciele zdrowy duch, a jak jest w odwrotnej kolejności? 
 

Choroba 
Nie ma osoby ludzkiej, świadomej i wolnej, która by nie doświadczyła w ciągu 

całego życia choroby. Największym pragnieniem każdego z nas jest być zdrowym  
i szczęśliwym. Choroba wpływa negatywnie na upragniony wzorzec egzystencji  
i stymuluje człowieka do działań zmierzających do eliminacji cierpienia z jego 
życiowej drogi. Zadaniem medycyny jest walka z chorobą i towarzyszącym jej 
cierpieniem, bo zdrowie i życie są wartościami najwyższymi. Leczenie,  
a w konsekwencji powrót do zdrowia, stają się obowiązkiem każdego. W aspekcie 
teologicznym o pomoc w chorobie należy prosić Boga, ta prośba o pomoc, wyrażana 
w modlitwie, może stać się zalążkiem drogi do świętości6. Natomiast leczyć się 
należy u lekarzy, którzy są powołani po to, aby troszczyć się o nasze zdrowie. 
Leczenie się jest obowiązkiem, a unikanie lekarzy, co nierzadko się zdarza, jest 
szczególnie groźne. 

W świadomości każdego chrześcijanina walczącego z chorobą winna 

                                                           
1Kongregacja Nauki Wiary, Katechizm Kościoła Katolickiego , Pallotinum, 1994. [Skrót KKK]. 
2Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, Pallotinum, 1995. [Napisany w listopadzie 1994r. 
do biskupów, duchowieństwa i wiernych w związku z przygotowaniem do Jubileuszu Roku 2000.] 
3Słownik języka polskiego [SJDP], red. Witold Doroszewski, Warszawa, 1950 – 1969. 
4Wielki słownik języka polskiego PWN, t. 1-4, praca zbiorowa, Wydawnictwo naukowe PWN, 2018. 
5Zob. Tamże. 
6Przykładem jest nawrócenie hiszpańskiego oficera św. Ignacego z Loyoli. 
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doskonalić się umiejętność łączenia dwóch rzeczywistości: boskiej i ludzkiej, 
działania bożego i ludzkiego. Opatrzność Stwórcy od wieków czuwa nad tym, aby 
oszczędzić światu cierpień. Z woli Opatrzności odkrywane są nowe formy terapii,  
a wiedza lekarska staje się coraz doskonalsza. Chrześcijanin walczący  
z chorobą w łączności z Bogiem, staje się sprzymierzeńcem Bożej Opatrzności. 
Cierpienie samo w sobie jest złem, dlatego jego zwalczanie jest naturalnym 
odruchem człowieka. W walce z tym złem, człowiek powinien łączyć swe wysiłki  
z Bogiem - źródłem łask i dobroci. Choroba często zaskakuje człowieka, najczęściej 
nie jest przygotowany na jej przyjęcie. Człowiek chory, znajduje się wtedy w nowej, 
niechcianej, niekomfortowej sytuacji. Początkowo nie godzi się na przyjęcie owego 
zła, towarzyszącego chorobie, które wydaje się zbyt duże i przekracza jego siły. 
Dlatego choroba jest dla człowieka procesem bardzo trudnym i wymagającym 
nadzwyczajnego wysiłku fizycznego i psychicznego. Aby nie ponieść życiowej klęski, 
nie pozostaje nic innego, jak przyjąć pozytywną postawę wobec cierpienia 
towarzyszącego chorobie i rozpocząć walkę z negatywnymi skutkami – choroby  
i cierpienia. Przyjęcie cierpienia w takich okolicznościach jest wyrazem zrozumienia 
i akceptacji siebie oraz swojego aktualnego stanu zdrowia.   

Trzeba pamiętać, że Bóg nie stworzył cierpienia. Ból i choroba przyszły na świat 
wraz z upadkiem człowieka, jako konsekwencja grzechu, kiedy człowiek 
nierozważnie posłużył się ofiarowaną mu wolnością. Stwórca przemienił jednak 
cierpienie w jedną z możliwych dróg wiodących do odkupienia. Tym samym choroba 
stała się formą spotkania człowieka z Bogiem. Chrystus jest obecny w chorym 
człowieku w sposób nadprzyrodzony i mistyczny. Stary Testament podaje przykład 
chorego w osobie Hioba. Człowiek ten, kochający Boga i głęboko w Niego wierzący, 
zostaje wystawiony na próbę, w ten sposób, że traci majątek całego życia, 
potomstwo, ostatecznie zostaje dotknięty trądem. Znosi w ufności wszystkie 
cierpienia, także ból związany chorobą, która wykluczyła go ze wspólonoty ludzkiej, 
nie tracąc przy tym wiary i miłości do Boga Wszechmogącego. Odpowiedzią Boga 
na tę miłość i zaufanie jest odzyskanie majątku, rodziny, powrót do zdrowia, a przez 
to do wspólnoty. W ten sposób choroba przynależy do wielkiej tajemnicy wiary, 
sięgającej głębi prawd nauczania Kościoła zawartej w Starym Testamencie, która 
głosi, że ,,Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie 
Chrystusie”.7. Chrystus bowiem włączył do swojej zbawczej męki ludzkie cierpienia 
związane z chorobą. Obecność Chrystusa w chorobie potwierdzona zostaje 
Wydarzeniem krzyża. Stąd może przyjść ulga duchowa, która ma wpływ na 
kształtowanie się sposobu jej przeżywania. Dlatego właśnie człowiek może ze 
względu na okoliczności Biblijne nawiązać osobisty kontakt z Chrystusem  
w chorobie. Jest to możliwe przez udział w ofierze Eucharystycznej oraz osobistą 
modlitwę lub przyjęcia namaszczenia. Choroba i zdrowie pojawiają się  
w kontekście wartości życia. Pismo Święte zachowuje bardzo pozytywną wizję 
wartości życia w kontekście zdrowia, traktuje bowiem długowieczność  
z poważaniem, jako akt Bożej Łaskawości. 

Widzimy jak szybko zmienia się otaczający nas świat, spoglądając na przyrodę. 
Istnieje bardzo bliskie podobieństwo między cyklami biologicznymi człowieka,  
a cyklami życia w przyrodzie, której człowiek jest nierozłączną częścią. Zarazem 
różni się od tej całej rzeczywistości, gdyż jest osobą, do tego jeszcze myślącą, 
ukształtowaną na obraz i podobieństwo Boże. Poprzez dzieciństwo i młodość 
człowiek stopniowo uczy się wszystkiego, rozpoznaje swoje możliwości, planuje 
własne życie, które w wieku dojrzałym, chce realizować. Prawdą jest też fakt, iż 
dzięki postępom w medycynie oraz znaczącemu rozwojowi nauki i techniki, a także 
lepszym warunkom społeczno-ekonomicznym, w większości krajów świata ludzie 
żyją o wiele dłużej niż kiedykolwiek. Kiedyś wieku siedemdziesięciu lat dożywało 
niewielu. Obecnie wiek życia człowieka znacznie się wydłużył. Ludzie dożywają 
siedemdziesięciu, osiemdziesięciu, czy nawet dziewięćdziesięciu lat. Osoby w tym 
wieku potrzebują mocnego nawiązania dialogu nie tylko ze swoimi rówieśnikami. Na 
takich ludzi powinniśmy patrzeć z szacunkiem: ,,Przed siwizną stajesz” (Kpł 19,32). 
Ponieważ ,,[...] rozmach jest chlubą człowieka, ozdobą starców włos siwy”. (Prz. 20, 
29). W związku z tak szacownym wiekiem mają prawo do dokonania bilansu swojego 

                                                           
7Sformułowanie nawiązuje do niektórych opracowań na temat bolesnej egzystencji człowieka, 
jako ,,niewygodny towarzysza" w podróży, por. F. D' Onofrio, Il dolore: un compagno scomodo, Milano, 
Edizioni Paoline, 1992. 
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życia. Jest to normalne i naturalne. Każdy wiek ma swoje prawa, zalety i zadania. 
Medycyna, co prawda przynosi użyteczne wytłumaczenie bólu, jako objawu choroby, 
ale gdy dojdzie do próby zrozumienia cierpienia, które wydaje się bezużyteczne, 
ujawnia się nie tylko bezsilność nauki, ale i bezradność cierpiącego człowieka i jego 
otoczenia. 
 

Cierpienie 
Zrozumienie gotowości powiedzenia „Tak” cierpieniu pozwala odkryć głęboką 

prawdę, że nie chodzi w nim o samo cierpienie, lecz o miłość wprowadzającą  
w komunię ze Zbawicielem i Bogiem. Ciągle aktualne są słowa Apostoła Pawła: „Co 
do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić, z czego innego, jak tylko z krzyża Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa”. (Gal 6,14). Chory poprzez swoje cierpienie, łączy się 
z męką Chrystusa i z Jego dziełem odkupienia świata. Ten zbawczy sens cierpienia 
nie może zostać zrealizowany bez łączności z Chrystusem8. 

Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów ludzkości. Jest 
konsekwencją nieposłuszeństwa człowieka i spełnieniem obietnicy Boga, który rzekł, 
iż: „Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło”. (Rdz 3,22). Pierwszy człowiek9 
skazał nas na doświadczenie cierpienia i zła w każdej formie w ciągu całego naszego 
życia. Dlatego Biblia przypomina nam o tzw. czynniku ludzkim: „Zwracajcie uwagę 
na wszystkie sprawy, w czasie, gdy człowiek jeden panuje nad drugim na jego 
nieszczęście”. (Kob 8,9). Nieposłuszeństwo spowodowało, że Bóg postanowił 
zgładzić ludzkość. Jednak Noe znalazł łaskę w oczach Pana10. Bóg, kierując się 
Miłością, zachował ludzkość, pozostawiając jej cierpienie. Można sobie pomyśleć, 
że ludzkie cierpienie jest "znamieniem" Bożego ocalenia. W Biblii  
w Księdze Hioba czytamy ,,Bóg naprawdę nie postępuje niegodziwie”. (Hi 34,12).  
Powstał mechanizm, w którym człowiek oddany całym sercem Bogu, choć często 
nie rozumie Jego zamiarów, wie jednak, że cierpienie jest próbą, łaską  
i doświadczeniem, które mogą wzmacnić więzy duchowe człowieka z Bogiem. 
Rezultatem tej więzi jest świadomość sensu wiary, wierność Bogu i życie Jego 
wartościami. 

Wzorem chrześcijańskiej postawy wobec cierpienia jest Jezus, który rozumiał 
chorych, przyjął na siebie krzyż, akceptując obce11 i własne cierpienia. W Ogrodzie 
Oliwnym modli się: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie 
moja wola, lecz Twoja niech się stanie”. (Łk 22,42). Jezus w chwili cierpienia nie 
zwracał się do ślepego losu, ale do Ojca. Co wtedy mogło Go najgłębiej łączyć  
z Ojcem? Cierpienie w samotności. W samotności i w cierpieniu ofiara stała się 
pełna. Dlatego właśnie cierpienie i samotność człowieka stanowi stały i ważny temat 
refleksji teologicznej i religijnej.   

Refleksja nad sensem cierpienie jest istotnym elementem jego przeżywania. 
Uznając założenie o zasadniczej dobroci tego, co istnieje12, cierpienie jest reakcją 
Boga na nieposłuszeństwo stworzonego przez Niego człowieka. Zatem ludzkie 
cierpienie niesie w sobie zadanie odbudowania Dobra Bożego przez cierpiącego 
człowieka. To bardzo trudna droga, ale możliwa jest do przebycia przez Prawdę  
i Dobro razem wzięte. Stąd różne rodzaje cierpienia. Pozostają one nadal dla 
ludzkiego rozumu tajemnicą, ale możliwą do poznania przez uczucie. Owa 
Tajemnica zaczyna nabierać sensu jedynie w perspektywie teologicznej, w świetle 
rozumienia motywu stworzenia świata i człowieka przez Boga; w wymiarze 
duchowym, a nie cielesnym, w przestrzeni Prawdy Osobowej, a nie przedmiotowej. 
Wtedy możliwe jest dostrzeżenie w ludzkim bycie pierwiastka duchowego, który 
stawia cierpienie na poziomie istoty rozumnej i wolnej. 

Myśleniu przedmiotowemu towarzyszy poczucie buntu, który jest czynnikiem  
kwestionowania sensu cierpienia i sensu świata, a co za tym idzie prowadzi do 
negacji Boga. Filozofia nowożytna przynosi program walki z cierpieniem zrodzonym 
przez chorobę, a u Kartezjusza zajmuje ono jedno z centralnych miejsc. Od 
wypełnienia programu eliminacji chorób zależeć ma eliminacja ludzkiego cierpienia 

                                                           
8Ramlot M-L., Guliet J., Cierpienie, w: Słownik teologii biblijnej, wyd. IV, Xaver Leon-Dufour (red.), bp. 
Kazimierz Romaniuk (tłum. i oprac.), Pallottinum, Poznań, 1994, s. 152-156. Tytuł oryginału: Vocabulaire 
de téologie biblique, Paris, 1970. 
9W osobie mężczyzny i kobiety, stanowiących jedność. [W opisie zastosowano liczbę podwójną.] 
10Zob. Rdz. 6,7-8. 
11Zob. J6,70. 
12Bóg części Aktu Stworzenia ocenia jako dobre, a całość jako bardzo dobrą. Zob. Rdz.1,1-51. 
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w ogóle, gdyż wynikają one z niesprawnie działającego organizmu. Wszystkie 
cierpienia pochodzące z natury przyrodniczej człowieka, np.; śmierć, choroby i ból, 
to nie tylko konsekwencja upadku moralnego, to też z punktu widzenia teologii wielka 
łaska i próba. Dobrze sprawę ilustruje Jan Paweł II, gdy pisze: “Kościół, idąc za 
Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. 
Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych”.13. 
Wspominając przy tym opowieść o Hiobie i konfrontując ze współóczesną historią 
Europy Zachodniej należy przypomnieć, że ,,Wielka wiara w Boga nikogo nie chroni 
przed cierpieniem.” (Kob 8,6). 
 

Moc Boża i droga do świętości 
Bardzo trudno być w cierpieniu. Życie wtedy staje się nie do zniesienia. Dobrze 

jest, gdy chrześcijanin patrzy na własne cierpienie przez pryzmat Nauczyciela  
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jezus jako Nauczyciel podczas procesu i ogłoszenia 
wyroku oraz w drodze na Golgotę doznaje bólu fizycznego i psychicznego, bicia, 
poniżania, pogardy. Dźwiga przy tym narzędzie własnej męki – krzyż, na którym 
zostanie powieszony na śmierć, śmierć w niepojętych dla zwykłego człowieka 
męczarniach14. Jezus cierpi na krzyżu, bo Bóg także cierpi z powodu 
nieposłuszeństwa stworzonych przez Siebie ludzi. W gniewie postanawia zniszczyć 
całkowicie plemię ludzkie. Odstępuje od tej myśli w imię Miłości. Oczyszcza stan 
ludzki z udziałem Noego, by ostatecznie w zgodzie ze słowami proroka wysłać 
Jezusa Zbawiciela. W Starym Testamencie czytamy: „[…] wzgardzony i odepchnięty 
przez ludzi. Mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz 
zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz On się obarczył naszym 
cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a my Go za skazańca uznali, chłostanego 
przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za 
nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienia dla nas, a w jego ranach jest nasze 
zdrowie. Wszyscy pobłądzili jak owce, każdy z nas obrócił się ku własnej drodze,  
a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, 
nawet nie otworzył ust swoich”. (Iz 53, 3-7). Proroctwo Izajasza przekonuje nas  
ostatecznie do misji Jezusa. 

Ofiara Jezusa Zbawiciela nie zniosła cierpienia ludzkości, ale dała nadzieję, 
pociechę, radość i nauczyła nas radzenia sobie z przeciwnościami losu i trudami 
życia. Znajdujemy je w Ewangeliach, głównie w słowach: „Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego 
powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem 
wasza nagroda wielka jest w niebie.” (Mt 5, 10-12). Oznacza to, że ofiara Jezusa na 
krzyżu, nie tyle, co zniosła cierpienie, ale otworzyła drogę do Zbawienia przez 
cierpienie.   

Wyraźnie widać z przedstawionych argumentów, że droga do świętości, a więc 
do najgłębszego zbliżenia się do Boga prowadzi też przez cierpienie. Cóż to może 
oznaczać? Według mojego rozeznania, to Bóg Cierpi z powodu ludzkiego 
nieposłuszeństwa, ale równocześnie go Miłuje. Oto źródło cierpienie. Rezultatem 
tego jest zapowiedź końca świata, a zatem cierpienia ludzkiego, gdzie źródłem 
ocalenia człowieka jest Miłość i Mądrość Boża. Dlatego w Dziejach Apostolskich 
można znaleść słowa, że: ,,Cierpienie jest skarbem największym na ziemi – 
oczyszcza duszę. W cierpieniu poznajemy, kto jest dla nas najlepszym przyjacielem” 
(Dz. 342), albo: ,,Łącz swoje małe cierpienia z Moją bolesną męką, aby miały 
wartość nieskończoną przed moim Majestatem”. (Dz. 1512). ,,Cierpienie jest wielką 
łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela, w cierpieniu krystalizuje 
się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza”. (Dz. 57). Dlatego 
też Jezus Chrystus powiedział do siostry Faustyny Kowalskiej: ,,Potrzeba Mi cierpień 
twoich dla ratowania dusz”15. Kiedy patrzymy na krzyż Jezusa, rodzi się pytanie  
o sens cierpienia w życiu16. Odpowiedzią na nie jest przyjęcie cierpienia, które 

                                                           
13Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r. W cytowanym fragmencie Autor wydobywając na 
powierzchnię przestrzeń życia ubogich i pogardzanych, toruje drogę myślenia ku duchowości. 
14Podobni Jemu są skazani na śmierć przez hitlerowskich oprawców, kopiący w pokorze dla siebie mogiłę 
zbiorową.    
15Dz. 1622. 
16Zob. Adamczyk Dariusz, Sens ludzkiego cierpienia: uczestnictwo z nadzieją – w świetle dokumentu Jana 
Pawła II Salvifici Doloris, Uniwewrsytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 2018. 
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otwiera drogę do Boga, czyli do Zbawienia. 
  

Streszczenie 
Cierpienie i ból towarzyszą człowiekowi od początku jego istnienia i będą mu 

one towarzyszyć aż do jego śmierci. Jest częścią naszego człowieczeństwa, 
naszego jestestwa, pozwala człowiekowi poznać smak prawdziwego życia, czyli 
życia wiecznego, a przez nie dogłębnie poznać samego siebie. Różne są przejawy 
cierpienia: od bólu, strachu, przerażenia, choroby, czy śmierci kogoś bliskiego, po 
nieszczęśliwą lub nieodwzajemnioną miłość do drugiej osoby. Cierpienie jest 
nieodłącznym atrybutem życia pojedynczego człowieka, ale i całych pokoleń, aż po 
cierpienie narodu i wielu pokoleń, doznających ucisku społecznego i duchowego. 

Słowa kluczowe: choroba, cierpienie, świętość, moc Boża 
 

Summary 
Suffering and pain accompany man from the beginning of his existence and 

they will accompany him until his death. Suffering is everywhere. It is part of our 
humanity, our being, allowing man to get to know the taste of real life, and above all 
to know himself thoroughly. There are various motives for suffering: from pain, fear, 
terror, illness or death of a loved one to unhappy or unrequited love for another 
person. Suffering is an indispensable attribute of the life of an individual, but also of 
entire generations to the suffering of an entire nation.   

Key words: disease, suffering, sanctity, God`s power 
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