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Wstęp 

 

 
 Czytelników naszego kwartalnika zapraszam do lektury najnowszych publikacji. 
Ich Autorzy podjęli wiele aktualnych zagadnień dotyczących ważnych dzisiejszych 
problemów bezpieczeństwa. Prace zebrano w trzech częściach zatytułowanych: 
Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Psychologia. 
 W części zatytułowanej Bezpieczeństwo narodowe znajdujemy trzy 
opracowania. W pierwszym Autor zauważył, że obecnie obowiązuje wiele aktów 
prawnych regulujących kwestie zapobiegania przestępczości o charakterze 
terrorystycznym oraz wykrywania sprawców takich incydentów. Stwierdził, że 
wzajemne uprawnienia różnych służb powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa 
powtarzają się. Istnieje również wiele instytucji prawnych wspomagających. Uznał, 
że konieczne jest uporządkowanie obecnego stanu. Zaprezentował wyniki badań 
w powyższym zakresie (K. Pachnik). 
 Zagrożenie dla bezpieczeństwa związane z migracją obywateli Ukrainy do 
Polski zainteresowało Autorów, którzy uznali, że migracja ludności stanowi 
nieodłączny element egzystencji społeczeństw, dzięki któremu prawie w każdej 
części świata żyją ludzie odróżniający się wyglądem, kulturą, wyznawanymi 
wartościami i religią. Przyczyny migracji są różne. Najczęściej jest to chęć poprawy 
warunków życia oraz zapewnienie sobie własnego bezpieczeństwa. Zawsze jest to 
ważny powód decyzji o opuszczeniu rodzinnego państwa. Autorzy opracowania, 
analizując zjawisko migracji mieszkańców Ukrainy na przełomie ostatnich dwóch lat 
uznali, że głównym powodem opuszczania macierzystego kraju jest obawa o własne 
życie i zdrowie powodowane prześladowaniami, wojnami domowymi oraz zbrojnymi 
interwencjami innych państw. Stwierdzili, że szczególnego znaczenia nabiera tu 
działanie organizacji terrorystycznych, o międzynarodowym zasięgu i inne 
zagrożenia, które przedstawili w publikacji (S. Glubiak, M. Kopczewski). 
 W następnej pracy Autorzy zwrócili uwagę na dezinformację w okresie 
pandemii Sars-Cov-2 jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa społecznego 
w naszym kraju. Podkreślili, że pandemia oprócz negatywnych skutków 
zdrowotnych oraz gospodarczych, stanowi także zagrożenie bezpieczeństwa 
społecznego, wynikającego z negatywnego oddziaływania na ludzką psychikę. Jest 
to skutek otrzymywania na temat pandemii wielu informacji, w tym informacji celowo 
spreparowanych. Autorzy zauważyli, że działania takie, prowadzone są przez 
władze państw i osoby, np. użytkowników Internetu. Ich celem jest destabilizowanie 
państw, przez osłabianie poczucia zaufania obywateli do ich władz. Działania te są 
jedną z form wojny informacyjnej. Autorzy przybliżyli jej pojęcie i wskazali na jej 
negatywny wpływ na bezpieczeństwo społeczne. Podkreślili także istotę i metody 
dezinformacji jako jednej z form walki informacyjnej. Przedstawili definicję infodemii 
i opisali działania dezinformujące podmiotów państwowych, skierowanych 
przeciwko Polsce. Głównym celem prezentowanych badań było określenie wpływu 
dezinformacji w kontekście pandemii Sars-Cov-2 na bezpieczeństwo społeczne. 
Metodę badawczą stanowiła analiza źródeł literatury i witryn internetowych. 
Na podstawie analizy tych treści zaobserwowano aktywną działalność 
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dezinformującą, zagrażającą bezpieczeństwu społecznemu, prowadzoną przez 
Chiny i Rosję i powiązane z nimi media (K. Podgórski, M. Soboniak). 
 W części Bezpieczeństwo wewnętrzne Autorzy artykułów wyrazili swoje 
zainteresowanie kilkoma trudnymi współcześnie zagadnieniami, jak problemy 
bezpieczeństwa wynikające z obecnie panującej pandemii, patologiami społecznymi 
wpływającymi na bezpieczeństwo, kompetencjami i zadaniami samorządów 
terytorialnych, itd. 
 W pracy inaugurującej dział Autor wyjaśnił zagadnienia bezpieczeństwa 
będącego elementem procesu integracji terytorialnej i społecznej. Wyjaśnił potrzebę 
całościowego podejścia do bezpieczeństwa terytorialnego i społecznego w aspekcie 
planowania i zarządzania rozwojem układu terytorialnego. Rozważył realizowane 
w tym zakresie działania zapewniające bezpieczeństwo, będące czynnikiem 
umożliwiającym realizację społecznie akceptowanych celów w sferze społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej (A. Potoczek). 
 W kolejnej publikacji ujęto bezpieczeństwo wewnętrzne jako problematykę 
inżynierii bezpieczeństwa w aspekcie wybranych aktów prawnych, norm 
technicznych i publikacji specjalistycznych. Wybrano następujące obszary analizy: 
inżynieria bezpieczeństwa w ujęciu standardów kształcenia, w szczególności 
kształcenia wyższego, system bezpieczeństwa w odniesieniu do aktów prawnych 
i norm technicznych. Zaproponowano definicję i klasyfikację inżynierii bezpie-
czeństwa. (M. Krause). 
 W następnej pracy znajdujemy omówienie  genezy zarządzania kryzysowego, 
jego istoty i przedstawienie różnych podejść specjalistów w określaniu ryzyka oraz 
wskazówki dla decydentów w tym zakresie. Zwrócono uwagę na naturalny charakter 
podejmowania ryzyka i  zarządzania kryzysowego. Zawarto główne metody oceny 
ryzyka, przedstawiono jej etapy oraz narzędzia jakościowe stosowane w jego 
analizie. Wyjaśniono metodę „trzech macierzy” pozwalającą na przeprowadzenie 
oceny ryzyka w zależności od charakteru organizacji,  sposobu zarządzania, 
podejmowania decyzji przez decydentów (stopnia ryzykowności) oraz czasu 
dostępnego na podjęcie decyzji (M. Sadowińska-Kałuża).  

Autorzy kolejnej publikacji zauważyli, że wraz z gwałtownymi przemianami, 
które zachodziły we wszystkich dziedzinach życia społeczno – ekonomicznego 
w ostatnich latach, nastąpił wzrost przestępczości i zjawisk patologicznych. Uznali, 
że patologie społeczne są zachowaniami ludzkimi, odbiegającymi od norm 
społecznych i etyki. Można je spotkać w tzw. środowiskach patologicznych. 
Najczęstszym powodem takich postępowań jest bieda i złe warunki życiowe. Ludzie 
słabi psychicznie posuwają się do pewnych zachowań, często do traktowania innych 
podobnie jak ich traktowano. Do zachowań patologicznych Autorzy zaliczyli: 
przemoc, alkoholizm, narkomanię, dzieciobójstwo, podrzucenie lub uprowadzenie 
dziecka, kradzież, kazirodztwo itp. Wskazali ich źródła: jednostkę i jej indywidualne 
cechy, rodzinę jako grupę socjalizującą, środowisko wychowania. Stwierdzili, że 
w teoriach  założono zastosowanie wobec jednostki uznanej za patologiczną 
różnych strategii terapeutycznych dla jej resocjalizacji (A. Wołczewska, 
M. Kopczewski). 

Podjęto również ważną społecznie problematykę kształtowania kultury 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Opisano grupy czynników kształtujących 
tę kulturę. Przedstawiono narzędzia kształtowania kultury bezpieczeństwa 
w przedsiębiorstwie oraz sposoby jej badania. Analizie poddano wpływ postaw 
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i zachowań pracowników na budowanie kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy 
(H. Sommer). 

 Bezpieczeństwa w miejscu pracy dotyczą rozważania Autora, kierującego 
uwagę Czytelnika na problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie 
wymagań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Celem pracy była analiza wybranej normy PN-ISO 45001:2018 w aspekcie przyjętej 
struktury i terminologii na podstawie porównania wymagań dotyczących zintegro-
wanych systemów zarządzania według wybranych norm międzynarodowych oraz 
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z normą 
międzynarodową (M. Krause). 

W części Psychologia zawarto dwie wartościowe publikacje. W pierwszej 
rozważono możliwości psychologii jako nauki empirycznej w aspekcie 
rozwiązywania problemów jednostki. Rozważono trzy pytania stawiane przez 
psychologów, które   skomentowano używając argumentów, jakie daje cybernetyka 
– nauka ścisła o sterowaniu. Omówiono mity spotykane w psychologii, które 
degraduje cybernetyka, dzięki teoriom przyjętym w ramach tej nauki, głównie 
cybernetycznej teorii systemów autonomicznych autorstwa Mariana Mazura. 
W zakończeniu stwierdzono, iż psychologia oparta na cybernetyce jest czynnikiem 
decydującym o losach ludzi, społeczeństw i państw w wojnie informacyjnej 
(J. Wilsz).  

Zjawisko cyberprzemocy wśród młodzieży zainteresowało Autora ostatniego 
opracowania. Wskazał on charakterystyczny wysoki poziom anonimowości sprawcy, 
umiejącego wykorzystywać możliwości mediów elektronicznych. Szybkość 
rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze i ich dostępność 
w Sieci czyni to zjawisko niebezpiecznym wśród młodzieży w szkołach. W pracy 
ukazano problem wychowywania młodzieży w polskim systemie edukacji opartego 
głównie na rywalizacji sprzyjającej przemocy i agresji. Zauważono, że system 
oceniania determinuje rywalizację między uczniami. Rywalizacja w szkole wpływa 
na inne obszary funkcjonowania młodzieży wywołując frustrację, a w konsekwencji 
przemoc. Uznano, że kooperatywne nauczanie jest alternatywą dla nauczania 
tradycyjnego, wywołując wzajemne zachowania koleżeńskie i altruistyczne wśród 
uczniów, wpływające na wyższy poziom zrozumienia, tolerancji, poczucia własnej 
wartości i poziom zadowolenia (P. Jermakowicz). 

Szanownym Czytelnikom życzę przyjemnej lektury. Jestem przekonana, że 
rozważania i badania Autorów prezentowanych artykułów będą dla Państwa źródłem 
inspiracji i analiz dla naukowego kształtowania pracy badawczej i dydaktycznej. 

 
Prof. zw. dr hab.  
Maria Kozielska 
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Karol PACHNIK 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych 

 
BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE W ASPEKCIE ZAPOBIEGANIA 

AKTOM TERRORYZMU I WYKRYWANIA ICH SPRAWCÓW. POSTULATY  
DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA 

 
 

 Przestępstwa o charakterze terrorystycznym 
 W Kodeksie karnym1 wyodrębniono oddzielny typ przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym. U podstaw takiego wyróżnienia stały wydarzenia międzynarodowe 
i dostrzeżone zagrożenia terroryzmem w odniesieniu do Polski.  
 Przede wszystkim wymienić tu można zdarzenia z dnia 11 września 2001 roku 
ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz z dnia 22 lipca 2011 roku z Norwegii 
(Utoya). W odniesieniu do Polski natomiast dnia 9 listopada 2012 roku w Krakowie 
został zatrzymany przez ABW na polecenie Prokuratury Apelacyjnej Brunon K., pod 
zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego na konstytucyjne organy 
państwa. Oskarżony miał chcieć dokonać zamachu stanu -  w tym celu miał 
zdetonować pojazd typu SKOT z 4 tonami ładunku wybuchowego w pobliżu Sejmu 
RP. 
 Nowy typ przestępstwa wpływa na podniesienie karalności za określone czyny 
co w konsekwencji ma być jednym z elementów oddziaływania polityki kryminalnej 
w ramach tzw. prewencji ogólnej (generalnej). Popełnienie przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym wpływa na zaostrzenie odpowiedzialności karnej – 
stosuje się w takim wypadku zasady jak przy tzw. multirecydywie (art. 65 §1 Kodeksu 
karnego). 
 W art. 1 ust. 1 decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie zwalczania terroryzmu (202/475/WSiSW2)  zakres pojęcia przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym ustala się przy pomocy dwóch kryteriów 
merytorycznych stosowanych łącznie, a mianowicie: 
1. kryterium szczególnego celu działania sprawcy, określonego alternatywnie jako:  

a) poważne zastraszenie ludności,  
b) bezprawne zmuszenie rządu lub organizacji międzynarodowej do podjęcia 

lub zaniechania działania,  
c) poważna destabilizacja lub zniszczenie podstawowych politycznych, 

konstytucyjnych lub społecznych struktur kraju lub organizacji 
międzynarodowej; 

2. kryterium odwołującego się do charakteru przestępstwa, wymienia się tu 
przestępstwa o następującej charakterystyce:  

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

użyteczności publicznej, systemu transportowego, infrastruktury, włącznie 

                                                           
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.. 
2 Dz. Urz. UE L 164 z 22.6.2002, s. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne: rozdz. 19, t. 6, s. 18. 
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ze zniszczeniem systemu informacyjnego, stałych platform umieszczonych 
na szelfie kontynentalnym, miejsca publicznego lub mienia prywatnego, 
mogące zagrozić życiu ludzkiemu lub mogące spowodować poważne straty 
w gospodarce,  

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

f) wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewożenie, dostarczanie lub 
używanie broni, materiałów wybuchowych lub jądrowych, broni biologicznej 
lub chemicznej, jak również badania i rozwój broni biologicznej lub 
chemicznej,  

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

h) zakłócenia lub przerwy w dostawach wody, energii elektrycznej lub 
wszelkich innych podstawowych zasobów naturalnych, których rezultatem 
jest zagrożenie dla życia ludzkiego,  

i) grożenie popełnieniem czynów wcześniej wymienionych. 
 W myśl obowiązujących w Polsce regulacji prawnych, przestępstwem 
o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 

1) poważnego zastraszenia wielu osób, 
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego 

państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub 
zaniechania określonych czynności, 

3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej 
Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej, a także groźba 
popełnienia takiego czynu3. 

Kryterium formalnym służącym wyróżnieniu przestępstw o charakterze 
terrorystycznym spośród ogółu przestępstw jest wysokość górnej granicy 
ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności.  Ze względu na analizo-
wane kryterium jest wyłączone, aby przestępstwem o charakterze terrorystycznym 
mogło być zachowanie się urzeczywistniające znamiona czynu zabronionego 
zagrożonego karą pozbawienia wolności poniżej lat 5 albo karami łagodniejszymi; 
nawet wówczas, jeśli cel, jaki przyświeca sprawcy, odpowiada któremuś z celów 
wymienionych w art. 115 § 20 Kodeksu karnego. 
 Kryterium materialnym jest szczególny cel działania sprawcy – stanowiący 
warunek sine qua non ustalenia przesłanek przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym, także wówczas, gdy istota tego przestępstwa polega nie na 
popełnieniu, lecz tylko grożeniu popełnieniem czynu zabronionego.  
Przestępstwo terrorystyczne występuje więc w dwóch odmianach: jako groźba 
popełnienia czynu zabronionego we wskazanych wyżej celach oraz jako popełnienie 
czynu zabronionego w jednym z wymienionych celów. Cele, do których zmierza 
przestępstwo terrorystyczne, ustawodawca ułożył według skali siły ich zewnętrznego 
oddziaływania: poczynając od psychologicznego zastraszania ludzi, przez 

                                                           
3 art. 115 § 2o Kodeksu karnego. 



 15   

 

wpływanie na decyzje postępowania organów państwa lub organizacji, wreszcie 
kończąc na wywołaniu chaosu ustrojowego i gospodarczego4. 
Nie powinno też budzić wątpliwości, iż przestępstwo o charakterze terrorystycznym 
może być popełnione tylko z zamiarem kierunkowym. Zatem specyfika przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym polega na tym, że sprawca podejmuje czyn 
zabroniony z chęci osiągnięcia celu strategicznego (zamiar kierunkowy), jakim jest 
wywołanie powszechnego zagrożenia5.  
 
 Kompetencje w zakresie zapobiegania i wykrywania terroryzmu 
 Służby ochrony państwa – pojęcie to nie jest szerzej definiowane, występuje 
w art. 103 ust. 1 Konstytucji RP, na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto 
uproszczenie, że są to wszelkie podmioty państwowe mające wśród swoich 
kompetencji, bezpośrednio albo pośrednio, zapewnianie bezpieczeństwa 
wewnętrznego - mają wśród kompetencji zwalczanie zagrożeń terrorystycznych. 
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) jest właściwa w sprawach 
ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. 
Do zadań ABW należy m.in. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie 
przestępstw terroryzmu. Natomiast Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
wykonuje zadania punktu kontaktowego do wymiany danych, o którym mowa w art. 
16 ust. 3 decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy 
transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości 
transgranicznej6. 
 Jeżeli chodzi natomiast o uprawnienia samych funkcjonariuszy ABW, to kwestia 
ta została m.in. uregulowana w art. 21 wyżej przytoczonej ustawy o ABW i AW. 
Zgodnie z ust. 1 w granicach zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, funkcjonariusze 
ABW wykonują: 
 1)czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze w celu 
rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz ścigania ich 
sprawców; 
 2)czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne w celu 
uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla ochrony bezpieczeństwa 
państwa i jego porządku konstytucyjnego. 
 ABW wykonuje również czynności na polecenie sądu lub prokuratora 
w zakresie określonym w Kodeksie postępowania karnego oraz Kodeksie karnym 
wykonawczym. Funkcjonariusze ABW wykonują czynności tylko w zakresie 
właściwości tej Agencji i w tym zakresie przysługują im uprawnienia procesowe 
Policji, wynikające z przepisów Kodeksu postępowania karnego. 
 Na mocy art. 3 wymienionej ustawy za zapobieganie zdarzeniom o charakterze 
terrorystycznym odpowiada Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Samo 
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstwa terroryzmu to zadanie 

                                                           
4 T. Przesławski, Cel w konstrukcji przestępstwa terrorystycznego, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 5, s. 

18. 
5 R. Zgorzały, Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym, „Prokuratura i 

Prawo” 2007, nr 7–8, s. 66. 
6 por. art. 5 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r., o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1920). 
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Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego7, natomiast zadaniem własnym Agencji 
Wywiadu jest rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu i ekstremizmu8. 
 Odpowiednio rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie zdarzeń oraz 
przestępstw o charakterze terrorystycznym godzących w bezpieczeństwo potencjału 
obronnego państwa, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz jednostek 
organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej należy do Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego9, a rozpoznawanie i przeciwdziałanie  zagrożeniom międzynarodowym 
terroryzmem jest zadaniem Służby Wywiadu Wojskowego10. 
 Prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 
10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych jest z kolei jednym z podsta-
wowych zadań Policji11. Prowadzenie działań antyterrorystycznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych na obszarach 
lub w obiektach należących do komórek i jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych albo admini-
strowanych przez te komórki i jednostki organizacyjne to zadanie Żandarmerii 
Wojskowej12. 
 Straż Graniczna natomiast ma kompetencje ograniczone do współdziałania 
z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń terroryzmem 
i przeciwdziałania tym zagrożeniom13. 
Podstawowym zadaniem wymienionych organów - realizowanym za pomocą 
czynności operacyjno-rozpoznawczych jest rozpoznanie zagrożeń i ich eliminacja 
w sposób przewidziany przez prawo. Wprawdzie w obowiązującym prawie nie 
zawarto definicji legalnej tego terminu, ale ustawodawca posługuje się nim 
wielokrotnie14. W tym kontekście wymienić można najdalej idące czynności 
procesowe jak zatrzymanie, postawienie zarzutów czy zastosowanie nie 
izolacyjnych środków zapobiegawczych albo wniesienie przez uprawniony organ 
o zastosowanie tymczasowego aresztowania przez sąd. 
 
 Uprawnienia w zakresie działań antyterrorystycznych.  
 System zabezpieczenia antyterrorystycznego w odniesieniu do regulacji 
prawnych został ujęty w dwóch aspektach: instytucjonalnym (ustrojowym) oraz 
materialnoprawnym. W pierwszej grupie zidentyfikowano i określono uprawnienia 
określonych służb państwowych, akurat im przyznając uprawnienia do zapewnienia 
bezpieczeństwa antyterrorystycznego państwa (ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. 

                                                           
7 por. art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r., o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1920). 
8 por. art. 6 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r., o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1920). 
9 art. 5 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego, tj. z dnia 28 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1978). 
10 art. 6 ust. 1 pkt 2b Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego, tj. z dnia 28 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1978). 
11 art. 1 ust. 2 pkt 3a Ustawy  z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tj. z dnia 13 października 2017 r. (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 2067). 
12 art. 1 ust. 1 pkt 3a Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r., o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych, tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 430). 
13 art. 1 ust. 2 pkt 5d Ustawa z dnia 12 października 1990 r., o Straży Granicznej, tj. z dnia 8 grudnia 2017 

r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365). 
14 M. Bożek, Uprawnienia operacyjne służb specjalnych jako środki umożliwiające ingerencję w wolności 

i prawa jednostki (zarys problemu), „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, nr 17, s. 90. 
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o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 15), 
Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Uchwalono na pos. 
nr 74 dnia 14 grudnia 2018 r., Dz.U. poz. 2399). W drugim aspekcie zawarto 
regulacje prawne dotyczące użycia broni i innych środków przymusu 
bezpośredniego (Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 
24 maja 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 628), retencji danych (Ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw Uchwalono na pos. nr 8 dnia 15 stycznia 2016 
r., Dz.U. poz. 147), kontroli przepływów finansowych (Ustawa o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Uchwalono na pos. nr 59 dnia 01 
marca 2018 r., Dz.U. poz. 723) czy szczególnych ograniczeń praw i wolności 
obywatelskich związanych z prewencją antyterrorystyczną (Ustawa o działaniach 
antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 904). 
 Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jedną z podstawowych 
funkcji państwa, niepoddającą się (z niewielkimi wyjątkami) prywatyzacji, 
realizowaną przez wszystkie segmenty władzy publicznej, w tym przez organy 
administracji15. Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego nie należy 
rozpatrywać wyłącznie poprzez pryzmat polityki kryminalnej i podejmowania działań 
interwencyjnych. Obejmuje ono również zadania z zakresu ograniczania pośrednich 
przyczyn stanowiących podłoże przestępczości oraz patologii społecznych, np. 
działania w obszarze edukacji, wychowania, ochrony zdrowia, rozwoju 
gospodarczego czy planowania przestrzennego16. 
 W 2016 r. uchwalona została ustawa o działaniach antyterrorystycznych17. 
Zgodnie z zawartą w art. 2 ust. 1 tejże ustawy definicją przez działania 
antyterrorystyczne należy przez to rozumieć działania organów administracji 
publicznej polegające na zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, 
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych 
przedsięwzięć, reagowaniu w przypadku wystąpienia takich zdarzeń oraz usuwaniu 
ich skutków, w tym odtwarzaniu zasobów przeznaczonych do reagowania na nie. 
 Zapobieganie aktom terroryzmu we wczesnej formie dokonywane jest w wyniku 
czynności operacyjno-rozpoznawcze.  
 Wśród form wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przewi-
dzianych w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu można wyróżnić: 

 niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania 
i obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla 
życia lub zdrowia ludzkiego; 

 dokonanie w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów 
pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których 
wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, 

a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej; 

 kontrolę korespondencji; 

 kontrolę operacyjną, która  jest niejawnie i polega na: 

                                                           
15 Ł. Kamiński, Pojęcie bezpieczeństwa w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2013, nr 10, s. 49; 
16 K. Sienkiewicz-Małyjurek, Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, 

„Samorząd Terytorialny” 2010, nr 7/8, s. 123; 
17 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, tj. (Dz.U. z 2016 r. poz. 904); 
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a) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 
technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

b) b)uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, 
środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

c) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji 
prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

d) uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach 
danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach 
informatycznych i teleinformatycznych; 

e) uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 
 W ramach wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i w związku 
z nimi funkcjonariusze mają prawo między innymi do: 

 legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

 przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i w przypadkach określonych 
w przepisach Kodeksu postępowania karnego; 

 przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunku w środkach 
transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą 
kary; 

 obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu 
zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym 
zdarzeniom w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 
podejmowanych na podstawie ustawy. 

 Analogiczne uprawnienia zawarto w ustawie o Służbie Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, w ustawie o Policji oraz ustawie 
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, a w mniejszym 
zakresie w ustawie o Straży Granicznej. 
 W ustawie o działaniach antyterrorystycznych wprowadzono dodatkowo 

w odniesieniu do osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej 

możliwość wykonywania kontroli operacyjnej przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 
a także możliwość pobierania obrazu linii papilarnych lub utrwalania wizerunku 
twarzy lub nieinwazyjnego pobierania materiału biologicznego w celu oznaczenia 
profilu DNA18. 
 W praktyce organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek 
publiczny niejednokrotnie zachodzi potrzeba dyskretnego zdobywania informacji 
oraz poufnego monitorowania zachowań osób podejrzewanych o popełnianie 
przestępstw19. 
 Możliwe są inne formy działalności polegające na dekonspiracji osób 
podejrzewanych o przygotowywanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 
Można wymienić tutaj legitymowanie, jawną obserwację czy wszczęcie procedur 
administracyjnych mający na celu wydalenie obcokrajowca z terytorium RP. 
 W ramach sposobów działania przede wszystkim służb specjalnych nie można 
nie wymienić podjęcia gry operacyjnej, obserwacji niejawnej czy prób werbunku 
osób podejrzewanych o przygotowanie zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

                                                           
18 art. 9 i art. 10 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. 
19 E. Gruza, M. Kędzierski, Zakres kompetencji organów policyjnych uprawnionych do wnioskowania o 

kontrolę operacyjną, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2016, nr 14, s. 31. 
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 Wymienić można także podsłuch, który może być stosowany w przypadku 
przestępstw związanych z terroryzmem, których zwalczanie leży w obszarze 
ustawowych zadań ABW i SKW20.  
 
 Podsumowanie 
 Kompetencje w zakresie zwalczania przestępstw o charakterze 
terrorystycznym są rozproszone i podzielone między kilka służb ochrony państwa. 
Takie rozlokowanie kompetencji nie jest niepoprawne per se, może jednak 
prowadzić do swoistego chaosu decyzyjnego, spowodowanego na przykład 
konkurencyjnością różnych służb. Dotychczasowe doświadczenia zdają się 
wskazywać, że problematyka zagrożeń terrorystycznych wykorzystywana jest do 
hierarchizowania wartości poszczególnych służb ochrony państwa, a osiągnięcia na 
omawianym polu przedstawiane są opinii publicznej zwykle w czasie zbiegającym 
się z dyskusją nad ewentualną reformą danej organizacji. 
 Znacznie większym problemem jest brak całościowej regulacji dotyczącej 
czynności operacyjno-rozpoznawczych dotyczącej wszystkich podmiotów 
wykonujących takie czynności. Obecnie zaobserwować można zróżnicowany zakres 
kompetencji poszczególnych podmiotów.  
 Dodatkowo istnieją akty prawne tylko fragmentarycznie regulujące wymienioną, 
bardzo ważką materię. Takie ukształtowanie stanu prawnego nie jest docelowo 
pożądane. Dochodzi bowiem do wprowadzenia różnych instytucji prawnych, 
o różnym zakresie ochrony prawnej co do podejmowanych działań dotyczących np. 
legitymowania czy retencji danych. Wydaje się, że koniecznym będzie otwarcie 
debaty dotyczącej pożądanego modelu regulacji dotyczących bezpieczeństwa 
antyterrorystycznego. Obecnie obowiązujący model rozproszony - zarówno co do 
kompetencji jak i sposobu regulacji poszczególnych czynności – jest niekiedy 
oceniany krytycznie, czego wyrazem są wyroki Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczące omawianej problematyki. 
 
 Streszczenie 
 Obecnie obowiązuje szereg aktów prawnych regulujących kwestie 
zapobiegania przestępczości o charakterze terrorystycznym oraz wykrywania 
sprawców takich incydentów. Wzajemne uprawnienia poszczególnych służb 
powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa przeplatają się. Nadto istnieje szereg 
instytucji prawnych wykorzystywanych w powyższym zakresie wspomagająco. 
Koniecznym jest dokonanie uporządkowania zastanego stanu. Wyniki badań 
w konsekwencji pozwolą na wyprowadzenie postulatów de lege ferenda. 
 Słowa kluczowe: bezpieczeństwo antyterrorystyczne, prawo bezpieczeństwa 
wewnętrznego, terroryzm. 
 
 Summary 
 There are a number of legislative acts currently in place dealing with the 
prevention of terrorist crime and the detection of perpetrators of such incidents, 
which address public safety issues in the field of detecting and preventing terrorist 
offenses. The mutual authorities of the individual security services establish to 

                                                           
20 J. Mąka, Kontrola operacyjna i podsłuch – ocena na tle praktycznego stosowania, „Przegląd 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2011, nr 4, s. 45. 
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sustain public security are interwoven. In addition there are a number of legal 
institutions used in this matter as a support. 
 Keywords: antiterrorist security, internal security law, terrorism. 
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ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z EMIGRACJĄ 

OBYWATELI UKRAINY DO POLSKI 
 
 

Wstęp  
Wspólna historia, która łączy Polskę i Ukrainę bardzo mocno wpływa, a nawet 

determinuje relacje między polskim a ukraińskim narodem. Mimo burzliwej historii 
obu narodów, obywatele Ukrainy decydują się na przyjazd do Polski w celu 
poprawiania swojego statusu materialnego i poszukiwania lepszej przyszłości. Oba 
państwa mają zbliżoną kulturę, wyznawane wartości czy tradycje. Są to czynniki 
pomagające w asymilowaniu się diaspory ukraińskiej. Wydarzenia, które miały 
miejsce na Ukrainie – pomarańczowa rewolucja, kryzys polityczny, wojna hybrydowa 
prowadzona przez Rosję zmusiły obywateli Ukrainy do ucieczki z kraju. Wiele 
młodych Ukraińców nie widzi szansy na poprawienie sytuacji w kraju ojczystym, 
dlatego też decyduje się na emigrację z kraju. Sytuacja ta może być wykorzystywana 
nie tylko przez Ukraińców z krwi i kości, ale również przez obywateli Ukrainy 
narodowości rosyjskiej, białoruskiej czy żydowskiej. Może to zaburzać bezpie-
czeństwo Polski jak i całej Unii Europejskiej.  

Warto zwrócić uwagę, że fala migracji z Ukrainy trwa od końca XX wieku, 
a zmiany zachodzące w tym państwie spowodowały nasilenie się tej fali od 2014 
roku. Napływ tej ludności trwa do dziś, a przez wschodnią granicę przepływa 
ogromna liczba osób, której ciągła kontrola może być po prostu trudna. Zjawisko to 
może być przyczyną wzrostu przestępczości czy pojawiania się konfliktów między 
migrantami, a mieszkańcami państwa, do którego migrowali. Istotną kwestią jest 
fakt, że wschodnia granica Polski jest również zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. 
Nieprawidłowa kontrola na polskiej granicy może być przyczyną zaburzenia 
bezpieczeństwa Polski jak i pozostałych państw UE. Podmiotem mającym bardzo 
duży wpływ na to bezpieczeństwo ma Federacja Rosyjska, która na terenie Ukrainy 
prowadzi wojnę hybrydową. Nieodpowiednia kontrola na granicy może doprowadzić 
do przekraczania jej przez szpiegów czy informatorów z innych państw, a nawet 
najemników opłacanych przez Rosję.  

W pracy skoncentrowano się w głównej mierze na analizie niebezpieczeństw 
dotyczących Polski i jej mieszkańców. Próba opisania zarówno fali migracji z Ukrainy 
oraz jej skutków dla Polski opiera się głównie na analizie literatury przedmiotu badań  
oraz analizie badań przeprowadzanych przez Centrum Badań Opinii Społecznych, 
które w znacznym stopniu ułatwiły dokonanie oceny stosunków polsko-ukraińskich. 
Ograniczona ilość literatury opisującej negatywne skutki migracji ukraińskiej do 
Polski zainteresowały oraz zachęciły do zgłębienia wiedzy na ten temat i przedsta-
wienia w niniejszym artykule. Dlatego jego celem jest identyfikacja zagrożeń 
spowodowanych przez ciągły napływ obywateli z Ukrainy do Polski, które 
negatywnie mogą wpływać na sferę ekonomiczną, polityczną czy społeczną Polski. 
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1. Migracja 
Długotrwała niestabilna sytuacja ekonomiczna, polityczna i społeczna panująca 

na Ukrainie – zmiany polityczne czy walka o niepodległość kraju, wymusiła na 
społeczeństwie ukraińskim poszukiwanie3 lepszej, a także bezpieczniejszej 
przyszłości w innych państwach. Wiąże się to z migracjami Ukraińców. Z języka 
łacińskiego słowo migratio oznacza przesiedlenie się. Jest to naturalny proces wśród 
ludzi spowodowany poszukiwaniem nowego miejsca zamieszkania, lepszej pracy 
czy możliwości kształcenia. Mogą się one odbywać zarówno w obrębie jednego 
państwa – z miasta do miasta, bądź poza granice ojczystego kraju do innego 
państwa, a nawet na inny kontynent. Migracje dzielą się na: 

 emigrację – wyjazd do innego państwa,  
 imigrację – przyjazd z innego państwa,  
 reemigrację – wiąże się ona z ponowną emigracją bądź powrotem do kraju, 

z którego się wyjechało, a także  
 repatriację – powrót do ojczystego kraju, po przymusowym oraz 

długotrwałym przebywaniu w innym państwie1. 
Warto zwrócić również uwagę, że migracja oprócz tej legalnej wyróżnia również 

nielegalne przemieszczanie się ludzi, które może mieć wpływ na zakłócenie 
bezpieczeństwa zarówno imigranta jak i państwa, w którym się znajdzie2. Migracja 
to proces naturalny, który zachodzi na całym świecie z różnorakich powodów. W 
sytuacji ludności ukraińskiej powodem rozpoczęcia migracji była „rewolucja 
godności”, a także, agresja Rosji, której skutkiem była aneksja Krymu, a także wojna 
w Donbasie3. Sytuacja ekonomiczna i polityczna państwa również zmusza 
Ukraińców do poszukiwania miejsc, w których będą mogli spokojnie i godnie żyć. Po 
wybuchu wojny w Donbasie znacznie pogorszyła się sytuacja ekonomiczna Ukrainy. 
W ciągu czterech lat można było zauważyć dramatyczne wahania kursów walut, 
czego skutkiem okazało się ubożenie społeczeństwa. Ceny na podstawowe 
produkty, paliwo czy zwykłą wodę tylko się zwiększały. Dodatkowym problemem 
były często przeprowadzane mobilizacje, których ilość w ciągu jednego roku 
wyniosła aż sześć. Każdy, który został złapany, w przeprowadzanych przez wojsko 
„łapankach”, był wysyłany na front, bez żadnego wcześniejszego przygotowania 
i bez uwzględnienie jego sytuacji prywatnej4. Jak pisze Yuliya Lesyk „o ile w 
początkowej fazie tej wojny hybrydowej w ukraińskim społeczeństwie można było 
zaobserwować gwałtowny wzrost patriotyzmu i chęci obrony ojczyzny, o tyle po 
pierwszych powrotach z frontu osób, którym udało się przeżyć, uczucia te 
bezpowrotnie zniknęły, ustępując miejsca chęci ucieczki”5. Przerażające 
wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie w tamtym czasie, odbiły swoje piętno 

                                                           
1 T. Kaczmarczyk, Migracja – charakterystyka zjawiska, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, 2015, nr 3, s. 7-8. 
2 P. Olbrycht, Współczesna imigracja z Ukrainy do Polski, (w:) Imigranci z Ukrainy w Polsce; Potrzeby i 

oczekiwania, reakcje społeczne, wyzwania dla bezpieczeństwa, M. Lubicz Miszewski, (red. nauk.), 
Wrocław 2018, s. 98. 

3 M. Lubicz Miszewski, Nowi imigranci w Polsce 5 lat po „rewolucji godności” – wprowadzenie, (w:) 
Imigranci z Ukrainy w Polsce; Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wyzwania dla 
bezpieczeństwa, M. Lubicz Miszewski, (red. nauk.), Wrocław 2018, s. 7. 

4 Y. Lesyk, Emigracja zarobkowa obywateli Ukrainy do Polski w latach 2014-2017. Aspekty prawne i 
ekonomiczne, (w:) Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo, 
red. nauk. M. Lubicz Miszewski, Wrocław 2017, s. 31-32. 

5 Ibidem, s. 32. 
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na mieszkańcach tego kraju. Jasne są powody dlaczego ci ludzie zaczęli 
poszukiwać schronienia w Polsce. Poniższa tabela przedstawia wyraźny wzrost 
zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na 
przestrzeni 2010-2016 roku. Pokazuje to zauważalne zwiększenie zainteresowania 
Ukraińców podejmowaniem pracy w Polsce .  

Biorąc pod uwagę zagrożenia mogące naruszyć bezpieczeństwo Polski warto 
zwrócić uwagę na położenie geograficzne, w którym się ona znajduje. Ochrona 
wschodniej granicy jest kluczowa w zapewnieniu bezpieczeństwa ze względu na 
zagrożenia wiążące się z ruchem towarowym jak i osobowym. Zmieniająca się 
sytuacja na świecie niesie ze sobą zagrożenia związane z codziennymi procesami, 
a jednym z nich jest właśnie ruch trasgraniczny, występujący zarówno w Polsce jak 
i na terenie całej Unii Europejskiej6. Migracje między państwami wiążą się 
z przemytem, fałszowaniem dokumentów, ale również z nielegalną migracją czy 
przymusową pracą imigrantów. Są to skutki uboczne naturalnego procesu – 
przemieszczania się ludności7. 

 
1.1. Nielegalna imigracja 
Zjawisko nielegalnej migracji łączy się z rozwojem państw, nie tylko Polski 

i innych krajów Unii Europejskiej, ale również państw na całym świecie. 
Poszukiwanie pracy czy lepszego życia zostaje bardzo często wykorzystywane 
przez grupy przestępcze. Potrafią one dopasowywać się do kreowanych na świecie 
trendów i potrzeb oraz wykorzystywać sytuację polityczną, gospodarczą, ucieczkę 
imigrantów przed wojną czy zwyczajne  poszukiwanie przez nich lepszej pracy8. 

Rok 2014 stał się wyzwaniem dla Unii Europejskiej w związku z wielką falą 
uchodźczą z dotkniętej wojną Syrii. Ta sytuacja była niekorzystna dla starających 
się o pobyt w krajach Unii Europejskiej Ukraińców. Migracja z Syrii wiązała się 
z niekorzystną oraz nieuregulowaną sytuacją polityczną, prawną, humanitarną 
władz państw Unii Europejskiej, która nie była dostosowana do tak ogromnej liczby 
przybywających migrantów. 2014 rok był również tym, w którym to właśnie Ukraińcy 
znaleźli się na pierwszym miejscu jeśli chodzi o ilość wydawanych pozwoleń na 
pobyt na terenie Unii Europejskiej – 302 tys. zezwoleń, w tym najwięcej w Polsce – 
bo aż 80% wszystkich zezwoleń9. W 2014 roku Polska stała się krajem, w którym 
znalazło się 450 tys. Ukraińców. Oczywiście była ona jednym z wielu kierunków, 
ponieważ konflikt, który wybuchł w Donbasie oraz pogarszająca się sytuacja 
gospodarcza na Ukrainie, zmusiły obywateli tego państwa do migracji do Rosji, 
Włoch, Stanów Zjednoczonych czy Hiszpanii10. Według danych zebranych przez 
Komendę Główną Straży Granicznej od 2013 do 2015 roku granicę polsko-ukraińską 
przekroczyło łącznie prawie 25 milionów osób z Ukrainy. Należy jednak zwrócić 

                                                           
6 Ibidem, s. 87. 
7 Ibidem, s. 87. 
8 Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym  i bezpieczeństwa państwa, P. 

Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Sofjański (red.), Warszawa 2018, s. 11. 
9 M. Jaroszewicz, Migracje z Ukrainy do Unii Europejskiej z perspektywy ryzyka, „Politeja: Wschodnia 

granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo”, 2016, nr 2, s. 21. 
10 T. Szyszlak, Imigranci z Ukrainy – wyzwanie dla polskiego sytemu bezpieczeństwa narodowego, (w:) 

Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo, M. Lubicz 
Miszewski, (red. nauk.) Wrocław 2017, s. 57. 
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uwagę, że ten proces był determinowany przez mały ruch graniczny11, który został 
wprowadzony 28 marca 2008 roku między Polską a Ukrainą w celu rozwijania 
stosunków partnerstwa strategicznego oraz wzmacniania współpracy polsko-
ukraińskiej12. Według późniejszych danych zebranych przez Komendę Główną 
Straży Granicznej od 2016 do 2018 roku polską granicę przekroczyło ponad 30 
milionów cudzoziemców posiadających obywatelstwo ukraińskie. Są to ogromne 
liczby wskazujące na wielką falę migracji ze Wschodu, co wskazują dane, tabela 1. 

 
Tabela 1. Dane Straży Granicznej z wyszczególnieniem obywateli Ukrainy. 
 

Rok 
Liczba cudzoziemców, którzy 

wjechali do RP 

Cudzoziemcy 
zatrzymani/ujawnieni przez Straż 

Graniczną za przekroczenie 
granicy państwowej wbrew 

przepisom 

  
Obywatele 

Ukrainy 
Ogólna liczba 
cudzoziemców 

Obywatele 
Ukrainy 

Ogólna liczba 
cudzoziemców 

2018 9 963 604 18 049 118 2 730 5 524 

2017 10 328 654 18 202 450 3 910 7 285 

2016 10 136 634 16 942 100 3 978 7 573 

 

Rok 
Zatrzymani/ujawnieni przez 

Straż Graniczną za nielegalny 
pobyt 

Cudzoziemcy wobec których 
stwierdzono nielegalne 

wykonywanie pracy 

  
Obywatele 

Ukrainy 
Ogólna liczba 
cudzoziemców 

Obywatele 
Ukrainy 

Ogólna liczba 
cudzoziemców 

2018 19 664 26 547 10 613 12 088 

2017 15 877 22 559 11 052 12 235 

2016 14 305 18 493     

Źródło: Opracowanie własne. 
 

                                                           
11 Przez mały ruch graniczny należy rozumieć „regularne przekraczanie wspólnej granicy Państw 

Umawiających się Stron przez mieszkańców strefy przygranicznej Państwa Umawiającej się Strony w 
celu przebywania w strefie przygranicznej Państwa drugiej umawiającej się Strony ze względów 
społecznych, kulturalnych lub rodzinnych oraz z uzasadnionych powodów ekonomicznych, które 
według przepisów wewnętrznych Państwa drugiej Umawiającej się Strony nie są uznawane za 
działalność zarobkową, przez okres nieprzekraczający limitów czasu ustanowionych w Umowie”. Za 
strefę przygraniczną uważa się obszar sięgający do 30 km od wspólnej granicy. Zob.: Konsulat 
Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, https://luck.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ 
maly_ruch_graniczny, (dostęp: 28.04.2019 r.)  

12 Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, https://luck.msz.gov.pl, dostęp 28.04.2019. 
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Dane przedstawione w tabelach wskazują również, na dominujący procent 
udziału obywateli Ukrainy wśród ogólnej liczby cudzoziemców przekraczających 
polską granicę. Na przestrzeni trzech lat – 2016, 2017 i 2018, udział procentowy 
obywateli Ukrainy wyniósł ponad 57% wśród ogólnej liczby cudzoziemców. Te liczby 
przekładają się również na wysoki odsetek zatrzymanych za nielegalny pobyt. Od 
2016 roku obywatele Ukrainy wśród całkowitej liczby cudzoziemców ujawnionych za 
nielegalny pobyt stanowili ponad 70%. Sytuacja dotycząca cudzoziemców, którym 
udowodniono nielegalne wykonywanie pracy również przedstawia się niekorzystnie. 
Obywatele Ukrainy spośród ogólnej liczby cudzoziemców stanowili w 2017 roku 90% 
natomiast w 2018 roku 88%. Są to niemałe liczby, które powinny zmobilizować 
polskie władze do działania.  

Warto zwrócić uwagę, że pozwalając na imigrację należy pamiętać o braniu 
pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo własnych obywateli. Prowadzenie 
polityki imigracyjnej często połączonej z polityką zewnętrzną – międzynarodową nie 
może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo oraz politykę wewnętrzną kraju. 
Bezpieczeństwo jednostki nie może pod żadnym względem zakłócać jednostka 
imigracyjna. Ta sama sytuacja dotyczy struktur politycznych, ekonomicznych czy 
społecznych13.  

Nielegalna migracja jest związana ze złymi warunkami politycznymi, 
ekonomicznymi czy społecznymi, które zmuszają migrantów do opuszczania ich 
kraju pochodzenia14. Ta sama sytuacja dotyczy Ukraińców, którzy szukają 
bezpiecznej przyszłości, ale czy na pewno określenie Ukrainiec jest trafne? Według 
Michała Siudaka, polską granicę przekraczają „obywatele Ukrainy”, a nie Ukraińcy 
„gdyż wśród nich znajdują się ukraińscy Rosjanie i ukraińscy Żydzi, Polacy, 
Białorusini, Mołdawianie oraz osoby mające mieszane korzenie narodowe”15. Jest to 
ciekawe spostrzeżenie biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zarówno Polaków jak 
i Polski. Warto zwrócić uwagę, że napływ ludności z Ukrainy może być związany 

z pojawieniem się osób ze sfabrykowaną tożsamością, przechodzących przez 

granicę nielegalnie bądź pojawianiem się osób będących szpiegami, które według 
Michała Siudaka mogą okazać się zwyczajnymi ludźmi poszukującymi pracy, a nie 
jak przedstawia to literatura tajnymi agentami w garniturach16. Niebezpieczeństwo 
wiąże się z napływem ludności z całego terenu Ukrainy, również wschodniej części, 
w której dominują nastroje prorosyjskie, czego skutkiem może być nawet utworzenie 
mniejszości rosyjskiej sterowanej i kontrolowanej przez Moskwę17. 

Zwiększona fala migracji z Ukrainy zmusiła polskie władze do modyfikacji 
układu sił funkcjonariuszy Straży Granicznej. Prawie połowa z nich została 
przesunięta na granicę polsko-ukraińską, w związku z pogorszeniem się w 2014 

                                                           
13 L. Hyb, Imigracja zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli, (w:) Wyzwania, szanse, zagrożenia dla 

bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku: bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i 
międzynarodowym, red. nauk. R. Niedźwiecki, A. Mróz-Jagiełło, A. Zagórska, Warszawa 2016, s. 250-
251. 

14 I. Babets, Nielegalna imigracja a bezpieczeństwo gospodarcze państw Unii Europejskiej, (w:) 
Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa, P. 
Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Warszawa 2018, s. 14. 

15 M. Siudak, Emigracja z Ukrainy a polskie bezpieczeństwo narodowe, 13.02.2018,  
http://bastiondialogu.pl, (dostęp: 29.02.2018 r.). 

16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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roku sytuacji na Ukrainie, osłabiając pozostałą część polskich granic18. Wspomniane 
wyżej zjawisko nielegalnej migracji jest ogromnym zagrożeniem dla Polski ponieważ 
wiąże się z przemytem ludzi oraz towarów, a także fałszowaniem dokumentów. W 
danych zebranych przez Straż Graniczną w latach 2016-2018 ujawniono ponad 7 
tys. fałszerstw dokumentów w tym prawie 6 tys. zostało wykryte wśród obywateli 
Ukrainy. Najwięcej sfałszowano wiz oraz odcisków stempla19. Analizując dane 
Straży Granicznej można zauważyć bardzo znikomy odsetek nielegalnego 
przekraczania granicy przez obywateli Ukrainy, są to jednak przypadki 
zidentyfikowane, niewiadomo jakiej ilości osób faktycznie udało się przekroczyć tę 
granicę nielegalnie. Należy wziąć również pod uwagę, że przez Polskę przechodzą 
szlaki nielegalnej migracji. Powodem tego zjawiska jest dobra oraz stabilna sytuacja 
zarówno polityczna jaki i gospodarcza Polski. Niestety wynikiem tego może być 
zakłócenie zbudowanego bezpieczeństwa zarówno przez Polskę jak i Unię 
Europejską, której zewnętrzna granica zbiega się z granicą wschodnią Polski20.  

 
1.2 . Handel ludźmi 
Handel ludźmi, jest aktualnie wyzwaniem dla Polski jeśli chodzi 

o bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Jest również jednym ze skutków fali 
migracyjnej z Ukrainy. Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa. Mimo, 
że o zjawisku niewolnictwa słyszało się głównie w historii, to jest ono nierozerwalnie 
połączone z losami świata. Stwarza ono niebezpieczeństwo, budzi strach i niepokój 
ponieważ można się z nim spotkać w każdym państwie na kuli ziemskiej, a media 
zawsze są gotowe o jego przypadkach poinformować21. Analizując sytuację Polski 
handel ludźmi dotyczy zmuszania do świadczenia pracy przymusowej. Ukraińcy, 
którzy nie posiadają zezwolenia na pobyt często zmuszani są do pracy przymusowej 
w rolnictwie czy przemyśle budowlanym. Według Związku Zawodowego 
Pracowników Ukraińskich w Polsce około 40% Ukraińców pracuje nielegalnie. Nie 
zawsze jednak jest to zjawisko, z którym cudzoziemcy walczą. Udało im się utworzyć 
przysłowiowe drzwi do „szarej strefy”. Obywatelom Ukrainy pomaga pośrednik 
między Ukraińcem – przyszłym pracownikiem, a polskim pracodawcą. Oczywiście 
nie zawsze ten pracodawca jest uczciwy wobec pracownika22. Handel ludźmi jest 
zbrodnią oraz pogwałceniem praw człowieka. W polskim prawie według kodeksu 
karnego art.115 §22 „handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, 
przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 
przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 
działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub 
stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo 
jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.  

                                                           
18 T. Szyszlak, Imigranci z Ukrainy…, op. cit., s. 63. 
19 Biuletyn Statystyczny Straży Granicznej za 2017, 2018 rok, s. 24. 
20 M. Perkowska, Zagrożenie przestępczością na wschodniej granicy Polski – struktura i dynamika 

zjawiska, „Politeja: Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo”, 2016, nr 
2, s. 131. 

21 B. Klebeko, Zagrożenia związane z handlem ludźmi. Wykorzystanie obywateli Ukrainy do pracy 
przymusowej, (w:) Imigranci z Ukrainy w Polsce; Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wyzwania 
dla bezpieczeństwa, M. Lubicz Miszewski, (red. nauk.), Wrocław 2018, s. 125. 

22 Ibidem, s. 126-127. 
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Osoby, które zajmują bądź zajmowały się tym procederem, wykorzystuje złą 
sytuację materialną obywateli Ukrainy. Werbowanym osobom wmawiane są 
fałszywe informacje jak dobrze płatna praca czy dodatkowe świadczenia. Werbuje 
się ich w kraju ojczystym, a później organizuje transport do państwa docelowego, w 
wyżej opisanych sytuacjach była to Polska. Po przyjeździe niestety okazuje się, że 
realia są zupełnie inne, ponieważ bardzo często wymiar godzin wynosi 350 godzin 
miesięcznie, co jest równoznaczne z brakiem czasu wolnego. Warunki mieszkalne 
również nie są nawet zadawalające. Pieniądze nie są wypłacane w terminie, często 
mogą być odliczane z absurdalnych powodów jak spóźnianie się do pracy. 
Stosowana jest również przemoc fizyczna jak i psychiczna, która odbija piętno na 
przymuszanych do pracy ludziach23. Wyżej wymienione działania są typowymi 
mechanizmami wykorzystywanymi przez osoby zajmujące się handlem ludźmi. 
Niepokojącym faktem jest bardzo mały procent wykrycia tego rodzaju przestępstwa, 
którego przyczyną jest zwyczajny wstyd oraz brak odwagi do przyznania się 
poszkodowanych24. 
 

1.3 . Przestępczość zorganizowana 
Bez względu czy migracja obywateli Ukrainy jest legalna czy nie przyczynia się 

ona do zakłócenia bezpieczeństwa. Poza osobami poszukującymi lepszej pracy, 
szkoły czy bezpieczeństwa są osoby zamieszane w działalność przestępczą25. 
Mimo, że od 2014 roku Polska odczuła rozpoczynającą się falę migracyjną z Ukrainy 
to początków wpływów migracji do Polski należy szukać pod koniec XX wieku, kiedy 
złagodzono politykę paszportową. Skutkiem tej decyzji było wydanie do 1991 roku 
około 4 mln paszportów zawierających odpowiednie wizy26. Zarówno lata 80. 90. XX 
wieku jak i przełomowy 2014 rok wpłynęły na znaczący odsetek cudzoziemców 
w Polsce. Drugim aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest asymilacja 
obywateli Ukrainy, która jest na bardzo niskim poziomie. Mimo, że Polacy jak 
i Ukraińcy nie różnią się pod względem kultury czy tradycji, to w rzeczywistości 
stronią od integrowania się z narodem polskim27. Dla przykładu ukraińscy studenci, 
którzy przyjeżdżają do Polski bardzo często wynajmują mieszkania bądź akademiki 
wspólnie. Ograniczają kontakt z Polakami do na przykład zajęć na uczelni, a wolny 
czas spędzają czas ze swoimi rodakami28. Brak dążenia przez Ukraińców do 
asymilacji, a także izolowanie się od Polaków sprzyja funkcjonowaniu grup 
przestępczych, które tworzone są właśnie przez Ukraińców, a w ich skład wchodzi 
ludność zza wschodniej granicy29. Początek wzrostu przestępczości należy szukać 
w 2007 roku, kiedy strefa Shengen została rozszerzona o Polskę, Czechy, Słowację 
oraz Litwę. Przyczyniło się to do częstszego wykorzystywania „korytarza 
przestępczości” na granicy Polska-Litwa. Kolejnym aspektem jest podpisanie 

                                                           
23 Ibidem, s. 132-133. 
24 Ibidem, s. 133. 
25 T. Szyszlak, Imigranci z Ukrainy…, op. cit., s. 63. 
26 Ibidem, s. 55. 
27 D. Izdebska-Długosz, Definicje bezpieczeństwa, pokoju, sprawiedliwości i wolności u młodzieży 

ukraińskiej studiującej w Rzeszowie w kontekście problematyki emigracji Ukraińców do Polski, (w:) 
Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo, M. Lubicz 
Miszewski, (red. nauk.), Wrocław 2017, s. 111. 

28 P. Długosz, Integracja ukraińskich studentów podejmujących naukę w Polsce, „Studia Migracyjne – 

Przegląd Polonijny” 2018, nr 2, s. 80.  
29 T. Szyszlak, Imigranci z Ukrainy..., op. cit.,  s. 63-64. 
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w 2008 roku wcześniej wspomnianego małego ruchu granicznego z Ukrainą oraz 
Rosją. Przyczyniło się to do wzrostu przestępczości, ale w głównej mierze 
przestępczości  przemytniczej30.  

W Polsce od lat można spotkać się z określeniem „rosyjskojęzycznej 
przestępczości zorganizowanej” spowodowanym postrzeganiem Polski jako 
terytorium, na którym dominuje mafia rosyjska31. Według danych Straży Granicznej 
wartość ujawnionych towarów pochodzących z przestępstw wzrósł o ponad 2,5 mln 
w 2018 roku w porównaniu do roku wcześniejszego. Dotyczy to papierosów, 
alkoholu, pojazdów oraz innych towarów. Na granicy ukraińskiej jest podobna 
sytuacja, jednakże wartość wzrostu wyniósł ponad 23 mln więcej32. 

Według danych Centralnego Biura Śledczego Policji członkami grup 
przestępczych były najczęściej osoby posiadające średnie wykształcenie, 
członkowie służb specjalnych, funkcjonariusze KGB, którzy zakończyli swoją pracę 
w tych strukturach, ale również weterani, którzy walczyli w Afganistanie oraz 
Czeczeni. Ich wiek wahał się między 31-40 lat oraz pochodzili z obszaru 
poradzieckiego33. Natomiast przestępstwa, które popełniali to zabójstwa, ciężkie 
pobicia, handel narkotykami, żywym towarem, bronią oraz amunicją, kradzieże 
pojazdów, prostytucja czy wyłudzenia34. Należy, więc wziąć pod uwagę, że 
przybywający obywatele Ukrainy, mogą wpływać bardzo negatywnie na poziom 
bezpieczeństwa, a także zaburzać struktury rządowe przez reprezentowanie 
obcych, wschodnich ośrodków wpływu35. 
 

1.4  Język ukraiński i kultura 
Nieznajomość języka ukraińskiego oraz rosyjskiego przez funkcjonariuszy 

Straży Granicznej stanowi niebezpieczeństwo dla państwa polskiego oraz jego 
obywateli. Zaczynając od nieznajomości języka przez służby działające przy granicy 
zarówno Polski jak i Unii Europejskiej, przez pracowników w polskich urzędach, 
kończąc na przeciętnym obywatelu Polski, który coraz częściej ma kontakt 
z cudzoziemcami ze Wschodu. Utrudnia to współpracę, a także zwyczajną 
komunikację36. Według Michała Siudaka problem jest znaczący. Biorąc pod uwagę 
trend fali migracji ze Wschodu, polskie służby nie są wystarczająco przygotowane 
na zaistniałą sytuację. Brak wcześniej wspomnianej znajomości języka, która 
powinna być na ten moment obligatoryjna, jest niedopuszczalna. Dotyczy to 
zarówno języka ukraińskiego jak i rosyjskiego, bowiem należy wziąć pod uwagę, że 
Polska jest postrzegana jako terytorium dominacji mafii rosyjskiej37. Kolejną kwestią 
poruszaną jest brak znajomości kultury sąsiadów wschodnich w tym półświatka. 
Podstawowe służby bezpieczeństwa takie jak Policja, Straż Graniczna są 

                                                           
30 M. Perkowska, Zagrożenie przestępczością na wschodniej granicy Polski – struktura i dynamika 

zjawiska, „Politeja: Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje, bezpieczeństwo”, Kraków 
2016, nr 2,  s. 132-133. 

31 T. Szyszlak, Imigranci z Ukrainy…, op. cit., s. 65. 
32 Komenda Główna Straży Granicznej, informacja statystyczna za 2018, s. 35. 
33 T. Szyszlak, Imigranci z Ukrainy…, op. cit., s. 65. 
34 Ibidem, s. 65. 
35 M. Siudak, Emigracja z Ukrainy a polskie bezpieczeństwo narodowe, 13.02.2018,  

http://bastiondialogu.pl, (dostęp: 29.02.2018 r.). 
36 T. Szyszlak, Imigranci z Ukrainy…, op. cit., s. 55. 
37 Ibidem, s. 65. 
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pozbawione umiejętności, które mogłyby wspomagać ich pracę38. Niekompletnego 
wykwalifikowania przez podstawowe służby bezpieczeństwa, a także niekontrolo-
wanego przepływu osób przez granicę.  

Istotną kwestią, którą należy poruszyć w związku z ukraińską migracją do Polski 
oraz jej wpływem na bezpieczeństwo jest Federacja Rosyjska. Biorąc pod uwagę 
trwający konflikt rosyjsko-ukraiński warto się zastanowić jakie konsekwencje 
wynikną z tego dla Polski. Działania hybrydowe, które prowadzone są przez 
Federację Rosyjską w stosunku do Ukrainy są wyraźnie zauważalne oraz stanowią 
znaczące wyzwanie dla bezpieczeństwa europejskiego39. Sytuacja, którą w 2014 
roku zapoczątkowała Rosja – zajęcie siłą Krymu, pogwałcenie prawa 
międzynarodowego oraz prowadzenie działań zbrojnych w Donbasie, doprowadziła 
do zaburzenia panującego poczucia bezpieczeństwa zarówno Polski jak i Unii 
Europejskiej40. Drugą kwestią jest sposób traktowania Ukrainy jako terytorium 
zależnego od Federacji Rosyjskiej41 a dodatkowo „rosyjscy politycy odrzucają 
możliwość usamodzielnienia się Ukrainy – prowadzenia przez nią polityki 
proeuropejskiej, ponieważ wiązałoby się to ze spadkiem znaczenia Rosji na arenie 
międzynarodowej”42. Warto zwrócić uwagę, że Rosja tak naprawdę prowadzi wojnę 
hybrydową z Ukrainą czyli łączy działania cybernetyczne oraz niekonwencjonalne, 
a do działań tych wykorzystuje dodatkowo podmioty niepaństwowe. Ważnym 
punktem tej analizy jest fakt, że przez cały okres prowadzenia działań na terenie 
Ukrainy żołnierze rosyjscy nie ujawniali swojej tożsamości, a także nie przestrzegali 
prawa międzynarodowego43. Rosji również zarzuca się werbowanie najemników, 
a następnie przygotowanie ich do działań zbrojnych. Cechą charakterystyczną 
najemników jest praca dla zleceniodawcy, ten który zaoferuje wyższe 
wynagrodzenie ten zostanie pracodawcą, więc jest to dość ryzykowne posunięcie44. 
Analizując tę sytuację należy przypomnieć, że z migrującą ludnością ze Wschodu 
granice Polski może przekroczyć praktycznie każdy. Osoba ze sfałszowanymi 
dokumentami, Ukrainiec, Rosjanin, Czeczen czy Ukrainiec będący rosyjskim 
najemnikiem45. Warto też zwrócić uwagę, że państwami należącymi do Partnerstwa 
Wschodniego46 można manipulować i ich podatność na działania ze strony Federacji 
Rosyjskiej może skutkować zaburzeniem bezpieczeństwa dla Polski jak i Unii 
Europejskiej. Zamiast europejskiego porządku, region ten zamieniłby się w region 
autorytarny47. Te tereny są istotne ze względu na wcześniej wspomnianą podatność 
tych państw na wpływy zewnętrzne oraz na sąsiedztwo z Unią Europejską, co łączy 
się z jej bezpieczeństwem. Istotnym działaniem mającym wpływ na utrzymanie tego 

                                                           
38 M. Siudak, Emigracja z Ukrainy…, op. cit. 
39 M. Lesińska, T. Stępniewski, Specyfika wschodniej granicy Unii Europejskiej z perspektywy 

bezpieczeństwa i rozwoju, „Politeja: Wschodnia granica Unii Europejskiej: polityka, migracje 
bezpieczeństwo”, Kraków 2016, nr 2, s. 8. 
40 Ibidem, s. 9. 
41 M. Pokrzywińska, Zjawisko najemnictwa w czasie wojny na Ukrainie, (w:) „Kwartalni Bellona”, 2018, nr 

2, s. 96. 
42 Ibidem, s. 96. 
43 Ibidem, s. 99. 
44 Ibidem, s. 99. 
45 M. Siudak, Emigracja z Ukrainy…, op. cit. 
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47 M. Lesińska, T. Stępniewski, Specyfika wschodniej…, op. cit. s. 7-8. 
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bezpieczeństwa jest zarówno ochrona granic państw sąsiadujących, a także 
przemyślana polityka migracyjna dotycząca współpracy z państwami, z których 
pochodzą imigranci48.  
 

1.5  Zagrożenia społeczne 
Działania rządu mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa jak i jego 

obywateli mają kluczowe znaczenie dla przetrwaniu państwa. Wprowadzona w 2014 
roku ustawa o cudzoziemcach, pozwala na wykonywanie prac sezonowych przez 
obywateli państw członkowskich Partnerstwa Wschodniego. Wszelkie działania 
prowadzone przez organizacje rządowe i pozarządowe mają na celu stymulowanie, 
powstrzymywanie bądź regulowanie ruchów migracyjnych49. Polski rząd koncentruje 
się w głównej mierze nad zapewnieniem bezpieczeństwa już na granicy Polski, 
przeprowadza kontrolę posiadanych dokumentów przez osoby przekraczające 
granicę. Należy się jednak zastanowić nad bezpieczeństwem polskiego 
społeczeństwa, które ma styczność z „przefiltrowaną” falą migrantów z Ukrainy50. 

Polska od 2004 roku stała się bardzo popularnym kierunkiem dla obywateli 
Ukrainy. Głównym powodem jest bliskość ze względu na sąsiedztwo Ukrainy 
z Polską, ale również przynależność państwa polskiego do Unii Europejskiej. Daje 
to ogromne możliwości młodym ludziom, którzy przyjeżdżają kształcić się na 
uczelniach wyższych. Szkolnictwo wyższe na terytorium UE jest ujednolicone, 

w każdym państwie członkowskim studiuje się na tych samych zasadach, a dyplom 

jest bardziej prestiżowy niż ukraiński i daje możliwość pracy na terenie całej UE51. 
Przekroczenie polskiej granicy umożliwia również przedostanie się do innych państw 
członkowskich UE52. Ukraińcy przebywający na teranie Polski nie mają dużych 
oczekiwań ze względu na swoje przetrwanie. Pracują, uczą się, przebywają w swoim 
towarzystwie. Problemem są na pewno stereotypy historyczne. Wszelkie informacje, 
które docierają ze Wschodu opierają się na głosach gloryfikujących Stepana 
Banderę. Stojące na jego część pomniki i falujące na wietrze banderowskie flagi, 
mogą wzbudzać w Polakach bardzo negatywne emocje. Największym środowiskiem 
negatywnie nastawionym do Ukraińców jest środowisko kresowe, które wykorzystuje 
nacjonalistyczną i krwawą przeszłość Ukrainy w dzisiejszych opiniach na temat 
ukraińskich migracji 53.  

Kolejną kwestią jest to  że, Ukraińcy pracujący w Polsce psują rynek poprzez 
zaniżanie przez pracodawców wynagrodzeń oraz warunków pracy – pracodawcy 
wolą zatrudnić Ukraińca ponieważ ma mniejsze wymagania w stosunku do pracy niż 
Polak. Sprawa zatrudnienia ukraińskich pracowników wiąże się również ze 
wzrostem nieuczciwości wśród ich polskich pracodawców. Ukraińcy często są 
dyskryminowani w swoich miejscach pracy, nie dostają na czas wynagrodzenia, 
a ich prawa są łamane. Niestety przyczyną takiego zjawiska jest nieznajomość przez 
Ukraińców swoich praw, a także ufanie pośrednikom pracy, a nie Państwowej 
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Inspekcji Pracy, która udziela bezpłatnej pomocy. Pracodawcy również nielegalnie 
zatrudniają ukraińskich pracowników, nie udzielają dni wolnych od pracy, nie 
ubezpieczają swoich pracowników, a nawet są w stanie odwieźć ich na dworzec by 
wracali na Ukrainę54. 

Istotną kwestię jest też, przesyłanie przez obywateli Ukrainy części zarobionych 
pieniędzy na Ukrainę. Według danych z 2015 roku spośród 8 mld zł zarobionych 
przez Ukraińców 5 mld zł trafiło do ich ojczyzny. Według badań przeprowadzonych 
w 2017 roku przez Departament Statystyki Narodowego Banku Polskiego 
miesięczne wynagrodzenie migranta zatrudnionego w Lublinie wyniosło 1729 
złotych, a w Warszawie 2105 złotych. Pieniądze, które wysyłane są przez nich na 
Ukrainę w głównej mierze nie przekraczają 1000 złotych, zdarzają się sytuacje, 
w których młodzi Ukraińcy odkładają większą sumę pieniędzy i wysyłają ją co 2-3 
miesiące55. 
 
Rys.1. Częstotliwość przekazywania środków na Ukrainę. 

 
Źródło: I. Chmielewska , G. Dobroczek, A. Panuciak, Obywatele Ukrainy pracujący 
w Polsce – raport z badania, Warszawa 2018, s. 21. 

 
Transfery pieniężne są przekazywane do rodzin na Ukrainie w celu 

wspomagania ich w codziennym życiu, na zakup nowych nieruchomości czy 
zwyczajny remont. Przeznacza się te środki również na cele zdrowotne albo tworzy 
z nich oszczędności56. 

Wracając do problemów społecznych należy również zwrócić uwagę na 
zagrożenie jakim jest według niego nie asymilowanie się Ukraińców z Polakami, 
a dodatkowo narastanie agresji, nacjonalistycznych nastrojów oraz wzajemne 
podsycanie tych emocji. Wynikiem tego może być ewidentne zagrożenie dla 

                                                           
54 Ibidem. 
55 I. Chmielewska , G. Dobroczek, A. Panuciak, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, 

Warszawa 2018, s. 18-21. 
56 Ibidem, s. 22.  
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bezpieczeństwa narodowego Polski oraz społeczeństw polskiego57. Można dojść do 
wniosków, że imigracja Ukraińców jest zagrożeniem w kilku aspektach. 
Niesprawiedliwe wynagradzanie Ukraińców, którzy dostają mniejsze wynagrodzenie 
za tą samą pracę niż Polak, narusza bezpieczeństwo ekonomiczne – duża ilość 
pracowników ukraińskich bardzo mocno może oddziaływać zarówno na wysokość 
wynagrodzenia jak i warunki pracy. Izolacja obywateli Ukrainy w Polsce oraz ich brak 
chęci integracji, a także narastające nastroje nacjonalistyczne po obu stronach 
barykady mogą prowadzić do konfliktów społecznych oraz nienawiści. Warto 
również zwrócić uwagę, że nie wszyscy Polacy są nastawieni negatywnie do 
obywateli z Ukrainy, jednakże niektóre media jak na przykład „Sputnik Polska” mogą 
bardzo negatywnie oddziaływać na wspólne relacje58. 

Oczywiście medal ma dwie strony. Można spotkać się ze zdaniem, że Ukraińcy 
tylko po części wpływają negatywnie na sytuację Polski oraz Polaków. Dzięki 
wspólnej kulturze oraz tradycji, a także dużej ilości Ukraińców w Polsce, asymilacja 
nie powinna sprawiać żadnego problemu, wręcz przeciwnie powinna następować 
bardzo szybko bez większych problemów. W rzeczywistości największy problem 
wynika z zaszłości historycznych. Według dostępnych wyników badań procent 
Polaków, którzy odczuwają niechęć do Ukraińców jest większy od tych, którzy darzą 
ich sympatią. Na konferencji Biura RPO, która odbyła się 28 marca 2018 roku 
przedstawiono raport sporządzony przez Związek Ukraińców w Polce. Według niego 
rośnie przestępczość na tle etnicznym, która argumentowana jest uprzedzeniami 
wobec mniejszości ukraińskiej w Polsce. Problem w tym wypadku stanowi dbanie 
przez rząd polski o dobre relacje dyplomatyczne z Ukrainą i nie reagowanie na 
negatywne zachowania społeczeństwa polskiego względem migrantów z Ukrainy. 
Polski rząd powinien reagować również na płaszczyźnie społecznej, a nie 
ograniczać się jedynie do relacji politycznych . Policja walczy jedynie w przypadku 
wystąpienia naruszenia nietykalności cielesnej, nikt natomiast nie walczy z „hejtem” 
i propagandą w Internecie. Niechęć do mniejszości ukraińskiej, okazuje się tak silna, 
że społeczeństwo polskie nie zauważa możliwości ratowania sytuacji ekonomicznej 
Polski, pod względem rynku pracy. Polacy również pracują za granicą, aby 
polepszać swoją sytuację materialną. Ukraińcy nie są postrzegani w ten sposób, są 
postrzegani jako osoby zabierające Polakom miejsca pracy59.  

Zdania na temat pobytu Ukraińców w Polsce są podzielone. Badania 
przeprowadzone przez prawicowy portal www.wolność24.pl wykazały, że Polacy są 
negatywnie nastawieni do imigrantów z Ukrainy. 53% z nich uważa, że obecność 
Ukraińców stanowi jedynie niebezpieczeństwo i należy ich kontrolować, a nawet 
usunąć z terenu Polski. Dla 31% respondentów obecność wschodnich sąsiadów na 
chwilę obecną nie stanowi niebezpieczeństwa, ale trzeba ten proces kontrolować, 
aby nie wymknął się spod kontroli. W tej sytuacji nasuwa się kolejna kwestia – Czy 
preferencje prawicowe wpływają na budzenie niechęci do Ukraińców?60 Poglądy 
polityczne i związane z nimi wartości, które wyznawane są przez ludzi mogą 
determinować nastawienie do danej sytuacji bądź zjawiska. 

 
 

                                                           
57 D. Izdebska-Długosz, Definicje bezpieczeństwa, pokoju…, op. cit., s. 110. 
58 Ibidem, s. 110-111. 
59 Ibidem. 
60 D. Izdebska-Długosz, Definicje bezpieczeństwa, pokoju…, op. cit., s. 113. 
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Rys.2. Co sądzisz o imigrantach z Ukrainy w Polsce 

 
Źródło: D. Izdebska-Długosz, Definicje bezpieczeństwa, pokoju, sprawiedliwości 
i wolności u młodzieży ukraińskiej studiującej w Rzeszowie w kontekście 
problematyki emigracji Ukraińców do Polski, (w:) Emigracja obywateli Ukrainy do 
Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo, M. Lubicz- Miszewski (red.), 
Wrocław 2017, s. 113. 
 

Pomimo tak negatywnego podejścia społeczeństwa polskiego do mniejszości 
ukraińskiej Polska nadal jest wzorem dla Ukrainy pod względem rozwoju oraz 
otwartości i tolerancji wobec obywateli innych krajów Unii Europejskiej 

Młodzi obywatele Ukrainy, którzy z chęcią przybywają na studia do Polski, 
podejmują taką decyzję w związku z własnymi wewnętrznymi odczuciami, takimi jak 
chęć poszukiwania lepszego miejsca do życia, czy uczucie strachu przed zbliżającą 
się przyszłością. Nie wierzą w zajście jakichkolwiek pozytywnych zmian na Ukrainie. 
Chcą się rozwijać i troszczyć o własne bezpieczeństwo. Również skłania ich do tego 
stabilizacja ekonomiczna i polityczna w Polsce, czego nie odnajdują na Ukrainie. 
Badania wskazują że ponad 74% z próby badanych Ukraińców nie ma zamiaru 
wracać do ojczyzny. Wbrew wcześniej przedstawionego negatywnego podejścia 
Polaków do Ukraińców studenci Uniwersytetu Opolskiego nie odczuwają zagrożenia 
ze strony polskich studentów61. Według badań młodzi Ukraińcy wykazują cechy 
przypisywane kulturze Unii Europejskiej. Pragną wolności, spokoju, 
bezpieczeństwa. Dobrą stroną w przybywaniu ukraińskich studentów do Polski jest 
możliwość ich adaptacji do polskiej rzeczywistości. Daje to zarówno szansę Polakom 
jak i Ukraińcom na regulację burzliwych relacji62. 

 

                                                           
61 D. Wiśniewski, Studenci z Ukrainy na Uniwersytecie Opolskim, (w:) Imigranci z Ukrainy w Polsce; 

Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wyzwania dla bezpieczeństwa, M. Lubicz Miszewski, (red. 
nauk.), Wrocław 2018, s. 150. 

62 D. Izdebska-Długosz, Definicje bezpieczeństwa, pokoju…, op. cit., s. 130. 
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Zakończenie 
Przeanalizowane informacje, zmuszają do zastanowienia się jak mocno fala 

migracji z Ukrainy wpłynęła oraz wpływa na bezpieczeństwo Polski. Tak ogromna 
fala migrantów z Ukrainy stwarza niebezpieczeństwo dla państwa jak i jego 
obywateli. Analiza materiału wskazuje, że znajomość zagrożeń oraz określenie 
czym są spowodowane i jakie skutki za sobą niosą, jest jednym z możliwości 
konfliktów między Polakami a Ukraińcami, które mogą być skutkiem bariery 
językowej lub brakiem asymilacji diaspory ukraińskiej w Polsce. Tak napięte relacje 
między narodami mają negatywny oraz długofalowy wpływ na poczucie 
bezpieczeństwa Polaków. Fala migracji obywateli Ukrainy umożliwia swobodne 
przekroczenie polskiej granicy osobom, których zadaniem jest zdobycie informacji 
tajnych bądź działanie na szkodę polskiego rządu. Takie działania mogą 
doprowadzić do powolnej destrukcji państwa. Wśród osób, które przekraczają 
granicę z obywatelstwem ukraińskim mogą pojawić się inne narodowości jak 
chociażby Rosjanie czego skutkiem może być utworzenie w przyszłości mniejszości 
rosyjskiej oraz próba manipulacji społeczeństwa polskiego. To zjawisko może 
negatywnie wpłynąć zarówno na bezpieczeństwo ekonomiczne, społeczne oraz 
polityczne kraju. Warto zwrócić uwagę, że Ukraina jest państwem, w którym korupcja 
jest zjawiskiem powszechnym zarówno wśród polityków jak i społeczeństwa. 
Działania o charakterze korupcyjnym, podejmowane przez obywateli Ukrainy 
w Polsce mogą mieć długofalowy oraz negatywny wpływ na jej gospodarkę, 
struktury polityczne i społeczne.  

Warto jednak zwrócić uwagę, że polskie władze powinny zrobić wszystko, aby 
zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Polski – zorganizować szkolenia dla 
pracowników służb bezpieczeństwa czy zaostrzyć kontrole graniczne. Istotną 
kwestią są skrajne emocje, które wzbudzają właśnie obywatele Ukrainy w Polsce. 
Według przeprowadzonej analizy wystarczy jedynie iskra, aby wybuchł konflikt 
między Polakiem a Ukraińcem. Należy zatem bardzo mocno zadbać o integrację 
obu narodów, zwłaszcza młodych ludzi, którzy w przyszłości będą mieć wpływ na 
wzajemne postrzeganie oraz relacje polityczne. 

Bardzo interesującym zjawiskiem odkrytym podczas analizy literatury i badań, 
było zwrócenie uwagi na pojawianie się szpiegów, którzy mogą swobodnie 
przekroczyć polską granicę ze sfabrykowaną tożsamością i działać na zlecenie 
innego państwa na niekorzyść Polski. Znalezione informacje miały bardzo mocny 
związek z relacjami Rosja – Ukraina, które na przestrzeni lat nigdy nie były dobre. 
Możliwość przekraczania wschodniej granicy Polski ze sfabrykowaną tożsamością, 
umożliwia szpiegom nie tylko negatywne oddziaływanie w strukturach polskich, ale 
również europejskich. Jest to bardzo ciekawa kwestia, którą warto byłoby zbadać 
i wyciągnąć interesujące wnioski. 

Przeprowadzona analiza materiałów źródłowych w sposób ograniczony 
pozwala na zbadanie niebezpieczeństw zagrażających Polsce. Warto jednakże 
obserwować proces migracji, który może powodować nasilanie się negatywnych 
zachowań jak konflikty na tle etnicznym czy spowodowane zaszłościami 
historycznymi. Mimo sporadycznych nieporozumień między polskim a ukraińskim 
narodem należy kontrolować zmieniającą się sytuację w państwie.  
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Streszczenie 
Migracja ludności to nieodłączny element egzystencji społeczeństw. To dzięki 

temu zjawisku niemal w każdym zakątku świata żyją ludzie odróżniający się między 
sobą wyglądem, kulturą, wyznawanymi wartościami oraz religią. Ciągłość tego 
procesu związana z dążeniem indywidualności do poszukiwania nowych wyzwań 
czy warunków życia sprawia, że wielu ludzi żyje w innym miejscu niż kraj, w którym 
się urodziło. Przyczyny migracji są różne, zależą od kraju pochodzenia i założonego 
celu. Przede wszystkim jest to chęć poprawy warunków życia oraz zapewnienie 
własnego bezpieczeństwa, jednakże ważny jest powód decyzji o opuszczeniu 
rodzinnego państwa, dotyczy to również Ukraińców. 

Analizując zjawisko migracji w XXI wieku, w tym na przełomie ostatnich dwóch 
lat można stwierdzić, że niestety głównym powodem opuszczania macierzystego 
kraju jest obawa o własne życie i zdrowie powodowane prześladowaniami, wojnami 
domowymi oraz zbrojnymi interwencjami innych państw. Szczególnego znaczenia 
nabiera tu działanie organizacji terrorystycznych, o międzynarodowym zasięgu i inne 
zagrożenia przedstawione w materiale. 

Słowa kluczowe: migracja, jej rodzaje, zagrożenia, Ukraina, Polska.  
 
Summary 
Migration of people is an inseparable element of the existence of societies. It is 

thanks to this phenomenon that in almost every corner of the world there are people 
who differ in appearance, culture, values and religion. The continuity of this process 
associated with the pursuit of individuality to seek new challenges or living conditions 
means that many people live in a different place from the country where they were 
born. The reasons for migration vary, depending on the country of origin and the 
intended purpose. First of all, it is a desire to improve living conditions and to ensure 
their own safety, however, the reason for leaving the home country is important, 
including Ukrainians. 

Analyzing the phenomenon of migration in the 21st century, including the turn 
of the last two years, it can be concluded that, unfortunately, the main reason for 
leaving your home country is the fear of your own life and health caused by 
persecution, civil wars and armed intervention by other countries. The activities of 
terrorist organizations of international scope and other threats presented in the 
material acquire particular importance here. 

Keywords: migration, its types, threats, Ukraine, Poland. 
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 Wstęp 

Globalna, zapoczątkowana w grudniu 2019 r. pandemia SARS-COV-2, 
której źródło ekspansji miało miejsce w chińskim mieście Wuhan sprawiła, że 
dotychczasowy ład międzynarodowy ulega przeobrażeniom. Jednym ze skutków 
przytoczonej pandemii jest możliwość wykorzystywania jej do prowadzenia wojny 
informacyjnej. Podobnie jak w innych przypadkach wojny informacyjnej, jej 
krótkoterminowym celem jest intencjonalne przekazywanie społeczeństwu 
nieprawdziwych informacji (w analizowanym przypadku dotyczącej pandemii SARS-
COV-2). Celem długoterminowym jest natomiast ułatwienie możliwości realizacji 
celów politycznych, poprzez destabilizację, deprecjonowanie czy obniżanie 
wiarygodności ośrodków władzy. Jak można zaobserwować na przykładach 
przedstawionych w dalszej części artykułu, dzięki działaniom dezinformującym, 
państwa takie jak Federacja Rosyjska czy Chiny są w stanie zdobywać kapitał 
polityczny oraz osłabiać inne państwa. Moskwa oraz Pekin aktywnie wykorzystują 
obecną sytuację, by przy użyciu szeregu instrumentów, wpłynąć na osiąganie 
strategicznych celów, pozwalających im na poszerzanie stref wpływu. Przykłady te 
pokazują zatem, że wojna informacyjna, także w kontekście pandemii SARS-COV-
2, stanowi istotne zagrożenie bezpieczeństwa społecznego również w przypadku 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
 Interpretując na potrzeby artykułu pojęcie bezpieczeństwa społecznego, 
utożsamiono się z definicją zaproponowaną przez J. Gierszewskiego, który określa 
je jako „wewnętrzną stabilność państwa istniejącą dzięki systemowi 
umożliwiającemu zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytu oraz swobodny rozwój 
społeczny na różnych poziomach organizacji państwa, poprzez działanie różnych 
instytucji w ramach tego systemu, zmierzających do eliminowania lub 
minimalizowania zagrożeń społecznych”1. Jak słusznie zauważają inni badacze, 
bezpieczeństwa społecznego jako jednej ze składowych bezpieczeństwa państwa, 
nie należy utożsamiać z bezpieczeństwem socjalnym, które odwołuje się wyłącznie 
do sfery materialnej, stanowiąc jeden z obszarów bezpieczeństwa społecznego2. 
Odwołując się do przytoczonej definicji, w ocenie autorów, w kontekście podziału 
bezpieczeństwa według kryterium przedmiotowego, działania dezinformujące 
należy zaliczyć do obszaru bezpieczeństwa społecznego, gdyż ze względu na 

                                                           
1 J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, 

Warszawa 2013, s. 173. 
2  Majer P., Urbanek A., Bezpieczeństwo społeczne Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Warszawa 2016, 

s. 61; Kuczabski M.J., Fijałkowska S., Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego. Wybrane aspekty, 
Warszawa 2019, s. 33; Jarmoszko S., Barszczewski W., Bezpieczeństwo społeczne w sytuacjach 
krytycznych, Siedlce 2017, s. 100. 
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masowe, negatywne oddziaływanie na społeczeństwo (np. wywoływanie niepokojów 
społecznych, wzbudzanie braku zaufania do organów władzy), należy uznać je za 
zagrożenie społeczne. 

Ze względu na swoją aktualność oraz skalę negatywnych skutków pandemii 
SARS-COV-2, wśród opracowań naukowych można odnaleźć wiele interesujących 
krajowych i zagranicznych publikacji, poświęconych problematyce dezinformacji w 
kontekście analizowanej w artykule pandemii. Przykładem tego są m.in. publikacje: 
zespołu autorskiego – S.S. Patela, O.E. Moncayo, K.M. Conroy, D. Jordana i T.B. 
Ericksona (dotycząca studium przypadku wojny informacyjnej w obszarze pandemii 
na Ukrainie)3, R. Reczkowskiego (poświęcona analizie rosyjskiego systemu 
dezinformacji na przykładzie pandemii SARS-COV-2)4, D. Milewskiego 
(charakteryzująca wojnę informacyjną Chin oraz Federacji Rosyjskiej przeciwko 
Stanom Zjednoczonym)5, R. Schiavo (poświęcona analizie działań 
dezinformujących w kontekście szczepień na „koronawirusa”)6, czy J. Olchowskiego 
(analizująca działania dezinformujące Chin oraz Federacji Rosyjskiej)7. Wśród 
opracowań naukowych, dotyczących pandemii SARS-COV-2, brakuje jednak 
publikacji poświęconych wpływowi działań dezinformujących na bezpieczeństwo 
Rzeczpospolitej Polskiej, w tym bezpieczeństwo społeczne. Niniejszy artykuł 
stanowi zatem wypełnienie tej luki. 

Głównym celem artykułu było określenie wpływu dezinformacji w kontekście 
pandemii SARS-COV-2 na bezpieczeństwo społeczne Rzeczpospolitej Polskiej. Do 
celów szczegółowych należała natomiast deskrypcja pojęcia wojny informacyjnej 
oraz analiza wpływu działań dezinformujących na bezpieczeństwo społeczne 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

W niniejszej publikacji postarano się odpowiedzieć na następujące pytania: W 
jaki sposób dezinformacja podczas pandemii SARS-COV-2 wpłynęła na 
bezpieczeństwo społeczne Rzeczpospolitej Polskiej? Jakie negatywne skutki niesie 
ze sobą zjawisko dezinformacji? Jakie są formy oraz metody dezinformacji? W jaki 
sposób dezinformacja zakłóca funkcjonowanie państw? W jaki sposób 
społeczeństwa reagują na dezinformację w cyberprzestrzeni? W jaki sposób 
podmioty państwowe wykorzystują zjawisko dezinformacji w dobie globalnej 
pandemii? 

Struktura artykułu stanowi wypadkową kolejności etapów procesu 
badawczego. Artykuł składa się z części deskrypcyjnej oraz analitycznej. W 
rozdziale pierwszym przybliżono teoretyczne ujęcie wojny informacyjnej oraz jej 
elementów. Informacje te uzyskano w wyniku dokonania kwerendy ogólnodostępnej 
literatury. W rozdziale drugim, stanowiącym utylitarną część artykułu, 

                                                           
3 S.S. Patel, O.E. Moncayo, K.M. Conroy, D. Jordan, T.B. Erickson, The landscape of disinformation on 

health crisis communication during the COVID-19 pandemic in Ukraine: hybrid warfare tactics, fake 
media news and review of evidence, Journal of Science Communication 19(05)(2020). 

4 R. Reczkowski, Geopolityczna rozgrywka pandemią COVID-19: rosyjski ekosystem dezinformacji i 
propagandy, Świat Idei i Polityki 2020, Tom 19. 

5 D. Milewski, The Analysis of Narratives and Disinformation in the Global Information Environment Amid 
Covid-19 Pandemic, European Research Studies Journal Volume XXIII, Special Issue 3, 2020. 

6 R. Schiavo, Vaccine communication in the age of COVID-19: Getting ready for an information war, 
Journal of Communication in Healthcare: Strategies, Media and Engagement in Global HealthVolume 
13, 2020 -Issue 2. 

7 J. Olchowski, Infodemia21 – dezinformacja w czasach zarazy, Biuletyn monitoring propagandy i 
dezinformacji, No 1/2020 - Rosyjska propaganda wobec zarazy, Lublin 2020. 
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scharakteryzowano wybrane studia przypadków dezinformacji w Polsce, dotyczące 
pandemii SARS-COV-2. Główną uwagę skoncentrowano na znaczeniu działań 
propagandowych, związanych z rozgłaszaniem nieprawdziwych informacji przez 
zagraniczne media i instytucje – przede wszystkim powiązanych z Federacją 
Rosyjską i Chinami, których celem jest osłabienie międzynarodowej pozycji Polski, 
a także zmiana postrzegania innych państw przez Polaków. W tej części 
opracowania przedstawiono i scharakteryzowano także przykłady najczęściej 
występujących w Internecie, niepopartych badaniami naukowymi teorii spiskowych, 
autorstwa środowisk, podważających istnienie i znaczenie przytoczonej pandemii. 
Rozdział ten oparty jest o internetowe materiały źródłowe, takie jak raporty i analizy 
umieszczane na łamach think thanków, zajmujących się problematyką 
bezpieczeństwa, polityki informacyjnej i stosunków międzynarodowych. 

Rozważania należało jednak rozpocząć od zdefiniowania pojęcia wojny 
informacyjnej, której jedną z form są działania dezinformujące. 

 
Teoria dezinformacji a wojna informacyjna 
Działania dezinformujące stanowią element wojny informacyjnej, rozumianej 

przez A. Lelonka jako „działania podejmowane dla osiągnięcia przewagi 
informacyjnej poprzez wpływanie na informacje przeciwnika, procesy oparte na 
przetwarzaniu informacji, systemy informacyjne oraz sieci komputerowe przy 
jednoczesnej ochronie własnych informacji, procesów opartych na przetwarzaniu 
informacji, systemów informacyjnych oraz sieci komputerowych”8.  

Wojna informacyjna może być prowadzona w trzech odrębnych wymiarach: 
fizycznym, cybernetycznym oraz psychicznym. Pierwszy z nich ma charakter 
konwencjonalny, a prowadzenie wojny informacyjnej w nim polega na fizycznym 
uszkodzeniu infrastruktury informacyjnej. Drugi odnosi się do uderzenia w zasób 
cybernetyczny poprzez atak na systemy informacyjne przy użyciu wszystkich 
dostępnych środków „miękkich”, ze szczególnym uwzględnieniem działań 
„hakerskich”. Ostatni wymiar dotyczy „walki o umysły”. Walka w nim polega na 
przejęciu kontroli nad środkami informacji przeciwnika, co skutkuje możliwością 
kreowania percepcji społecznej, w tym poprzez dezinformację9.  

W niniejszym tekście, analizie poddano psychiczny wymiar wojny 
informacyjnej. Ze względu na obszerność zagadnienia, analiza wymiaru fizycznego 
oraz cybernetycznego, stanowi obszar badawczy do odrębnej eksploracji. 
 

Pojęcie dezinformacji i jej metody 
Termin „dezinformacja” powstał poprzez połączenie słowa „informacja” oraz 

przedrostka „dez-”, który zaprzecza, neguje lub stanowi o odwrotności drugiego 
członu. Podstawową definicję dezinformacji wskazują autorzy Słownika Języka 
Polskiego PWN. Określają ją oni jako wprowadzenie kogoś w błąd przez podanie 
mylących lub fałszywych informacji10.  

W swoich badaniach, V. Volkoff określił miejsce dezinformacji w procesie 
komunikacji pomiędzy świadomym wprowadzaniem w błąd a wpływaniem na 

                                                           
8 A. Lelonek, Wojna informacyjna, operacje informacyjne i psychologiczne: pojęcia, metody 

i zastosowanie, (w:) A. Lelonek (red.): Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i komunikacja: stan 
i perspektywy, Warszawa-Lwów 2016, s. 69. 

9 A. Lelonek, op. cit., s. 72. 
10 https://sjp.pwn.pl/szukaj/dezinformacja.html (dostęp: 20.01.2021 r.). 
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odbiorcę11. Istota pierwszego z działań jest ściśle związana z określonym celem. 
Twórcami komunikatu są zarówno specjaliści jak i amatorzy, którzy używają 
szerokiego wachlarza środków. Ich działania mają jednowymiarowy charakter – 
osiągają swój cel dzięki manipulacji określonego odbiorcy poprzez przekazywanie 
mu spreparowanych komunikatów.  

V. Volkoff rozróżnił oraz poszeregował także metody dezinformacji, jako 
pierwszą wymieniając „negację faktów”. Polega ona na publikowaniu informacji w 
sposób oczywisty nieprawdziwych. Metodę stosuje się, gdy istnieje pewność, że 
przekazanej informacji nie można zdementować poprzez weryfikację.  

Kolejny ze sposobów to „odwrócenie faktów”, polegający na negowaniu 
danego zjawiska, wydarzenia czy informacji. Należy zaznaczyć, że przy 
współczesnych możliwościach technologicznych, przejawiających się m.in. 
posiadaniem telefonu przez praktycznie każdą osobę, relatywnie bezproblemowym 
jest przekazanie komunikatu trafiającego do szerokiego grona odbiorców. Sprawia 
to, że ukrycie faktów jest trudniejsze, a weryfikacja informacji łatwiejsza. 
W kontekście przytoczonego rozwoju technologicznego, należy jednak stwierdzić, 
że dwie z pierwszych metod dezinformacji, wskazanych przez V. Volkoffa, straciły 
na użyteczności.  

Ponadczasową, zaproponowaną przez przytoczonego badacza metodą 
dezinformacji jest natomiast „mieszanie prawdy z fałszem”, najczęściej stosowane 
przez władze państw wobec obywateli. Metoda ta była stosowana np. w III Rzeszy 
przez J. Goebbelsa, który kreował budowanie pozytywnej narracji działań państwa 
niemieckiego w opinii społecznej. Jak można zaobserwować m.in. na przytoczonym 
przykładzie, metoda „mieszania prawdy z fałszem”, czyli manipulacji, jest 
z perspektywy władz państwowych skuteczna, gdyż stwarza możliwość budowania 
pożądanej narracji o danych faktach bądź zdarzeniach, w przypadku, gdy odbiorcy 
nie mają o nich szczegółowej wiedzy. Działaniom tym sprzyja wzmacnianie przekazu 
poprzez nadanie mu znamion sensacji, co zwiększając zainteresowanie odbiorców 
z jednej strony ułatwia rozpowszechnianie nieprawdy, a z drugiej znacząco utrudnia 
ewentualne próby sprostowania przekazu.  

Kolejną metodą dezinformacji jest „modyfikacja motywu i okoliczności”. 
Polega ona na swoistym usprawiedliwianiu czynów, faktów albo zdarzeń 
korzystnych dla strony dezinformującej poprzez nadanie im odpowiedniego motywu 
lub kontekstu. Celem takich działań jest przekonanie opinii publicznej do słuszności 
fabrykowanej narracji.  

Inną metodą dezinformacji jest „rozmycie”. Polega ona na wypuszczaniu 
wielu, nieistotnych dla istoty sprawy faktów w momencie, gdy wśród opinii publicznej 
pojawia się informacja, która dla dezinformującego jest niepożądana. 

Zbliżoną metodą jest „kamuflaż”, polegający na szczegółowym 
przekazywaniu opinii publicznej przebiegu danego zdarzenia, dzięki czemu 
najważniejsza informacja zostaje zakamuflowana przez mniej istotne szczegóły. 
Metody „kamuflażu” oraz „rozmycia” mają na celu wytworzenie chaosu 
informacyjnego, uniemożliwiającego dojście do prawdy, gdyż odbiorcy w przypadku 
trudności w weryfikacji informacji, często zarzucają podejmowanie jej dalszych prób. 

Skuteczną metodą dezinformacji w przypadku braku możliwości 
zastosowania „kamuflażu” oraz „rozmycia” jest „interpretacja”. Jej najważniejszym 

                                                           
11 V. Volkoff, Dezinformacja, oręż wojny, Warszawa 1990, s. 8-10. 
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elementem jest forma przekazu: podmiot dezinformujący publikuje informację, której 
celem jest wywołanie określonych emocji poprzez odpowiednie użycie słów lub 
zwrotów, nacechowanych pozytywnie lub negatywnie. 

Kolejną z metod dezinformacji jest „generalizacja”. Stosuje się ją w celu 
przedstawienia zdarzenia o charakterze incydentalnym jako trendu powszechnie 
występującego. Celem takich działań jest ukazanie zdarzenia w sposób, który 
będzie wskazywał na jego częste występowanie, co pozwoli w świadomości 
odbiorców przyjąć go jako swoistą normę.  

Zbliżoną do „generalizacji”, powszechnie stosowaną metodą dezinformacji 
jest „ilustracja”. Polega ona na podaniu marginalnego i nie odzwierciedlającego 
analizowanej tendencji przykładu oraz nadawanie mu rangi szerokiego zjawiska, 
które stanowi normę. Te dwie metody dezinformacji są ze sobą skorelowane i choć 
mogą być stosowane osobno, największe sukcesy przynosi ich synergia. 
Przedstawiane sposoby są najczęściej wykorzystywane w walce politycznej, do 
której wykorzystywane są środki masowego przekazu. W metodzie tej stosuje się 
działanie określane mianem „nierównej reprezentacji”. Charakteryzuje się ono 
ograniczaniem zasięgu informacji niepożądanych dla strony dezinformującej lub 
odpowiednim preparowaniem określonych wypowiedzi. 

Ostatnią z opisywanych metod dezinformacji jest „równa reprezentacja”. 
Stosuje się ją w ostatniej fazie działań dezinformujących. Metoda ta jest szczególnie 
skuteczna, gdy jest stosowana w bezpośrednim następstwie metody „ilustracji”. Jej 
celem jest identyfikacja opinii publicznej z narracją tworzoną przez podmioty 
dezinformujące, poprzez utrwalenie w świadomości społecznej określonych idei. 
Strona dezinformująca tworzy bowiem treści pozornie obiektywne oraz stara się 
ukazywać wiele stron argumentacji. W tym kontekście, najważniejsze jest jednak 
ujęcie treści ważnych (dezinformacji) w jak najciekawszej formie oraz 
identyfikowanie się z przekazywanymi informacji przez osoby o wysokim stopniu 
zaufania społecznego (np. lekarzy)12. 

Jak można zaobserwować, istnieje wiele, nierzadko zróżnicowanych 
pomiędzy sobą metod dezinformacji. Niezależnie od zastosowanej metody, 
podstawowy cel działań dezinformujących jest niezmienny: jest nim przyjęcie przez 
odbiorców określonych postaw i wyrobienie pożądanych poglądów poprzez 
stosowanie technik manipulacyjnych, a więc działań ze sfery psychologicznej.  

Jednocześnie należy wskazać, że podczas pandemii SARS-COV-2, 
w przestrzeni medialnej zaobserwować można także stosowanie nowych, 
nieznanych powszechnie wcześniej terminów, które określają pojawiające się 
zjawiska. Przykładem tego jest neologizm „infodemia”. Trudność w precyzyjnym 
określeniu jej znaczenia, powodowana jest przez krótki okres jej istnienia. 
Określenie to zostało stworzone poprzez połączenie słów: „informacja” oraz 
„epidemia”. Infodemię definiuje się zatem jako rozgłaszanie nieprawdziwych 
informacji dotyczących panującej pandemii13. 

Kolejną, po deskrypcji kluczowych dla analizowanej problematyki pojęć 
częścią artykułu, była analiza wpływu dezinformacji dotyczącej pandemii SARS-
COV-2 na bezpieczeństwo społeczne Rzeczpospolitej Polskiej. 

                                                           
12 A. Januszko-Szakiel, Dezinformacja jako narzędzie medialnej manipulacji świadomością, (w:) 

J. Aksman (red.): Manipulacja: pedagogiczno-społeczne aspekty cz.1, Kraków 2010, s. 212.  
13 K. Kuligowska, Język w czasach zarazy. O wpływie pandemii na system leksykalny języka polskiego i 

rosyjskiego, Acta Polono-Ruthenica XXV, s. 11. 
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Praktyczny wymiar dezinformacji – studium przypadku pandemii SARS-

COV-2 

Trwająca obecnie (stan na marzec 2021 r.) pandemia SARS-COV-2, 
niewątpliwie jest zjawiskiem, którego dalszy rozwój i skutki są trudne do 
przewidzenia – zarówno dla epidemiologów, jak i osób zajmujących się 
problematyką gospodarczą czy geopolityczną. Ze względu na istotny, wywołany 
przez pandemię kryzys zdrowotny i finansowy, władze państw musiały zadecydować 
się w swoich działaniach na prowadzenie polityki, która miała zapewnić jak 
najbardziej skuteczny powrót do stanu sprzed globalnej pandemii. W zależności od 
rodzaju strategii walki z rozprzestrzenianiem się zjawiska, wprowadzane obostrzenia 
miały różnorodny wymiar. Niektóre z nich miały zdecydowany charakter 
i bezprecedensowo wpłynęły na życie społeczeństw. Na ten restrykcyjny model 
strategii decydowały się przede wszystkim państwa z kręgu kultury azjatyckiej, 
w których takie podejście władz jest ugruntowane w świadomości obywateli ze 
względu na doświadczenia historyczne, związane ze zwalczaniem wcześniejszych 
epidemii14, ale także niektóre kraje europejskie, takie jak Włochy, Czechy czy 
Francja15. Inaczej na zagrożenie zareagowały państwa takie jak Szwecja, które 
w czasie globalnego kryzysu postanowiły skupić się głównie na rekomendacjach 
działań i powierzyć swoim obywatelom możliwość samodzielnego decydowania 
o profilaktycznych działaniach, zmniejszających transmisję wirusa. Niezależnie od 
tego jaką strategię działania obrały władze państw, każde z nich musiało radzić 
sobie z dużo większą ilością zagrożeń wynikających z pandemii – związanych nie 
tylko z bezpieczeństwem zdrowotnym społeczeństwa. Analiza doniesień 
medialnych, generowanych zarówno przez media, takie jak telewizja czy prasa, 
a także (i w szczególności) Internet, pokazuje, że pandemia nie spowodowała 
zaprzestania walki o wpływy na arenie międzynarodowej, szczególnie przez 
podmioty takie jak Chiny, Federacja Rosyjska czy Stany Zjednoczone. Polska jako 
państwo znajdujące się w newralgicznym położeniu wschodniej flanki NATO oraz 
członek Unii Europejskiej i orędownik zdecydowanej polityki nagłaśniania 
agresywnych działań Federacji Rosyjskiej, znajduje się na pierwszej linii frontu walki 
informacyjnej. Minione wydarzenia z historii XXI w., szczególnie te mające 
bezprecedensowy i medialny charakter (np. konflikt na Ukrainie), pokazały, że ich 
występowanie wiążę się ze znaczną ilością informacji – często nieprawdziwych, lecz 
mających wzbudzić zainteresowanie nimi wśród społeczeństwa. Pandemia 
pokazała, że ich natłok może spowodować realne zagrożenia zdrowia i życia 
obywateli państw takich jak Polska, niezależnie od tego czy jego źródłem są 
państwa, organizacje międzynarodowe czy eksperci pragnący zbić kapitał na braku 
zaufania społeczeństwa do rządzących nim polityków. 

Analizując przebieg dezinformacji w czasie pandemii SARS-COV-2 na terenie 
Polski, istotne jest przytoczenie faktografii przebiegu transmisji wirusa i wprowa-
dzania obostrzeń. 

 
 

                                                           
14 https://www.infosecurity24.pl/azjatyckie-tygrysy-wygrywaja-z-koronawirusem (dostęp: 1.01.2021 r.). 
15 Kompendium pandemii – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych https://www.pism.pl/publikacje/ 

Kompendium_pandemii_reakcja_panstw_na_COVID19 (dostęp 11.01.2021 r.). 
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Przebieg pandemii 
Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia został ogłoszony 4 marca 2020 

r. przez ówczesnego ministra zdrowia, Ł. Szumowskiego. Pacjentem zero okazał się 
66-letni mieszkaniec Cybinki (woj. lubuskie), który wrócił do Polski po pobycie w 
Niemczech16. Kolejne, kluczowe dla rozwoju pandemii wydarzanie miało miejsce 12 
marca, gdy odnotowano pierwszy zgon, a osiem dni później wprowadzono stan 
epidemii i rozpoczęto wdrażanie pierwszych odczuwalnych dla społeczeństwa 
obostrzeń. Zamknięte zostały galerie handlowe, placówki kulturowe, ograniczono 
także maksymalną ilość osób przebywających w sklepach. Wprowadzono także 
zakaz wstępu do parków i lasów, a także odpowiedzialność finansową za 
nieprzestrzeganie nałożonej kwarantanny. Kolejne dni wiązały się ze wzrostem 
zakażeń i zgonów związanych z wirusem, nakazem zasłaniania ust i nosa, a także 
promowaniem zasady DDM (dezynfekcja, dystansowanie, maseczki)17. Po okresie 
wzmożonych restrykcji, 20 kwietnia, rząd zdecydował się na stopniowe łagodzenie 
obostrzeń, które zostało podzielone na cztery etapy. Pierwsze etapy dotyczyły 
ponownego umożliwienia przemieszczania się w celach rekreacyjnych, a także 
częściowego „odmrożenia” wybranych sektorów gospodarki (takiego jak m.in. 
hotelarstwo), a także niektórych placówek kulturowych. Ostatnim etapem było 
zmniejszenie ograniczeń dotyczących funkcjonowania branż o największym stopniu 
kontaktu z klientami, takich jak salony masażu, zakłady fryzjerskie itp18. W tamtym 
okresie, politycy i eksperci wiązali nadzieje z tym, że nadchodzące miesiące 
spowodują zmniejszenie liczby zachorowań, m.in. z powodu zwiększających się 
temperatur powietrza. Okres letni wiązał się jednak z rekordowym w tamtym okresie 
pandemii wzrostem ilości zachorowań19. Po okresie wakacyjnym nasiliły się protesty 
związane ze zdystansowanym podejściem części społeczeństwa do zmian 
wprowadzanych przez rząd, a także coraz bardziej rozwijającymi się tzw. narracjami 
anty-covidowymi. Zapoczątkowany w okresie wiosennym strajk przedsiębiorców był 
nacechowany przede wszystkim niechęcią do samych restrykcji, stanowiących 
w opinii protestujących poważne zagrożenie dla stanu gospodarki narodowej20. 
Charakter protestów z drugiej połowy 2020 r. był już zdecydowanie odmienny. 
W coraz większym stopniu podnoszono w nich teorie spiskowe związane z rzekomą 
chęcią „zaczipowania” społeczeństwa, a także z kwestiami takimi jak szkodliwość 
dla ludzi sieci 5G, szczepionek, czy nieprzydatność maseczek ochronnych21. Należy 
jednak pamiętać o tym, że zgromadzenia te nie odbywały się wówczas tylko 
w Polsce, ponieważ wcześniej analogiczne wydarzenia, łączące w sobie hasła: 
„dyktatury koronakryzysu” i „plandemii”, odbywały się na terytorium innych, 
wysokorozwiniętych państw demokratycznych (np. 20-tysięczny marsz w Berlinie 

                                                           
16https://portal.abczdrowie.pl/polski-pacjent-zero-szykowalem-sie-na-wlasna-stype-teraz-chce-zamiesz 

kac-nad- morzem (dostęp: 11.01.2021 r.). 
17 https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,kiedy-bez-maseczek--obowiazek-zaslania 

nia-ust-i-nosa-czesciowo-zniesiony,artykul,46505742.html (dostęp 05.01.2021 r.). 
18 https://www.gov.pl/web/mswia/od-20-kwietnia-stopniowe-lagodzenie-obostrzen (dostęp: 05.01.2021 r.). 
19 Dane dzienne publikowane przez Ministerstwo Zdrowia na portalu Twitter. 
20 https://polskatimes.pl/strajk-przedsiebiorcow-warszawa-6-czerwca-przedsiebiorcy-znow-wyszli-na-uli 

ce-stolicy/ar/c1-15011358 (dostęp: 25.01.2021 r.). 
21 www.bankier.pl/wiadomosc/W-Warszawie-protest-przeciwko-restrykcjom-zwiazanym-z-koronawirus 

em -7961063.html (dostęp: 03.01.2021 r.). 
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1 sierpnia 2020 r.)22. Przełomową datą, związaną z objęciem całego kraju 
obostrzeniami, charakterystycznymi w przeszłości dla obszarów objętych strefą żółtą 
(obowiązku zakrywania ust i nosa, ograniczenia liczby uczestników imprez 
okolicznościowych i spotkań rodzinnych do maksymalnie 75 osób) był 10 
października 2020 r.23. Wówczas w Polsce rozpoczęto stopniowe zwiększanie 
obostrzeń, którego punktem kulminacyjnym było wprowadzenie tzw. etapu 
odpowiedzialności, którego koniec przewidziany był na 31 stycznia 2021 r. Jak 
można zaobserwować na podstawie analizy danych statystycznych Ministerstwa 
Zdrowia, za sprawą pojawienia się w Europie tzw. brytyjskiej mutacji wirusa, liczba 
stwierdzonych przypadków zakażeń zaczęła na przełomie lutego i marca 2021 r. 
rosnąć, determinując potrzeby wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych 
obostrzeń, czego przykładem było zamknięcie zakładów kosmetycznych i fryzjer-
skich na okres dwóch tygodni, licząc od 27 marca 2021 r. 

Jak już wspomniano, ze względu na swój zasięg i skutki, pandemia SARS-
COV-2 stwarza możliwości do prowadzenia w jej kontekście działań 
dezinformujących, służących osiąganiu celów politycznych czy ekonomicznych. Jak 
można zaobserwować na wybranych przykładach, wydarzenia takie miały miejsce 
również w Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

Zewnętrzne źródła dezinformacji podczas pandemii 
Analizując politykę informacyjną Federacji Rosyjskiej, realizowaną zarówno 

podczas globalnego kryzysu wywołanego pandemią SARS-COV-2, jak i w prze-
szłości (konflikt na Ukrainie, Brexit itp.), zaobserwować można w niej element 
szeroko prowadzonej kampanii, mającej na celu wpływanie na inne państwa poprzez 
stosowanie dezinformacji. Jej celem jest m.in. poprawa własnego wizerunku na 
arenie międzynarodowej, a także próba podważenia wiarygodności organizacji 
międzynarodowych, takich jak Sojusz Północnoatlantycki czy Unia Europejska. 
Działania te, wymierzone są jednocześnie przeciwko Stanom Zjednoczonym, które 
Federacja Rosyjska postrzega jako swojego głównego politycznego oponenta. 
Niewątpliwie, jak można zaobserwować na rozmaitych przykładach, Rzeczpospolita 
Polska jako państwo członkowskie NATO oraz Unii Europejskiej, od początku 
pandemii była celem ataków dezinformujących, pochodzących zarówno od osób 
pełniących oficjalne funkcje w państwie, jak i od powiązanych z władzami Federacji 
Rosyjskiej mediów.  

Pierwszym szeroko komentowanym przypadkiem dezinformacji wymierzonej 
w Polskę była kwestia nagłaśnianej przez stronę rosyjską pomocy humanitarnej, 
płynącej z jej terytorium do Włoch. 21 marca 2020 r., po wcześniejszych 
uzgodnieniach zawartych między prezydentem W. Putinem a premierem G. Conte, 
rosyjskie ministerstwo obrony narodowej zadeklarowało chęć wysłania środków 
mających wspomóc walkę włoskich lekarzy z pandemią24. Niedługo później, z terenu 
Federacji Rosyjskiej wyleciały samoloty zawierające mobilne zespoły medyczne 
i samochody przygotowane do rozpylania środków dezynfekujących. Propagandowy 
wymiar operacji został podkreślony napisami znajdującymi się na samolotach, które 

                                                           
22 https://www.dw.com/pl/protesty-przeciwko-restrykcjom-w-czasie-pandemii-kto-za-tym-stoi/a-54471303 

(dostęp: 15.01.2021 r.). 
23 https://rcb.gov.pl/nowe-zasady-bezpieczenstwa-od-10-pazdziernika/ (dostęp: 11.01.2021 r.). 
24 https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/news/koronawirus-rosja-wyslala-do-wloch-po 

moc-medyczna/ (dostęp: 10.01.2021 r.). 
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nawiązywały do popularnego filmu „Pozdrowienia z Rosji”. Jednakże skuteczność 
tej pomocy, została przez stronę włoską oceniona negatywnie. Według gazety 
La Stampa, powołującej się na źródła oparte o dane z włoskiego ministerstwa 
zdrowia, jedynie 20% przekazanego sprzętu medycznego było zdatne do użycia, a 
większość personelu nie była medykami, lecz funkcjonariuszami rosyjskiego 
ministerstwa obrony. Wraz z wylotem pomocy humanitarnej Federacji Rosyjskiej, 
rozpoczęły się działania dezinformujące wymierzone w Polskę. Wówczas 
w Internecie zaczęły pojawiać się informacje mówiące o tym, że Polska zablokowała 
własną przestrzeń powietrzną, a samoloty rosyjskie, by dostarczyć środki medyczne 
do Włoch, musiały pokonywać dwukrotnie dłuższą trasę. Jednym z pierwszych 
źródeł rozpowszechniana tej fałszywej informacji była grupa o nazwie „Braterstwo 
Polsko–Rosyjskie”, założona na portalu Facebook. Obecnie (stan na marzec 2021 
r.) liczy ona ponad 6 tys. osób. Jej członkowie wspierają narracje mówiące 
o antyrosyjskim charakterze polskiego państwa, który wynika m.in. z sojuszu ze 
Stanami Zjednoczonymi25. Istotny wydaje się fakt, że przewodniczącym 
wspomnianej organizacji jest P. Radtke, dziennikarz publikujący m.in. w pro-
rosyjskim portalu Sputnik, na którym w przeszłości zamieszczał artykuły dotyczące 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, rzezi na Wołyniu czy niszczenia pomników bohaterów 
radzieckich na terenie Polski. Skalę dezinformacji, wynikającej z rozpowszechniania 
przez wspomnianą grupę teorii o polskiej blokadzie powietrznej, pokazuje zasięg 
dotyczącego tego domniemanego zdarzenia postu na portalu Facebook. W ciągu 
doby od publikacji, zareagowało na niego ponad 3 tys. osób, a ponad 300 razy został 
on udostępniony26. Oprócz przytoczonej prorosyjskiej grupy, informację o braku 
zgody Polski na przelot potwierdził także Sputnik, cytując wypowiedź zamieszczoną 
na portalu Twitter przez A. Puszkowa, która brzmiała następująco: „Polska nie 
przepuściła rosyjskich samolotów z pomocą dla Włoch poprzez swoją przestrzeń 
powietrzną. Jest to podłość na poziomie polityki publicznej. Tym bardziej, że pomoc 
trafiła do sojusznika Polski w UE i NATO. Odtąd Rosja nie powinna wychodzić 
Polsce naprzeciw. W niczym!”27. Można stwierdzić, że cytat ten stanowi 
potwierdzenie wiodącej narracji środowisk związanych z władzami Federacji 
Rosyjskiej, których celem dezinformacji jest wywołanie podziałów i sporów pomiędzy 
państwami członkowskimi NATO i Unii Europejskiej, które w percepcji Rosjan, 
zagrażają bezpieczeństwu ich państwa. Równocześnie, niezależnie od przyto-
czonych przykładów, informacje o rzekomej polskiej blokadzie powietrznej, były 
udostępniane przez tzw. trolli internetowych na utworzonych przez nich w mediach 
społecznościowych kontach. Teza o blokadzie powietrznej została zdementowana 
przez rzecznika prasowego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej P. Łukaszewicza 
oraz Ministerstwo Zdrowia28. Analizując skutki przytoczonych przykładów działań 
dezinformujących, można zaobserwować, że objęły one zasięgiem zarówno 
społeczeństwo, całe państwo jak i obszar międzynarodowy. Wiele osób 
zamieszkujących terytorium Polski, uwierzyło w informację rozpowszechnianą przez 
prorosyjskie media, przyjmując negatywną postawę do działań władz administracji 

                                                           
25 https://www.facebook.com/groups/baczerozo/ (dostęp: 10.01.2021 r.). 
26 https://sprawdzam.afp.com/nie-polska-przestrzen-powietrzna-nie-zostala-zamknieta-dla-samolotu-z-

rosji-z-pomoca-humanitarna-dla (dostęp: 10.01.2021 r.). 
27 https://fibis.pl/zagadnienia/chiny-i-federacja-rosyjska-wykorzystanie-epidemii-koronawirusa-do-prowa 

dzenia-walki-informacyjnej/ (dostęp: 10.01.2021 r.). 
28 https://twitter.com/MSZ_RP/status/1242390602802761729 (dostęp: 10.01.2021 r.). 
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publicznej. Z perspektywy państwa i jego wizerunku na arenie międzynarodowej, 
stanowi to poprzez fałszywe uwypuklanie tezy, że w momencie kryzysu, każdy 
podmiot realizuje wyłącznie własne interesy, nie przestrzegając zobowiązań 
wynikających z zawartych sojuszy, również podważenie jego wiarygodności.  

Strona rosyjska postanowiła także poprzez działania dezinformujące 
sabotować plany władz Polski, dotyczące budowy na terytorium RP elektrowni 
jądrowej. W artykule opublikowanym na polskim portalu energetyka24.com, 
poświęconemu problematyce bezpieczeństwa energetycznego, przedstawiono 
informacje dotyczące impasu decyzyjnego, związanego z problemami finansowymi 
i lokalizacyjnymi, wpływającymi na realizację strategicznego przedsięwzięcia. 
Zostało jednak podkreślone, że jest to problem, który zaistniał już przed pandemią29. 
Mimo to, rosyjskie portale internetowe zajmujące się energetyką jądrową, powołując 
się na przytoczony artykuł, sformułowały fałszywą narrację mówiącą o tym, że 
Polska zrezygnowała z planów wybudowania elektrowni30, co stanowi 
egzemplifikację metody „mieszania prawdy z fałszem”. 

Kolejnym przykładem działań Federacji Rosyjskiej, które pokazały jak istotnie, 
poprzez dezinformację można wpływać na bezpieczeństwo społeczne, jest 
publikowanie nieprawdziwych informacji dotyczących samego wirusa i jego efektów. 
Według portalu Unii Europejskiej euvsdisinfo.eu, zajmującego się nagłaśnianiem 
tzw. fake newsów, głównym podmiotem odpowiedzialnym za rozpowszechnianie 
fałszywych informacji i spiskowych teorii związanych z pandemią, są ściśle związane 
z władzami Federacji Rosyjskiej prorosyjskie portale31. Jak pokazują dane 
statystyczne przytoczonego portalu, do grudnia 2020 r., aż 675 przypadków 
dezinformacji w zakresie pandemii, miało źródło w środowiskach związanych 
z Kremlem. Celem Rosji jest wprowadzanie chaosu informacyjnego, który przekłada 
się na nieufność obywateli wobec rządzących, a także międzynarodowych 
organizacji, takich jak Unia Europejska. W związku z tym, w prorosyjskich mediach 
często podkreśla się i nagłaśnia odbywające się protesty społeczne wobec 
obostrzeń, wprowadzanych w celu minimalizacji transmisji wirusa. Działania te 
stanowią zatem przykład zastosowania w dezinformacji metody „generalizacji”. 
Przytaczany prorosyjski portal Sputnik, podobnie jak inne ośrodki propagandowe, 
promują podczas pandemii wśród społeczeństwa polskiego tzw. działania 
„antysystemowe”, zorientowane przeciwko organom władzy. Należy podkreślić, iż 
na podstawie obserwacji działań dezinformujących Federacji Rosyjskiej wobec 
innych państw, w których szczególnie aktywna jest działalność prorosyjskich 
mediów, takich jak np. Russia Today, niewydolność rządów państw wobec pandemii 
jest podkreślana niezależnie od poglądów politycznych ugrupowań, sprawujących 
władzę w tych państwach. 

Kolejnym przykładem stosowania przez portal Sputnik metody „generalizacji”, 
a także „mieszania prawdy z fałszem” jest relacjonowanie przez niego zgromadzeń 
przeciwników obowiązujących w Polsce podczas pandemii obostrzeń (np. z 16 
stycznia 2021 r.), czy protestów rolników. W tych przypadkach, manipulacja dotyczy 
faktu, że w rzeczywistości protesty te nie mają charakteru prorosyjskiego, lecz 
dziennikarze Sputnika podkreślają fałszywy fakt postulowania w protestach kontroli 

                                                           
29 https://www.energetyka24.com/czy-koronawirus-pogrzebie-polski-atom-komentarz (dostęp: 12.01.2021 r.). 
30 https://www.gov.pl/web/sluzby-specjalne/polska-na-celowniku-dezinformacji (dostęp: 12.01.2021 r.). 
31 https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-update-short-assessment-of-narratives-and-disinformation-

around-the-covid-19-pandemic-update-may-november/?highlight=russia (dostęp: 12.01.2021 r.). 



 49   

 

 

produktów żywnościowych sprowadzanych z Ukrainy, a także poluzowanie 
możliwości sprzedaży towarów do Rosji, co dla samej Federacji Rosyjskiej byłoby 
korzystne. Oprócz nagłaśniania i podnoszenia skali oraz rangi protestów, 
prorosyjskie media starają się przekonać społeczeństwa do tego, że pandemia 
w istocie jest wcześniej zaplanowanym wydarzeniem, zorganizowanym przez osoby 
wpływowe w obszarze biznesu, takie jak B. Gates czy G. Soros. Portale związane 
ze środowiskami reprezentującymi skrajnie prawicowe poglądy (np. „N.Czas”), 
regularnie publikują treści związane z rzekomą szkodliwością szczepionek, czy 
nowym porządkiem świata, wprowadzonym przy użyciu pandemii SARS-COV-232. 
Publikowanie takich treści stanowi zagrożenie bezpieczeństwa społecznego, 
ponieważ tworzy grupy społeczne, nieprzyjmujące innych faktów (nierzadko 
sprzecznych z ze stanem faktycznym) niż tych przedstawianych w czytanych przez 
siebie mediach. 

Wobec oskarżeń o szerzenie dezinformacji, władze Federacji Rosyjskiej 
przedstawiają kontrargumenty podkreślające problem, jakim w ich percepcji jest 
zjawisko rusofobii, co wpisuje się w oficjalną narrację związaną z tzw. syndromem 
oblężonej twierdzy i stanowi egzemplifikację dezinformującej metody „nierównej 
reprezentacji”. Przykładem tego są artykuły publikowane na portalach takich jak 
rubaltic.ru, wskazujące na głoszenie treści rusofobicznych i antyrosyjskiej retoryki 
przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, a także Polskę, ze względu na rzekomą 
nienawiść Polaków do narodu rosyjskiego33. Przykładem ukazującym to, jak 
Rosjanie starają się walczyć z tezą, głoszącą, że ich działania są źródłem groźnej 
dezinformacji, jest wywiad z grudnia 2020 r., przeprowadzony przez L. Swiridowa 
z A. Baranowską, opublikowany na portalu Sputnik. Polka podkreśliła w nim, że 
absurdalnym jest twierdzenie, że to Rosja propaguje teorie spiskowe dotyczące 
panującej pandemii. W żadnych źródłach nie można jednak odnaleźć żadnych 
informacji na temat samej A. Baranowskiej ani tego czym się zajmuje. Stąd też 
istnieje prawdopodobieństwo, że wywiad ten został całkowicie spreparowany. 

Federacja Rosyjska nie jest jednak jedynym źródłem szerzenia dezinformacji 
na temat pandemii SARS-COV-2, w tym w Polsce. Drugim, najaktywniejszym 
podmiotem prowadzącym takie działania w skali globalnej, są Chiny. Podobnie jak 
w przypadku działań rosyjskich, także Chińczycy do dezinformacji w największym 
stopniu wykorzystują media – w tym internetowe. W przeciwieństwie do 
dezinformacji rosyjskiej, głównym celem dezinformacji chińskiej nie jest osiąganie 
kapitału politycznego, lecz prowadzenie fałszywej polityki informacyjnej, mającej 
przerzucić odpowiedzialność za pandemię na inny podmiot, mimo, że jej źródło 
miało w rzeczywistości miejsce w Chinach. Jest to zatem stosowanie metody 
dezinformacji, jaką jest „negacja faktów”. 

Działania dezinformujące, mające na celu przeniesienie odpowiedzialności za 
wybuch pandemii, są prowadzone przez stronę chińską na dwa sposoby. Pierwszym 
z nich jest powielanie teorii o odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych za 
niekontrolowane „wypuszczenie” wirusa i spowodowanie tym globalnego kryzysu34. 
Przykład tego stanowi wywiad przeprowadzony z chińskim ekspertem, który wygłosił 

                                                           
32 https://nczas.com/2021/01/16/wyszczepianie-czy-mamy-status-bydla/ (dostęp: 18.01.2021 r.). 
33 https://pl.rubaltic.ru/politics/17122020-rusofobia-przybra-a-posta-pandemii-w-konflikcie-mi-dzy-polsk-

a-ue-zobaczyli-r-k-kremla/ (dostęp: 24.01.2021 r.). 
34 https://polskatimes.pl/koronawirus-chiny-i-usa-spieraja-sie-o-to-kto-wywolal-pandemie-donald-trump-

wirusa-mozna-bylo-zatrzymac-tam-skad-pochodzi/ar/c1-14869393 (dostęp: 24.01.2021 r.). 
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tezę, głoszącą, że relatywnie szybie opracowanie szczepionki na „koronawirusa” 
przez amerykańskich naukowców było spowodowane ich wiedzą o nieuchronności 
wybuchu pandemii, którą wywołali35. Działania propagandowe, atakujące Stany 
Zjednoczone, były kierowane zarówno poprzez oficjalne media (np. gazetę Global 
Times) jak i chińskich polityków (np. rzecznika ministerstwa spraw zagranicznych 
Z. Liijana)36. Narracja ta była powielana również przez media prorosyjskie, co 
spowodowało docieranie tych informacji także do Polski37. Obarczenie rzekomą winą 
Stanów Zjednoczonych, jest związane z negatywnym odbiorem działań Chińskiej 
Republiki Ludowej, która ukrywała przed światem zagrożenie potencjalnym 
wybuchem pandemii, bagatelizując je i marginalizując, co nie pozwoliło innym 
państwom na odpowiednie przygotowanie się na zaistniałą okoliczność. W związku 
z tym, chińscy politycy zdecydowali się na propagowanie teorii o prowadzeniu przez 
ich państwo wzorcowej polityki ograniczania transmisji wirusa.  

Pomimo, że jak wspomniano, osiąganie kapitału politycznego nie stanowi 
głównego celu chińskich działań dezinformujących, to rozprzestrzenianie się 
pandemii, skutkujące np. globalnym zwiększeniem użytkowania Internetu (ze 
względu na wzrost zdalnej formuły pracy), spowodowało możliwość promowania 
chińskich rozwiązań technologicznych (np. sieci 5G), które w okolicznościach zmian 
w funkcjonowaniu społeczeństw wskutek pandemii, mogą okazać się użyteczne, np. 
w zdalnej opiece medycznej. Działania te mogą bowiem przekonać do zakupu 
chińskich technologii państwa, które ze względów politycznych (np. sojuszu ze 
Stanami Zjednoczonymi, jak w przypadku Polski) dotychczas były nastawione do 
chińskich nowoczesnych technologii relatywnie sceptycznie38. 

Oprócz ukazywania własnego państwa jako lidera w walce z pandemią SARS-
COV-2 i przedstawiania jako źródła problemu innych podmiotów, Chińska Republika 
Ludowa postanowiła także jako środek do wpływania na zagraniczne społeczeństwa 
i polityków wykorzystać niesienie pomocy humanitarnej. Zjawisko to jest przez wielu 
ekspertów określane mianem „dyplomacji maseczkowej”39. Za sprawą dostarczania 
przez Chiny środków pomocy humanitarnej (np. maseczek), zaangażowana została 
w nią także Rzeczpospolita Polska. Wiele portali informacyjnych powielało 
informację, że pomoc ta miała charakter bezpłatny i była spowodowana chęcią 
wymiany doświadczeń i pomocy dla krajów europejskich, co nie było zgodne ze 
stanem rzeczywistym40. Dodatkowo, jak pokazały przypadki z Czech, Holandii 
i Polski, jakość sprzętu dostarczanego z Chin nie była odpowiednia, gdyż w wielu 
przypadkach asortyment nie spełniał wymogów, np. sanitarnych norm maseczek 
i skuteczności testów41. Informację promujące pomoc płynącą z Chin, trafiały do 

                                                           
35 https://twitter.com/wutingzy/status/1240661305792565248 (dostęp: 24.01.2021 r.). 
36 https://polskatimes.pl/koronawirus-chiny-i-usa-spieraja-sie-o-to-kto-wywolal-pandemie-donald-trump-

wirusa-mozna-bylo-zatrzymac-tam-skad-pochodzi/ar/c1-14869393 (dostęp: 24.01.2021 r.). 
37 https://www.dw.com/pl/rosyjska-dezinformacja-w-czasach-pandemii-koronawirusa/a-52806410?fbclid 

=IwAR3cA-cWlBk9d_COXyYX_bPsbIKZUGAyvyTuLnvOm0G-lf_51mmYBgJ5VQw (dostęp: 15.01.2021 r.). 
38 https://www.medonet.pl/zdrowie,technologia-5g-otworzy-w-medycynie-nowe-mozliwosci-diagnostyki-i-

leczenia,artykul,1734105.html (dostęp: 15.01.2021 r.). 
39 https://instytutboyma.org/pl/utrata-twarzy-na-rzecz-maseczki-chinska-dyplomacja-maseczkowa/ (do- 

stęp: 15.01.2021 r.). 
40 https://fibis.pl/zagadnienia/chiny-i-federacja-rosyjska-wykorzystanie-epidemii-koronawirusa-do-prowa 

dzenia-walki-informacyjnej/#_ftn2 (dostęp:15.01.2021 r.). 
41 https://spidersweb.pl/plus/2020/05/spidersweb-pl-plus-chiny-wojna-ameryka-propaganda-pandemia 

(dostęp: 15.01.2021 r.). 



 51   

 

 

Internetu m.in. za pomocą licznych kont na portalach społecznościowych, 
tworzonych ad hoc w celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców. Informacje 
te, w celu docierania do konkretnych grup użytkowników, m.in. ze względu na 
narodowość i poglądy polityczne, mają charakter zautomatyzowany. W celu 
maksymalnego zwiększenia zasięgów w sieci i poszerzania kręgu odbiorców, 
zadania te są realizowane przez prywatne firmy, takie jak OneSight, a nadzór nad 
procesem dezinformacji pełni wydział prac zjednoczonego frontu w Komitecie 
Centralnym Komunistycznej Partii Chin42. 

 
 Podsumowanie 
 Na wybranych przykładach, w artykule przedstawiono w jak istotny sposób, 
podczas globalnej pandemii, dezinformacja wpływa na bezpieczeństwo społeczne, 
w tym Rzeczpospolitej Polskiej. Jej negatywne skutki, takie jak radykalizacja 
i polaryzacja społeczeństwa są zauważalne zarówno w mediach (zwłaszcza 
w Internecie) jak i podczas coraz częściej odbywających się protestów, które 
determinują spadek zaufania do organów władzy publicznej.  
 Niewątpliwie, ze względu na swoją aktualność, istotę oraz dynamikę zmian, 
podjęta w artykule problematyka wymaga prowadzenia dalszej eksploracji, m.in. 
zbadania realnej możliwości wpływania państw jak i jednostek na kształtowanie 
opinii społecznej poprzez działania dezinformujące. Artykuł nie wyczerpuje zatem w 
pełni analizowanej problematyki, lecz stanowiąc diagnozę dotychczasowego wpływu 
dezinformacji na bezpieczeństwo społeczne Rzeczpospolitej Polskiej, stwarza 
możliwość kontynuacji prowadzonych w zaproponowanym obszarze badań.  
 Przedstawione w oparciu o studium przypadku pandemii SARS-COV-2 
w artykule przykłady działalności dezinformującej pokazują jednak, iż bez wątpienia 
w istotny sposób wpływa ona na bezpieczeństwo społeczne, w tym jego potencjalne 
osłabienie – zarówno w przypadku Rzeczpospolitej Polskiej, jak i innych państw. 
  
 Streszczenie 
 Globalna pandemia SARS-COV-2, oprócz negatywnych skutków zdrowotnych 
oraz gospodarczych, generuje także zagrożenie bezpieczeństwa społecznego, 
wynikającego z negatywnego oddziaływania na ludzką psychikę, wskutek 
otrzymywania na temat pandemii wielu informacji, w tym informacji celowo 
spreparowanych. Działania takie, prowadzone są zarówno przez władze państw, jak 
i pojedyncze osoby, np. użytkowników Internetu. Celem jest destabilizowanie 
państw, poprzez osłabianie poczucia zaufania obywateli do ich władz. Działania te 
są jedną z form wojny informacyjnej. Niniejsze opracowanie przybliża jej pojęcie 
i wskazuje na jej negatywny wpływ na bezpieczeństwo społeczne. Wskazuje także 
istotę oraz metody dezinformacji jako jednej z form walki informacyjnej. W tekście 
przedstawiono definicję infodemii, a także opisano działania dezinformujące 
podmiotów państwowych, skierowanych przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. 
Przedmiot badań stanowiły działania dezinformujące w kontekście pandemii SARS-
COV-2, ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych przeciwko 
Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym celem artykułu było określenie wpływu 
dezinformacji w kontekście pandemii SARS-COV-2 na bezpieczeństwo społeczne 
Rzeczpospolitej Polskiej. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę źródeł: 

                                                           
42 https://pism.pl/publikacje/Dezinformacja_Chin_i_Rosji_w_trakcie_pandemii_COVID19 (dostęp: 15.01.2021 r.). 
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literatury oraz witryn internetowych. Jak można zaobserwować na podstawie analizy 
treści źródeł, aktywną działalność dezinformującą, zagrażającą bezpieczeństwu 
społecznemu Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzą zarówno podmioty państwowe 
(Chiny i Rosja) oraz powiązane z nimi media. 
 Słowa kluczowe: infodemia, SARS-COV-2, pandemia, dezinformacja, 
wojna informacyjna, bezpieczeństwo społeczne, Rzeczpospolita Polska. 
 
 Summary 
 The global SARS-COV-2 pandemic, in addition to negative health and 
economic effects, also generates a threat to social security, resulting from the 
negative impact on the human psyche, as a result of receiving a lot of information 
about the pandemic, including information intentionally prepared. Such activities are 
carried out by both state authorities and individuals, e.g., Internet users. The aim is 
to destabilize states by weakening the citizens' sense of trust in their authorities. 
These actions are one of the forms of information warfare. This study introduces its 
concept and indicates its negative impact on social security. It also indicates the 
essence and methods of disinformation as one of the forms of information warfare. 
The text presents the definition of infodemia, as well as the disinformation activities 
of state entities directed against the Republic of Poland. The subject of the research 
were disinformation activities in the context of the SARS-COV-2 pandemic, with 
particular emphasis on activities directed against the Republic of Poland. The main 
purpose of the article was to determine the impact of disinformation in the context of 
the SARS-COV-2 pandemic on the social security of the Republic of Poland. The 
research method used was the analysis of sources: literature and websites. As can 
be seen on the basis of the analysis of the content of the sources, active 
disinformation activities that threaten the social security of the Republic of Poland 
are carried out by both state-owned entities (China and Russia) and related media. 

Keywords: infodemia, SARS-COV-2, pandemic, disinformation, information 
warfare, social security, Republic of Poland. 
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BEZPIECZEŃSTWO JAKO ELEMENT PROCESU INTEGRACJI 
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 Wstęp 
 Współczesny rozwój systemu społeczno-gospodarczego i kulturowego 
w wymiarze terytorialnym można osiągnąć poprzez skoncentrowanie wysiłków 
i działań społecznych na rozwiązywaniu konkretnych lokalnych problemów, 
widzianych jako fragmenty szerszych, globalnych zjawisk i uwarunkowań. Potrzebna 
jest zatem integracja form i metod działania w obliczu konieczności poszukiwania 
nowych rozwiązań narastających problemów społecznych i gospodarczych. Należy 
też wskazać na dużą rolę jaką w rozwoju układu terytorialnego stanowi proces 
kształtowania się wspólnot lokalnych oraz integracja wokół wspólnych celów 
i wartości, co powoduje, że różnorodne podmioty znajdujące się w środowisku 
podejmują ukierunkowane zachowania zorientowane na realizację dobra 
wspólnego. Stąd konieczność odniesienia się do obiektywnych wymiarów integracji, 
wyznaczanych przez dominujący typ więzi społecznych i układ ich wzajemnego 
wpływu, obecność konfliktów oraz czynników wpływających na proces rozwoju. Stąd 
potrzeba analizowania rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego 
jednostki terytorialnej pod kątem procesu integracji. Konieczne jest także 
wypracowywanie systemu działań na rzecz integracji terytorialnej i społecznej 
w kontekście całego złożonego mechanizmu zarządzania publicznego. Wymaga to 
analiz oraz opracowań o charakterze teoretycznym jak też dalszych pogłębionych 
badań, których wnioski będą przydatne w praktyce działania sfery publicznej. 
 
 Proces integracji terytorialnej i społecznej  
 Rozwój jednostki terytorialnej wymaga współcześnie zaangażowania wszelkich 
zasobów kapitałowych i społecznych jak też uwzględnienia aspektów 
przestrzennych na poziomie lokalnym, gdyż przekształcanie lokalnych struktur 
społeczno-gospodarczych i przestrzennych stanowi podstawę szeroko 
pojmowanego rozwoju. Stąd zainteresowanie procesem rozwoju lokalnego jako 
sferą integracji wielu różnorodnych czynników i uwarunkowań oraz powiązaną z nimi 
zmianą społeczną. Konieczne jest także uwzględnianie działań ekonomicznych 
i politycznych, które mogą powodować zakłócenia w systemie terytorialnym 
i równowadze ekologicznej, a także przyczyniać się do pogłębiania nierówności 
społecznych i marginalizacji różnych grup społecznych. Zintegrowane podejście 
w tym zakresie powinno uwzględniać współzależność różnych typów zmian, 
obejmujących podstawowe dziedziny rzeczywistości, takie jak wzrost gospodarczy, 
postęp społeczny i zmiany w środowisku1. Ważne staje się tutaj przeciwdziałanie 
nierównomiernej dynamice rozwojowej poszczególnych układów lokalnych, 
uwzględniające kategorię rozwoju zrównoważonego zależnego oraz ideę rozwoju 

                                                           
1 G. Zabłocki, Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, UMK, Toruń 2002. 
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wielofunkcyjnego w układzie społeczno-gospodarczo-przestrzennym2. Istotna staje 
się także lokalność jako pewien układ czy system społeczny będący elementem 
szerszej całości, „bowiem społeczności lokalne należą do owych małych 
cząstkowych społeczności w tym znaczeniu, że zawsze przedstawiają część 
większej, etnicznej czy politycznej struktury społecznej”3. Dlatego też wszelkie 
działania związane z procesami rozwoju lokalnego powinny być ze sobą powiązane 
a przekształcenia społeczno-gospodarcze i przestrzenne układu terytorialnego nie 
mogą być prowadzone oderwaniu od kompleksowego myślenia i pojmowania 
lokalnej rzeczywistości4. Wiąże się to z podejściem zakładającym zintegrowanie 
rozwoju w szerokim wymiarze z działaniami podejmowanymi na poziomie lokalnym, 
co oznacza otwartość oraz współzależność procesów społeczno-gospodarczych. 
Podkreśla to różne aspekty osadzenia lokalności, jako pewnego układu, w szerszym 
otoczeniu systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego.  
 
 Tak więc układ lokalny może być punktem wyjścia do rozważań o procesach 
rozwoju w szerszej skali, przy czym istnieje potrzeba patrzenia na procesy globalne 
poprzez pryzmat tego, co się dzieje w układach lokalnych. Zarazem należy zwrócić 
uwagę na proces organizowania i kształtowania zintegrowanych formalnych i 
nieformalnych struktur na szczeblu lokalnym, służących realizacji wspólnych zadań. 
Ważne jest tutaj kształtowanie właściwych postaw jednostek i grup, które są w stanie 
uruchomić czynniki mobilizujące do zespołowych działań oraz tworzenia i utrzy-
mywania instytucji realizujących potrzeby lokalnych społeczności. Istotna wydaje się 
tutaj rola oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw i aktywności społecznej w 
układach lokalnych w celu budowania lepszych warunków życia. Znaczący rozwój 
systemu społeczno-gospodarczego i kulturowego można osiągnąć przede 
wszystkim przez skoncentrowanie wysiłków i działań społecznych na rozwiązywaniu 
konkretnych lokalnych problemów, widzianych jako fragmenty szerszych, 
globalnych zjawisk i uwarunkowań. Potrzebna jest zatem integracja form i metod 
działania w obliczu konieczności poszukiwania nowych rozwiązań narastających 
problemów społecznych i gospodarczych. Swoistą szansą jest tutaj aktywizacja 
i rozwój społeczności lokalnej, gdzie pojawiają się możliwości odpowiedniego 
kształtowania celów oraz podejmowania działań integrujących społeczność wokół 
zaakceptowanego programu5. Z punktu widzenia integracji lokalnej styl życia 
wyznaczają zmienne strukturalne, jak i osobowościowe, gdzie ważnym elementem 
jest też świadoma aktywność ludzi, skierowana nie tylko na zaspokojenie potrzeb, 
ale także na realizację uznawanych wartości. W ten sposób pojawia się aktywność 
wynikająca z różnych źródeł, która wraz z przedsiębiorczością wspomaga rozwój 

                                                           
2 Por. J. L. Siemiński , Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w procesie transformacji ustrojowej Polski 
lat dziewięćdziesiątych, (w:) Kozakiewicz M. (red.), Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-
ekonomicznych. Księga jubileuszowa IRWiR PAN, Warszawa 1996. 
3 P. Rybicki, (1974), Przemiany miejskich społeczności lokalnych. Wprowadzenie do problemu, (w:) 
Nowakowski S. (red.), Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce, PWN, Warszawa 1974. 
4 Por. M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. UŚ, 
Katowice 2002. 
5 Z. T. Wierzbicki, (1973), Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, (w:) Wierzbicki Z. T. (red.), 
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, Ossolineum, Wrocław 1973. 
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jednostkowy oraz rozwój grup i społeczności lokalnych dzięki złożonemu procesowi 
pobudzania, mobilizacji do działania6. 
 
 Należy wskazać na dużą rolę jaką w rozwoju stanowi proces kształtowania się 
wspólnoty układów lokalnych oraz integracja wokół wspólnych celów i wartości, co 
powoduje, że różnorodne podmioty znajdujące się w środowisku podejmują 
ukierunkowane zachowania zorientowane na realizację dobra wspólnego. Dzięki 
temu możliwy jest kolektywny wysiłek podejmowany przez jednostki i grupy 
społeczne a także organizacje i instytucje na rzecz rozwiązywania określonych, 
lokalnych problemów. Pojawia się w związku z tym solidna podstawa dla rozwijania 
szeroko pojętej partycypacji realizowanej na wielu płaszczyznach: 

- politycznej, kiedy to aktywność wyborcza decyduje o tym, jacy ludzie 
zostaną wybrani do organów lokalnej władzy i czy reprezentować będą 
interesy niektórych grup czy całej wspólnoty samorządowej. Ponadto 
zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym 
ma istotne znaczenie dla zarządzania sprawami danej społeczności; 

- gospodarczej, bowiem przedsiębiorczość lokalna, rozwijanie inicjatyw 
prywatnych oraz zespołów współdziałania gospodarczego jest miarą 
gospodarności i przyczynia się do podnoszenia poziomu życia 
mieszkańców; 

- ekologicznej, kiedy to lokalna świadomość ekologiczna obiektywizuje się 
w zachowaniach mieszkańców chroniących własne środowisko 
przyrodnicze; 

- społecznej, wyrażającej się m. in. w potrzebie organizowania się 
mieszkańców dla rozwiązywania własnych problemów związanych 
z miejscem zamieszkania;  

- bezpieczeństwa, jako swoistej kategorii jakości życia oraz stanu 
umożliwiającego niezagrożone niczym aktywne uczestnictwo w procesie 
rozwoju.  

 
 Zintegrowany rozwój lokalny należy zatem postrzegać wieloaspektowo, 
ponieważ osiągnięcie celu jakim jest pozytywna zmiana cywilizacyjnej w warunkach 
życia mieszkańców danego układu lokalnego zależy zarówno od wskaźników 
ekonomicznych, zasobów materialnych i technologicznych, stopnia „uspołecznienia 
jednostek” nabierających poprzez uczestnictwo w programach rozwoju 
doświadczenia i odpowiedzialności za sytuację w swoim miejscu zamieszkania, a co 
wiąże się ze stopniem identyfikacji ze społecznością i programami działań lokalnych, 
a także od lokalnego systemu norm i wartości, który może być stymulatorem 
gotowości do szerokiego udziału mieszkańców w lokalnym systemie podejmowania 
decyzji i kreacji demokratycznych struktur władzy i przywództwa. Dlatego też 
współczesny rozwój lokalny zawiera w sobie aspekty ekonomiczno-gospodarcze, 
społeczne, psychologiczne, kulturowe i polityczne, co wyraźnie świadczy o jego 
zintegrowanym charakterze7. Konieczne jest zatem odniesienie się do obiektywnych 
wymiarów integracji, wyznaczanych przez dominujący typ więzi społecznych i układ 

                                                           
6 E. Psyk-Piotrowska, Aktywizacja i rozwój lokalny jako program i metoda działania na rzecz zmian, 
„Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 37, 2011. 
7 P. Starosta, Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku 
makrospołecznego, Łódź: Wyd. UŁ, 1995. 
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ich wzajemnego wpływu, wzór i stopień integracji społecznej, obecność konfliktów 
oraz czynników i przejawów dezintegracji. Ważne stają się świadomościowe 
wskaźniki integracji jako lokalny system wartości, stopień identyfikacji ze 
społecznością lokalną, lokalny układ interesów, świadomość interesu lokalnego 
i gotowość do jego obrony przez wspólne działania. Zarazem wzory przystosowania 
się mieszkańców do zmieniających się warunków otoczenia wyznaczają stopień 
gotowości do współdziałania, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, nawyki 
i formy aktywności mieszkańców, wzory mentalności, lokalne i regionalne etosy. 
Wymaga to integracji różnego rodzaju form aktywności i związanych z tym 
instrumentów działania. Aktywizacja i rozwój współczesnych społeczności 
samorządowych łączy różnorodne podejścia i stanowi swoiste zbiorowe 
przedsięwzięcie, które wymaga zaangażowania emocjonalnego i wysiłku 
mieszkańców. Ma też charakter procesu, który przebiega według pewnych etapów, 
dotyczących zarówno przygotowania programu, gdzie wytyczony jest cel i kierunki 
dążeń do celu, jak i jego realizacji wraz z elementami kontroli przebiegu. 
Jednocześnie konieczny jest wybór określonej metody postępowania, aby uzyskać 
jak najwyższą skuteczności podejmowanych przedsięwzięć i efektywność wyników. 
Kompleksowe rozumienie aktywizacji i rozwoju lokalnego wskazuje zarówno na rolę 
planowania rozwoju a więc przyjętej zasady postępowania w konstrukcji planu i jego 
realizacji, jak i znaczenie uczestnictwa społecznego w budowaniu lepszej 
przyszłości własnego środowiska społeczno-kulturalnego i materialnego. Pojawia 
się w związku z tym wieloaspektowy proces aktywizacji obywatelskiej związany 
z poszukiwaniem możliwości współdecydowania oraz identyfikacji za układem 
terytorialnym8. Zasadne wydaje się tutaj wyodrębnienie czterech zasadniczych 
podejść, takich jak9: 

- proces przeprowadzania zmian z zachowaniem jego pewnych sekwencji; 
- metodę, gdzie kładzie się nacisk na dobór takich sposobów postępowania, 

aby uzyskać wysoką efektywność osiągnięć zamierzonych; 
- program, w którym zawarte są zadania do realizacji i wytyczone kierunki 

rozwoju oraz 
- ruch społeczny, „zbiorowe przedsięwzięcie dla ustalania nowego porządku 

życia” według pewnej filozofii. 
 
 Zintegrowane podejście terytorialne akcentuje wykorzystanie istniejących 
potencjałów, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału społecznego w skali 
lokalnej i regionalnej. Stwarza to możliwość poprawy poziomu jakości życia, jak też 
umożliwia osiągnięcie korzyści poprzez zdynamizowanie i poszerzenie zakresu 
wzajemnych relacji. Staje się to także istotne z punktu widzenia procesów 
decyzyjnych, sposobu wykorzystywania środków finansowych, jak i nowych 
możliwości prowadzenia polityki rozwoju10. Ważne staje się także wypracowanie 
i wdrażanie mechanizmów zintegrowanego podejścia terytorialnego, gdzie punktem 
wyjścia staje się podejście funkcjonalne oraz dostrzeganie wzajemnych związków 

                                                           
8 Por. E. Psyk-Piotrowska, Aktywizacja i rozwój lokalny jako program i metoda działania na rzecz zmian, 
„Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica” 37, 2011. 

9 Z. T. Wierzbicki, Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, (w:) Wierzbicki Z. T. (red.), 
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych, Ossolineum, Wrocław 1973. 

10 E. Szafranek, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające kształtowanie 
centrów rozwoju regionalnego, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 32, 2015, s. 81-94. 
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i zależności pomiędzy różnymi podmiotami, co sprzyja szeroko pojmowanemu 
procesowi zarządzania publicznego. Instrumenty zintegrowanego podejścia 
terytorialnego rozszerzą zakres i zwiększą możliwości prowadzenia polityki lokalnej 
z jednoczesnym rozwijaniem nowych płaszczyzn współpracy. Zintegrowane 
podejście terytorialne wpisuje się w proces kształtowania nowego sposobu 
zarządzania rozwojem opartego na silnym zaangażowaniu społecznym, co prowadzi 
do bardziej skutecznego rozwiązywania problemów oraz przyjęcia szerokiej 
perspektywy pojmowania przestrzeni publicznej jako przestrzeni bezpiecznej. W tym 
kontekście ważna staje się aktywna integracja społeczna i terytorialna jako 
instrument osiągania celów publicznych na drodze zintegrowanego podejścia.  
 
 Ważna staje się aktywna integracja pozwalająca na skuteczne zarządzanie 
oraz usprawnienie zaspokajania potrzeb publicznych, poprzez dostarczanie 
kluczowych usług niezbędnych dla zapewnienia wysokiej jakości życia. Integracja 
społeczna jako partnerstwo w rozwoju to proces długotrwały i skomplikowany, 
wymagający zmian na polu informacyjnym, organizacyjnym, programowym i meto-
dycznym, a także zmian w sposobie myślenia wielu ludzi.  
 
 Wydaje się, że społeczność będąca wspólnotą różnorodnych indywidualności 
gwarantuje najkorzystniejsze warunki rozwoju, pozwalając na lepsze rozumienie 
i poznania siebie istniejących uwarunkowań. Ważne staje się także przygotowanie 
do podejmowania różnych form aktywności, pełnienia odpowiednich ról społecznych 
oraz ponoszenia wysiłków na rzecz rozwiązywania problemów. Integracja niesie za 
sobą szereg korzyści poprzez rozwijanie kontaktów, kreowanie form uczenia się, 
nabywa umiejętności, wymiany informacji i wzorów kulturowych, a także norm 
współdziałania. Ważne jest także uczenie się społecznego sposobu bycia, 
identyfikacji ze swoim terytorium oraz funkcjonującymi tam grupami społeczno-
zawodowymi i kulturowymi, jak też odpowiednie pojmowanie i postrzeganie 
otaczającej rzeczywistości. Pozwala to na kształtowanie nawyków i umiejętności, 
rozwój potrzeb, zainteresowań, emocji, systemów wartości, przekonań, a także 
postaw i samooceny działań. Szczególną uwagę należy zwrócić na pozytywny 
wpływ integracji na rozumienie zróżnicowanego obrazu społeczeństwa oraz 
kształtowanie wizerunku danej społeczności. Jest to również szansa na prawidłowy 
rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny oraz wydatna pomoc w realizacji 
planów związanych z rozwojem jednostki terytorialnej, ucząc zarazem 
współodpowiedzialności za wspólnotę. Rozumienie i aktywne stosowanie procesu 
integracji sprzyja zdobywaniu nowej wiedzy, doświadczeń, wzbogaca umiejętności 
działania, rozwija formy i metody komunikacji społecznej.  
 
 Bezpieczeństwo jako element społecznego wymiaru procesu integracji  
 rozwoju lokalnego 
 Współcześnie ważne staje się tworzenie aktywnej społeczności pojmowanej 
jako wspólnota współdziałania, która wykracza poza perspektywę doraźnego 
działania razem i wymaga spojrzenia długofalowego, opartego o proces 
społecznego integrowania wspólnych wartości. To stwarza możliwość rzeczywistej 
i pogłębionej mobilizacji lokalnego potencjału na rzecz rozwoju. Dzięki temu 
powstaje wspólnota współpracująca tworząca przestrzeń powiązań i pozytywnych 
więzi, gdzie generowany jest cały dynamiczny system powiązań.  



62 
 

 

 
 Staje się to podstawą skutecznej aktywności środowiskowej a jednocześnie 
pozwala na uruchomienie długofalowego procesu kształtowania i rozwoju 
kompetencji społecznych przydatnych w realizacji działań na rzecz zaspokajania 
potrzeb i rozwiązywania lokalnych problemów. Uruchamiany zostaje też proces 
polegający na odkrywaniu, ukierunkowywaniu i wyzwalaniu dynamiki potencjału 
danego środowiska, postrzeganego jest jako źródło zmiany i rozwoju, co w znacznej 
mierze podtrzymuje życie wspólnotowe, będąc jedną z cech współczesnej polityki 
rozwoju. Zatem aktywna społeczność to wspólnota obywateli, która świadomie 
i odpowiedzialnie zarządza swoim terytorium, kierując się dobrem zarówno jednostki 
jak i wspólnoty. Efekt podejmowanych działań zależy od wielu czynników, które 
muszą być rozpoznane i odpowiednio koordynowane, co przyczyni się zarówno do 
stymulowania procesu rozwoju, jak i do zapobiegania konfliktom i sytuacjom 
kryzysowym, zagrażającym poczuciu bezpieczeństwa wspólnoty. Należy 
przypomnieć, że społeczność lokalna to splot zależności pomiędzy obywatelami, 
a władzami i administracją samorządową, gdzie w ramach współrządzenia władza 
lokalna wspiera rozwój różnych form obywatelskiej aktywności oraz wykorzystuje 
zasoby lokalne do tworzenia sieci partnerstw i powiązań lokalnych, które tworzą 
synergię i kreują najlepsze rozwiązania a także odpowiadają na potrzeby związane 
ze zwiększeniem odporności na gwałtowne i nieprzewidziane zmiany. W ten sposób 
tworzona jest przestrzeń współpracy gdzie integrują się różnorodne kierunki 
i czynniki aktywności i gdzie poprzez samoorganizację tworzy się obszar dla własnej 
ekspresji, inicjatywy i działań, co gwarantuje większą skuteczność, efektywność oraz 
bezpieczeństwo podejmowanych przedsięwzięć11. Dla podtrzymania dynamiki 
rozwoju niezbędne staje się kształtowanie układu społecznego, generującego 
określone więzi rozpatrywane przez pryzmat budowania wzajemnych relacji oraz 
tworzenia sieci powiązań mających wpływ na kształtowanie się potencjału dla 
zaspokajania potrzeb lokalnych. Konieczne jest jednak poczucie zaufania, lojalności 
oraz wzajemności, wypracowanie własnych kanałów informacji, uznawanie 
wspólnych norm i oczekiwań a także poczucie solidarności grupowej. Staje się to 
podstawą dla kształtowania solidaryzmu społecznego i samorządowego, jako 
ważnej formy budowania systemu bezpieczeństwa lokalnego, co przekłada się to na 
działalność na rzecz wspólnego dobra wspólnego. Zorganizowana w odpowiednią 
strukturę opartą o gęstą sieć relacji społeczność, może aktywnie działać na rzecz 
swoich spraw, trafnie diagnozować i efektywnie rozwiązywać własne problemy, 
zapobiegać konfliktom, łagodzić napięcia, podejmować działania w sytuacjach 
kryzysowych. Dzięki wspólnym kanałom komunikacji i ustalonym zasadom wewnątrz 
społeczności lokalnej, możliwe jest przeprowadzenie różnorodnych inicjatyw jak też 
inwestowanie we wspólne działania. Rozwinięte i utrwalone więzi są silnym spoiwem 
danej społeczności, która dzięki temu nie jest jedynie zbiorowością jednostek 
osadzonych na danym terytorium, lecz tworzy żywy organizm oparty o sieć 
związków między mieszkańcami. Umacniają się wówczas nawyki działania na rzecz 
dobra wspólnego oraz współpracy z innymi ludźmi, co wzmacnia partycypację 
obywateli w życiu publicznym, sprzyja poczuciu przynależności do wspólnoty, wiąże 
się z dalszym rozwojem jednostki terytorialnej oraz kształtuje i rozwija postawy 

                                                           
11 Por. Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk T. II ( praca zbiorowa), Wyd. Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa, 2014. 
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odpowiedzialności za losy własnego terytorium. Nie bez znaczenia jest tutaj 
poczucie bezpieczeństwa i dobrego współżycia w ramach wspólnej przestrzeni. Tak 
więc aktywna społeczność to wspólnota obywateli, która świadomie i odpowie-
dzialnie zarządza swoim terytorium, realizując cel jakim jest poprawa poziomu 
jakości życia, gdzie ważnym elementem jest poczucie szeroko pojmowanego 
bezpieczeństwa. Niezwykle istotna staje się tutaj skuteczność oddziaływania 
wspierana aktywnością władz i administracji samorządowej, dzięki otwartości, 
dwustronnej komunikacji, czy tworzeniu dogodnych warunków dla działalności 
ekonomicznej i społecznej. Konieczne jest w związku z tym integrowanie 
różnorodnych obszarów aktywności oraz koordynowanie wysiłków administracji 
publicznej i partnerów społeczno-gospodarczych. Dlatego też niezbędne staje się 
uruchomienie energii ludzi, ich przedsiębiorczości i zdolności do innowacji, co 
gwarantuje długofalowy rozwój. Pożądanym kierunkiem jest także rozwój 
zrównoważony w którym społeczności lokalne będą dbały zarówno o rozwój 
społeczny, ekonomiczny, jak i przyrodniczy. Daje to szansę na całościowe 
spojrzenie na problemy jednostki terytorialnej, uporządkowanie świadomości 
i aktywności społecznej a także wzmocnienie samoorganizujących się wspólnot 
odpowiedzialnych i zaangażowanych obywateli. Buduje to drogę do autentycznego 
uczestniczenia mieszkańców w szeroko rozumianym rządzeniu i współo-
dpowiedzialności za własną wspólnotę lokalną, gdyż aktywne społeczności, jako 
dobrze zorganizowane i prężnie działające podmioty życia społecznego, stanowią 
ważny element w procesie rozwoju realizowanego w bezpiecznej przestrzeni 
publicznej. Stanowi to podstawę dla rozwoju układu terytorialnego oraz sposób na 
przygotowanie warunków dla pozytywnych zmian społecznych obejmujących także 
współcześnie pojmowane bezpieczeństwo. Powodzenie w tym zakresie zależy 
przede wszystkim od aktywności obywateli, ich współdziałania i samoorganizacji 
oraz rzeczywistego zaangażowania na rzecz rozwoju, co umożliwi solidarny rozwój 
jednostki terytorialnej. Władzom lokalnym pozostaje zapewnić odpowiednie zasoby, 
podjąć wysiłek koordynacji działań i stworzyć warunki do wypracowania konsensusu 
wokół priorytetów rozwojowych12. Pojawia się w związku z tym kwesta 
obywatelskiego zaangażowania, co wiąże się z szeroko pojmowaną animacją życia 
publicznego, będącą planową działalnością zorientowaną na pobudzanie 
aktywności społecznej, prowadzącą do podmiotowego funkcjonowania jednostek 
i grup w społeczeństwie. Znajduje to wyraz w ożywianiu i podnoszeniu sprawności 
grupy społecznej oraz kształtowaniu swoistej przestrzeni obywatelskiej aktywności, 
gdzie celem będzie tworzenie warunków do praktykowania aktywnego uczestnictwa 
oraz budowania społecznej odpowiedzialności za bezpieczeństwo układu 
terytorialnego13. Chodzi więc o predyspozycje do zachowań warunkujących 
społeczną wrażliwość i pobudzających do wzajemności, do budowania zdolności 
dostrzegania i tworzenia przestrzeni publicznej umożliwiającej przejawianie 
aktywności oraz gotowości do pozytywnej zmiany na rzecz zapewnienia dobra 
wspólnego14. Istotne staje się tutaj określanie oraz hierarchizacja potrzeb 

                                                           
12 Zob. Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw 
lokalnych ( red) B. Skrzypczak i M Grygorczyk, Wyd. Stowarzyszenie CAL, Wa-wa 2009. 
13 Zob. m.in.: Maria Mendel, Społeczeństwo i rytuał: heterotopia bezdomności, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2007; Pedagogika miejsca, (red.) Maria Mendel, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2006. 
14 Por. M. Mendel, A. Wiza, Trzecia przestrzeń obywatelskiej aktywności, Animacja Życia Publicznego, 
„Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych” nr 3(20), 2015. 
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i problemów społecznych, a także udział społeczności lokalnej w podejmowaniu 
decyzji. Dlatego też duże znaczenie ma kwestia świadomości uczestników życia 
publicznego oraz ich aktywności i wiedzy o problemach i zagrożeniach procesu 
rozwoju. Stąd ważne jest systematyczne podnoszenie stanu wiedzy w tym zakresie 
zarówno przez mieszkańców, członków organizacji pozarządowych jak i samych 
funkcjonariuszy publicznych. Jest to związane z procesem realizacji polityk 
publicznych jako formy aktywności władz samorządowych w zakresie planowania 
działań oraz poszukiwania narzędzi ich realizacji. 
 
 W sferze aktywności samorządu terytorialnego polityka publiczna realizowana 
na poziomie lokalnym i regionalnym obejmuje szeroki zakres zagadnień, w tym 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa poszczególnych wspólnot 
samorządowych. Zarówno koncepcje jak i związane z tym działania są bardzo 
zróżnicowane, co związane jest ze specyfiką każdej jednostki terytorialnej. Szerokim 
i wielokierunkowym rodzajem polityki publicznej jest prowadzona przez samorząd 
polityka bezpieczeństwa, jako integralny element procesu rozwoju w powiązaniu 
z polityką przestrzenną, traktowanych jako system zintegrowanych przedsięwzięć 
planistycznych wraz z procesem ich wdrażania. Istotnym sprawą jest tutaj 
połączenie podejmowanych działań z potrzebami i oczekiwaniami środowiska jak 
też włączenie partnerów w realizację podejmowanych przedsięwzięć. Z tego punkty 
widzenia trzeba zwrócić uwagę na specyfikę działań współczesnej administracji 
samorządowej, która przede wszystkim koncentruje się na zarządzaniu rozwojem. 
Uczestniczy w ten sposób w procesie zarządzania publicznego oraz świadczenia 
usług publicznych, do których zaliczyć można zapewnienie bezpieczeństwa, co 
bezpośrednio związane jest z realizowaną przez samorząd terytorialny misją w 
zakresie polityki publicznej. Bardzo ważny jest tutaj proces planowania w raz z 
uwzględnieniem specyfiki jednostki terytorialnej, jak też pojmowanie 
bezpieczeństwa jako obszaru zarządzania rozwojem układu terytorialnego. Należy 
podkreślić, że jednostka terytorialna stanowi swoisty zespół elementów, które 
współdziałając osiągają założony cel i w ten sposób staje się ona swoistym 
systemem, składającym się z wielu podmiotów uczestniczących w procesie 
zarządzania. Powinny być one ściśle ze sobą powiązane, co wymaga opracowania 
i przeanalizowania wszystkich aspektów działań zmierzających do określenia 
sposobu realizacji założonych celów.  
 
 Zintegrowane podejście wymaga określenia zakresu aktywności, zadań, 
rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych i związanego z tym rodzaju oraz poziomu 
odpowiedzialności. Trzeba też wspomnieć o doprecyzowaniu zakresu informacji 
niezbędnych dla funkcjonowania poszczególnych obszarów, jak też ukształtować 
prawidłowy system procesów wykonawczych, monitorujących i kontrolujących 
realizację zaplanowanych przedsięwzięć. W ten sposób jednostka terytorialna staje 
się siecią wymiany składającą się z różnorodnych węzłów i występujących między 
nimi połączeń. Wpływa to na wspólnotę ludzi zamieszkujących na obszarze 
jednostki terytorialnej, działającą na rzecz rozwoju tego obszaru i wspomaganą 
przez system władz publicznych w wymiarze przestrzennym, społecznym, 
obywatelskim, ekonomicznym czy kulturowym, pozwalającym na umacnianie 
i rozwój wspólnoty. Ważne staje się tutaj integrowanie wysiłków na rzecz 
zwiększania partycypacji społecznej oraz umożliwianie mieszkańcom realizacji 
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ważnych dla nich działań jakimi może być tworzenie bezpiecznej przestrzeni 
publicznej oraz przeciwdziałanie lub eliminowanie zagrożeń w odniesieniu do 
współdziałania wielu podmiotów i środowisk, reprezentujących niejednokrotnie 
odmienne interesy. Determinuje to sposób zarządzania publicznego, jako procesu 
rozwiązywania złożonych problemów zbiorowych, który będzie uwzględniał optykę 
różnych interesariuszy, ich problemy oraz ich zróżnicowane wymiary. Kreujemy 
w ten sposób przestrzeń publiczną przyjazną dla funkcjonujących tam grup 
i środowisk społeczno-zawodowych dzięki odpowiednim warunkom i mechanizmom, 
które umożliwią skuteczne efektywne i bezpieczne działania wszystkich podmiotów 
związanych z danym kładem terytorialnym. Należy pamiętać, że jednostka 
samorządowa jest społeczną i terytorialną organizacją ludzi, posiadającą swój 
aparat administracyjny, autonomię oraz cele i zadania. Powinno to zapewnić 
zarówno bezpieczeństwo jak i rozwój mieszkańców, przy jednoczesnej ciągłej 
ewolucji i permanentnym doskonaleniu form, struktur organizacyjnych i procesu 
zarządzania. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na zmiany zachodzące 
w organizacji jaką jest jednostka terytorialna, które są procesem ciągłym, co 
wymaga poszukiwania nowych rozwiązań, modeli oraz systematycznego 
doskonalenia. Niezbędny jest także odpowiedni system wartości i poczucia 
odpowiedzialności. Szczególnego znaczenia nabierają też relacje, które występują 
między władzą a obywatelami, co wpływa na sposób ustalania celów i zadań, które 
muszą podlegać społecznej ocenie. Kompleksowe postrzeganie układu 
terytorialnego pozwala na rozwiązywanie systemowych sytuacji oraz złożonych 
problemów związanych z jego funkcjonowaniem15. Umożliwia to rekomendację 
określonych sposobów działania zwłaszcza w odniesieniu do procesu rozwiązy-
wania problemów ze sfery szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.  
 
 Bezpieczeństwo w koncepcji zarządzania zintegrowanego 
 Aktualnie niezwykle istotna staje się potrzeba integracji polityki rozwoju wokół 
celów publicznych w wymiarze społeczno-gospodarczym, przestrzennym oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dlatego też zasadne wydaje się systematyczne 
wzmacnianie koordynacji w procesie zarządzania politykami publicznymi, jak też 
konieczne jest większe zintegrowanie systemu programowania rozwoju na 
wszystkich poziomach zarządzania. Prowadzi to do rozwoju zrównoważonego, 
uwzględniającego terytorialną różnorodność, a jednocześnie dbającego o zapew-
nienie całej społeczności wysokiej jakości życia. Efektywność działań w tym zakresie 
jest uwarunkowana dostosowaniem sposobu i zakresu podejmowanych działań do 
specyfiki poszczególnych obszarów. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na 
szczególną rolę struktur samorządowych podejmujących przedsięwzięcia 
o charakterze rozwojowym na rzecz oraz systematycznej poprawy jakości usług 
publicznych, do których zaliczmy także zapewnienie szeroko pojmowanego 
bezpieczeństwa. Wymaga to określenia i dostosowania ram polityk publicznych 
skierowanych do poszczególnych obszarów co umożliwi skuteczne 
przeprowadzenie zaplanowanych przedsięwzięć. Należy też zwrócić uwagę, że 
spodziewane kierunki zmian w polityce regionalnej UE po roku 2020 oraz 
zmieniające się wyzwania rozwojowe, wymagają bardziej trafnego dopasowania 

                                                           
15 Por. A. K. Koźmiński, Ujęcie systemowe. (w:) A. K. Koźmiński (red.), Współczesne teorie organizacji, 
PWE, Warszawa 1983, s. 37. 
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zakresu interwencji polityk publicznych do potencjałów i wyzwań rozwojowych 
różnych typów obszarów oraz udoskonalenia i poprawy skuteczności mechanizmów 
i instrumentów wykorzystywanych w tych politykach. Zintegrowany terytorialnie 
rozwój polega zatem na uznaniu różnorodności i specyfiki terytorialnej, włączeniu 
w procesy rozwojowe wszystkich obszarów i właściwym identyfikowaniu ich 
zasobów, w celu dopasowania interwencji polityk do potrzeb poszczególnych 
terytoriów i przezwyciężenia strukturalnych przeszkód stojących na drodze ich 
rozwoju. Terytorialne ukierunkowanie polityk, działania na rzecz stymulowania 
wewnętrznych potencjałów rozwojowych, dostosowanie interwencji do lokalnej 
sytuacji, przekłada się na zwiększenie skuteczności polityk rozwojowych, prowadząc 
tym samym do trwałego wzrostu społeczno-gospodarczego, jak również do rozwoju 
zrównoważonego społeczni, którego ważną cechą jest poczucie bezpieczeństwa16. 
Realizacja ukierunkowanych terytorialnie polityk, w zdecentralizowanym systemie 
zarządzania wymaga dużego zakresu współdziałania oraz zintegrowania procesu 
planowania oraz wdrażania przyjętych założeń. Niezbędne jest także wzmocnienie 
systemu współzarządzania procesami rozwojowymi tak, aby włączyć w procesy 
programowania i realizacji, także innych aktorów rozwoju. Zasadne zatem staje się 
kompleksowe podejście do reagowania na potrzeby definiowane w układach 
terytorialnych, a polityka rozwoju powinna być w większym niż dotychczas stopniu, 
realizowana w sposób zintegrowany, wiążąc ze sobą różnego rodzaju 
przedsięwzięcia dostosowane do specyfiki danego obszaru. Ważne jest tutaj 
uzgadnianie celów i zintegrowanych planów działania pomiędzy wszystkimi 
głównymi interesariuszami polityki rozwoju oraz włączanie ich w realizację i ocenę 
ich efektywności, co pozwoli na kształtowanie się poczucia współodpowiedzialności 
za rozwój danego terytorium oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności 
wydatkowania środków publicznych. Polityka rozwoju będzie zatem dążyła do 
zapewnienia bardziej zrównoważonego systemu oddziaływania na układ terytorialny 
poprzez zintegrowane interwencje wykorzystujące miejscowe zasoby i potencjały, 
jak też przez dostarczanie odpowiednich zasobów dla zainicjowania trwałego 
wzrostu w obszarach o mniej korzystnych uwarunkowaniach społeczno-
gospodarczych. Wyzwaniem jest tutaj optymalne wykorzystanie własnego 
potencjału rozwojowego w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarki lokalnej 
i regionalnej z jednoczesnym zapewnieniem warunków dla trwałego, 
zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju. Polityka rozwoju misi zatem z jednej 
strony wzmacniać te czynniki rozwojowe, które decydują o konkurencyjności, jak też 
podejmować dodatkowe działania aktywizujące w obszarach o słabszych 
perspektywach rozwojowych i zagrożonych powstawaniem konfliktów lub sytuacji 
kryzysowych. Umożliwi to podjęcie aktywnych i skutecznych działań oraz budowanie 
przewag i poprawę efektywności gospodarowania w oparciu o wdrażanie nowych 
rozwiązań w procesie zarządzania rozwojem, z uwzględnieniem bezpieczeństwa 
jako jednego z obszarów aktywności w tym zakresie. Związane z tym szanse 
i możliwości zależeć będę zarówno od zdolności adaptacyjnej, a także determinacji 
władzy publicznej, możliwości współdziałania partnerskiego oraz kultury promującej 
wartości i praktyki społeczne sprzyjające rozwojowi. Będzie to wymagało aktywnej 
polityki publicznej, prowadzonej głównie na szczeblu lokalnym i regionalnym jak też 
uwolnienia potencjałów społeczno-gospodarczych i zdolności organizacyjnych. 

                                                           
16 Zob. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2017. 
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Jednym z warunków realizacji celów rozwojowych jest przywrócenie i utrwalenie 
ładu zintegrowanego, uwzględniającego potrzeby społeczne, gospodarcze, 
środowiskowe, kulturowe, kompozycyjno-estetyczne oraz bezpieczeństwa. 
Uporządkowana i zintegrowana przestrzeń publiczna ułatwia bowiem 
funkcjonowanie układu terytorialnego poprzez tworzenie warunków dla sprawnego 
przebiegu procesów rozwojowych, a w efekcie dla poprawy jakości życia. 
Zintegrowane zarządzanie rozwojem wymaga zatem determinacji władzy publicznej, 
a także partnerskiego zaangażowania ze strony uczestników, społeczeństwa 
obywatelskiego i większego otwarcia się instytucji publicznych na idee i rozwiązania 
odnoszące się do potrzeb i oczekiwań społecznych. Wynika to z założenia, że rozwój 
jest zjawiskiem obejmującym społeczne wartości, normy zachowań, praktyki 
i swoiste doświadczenia, co determinuje gotowość do podejmowania ryzyka oraz 
działań twórczych i innowacyjnych. Wpływa to na zdolność do współdziałania 
i tworzenia kapitału rozwojowego, którego ważnym elementem jest poczucie 
bezpieczeństwa. Zatem wartości społeczne nadają sens działaniom w układzie 
terytorialnym, stają się przestrzenią innowacyjnego podejścia do rozwoju, co 
pozwala na poszukiwane nowych form uczestnictwa i aktywności oraz kształtowanie 
wartości istotnych dla formowania bezpiecznego oraz zapewniającego wysoki 
poziom jakości życia środowiska lokalnego. Efektem powinien być trwały, 
dynamiczny i równomierny rozwój, przy stałym zaangażowaniu wszystkich 
podmiotów społeczno-gospodarczych. Powinno być to także związane z kształ-
towaniem się społeczeństwa obywatelskiego włączanego w realizację polityk 
publicznych mających charakter innowacyjny oraz kształtowanych przez sprawnie 
funkcjonujące władze publiczne na poziome lokalnym i regionalnym. Powinny też 
powstać warunki dla optymalnego wykorzystywania uwarunkowań i czynników 
rozwoju, a zachodzące przemiany winny być ukierunkowane na przekształcenia 
kulturowe, wzrost otwartości oraz bezpieczeństwa układu terytorialnego i rozwijanie 
nowych form współpracy, która może stać się jednym ze źródeł sukcesu. Tak więc 
w rozumieniu procesów planowania i zarządzania w sektorze publicznym niezbędne 
staje się podejście zintegrowane. W praktyce jednak teoria i praktyka myślenia 
i działania zintegrowanego w odniesieniu do zarządzaniu rozwojem napotyka na 
liczne bariery17. Jednakże polityka regionalna, zorientowana na pobudzanie rozwoju 
w układach terytorialnych, coraz mocniej lansuje potrzebę wprowadzenia podejścia 
zintegrowanego zarówno w samej polityce pobudzania rozwoju, jak i metodach jego 
planowania. Istota zintegrowanego zarządzania rozwojem leży zatem w zinte-
growanym procesie planistycznym i decyzyjnym, który powinien prowadzić do 
wysokiego stopnia zintegrowania podsystemów społecznych, gospodarczych 
i przestrzennych, a tym samym do osiągania celów zgodnych z koncepcją rozwoju 
zrównoważonego. W związku z tym wyspecjalizowane planowanie publiczne 
powinno być pod względem metodologicznym planowaniem zintegrowanym. Proces 
integracyjnego podejścia do planowania rozwoju wyraża się integracji rozumianej 
jako koordynacja procesu tworzenia strategii z uwzględnieniem szerokiego aspektu 
uwarunkowań przestrzennych, społecznych, kulturowych i związanych z bezpie-
czeństwem, celem uniknięcia sprzecznych polityk i uzyskania rezultatów w postaci 
zintegrowanego procesu rozwoju. To oznacza konieczność poszerzenia analizy 

                                                           
17 T. Markowski, Zintegrowane planowanie rozwoju – dylematy i wyzwania, „Studia KPZK”, „Polska 
Akademia Nauk” nr 161/2015. 
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procesu planowania oraz zwrócenia uwagi na eliminowanie sprzeczności pomiędzy 
wyznaczonym kierunkami i podejmowanymi działaniami w sferze społeczno-
gospodarczej i przestrzennej18. Konieczne staje się zatem wdrożenie systemu 
zarządzania rozwojem rozumianym jako zespół działań zmierzających do 
efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i środków materialnych, 
podejmowanych w skoordynowany sposób przez jednostki administracji publicznej 
różnych szczebli, we współpracy z przedstawicielami partnerów społeczno-
gospodarczych, w celu osiągnięcia wcześniej założonych celów. Winien to być 
spójny i kompleksowy model odpowiadający istniejącym uwarunkowaniom, 
wynikającym z aktualnego poziomu rozwoju oraz specyfiki zidentyfikowanych 
zagrożeń. Jednocześnie doświadczenia uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej 
pokazują, że istotnym czynnikiem, decydującym o rozwoju układu terytorialnego jest 
funkcjonowanie spójnego systemu zarządzania w sektorze publicznym. Sposób 
i jakość funkcjonowania tego systemu w całości oraz na poszczególnych szczeblach 
systemu samorządowego decyduje w dużej mierze o sprawności i efektywności 
osiągania celów społeczno-gospodarczych. Dlatego też skuteczne i racjonalne 
wykorzystanie środków przeznaczonych na rozwój jest w dużej mierze uzależnione 
od zdolności do efektywnego zarządzania, począwszy od umiejętności 
formułowania wizji, zdolności poziomu decyzyjnego do rzeczywistej koordynacji 
działań podmiotów zaangażowanych w proces rozwoju na poziomie lokalnym 
i regionalnym. Wydaje się, że skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania 
rozwojem zależy od określenia jego kształtu i struktury wewnętrznej oraz roli jaką 
powinien on odgrywać w prowadzeniu polityki rozwoju. Niezbędne jest tutaj wyraźne 
zaakcentowanie spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, jak 
też nakierowanie na podnoszenie konkurencyjności gospodarki w skali krajowej, 
regionalnej i lokalnej. Polityka rozwoju powinna w związku z tym obejmować 
węzłowe obszary tematyczne, przy jednoczesnym skupieniu się na zagadnieniach 
o rzeczywistej wadze dla danego terytorium. Niezbędne jest także uwzględnienie 
w sposobie myślenia o tej polityce, oraz w obszarze jej realizacji problemów 
dotyczących bezpieczeństwa ujmowanego w długiej perspektywie działań.  
 
 Jednocześnie dla skutecznej realizacji polityki rozwoju niezbędne jest 
określenie jasnych celów strategicznych w wymiarze społecznym, gospodarczym, 
przestrzennym, kulturowym, terytorialnym i bezpieczeństwa. W związku z tym 
najistotniejsze kwestie dla prowadzenia polityki rozwoju to: zapewnienie integracji 
wymiaru społeczno-gospodarczego, terytorialnego i przestrzennego oraz 
zapewnienie spójności wszystkich polityk publicznych, wśród których znajduje się 
polityka bezpieczeństwa. Wskazując na integrację różnych wymiarów polityki 
rozwoju niezbędne jest uwzględnienie specyfiki danego terytorium. Zarazem 
prowadzenie polityki rozwoju wymaga zbudowania jednolitego systemu realizacji, 
w tym monitorowania i ewaluacji oraz wprowadzenie jednolitych standardów 
strategicznego zarządzania rozwojem. 
 

                                                           
18 T. Markowski, M. Turała, Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach 
samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydział Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2015 s.4-6. 
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 Przyczyni się to do poprawy skuteczności i efektywności interwencji 
publicznych, dzięki czemu zarządzanie będzie bardziej efektywne a skutki tego 
procesu zostaną społecznie zaakceptowane. Wiąże się z tym konieczność 
wypracowania wspólnych definicji pojęć istotnych dla realizacji strategicznych celów 
rozwojowych w wymiarze strategicznym, przestrzennym i bezpieczeństwa. Umożliwi 
to efektywne działania w zakresie kształtowania spójności terytorialnej oraz 
konkretyzację najważniejszych kierunków polityki i zadań samorządów regionalnych 
i lokalnych w dostosowaniu do specyfiki przyrodniczej, społecznej, gospodarczej, 
uwarunkowań historycznych oraz specyfiki zagrożeń i potencjalnych konfliktów 
w odniesieniu do danego obszaru. Pozwoli to na osiągnięcie spójności terytorialnej 
postrzeganej jako zapewnienie harmonijnego, zrównoważonego i bezpiecznego 
rozwoju postrzeganego jako zespół działań zmierzających do efektywnego 
wykorzystania posiadanych zasobów, podejmowanych w skoordynowany sposób 
przez jednostki administracji publicznej różnych szczebli, we współpracy 
z przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych, w oparciu o zasadę 
partnerstwa, w celu osiągnięcia wcześniej założonych celów19. Stąd ważne staje się 
systematyczne kształtowanie systemu zintegrowanego zarządzania procesami 
rozwojowymi na wszystkich poziomach samorządu, a także poprawa efektywności 
działań w całej sferze publicznej poprzez formułowanie wizji oraz zdolności do 
rzeczywistej koordynacji działań i wypracowywania celów w oparciu o analizę 
uwarunkowań i scenariusze rozwoju. Dochodzi tutaj konieczność kontrolowania, 
a przede wszystkim podejmowania decyzji w zróżnicowanej sieci powiązań 
i interakcji, jaką stanowi polityka rozwoju, wymagająca przyjęcia nowego, 
elastycznego modelu zarządzania uwzględniającego problematykę 
bezpieczeństwa. Generuje to potrzebę podejścia zintegrowanego w wymiarze 
społeczno-gospodarczym, przestrzennym i bezpieczeństwa, co zakłada 
wielowymiarowość procesów rozwojowych i bierze pod uwagę ich społeczne, 
gospodarcze oraz środowiskowe uwarunkowania wraz z ukształtowaniem systemu 
bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego. Stanowi to podstawę dla podnoszenia 
jakości życia, wspólnoty samorządowej co współcześnie jest istotnym elementem 
procesu rozwoju. Tak więc polityka rozwoju koncentrując się wokół zintegrowanego 
podejścia terytorialnego daje szansę na integrację i koordynację działań służących 
rozwojowi w długim horyzoncie czasowym, przy wykorzystaniu zasobów 
endogenicznych danego terytorium, co pozwala na wywołanie trwałych efektów 
rozwojowych. Podejście takie zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia działań z 
dużą elastycznością w stosunku do danego obszaru. Wiążę się również z 
wyzwaniami dla podmiotów zajmujących się rozwojem a przyjęcie takiego podejścia 
wymaga od decydentów wykorzystania strategii programowych, które odpowiadają 
na autentyczne potrzeby danej społeczności. Podejście zintegrowane to także 
swoista strategia polityczna, której celem jest wspieranie rozwoju poprzez działania 
dopasowane do danego kontekstu. Integracja różnych działań sektorowych jest 
składnikiem kształtowania polityki o charakterze terytorialnym, łącznie z różno-
rodnymi kontaktami, systemami wielopoziomowego zarządzania czy relacjami 
partnerskimi. Integracja wymaga zatem podejścia terytorialnego, a polityka 
o charakterze terytorialnym łączy się ze zmienionym pojmowaniem tego, czym jest 

                                                           
19 S. Pangsy-Kania, System zarządzania rozwojem w Polsce i rola w nim dokumentów strategicznych, 
„Studia z Polityki Publicznej” nr 3(7)2015, s. 123. 
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rozwój lokalny, rozumiejąc go jako proces celowy, złożony i obejmujący cały szereg 
uwarunkowań i obszarów aktywności, wśród których wymienić należy szeroko 
pojmowane bezpieczeństwo. Tworzy się w ten sposób podstawa dla 
zintegrowanego kontekstu współczesnego zarządzania publicznego, gdzie istotnym 
wyzwaniem jest potrzeba integrowania interwencji poprzez tworzenie uzgodnionych 
regulacji i systemów sterowania oraz wspólne zarządzanie i partnerstwa 
o charakterze prorozwojowym, koordynacyjnym, strategicznym, uwzględniającym 
wymogi współcześnie pojmowanego bezpieczeństwa20. 
 
 Podsumowanie  
 Rozwój systemu społeczno-gospodarczego i kulturowego można osiągnąć 
przede wszystkim przez skoncentrowanie rozwiązywania konkretnych lokalnych 
problemów, widzianych jako fragmenty szerszych, globalnych zjawisk i uwarun-
kowań.  Potrzebna jest zatem integracja form i metod działania w obliczu 
konieczności poszukiwania nowych rozwiązań narastających problemów 
społecznych i gospodarczych. Tak więc w procesie planowania i zarządzania w 
sektorze publicznym niezbędne staje się podejście zintegrowane, które pozwala na 
kompleksową realizację działań oraz systemowe podejście do problematyki 
zarządzania publicznego. Dlatego też wydaje się, że najistotniejsze kwestie dla 
prowadzenia polityki rozwoju związane są z zapewnieniem integracji wymiaru 
społeczno-gospodarczego, terytorialnego i przestrzennego oraz zapewnieniem 
spójności wszystkich polityk publicznych, wśród których znajduje się polityka 
bezpieczeństwa. Podejście zintegrowane i związane z tym uwarunkowania oraz 
formy i metody działań mogą być w pełni realizowane w warunkach gwarantujących 
szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Tak więc zapewnienie pożądanych efektów 
funkcjonowania układu terytorialnego możliwe będzie w sytuacji gdy szeroko 
pojmowane bezpieczeństwo stanowić będzie trwały element procesu integracji 
terytorialnej i społecznej. 
 
 Streszczenie 
Proces rozwoju oraz kształtowanie się wspólnoty lokalnej to złożony system 
składający się z wielu powiązanych elementów. Stąd potrzeba zintegrowanego 
podejścia w wymiarze terytorialnym i społecznym, zarówno w aspekcie planowania 
jak i zarządzania rozwojem układu terytorialnego. Ważnym aspektem realizowanych 
w tym zakresie działań jest zapewnienie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, 
jako czynnika umożliwiającego skuteczną realizację społecznie akceptowanych 
celów w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
 Słowa kluczowe : rozwój, samorząd, integracja, bezpieczeństwo, terytorium.  
 
 Summary  
The process of development and shaping of the local community is a complex 
system consisting of many related elements. Hence the need for an integrated 
approach in the territorial and social dimension, both in terms of planning and 
managing the development of the territorial system. An important aspect of the 
activities carried out in this area is to ensure broadly understood security as a factor 

                                                           
20 Por. A. Noworól, Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej, UJ, Kraków 2015. 
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enabling effective implementation of socially accepted goals in the social, economic 
and spatial sphere. 
 Keywords: development, local government, integration, security, territory. 
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INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA JAKO OBSZAR NAUKI I KSZTAŁCENIA 
 
 

Wstęp 
Obszar szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa i zagrożeń nie ma 

aktualnie umocowania prawnego w klasyfikacji nauki w Polsce, a ograniczenie teorii 
i badań wyłącznie do dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w dziedzinie nauk 
społecznych jest niewystarczające zarówno z punktu widzenia nauki, jak i praktyki. 

Jednym z obszarów łączących problematykę techniki oraz bezpieczeństwa jest 
inżynieria bezpieczeństwa, która integruje m.in. wiedzę i umiejętności z zakresu 
dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (nauk technicznych) oraz dyscypliny nauk 
o bezpieczeństwie (nauk o bezpieczeństwie i obronności) w celu opracowania 
podstaw teoretycznych i metodologicznych w zakresie budowy systemów 
bezpieczeństwa. 

Aktualnie nie ma formalnych klasyfikacji specjalności w obszarze 
poszczególnych dyscyplin naukowych, a przykład propozycji klasyfikacji 
specjalności w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie obejmuje w szczególności: 
ogólną naukę o bezpieczeństwie, bezpieczeństwo przedmiotów referencyjnych 
(jednostki, społeczeństwa, państwa) oraz kulturę bezpieczeństwa i inżynierię 
bezpieczeństwa1. 

Inżynieria bezpieczeństwa nie miała i nie ma umocowania prawnego 
w klasyfikacji nauki w Polsce, wynika to z klasyfikacji aktualnej z 2018 r. 
(rozporządzenie)2 oraz z klasyfikacji nieaktualnej z 2011 r. (rozporządzenie)3. 

Jedyną dyscypliną naukową zawierającą pojęcie bezpieczeństwa jest aktualnie 
dyscyplina nauki o bezpieczeństwie w dziedzinie nauk społecznych, nie ma terminu 
bezpieczeństwa w innych dziedzinach nauki, np. nauk inżynieryjno-technicznych. 

Inżynieria bezpieczeństwa wywodzi się z obszaru nauk technicznych, dlatego 
mogłaby mieć status formalnej dyscypliny (obok innych inżynierii) lub przynajmniej 
nieformalnej specjalności w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. 

Przykładem jest aktualny podział dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk 
inżynieryjno-technicznych, gdzie 6 spośród 9. zaczyna się od słowa inżynieria: 
inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, 
inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo 
i energetyka. 

Choć inżynieria bezpieczeństwa nie miała i nie ma umocowania prawnego w 
klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, to bezsprzecznie jest to obszar 

                                                           
1 R. Wróblewski, Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2017, s. 161-163. 
2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 poz. 1818). 
3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów 

wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 nr 179 poz. 
1065). 
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nauki i kształcenia, który może rozpatrywany m.in. w aspekcie szkolnictwa wyższego 
i standardów kształcenia dla kierunków studiów inżynieria bezpieczeństwa oraz 
bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Inżynieria bezpieczeństwa w aspekcie szkolnictwa wyższego 
Przegląd kierunków studiów i uczelni obejmował dwa etapy: analiza 

ogólnodostępnych baz danych z zakresu szkolnictwa wyższego (POL-on4, 
Uczelnie.net5, Otouczelnie.pl6), weryfikacja informacji na podstawie witryn 
internetowych poszczególnych uczelni. 

Najpierw zidentyfikowano najpopularniejsze kierunki studiów z zakresu 
bezpieczeństwa, którymi są m.in. następujące obszary kształcenia: bezpieczeństwo 
narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria 
bezpieczeństwa. 

Następnie zidentyfikowano najpopularniejsze kierunki studiów, na których 
zdobywa się m.in. uprawnienia pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy: 
bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie i inżynieria 
produkcji. 

Dla porównania przedstawiono wykaz uczelni prowadzących kierunek studiów 
inżynieria bezpieczeństwa (w tym głównie specjalności z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy) w tabeli 1, a kształcących na kierunku studiów bezpieczeństwo 
i higiena pracy w tabeli 2. Oznaczenia rodzaju studiów: profil praktyczny (P), profil 
ogólnoakademicki (O), studia cywilne (C), studia wojskowe (W). 
 
Tabela 1. Wykaz uczelni prowadzących kierunek inżynieria bezpieczeństwa 
 

Lp. Uczelnia, jednostka odpowiedzialna Studia 

1 
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 
Wydział Techniczny 

I stopnia, P 

2 
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we 
Wrocławiu, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie 

I i II stopnia, 
P, C i W 

3 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział 
Mechaniczny 

I stopnia, O 

4 Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki I stopnia, P 

5 
Politechnika Łódzka, kierunek międzywydziałowy, w tym Wydział 
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – Katedra Inżynierii 
Bezpieczeństwa Pracy 

I stopnia, O 

6 
Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki – 
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy 

I stopnia, O 

7 Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania 
I i II stopnia, 
O 

8 
Politechnika Śląska, kierunek międzywydziałowy, w tym Wydział 
Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej – 
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa 

I i II stopnia, 
O 

9 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i 
Budowy Maszyn 

I stopnia, O 

                                                           
4 https://polon.nauka.gov.pl/siec-polon (dostęp: 30.06.2021 r.). 
5 https://www.uczelnie.net/ (dostęp: 30.06.2021 r.). 
6 https://www.otouczelnie.pl/ (dostęp: 30.06.2021 r.). 
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10 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii 
Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 

I i II stopnia, 
O, C 

11 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 
Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i 
Technicznych 

I i II stopnia, 
P 

12 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Inżynierii 
Materiałowej 

I stopnia, O 

13 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie, Instytut Nauk Technicznych 

I stopnia, P 

14 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii 
Kształtowania Środowiska i Geodezji 

I i II stopnia, 
O 

15 Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych I stopnia, P 

16 
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny – Katedra 
Inżynierii Bezpieczeństwa i Środowiska 

I stopnia, O 

17 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w 
Warszawie, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 

I i II stopnia, 
O, C 

18 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
Wydział Techniki Morskiej i Transportu – Katedra Inżynierii 
Bezpieczeństwa i Energetyki 

I stopnia, O 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: POL-on, Uczelnie.net, Otouczelnie.pl. 
 
Tabela 2. Wykaz uczelni prowadzących kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Lp. Uczelnia, jednostka odpowiedzialna Studia 

1 
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Wydział Nauk 
Społecznych i Technicznych 

I stopnia, P 

2 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w 
Wałbrzychu, Instytut Przyrodniczo-Techniczny 

I stopnia, P 

3 
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania – Katedra 
Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa 

I i II stopnia, 
O 

4 
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, 
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Logistyki 

I stopnia, P 

5 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Inżynierii 
Materiałowej 

I stopnia, P 

6 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i 
Biogospodarki 

I i II stopnia, 
O 

7 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza 
Pułaskiego w Radomiu, Wydział Inżynierii Chemicznej i 
Towaroznawstwa 

I stopnia, P 

8 
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny – Katedra 
Budowy Maszyn i Bezpieczeństwa 

I i II stopnia, 
O 

9 
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w 
Radomiu, Wydział Budownictwa i Bezpieczeństwa Pracy 

I stopnia, P 

10 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Katedra Zarządzania, 
Prawa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

I stopnia, P 

11 
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. 
Edwarda Lipińskiego, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa 

I stopnia, P 

12 
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
w Szczecinie, Wydział Nauk Stosowanych 

I stopnia, P 

13 
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Wydział Nauk 
Stosowanych – Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

I stopnia, O 
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14 
Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie, Wydział 
Nauk Humanistycznych i Technicznych 

I stopnia, O 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: POL-on, Uczelnie.net, Otouczelnie.pl. 
 

Zidentyfikowano 18 uczelni prowadzących kierunek studiów inżynieria 
bezpieczeństwa, (11 na studiach I stopnia oraz 7 na studiach I i II stopnia, 12 

o  profilu ogólnoakademickim i 6 o profilu praktycznym) oraz 14 uczelni kierunek 

studiów bezpieczeństwo i higiena pracy (11 na studiach I stopnia oraz 3 na studiach 
I i II stopnia, 5 o profilu ogólnoakademickim i 9 o profilu praktycznym). Kierunek 
studiów inżynieria bezpieczeństwa prowadzą głównie uczelnie i wydziały 
techniczne, a kierunek studiów bezpieczeństwo i higiena pracy wydziały 
reprezentujące nauki inżynieryjno-techniczne, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki 
społeczne. 
 

Inżynieria bezpieczeństwa w aspekcie standardów kształcenia 
Aktualnie standardy kształcenia obowiązują wyłącznie dla 11. zawodów 

(obejmujących wybrane zawody medyczne oraz architekta i nauczyciela)7. 
Standardy kształcenia dla szkolnictwa wyższego obowiązywały w latach 2007-

2012 na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia dla 
poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia8. 

Standardy kształcenia określono m.in. dla następujących kierunków studiów z 
zakresu bezpieczeństwa: bezpieczeństwo narodowe (zał. nr 10), bezpieczeństwo 
wewnętrzne (zał. nr 11), bezpieczeństwo i higiena pracy (zał. nr 9a), inżynieria 
bezpieczeństwa (zał. nr 48). 

Dla porównania przedstawiono wykaz treści kształcenia zgodnych ze 
standardami kształcenia dla kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa w tabeli 3, 
a dla kierunku studiów bezpieczeństwo i higiena pracy w tabeli 4. 
 
Tabela 3. Wykaz treści kształcenia zgodnych ze standardami kształcenia dla 
kierunku inżynieria bezpieczeństwa 
 

Poziom studiów – 
grupa treści 

Treści kształcenia w następującym zakresie 

studia I stopnia – 
grupa treści 
podstawowych 

matematyka, fizyka, chemia, informatyka, grafika inżynierska, 
mechanika, wytrzymałość materiałów, analiza ryzyka 

studia I stopnia – 
grupa treści 
kierunkowych 

psychologia i socjologia, prawo krajowe i międzynarodowe, logistyka 
w bezpieczeństwie, organizacja i funkcjonowanie systemów 
bezpieczeństwa, organizacja systemów ratownictwa, skutki 
zagrożeń, metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka, 
monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, modelowanie zagrożeń, 
jakość systemów, kontrola i audyt, inżynieria bezpieczeństwa 
technicznego, techniczne systemy zabezpieczeń, środki 

                                                           
7 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 z późn. 

zm.), art. 68.1. 
8 Rozporządzenie 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. 2007 nr 164 poz. 1166 z późn. zm.). 
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bezpieczeństwa i ochrony, procesy informacyjne, bezpieczeństwo 
informacji, nauki o materiałach, konstrukcja maszyn, mechatronika, 
termodynamika i mechanika płynów, ergonomia i fizjologia w 
bezpieczeństwie pracy 

studia II stopnia – 
grupa treści 
podstawowych 

matematyczne wspomaganie decyzji, zarządzanie jakością 

studia II stopnia – 
grupa treści 
kierunkowych 

współczesne problemy bezpieczeństwa, statystyka opisowa, 
projektowanie systemów bezpieczeństwa, modelowanie wymagań na 
systemy bezpieczeństwa, systemy eksperckie, systemy informacji 
przestrzennej, kierowanie/dowodzenie, zarządzanie w sytuacjach 
kryzysowych, operacje i techniki operacyjne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW z 12 
lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia… dz. cyt. 
 
Tabela 4. Wykaz treści kształcenia zgodnych ze standardami kształcenia dla 
kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Poziom studiów – 
grupa treści 

Treści kształcenia w następującym zakresie 

studia I stopnia – 
grupa treści 
podstawowych 

matematyka, fizyka techniczna, chemia i technologia chemiczna, 
materiałoznawstwo, techniki wytwarzania, informatyka, geometria i 
grafika inżynierska, zarządzanie, prawo 

studia I stopnia – 
grupa treści 
kierunkowych 

prawna ochrona pracy, psychologia i socjologia, fizjologia pracy i 
higiena przemysłowa, ochrona środowiska, ergonomia, podstawy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, analiza i ocena zagrożeń, ocena 
ryzyka zawodowego, organizacja, zadania i metody pracy służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy, badania wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych, ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo 

studia II stopnia – 
grupa treści 
podstawowych 

matematyczne wspomaganie decyzji 

studia II stopnia – 
grupa treści 
kierunkowych 

zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, metody zwalczania 
zagrożeń, projektowanie ergonomiczne, metody szkolenia w 
obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ekonomika przedsięwzięć 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, komputerowe 
wspomaganie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przepisów rozporządzenia MNiSW z 12 
lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia… dz. cyt. 
 

Budowa systemu bezpieczeństwa w aspekcie aktów prawnych i norm 
technicznych 

Organizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa powinna być 
oparta na wymaganiach obowiązujących aktów prawnych i wytycznych zalecanych 
norm technicznych, dlatego w aspekcie inżynierii bezpieczeństwa można wyróżnić 
m.in. następujące obszary problemowe9: 

 krajowe systemy bezpieczeństwa i ratownictwa, w tym: krajowy system 
zarządzania kryzysowego, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, system 

                                                           
9 M. Krause, Podstawy inżynierii bezpieczeństwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2020, 

s.  27-28. 
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Państwowego Ratownictwa Medycznego, system powiadamiania 
ratunkowego, krajowy system cyberbezpieczeństwa; 

 krajowe systemy oceny zgodności i nadzoru rynku; 

 krajowe systemy nadzoru i kontroli; 

 wewnętrzne systemy zarządzania bezpieczeństwem; 

 obszarowe systemy bezpieczeństwa i ochrony, w tym: bezpieczeństwo 
i higiena pracy, bezpieczeństwo maszyn, inne, np.: ogólne bezpieczeństwo 
produktów, bezpieczeństwo żywności i żywienia, ochrona danych 
osobowych, ochrona baz danych, ochrona informacji niejawnych, ochrona 
własności przemysłowej, bezpieczeństwo ruchu drogowego, przewóz 
towarów niebezpiecznych, ochrona osób i mienia, bezpieczeństwo imprez 
masowych, bezpieczeństwo i ratownictwo w górach, bezpieczeństwo 
i ratownictwo na obszarach wodnych. 

Podstawy budowy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 
w aspekcie inżynierii bezpieczeństwa można podzielić m.in. na następujące 
systemy nadzoru i kontroli oraz odpowiadające im obszary bezpieczeństwa 
i ochrony10: 

 nadzór nad warunkami pracy: Państwowa Inspekcja Pracy, ustawy11, 
bezpieczeństwo zawodowe i ochrona pracy (pracowników i innych 
pracujących, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy); 

 nadzór sanitarny: Państwowa Inspekcja Sanitarna, ustawa12, 
bezpieczeństwo zdrowotne i ochrona zdrowia publicznego (życia, pracy 
i wypoczynku, w tym zasady zapobiegania chorobom zakaźnym); 

 nadzór weterynaryjny: Inspekcja Weterynaryjna, ustawy13, ochrona zdrowia 
zwierząt, bezpieczeństwo żywności i żywienia, ochrona zdrowia 
publicznego przed chorobami zakaźnymi zwierząt (w tym zasady 
zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt); 

 nadzór epidemiologiczny: Państwowa Inspekcja Sanitarna, ustawy14, 
bezpieczeństwo zdrowotne i ochrona zdrowia publicznego przed 
zakażeniami i chorobami zakaźnymi u ludzi (w tym zasady zapobiegania 
i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi); 

 nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana: Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego, ustawa15, bezpieczeństwo robót 
budowlanych i ochrona obiektów budowlanych (w tym teren budowy, 
budynki, budowle, obiekty małej architektury, urządzenia budowlane); 

 dozór techniczny: Urząd Dozoru Technicznego, ustawa16, bezpieczeństwo 
techniczne i ochrona urządzeń podlegających dozorowi technicznemu 

                                                           
10 Ibidem, s. 48-61. 
11 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1251); Ustawa z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.). 
12 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2021 poz. 195). 
13 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2021 poz. 306); Ustawa z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 638); Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 1421). 

14 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. 2020 poz. 1845 z późn. zm.); Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia… op. cit. 

15 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). 
16 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272). 
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(urządzenia bezciśnieniowe, urządzenia ciśnieniowe, urządzenia transportu 
bliskiego, urządzenia do odzyskiwania par paliwa); 

 dozór jądrowy: Państwowa Agencja Atomistyki, ustawa17, bezpieczeństwo 
jądrowe i ochrona radiologiczna (pracowników i ogółu ludności, w tym 
zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska); 

 nadzór i administracja geodezyjna i kartograficzna: Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii, ustawa18, bezpieczeństwo prac geodezyjnych i kartogra-
ficznych, ochrona informacji o terenie i nieruchomościach; 

 nadzór górniczy i administracja geologiczna: Wyższy Urząd Górniczy, 
ustawa19, bezpieczeństwo robót górniczych i geologicznych, ochrona 
zakładów górniczych (w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane 
zakładów górniczych). 

Podstawy budowy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 
w aspekcie inżynierii bezpieczeństwa można podzielić m.in. na następujące 
systemy zarządzania bezpieczeństwem20: 

 system zarządzania środowiskowego: ustawy21, normy serii ISO 14000, 
w tym PN-EN ISO 14001:2015 i PN-EN ISO 14004:2016; 

 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: ustawa22, normy PN-
ISO 45001:2018 i PN-N-18002:2011; 

 system zarządzania bezpieczeństwem żywności: ustawa23, normy serii ISO 
22000, w tym PN-EN ISO 22000:2018 i PKN-ISO/TS 22004:2007; 

 system zarządzania bezpieczeństwem informacji: ustawy24, normy serii ISO 
27000, w tym PN-EN ISO/IEC 27001:2017 i PN-EN ISO/IEC 27002:2017; 

 system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie, w tym: transport 
drogowy (ustawy25), transport kolejowy (ustawa26), transport lotniczy 
(ustawa27); 

 inne wewnętrzne systemy zarządzania bezpieczeństwem, w tym: system 
zarządzania bezpieczeństwem przed poważną awarią przemysłową 
(ustawa28), system zarządzania bezpieczeństwem przed promieniowaniem 

                                                           
17 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. 2021 poz. 623 z późn. zm.). 
18 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 2052 z późn. zm.). 
19 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 poz. 1064 z późn. zm.). 
20 Krause M., Podstawy inżynierii… op. cit., s. 62-74. 
21 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.); 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. 2020 poz. 
634). 

22 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy... op. cit. 
23 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020 poz. 2021). 
24 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019  poz. 1781); Ustawa z dnia 

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742); Ustawa z dnia 27 lipca 
2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2021 poz. 386); Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 
własności przemysłowej (Dz. U. 2021 poz. 324). 

25 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2021 poz. 919 z późn. zm.); Ustawa 
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 z późn. zm.). 

26 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2020 poz. 1043 z późn. zm.). 
27 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2020 poz. 1970 z późn. zm.). 
28 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony... op. cit. 
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jonizującym (ustawa29), system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach 
górniczych (ustawa30). 

 
Propozycja definicji i klasyfikacji inżynierii bezpieczeństwa 
W literaturze przedmiotu dotyczącej inżynierii bezpieczeństwa występują m.in. 

dwa przenikające się podejścia do teorii i badań problemów bezpieczeństwa: 

 niezawodność i bezpieczeństwo rozumiane jako podejście techniczne, 
w  tym teoria niezawodności i bezpieczeństwo techniczne, np.: 
Romanowska-Słomka I. i Słomka A.31, Krause M.32, Pihowicz W.33, Szopa 
T.34, Chruzik K.35, Ignac-Nowicka J.36, Blaszczok M.37, Krause M.38; 

 zapobieganie stratom rozumiane jako podejście systemowe, w tym systemy 
zarządzania i bezpieczeństwo procesowe, np.: Studenski R.39, Markowski 
A. i in.40, Karczewski J.41, Michalik J. i in.42, Krause M.43, Gajek A.44, 
Karkoszka T.45, Krause M.46. 

W literaturze przedmiotu dotyczącej teorii i badań problemów bezpieczeństwa 
występują m.in. pojęcia inżynierii bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa, które 
stanowią zarówno wspólne, jak i odrębne obszary wiedzy i praktyki. Oba pojęcia 
dotyczą badania problemów bezpieczeństwa, inżynieria bezpieczeństwa w aspekcie 

                                                           
29 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe... op. cit. 
30 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne... cz. cyt. 
31 I. Romanowska-Słomka, A. Słomka, Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Tarbonus. Tarnobrzeg 2001. 
32 M. Krause, Ocena ryzyka zawodowego. Wymagania, wytyczne, przykłady, Wyższa Inżynierska Szkoła 

Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Radom 2008. 
33 W. Pihowicz, Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Problematyka podstawowa, Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne. Warszawa 2008. 
34 T. Szopa, Niezawodność i bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 

2009. 
35 K. Chruzik, Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2016. 
36 J. Ignac-Nowicka, Ergonomia i higiena przemysłowa. Wykłady, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 

Gliwice 2017; Ignac-Nowicka J., Inżynieria bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo 
Politechniki Śląskiej. Gliwice 2018. 

37 M. Blaszczok, Ergonomia bezpiecznej i higienicznej pracy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 
2018. 

38 M. Krause, Podstawy badań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Wydawnictwo Politechniki 
Śląskiej. Gliwice 2018; Krause M., Praca dyplomowa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2019. 

39 R. Studenski, Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 
Gliwice 1996. 

40 A. Markowski (red.), Zapobieganie stratom w przemyśle. Część II. Zarządzanie bezpieczeństwem i 
higieną pracy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 1999; Markowski A. (red.), Zapobieganie 
stratom w przemyśle. Część III. Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym, Wydawnictwo Politechniki 
Łódzkiej. Łódź 2000. 

41 J. Karczewski, System zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK. Gdańsk 2000. 
42 J. Michalik (red.), Systemy zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie 

przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko. Wytyczne, CIOP. Warszawa 
2001; Michalik J. (red.), Zintegrowane oceny ryzyka i zarządzanie zagrożeniami w obszarach 
przemysłowych, CIOP. Warszawa 2001. 

43 M. Krause, Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Wyższa 
Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Katowice 2006. 

44 A. Gajek, System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Polskie przepisy, Dyrektywa 
Seveso II i Dyrektywa Seveso III, CIOP-PIB. Warszawa 2013. 

45 Karkoszka T., Ryzyko w spełnieniu wymagań jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa 
pracy, Wydawnictwo Śląsk. Katowice 2013. 

46 M. Krause, Podstawy inżynierii… op. cit. 
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technicznym (w tym zagrożenia i straty w systemie C-T-O), a kultura bezpieczeństwa 
w aspekcie społecznym (w tym zachowania jednostek i grup społecznych). 

Pojęcie inżynierii bezpieczeństwa nie ma aktualnie definicji w aktach prawnych 
i normach technicznych, a w literaturze przedmiotu cytuje się najczęściej Pihowicza 
W.47. 

W literaturze przedmiotu występują różne definicje kultury bezpieczeństwa, np. 
według ustawy48 kultura bezpieczeństwa to zespół podstawowych wartości, postaw 
i zachowań, zarówno grupowych, jak i indywidualnych, nadających priorytet 
zagadnieniom ochrony i bezpieczeństwa przed innymi celami. 

Inżynieria bezpieczeństwa wyrasta z potrzeby rozwiązania problemów 
związanych z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom wywołanym przez 
obiekty techniczne, zjawiska naturalne i działania ludzi w celu racjonalnej 
maksymalizacji ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji, a jej 
podstawowymi dziedzinami są m.in. inżynieria bezpieczeństwa technicznego 

i cywilnego49. 

Zakres zainteresowań inżynierii bezpieczeństwa nie ogranicza się wyłącznie do 
energetyki jądrowej i astronautyki, ale obejmuje obecnie praktycznie wszystkie 
obszary techniki, w tym: przemysł chemiczny, transport, przemysł wydobywczy, 
energetyka konwencjonalna, budownictwo. Oprócz ogromnego znaczenia 
w technice należy podkreślić jej dużą rolę w skutecznym przeciwdziałaniu 
i opanowaniu negatywnych skutków wywołanych bezpośrednio przez zjawiska 
naturalne, np. huragany i powodzie, oraz umyślne destrukcyjne działanie ludzi, np. 
działania terrorystyczne i akty sabotażu50. 

Nauki o bezpieczeństwie to dyscyplina stosowana mająca odniesienie do 
praktyki tworzenia i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa. Wiedza teoretyczna 
w tej dyscyplinie wywodzi się z badań praktyki bezpieczeństwa podmiotu 
i przedmiotów referencyjnych oraz ma służyć tej praktyce51. 

Przykład klasyfikacji nauk o bezpieczeństwie52: 

 ogólna nauka o bezpieczeństwie; 

 bezpieczeństwo jednostki; 

 bezpieczeństwo społeczeństwa; 

 bezpieczeństwo państwa; 

 inżynieria bezpieczeństwa – nauka zajmująca się tworzeniem teoretycznych 
podstaw budowania systemów bezpieczeństwa przedmiotów 
referencyjnych; 

 kultura bezpieczeństwa – nauka zajmująca się działaniami ludzi, które mają 
na celu optymalizowanie poziomu bezpieczeństwa przedmiotów 
referencyjnych. 

Przykład klasyfikacji inżynierii bezpieczeństwa53: 

 inżynieria bezpieczeństwa technicznego – racjonalna minimalizacja 
możliwości i rozmiaru negatywnego oddziaływania obiektów technicznych 

                                                           
47 W. Pihowicz, Inżynieria bezpieczeństwa... op. cit. 
48 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe... op. cit., art. 3 pkt 8c. 
49 W. Pihowicz, Inżynieria bezpieczeństwa… op. cit., s. 17-19. 
50 Ibidem. 
51 R. Wróblewski, Wprowadzenie do nauk…, op. cit., s. 161. 
52 Ibidem, s. 161-163. 
53 W. Pihowicz, Inżynieria bezpieczeństwa… op. cit., s. 18. 
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na otoczenie, obejmująca ludzi, środowisko naturalne i dobra cywilizacji, 
przez odpowiednie ich zaprojektowanie, budowę, eksploatację i likwidację; 

 inżynieria bezpieczeństwa cywilnego – racjonalna minimalizacja rozmiaru 
szkód generowanych negatywnym oddziaływaniem obiektów technicznych 
na otoczenie, bezpośrednio negatywnym oddziaływaniem zjawisk 
naturalnych i bezpośrednio umyślnym destrukcyjnym działaniem ludzi. 

Klasyfikacja inżynierii bezpieczeństwa powinna obejmować nie tylko najczęściej 
cytowany podział według Pihowicza W.54 na dziedziny inżynierii bezpieczeństwa 
technicznego i cywilnego, ale także inne obszary funkcjonujące w nauce i praktyce. 

Propozycja kryteriów klasyfikacji inżynierii bezpieczeństwa55: 

 kryterium hierarchii i rodzaju środków ochrony, w tym inżynieria 
bezpieczeństwa technicznego i inżynieria bezpieczeństwa cywilnego; 

 kryterium związku z działalnością zawodową, w tym inżynieria 
bezpieczeństwa pracy i inżynieria bezpieczeństwa publicznego; 

 kryterium obszarowego systemu bezpieczeństwa i ochrony, w tym m.in. 
inżynieria bezpieczeństwa osób i mienia, inżynieria bezpieczeństwa danych 
i informacji, inżynieria bezpieczeństwa żywności i żywienia itp.; 

 kryterium czynnika stwarzającego szczególne zagrożenie, w tym m.in. 
inżynieria bezpieczeństwa w aspekcie zagrożenia: pożarowego, 
chemicznego, radiacyjnego, powodziowego, epidemiologicznego itp.; 

 kryterium rodzaju sekcji lub działu gospodarki, w tym m.in. inżynieria 
bezpieczeństwa w: przemyśle, górnictwie, energetyce, budownictwie, 
rolnictwie, transporcie, łączności, innych obszarach (np.: gospodarka 
komunalna, gospodarka magazynowa, ratownictwo, obronność i bezpie-
czeństwo państwa). 

Przykład klasyfikacji inżynierii bezpieczeństwa według kryterium hierarchii 
i rodzaju środków ochrony56: 

 inżynieria bezpieczeństwa technicznego – dotyczy głównie środków 
technicznych (a w mniejszym stopniu środków organizacyjnych) w zakresie 
eliminacji zagrożeń lub ograniczania ryzyka, które są spowodowane 
negatywnym oddziaływaniem obiektów technicznych na otoczenie 
w systemie C-T-O (środowisko, człowiek, mienie); 

 inżynieria bezpieczeństwa cywilnego – obejmuje głównie środki 
organizacyjne (a w mniejszym stopniu środki techniczne) w zakresie 
ograniczania strat (w tym środowiskowe, ludzkie, materialne) wywołanych 
negatywnym oddziaływaniem elementów systemu C-T-O (obiekty 
techniczne, zjawiska naturalne, działania ludzi). 

Przykład klasyfikacji inżynierii bezpieczeństwa według kryterium związku 
z działalnością zawodową lub aktywnością pozazawodową57: 

 inżynieria bezpieczeństwa pracy – dotyczy działalności zawodowej, w tym 
wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, wykonywanie pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, wykonywanie działalności gospodarczej, 

                                                           
54 Ibidem. 
55 M. Krause, Podstawy inżynierii… op. cit., s. 119. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem, s. 119-120. 
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a podmiotami są np.: pracodawca, pracownik, pracujący, funkcjonariusz, 
żołnierz, samozatrudniony; 

 inżynieria bezpieczeństwa publicznego – obejmuje aktywność 
pozazawodową, w tym korzystanie z usług hotelarskich i turystycznych, 
działalność pożytku publicznego i wolontariat, uprawianie sportu i rekreacji, 
nauka w szkole lub na uczelni, a podmiotami są np.: klient, turysta, 
sportowiec (amator), uczeń, student, wolontariusz (ochotnik). 

Przykład klasyfikacji inżynierii bezpieczeństwa według kryterium obszarowego 
systemu bezpieczeństwa i ochrony58: 

 inżynieria bezpieczeństwa osób i mienia – ramową podstawę prawną 
stanowi ustawa59; ważną rolę odgrywają m.in.: następujące obszary 
bezpieczeństwa i ochrony zasobów ludzkich i rzeczowych: bezpieczeństwo 
imprez masowych, bezpieczeństwo i ratownictwo osób przebywających na 
obszarach wodnych, bezpieczeństwo i ratownictwo osób przebywających 
w górach; 

 inżynieria bezpieczeństwa danych i informacji – nie ma jednolitej podstawy 
prawnej, ale istnieją przepisy dla wybranych obszarów bezpieczeństwa 
i ochrony zasobów informacyjnych; wytycznymi technicznymi są systemy 
zarządzania bezpieczeństwem informacji według norm serii ISO 27000, 
ważną rolę odgrywa m.in.: ochrona danych osobowych, ochrona baz 
danych, ochrona informacji niejawnych, ochrona własności przemysłowej; 

 inżynieria bezpieczeństwa żywności i żywienia – jednolitą podstawę prawną 
stanowi ustawa60; wytycznymi technicznymi są systemy zarządzania 
bezpieczeństwem żywności według norm serii ISO 22000; ważną rolę 
odgrywają m.in.: dobra praktyka higieniczna, dobra praktyka produkcyjna, 
system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli, system wczesnego 
ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach. 

Przykład klasyfikacji inżynierii bezpieczeństwa według kryterium czynnika 
stwarzającego szczególne zagrożenie61: 

 inżynieria bezpieczeństwa pożarowego – jednolitą podstawę prawną 
stanowi ustawa62; ważną rolę odgrywa ochrona przeciwpożarowa 
obejmująca m.in. następujące kryteria klasyfikacji zagrożenia pożarowego 
(rozporządzenie63): rodzaje stref pożarowych, rodzaje budynków oraz ich 
części, kategorie zagrożenia ludzi, klasy odporności pożarowej budynków; 

 inżynieria bezpieczeństwa chemicznego – jednolitą podstawę prawną 
stanowi ustawa64; ważną rolę odgrywa zarządzanie ryzykiem obejmujące 
m.in. klasyfikację, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin 
chemicznych, w tym substancje i mieszaniny niebezpieczne, substancje 

i mieszaniny stwarzające zagrożenie; 

                                                           
58 Ibidem, s. 120. 
59 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020 poz. 838 z późn. zm.). 
60 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności... op. cit. 
61 M. Krause, Podstawy inżynierii… op. cit., s. 120-121. 
62 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869). 
63 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.). 
64 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2020 poz. 

2289). 
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 inżynieria bezpieczeństwa radiacyjnego – jednolitą podstawę prawną 
stanowi ustawa65; ważną rolę odgrywa ochrona radiologiczna obejmująca 
m.in.: narażenie wewnętrzne i zewnętrzne, zintegrowany system 
zarządzania, system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych; 

 inżynieria bezpieczeństwa powodziowego – jednolitą podstawę prawną 
stanowi ustawa66; ważną rolę odgrywa zarządzanie ryzykiem powodziowym 
obejmujące m.in.: mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka 
powodziowego, plany zarządzania ryzykiem powodziowym; 

 inżynieria bezpieczeństwa epidemiologicznego – jednolitą podstawę prawną 
stanowią ustawy67; ważną rolę odgrywa zarządzanie ryzykiem obejmujące 
m.in.: zapobieganie i zwalczanie zakażeń, chorób zakaźnych u ludzi, chorób 
odzwierzęcych. 

Przykład klasyfikacji inżynierii bezpieczeństwa według kryterium rodzaju sekcji 
lub działu gospodarki68: 

 inżynieria bezpieczeństwa w przemyśle – brak jednolitej podstawy prawnej, 
ale istnieją przepisy dla wybranych rodzajów produkcji; branża obejmuje 
procesy produkcyjne, w tym procesy transportowe i składowania oraz 
technologiczne (np. bezpośredniego oddziaływania, naturalne, kontrolno-
pomiarowe); wyróżnia się m.in. podział na (bez branż górnictwa 
i energetyki): hutnictwo i metalurgia, przemysł elektromaszynowy, 
chemiczny, spożywczy, mineralny, lekki, inne; 

 inżynieria bezpieczeństwa w górnictwie – jednolitą podstawę prawną 
stanowi ustawa69; branża obejmuje procesy wydobywcze w zakresie 
udostępniania, przygotowania i wydobycia kopaliny ze złoża; wyróżnia się 
m.in. podział na górnictwo (kopaliny stałe, ciekłe i gazowe): podziemne (w 
tym węgiel kamienny, sól kamienna i rudy metali, np. rudy żelaza, rudy 
miedzi, rudy cynku i ołowiu), odkrywkowe (w tym węgiel brunatny i tzw. 
kopaliny pospolite, np. piaski, żwiry), otworowe (w tym ropa naftowa, gaz 
ziemny, sól i siarka); 

 inżynieria bezpieczeństwa w energetyce – jednolitą podstawę prawną 
stanowi ustawa70; branża obejmuje procesy energetyczne w zakresie 
wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz 
użytkowania paliw (stałe, ciekłe i gazowe) lub energii; wyróżnia się m.in. 
podział na energetykę konwencjonalną (w tym elektroenergetyka, 
ciepłownictwo, gazownictwo, paliwa ciekłe, energetyka jądrowa) 
i energetykę niekonwencjonalną (w tym energia słoneczna, wiatrowa, 
wodna, geotermalna, biopaliwa); 

 inżynieria bezpieczeństwa w budownictwie – jednolitą podstawę prawną 
stanowi ustawa71; branża obejmuje procesy budowlane w zakresie budowy, 
przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektów budowlanych 

                                                           
65 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe... op. cit. 
66 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 z późn. zm.). 
67 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu… op. cit.; Ustawa z dnia 11 marca 

2004 r. o ochronie zdrowia… op. cit. 
68 M. Krause, Podstawy inżynierii… op. cit., s. 121-122. 
69 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne... cz. cyt. 
70 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z późn. zm.). 
71 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane... op. cit. 



85 
 

 

(budynek, budowla, obiekt małej architektury); wyróżnia się m.in. podział 
budownictwa według usytuowania względem powierzchni terenu 
(budownictwo nadziemne, naziemne, podziemne) oraz przeznaczenia 
budynków i budowli (budownictwo miejskie, przemysłowe, komunikacyjne, 
rolnicze, wodne); 

 inżynieria bezpieczeństwa w rolnictwie – jednolitą podstawę prawną stanowi 
ustawa72; dział gospodarki obejmujący działalność rolniczą; wyróżnia się 
m.in. podział na rolnictwo o produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz obejmujące 
gospodarstwa indywidualne i spółdzielnie rolników; ważną rolę odgrywają 
m.in.: obsługa sprzętu rolniczego, stosowanie i magazynowanie środków 
ochrony roślin i nawozów, ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób 
zakaźnych zwierząt; 

 inżynieria bezpieczeństwa w transporcie – brak jednolitej podstawy prawnej, 
ale istnieją ustawy dla poszczególnych rodzajów transportu; branża 
obejmuje procesy transportowe, w tym działania organizacyjne i handlowe 
oraz procesy przewozowe (np. dojazd pojazdu, załadunek, przewóz, 
rozładunek, powrót pojazdu); wyróżnia się m.in. podział na transport 
powierzchniowy (lądowy i wodny) i powietrzny, w tym: transport drogowy, 
transport kolejowy, transport lotniczy, transport morski, transport wodny 
śródlądowy, transport rurociągowy; 

 inżynieria bezpieczeństwa w ratownictwie – ramową podstawę prawną w 
zakresie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego stanowią ustawa73 
i rozporządzenie74 (w tym ochrona przeciwpożarowa, ratownictwo 
techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, ratownictwo 
medyczne); wyróżnia się m.in. następujące specjalistyczne jednostki 
ratownictwa: ratownictwo górskie, np. GOPR, TOPR; ratownictwo wodne, 
np. WOPR, MOPR; ratownictwo morskie – służba SAR; ratownictwo lotnicze 
– służba ASAR; ratownictwo górnicze, np. CSRG SA. 

 
Zakończenie 
Jednym z obszarów łączących aspekty techniczne i nauki o bezpieczeństwie 

jest aktualnie inżynieria bezpieczeństwa, która integruje wiedzę i umiejętności 
z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz teorię i badania problemów 
bezpieczeństwa. 

Podstawy budowy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa powinny 
być oparte na obowiązujących aktach prawnych i zalecanych normach 
technicznych, dlatego w aspekcie inżynierii bezpieczeństwa można wyróżnić m.in., 
takie obszary jak: systemy oceny zgodności i nadzoru rynku, systemy nadzoru 
i kontroli, systemy zarządzania bezpieczeństwem. 

Inżynieria bezpieczeństwa jako interdyscyplinarny obszar wiedzy i praktyki ma 
zadanie projektowanie teoretycznych podstaw budowy systemów dla przedmiotów 
referencyjnych bezpieczeństwa (jednostki, społeczeństwa, państwa), dlatego należy 
uwzględnić m.in., takie obszary jak: bezpieczeństwo i higienę pracy, 
bezpieczeństwo maszyn, zarządzanie ryzykiem. 

                                                           
72 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2021 poz. 266). 
73 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej... op. cit. 
74 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2017 poz. 1319). 
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Propozycja klasyfikacji inżynierii bezpieczeństwa obejmuje następujące kryteria 
podziału: (przykłady inżynierii szczegółowych): hierarchia i rodzaj środków ochrony 
(w tym inżynieria bezpieczeństwa technicznego i inżynieria bezpieczeństwa 
cywilnego), związek z działalnością zawodową lub aktywnością pozazawodową (w 
tym inżynieria bezpieczeństwa pracy i inżynieria bezpieczeństwa publicznego), 
obszarowy system bezpieczeństwa i ochrony (w tym m.in.: inżynieria 
bezpieczeństwa osób i mienia, inżynieria bezpieczeństwa danych i informacji, 
inżynieria bezpieczeństwa żywności i żywienia), czynnik stwarzający szczególne 
zagrożenie (w tym m.in. inżynieria bezpieczeństwa w aspekcie zagrożenia: 
pożarowego, chemicznego, radiacyjnego, powodziowego, epidemiologicznego), 
rodzaju sekcji lub działu gospodarki (w tym m.in. inżynieria bezpieczeństwa w: 
przemyśle, górnictwie, energetyce, budownictwie, rolnictwie, transporcie, 
ratownictwie, obronności i bezpieczeństwie państwa). 

Inżynieria bezpieczeństwa jako obszar nauki i kształcenia ma odniesienie do 
kierunków studiów prowadzonych w uczelniach (w tym studia pierwszego i drugiego 
stopnia oraz profile ogólnoakademicki i praktyczny) i jednostek organizacyjnych 
funkcjonujących w uczelniach (w tym wydziały, kolegia, centra, instytuty, katedry, 
zakłady, laboratoria, pracownie). 

Zidentyfikowano 18 uczelni prowadzących kierunek studiów inżynieria 
bezpieczeństwa i 14 kierunek studiów bezpieczeństwo i higiena pracy, dwie uczelnie 
kształcą jednocześnie na obu kierunkach studiów (Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Zielonogórski), a trzy wydziały i pięć katedr 
mają w nazwie inżynieria bezpieczeństwa. 
 

Streszczenie 
Publikacja podejmuje problematykę inżynierii bezpieczeństwa w aspekcie 

wybranych aktów prawnych, norm technicznych i publikacji specjalistycznych. Praca 
obejmuje następujące obszary analizy: inżynieria bezpieczeństwa w aspekcie 
szkolnictwa wyższego, inżynieria bezpieczeństwa w aspekcie standardów 
kształcenia, system bezpieczeństwa w aspekcie aktów prawnych i norm 
technicznych, propozycja definicji i klasyfikacji inżynierii bezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe: klasyfikacja nauki, szkolnictwo wyższe, inżynieria 
bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Summary 
The publication takes issues of safety engineering in the aspect of selected 

legal acts, technical standards and specialist publications. The work includes the 
following areas of analysis: safety engineering in the aspect of higher education, 
safety engineering in the aspect of educational standards, safety system in the 
aspect of legal acts and technical standards, proposal for the definition and 
classification of safety engineering. 

Keywords: classification of science, higher education, safety engineering, 
occupational health and safety. 
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OCENA RYZYKA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM 
 
 
 

Wstęp 
Społeczeństwo XX oraz XXI wieku rozwija się w klimacie niepewności i ryzyka. 

Dostrzegane jest to w różnej skali oraz odmiennych sferach aktywności człowieka. 
Literatura dotycząca teorii ryzyka oraz jego zastosowania w inwestycjach, 
zarządzaniu, bankowości, ubezpieczeniach  jest bardzo bogata. Taka sama sytuacja 
jest w przypadku publikacji dot. ryzyka w zarządzaniu kryzysowym1. Stąd może 
wynikać istnienie różnego podejścia do określenia ryzyka. Samo zarządzanie 
kryzysowe rozwija się od samego początku ludzkości i towarzyszyło człowiekowi 
niezmiennie w codziennym życiu. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja 
najczęstszych sposobów klasyfikacji ryzyka wraz z przedstawieniem przykładowych 
macierzy decyzyjnych oraz przedstawienie sposobu rozumienia tematu ryzyka w 
zarządzaniu kryzysowym w zależności od czynników determinujących jego poziom. 
Ważne jest również zwrócenie uwagi na fakt, że ryzyko oraz zarządzanie kryzysowe 
jest czymś naturalnym,  co towarzyszy człowiekowi od zawsze i stanowi ich wspólny 
mianownik. 

 
Geneza zarządzania kryzysowego 
Zarządzanie kryzysowe obejmuje działania ludzkości, które były realizowane 

od zawsze. Człowiek niezmiennie musiał przestrzegać pewnych zasad, żeby 
przeżyć. Praludzie nie znali żadnych pojęć z obszaru zarządzania kryzysowego, ale 
działalność z tego zakresu była im znana. Postępowali roztropnie i mądrze. 
Przykładali starań, aby uniknąć nieszczęścia. Konieczne było jednak stawianie czoła 
skutkom zdarzeń, które były dla  nich niekorzystne. Wraz z biegiem lat i nabywaniem 
doświadczeń, zaczęto przewidywać bieg wydarzeń, co pozwoliło zminimalizować 
ryzyko utraty mienia oraz życia. Coraz większe doświadczenie było podstawą do 
utrzymywania pewnego poziomu gotowości do reakcji. Podejmowali działania w taki 
sposób, jaki umieli oraz robili wszystko, aby wrócić do normalności sprzed 
negatywnego wydarzenia. W tamtych czasach człowiek mógł liczyć w pierwszej 
kolejności na siebie w przypadku jakiegoś nieszczęścia. Ewentualnie w dalszej 
kolejności mogła go wspomóc rodzina, sąsiedzi lub przygodni świadkowie. Nie było 
służb, które niosły pomoc w sposób profesjonalny. Działalność „kryzysowa” polegała 
na użyciu intuicji, zdrowego rozsądku oraz chęci przetrwania. Straż pożarną zaczęto 
powoływać dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, a straż miejską trochę wcześniej. 
Powoływanie służb specjalistycznych oraz organizacji narodowych, czy 
międzynarodowych przypada na XIX wiek. Należy wspomnieć tutaj o Czerwonym 

                                                           
1 P. Sienkiewicz, Ewaluacja ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, (w:) P. Sienkiewicz, M. Marszałek, P. 

Górny (red.): Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2012., s. 21. 
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Krzyżu, służbie zdrowia, organizacjach niosących pomoc, czy wolontariacie. 
Również w tym czasie spotyka się pierwsze formy rozwiązań w obszarze 
bezpieczeństwa o charakterze instytucjonalnym. Stało się tak, ponieważ na ten wiek 
przypadła ogromna liczba katastrof, które spowodowały gigantyczne starty, m.in.: 

 1900r.- Huragan Galvestone w Texasie- 6000-12000 zabitych i 3600 
zniszczonych budynków, 

 1906r.- Trzęsienie ziemi w San Fransisco- 503 zabitych i 28000 
zniszczonych budynków, 

 1908r.- Trzęsienie ziemi we Włoszech- 120000 zabitych, 

 1919r.- Epidemia grypy obejmowała cały świat- 50-100 mln zabitych. 

Wyżej wymienione zdarzenia oraz wiele innych wpłynęło pozytywnie na rozwój 
świadomości w zakresie zagrożeń. Dużo w obszarze instytucjonalizacji działań na 
rzecz bezpieczeństwa miał rozwój nauki, który dał nadzieję, że można w inny 
sposób, niż dotychczas minimalizować skutki katastrof. Nie bez wpływu stały się 
zwiększone możliwości sformalizowania działań z obrębu decyzji rządowych. 
Analizując trzy wielkie katastrofy początku XX wieku, czyli I wojnę światową, 
epidemię hiszpanki oraz rewolucję bolszewicką można stwierdzić, że poprawne 
prowadzenie działań z zakresu bezpieczeństwa wymaga działań skoordynowanych 
o charakterze międzynarodowym. Było to jednak niemożliwe wówczas w obliczu 
sprzeczności interesów. Wszystkie wcześniej wspomniane katastrofy miały 
charakter globalny, natomiast działania wymiar krajowy lub regionalny. Jako 
kamienie milowe w kształtowaniu się podejścia systemowego z zakresu 
bezpieczeństwa miały spowodowane  przez człowieka katastrofy, jakimi był wielki 
głód na Ukrainie, II wojna światowa, wojna w Korei, Wietnamie oraz inne, które 
przyniosły ogromne liczby zabitych, rannych oraz strat materialnych. Warunki lat 50-
tych XX wieku nie sprzyjały racjonalizacji rozwiązań z obszaru zarządzania 
kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa). Ówcześni 
specjaliści byli głównie wojskowymi, którzy preferowali działania aktywne poprzez 
obronę, ofensywę, atak, czy fronty. Szczęśliwie ta sytuacja nie trwała zbyt długo, 
ponieważ wydarzenia z końca lat 70. zainicjowały w krajach zachodnich 
zastosowanie rozwiązań instytucjonalnych na szczeblu międzynarodowym oraz 
krajowym. Uświadomiono sobie wówczas, że podział kompetencji wśród szczebli 
organizacyjnych państwa jest konieczny np. poprzez samorząd lokalny, regiony oraz 
rząd centralny. Pomoc w czasie katastrofy miała mieć charakter instytucjonalny, 
a nie jak do tej pory charytatywny. Stwierdzono również, że w działalności 
kryzysowej niezbędne jest również włączenie etapu zapobiegania, co gwarantowało 
komplementarność rozwiązań. Po stronie żelaznej kurtyny wszystko niestety miało 
charakter militarny- jak dotychczas. Tak powstawało znane nam dzisiaj zarządzanie 
kryzysowe. Wówczas wszyscy byli pewni jednego, że pierwsze reagowanie, które 
następuje po zdarzeniu niekorzystnym nie może być przypadkowe i zależne od 
dobrej woli pomagającego. Działania z tego zakresu są częścią rozwiązań 
systemowych oraz stanowią nierozerwalną część systemu zarządzania 
kryzysowego. Podczas zimnej wojny największą uwagę skupiono obronie cywilnej 
przed atakami intencjonalnymi, jakimi mogły być ataki z użyciem broni jądrowej. 
Rozpad Związku Radzieckiego oraz Paktu Warszawskiego miał poważny wpływ na 
kierunek zmian z zakresu ochrony ludności oraz kształt zarządzania kryzysowego. 
Przestano się wówczas skupiać jedynie na zagrożeniach militarnych, ale również na 
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naturalnych oraz powodowanych przez człowieka. Cały czas doskonalono systemy 
zarządzania kryzysowego, aż atak na WTC oraz na Pentagon uświadomiły, że 
system ten wymaga ciągłego doskonalenia, zastosowania najnowszych osiągnięć 
nauki oraz technologii. Zarządzanie kryzysowe musi stanowić całość obejmującą 
pełne cztery fazy oraz brać pod uwagę wszystkie możliwe zagrożenia z szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń intencjonalnych z czasu pokoju. Jasnym stało się, że 
należy jeszcze wiele zmienić w koncepcjach, polityce bezpieczeństwa, świadomości 
obywateli, edukacji oraz codziennej praktyce. Wieloletnie doświadczenia pozwoliły 
na stwierdzenie, że to władze lokalne powinny być bardziej dowartościowane, 
ponieważ to społeczność lokalna jest najbardziej narażona i zostaje najbardziej 
dotknięta skutkami zdarzeń niekorzystnych. Samorządy powinny być filarem 
zarządzania kryzysowego, ponieważ to one biorą na siebie odpowiedzialność oraz 
nieraz muszą podejmować działania samodzielnie przez długi czas2. 

Zarządzanie kryzysowe obecnie w Polsce 
Wszystkie organizacje wchodzące w skład sektora publicznego oraz 

prywatnego wypełniają swoje zadania bazując na procedurach zarządzania poprzez 
kierowanie czy dowodzenie. Dzieję się tak w sytuacji względnego spokoju. Inaczej 
ma się sprawa, gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem nadzwyczajnym, które 
wymknie się spod kontroli, wyprzedzi reagowanie, zakłóci proces decyzyjny, zmusi 
zarządzającego do podjęcia natychmiastowych decyzji oraz działań. Takie 
zdarzenia wymuszają zastosowanie swoistego rodzaju zarządzania jakim jest 
zarządzanie kryzysowe3. Zarządzanie kryzysowe jest nierozłącznym elementem 
bezpieczeństwa narodowego. Stanowi podstawę do radzenia sobie z sytuacjami 
kryzysowymi, które niejednokrotnie są związane z ryzykiem, zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa oraz napięciem. Bazuje kolejno na przeciwdziałaniu zagrożeniom, 
przygotowaniu w przypadku ich zaistnienia i utrzymaniu lub przywróceniu stanu 
sprzed kryzysu. Zarządzanie kryzysowe łączy ze sobą celowe działanie organów 
władzy wszystkich szczebli organizacji państwa wraz z zaangażowaniem całego 
społeczeństwa zaczynając od wyspecjalizowanych organizacji, straży, policji, 
inspekcji oraz kończąc na pozostałych obywatelach. Zatem można powiedzieć, że 
jednoczy oraz ukierunkowuje ludzi różnych profesji. W ustawie o zarządzaniu 
kryzysowym można przeczytać, że zarządzanie kryzysowe to4: „działalność 
administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem  
narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu 
do podejmowania nad nią kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w 
przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz na odtworzeniu infrastruktury lub 
przywróceniu jej pierwotnego charakteru”5. Zadania realizowane przez organy 
administracji publicznej w ramach procesu zarządzania kryzysowego (oparte na 
czterech fazach zarządzania kryzysowego) są nierozłącznie związane z funkcjami 
zarządzania kryzysowego (procesem), które obejmuje kolejno planowanie, 
organizowanie, motywowanie i przewodzenie oraz kontrolowanie. Istotą procesu 

                                                           
2 J. Gołębiewski, Propedeutyka zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 60-
68. 
3 G. Pietrek, System zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, s. 58. 
4 K. Sienkiewicz- Małyjurek, F. R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 11. 
5 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm.) 
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zarządzania kryzysowego jest sprawdzanie określonych rozwiązań, wdrażanie 
zaplanowanych działań, kontrola systemu oraz wprowadzanie niezbędnych zmian w 
cyklu dwuletnim bez presji czasu. Są to działania codzienne przeprowadzane 
rutynowo przez właściwe Centra i Zespoły Zarządzania Kryzysowego6. Ustawa o 
zarządzaniu kryzysowym jasno traktuje o zadaniach i zasadach działania organów 
odnośnie zarządzania kryzysowego. W przypadku wystąpienia zagrożenia 
obowiązek podjęcia działań spoczywa przede wszystkim na samorządach. 
Wojewoda jest zobowiązany podjąć działania w zakresie zarządzania kryzysowego. 
Jest to możliwe dzięki pracy specjalnie powołanej w tym celu komórce 
organizacyjnej znajdującej się w urzędzie wojewódzkim, wojewódzkiemu centrum 
zarządzania kryzysowego oraz wojewódzkiemu zespołowi zarządzania 
kryzysowego. Zespół ten pełni bardzo ważną rolę poprzez całodobowy dyżur, w celu 
zagwarantowania przepływu informacji niezbędnych do zarządzania kryzysowego, 
współdziałania z centrami systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu 
wczesnego ostrzegania ludności i współpraca z podmiotami, do których zadań 
należy monitorowanie środowiska, prowadzenie akcji ratowniczych, 
poszukiwawczych oraz humanitarnych. Nie jest możliwe całkowite zapobiegnięcie 
zagrożeniom spowodowanych działalnością natury (np. powodzie, susze, epidemie, 
oblodzenia, huragany), natomiast do głównych zadań instytucji publicznych należy 
stałe monitorowanie poziomu zagrożenia nimi, opracowanie procedur postępowania 
w przypadku ich wystąpienia oraz działań umożliwiających naprawę szkód wraz 
z aktualizacją wcześniej ustanowionych procedur7. 

 
Metody oceny ryzyka 
Ryzyko należy do pojęć o charakterze interdyscyplinarnym. Dotyczy ono 

praktycznie każdej dziedziny naszego życia. W literaturze przedmiotu wyczuwa się 
wyraźna branżowość w rozumieniu terminu „ryzyko”. Stąd mówi się głównie o 
ryzyku: ekonomicznym, ubezpieczeniowym, kredytowym, gospodarczym, 
projektowym, politycznym itp. Każde z nich ma inne miary i sposób wyznaczenia, 
czy określenia. Szopa w swojej książce rozumie ryzyko jako „możliwość pojawienia 
się określonych strat (szkód) w rozważanym systemie  człowiek-technika-otoczenie, 
w określonym przedziale czasu jego funkcjonowania”.  Wg Sierpińskiej, Jachny oraz 
Matuszewskiego ryzyko utożsamiane jest z niebezpieczeństwem poniesienia straty. 
Ryzyko można rozumieć również przez niebezpieczeństwo braku zrealizowania celu 
nakreślonego przy podejmowaniu decyzji8. 

Ryzyko jest nierozerwalnie związane z prawdopodobieństwem lub możliwością 
wystąpienia zagrożenia. Jest ono wynikiem niepewności, która stanowi trudność w 
ocenie stanu obecnego oraz przyszłego zjawisk, obiektów lub procesów z uwagi na 
brak lub niewystarczającą ilość informacji lub wiedzy. Taki stan rzeczy może m.in. 
wynikać z niekompletności danych lub braku możliwości ich otrzymania. Zagrożenia 
stanowią możliwe zdarzenia stwarzające niebezpieczeństwo dla życia, mienia lub 

                                                           
6 G. Pietrek, System zarządzania… op. cit., s. 63. 
7 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU 2007 nr 89 poz. 590 z późn. zm.) 
8Opracowano na podstawie: Kołodziński E., Ryzyko decyzji w bezpieczeństwie powszechnym podmiotu, 
w monografii „Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego”, tom V, Wydawnictwo Akademii Obrony 
Narodowej, Warszawa 2013. 
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zdrowia, które występują przed sytuacjami kryzysowymi oraz czynnikami 
niebezpiecznymi np. pożarami, trzęsieniami ziemi, powodziami9. 

Ryzyko zwykle określa się za pomocą iloczynu zmiennych. Poszczególni 
autorzy podają inne czynniki, od których wg nich zależy bezpośrednio poziom 
ryzyka. 

 Ryzyko wg Grzegorza Pietrek: 

Ryzyko= zagrożenie (częstotliwość, dotkliwość) x podatność (ekspozycja, 
możliwości) 

Podatność stanowi funkcje ekspozycji na zagrożenie oraz możliwości, którymi 
dysponuje podmiot, aby sobie poradzić z jego konsekwencjami.10 Wg G. Pietrek 
najsilniejszym czynnikiem jest podatność, ponieważ samo zagrożenie nie może 
zapoczątkować sytuacji kryzysowej. Wspomniana sytuacja jest możliwa w wyniku 
interakcji środowiska ze społeczeństwem oraz infrastrukturą.  

  Ryzyko wg Jana Gołębiewskiego: 

Na wartość ryzyka ma wpływ: 

 wrażliwość (ekspozycja środowiska), 

 skala zagrożenia oraz skutki (wielkość), 

 prawdopodobieństwo wystąpienie zagrożenia11. 
 

 Ryzyko wg Zbigniewa Redziaka: 
 

Ryzyko= prawdopodobieństwa zdarzenia x wielkość zdarzenia12 
 

 Ryzyko wg Romualda Grockiego: 
 

Ryzyko= prawdopodobieństwo zdarzenia x wielkość strat 

Aby zmniejszyć ryzyko należy minimalizować jeden w ww. czynników. Odnosząc się 
do informacji z opracowania Romulada Grockiego, bardzo często na 
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia nie można wpłynąć. Jedynie istnieje 
taka możliwość w przypadku wielkości strat. Wiedza dot. określonego zdarzenia jest 
pomostem łączącym świadomość z ryzykiem i to za pomocą niej można 
minimalizować straty (rysunek nr 1). Wiedza obejmuje charakterystykę zagrożenia, 
sposób postępowania w przypadku jego wystąpienia i metody zmniejszające skutki 
zdarzenia, czyli straty. Jedną ze znanych metod podnoszących świadomość oraz 
wiedzę są szkolenia13. 

                                                           
9 G. Pietrek, System zarządzania… op. cit., s. 34. 
10 Ibidem, s. 35. 
11 J. Gołębiewski, Propedeutyka zarządzania … op. cit.,  s. 124. 
12 Z. Redziak, Analiza i ocena ryzyka w dowodzeniu, (w:) P. Sienkiewicz, M. Marszałek, P. Górny (red.): 
Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym,  Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2012, s. 64. 
13 R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe dobre praktyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020, s. 142. 
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Rysunek 1. Diagram relacji ryzyko-świadomość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe dobre praktyki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 

2020, s. 142. 

Zarządzanie ryzykiem stanowią działania, które podmiot podejmuje na rzecz 
osiągnięcia akceptowanego poziomu ryzyka wraz z podejmowanymi w tym celu 
decyzjami. Istotą zarządzania ryzykiem jest zarządzanie decyzjami, kompetencjami, 
zdolnościami operacyjnymi oraz organizacjami w celu zapewnienia, że 
społeczeństwo jest w stanie poradzić sobie z zagrożeniem. Odpowiednio dobrana 
strategia postępowania umożliwia zmniejszenie prawdopodobieństwa, że 
zagrożenie będzie  miało miejsce. Niestety nie ma możliwości, aby całkowicie je 
wyeliminować14.  

Zarządzanie ryzykiem stanowi proces, który obejmuje określenie kontekstu 
działania, identyfikację, analizę, ocenę i zmniejszenie ryzyka15. Z. Redziak 
wspomina jeszcze o jednym etapie procesu, jakim jest kontrolowanie ryzyka16. 
Przeprowadzenie analizy ryzyka stanowi podstawę jego oceny. Polega ona na 
określeniu akceptowalnego i nieakceptowalnego ryzyka dzięki bazowaniu na 

                                                           
14 G. Pietrek, System zarządzania … op. cit., s. 36. 
15 Ibidem, s. 37 
16 Z.  Redziak, Analiza i ocena ryzyka … op. cit., s. 57 
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wcześniej zdefiniowanych, dopuszczalnych wartościach17. Jest ono podstawą 
działania systemu zarządzania kryzysowego 18. 

 
Rysunek 2. Metodyka oceny ryzyka zdarzeń niepożądanych. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: J. Gołębiewski, Propedeutyka zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo Difin, 

Warszawa 2015, s. 127 
 

Rysunek nr 2 przedstawia metodykę oceny ryzyka zdarzeń niepożądanych, 
która stanowi proces zarządzania ryzykiem. Poniżej scharakteryzowane zostały jego 
poszczególne etapy. 

 Określenie kontekstu- decydenci na tym etapie powinni dobrze 
przeanalizować właściwości oraz uwarunkowania środowiska (otoczenia) 
z perspektywy geograficznej, klimatycznej, zaludnienia, uprzemysłowienia, 
rolnictwa i infrastruktury krytycznej przy uwzględnieniu gotowości 
kryzysowej oraz możliwości poradzenia sobie z potencjalnym zagrożeniem. 
Ważne jest, aby każdy z wymienionych elementów miał odrębną metodykę 
oceny lub dobrze ułożony algorytm oceny19. 

                                                           
17 G. Pietrek, System zarządzania … op. cit., s. 37. 
18 R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe … op. cit., s. 142. 
19 J. Gołębiewski, Propedeutyka zarządzania … op. cit., s. 128. 

OCENA 

RYZYKA 

Określenie kontekstu 

Postepowanie z 

ryzykiem 

cele, zakres, 
uczestnicy, kryteria, 
kluczowe elementy 

dane, 
informacje 

zespół 
oceniający 

ryzyko 

Identyfikacja ryzyka 

scenarius
ze 

zagrożeń 

dynamika 
scenarius

zy 

zdarzenia- wpływ 
(zapobiegania i gotowości, 
reagowania i odbudowy) 

Analiza ryzyka 

poziom  
kontroli 

konsekwencje i 
prawdopodobieństwo 

ranking ryzyka i 
zaufanie 

Szacowanie ryzyka 

na poziomie 
praktycznej 

odpowiedzialności 

na poziomie 
tolerancji 

w punkcie 
decyzyjnym 

M
o

n
ito

ro
w

a
n

ie
 i p

rz
e

g
lą

d
 

K
o

m
u

n
ik

o
w

a
n

ie
 i

 k
o

n
s

u
lt

a
c

je
 

Konieczność 

dalszej 

analizy? 

Szczegóło

wa analiza 

NIE 

TAK 



98 
 

 

 Identyfikacja/ analiza ryzyka- obejmuje określenie źródeł, niekorzystnych 
wydarzeń oraz konsekwencji, które mogą być ich skutkiem. Na tym etapie 
wykorzystywane są dane historyczne,, wiedza personelu, ekspertów, opinie 
specjalistów, analiza komputerowa, doświadczenie starszych ludzi. 
Pomocne są również badania, dane z badań ankietowych oraz otwarta 
dyskusja. Wynikiem przeprowadzonej identyfikacji zdarzeń niekorzystnych 
jest ogólna informacja o zagrożeniach mogących wystąpić na 
poszczególnych szczeblach administracyjnych kraju wzbogacona 
o diagramy ryzyka (źródło, skutki, ryzyko). Często opis oraz ocena 
charakteryzują się podejściem rutynowym, usystematyzowanym oraz 
praktycznym. Pozwala to zrozumieć sytuację, otoczenie oraz przewidzieć 
stopień ryzyka wraz z jego skutkami20. Stosuje się na tym etapie metody 
jakościowe, ilościowe oraz jakościowo-ilościowe21. 

 Szacowanie ryzyka- polega na skonfrontowaniu uzyskanych wyników 
analizy z wcześniej określonymi kryteriami, aby zakwalifikować ryzyko do 
konkretnej kategorii oraz finalnie, aby podjąć decyzję dot. późniejszego 
postępowania z nim (podjąć ryzyko, czy nie oraz w jakim zakresie)22. 

Efektywna analiza ryzyka wymaga  nabycia nawyków myślowych, które 
pozwolą na zauważenie oraz zrozumienie faktycznych trudności i zagrożeń. Osoba 
decyzyjna powinien wyrobić sobie niżej omówione maniery oraz postępować wg 
następujących zaleceń: 

 Bądź jak dziecko- podejście dziecka, które dopiero uczy się i poznaje świat 
i zadaje mnóstwo pytań: dlaczego? Dotyczy to również praktyk, które są 
najbardziej utrwalone. 

 Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga23- należy patrzeć w przyszłość nie tylko 
tą bliższą, ale dalszą. Decydent powinien widzieć więcej i patrzeć dalej. 
Dostrzeżenie ryzyka zanim ono nastąpi pozwala na redukcję, minimalizację 
lub rozwiązanie  go przy zaangażowaniu małych nakładach środków oraz 
sił. 

 Weź kilka oddechów, odejdź na chwilę na bok i spójrz na rzeczywistość 
z dystansu- takie podejście pozwoli na objęcie myślami większego obszaru. 
Wzorowa analiza ryzyka wymaga umiejscowienia go w szerszych ramach 
przyczynowo-skutkowych. 

 Podejdź nieszablonowo do sformułowania problemu- inaczej, niż 
podpowiada rutyna, czy przyzwyczajenie lub sposób, jaki został nam podany 
przez inne osoby. 

Do najbardziej wartościowych narzędzi używanych w analizie ryzyka można 
zaliczyć: 

 Diagram Ishikawy, 

 Drzewo błędów FTA, 

                                                           
20 Ibidem, s. 129. 
21 Ibidem, s. 130. 
22 Ibidem, s. 131. 
23 A. Mickiewicz, Oda do młodości, 26.12.1820. 
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 Analiza przyczynowo-skutkowa FMEA, 

 Diagram Pareto-Lorentza, 

 Metody heurystyczne (burza mózgów, synektyka, technika delficka). 

Dzięki zastosowaniu ww. narzędzi analizy ryzyka osoba decyzyjna może 
wyodrębnić części składowe, jakimi są: 

 źródło ryzyka (przyczyna), 

 skala oraz wielkość potencjalnych skutków zaistniałych wydarzeń (straty), 

 prawdopodobieństwo zaistnienia zagrożenia24.  

Na tej podstawie określa się spodziewaną wartość ryzyka, która wg. 
Z. Redziaka stanowi iloczyn prawdopodobieństwa zdarzenia i jego wielkość. Sposób 
podejścia Z. Redziaka omówiona zostanie w szerszy sposób. Stosowanie matryc 
oceny ryzyka jest najczęściej stosowaną metodą. Wspomniane  zmienne powinny 
być zdefiniowane wg wcześniej określonych kryteriów (tabela nr 1) 

Tabela 1. Kryteria prawdopodobieństwa oraz wielkości wystąpienia negatywnego zdarzenia. 

Kryteria prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnego zdarzenia- propozycja 

Pomijalne Bardzo mało prawdopodobne 1-2 (P=0,1-0,2) 

Niskie Mało prawdopodobne 3-5 (P=0,3-05) 

Średnie Prawdopodobne 6-7 (P=0,6-0,7) 

Wysokie Prawie pewne 8-10 (P=0,8-1,0) 

Kryteria wielkości wystąpienia negatywnego zdarzenia- propozycja 

Pomijalne Niezauważalny wpływ 1-2 

Niskie Mały wpływ 3-5 

Średnie Istotny wpływ 6-7 

Wysokie Fundamentalny wpływ 8-10 

Żródło: Z. Redziak, Analiza i ocena ryzyka w dowodzeniu, (w:) Ryzyko w zarządzaniu 

kryzysowym,  pod  red. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, P. Górny, Wydawnictwo Adam 
Marszałek,  Toruń 2012, s. 65. 

Najistotniejsze tutaj jest przypisanie bezbłędnej wartości wymienionym 
kryteriom. Jeśli chodzi o źródło ryzyka oraz wielkość potencjalnych skutków można 
wyjaśnić wybraną wartość za pomocą scenariusza, którą stanowi forma opisowa. 
Inaczej się ma sytuacja z określeniem prawdopodobieństwa, którego podstawą jest 
nadanie matematycznej miary w skali od 0 do 1. Podczas pomiaru ryzyka trzeba 
bezwzględnie: 

 zdefiniować przedmiot pomiaru, 

 określić miary ryzyka oraz standardy pomiarów, 

 wykonać pomiar własny. 

Określenie miar ryzyka pozwala na jego określenie w sposób liczbowy. W 
praktyce często pomiar ryzyka jest zastępowany szacowaniem ryzyka, ponieważ 
niejednokrotnie jest dostęp jedynie do niepewnej lub niepełnej informacji, co stanowi 
przyczynę konieczności przyjęcia wielu uproszczeń. Kluczowa staje się tutaj intuicja 

                                                           
24 Z. Redziak, Analiza i ocena ryzyka … op. cit., s. 64. 
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i elastyczne myślenie. Po obliczeniu zmiennych, które składają się na wartość 
ryzyka, powinno się zastosować jedną z poniższych macierzy: 

1. Macierz ”najsłabszego ogniwa”- przydatna dla organizacji/ decydentów 
funkcjonujący w sposób asekuracyjny oraz nieoptymalne narzędzie 
w przypadku, gdy należy podjąć ryzykowne rozstrzygnięcie (tabela nr 2). 

 
Tabela 2. Macierz klasyfikacji ryzyka „najsłabszego ogniwa”- propozycja. 

 

Źródło: Z. Redziak, Analiza i ocena ryzyka w dowodzeniu, (w:) P. Sienkiewicz, M. Marszałek, 
P. Górny (red.): Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 

2012, s. 67. 

 
2. Macierz „iloczynowa” (tabela nr 3)- znajduje zastosowanie, gdy nie zbędne jest 

natychmiastowe podjęcie decyzji o charakterze ryzykownym. Jej słaba strona 
polega na tym, że gdy jednakże zmiennych przyjmie bardzo niską wartość 
(pomijalną), to ryzyko zostanie określone mianem ryzyka niskiego (bez 
względu, na to jaką wartość przyjmie druga zmienna). Może to wpłynąć na 
osiągnięcie zniekształconego obrazu rzeczywistości, gdy obie zmienne będą 
miały dwie różnie skrajne wartości. 

P
ra

w
d
o

p
o
d

o
b

ie
ń
s
tw

o
 w

y
s
tą

p
ie

n
ia

 n
e

g
a
ty

w
n
e

g
o

 

z
d

a
rz

e
n

ia
 

W
Y

S
O

K
A

 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

Ś
R

E
D

N
IA

 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

6 5 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

N
IS

K
A

 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

P
O

M
IJ

A
L

N
A

 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

POMIJALN

A 
NISKA ŚREDNIA WYSOKA 

Wielkość negatywnego zdarzenia (efekt) 

Niskie 

Klasyfikacja ryzyka 

Wysokie 

Umiarkowane 
 



101 
 

 

 
Tabela 3. Macierz klasyfikacji ryzyka „iloczynowa”- propozycja. 
 

 
Źródło: Z. Redziak, Analiza i ocena ryzyka w dowodzeniu, (w:) P. Sienkiewicz, M. Marszałek, 
P. Górny (red.): Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 
2012, s. 67. 

 
3. Macierz „strategiczna” (tabela nr 4)- znajduje zastosowanie w przypadkach, 

gdzie w elastyczny sposób dąży się w kierunku maksymalizacji zysków oraz 
minimalizacji strat. 
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Tabela 4. Macierz klasyfikacji ryzyka „strategiczna”- propozycja. 

 
Źródło: Z. Redziak, Analiza i ocena ryzyka w dowodzeniu, (w:) P. Sienkiewicz, M. Marszałek, 
P. Górny (red.): Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 

2012, s. 69. 

Dla przypomnienia wzór, który proponuje Z. Redziak na obliczenie ryzyka to: 

Ryzyko= prawdopodobieństwa zdarzenia x wielkość zdarzenia 

Oba czynniki  z ww. równania może dostać ocenę w punktacji od 1 do 10. Im więcej 
punktów uzyska dana zmienna, tym zyskuje większa rangę. W tym systemie 
zauważa się, że zdarzenie o małej szansie wystąpienia oraz dużej stracie będzie 
podobnie ocenione jak ryzyko o dużej szansie wystąpienia i generujące małą stratę. 
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Podsumowanie 
W obliczu przytoczonych faktów można stwierdzić, że zarządzanie kryzysowe: 

 stanowi ogół czynności, które są naturalne dla człowieka i rozwijały się od 
początku dziejów Człowieka Rozumnego, 

 jest nierozłącznym elementem bezpieczeństwa narodowego, 

 powinno stanowić całość, na którą składają się pełne cztery fazy 
(zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa) 

 brać pod uwagę wszystkie możliwe zagrożenia z szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń intencjonalnych z czasu pokoju. 

 wymaga edukacji oraz codziennej praktyki obywateli, 

 jest przedmiotem działań samorządu, który stanowi jego filar, ponieważ to 
on bierze na siebie odpowiedzialność podejmowanych decyzji 

 stanowi podstawę do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, 

 jednoczy oraz ukierunkowuje ludzi różnych profesji. 

Ryzyko stanowi pojęcie o charakterze interdyscyplinarnym. Tutaj należy 
upatrywać przyczynę różnego podejścia to określania jego wartości z użyciem 
odmiennych parametrów. Najczęściej w literaturze przedmiotu wartość ryzyka w 
zarządzaniu kryzysowym oblicza się za pomoca iloczynu: 

 prawdopodobieństwo zdarzenia x wielkość zdarzenia,  

 zagrożenie (częstotliwość, dotkliwość)x podatność (ekspozycja, 
możliwości), 

 prawdopodobieństwo zdarzenia x wielkość strat. 

Podsumowując trzeba dodać, że ryzyko jest czymś naturalnym i nie ma 
możliwości jego wyeliminowania. W litaraturze autorzy wspominająo wielu 
czynnikach od których zależy decyzja o podjęciu ryzyka, np. jest nim zysk. W dużym 
stopniu poziom, na jakim ryzyko jest akceptowalne zależy właśnie od 
przewidywanego zysku, z którym wiąże się jego akceptacja. W przypadku, gdy 
ryzyko jest duże w odniesieniu do małej nagrody z nim związanej nie jest opłacalne 
zajmowanie się taką sprawą. Z drugiej strony całkowite unikanie jakiegokolwiek 
ryzyka jest niebezpieczne. Najbardziej optymalne dla decydenta jest wkalkulowanie 
ryzyka, aby móc wykorzystać pojawiające się szanse oraz przy tym prowadzić 
działania dążące do minimalizacji strat przy równoległej maksymalizacji zysków25. 
Poziom akceptowalności ryzyka jest obszarem, o którym decyduje osoba decyzyjna- 
jest poniekąd jego domeną. To on podejmuje ostateczną decyzję i będzie z tego 
rozliczany26. Musi mieć świadomość możliwości powstania pewnych strat (np. 
zniszczeń) oraz związanych z tym kosztów wykonania podjętej decyzji. 

Cel analizy oraz oceny ryzyka stanowi zdefiniowanie części składowych 
zidentyfikowanych zdarzeń zagrażających, odszukanie źródeł ich występowania 
oraz przeprowadzenie oceny ryzyka. W efekcie powinno się otrzymać 
sklasyfikowanie ryzyka wraz z określeniemjego poziomu (akceptowalny, 
nieakceptowalny). Analiza oraz ocena ryzyka jest przeprowadzana po uprzednim 

                                                           
25 Z. Redziak,  Analiza i ocena ryzyka … op. cit.,  s. 70. 
26 Ibidem, s. 71. 
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jego zidentyfikowaniu. Dzięki zastosowaniu narzędzi jakościowych jest możłiwa 
skuteczna oraz poprawna analiza ryzyka. Do takich narzędzi możnazaliczyć m.in.: 
diagram Pareto-Lorentza, diagram Ishikawy, analizę FMEA, drzewo błędów oraz 
metody heurystyczne. W zależonści od sytuacji oraz ryzykowności decyzji należy 
wybrać odpowiednią macierz, w celu klasyfikacji ryzyka. W artykule zaprezentowano 
macierze klasyfikacji ryzyka, które samomocne, gdy należy podjąc decyzję w sposób 
ostrożny, ryzykowny lub elastyczny. 

Streszczenie 
Artykuł traktuje o genezie zarządzania kryzysowego, jego istocie oraz procesie, 

przedstawia różne podejścia autorów do określania ryzyka oraz wskazówki dla osób 
decyzyjnych w tym obszarze. Zwraca uwagę na naturalny charakter procesy 
podejmowania ryzyka oraz zarządzania kryzysowego. W publikacji zawarto główne 
metody oceny ryzyka, przedstawiono etapy oraz narzędzia jakościowe, które są 
pomocne podczas jego analizy. Zaprezentowana metoda „trzech macierzy” pozwala 
na przeprowadzenie oceny ryzyka w zależności od charakteru funkcjonowania 
organizacji lub sposobu zarządzania tudzież podejmowania decyzji przez 
decydentów (stopnia ryzykowności) oraz czasu dostępnego na podjęcie decyzji. Jest 
to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniej macierzy klasyfikacji ryzyka.  

Słowa kluczowe: ryzyko, metoda oceny ryzyka, zarządzanie kryzysowe. 
 

Summary 
This article discussess the subject of crisis management genesis, its essence 

and process, presents different approaches of the authors to risk determination, and 
guidance for decision makers on this area. It draws attention to the natural nature of 
the concept of risk and crisis management. The publication contains the main 
methods of the risk assessment, presents its stages and qualitative tools that are 
helpful during its analysis. The presented method of „three matrix” allows for a risk 
assessment depending on the nature of the organization's functioning or the method 
of management and decision-making by decision-makers (degree of risk) and the 
time available to make a decision. This is possible thanks to the use of an appropriate 
risk classification matrix. 

Keywords: risk, risk assessment method, crisis management. 
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PATOLOGIE SPOŁECZNE ŹRÓDŁEM ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
 
 

Wstęp 
Obecnie człowiek narażony jest na wiele zagrożeń, które rozwijają się  w bardzo 

szybkim tempie. Do takich niebezpieczeństw włącza się patologie społeczne, 
z którymi niemal każdy człowiek spotkał się niejednokrotnie. Takie zjawisko można 
dostrzec nie tylko wśród dorosłych osób, coraz częściej dotyka również dorastającą 
młodzież, a podłożem tego mogą być kontakty między rówieśnikami, jak i sytuacja 
panująca w rodzinie. Uzależnienia od wszelakich używek (alkoholu, papierosów czy 
narkotyków) oraz od Internetu, to tylko poszczególne zagrożenia, które mogą 
stanowić niebezpieczeństwo dla ludzi. Z patologiami społecznymi związane są 
również inne zachowania odbiegające od normy, jak np. prostytucja czy 
bezdomność. Takie sytuacje spowodowane mogą być złą sytuacją finansową, nie 
radzeniem sobie z problemami oraz ucieczką od rzeczywistości. Młodzież 
nieświadoma otaczających je niebezpieczeństw najczęściej eksperymentuje 
i postanawia spróbować nowych rzeczy, często zabronionych. Skutki takich 
zachowań mogą doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania w życiu 
społecznym, jak i zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa, dlatego to właśnie w tym 
okresie należy najbardziej zadbać o odpowiednio przeprowadzoną profilaktykę oraz 
skutecznie wykluczać wszelkie przesłanki, które mogą mieć wpływ na późniejsze 
funkcjonowanie w życiu dorosłym, a co za tym idzie zmniejszeniu poczucia 
bezpieczeństwa. Celem głównym artykułu jest przedstawienie zjawiska 
zauważalnych patologii społecznych, które oddziaływają na bezpieczeństwo ludzi.  

 
1. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem społecznym  
Z bezpieczeństwem społecznym związanych jest bardzo wiele zagrożeń, które 

mogą w mniejszy lub większy sposób oddziaływać na społeczeństwo. Warto zatem 
wyjaśnić, czym jest owe pojęcie. Według Franza - Xavera Kauffmana, zagrożeniem 
jest „możliwość wystąpienia jednego z negatywnie wartościowanych zjawisk”1. 
Jednakże, w celu całościowego poznania niebezpieczeństwa z niego wynikającego, 
niezbędne jest  zróżnicowanie dwóch jego aspektów obiektywnego i subiektywnego. 
Obiektywny dotyczy występowania obaw spowodowanych jakimś zdarzeniem, drugi 
zaś oznacza emocje towarzyszące danemu zagrożeniu. Sklasyfikowane zostały 
również warianty postrzegania niebezpieczeństw, są nimi: stan braku 
bezpieczeństwa, odnoszący się odpowiedniego rozumienia, występującego 
zagrożenia w wysokim stopniu, drugi odnosi się do stanu obsesji czyli postrzegania 
jako bardzo niebezpieczne, zdarzeń nieokreślonych, kolejnym wariantem jest stan 
fałszywego bezpieczeństwa, kiedy znaczące niebezpieczeństwo jest bagate- 
lizowane, ostatni to stan bezpieczeństwa, czyli odpowiednie zrozumienie małego 

                                                           
1 Z. Ścibiorek, Z. Zamiar, Wstęp, (w:) Z. Ścibiorek, Z. Zamiar (red. nauk): Teoretyczne i metodologiczne 

podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam 
Marszałek. Toruń 2016, s. 11. 
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zagrożenia2. Niebezpieczeństwa związane z bezpieczeństwem społecznym można 
postrzegać jako te podstawowe dotyczące egzystencji obywateli, ale warto do nich  
włączyć także „ubóstwo, wykluczenie społeczne, przestępczość, łamanie praw 
człowieka i obywatela, patologie społeczne (w tym rodziny dysfunkcjonalne), upadek 
wartości, kryzysy demograficzne i inne”3. Przyjąć do tej kategorii można również 
masowe migracje społeczeństwa czy bezrobocie.  

Wykluczenie społeczne „…jest określane w kategoriach niemożności 
uczestniczenia w istotnych aspektach życia społecznego, gospodarczego, 
politycznego i kulturalnego danego społeczeństwa”4. Nie zawsze spowodowane jest 
ono wyborem człowieka lub grupy osób, lecz różnych aspektów na które mogą nie 
mieć wpływu. Często to pojęcie łączy się z ubóstwem, przez które mogą występować 
wykluczenia w społeczeństwie, jednakże oprócz niego zagrożeniem wystąpienia 
tego zjawiska, może być brak pracy, nałogi oraz  różne choroby (w tym 
niepełnosprawność fizyczna i umysłowa)5. 

Ubóstwo, czy biedę można połączyć „…głównie z brakiem wystarczających 
zasobów służących zaspokojeniu  społecznie uznanych potrzeb”6. Rozumienie 
istnienia danego zjawiska można, rozdzielić na dwa podejścia: pierwszym jest 
podejście absolutne, odnoszące się do pomocy podmiotom w osiągnięciu 
podstawowych warunków do przeżycia, zaś drugie dotyczy ustaleniu ubóstwa na tle 
poziomu życia danego społeczeństwa7. 

Kolejnym ważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa społecznego są migracje 
ludności, czyli „…zazwyczaj przemieszczenia terytorialne związane ze  względnie 
trwałą zmianą miejsca zamieszkania”8.Powodów dlaczego ludzie migrują jest wiele. 
Mogą być związane z własnymi preferencjami (choćby odnośnie klimatu czy 
architektury), sytuacją osobistą (konieczność przeprowadzki ze względów 
rodzinnych, zdrowotnych), ale również kwestiami ekonomicznymi (jak poszukiwanie 
pracy), jak i różnego rodzaju niesprawiedliwościami społecznymi, poczuciem 
zagrożenia itp.  

Istotnym niebezpieczeństwem jest również bezrobocie. Według słownika 
języka polskiego, to najogólniej „zjawisko braku pracy zarobkowej”9. Przyczyn tego 
problemu może być bardzo dużo, na przykład ciągły postęp technologiczny, niska 
płaca za wykonywane działania lub brak odpowiedniego wykształcenia czy 
kwalifikacji. Skutki bezrobocia wiązać się również mogą z wcześniej już 
wspomnianym wykluczeniem społecznym ale także pomniejszaniu wartości 
jednostki10. Bezsprzecznym zagrożeniem dla bezpieczeństwa  jest zjawisko szeroko 
pojętych patologii społecznych. 

                                                           
2 P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne. Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Editions Spotkania. 

Warszawa 2016, s. 134-135. 
3 W. Wróbel- Delegacz, Źródła zagrożeń bezpieczeństwa społecznego – rodzina dysfunkcjonalna, 

Doctrina. Studia społeczno-polityczne. 2013, Nr 10, s. 219. 
4 T. Panek, Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru,  https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Ubostwo 

_i_nierownosci-dylematy_pomiaru.pdf (pobrano: 12.02.2020). 
5 P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne… op. cit., s. 213. 
6 Ibidem, s. 159. 
7 T. Panek, Ubóstwo i nierówności… op. cit. 
8 P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne… op. cit., s. 198. 
9   https://sjp.pwn.pl/szukaj/bezrobocie.html  (pobrano: 12.02.2020). 
10 A. Wawrzusiszyn, Jednostka w dobie kryzysu bezpieczeństwa, (w:) M. Such- Pyrgiel (red. nauk.): 

Bezpieczeństwo społeczne w XXI wieku w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i nauk o 



109 
 

 

 
2. Patologie społeczne 
Pojęcie patologii patho – cierpienie i logos - nauka, pochodzi z języka greckiego 

i w najogólniejszym stopniu oznacza naukę o cierpieniach11. W dzisiejszych 
czasach jest to zjawisko, z którymi człowiek ma bardzo często styczność, lecz nie 
można wskazać ujednoliconego znaczenia, ponieważ jest to uwarunkowane badaną 
kategorią naukową. Patologia jako pojęcie zostało pierwszy raz użyte w medycynie 
i związane było z różnego rodzaju chorobami, jednak ta definicja z czasem 
ewaluowała do tego stopnia, że zaczęto jej używać w takich dyscyplinach jak 
psychologia, pedagogika, czy socjologia, oznaczając „jakiekolwiek przejawy 
zaburzeń lub odchyleń od normy w zachowaniu”12. Zatem w literaturze można 
odnaleźć wiele definicji owego pojęcia. A. Podgórecki  rozumie to poprzez „rodzaj 
zachowania osoby i typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego, który 
pozostaje w zasadniczej, niedającej się pogodzić sprzeczności ze świato-
poglądowymi wartościami, które w danej społeczności są akceptowane”13. 
Natomiast „F. Znaniecki określił zachowania patologiczne jako wszystkie te, które 
powodują, że dana jednostka manifestuje zachowania zbaczające z normalnych, 
ogólnie akceptowanych dróg”14. Warta uwagi jest również definicja mówiąca, że 
patologie społeczne są to „zjawiska społecznego zachowania się jednostek i grup 
społecznych, pozostające w sprzeczności z wartościami i zasadami akceptowanymi 
przez dane społeczeństwo”15.  
Obecne zagrożenie związane z zachowaniami patologicznymi jest bardzo wysokie, 
może dotyczyć pojedynczej jednostki, jak i ogółu społeczeństwa stając się jego 
„chorobą”, co w znacznym stopniu stanowi niebezpieczeństwo funkcjonowania 
w danym obszarze16. 

Z racji tego, że dane zjawisko obejmuje swoim zasięgiem wiele dziedzin, warto 
jest usystematyzować jego rodzaje jak i również wyjaśnić pojęcie dewiacji z którym 
można je połączyć17. Zatem dewiację można określić mianem „zboczenia”18.  

Powyższe zagadnienie w literaturze oznacza „zachowanie uznawane przez 
społeczeństwo za  różniące się znacznie od >przeciętnego< zachowania danej 
grupy, czyli od normy oczekiwanej w danej sytuacji i w danych warunkach”19. Zatem 
można zrozumieć, że jest to różnego rodzaju podejście człowieka do danej sprawy 
w inny sposób, niż jest powszechnie znany dla danego otoczenia.  
Dewiację można podzielić na pozytywną i negatywną. Z pierwszą należy wiązać 
zachowania, które są skierowane na prowadzeniu działań, których „…celem jest 

                                                           
zarządzaniu,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w 
Józefowie. Józefów 2013, s. 59. 

11 M. Baranowska, Patologie społeczne (w:) M. Baranowska, I. Wiciak, Wybrane patologie społeczne 
uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Szczytno 2011, s. 11. 

12 S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Centrum Doradztwa i Informacji 
Difin. Warszawa 2007, s.12. 

13 Ibidem, s. 12. 
14 I. Ciosek, Patologia społeczna - próba definicji – przegląd stanowisk, (w:) I. Ciosek, T. Haduch, 

Patologie społeczne i zagrożenia XXI wieku, WSOWL. Wrocław 2006, s. 8. 
15 Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008, s. 144.  
16 P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne…op. cit., s. 164. 
17 Ibidem, s. 164. 
18 I. Ciosek, Patologia społeczna.. op. cit., s. 9. 
19 P. Majer,  A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne …op. cit., s. 164. 
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dobrostan, pomyślność, rozwój”20. Jednakże występuje również dewiacja 
negatywna, którą można powiązać z „…odstępstwem od nakazu obowiązku, jest 
szkodliwa i destruktywna, zarówno w swoich motywacjach, jak i konsekwencjach”21. 
To właśnie ona jest powiązana z pojęciem patologii społecznej22.  
 

2.1 Rodzaje patologii społecznej  
Patologia społeczna wiąże się z nieodpowiednim zachowaniem, jednakże jak 

wspomniane zostało wcześniej, można się z nią zetknąć na wielu płaszczyznach. 
W literaturze przedmiotu, można spotykać wiele podziałów, czy rodzajów patologii. 

 

Rysunek 1. Rodzaje patologii 
Źródło: Opracowano na podstawie S. Kozak; Patologie wśród dzieci i młodzieży. 
Leczenie i profilaktyka,  Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007, 
s. 13-14.  
 

Patologia środowiska odnosi się do różnego rodzaju skażeń powietrza czy 
jedzenia. Drugim rodzajem jest patologia warunków życia ludności, w którym to 
pojęciu zawiera się zmniejszenie ochrony mieszkalnej, zdrowotnej, edukacyjnej 
obywateli, wpisując w to niewystarczającą dbałość o dzieci, młodzież czy osoby 
chore, co może doprowadzić do ubóstwa. Kolejnym rodzajem jest dysfunkcja 
przestrzeni, która utożsamiana jest z wszelkimi nierównościami dotyczącymi 
infrastruktury oraz urbanizacji, jak również związanymi z ciągle powstającymi 
niebezpieczeństwami. Natomiast kwestie zagrożenia stanu zdrowia, można 
powiązać z długością życia, wszelkiego rodzaju chorobami oraz zgonami, 
poronieniami, czy samobójstwami. Ostatnim rodzajem patologii jaki został zawarty 
w tym podziale są dewiacje seksualne, związane z podwyższeniem występowania 
prostytucji oraz różnego rodzaju usług tego typu,  sex shopów, pornografii, jak 
większy odsetek zachorowań23. 

                                                           
20 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008, s. 13. 
21 Ibidem, s. 14. 
22 Ibidem, s. 13-14. 
23 S. Kozak, Patologie wśród… op. cit., s. 14. 
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Drugim ważnym podziałem patologii społecznych związanych z człowiekiem są 
wszelkiego rodzaju „problemy dotyczące zjawisk związanych z życiem jednostki – 
określamy je mianem patologii indywidualnej np. samobójstwa, przestępczość, 
prostytucja, dewiacje seksualne i uzależnienia (narkomania, alkoholizm)”24. 
Kolejnym ważnym elementem jest rodzina (jej funkcjonowanie, upadek bądź 
przemoc), bezsprzecznym aspektem jest społeczeństwo i występująca w nim biedna 
jak i bezrobocie25. 

Innego podziału dokonał A. Podgórecki, wyróżnił patologię indywidualną oraz 
grupową. Pierwsza z nich wiążę się z nałogami, prostytucją, czy samobójstwami, 
grupowa zaś odnosi się na przykład do rodziny26. 
W literaturze, odnaleźć można informacje, że patologiami są różnego rodzaju 
zaburzenia psychiczne, homoseksualizm, ale również zachowania w funkcjono-
waniu instytucji czy pracy. 
W dalszej części zostaną scharakteryzowane i w szczegółowy sposób opisane 
wybrane i powyżej podane patologie.  
 

2.2. Charakterystyka patologii 
 

 Korupcja  
Jak już zostało wspomniane wyżej, korupcja jest jednym z rodzajów patologii 

społecznej, zalicza się do nich, ze względu na swój specyficzny charakter. Według 
słownika pojęć socjologicznych jest nią ”…zjawisko polegające na tym, że 
dysponenci określonych dóbr i usług udzielają ich nie w sposób wynikający 
z  ogólnych zasad moralnych i z odpowiednich przepisów prawa, lecz także, lub 
nawet wyłącznie, w celu uzyskania z tych świadczeń osobistych korzyści”27. Jest to 
zjawisko, które w dużym stopniu zagraża naszemu społeczeństwu. W głównej 
mierze dotyczy instytucji, ale również szpitali jak i całej służby zdrowia wraz 
z  działami związanymi z nią, edukacji oraz wielu innych dziedzin życia 
społecznego28. Korupcja wiązana jest z terminem „łapówka”, co oznacza „pieniądze 
lub prezent dane w celu przekupienia kogoś”29. W Cywilnoprawnej konwencji 
o korupcji można odnaleźć zapis, że „korupcja stanowi wielkie zagrożenie dla 
rządów prawa, demokracji oraz praw człowieka, dla uczciwości i sprawiedliwości 
społecznej, że powstrzymuje rozwój ekonomiczny oraz zagraża prawidłowemu 
i uczciwemu funkcjonowaniu gospodarki rynkowej”30.  

Do takich zachowań zalicza się między innymi: łapownictwo bierne, 
łapownictwo czynne, opłacony protekcjonizm, przekroczenie uprawnień lub 
niedopełnienie obowiązku, jak i inne. Łapownictwo bierne odnosi się do osoby 
wobec której łapówka ma być wręczona, mianowicie przyjęcie, obietnica zrobienia 
tego, lub zalecenie jakieś zapłaty. Łapownictwo czynne związane jest z dawaniem 
lub obietnicą dania jakieś korzyści, zaś opłacony protekcjonizm jest spotykany 

                                                           
24  M. Baranowska, Patologie społeczne…op. cit., s. 13.     
25 Ibidem, s. 13.  
26 I. Ciosek, Patologia społeczna…op. cit., s. 9. 
27 M. Pacholski, A. Słaboń, Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego 

w Krakowie. Kraków 2010, s. 104. 
28 P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne...op. cit., s.178. 

29 https://sjp.pwn.pl/szukaj/%C5%82ap%C3%B3wka.html (pobrano: 12.02.2020 r.). 
30 Cywilnoprawna konwencja o korupcji sporządzona w Strasburgu 4 listopada 1999r. (Dz.U. 2004 nr 244 

poz. 2443). 
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w sytuacjach wykorzystania swojej pozycji dla osiągnięcia celu. Ostatnim 
z wymienionych zachowań o charakterze patologicznym jest przekroczenie 
uprawnień lub niedopełnienie obowiązku, które wiąże się z działaniem na szkodę 
danej działalności31. 
Zatem korupcja stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo dla funkcjonowania 
instytucji, obszaru czy państwa, mimo to problem spotykany jest dość często 
w dzisiejszym otoczeniu.  
 

Bezdomność 
Kolejnym zjawiskiem o charakterze  patologicznym jakie zostanie 

scharakteryzowane jest bezdomność. Pojęcie powstało na przełomie XVIII i XIX w., 
jednak znaczenie tego zjawiska zmieniało się na przestrzeni wieków, co 
spowodowane było wojnami, różnymi katastrofami, czy chorobami występującymi 
na danym terenie. Osoby bezdomne nazywane są często włóczęgami czy 
żebrakami32. Doprowadzenie do takiej sytuacji wynika z wielu przyczyn 
„Bezdomność jest zjawiskiem wielowymiarowym i może być spowodowana  decyzją 
osoby bezdomnej, różnego rodzaju dewiacjami, wręcz patologiami społecznymi, 
zdarzeniami społecznymi czy wadliwą polityką społeczną”33. Można zatem 
stwierdzić, że bezdomność może być wynikiem własnych decyzji oraz czynników 
niezależnych od człowieka, mianowicie różnego rodzaju sytuacji, na które nie ma się 
większego wpływu lub też wad systemowych. Bezdomność może być 
sklasyfikowana na kilka sposobów, jednym z nich może być bezdomność 
krótkotrwała, okresowa, ale i również długotrwała34. 

Według definicji bezdomnością nazywa się „…brak własnego, stałego 
mieszkania, czy schronienia, które powinno być bezpieczne, dostępne, odpowiednio 
tanie, wyposażone w podstawowe urządzenia sanitarne, oświetlenie, ogrzewanie, 
itd.”35. Przyczyn bezdomności można szukać w każdym aspekcie życia 
społecznego, mogą to być między innymi wszelkiego rodzaju uzależnienia, utrata 
dochodu, choroby, brak pomocy socjalnej ze strony państwa, nie bez znaczenia 
pozostają również stosunki panujące w rodzinie. Wyróżnia się pięć etapów 
bezdomności. Pierwszy jest  związany z różnymi problemami z jakimi może borykać 
się człowiek, nie widząc możliwości poradzenia sobie z nimi. Obecny staje się 
alkohol lub różnego rodzaju używki, czego skutkiem może być załamanie się rodziny 
lub upadek kariery. Wtedy zaczyna się drugi etap, mianowicie ubóstwo, dotyczące 
funduszy na zapewnienie warunków do przeżycia, co łączy się z odizolowaniem od 
kultury, jak i również od społeczeństwa. Wynikiem takiego ostracyzmu może być 
spadek wartości danego człowieka. Kolejny etap związany jest z bezdomnością, 
mianowicie stawanie się taką osobą, powolne godzenie się z daną sytuacją, jednak 
jeszcze prowadzenie działań w celu poprawy danej sytuacji. Etap czwarty dotyczy 
uświadomienia swojego położenia wraz z zaniechaniem jakichkolwiek działań na 
poprawę danej sytuacji. Ostatnim etapem jest bezdomność właściwa, innymi słowy 

                                                           
31 P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo społeczne...,op. cit., s. 177-178. 
32 I. Pospiszyl, Patologie społeczne…,op. cit., s. 294-295. 
33 P. Majer. A., Urbanek, Bezpieczeństwo Społeczne..., s. 206. 
34 B. Moraczewska, Bezdomność. Definicja, problemy, rozwiązania obecne oraz historyczne odwołanie 

do ludzi luźnych; Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. 2013, t. X, str. 115. 
35 A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy 

ELIPSA. Warszawa 2012, s. 133. 
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życie w danych warunkach, oraz brak umiejętności funkcjonowania 
w społeczeństwie36. 
 

Bezrobocie  
Niebezpiecznym zjawiskiem jest również bezrobocie, które po części może być 

powiązane z poprzednio opisanymi zachowaniami patologicznymi. Niestety nie ma 
jednolitej definicji, która by jednoznacznie stwierdzała, czym jest dane pojęcie. 
Jednak encyklopedia wskazuje, że w znaczeniu ekonomicznym jest to „zjawisko 
braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia na 
typowych warunkach płacowych występujących w gospodarce”37.Obecnych jest 
wiele podziałów bezrobocia, kategoryzacja polegać może na okresie pozostawania 
bez pracy, mianowicie takim, który trwa krótszy czas oraz trwający dłużej. Wyróżnia 
się także bezrobocie dobrowolne i przymusowe: dobrowolne wynika z własnych 
przekonań i nie jest związane z niedoborem na rynku pracy. Drugie odnosi się do 
osób, które wyrażają wolę podjęcia zarobku, jednak nie pozwala na to rynek pracy. 
Cechą charakterystyczną osób bezrobotnych są konkretne zachowania, pierwszym 
z nich jest niezałamanie, czyli dana osoba nie poddaje się, wypełnia swoje obowiązki 
domowe, poszukuje pracy, jak i nie odczuwa zdenerwowania w związku ze swoją 
sytuacją, kolejnym jest zrezygnowanie, które łączy się z poddaniem, rezygnacją, 
jednak wypełnianiem obowiązków, zapewnianie podstawowych warunków do 
funkcjonowania. Ostatnim zachowaniem jest załamanie, które wiąże się ze zdaniem 
sobie sprawy w jakiej sytuacji człowiek się znajduje, nie mając nadziei na poprawę. 
Taka osoba przestaje dbać o rodzinę, dom, może przejść załamanie nerwowe. 
Podział wynika z cech charakteru danej osoby, jego wytrzymałość na złe przeżycia 
jak i różne inne czynniki, na przykład przebyta edukacja czy posiadanie rodziny. 
Skutki danego zachowania o charakterze patologicznym można połączyć 
z alkoholizmem, przemocą jak i spadkiem własnej wartości, łatwiejszemu 
rozdrażnieniu oraz braku wizji dalszych  życiowych pespektyw38. 

 
Prostytucja  
Do katalogu patologii społecznych zaliczyć można również usługi o charakterze 

seksualnym, mianowicie prostytucję. Prób definicji danego pojęcia jest wiele, każda 
w inny sposób opisuje owe zjawisko. W najogólniejszym stopniu „istota prostytucji 
tkwi w odpłatnym świadczeniu usług seksulanych”39. Inną definicję podaje J. Maćko, 
wskazując, że jest to „stosunek dwojga osób, polegający nie tylko na naturalnym 
doborze płciowym, lecz na pozamałżeńskim kontakcie konsensualnym, mocą 
którego osoba jedna oddaje się tytułem odpłatnym osobie drugiej celem chwilowego 
zaspokojenia popędu seksualnego”40. 
Prostytucja jest spotykana częściej w dużych miastach ze względu na kilka ważnych 
aspektów, a mianowicie w większym środowisku łatwiej jest ukryć korzystanie 
z danych usług, jak i bycie osobą je świadczącą. Oznaczać  to może większą 

                                                           
36 B. Moraczewska, Bezdomność. Definicja…op. cit., s. 123-126.  
37 Socjologia, przewodnik encyklopedyczny,  Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008, s. 21. 
38M. Dolecka, Psychologiczne skutki bezrobocia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio 

H, Oeconomia. 1997, Tom 31, s. 16,17,23. 
39 A. Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne…op. cit., s. 104. 
40 J. M. Domańska, Zjawisko prostytucji- analiza teoretyczna, Edukacja humanistyczna, 2017, nr 1 (36), 

s. 34.  
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tendencję korzystania, niż w mniejszych miasteczkach bądź wioskach, szczególnie 
biorąc pod uwagę urozmaicone życie nocne41. 
Za osoby zajmujące się nierządem najczęściej uważa się kobiety, jednak 
współcześnie takie myślenie powinno ulec zmianie. Potwierdzają to klasyfikacje 
występujące w literaturze, jedną z nich jest podział ze względu na płeć, mianowicie 
męska i żeńska, jak i ze względu na specyfikę świadczeń, związaną 
z heteroseksualizmem, jak i homoseksualizmem42. 

Przyczyną rozwoju prostytucji może być przebyte dzieciństwo, rodzina w jakiej 
się wychowywało i sposób jej prowadzenia, występujące w niej nałogi jak 
i nieodpowiednie warunki do egzystencji. Wpływ mogą mieć traumy, na które 
narażona była dana osoba. Jednak to nie są jedyne powody, dzięki którym 
podejmowane są takie działania. Innym jest szybki zarobek, jak i  brak innego źródła 
dochodu43.    

Zjawisko prostytucji niesie za sobą wiele zagrożeń jak i różnego rodzaju 
przestępstwa, są to między innymi kuplerstwo, sutenerstwo, również 
stręczycielstwo44. Za podejmowanie takich działań grozi kara, zawarta w ustawie 
Kodeks Karny w artykule 204.§ 1. Zgodnie z tym przepisem  „Kto, w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”45. Sutenerstwem 
nazywa się zjawisko, wykorzystywania osoby zajmującej się prostytucją, w celu 
uzyskania własnego zysku. Natomiast kuplerstwem jest pomoc w pełnieniu 
nierządu, również dla własnej korzyści46.  
Prostytucja jako patologia społeczna, jest zjawiskiem bardzo szerokim, łączy się 
z przestępstwami, jak i zaburzeniami osoby w prawidłowym funkcjonowaniu 
w społeczeństwie, może doprowadzić do odizolowania jednostki, jak i rozszerzania 
chorób. 
 

Przemoc w rodzinie 
Patologia dotycząca funkcjonowania rodziny najczęściej wiąże się z występu-

jącą przemocą psychiczną i fizyczną oraz różnego rodzaju uzależnieniami. Jak 
wiadomo rodzina to najbliższe środowisko z jakim człowiek ma styczność, jest dla 
niego bardzo ważna, zatem występujące w niej zagrożenia mają dla jej członków 
negatywny skutek oraz nieodpowiednio wpływają na jej funkcjonowanie oraz rozwój.  

Rozpocząć można od zdefiniowania zjawiska przemocy, którym jest „… użycie 
siły związane z naruszeniem norm moralnych w stosunku do osoby lub grupy osób, 
najczęściej w celu wymuszenia określonych zachowań lub postaw”47. Inne 
odniesienie co do tego terminu można znaleźć w ustawie O przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie mianowicie według niej jest to „jednorazowe albo powtarzające 
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób 

                                                           
41 P. Majer, A. Urbanek, Bezpieczeństwo Społeczne... op. cit., s.166-167. 
42 J. M. Domańska, Zjawisko prostytucji..., op. cit., s. 36. 
43 I. Ciosek, Uzależnienia, (w:) I. Ciosek, T. Haduch: Patologie społeczne i zagrożenia XXI wieku, 

WSOWL. Wrocław 2006, s. 86-87.  
44 M. Gwara, Prostytucja w aspekcie prawnym i jej skutki psychiczno-społeczne, Zeszyt Studencki Kół 

Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM. 2016, Nr 6, s.137. 
45 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm). 
46 I. Ciosek, Uzależnienia…op. cit., s.88-89. 
47 ks. J. Młyński, Przemoc w rodzinie– skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników 

socjalnych, Studia Socialia Cracoviensia, 4 (2012), nr 2 (7), s.143. 
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wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, 
w  tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”48. 

Stosowanie przemocy wobec członków rodziny, może dotyczyć każdej osoby, 
jednak najczęściej są to kobiety oraz dzieci, do katalogu dołączyć można również 
mężczyzn jak i innych członków rodziny, którzy pozostają pod opieką z różnych 
względów, np. niepełnosprawności fizycznej bądź umysłowej49. 

Odpowiedzi na warunkowania przemocy w rodzinie warto szukać w wielu 
dziedzinach naukowych. Spowodowana ona może być między innymi nieradzeniem 
sobie ze stresem, uporczywym nadzorem nad członkami rodziny, jak i relacjami 
występującymi między nimi. Ważną przyczyną jest również obecna sytuacja 
w rodzinie, różnego rodzaju konflikty jak i zaburzenia, wpływ ma zarówno aspekt 
materialny, czy członkowie posiadają pracę, mieszkanie i mogą zapewnić 
odpowiedni byt swoim najbliższym. W literaturze odnaleźć można również czynniki 
psychobiologiczne, odnoszące się do powtarzania wcześniej spotkanego 
zniekształconego zachowania, bycie agresywnym jak i nie do końca dojrzałym 
emocjonalnie, poza tym występujące w rodzinie uzależnienia, jak i mniejsza 
akceptacja wobec występujących zjawisk czy czynów, związana 
z niekontrolowaniem się50. Spotkać się można z kilkoma kategoriami przemocy 
w rodzinie, jedną z nich jest podział na przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, 
ekonomiczną oraz polegającą na zaniedbaniu51. 

Przemoc fizyczna jest to zjawisko, odnoszące się do osoby, która świadomie 
wykorzystuje swoją przewagę siły, co może doprowadzić do różnych obrażeń 
cielesnych, są to między innymi takie działania jak popychanie, bicie czy szarpanie, 
jak i również duszenie. Zadawane cierpienia fizyczne ofiarom, podlegają klasyfikacji, 
mianowicie na przemoc czynną i bierną. Czynna charakteryzuje się bezpośrednim 
zadawaniem bólu, a bierna odnosi się do różnego rodzaju zachowań agresywnych, 
jednak związana jest z innym podejściem, mianowicie głodzenie, przetrzymywanie 
w różnych pomieszczeniach czy dewastowanie wnętrz. Sprawca takiego 
zachowania, chce w ten sposób dostosować zachowanie bliskiej osoby do swoich 
potrzeb52. 

Przemoc psychiczna związana jest z wykorzystywaniem umiejętności 
manipulacji  sprawcy do rządzenia swoją ofiarą. Wiążą się z tym takie zachowania, 
jak wyśmiewanie, poniżanie, odcięcie kontaktu danej osoby z innymi bliskimi, czy 
różnego rodzaju groźby. „Przemoc psychiczna czy też emocjonalna często 
towarzyszy przemocy fizycznej”53. Ten rodzaj przemocy ciężko jest spostrzec ze 
względu na jej charakter54.  

                                                           
48 Ustawa z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 

z późn. zm). przemocy, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Wrocław 2017, s. 15.  
48 M. Baranowska, Przemoc 
49 W. Jedlecka, Formy i rodzaje przemocy, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Wrocław 2017, s. 15.  
50 M. Baranowska, Przemoc w rodzinie, (w:) , M. Baranowska, I. Wiciak, Wybrane patologie społeczne 

uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. Szczytno 2011, s. 18-20. 
51 W. Jedlecka,  Formy i rodzaje… op. cit., s. 16. 
52 M. Ciesielska, Rodzaje, formy i cykl przemocy w rodzinie, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014, nr 12(3), s. 9-10. 
53 M. Ciesielska, Rodzaje, formy…op. cit., s.10. 
54 W. Jedlecka, Formy i rodzaje…op. cit., s. 17-18. 
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Przemoc seksualna odnosi się do wszelkiego rodzaju kontaktów intymnych, 
z osobą która nie wyraziła chęci do współżycia lub ze względu na wiek bądź stan 
(np. upośledzenie umysłowe) nie jest w stanie świadomej zgody wyrazić. Sprawca 
w celu zmuszenia danej osoby do stosunku płciowego, może użyć różnego rodzaju 
szantażu jak i przemocy fizycznej. W stosunku do dzieci, przemoc ta nosi miano 
wykorzystania55. 

Jak już wcześniej zostało wspomniane, do przemocy w rodzinie można zaliczyć 
aspekt ekonomiczny, związany z chęcią ograniczenia środków danej osobie, by 
stała się zależna od sprawcy. Może się objawiać na różne sposoby, na przykład 
zakaz pracy, nakaz oddania wszystkich pieniędzy, bądź w szerokim znaczeniu 
kradzież56. 

Ostatnim rodzajem przemocy jaki zostanie wyróżniony jest zaniedbywanie, 
odnoszące się do dzieci. Wyróżnia się takimi działaniami jak „niezaspokajaniem 
podstawowych potrzeb dziecka, zarówno tych związanych z jego przeżyciem, jak 
i tych, które mają zapewnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiednią stymulację 
rozwoju”57. 

Przemoc jest zjawiskiem, które można podzielić na następujące po sobie etapy. 
Pierwszym z nich jest narastające napięcie, które charakteryzuje się eskalacją 
zachowań agresywnych, kolejnym jest ostra przemoc odnosząca się do ich 
eksplozji, w dalszej kolejności i występuje tzw. „miesiąc miodowy”, związany 
z zachowaniem sprawcy, mianowicie złudną poprawą, obietnicami zmiany 
zachowania itp.58. 

Do zjawisk patologicznych , które mogą mieć zły wpływ na funkcjonowanie 
rodziny można zaliczyć również uzależnienie od alkoholu. „Przemoc w rodzinie jest 
ściśle powiązania  z alkoholizmem, ponieważ w większości przypadków przemoc 
dokonywana jest właśnie pod wpływem alkoholu”59 (nie jest to jednak regułą). Niesie 
on za sobą wiele skutków, dla osoby uzależnionej oraz dla jej bliskich. Może 
doprowadzić do wyniszczenia organizmu, jak i rodziny poprzez pojawiającą się 
przemoc, czy biedę. Jednak w szerszym kontekście zjawisko alkoholizmu zostanie 
opisane, w kolejnym rozdziale.  

Szeroko rozumiana przemoc, jak i inne funkcjonujące w rodzinie patologie mają 
ogromny wpływ na prawidłowe działanie w społeczeństwie jak i rozwój dzieci. 
Wszelkie odchylenia, mogą skutkować zdeprawowaniem dziecka, bądź nastolatka 
w taki sposób, że nie będzie mógł odnaleźć się w otaczającym go środowisku, stając 
się bardziej narażonym na zagrożenia patologiczne współczesnego świata.  
 

Zakończenie 
Bezpieczeństwo w życiu każdego człowieka, jest warunkiem koniecznym 

w celu prawidłowego funkcjonowania w otaczającym świecie. Jednak pojawiające 
się coraz nowsze zagrożenia, zaburzają  to poczucie. Jednym z takich 
niebezpieczeństw są patologie społeczne oraz różnego rodzaju zaburzenia 
występujące wśród wszystkich grup wiekowych, jednak coraz częściej dotyczą one 

                                                           
55 M. Ciesielska, Rodzaje, formy…op. cit., s.11. 
56 Ibidem, s.12. 
57 H. Bednarski, Przemoc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny, „Mazowieckie Studia 

Humanistyczne”, 2012, nr 1-2, s.146. 
58 M. Baranowska, Przemoc w rodzinie… op. cit., s.17. 
59 H. Bednarski, Przemoc w rodzinie…op. cit., s.145. 



117 
 

 

osób młodych, uczących się. Takie niebezpieczeństwa obejmują nie tylko 
uzależnienia od używek, ale również wszelkie inne zachowania negatywnie 
odbierane w społeczeństwie. Wpływ na pojawianie się oraz rozwój takich zachowań 
mają wyłaniające się problemy, nie radzenie sobie z nimi, a w przypadku młodzieży 
również ciekawość oraz chęć dopasowania się do rówieśników, których zdanie ma 
bardzo duże znaczenie. Jednak dużą rolę odgrywa grono rodzinne, obecna w nim 
atmosfera oraz występujące problemy wpływające na wszystkich członków.  
 

Streszczenie 
Wraz z gwałtownymi przemianami, które zachodziły we wszystkich dziedzinach 

życia społeczno – ekonomicznego w XX wieku, nastąpił wzrost przestępczości 
i zjawisk patologicznych. Patologie społeczne to takie zachowania ludzkie, które 
odbiegają od pewnych norm społecznych i etyki. Mają one różne przyczyny. 
Przeważnie można się z nimi spotkać w tzw. środowiskach patologicznych. A jest 
ich w dzisiejszych czasach naprawdę dużo. Najczęstszym powodem takich 
postępowań jest: bieda i złe warunki życiowe. To powoduje, że ludzie słabi 
psychicznie posuwają się do pewnych zachowań. Niektórzy ludzie, w tym młodzież, 
traktują innych tak jak ich traktowano. Do zachowań patologicznych możemy 
zaliczyć: przemoc, alkoholizm, narkomanię, dzieciobójstwo, podrzucenie lub 
uprowadzenie dziecka, kradzież, kazirodztwo itp. Teorie wyjaśniające patologie 
wskazują na jej trojakie źródła: jednostkę i jej indywidualne cechy, rodzinę jako grupę 
socjalizującą, środowisko wychowania. Teorie te wprowadzają podstawowe 
założenie mówiące o tym, że jeśli jednostka uznawana za patologiczną „ nie pasuje” 
w jakikolwiek sposób do reszty społeczeństwa lub praktykowanych przez nie wzorów 
znaczy to, iż „dzieje się z nią coś złego” lub „ choruje” należy zatem kogoś takiego 
zmienić tak aby pasował do wzorów społecznych. W rezultacie stosowane są wobec 
takiej jednostki różnego rodzaju strategie terapeutyczne, mające ją resocjalizować. 

Słowa kluczowe: zagrożenia społeczne, młodzież, patologie, bezpieczeństwo. 
 

Summary 
Along with the rapid changes that took place in all areas of social and economic 

life in the 20th century, there was an increase in crime and pathological phenomena. 
Social pathologies are human behaviors that diverge from certain social norms and 
ethics. They have different reasons. Mostly you can meet them in the so-called 
pathological environments. And there are really many of them these days. The most 
common reason for this is poverty and poor living conditions. This causes the 
mentally weak people to move to certain behaviors. Some people, including young 
people, treat others as they were treated. Pathological behaviors include: violence, 
alcoholism, drug addiction, infanticide, dropping off or abduction of a child, theft, 
incest, etc. Theories explaining pathologies point to its threefold sources: the 
individual and its individual features, the family as a socializing group, the 
educational environment. These theories introduce the basic assumption that if an 
individual considered pathological "does not fit" in any way with the rest of the society 
or the patterns they practice, it means that "something bad is happening" or "is ill" 
change to match social designs. As a result, various types of therapeutic strategies 
are applied to such an entity to rehabilitate it. 

Keywords: social threats, youth, pathologies, safety 
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KSZTAŁTOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU PRACY 
 

Dla poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie 
kluczowe jest nie tylko zapewnienie odpowiednich warunków 
pracy, ale również rozwój indywidualnej wrażliwości 
pracowników, którzy rozumieją, dlaczego warto pracować 
zgodnie z zasadami i procedurami oraz przepisami1.  

 

Wstęp 

Kwestie związane z bezpieczeństwem pracy stały się przedmiotem badań 
naukowych już na początku XX wieku. Początkowo zwracano uwagę na sprawy 
technologiczne i środowisko fizyczne miejsc pracy. Z czasem zaczęto koncentrować 
się na czynniku ludzkim i społecznym. Obecnie bezpieczeństwo w miejscu pracy jest 
jednym z najważniejszych obszarów unijnej polityki społecznej. 

Kulturę bezpieczeństwa w organizacji kształtują postawy pracowników wobec 
kwestii bezpieczeństwa, przyjęte normy zachowania w tym obszarze jak też 
wartości, które przypisuje się bezpieczeństwu. Kluczową sprawą jest przyjęcie 
odpowiedniej kultury bezpieczeństwa, która powinna być przestrzegana niezależnie 
od warunków pracy, wielkości firmy czy nowoczesnych technologii. 

W angielskim instytucie Health and Safety Laboratory, kulturę bezpieczeństwa 
definiuje się jako wynik indywidualnych i grupowych wartości, postaw, postrzegania 
kompetencji i wzorów zachowań oraz stylu i jakości zarządzania bezpieczeństwem2. 
W tym rozumieniu kultura bezpieczeństwa pojmowana jest jako komunikacja 
opierająca się na wzajemnym zaufaniu, świadomości ważności bezpieczeństwa jak 
też wiary w skuteczność środków prewencyjnych. 

Każda organizacja posiada własną kulturę bezpieczeństwa. Podstawową rolę 
kreatora kultury bezpieczeństwa w firmie sprawuje pracodawca, który kształtuje 
pożądaną kulturę bezpieczeństwa traktowaną obecnie jako główne zadanie 
zarządzania bezpieczeństwem. Budowanie odpowiedniej kultury bezpieczeństwa 
wymaga ciągłej koncentracji zarówno na zachowaniu pracowników ale też na 
środowisku fizycznym pracy oraz na indywidualnych cechach pracowników. Istotne 
jest aby kultura bezpieczeństwa charakteryzowała wszystkie dziedziny aktywności 
człowieka. Kultura bezpieczeństwa w organizacji nie może być oderwana od kultury 
osobistej pracowników. Zbudowanie i utrzymanie wysokiej kultury bezpieczeństwa 
wymaga ciągłej koncentracji w obszarze trzech płaszczyzn: środowiska, zachowania 
i osoby, co oznacza, że kultura bezpieczeństwa powinna być kształtowana na 
wszystkich etapach życia człowieka. Pracownik o niskiej kulturze osobistej nie 
będzie prezentował wysokiej kultury bezpieczeństwa. 

Kulturę bezpieczeństwa pracy można postrzegać jako czynnik pomagajacy 
zbadać pozytywny lub negatywny wpływ nieformalnych aspektów organizacyjnych 
na BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy). Może ona wpływać na postrzeganie 
i stosowanie przez pracowników zasad bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. 

                                                           
1 https://www.ex-p.pl/2017/11/20/kultura-bezpieczenstwa-ja-ksztaltowac/ (dostęp: 1.03.2020 r.). 
2 https://proresult.pl/2018/01/27/czym-kultura-bezpieczenstwa-organizacji/ (dostęp: 1.03.2020 r.). 
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Kultura bezpieczeństwa pomaga spojrzeć na organizację z innej perpektywy. 
Zdobyta dzieki podejściu kulturowemu wiedza może pomóc przy zmianie procesów 
i praktyk związanych z BHP i dostosowaniu ich do lokalnych potrzeb. 
 

Narzędzia kształtowania kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie 
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie stanowi integralną 

część zarządzania nim jak też budowania jego wizerunku. Wysoka kultura 
bezpieczeństwa przejawia się w malejących wskaźnikach wypadkowości i w rosną-
cej wydajności pracy pracowników, co ma wpływ na wzrost dochodów firmy. 
Środowisko pracy jest tworzone przez człowieka, a budowanie bezpiecznych postaw 
wśród pracowników jest istotnym czynnikiem kształtowania kultury bezpieczeństwa 
w miejscu pracy.  

 
Szkolenie pracowników jest bardzo ważnym czynnikiem budowania kultury 

bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Głównym celem szkoleń jest przeciwdziałanie 
wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Określają to zarówno przepisy jak 
też wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zgodnie z 
Kodeksem Pracy3 pracownik nie może podjąć pracy jeśli nie ma wymaganych 
kwalifikacji i znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jak 
też okresowych szkoleń w tym zakresie4. Świadomość kształtowania bezpiecznych 
warunków pracy wynika z systemu szkoleń i szeroko pojętej edukacji pracowników.  

Istotą efektywnego kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy w przedsię-
biorstwie jest szereg obszarów. Można do nich zaliczyć m.in.5: 

  
- zaangażowanie kierownictwa, 

- otwarta i szczera komunikacja, 

- partycypacja pracowników, 

- edukacja z zakresu bhp, 

- analiza zagrożeń i wypadków, 

- motywowanie oraz wzmacnianie zachowań bezpiecznych, 

- współpraca między pracownikami. 

 
Na kulturę bezpieczeństwa w firmie wpływają wszyscy pracownicy. Budowanie 

bezpiecznych warunków pracy, tj. prawidłowej jej organizacji jak też materialnego 
oraz społecznego środowiska pracy jest wyzwaniem zarówno dla współczesnych 
pracodawców jak też pracowników. Na podstawie licznych badań można 
powiedzieć, że budowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy 
sprzyjają czynniki przedstawione w tabeli 1.  

 

                                                           
3 Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 U S TAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 
r. Nr 196, poz. 1420). 
5 M. Milczarek, Kultura bezpieczeństwa pracy, CIOP, Warszawa 2002. 
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Tabela nr 1: Grupy czynników kształtujących kulturę bezpieczeństwa 

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA 
 

CECHY PRACOWNIKA ZARZĄDZANIE 
BEZPIECZEŃSTWEM  

I HIGIENĄ PRACY 

ZACHOWANIA 
PRACOWNIKÓW 

 Wiedza 

 Umiejętności 

 Możliwości 

 Motywacje 

 Osobowość 

 ……………. 

 Zaangażowanie 
kierownictwa 

 Alokacja 
zasobów 

 Planowanie i 
ustalanie celów 

 Komunikowanie 
się 

 Szkolenie 

 Motywowanie 

 Przestrzeganie 
przepisów 

 Uznanie dla 
bezpiecznych 
zachowań 

 Komunikowanie 
się 

 Troska o 
bezpieczeństwo 

 ………………… 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Pawłowska, Kształtowanie 
kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemach zarządzanie, http://nop.ciop.pl/ 
m8-4/m8-4_1.htm (dostęp: 12.03.2020 r.) 

 
Wśród działań sprzyjających kształtowaniu kultury bezpieczeństwa wymienia 

się również: poczucie przynależności, możliwość rozwoju zawodowego, 
zarządzanie stresem oraz promowanie zachowań bezpiecznych. Dlatego tak 
negatywna z punktu widzenia bezpieczeństwa jest zbyt duża rotacja pracowników, 
która uniemożliwia kształtowanie identyfikacji z firmą i pełne zaangażowanie w jej 
rozwój. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jest procesem ciągłym. Ttrzeba umieć 
wykorzystać zdobytą wiedzę i podchodzić do pracy zdroworozsądkowo. 

 
Sposoby badania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy 
Badanie poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie można przeprowadzić 

przy pomocy różnych narzędzi. Można wykorzystać obserwację zachowań 
pracowników, przeprowadzić wywiad, zrobić analizę raportów z wypadków czy 
przeprowadzić ankietę. Do najważniejszych narzędzi badajacych kulturę 
bezpieczeństwa w miejscu pracy zalicza się6: 

- Lista kontrolna do oceny kultury bezpieczeństwa – zawiera 20 stwierdzeń, na 
które udziela się odpowiedzi „tak”, „nie” lub „nie wiem”. 

- Lista pytań kontrolnych dotycząca rozumienia kultury – narzędzie składa się 
z kilku list, dzięki którym możliwe jest rozpoznanie słabych i mocnych stron kultury 
bezpieczeństwa. 

- Zestaw narzędzi do oceny klimatu bezpieczeństwa – zawiera 42 pytania 
podstawowe. 

- Narzędzie do oceny bezpieczeństwa i higieny inżynierii eksploatacji – składa 
się z 3 ankiet, z których każda z nich skierowana jest do innej grupy pracowników. 

                                                           
6 I. Gabryelewicz, J. Sadłowska-Wrzesińska, A. Kowal, Koncepcja ankietowego badania poziomu 

kultury bezpieczeństwa, (w:) Innowacje w zarządzaniu I inżynierii produkcji, R. Knosala (red.) 2015, s. 
396-406. 
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- Ankieta dotycząca klimatu bezpieczeństwa w miejscu pracy w krajach 
nordyckich – zawiera 50 pytań. 

- Wskazówki do stosowania w celu poprawy kultury bezpieczeństwa wg MAEA 
– obejmuje trzy etapy rozwoju kultury bezpieczeństwa. 

Poziom kultury bezpieczeństwa można określić przy pomocy jej zdolności do 
generowania decyzji, zachowań, poziomu technicznego, organizacyjnego, 
motywacyjnego i szkolenowego, który przybliża organizację do poziomu 
bezwzględnego bezpieczeństwa. Podjęcie analizy kluczowych aspektów 
bezpieczeństwa oraz umiejętna interpretacja uzyskanych wyników pozwoli na ich 
skorelowanie i pomoc w ocenie poziomu kultury bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. 
Taka ocena stanowi diagnozę mocnych i słabych stron, co pozwala wskazać miejsca 
wymagające podjęcia szczegółowych działań. 

Poziom kultury bezpieczeństwa w organizacji określa się jako wysoki/niski lub 
pożądany/niepożądany, tabela 27: 

 
Tabela nr 2: Rodzaje kultury bezpieczeństwa w organizacji 

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA 
 

WYSOKA - POŻĄDANA (SILNA) NISKA - NIEPOŻĄDANA (SŁABA) 

 Działania z zakresu BHP 
prowadzone przez firmę 
przewyższają wymagania 
zawarte w normach i 
przepisach prawa; 

 Wysoka wartość przypisana 
życiu i zdrowiu pracownika; 

 W organizacji systematycznie 
odbywają się szkolenia i 
wydarzenia promujące kwestie 
BHP; 

 Motywacja wewnętrzna w 
zakresie bezpieczeństwa; 

 Wysoka reaktywność załogi w 
zakresie bezpieczeństwa, m.in. 
pracownicy na bieżąco 
zgłaszają ryzyka BHP. 

 

 Działania z zakresu BHP 
często nie spełniają 
minimalnych wymagań 
zawartych w normach i 
przepisach prawa; 

 Wysoką wartość stanowi 
terminowość realizacji zleceń, 
nawet kosztem 
bezpieczeństwa pracownika; 

 O BHP mówi się tylko w chwili 
wystąpienia wypadku przy 
pracy; 

 Motywacja zewnętrzna w 
zakresie bezpieczeństwa; 

 Niska lub brak reaktywności w 
zakresie bezpieczeństwa, m.in. 
pomimo zauważonych usterek i 
ryzyka BHP pracownicy ich nie 
raportują. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://proresult.pl/2018/01/27/ 
czym-kultura-bezpieczenstwa-organizacji/ (dostęp: 12.03.2020 r.) 
 

Obecnie przyjmuje się istnienie trzech podejść do oceny kultury 
bezpieczeństwa: akademickie, analityczne oraz pragmatyczne. Pozwalają one 
dokonać oceny z różnych punktów widzenia, każdy z nich wykorzystuje określone 

                                                           
7 https://proresult.pl/2018/01/27/czym-kultura-bezpieczenstwa-organizacji/ (dostęp: 12.03.2020 r.). 
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metody i narzędzia. Trudno jest zrozumieć i zbadać kulturę bezpieczeństwa, 
stosując tylko jedno podejście czy jedną technikę. Aby zmierzyć poziom kultury 
bezpieczeństwa, należy podejść kompleksowo, wykorzystując jednocześnie wiele 
uzupełniajacych się metod i narzędzi. 

Istnieją różne sposoby badania poziomu kultury bezpieczeństwa w miejscu 
pracy. Można powiedzieć, że każda metoda jest dobra ale jednocześnie żadna nie 
jest doskonała. Nie powinno się w trakcie badań zadawać pytania „gdzie jesteśmy?”, 
bo to można łatwo stwierdzić w czasie pobytu w firmie lecz „dokąd zmierzamy?” i „co 
należy poprawić aby dojść tam gdzie chcemy?”.  
 

Analiza wybranych aspektów badań  
Dla zobrazowania postaw pracowników wobec kształtowania kultury 

bezpieczeństwa w miejscu pracy, na przełomie października i listopada 2019 r. 
przeprowadzono sondażowe badania ankietowe na 110 mieszkańcach 
Podkarpacia. Ankietę przeprowadzono wśród pracujących studentów Politechniki 
Rzeszowskiej na specjalności – Profesjonalny menedżer, którzy zadeklarowali chęć 
wzięcia udziału w takich badaniach. Kobiety i mężczyźni stanowili po 50% celowo 
wskazanej populacji badanych. W celu uzyskania istotnych dla badania informacji 
wykorzystano kwestionariusz ankiety składajacy się z 18 pytań zamkniętych. 
Problem główny został zredagowany następująco: Czy respondenci mają 
świadomość znaczenia przepisów BHP w budowaniu bezpiecznego środowiska 
pracy? 

Pierwsze pytanie, które zadano ankietowanym dotyczyło poczucia ważności 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. 
 

Wykres nr 1: Czy uważa Pani/Pan, że poczucie bezpieczeństwa jest ważne w 
miejscu pracy? 

 
Źródło: badania własne 
  

Wśród badanych kobiet, które stanowiły połowę respondentów 51% wskazało 
zdecydowanie tak i 40% raczej tak w kwestii oceny poczucia ważności 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Tylko 9% ankietowanych kobiet nie potrafiło zająć 
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jednoznacznego stanowiska w analizowanej kwestii. Nieco inaczej kształtują się 
odpowiedzi mężczyzn. Wśród nich aż 55% zaznaczyło raczej tak, a 22% 
zdecydowanie tak. Wśród mężczyzn znajdują się wskazania na raczej nie (7%), 
których nie było u badanych kobiet. Więcej mężczyzn niż kobiet nie potrafiło ocenić 
(16%) poczucia ważności bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Wyniki pokazują, że 
ankietowane kobiety są bardziej zdecydowane w swoich wyborach niż mężczyźni. 

 
Wykres nr 2: Samoocena poziomu wiedzy z zakresu BHP 

 
Źródło: badania własne 
 

Badani wysoko określają swój poziom wiedzy z zakresu BHP (79%). 12% 
ocenia ten poziom wiedzy w badanym obszarze jako dobry, a 5% jako przeciętny. 
Tylko 4% ankietowanych uważa, że ich wiedza na temat bezpieczeństwa w miejscu 
pracy jest niewystarczająca. Uzyskane wyniki mogą świadczyć o dobrym 
przygotowaniu pracowników do wykonywania zadań i świadomości bezpiecznego 
zachowania na swoich stanowiskach pracy. Natomiast jak badani zapatrują się na 
potrzebę szkoleń BHP pokazuje wykres 3. 
 

Wykres nr 3: Ocena przydatności szkoleń BHP w pracy 

 
Źródło: badania własne 
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Wykres 3 pokazuje, że ankietowani, aż w 90% opowiadają się za 
prowadzeniem szkoleń BHP. Jest to bardzo optymistyczny wynik. Zastanawiać 
może wybór 10% badanych, dla których szkolenia nie są potrzebne. Uzasadnieniem 
takiego podejścia może być sugestia konieczności modyfikacji tematyki szkoleń lub 
ich formy. 

 

Wykres nr 4: Ocena poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy 

 
Źródło: badania własne 
 

Zdecydowana większość badanych deklaruje poczucie bezpieczeństwa 
w pracy, (81%) czuje się bezpiecznie w swoim miejscu pracy, a 14% raczej tak. 
Znikoma liczba ankietowanych (5%) ma wątpliwości w kwestii bezpieczeństwa na 
swoim stanowisku pracy i ocenia, że raczej nie czuje się bezpiecznie. Nikt 
z respondentów nie określił jednoznacznie, że czuje się niebezpiecznie na swoim 
stanowisku pracy. 

 
Wykres nr 5: Czy pomimo zaleceń zdarzyło się Pani/Panu pracować bez 

środków ochrony? 

 
Źródło: badania własne 
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Wśród badanych 71% potwierdziło, że stosuje się do przepisów prawa pracy, 
które nakładają na pracodaqwcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej i egzekwowania tych przepisów. 
Niepokojący jest fakt, że 29% ankietowanych nie zawsze stosuje się do tych 
przepisów. Trudno jednoznacznie wskazać czy winę za tę sytuację ponosi tylko 
pracownik, czy też współwinny jest pracodawca. Środki ochrony indywidualnej to 
jeden z podstawowych sposobów zapobiegania wypadkom przy pracy oraz 
chorobom zawodowym i parazawodowym. Nie należy bagatelizować ich używania. 

 
Wykres nr 6: Przyczyny wypadków w miejscu pracy 

 
Źródło: badania własne 
 

Na pytanie dotyczące przyczyn wypadków w miejscu pracy badani 
w zdecydowanej większości wskazali na czynnik ludzki (73%). 23% wsazało na 
problemy techniczne czyli wypadki spowodowane na przykład niesprawnymi 
urządzeniami. Dane te korelują z danymi GUS. Natomiast odbiegają od tych danych 
wskazania na czynnik organizacyjny jako źródło wypadków przy pracy. Dane GUS-
u oscylują około 10%, a w przeprowadzonym badaniu wskaźnik ten uplasował się 
na poziomie 2%, podobnie jak wskazania Inny (2%), co stanowi mało istotny wynik 
z punktu widzenia statystycznego. 

Na kolejnym wykresie przedstawiono wyniki dotyczące przyczyn nie 
stosowania się do przepisów BHP. 

 

Wykres nr 7: Przyczyny lekceważenie przepisów BHP 

 
Źródło: badania własne 
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Najczęstrzym powodem nieprzestrzegania przez badanych przepisów BHP 
w miejscu pracy jest rutyna (63%). Na drugim miejscu wskazano brak 
doświadczenia (23%). Wyniki te zbliżone są do danych ogólnopolskich. Jak wynika 
z danych statystycznych najczęściej dwie grupy pracowników ulegają wypadkom. 
Pierwsza to potocznie zwani „Niedoświadczeni”, a druga to „Rutyniarze”. W dalszej 
kolejności ze zdecydowanie mniejszą ilością wskazań zwrócono uwagę na stres 
i używki po 5% oraz 4% to inne czynniki wpływające na nieprzestrzeganie w pracy 
zasad BHP.  

 

Zakończenie 
Przeprowadzone badania wskazują na wysoki poziom świadomości 

respondentów na temat kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zdecydowana 
większość ankietowanych ma poczucie ważności bezpieczeństwa w miejscu pracy. 
Wzkazało na to aż 91% kobiet i 77% mężczyzn. Badani, zarówno kobiety jak 
i mężczyźni, bardzo wysoko określają swój poziom wiedzy z zakresu BHP (79%). Aż 
w 90% opowiadają się za prowadzeniem szkoleń BHP jako ważnego sposobu 
budowania bezpieczeństwa w pracy. Dla 10% szkolenia te w obecnej formie nie są 
potrzebne. Uzasadnieniem takiego podejścia może być sugestia konieczności 
modyfikacji tematyki szkoleń lub ich formy. 71% przestrzega przepisów 
bezpieczeńswa w pracy, jednocześnie niepokoić może fakt, że 29% nie zawsze 
stosuje się do tych przepisów, co może sugerować niedostateczną kontrolę ze 
strony przełożonych czy też konieczność głębszego uświadomienia znaczenia 
środków ochrony indywidualnej w obszarze bezpieczeństwa. Aż 95% respondentów 
czuje się bezpiecznie w swoim miejscu pracy, Przyczyn wypadków podczas pracy 
badani upatrują w czynniku ludzkim (73%) i technicznym (23%). Według 
ankietowanych rutyna jest najczęstrzym powodem nieprzestrzegania przez 
pracowników przepisów BHP(63%), na drugim miejscu wskazali brak doświadczenia 
(23%) oraz stres i używki (5%). W odpowiedzi na pytanie podsumowujące 
podsumowujące badania - Czy przepisy BHP mają wpływ na zapewnienie 
bezpieczeństwa w miejscu pracy?, wszyscy jednoznacznie odpowiedzieli, że tak. 
Wyniki przeprowadzonych badań pokazują świadomość znaczenia przepisów BHP 
w budowaniu bezpiecznego środowiska pracy. 

Kształtowanie bezpiecznej kultury w miejscu pracy wymaga kreowania 
pożądanych postaw i wartości przy współpracy wszystkich pracowników. Celem 
takich działań jest eliminowanie zagrożeń i ryzyka w środowisku pracy w celu 
ochrony zdrowia i życia pracowników. Stosowanie narzędzi kształtowania kultury 
bezpieczeństwa w pracy oraz jej pomiaru stanowi ważny czynnik w procesie stałego 
doskonalenia organizacji. 

Obecnie można obserwować wyjątkową sytuację w związku z rozprzestrze-
nianiem się koronowirusa na świecie. W takiej sytuacji warunki zwiazane z BHP 
ulegają gwałtownej zmianie. W Polsce 8 marca 2020 r. sejm przyjął specustawę 
dotyczącą szczególnych rozwiązań w obliczu nowego zagrożenia dla zdrowia i zycia 
ludzi. Przygotowano zalecenia dla przedsiebiorców. Zatrudniający mają obowiązek 
dbania o zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy. Sytuacja epidemiologiczna nie zwalnia ich z tych 
zadań. Jednak pomimo wdrożonych procedur w miejscu pracy, brakuje pogłębionej 
refleksji chociażby na temat oceny ryzyka na stanowiskach pracy. A to jeden 
z podstawowych obowiązków pracodawcy. Mając na uwadze zagrożenie 
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koronawirusem, poziom ryzyka na niektórych stanowiskach pracy mógł ulec 
zmianie, co może uzasadniać konieczność przeprowadzenia ponownej jego oceny. 
Przepisy wprowadzonych ustaw nie wyjaśniają w sposób wystarczający wątpliwości 
pracowników i pracodawców, co może mieć wpływ na zapewnienie kultury 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Streszczenie 
W artykule podjęto problematykę kształtowania kultury bezpieczeństwa 

w miejscu pracy. Opisano grupy czynników kształtujących tę kulturę. Przedstawiono 
narzędzia kształtowania kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie oraz sposoby 
jej badania. W części empirycznej analizie poddano wpływ postaw i zachowań 
pracowników na budowanie kulturę bezpieczeństwa w środowisku pracy. 

Słowa kluczowe: kultura bezpieczeństwa, narzędzia kształtowania kultury 
bezpieczeństwa, sposoby badania kultury bezpieczeństwa, miejsce pracy, 
przedsiębiorstwo. 
 

Summary 
The article addresses the issue of establishing safety culture at the workplace. 

It describes groups of shaping factors. The tools for shaping the safety culture within 
the enterprise and ways of its research were presented. The empirical part analyzes 
the impact of employees' attitudes and behaviors on establishing a safety culture in 
the work environment. 

Keywords: safety culture, tools for shaping safety culture, ways of testing 
safety culture, workplace, company. 
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SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – ANALIZA 

STRUKTURY I TERMINOLOGII PRZYJĘTEJ W NORMIE PN-ISO 45001:2018 
 
 

Wstęp 
Po latach intensywnych konsultacji eksperckich norma ISO 45001 została 

opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w dniu 
12.03.2018 r., następnie została wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny 
w języku angielskim w dniu 21.06.2018 r. i w języku polskim w dniu 1.08.2019 r. 

Polska Norma PN-ISO 45001:20181 jest kompatybilna z innymi 
międzynarodowymi systemami i standardami zarządzania, np.: 

 systemy zarządzania jakością według norm serii ISO 9000, np. PN-EN ISO 
9000:20152 i PN-EN ISO 9001:20153; 

 systemy zarządzania środowiskowego według norm serii ISO 14000, np. 
PN-EN ISO 14001:20154 i PN-EN ISO 14004:20165; 

 systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji według norm serii ISO 
27000, np. PN-EN ISO/IEC 27001:20176 i PN-EN ISO/IEC 27002:20177; 

 systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności według norm serii ISO 
22000, np. PN-EN ISO 22000:20188 i PKN-ISO/TS 22004:20079; 

 inne systemy i standardy zarządzania, np. zarządzanie ryzykiem według 
normy PN-ISO 31000:201810. 

Struktura norm dotyczących systemów zarządzania w zakresie jakości, 
środowiska, czy bezpieczeństwa i higieny pracy jest ujednolicona, ponieważ 
obejmuje wspólny układ treści: 

 rozdziały zawierające wymagania systemowe: kontekst organizacji, 
przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów 
działania, doskonalenie; 

                                                           
1 PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne 

stosowania. 
2 PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia. 
3 PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania. 
4 PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania. 
5 PN-EN ISO 14004:2016 Systemy zarządzania środowiskowego – Ogólne wytyczne dotyczące 

wdrożenia. 
6 PN PN-EN ISO/IEC 27001:2017 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy 

zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania. 
7 PN-EN ISO/IEC 27002:2017 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Praktyczne zasady 

zabezpieczania informacji. 
8 PN-EN ISO 22000:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej 

organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. 
9 PKN-ISO/TS 22004:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wytyczne stosowania 

ISO 22000:2005. 
10 PN-ISO 31000:2018 Zarządzanie ryzykiem – Wytyczne. 
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 rozdziały początkowe i końcowe: przedmowa, wprowadzenie, zakres normy, 
powołania normatywne, terminy i definicje, załącznik (wytyczne 
stosowania), bibliografia. 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przed wprowadzeniem 
normy PN-ISO 45001:2018 były oparte na wymaganiach: 

 norm międzynarodowych, w tym norma ILO-OSH:200111 oraz normy serii 
OHSAS, np. OHSAS 18001:200712 i OHSAS 18002:200713; 

 norm krajowych, w tym Polskie Normy serii PN-N-18000. 
Norma międzynarodowa PN-ISO 45001:2018 zastąpiła Polskie Normy serii PN-

N-18000 (z wyjątkiem normy PN-N-18002:201114 dotyczącej oceny ryzyka 
zawodowego): 

 normę PN-N-18001:200415 określającą podstawowe wymagania; 

 normę PN-N-18004:200116 zawierającą wytyczne stosowania; 

 normę PN-N-18011:200617 obejmującą wytyczne auditowania. 
 

Analiza porównawcza struktury przyjętej w normie PN-ISO 45001 
Struktura normy PN-ISO 45001:2018 obejmuje następujące rozdziały (poziomy 

1-2): 

 spis treści: rozdziały poziomy 1-3 (tekst poziomy 1-4); 

 przedmowa: odniesienie do organizacji ISO; 

 wprowadzenie (0): podstawy (0.1), cel systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy (0.2), czynniki sukcesu (0.3), cykl PDCA 
(0.4), zawartość normy (0.5); 

 zakres normy (1): odniesienie do stosowania normy; 

 powołania normatywne (2): brak odniesienia; 

 terminy i definicje (3): wykaz i opis 37 pojęć; 

 kontekst organizacji (4): zrozumienie organizacji i jej kontekstu (4.1), 
zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych stron 
zainteresowanych (4.2), określenie zakresu systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy (4.3), system zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy (4.4); 

 przywództwo i współudział pracowników (5): przywództwo i zaangażowanie 
(5.1), polityka bezpieczeństwa i higieny pracy (5.2), rola, odpowiedzialność 
i uprawnienia w organizacji (5.3), konsultacje i współudział pracowników 
(5.4); 

 planowanie  (6): działania odnoszące się do ryzyk i szans (6.1), cele 
bezpieczeństwa i higieny pracy i planowanie ich osiągnięcia (6.2); 

 wsparcie (7): zasoby (7.1), kompetencje (7.2), świadomość (7.3), 
komunikacja (7.4), udokumentowane informacje (7.5); 

                                                           
11 ILO-OSH:2001 Guidelines on occupational safety and health management system. 
12 OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. 
13 OHSAS 18002:2007 Occupational health and safety management systems – Guidelines for the 

implementation of OHSAS 18001:2007. 
14 PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne oceny 

ryzyka zawodowego. 
15 PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania. 
16 PN-N-18004:2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wytyczne. 
17 PN-N-18011:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wytyczne audytowania. 
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 działania operacyjne (8): planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi 
(8.1), gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne (8.2); 

 ocena efektów działania  (9): monitorowanie, pomiary, analiza i ocena 
efektów działania (9.1), audit wewnętrzny (9.2), przegląd zarządzania (9.3); 

 doskonalenie (10): postanowienia ogólne (10.1), incydenty, niezgodności 
i działania korygujące (10.2), ciągłe doskonalenie (10.3); 

 załącznik: wytyczne stosowania normy; 

 bibliografia: wykaz i opis 15 źródeł; 

 alfabetyczny indeks terminów: 37 pojęć. 
Na podstawie analizy porównawczej struktury przyjętej w normie PN-ISO 

45001:2018 w odniesieniu do norm ILO-OSH:2001 i PN-N-18001:2004 można 
stwierdzić, że: 

 nazwy rozdziałów początkowych i końcowych według norm PN-ISO 
45001:2018 i PN-N-18001:2004 są zgodne lub podobne (przedmowa, 
wprowadzenie, zakres normy, powołania normatywne, terminy 
i definicje/definicje, załącznik, bibliografia), znaczne różnice w tym zakresie 
wykazuje norma ILO-OSH:2001; 

 numery i nazwy rozdziałów zawierających wymagania systemowe wykazują 
znaczne różnice dotyczące struktury (rozdziały poziomy 1, 2 i 3) normy PN-
ISO 45001:2018 w odniesieniu do norm ILO-OSH:2001 i PN-N-18001:2004; 

 treści rozdziałów zawierających wymagania systemowe wykazują zarówno 
podobieństwa, jak i różnice dotyczące zakresu normy PN-ISO 45001:2018 
w odniesieniu do norm ILO-OSH:2001 i PN-N-18001:2004. 

Na podstawie analizy porównawczej struktury przyjętej w normie PN-ISO 
45001:2018 w odniesieniu do norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 
można stwierdzić, że: 

 nazwy rozdziałów początkowych i końcowych (przedmowa, wprowadzenie, 
zakres normy, powołania normatywne, terminy i definicje, załącznik, 
bibliografia) są zgodne, zakres treści uwzględnia specyfikę bezpieczeństwa 
i higieny pracy, jakości i środowiska; 

 nazwy głównych rozdziałów (poziomy 1 i 2), które zawierają wymagania 
systemowe (kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, 
działania operacyjne, ocena efektów działania, doskonalenie) są zgodne lub 
podobne, zakres treści uwzględnia specyfikę bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jakości i środowiska, główne różnice dotyczą następujących 
rozdziałów: 5.4 (tylko dla bhp), 6.3 (tylko dla jakości), 8.2 (identyczny dla 
środowiska i bhp) i 8.2-8.7 (odrębne dla jakości); 

 norma PN-ISO 45001:2018 obejmuje m.in. następujące różnice w zakresie 
nazw rozdziałów: 4.2 (zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników 
i innych stron zainteresowanych), 4.3 (określenie zakresu systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), 4.4 (system zarządzania 
bhp), 5 (przywództwo i współudział pracowników), 5.2 (polityka 
bezpieczeństwa i higieny pracy), 5.4 (konsultacje i współudział 
pracowników), 6.2 (cele bezpieczeństwa i higieny pracy i planowanie ich 
osiągnięcia), 10.2 (incydenty, niezgodności i działania korygujące); 

 norma PN-ISO 45001:2018 obejmuje m.in. następujące różnice w zakresie 
treści rozdziałów (oprócz ww. 4.2, 4.3, 4.4, 5, 5.2, 5.4, 6.2, 10.2): 
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wprowadzenie (podstawy, cel systemu zarządzania bhp, czynniki sukcesu, 
cykl PDCA, zawartość normy), 3 (terminy i definicje), 5.1 (przywództwo 
i zaangażowanie), 6.1 (działania odnoszące się do ryzyk i szans), 7.4 
(komunikacja), 7.5 (udokumentowane informacje), 8.1 (planowanie i nadzór 
nad działaniami operacyjnymi), 8.2 (gotowość i reagowanie na sytuacje 
awaryjne), 9.1 (monitorowanie, pomiary, analiza i ocena efektów działania), 
9.2 (audit wewnętrzny), 9.3 (przegląd zarządzania), 10.3 (ciągłe 
doskonalenie), załącznik (wytyczne stosowania normy). 

 
Analiza porównawcza terminologii przyjętej w normie PN-ISO 45001 
W normie PN-ISO 45001:2018 w rozdziale 3 zdefiniowano 37 następujących 

pojęć (czcionką pochyłą zaznaczono stosowane w praktyce pojęcia podobne): 

 organizacja (3.1): osoba lub grupa osób, pełniąca funkcje z przypisaniem 
odpowiedzialności, uprawnień i powiązań, do osiągnięcia swoich celów; 

 strona zainteresowana, interesariusz (3.2): osoba lub organizacja, która 
może mieć wpływ na decyzje lub działania, podlegać ich wpływom lub która 
postrzega siebie za podlegające wpływom decyzji lub działań; 

 pracownik (3.3): osoba wykonująca pracę lub działania związane z pracą, 
które znajdują się pod nadzorem organizacji; 

 współudział, partycypacja (3.4): uczestnictwo w podejmowaniu decyzji; 

 konsultacje (3.5): zasięganie opinii przed podjęciem decyzji; 

 miejsce pracy (3.6): miejsce pod nadzorem organizacji, w którym osoba ma 
przebywać lub do którego udaje się w związku z wykonywaniem pracy; 

 wykonawca, dostawca, kontrahent (3.7): organizacja zewnętrzna 
świadcząca usługi na rzecz organizacji zgodnie z uzgodnionymi 
specyfikacjami, zasadami i warunkami; 

 wymaganie (3.8): potrzeba lub oczekiwanie, które zostały ustalone, przyjęte 
zwyczajowo lub są obowiązkowe; 

 wymagania prawne i inne wymagania, zobowiązania dotyczące zgodności 
(3.9): wymagania prawne, które organizacja jest zobowiązana spełniać oraz 
inne wymagania, które organizacja jest zobowiązana spełniać lub które 
wybrała do spełnienia; 

 system zarządzania (3.10): zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie 
oddziałujących elementów organizacji do ustanawiania polityk i celów oraz 
procesów do osiągania tych celów; 

 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (3.11): system 
zarządzania lub część systemu zarządzania wykorzystywane do realizacji 
polityki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 najwyższe kierownictwo (3.12): osoba lub grupa osób, które na najwyższym 
szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują; 

 skuteczność (3.13): stopień, w jakim zaplanowane działania są realizowane 
i planowane wyniki osiągnięte; 

 polityka (3.14): zamierzenia i ukierunkowania organizacji formalnie 
wyrażone przez najwyższe kierownictwo; 

 polityka bezpieczeństwa i higieny pracy (3.15): polityka bezpieczeństwa 
i higieny pracy: polityka zapobiegania związanym z pracą urazom 
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i dolegliwościom zdrowotnym pracowników oraz zapewnienie bezpiecznych 
i higienicznych miejsc pracy; 

 cel (3.16): wynik do osiągnięcia; 

 cel bezpieczeństwa i higieny pracy (3.17): cel wyznaczony przez organizację 
do osiągnięcia określonych wyników spójnych z polityką bezpieczeństwa 
i higieny pracy; 

 uraz i dolegliwości zdrowotne, uraz i pogorszenie stanu zdrowia (3.18): 
niekorzystny skutek dla fizycznego, psychicznego lub poznawczego danej 
osoby; 

 zagrożenie (3.19): źródło mogące powodować uraz i dolegliwości 
zdrowotne; 

 ryzyko (3.20): wpływ niepewności; 

 ryzyko dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (3.21): kombinacja 
prawdopodobieństwa wystąpienia związanego z pracą zdarzenia 
niebezpiecznego lub narażenia oraz ciężkości urazu i dolegliwości 
zdrowotnych, które mogą być spowodowane przez zdarzenie lub narażenie; 

 szansa dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy (3.22): okoliczność lub 
zespół okoliczności, które mogą prowadzić do poprawy efektów działania 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 kompetencje (3.23): zdolność do stosowania wiedzy i umiejętności w celu 
osiągnięcia zamierzonych rezultatów; 

 udokumentowana informacja (3.24): informacja, która powinna być 
nadzorowana i utrzymywana przez organizację oraz nośnik, na jakim jest 
zawarta; 

 proces (3.25): zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie 
oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia; 

 procedura (3.26): ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu; 

 efekt działania, efekt działalności, efekt funkcjonowania (3.27): mierzalny 
wynik; 

 efekt działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (3.28): efekt 
działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: efekt działania 
związany ze skutecznością zapobiegania urazom i dolegliwościom 
zdrowotnym pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
miejsc pracy; 

 zlecać na zewnątrz, outsourcing (3.29): zawrzeć porozumienie, na mocy 
którego organizacja zewnętrzna realizuje część funkcji lub procesów 
organizacji; 

 monitorowanie, monitoring (3.30): określanie statusu systemu, procesu lub 
działania; 

 pomiar, pomiary (3.31): proces mający na celu określenie wartości; 

 audit, audyt (3.32): systematyczny, niezależny i udokumentowany proces 
uzyskiwania obiektywnego dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny 
w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu; 

 zgodność (3.33): spełnienie wymagania; 

 niezgodność (3.34): niespełnienie wymagania; 

 incydent (3.35): zdarzenie powstające w związku pracą, które mogłoby 
spowodować lub powoduje uraz i dolegliwości zdrowotne; 
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 działanie korygujące (3.36): działanie w celu wyeliminowania przyczyny 
niezgodności lub incydentu i zapobieżenia ponownemu wystąpieniu; 

 ciągłe doskonalenie (3.37): powtarzające się działanie mające na celu 
poprawę efektów działania. 

Na podstawie analizy porównawczej terminologii przyjętej w normie PN-ISO 
45001:2018 można stwierdzić, że: 

 norma PN-ISO 45001:2018 posiada odniesienie do 27 pojęć zdefiniowanych 
w normie PN-EN ISO 9000:2015: 18 definicji zgodnych (organizacja, strona 
zainteresowana, wymaganie, system zarządzania, najwyższe kierownictwo, 
skuteczność, polityka, cel, ryzyko, kompetencje, udokumentowana 
informacja, procedura, efekt działania, pomiar, audit, zgodność, 
niezgodność, ciągle doskonalenie), 4 definicje podobne (wymaganie 
prawne, proces, monitorowanie, działanie korygujące), 5 definicji 
niezgodnych (wykonawca, system zarządzania jakością, polityka jakości, 
cel jakościowy, środowisko pracy); 

 norma PN-ISO 45001:2018 posiada odniesienie do 27 pojęć zdefiniowanych 
w normie PN-EN ISO 14001:2015: 19 definicji zgodnych (organizacja, strona 
zainteresowana, wymaganie, wymagania prawne i inne wymagania, system 
zarządzania, najwyższe kierownictwo, skuteczność, cel, ryzyko, 
kompetencje, udokumentowana informacja, proces, efekt działania, zlecać 
na zewnątrz, pomiar, audit, zgodność, niezgodność, ciągłe doskonalenie), 
3 definicje podobne (cel środowiskowy, monitorowanie, działanie 
korygujące), 5 definicji niezgodnych (system zarządzania środowiskowego, 
polityka środowiskowa, warunki środowiskowe, ryzyka i szanse, 
środowiskowy efekt działalności); 

 norma PN-ISO 45001:2018 zawiera odniesienie do 14 pojęć zdefiniowanych 
w normie ILO-OSH:2001 (jako rozstrzygającą przyjęto jest wersję angielską, 
a nie tłumaczenie polskie): 1 definicja zgodna (audit), 9 definicji podobnych 
(pracownik, pracownicy i ich przedstawiciele jako współudział, miejsce 
pracy, podwykonawca jako wykonawca, system zarządzania bhp, 
zagrożenie, ryzyko jako ryzyko dotyczące bhp, kompetentna osoba jako 
kompetencje, ciągle doskonalenie), 4 definicje niezgodne (organizacja, 
urazy, pogorszenie stanu zdrowia i choroby związane z pracą jako urazy 
i dolegliwości zdrowotne, monitorowanie aktywne i reaktywne jako 
monitorowanie, incydent); 

 norma PN-ISO 45001:2018 wykazuje odniesienie do 16 pojęć 
zdefiniowanych w normie PN-N-18001:2004: 3 definicje zgodne 
(wymaganie, najwyższe kierownictwo, niezgodność), 6 definicji podobnych 
(organizacja, podwykonawca jako wykonawca, system zarządzania bhp, 
zagrożenie, działanie korygujące, ciągle doskonalenie), 7 definicji 
niezgodnych (stanowisko pracy jako miejsce pracy, polityka bhp, cel ogólny 
i szczegółowy zarządzania bhp jako cel bhp, ryzyko zawodowe jako ryzyko 
dotyczące bhp, monitorowanie aktywne i reaktywne jako monitorowanie, 
audit systemu zarządzania bhp jako audit, zdarzenie potencjalnie 
wypadkowe jako incydent); 

 norma PN-ISO 45001:2018 obejmuje 23 definicje identyczne lub zbliżone 
znaczeniowo dla pojęć w zakresie systemów zarządzania, które 
zdefiniowano w normach PN-EN ISO 9000:2015 i PN-EN ISO 14001:2015, 
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9 definicji zmienionych dla pojęć powszechnie używanych w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (pracownik, miejsce pracy, wykonawca, 
system zarządzania bhp, polityka bhp, uraz i dolegliwości zdrowotne, 
zagrożenie, ryzyko dotyczące bhp, incydent), 5 definicji nowych dla pojęć 
dotychczas niezdefiniowanych (współudział, konsultacje, cel bhp, szansa 
dotycząca bhp, efekt działania w zakresie bhp). 

W normie PN-ISO 45001:2018 nie zdefiniowano niektórych terminów 
dotyczących systemów zarządzania, przykładowe nazwy pojęć według normy PN-
EN ISO 9000:2015 to m.in.: doskonalenie (pkt 3.3.1), działanie (pkt 3.3.11), 
efektywność (pkt 3.7.10), kontekst organizacji (pkt 3.2.2), sukces (pkt 3.7.3), system 
(pkt 3.5.1), zaangażowanie (pkt 3.1.3), zarządzanie (pkt 3.3.3). 
 

Analiza wybranych pojęć i wymagań według normy PN-ISO 45001 
Wymagania systemowe określone w normie PN-ISO 45001:2018 są ściśle 

związane z siatką pojęciową (zbiór powiązanych ze sobą pojęć) przyjętą     
w rozdziale 3. 

Poniżej przedstawiono wybrane terminy (nazwy pojęć) dotyczące systemów 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (kluczowe pojęcia tworzą tzw. 
kategorie): 

 pracownik (termin powinien być rozumiany szeroko jako pracujący, a nie być 
ograniczany do zatrudnionego): osoba wykonująca pracę lub czynności 
związane z pracą, które znajdują się pod kontrolą organizacji; 

 miejsce pracy (termin powinien być rozumiany szeroko jako miejsce 
wykonywania pracy, a nie być ograniczany do stanowiska pracy): miejsce 
pod kontrolą organizacji, w której osoba przebywa lub udaje się w związku 
z pracą; 

 zagrożenie (termin powinien być rozumiany szeroko jako potencjalne źródło 
możliwego urazu, pogorszenia stanu zdrowia lub obniżenia sprawności 
psychofizycznej, a nie być ograniczany do źródła powodowania wypadku 
i choroby): źródło powodujące zdarzenia, sytuacje lub okoliczności, które 
mogą narażać na wypadek i chorobę; 

 incydent (termin powinien być rozumiany szeroko jako zdarzenie 
niebezpieczne, które ma potencjał wystąpienia urazu lub pogorszenia stanu 
zdrowia, a nie być ograniczany do wystąpienia wypadku i choroby): 
zdarzenie powstałe w wyniku pracy lub w trakcie pracy, które może lub 
powoduje wypadek i chorobę; 

 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (system zarządzania 
bhp): część systemu zarządzania odnosząca się do bezpieczeństwa 
i zdrowia, służy do ustanawiania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
celów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 polityka bezpieczeństwa i higieny pracy (polityka bhp): ustalona przez 
najwyższe kierownictwo formalna deklaracja odnosząca się do 
bezpieczeństwa i zdrowia, służy do zapobiegania wypadkom i chorobom 
związanym z pracą oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych miejsc 
pracy; 

 cel bezpieczeństwa i higieny pracy (cel bhp): wyznaczony przez organizację 
wynik odnoszący się do bezpieczeństwa i zdrowia, służy do osiągnięcia 
specyficznych wyników zgodnych z polityką bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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 ryzyko dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (ryzyko dotyczące bhp): 
potencjalny negatywny wpływ niepewności, obejmuje kombinacje 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego lub narażenia 
oraz ciężkości wypadku lub choroby; 

 szansa dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy (szansa dotycząca bhp): 
potencjalny pozytywny wpływ niepewności, obejmuje okoliczności lub zbiór 
okoliczności prowadzących do poprawy efektów działania w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 efekt działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (efekt działania 
w zakresie bhp): efekt odnoszący się do bezpieczeństwa i zdrowia, wynika 
z polityki oraz celów bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmuje mierzalne 
wyniki dotyczące skuteczności zapobiegania wypadkom i chorobom 
związanym z pracą oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych miejsc 
pracy. 

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać m.in.: 

 politykę bezpieczeństwa i higieny pracy (rozdział 5.2); 

 procesy do konsultacji i współudziału pracowników (rozdział 5.4); 

 procesy do identyfikacji zagrożeń, procesy do oceny ryzyk dotyczących bhp 
i innych ryzyk, procesy do oceny szans dotyczących bhp i innych szans, 
procesy do określenia i dostępu do aktualnych wymagań prawnych i innych 
wymagań (rozdział 6.1); 

 cele bezpieczeństwa i higieny pracy (rozdział 6.2); 

 procesy do komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej (rozdział 7.4); 

 procesy do realizacji działań określonych w planowaniu, procesy do 
eliminacji zagrożeń i redukcji ryzyk dotyczących bhp, procesy do 
zarządzania zmianami, procesy do kontroli zamówień na wyroby i usługi 
(rozdział 8.1); 

 procesy do przygotowania i reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne 
(rozdział 8.2); 

 procesy do monitorowania, pomiarów, analizy i oceny efektów działania, 
procesy do oceny spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań 
(rozdział 9.1); 

 program auditów wewnętrznych (rozdział 9.2); 

 procesy do określenia i reagowania na incydenty i niezgodności (rozdział 
10.2); 

 procesy do ciągłego doskonalenia (rozdział 10.3). 
Organizacja powinna przechowywać udokumentowane informacje dotyczące 

m.in.: 

 wyników przywództwa i zaangażowania najwyższego kierownictwa (rozdział 
5.1); 

 polityki bezpieczeństwa i higieny pracy (rozdział 5.2); 

 przypisania roli, odpowiedzialności i uprawnień (rozdział 5.3); 

 wyników konsultacji i współudziału pracowników (rozdział 5.4); 

 wyników identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyk i szans (rozdział 6.1.2); 

 wyników określenia aktualnych wymagań prawnych i innych wymagań 
(rozdział 6.1.3); 
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 celów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planowania ich osiągnięcia 
(rozdział 6.2); 

 wyników eliminacji zagrożeń i redukcji ryzyk dotyczących bhp (rozdział 8.1); 

 wyników przygotowania i reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne 
(rozdział 8.2); 

 wyników oceny spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań (rozdział 
9.1); 

 wyników wdrożenia programu auditów wewnętrznych (rozdział 9.2); 

 wyników określenia i reagowania na incydenty i niezgodności (rozdział 
10.2). 

Podstawą podejścia będącego fundamentem systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy jest cykl PDCA, który może być zastosowany do 
osiągnięcia ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jako całości i w poszcze-
gólnych jego elementach, np.: 

 planuj: określaj i oceniaj ryzyka dotyczące bhp, określaj szanse dotyczące 
bhp oraz inne ryzyka i szanse, ustalaj cele bhp i procesy niezbędne do 
osiągnięcia wyników zgodnych z polityką bhp organizacji; 

 wykonaj: wdrażaj procesy zgodnie z planem; 

 sprawdź: monitoruj i mierz działania i procesy w odniesieniu do polityki bhp 
i celów bhp oraz raportuj wyniki; 

 działaj: podejmuj działania w celu ciągłego doskonalenia efektów działania 
w zakresie bhp, aby osiągnąć zamierzone wyniki. 

 
Zakończenie 
Specyfika wymagań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem 

i higieną pracy według normy PN-ISO 45001:2018 uwzględnia m.in. następujące 
różnice w tytułach i treści rozdziałów w stosunku do ww. wymagań dotyczących 
systemów zarządzania: 

 wprowadzenie (treść – podstawy, cel systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy, czynniki sukcesu, cykl PDCA, zawartość 
normy); 

 kontekst organizacji: zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników i innych 
stron zainteresowanych (4.2, tytuł i treść), określenie zakresu systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (4.3, tytuł i treść), system 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (4.4, tytuł i treść); 

 przywództwo i współudział pracowników (5, tytuł i treść): przywództwo 
i zaangażowanie (5.1, treść), polityka bezpieczeństwa i higieny pracy (5.2, 
tytuł i treść), konsultacje i współudział pracowników (5.4, tytuł i treść – nowy 
rozdział); 

 planowanie: działania odnoszące się do ryzyk i szans (6.1, treść), cele 
bezpieczeństwa i higieny pracy i planowanie ich osiągnięcia (6.2, tytuł 
i treść); 

 wsparcie: komunikacja (7.4, treść), udokumentowane informacje (7.5, 
treść); 

 działania operacyjne: planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi 
(8.1, treść), gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne (8.2, treść); 
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 ocena efektów działania: monitorowanie, pomiary, analiza i ocena efektów 
działania (9.1, treść), audit wewnętrzny (9.2, treść), przegląd zarządzania 
(9.3, treść); 

 doskonalenie: incydenty, niezgodności i działania korygujące (10.2, tytuł 
i treść), ciągłe doskonalenie (10.3, treść); 

 załącznik (treść – wytyczne stosowania normy). 
Terminologia przyjęta w normie PN-ISO 45001:2018 w zakresie specyfiki 

systemów zarządzania została oparta na normach PN-EN ISO 9000:2015 
(odniesienie do 27 pojęć) i PN-EN ISO 14001:2015 (odniesienie do 27 pojęć). 

Terminologia przyjęta w normie PN-ISO 45001:2018 w zakresie specyfiki 
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wykazuje relacje 
z normami ILO-OSH:2001 (odniesienie do 14 pojęć) i PN-N-18001:2004 
(odniesienie do 16 pojęć). 

Norma PN-ISO 45001:2018 obejmuje: 

 23 definicje identyczne lub zbliżone znaczeniowo dla pojęć w zakresie 
systemów zarządzania, które zdefiniowano w normach PN-EN ISO 
9000:2015 i/lub PN-EN ISO 14001:2015: organizacja, strona 
zainteresowana, wymaganie, wymagania prawne i inne wymagania, system 
zarządzania, najwyższe kierownictwo, skuteczność, polityka, cel, ryzyko, 
kompetencje, udokumentowana informacja, proces, procedura, efekt 
działania, monitoring, zlecać na zewnątrz, pomiar, audit, zgodność, 
niezgodność, działanie korygujące, ciągłe doskonalenie; 

 9 definicji zmienionych dla pojęć powszechnie używanych w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy: pracownik, miejsce pracy, wykonawca, 
system zarządzania bhp, polityka bhp, uraz i dolegliwości zdrowotne, 
zagrożenie, ryzyko dotyczące bhp, incydent; 

 5 definicji nowych dla pojęć dotychczas niezdefiniowanych: współudział, 
konsultacje, cel bhp, szansa dotycząca bhp, efekt działania w zakresie bhp. 

 
Streszczenie 
Publikacja dotyczy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie 

wymagań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Celem pracy była analiza normy PN-ISO 45001:2018 w aspekcie przyjętej struktury 
i terminologii na podstawie porównania wymagań dotyczących zintegrowanych 
systemów zarządzania według norm międzynarodowych PN-EN ISO 9000:2015, 
PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 oraz systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy według normy międzynarodowej ILO-OSH:2001 
i normy krajowej PN-N-18001:2004. 

Słowa kluczowe: inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, 
system zarządzania, norma ISO 45001. 
 

Summary 
The publication concern the problems of occupational health and safety in the 

aspect of requirements for occupational health and safety management systems. 
The aim of the work was analysis of the PN-ISO 45001:2018 standard in the aspect 
of adopted structure and terminology on the basis the comparison of requirements 
for integrated management systems according to international standards of PN-EN 
ISO 9000:2015, PN-EN ISO 9001:2015 and PN-EN ISO 14001:2015, and 
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occupational health and safety management systems according to international 
standard of ILO-OSH:2001 and national standard of PN-N-18001:2004. 

Keywords: safety engineering, occupational health and safety, management 
system, ISO 45001 standard. 
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Wprowadzenie – rola czynnika ludzkiego w globalizującym się świecie 
 Znaczenie czynnika ludzkiego bezustannie rośnie, „informacja, wiedza i kapitał 

intelektualny pracowników, będące we współczesnej gospodarce bogactwem 
strategicznym, stanowią kluczowy zasób dobrze prosperującej firmy, będący 
substytutem zasobów materialnych, których znaczenie niepomiernie się 
zmniejszyło. Inwestowanie w rozwój pracowników może przynieść firmie znacznie 
większe korzyści, niż inwestowanie w zasoby materialne”1. Dziś powszechna jest 
świadomość, że „najważniejszymi zasobami przedsiębiorstwa nie są już surowce, 
kapitał czy wartości materialne, lecz pracownicy, ich wiedza, kwalifikacje i motywy, 
którymi kierują się w swoim dążeniu do lepszej pracy, zmiany i postępu”2. 

Już trzydzieści lat temu pisałam, że: 

 problem ludzkich zasobów pracy „najtrudniejszy, wydaje się nie być 
dostatecznie doceniany. Jest on jednak najważniejszy, gdyż w przeciwień-
stwie do zasobów materialnych «zasoby intelektualne» są niewyczerpane 
i tu właśnie tkwią największe rezerwy”3; 

 „umysł ludzki, stanowiący dotychczas wartość głównie emocjonalną, staje 
się największą wartością gospodarczą, a niewykorzystanie talentów jest 
największym marnotrawstwem z wszystkich możliwych”4. 

Ponad dwadzieścia lat później specjaliści wyrażają podobne poglądy, piszą 
między innymi, że:  

 we współczesnych organizacjach „czynnik ludzki jest najważniejszy, 
realizuje bowiem wspólne określone cele dla powodzenia organizacji jako 
całości”5; 

 „we współczesnej gospodarce za główne źródło i siłę rozwoju społeczno-
gospodarczego uznawany jest człowiek i jego praca”6; 

                                                           
1 J. Wilsz, Wpływ czynnika ludzkiego na operacje dokonywane w ramach zapewnienia bezpieczeństwa 

informacji w firmach, (w:) Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych, materiały 
XII Kongresu, Katowice 2016, s. 16. (15-26). Artykuł ten znajduje się na stronie internetowej: 
http://www.jolantawilsz.pl w linku „Publikacje do pobrania” pod numerem 42. 

2 J. Penc, Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, SLG International Training Center, Warszawa 2010, 
s. 20. 

3 J. Wilsz, Rola właściwości sterowniczych przy rozwiązywaniu problemów kadrowych, „Humanizacja 
Pracy” 1987, nr 3, s. 44. 

4 J. Wilsz, Interdyscyplinarność naukowców funkcją integracji w nauce, „Życie Szkoły Wyższej” 1989, nr 
3, R. XXXVII, s. 58. 

5 M. Gitling, Człowiek w organizacji. Ludzie – struktury – organizacje, Difin, Warszawa 2013, s. 10. 
6 G. Grajdek, Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 7. 

http://www.jolantawilsz.pl/
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 „kluczowe znaczenie zasobów ludzkich dla efektywnego funkcjonowania 
każdej organizacji, niezależnie od tego w jakim sektorze działa, jest faktem 
niepodlegającym dyskusji”7; 

 wzrasta „zainteresowanie ludzkimi uzdolnieniami i predyspozycjami, a także 
ludźmi szczególnie kreatywnymi, zdolnymi do wniesienia nowych wartości 
i zapewnienia przewagi nad konkurencją”8;  

 „o jakości gospodarki i jej wynikach decydują głównie ludzie, stanowiący jej 
element najistotniejszy”9; 

 „bez innowacyjności w zarządzaniu zasobami ludzkimi trudne będzie 
efektywne akumulowanie najbardziej wartościowego kapitału organizacji – 
kapitału ludzkiego”10. 

Zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników, chętnych by rozwijać swój 
potencjał intelektualny, potrafiących sprawnie operować bardzo dużą ilością 
informacji i umiejących tworzyć własne, innowacyjne informacje. Dzięki takim 
pracownikom może następować postęp naukowo-techniczny i technologiczny, 
dzięki któremu ich firmy będą w stanie sprostać globalnej konkurencji i „jeśli 
pracodawcy chcą mieć twórczych, przedsiębiorczych i efektywnych pracowników 
o wysokim stopniu «kapitału intelektualnego», powinni przede wszystkim zatrudniać 
ludzi odpowiednich, tzn. takich, których wartości stałych indywidualnych cech 
osobowości odpowiadają cechom pożądanym u pracownika na danym stanowisku, 
gdyż gwarantują one prawidłową realizację funkcji na tym stanowisku. Aby tacy 
pracownicy byli efektywni powinno kierować się do nich odpowiednio dobrane 
oddziaływania zindywidualizowane, ze względu na wartości tych ich cech, bo 
głównie takie oddziaływania skutecznie stymulują twórczą aktywność człowieka 
i przyczyniają się do wzrostu jego «kapitału intelektualnego»”11. 

Optymalna gospodarka czynnikiem ludzkim wymaga wiedzy o człowieku, „bez 
znajomości ludzi niemożliwe jest skuteczne oddziaływanie na nich, trafne 
przewidywanie ich zachowań oraz efektywne motywowanie”12. 

Posiadanie wiedzy o człowieku, o jego osobowości, wewnętrznych 
mechanizmach psychicznych jest warunkiem skutecznego gospodarowania 
zasobami ludzkimi.  

Na pytanie: Która dziedzina nauki dostarcza takiej wiedzy? Zdecydowana 
większość ludzi, a nie tylko profesjonaliści, odpowie:  p s y c h o l o g i a.  

Ja sformułowałabym to pytanie następująco: Która dziedzina nauki powinna 
dostarczać takiej wiedzy? Odpowiedź brzmi identycznie:  p s y c h o l o g i a. 

Czy psychologia dostarcza wiarygodnej wiedzy o człowieku, jego zachowaniach, 
osobowości, wewnętrznych mechanizmach psychicznych itp.? Na to pytanie będę 
starała się odpowiedzieć w dalszej części artykułu, którego celem jest wskazanie 

                                                           
7 K. Mroczka, Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na funkcjonowanie 

państwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s.110. 
8 T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wydane: Wolters Kluwer S.A., Warszawa 

2014, s. 196. 
9 Ibidem, s. 569. 
10 J.M. Moczydłowska, K. Kowalewski, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Delfin, Warszawa 2014, s. 9. 
11 J. Wilsz, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w kontekście stałych indywidualnych cech osobowości 

pracowników, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach, nr 110, 2012, s. 139. 

12 M. Grzebyk, A. Pierścieniak, P. Filip, Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji… w kierunku 
poprawy efektywności pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 25. 
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możliwości psychologii jako nauki empirycznej w zakresie rozwiązywania problemów 
jednostki. 

 
Co może badać psychologia jako nauka empiryczna? 
Według Spencera A. Rathusa „psychologia to naukowe badanie zachowania 

i procesów psychicznych”13. W  innym miejscu swojej książki autor ten pisze: 
„psychologia to naukowe badanie zachowania i procesów umysłowych”14. Z tych 
dwóch podanych przez niego definicji wynika, że procesy psychiczne utożsamia 
z procesami umysłowymi, co według mojej opinii jest niedopuszczalnym 
uproszczeniem. 

Psychologia ma ambicje badać te zjawiska, ale czy jako nauka empiryczna może 
je badać?  

Odpowiedź na pytanie: Co może badać psychologia? daje definicja mówiąca, że 
nauki empiryczne są to „nauki, w których główną podstawą twierdzeń są zdania 
bezpośrednio oparte na doświadczeniu”15, nie są więc uzasadnione zależnościami 
teoretycznymi – nie wynikają z tych zależności. 

Największe światowe naukowe autorytety wypowiadają się na temat teorii 
i empirii oraz możliwych zależności między nimi: 

 Albert Einstein podkreśla, że „o ile od teorii droga prowadzi do empirii, to nie 
istnieje droga odwrotna, od empirii do teorii”16 oraz, że „nigdy nie można 
wprowadzać do teorii wielkości tylko obserwowalnych. Przeciwnie, to 
właśnie teoria rozstrzyga o tym, co można i co należy obserwować”17;  

 według Mariana Mazura „w teorii nie wolno niczego uzasadniać empirią. 
Teoria, w której choć jedno ogniwo jest zaczerpnięte z empirii (np. 
«ponieważ we wszystkich znanych przypadkach stwierdzono, że...»), nie 
jest żadną teorią”18;  

 Jonathan H. Turner jest zdania, że „środkiem do zrozumienia czegokolwiek 
w nauce jest teoria”19.  

W związku z takim rozumieniem „procedur teoretycznych, należy stwierdzić, że 
wiele teorii faktycznie nie jest teoriami, gdyż opierają się wyłącznie na badaniach 
empirycznych. Istnieją teorie, które nazywa się teoriami empirycznymi, w świetle 
przytoczonych argumentów są to raczej uogólnienia empiryczne, a nie teorie. Teorie 
powinny dostarczać wskazówek metodologicznych do prowadzenia badań 
empirycznych. (…) nowa teoria w stosunku do teorii dotychczasowych powinna być 
bardziej ogólna, mieć większy zakres, być bardziej spójna wewnętrznie. Powinna 
opierać się na osiągnięciach nauki o sterowaniu (…). Powinna również  pozwalać, 

                                                           
13 S.A. Rathus, Psychologia  współczesna, tłum. Bogdan Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 42. 
14 Ibidem, s. 75. 
15 Definicja nauk empirycznych https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/nauka%20empiryczna.html (dostęp: 

20.09.2020) 
16 Cytuję za: J.M. Szymański, Logika społecznych systemów działania. Krótka charakterystyka, (w:) 

„Zeszyty Naukowe”, seria: Cybernetyka wiedzy i technologia edukacyjna, red J. Tchórzewski, Wyższa 
Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce 1993, s. 279. 

17 Cytuję za: I. Szaniawski, Zawód i praca między diagnozą a prognozą, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1976, s. 378.  

18 M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 43. 
19 J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, tłum. J. Szmatka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 2004, s. 60.  
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na podstawie udowodnionych w niej zależnościach ogólnych20, na poprawne 
wyjaśnianie badanych faktów, zjawisk i procesów oraz na trafne przewidywanie 
dzięki nim zdarzeń przyszłych, na włączanie wiedzy fragmentarycznej w struktury 
ogólne oraz na wykorzystanie tej nowej teorii w praktyce. (…). Założenia do takiej 
teorii nie mogą być formułowane na podstawie danych zebranych z obserwacji 
fragmentów rzeczywistości, czyli wiedzy empirycznej, gdyż tego rodzaju obserwacje, 
czy to zewnętrznych cech obiektów, czy też przejawów zachodzących procesów 
i zjawisk, nie pozwalają na poznanie ich mechanizmów wewnętrznych (transformacji 
wewnętrznej, zgodnie z którą przetwarzane są docierające do nich oddziaływania). 
Fundamentem takiej teorii powinny być wyłącznie założenia ogólne, będące 
prawami obowiązującymi w nauce”21.  

Operacje formalne dotyczące wiedzy teoretycznej mają zupełnie inny charakter 
jak operacje odnoszące się do wiedzy empirycznej22, operacje dokonywane na 
wiedzy empirycznej M. Mazur nazwał „operacjami manipulacyjnymi”23.  

Teoria powinna być dla badań empirycznych „drogowskazem” optymalizującym 
przebieg tych badań, powinna określać, co należy obserwować i badać24. 

Dotychczasowy stan teorii w naukach humanistycznych przedstawiłam w punkcie 
pierwszym rozdziału II monografii mojego autorstwa25. W punkcie tym zacytowałam 
opinie wielu specjalistów z różnych dziedzin nauk humanistycznych, które świadczą, 
że np.: 

 teoria socjologiczna „nie jest teorią naukową, ale co najwyżej systemem 
abstrakcyjnych twierdzeń, będących wypowiedziami ideologicznymi, które 
są niesprawdzalne i stanowią szerokie ramy interpretacji zdarzeń 
empirycznych”26; 

 „oceniając stan teoretycznego zaawansowania swojej dyscypliny, 
andragodzy są niemal jednomyślni. Ich oceny są niezwykle krytyczne. 
Utrzymując się od lat, stały się czymś w rodzaju panującej ortodoksji”27; 

 psychologiczne teorie osobowości są sformułowane „tak nieprecyzyjnie, że 
byłoby niezwykle trudno porównać bezpośrednio ich elementy z elementami 
jakiejś innej teorii”28;    

                                                           
20 Zależności ogólne powinny zostać udowodnione w tej teorii z dokładnością obowiązującą w naukach 

ścisłych. 
21 J. Wilsz, Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, 

s. 77-78. 
22 W i e d z a  e m p i r y c z n a, określana też jako empiria „jest to wiedza zawierająca informacje 

stanowiące skojarzenia między faktami. M e t o d a  e m p i r y c z n a  „polega na wywoływaniu 
określonego faktu w celu wywołania skojarzonego z nim faktu”. W i e d z a  t e o r e t y c z n a, 
określana skrótowo jako teoria „jest to wiedza zawierająca informacje o związkach między faktami, czyli 
o transformacjach jednych faktów w inne fakty”. M e t o d a  t e o r e t y c z n a  „polega na 
wykorzystaniu informacji o związkach (transformacjach), aby na podstawie informacji o pewnych 
faktach otrzymać informacje o innych faktach”. Źródło zamieszczonych cytatów: M. Mazur, Cybernetyka 
i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 38. 

23 M. Mazur, Cybernetyka i charakter…, op. cit., s. 37. 
24 Por. J. Wilsz, Teoria pracy…, op. cit., s. 81. 
25 Ibidem, s. 67-78. 
26 J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, tłum. J. Szmatka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa s. 73. 
27 M. Malewski, Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 16. 
28 C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, tłum. J. Kowalczewska, J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2001, s. 642. 
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 „stan współczesnej psychologii jest niezadowalający. Przypomina ona 
mieszaninę sprzecznych ze sobą teorii”29; „teoria osobowości jest dziś 
polem bitwy przeciwstawnych i sprzecznych teorii”30; 

 „nieuchronną konsekwencją braku jasnego sformułowania i istoty założeń 
leżących u podstaw teorii jest występowanie poważnych pomyłek i 
niejasności w procesie wywodzenia z teorii zdań empirycznych. Możliwe jest 
bowiem wtedy wyprowadzenie z tej samej teorii sprzecznych ze sobą 
implikacji. Obecnie w większości teorii osobowości  proces ten jest 
przypadkowy, niejasny i nieskuteczny. Wynika to nie tylko z braku jasnego 
sformułowania podstawowych założeń, lecz także z tego, iż większość 
teoretyków osobowości nastawiona jest raczej na stosowanie wyjaśnień 
post factum niż na formułowanie nowych hipotez dotyczących zachowania 
człowieka”31.   

Reasumując można stwierdzić między innymi, że: 

 w oparciu o badania empiryczne prowadzone przez psychologów nie może 
powstać teoria psychologiczna; 

 psychologia może badać zachowania, natomiast wnioski wypływające z tych 
badań nie dają jej możliwości wiarygodnego wypowiadania się na temat 
przebiegu procesów psychicznych; 

 psychologia może badać tylko to, co jest dostępne dla obserwacji, a więc 
zachowania poszczególnych jednostek, czyli ich reakcje oraz sytuację, 
w której się znajdują, czyli docierające do nich z otoczenia bodźce. Na 
podstawie znajomości bodźców i reakcji można jedynie przypuszczać co 
dzieje się w ich psychice i domyślać się jakie mogą być przyczyn tego 
samego objawu; 

 psychologia nie może badać tego, czego nie można zaobserwować, czyli 
procesów psychicznych zachodzących w człowieku, gdyż jako wewnętrzne 
procesy sterownicze są poza zasięgiem obserwacji. Wnioski wysuwane 
przez psychologów mają jedynie postać bezdowodowych zapewnień, 
w które należy wierzyć, nie są argumentami naukowo uzasadnionymi.  

Na temat osobowości człowieka psychologia może „snuć jedynie domniemania z 
objawów ludzkiego zachowania. Jest to jak różnica między radiotechnikiem, który 
wie jak może działać radioodbiornik, a słuchaczem audycji radiowych, który na 
podstawie dźwięków wydobywających się z radioodbiornika chciałby się domyślić, 
co się w nim dzieje. Mechanizm psychiki, jako niedostępny dla obserwacji, znajduje 
się poza zakresem psychologii. Cybernetyce jego dostępność nie jest potrzebna, 
ponieważ zna ona zespół przyczyn ludzkiego zachowania, zna je zaś dzięki swojej 
interdyscyplinarności”32. 

W człowieku zachodzi przetwarzanie bodźców w reakcje. Jest to wewnętrzny 
proces sterowniczy, który przebiega zgodnie ze strukturą człowieka. Każdy człowiek 
ma indywidualną strukturę i adekwatnie do niej, zgodnie z własną wewnętrzną 
transformacją, przekształca oddziaływanie wejściowe, czyli  b o d ź c e  w 
oddziaływania wyjściowe, czyli w  r e a k c j e. Znajomość docierających do 

                                                           
29 L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, tłum. E. Woydyłło-

Woźniak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 225. 
30 Ibidem, s. 139. 
31 C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości…, op. cit., s. 25-26. 
32 M. Mazur, Cybernetyka i charakter…, op. cit., s. 43. 
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człowieka bodźców i jego reakcji na te bodźce wobec nieznajomości transformacji 
zachodzącej w człowieku nie pozwala określić przebiegu procesów psychicznych. 
Psychologia nie zna transformacji, gdyż jako wewnętrzny proces sterowniczy nie jest 
dostępna dla obserwacji. Psychologowie nie mogą więc powiedzieć, jaki jest 
przebieg procesów psychicznych w człowieku. Wypowiadane przez nich poglądy na 
ten temat powstają wyłącznie z ich osobistych przekonań czy przypuszczeń, które 
nie wynikają z udowodnionych naukowo zależności. 

 
Poglądy psychologów na temat psychologii 
Analiza poglądów psychologów na większość tematów znajdujących się w polu 

ich zainteresowania wykazuje, że w bardzo niewielu kwestiach są jednomyślni. 
Zadziwiającą zgodność wykazują w kwestii negatywnej oceny psychologii jako 
nauki.  

Przytoczę tu niektóre ich wypowiedzi świadczące o tym:  

 „fakt, że uczeni formułują wiele odpowiedzi na jedno pytanie, że nie osiągnęli 
jednomyślności na temat portretu człowieka, świadczy o niedostatecznym 
zaawansowaniu psychologii jako nauki”33; 

 „psychologia – podobnie jak inne dyscypliny humanistyczne i społeczne – nie 
jest nauką rozwiniętą, lecz rozwijającą się”34; 

 „współczesna wiedza naukowa, tak pracowicie gromadzona przez psychologów 
(...) jest ciągle podważalna, niepewna, a jej elementy są nawet sprzeczne ze 
sobą”35, jest ona „zawstydzająco mała”36; 

 psychologię cechuje „monotematyczność badań, ich jałowość – brak odniesień 
do realnego świata; miałkość – banalność problemów badawczych w stosunku 
do rzeczywistych problemów człowieka; stereotypowość – powielanie 
schematów i pytań badawczych; przerost formy nad treścią – procedury, techniki 
nad problemem badawczym”37; 

 „psychologowie nie posiadają jeszcze narzędzia pracy – nie dorobili się nawet 
jednego prawa czy choćby jednolitego spójnego języka”38; 

 „kategorie językowe stosowane w psychologii nie tylko nie służą jej 
nadrzędnemu celowi – przewidywaniu zachowania, ale nawet nie pozwalają 
zrozumieć (dojść do ich natury, genezy, sensu)”39; 

 „ta statystyczno-empiryczno-spirytystyczna nauka tworzy byty prawdziwie 
urojone, rozpowszechnia je i kultywuje”40; 

 Ludy Benjamin pisze: „obecnie przedmiotem powszechnych narzekań wśród 
psychologów (...) jest to, że psychologia jest na dobrej drodze do rozpadu lub 

                                                           
33 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1996, 

s. 239. 
34 Ibidem, s. 258. 
35 J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1996, s. 4. 
36 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne..., op. cit., s. 9. 
37 M. Staś-Romanowska, O metodzie jakościowej w kontekście rozważań nad tożsamością psychologii, 

(w:) Metody jakościowe w psychologii współczesnej, red. M. Staś-Romanowska, Wydaw. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 9-10. 

38 A. Pankalla, Neo i Psyche. Perspektywa psycho-kulturowa, (w:) Z.W. Dudek, A. Pankalla, Psychologia 
kultury. Doświadczenia graniczne i trans kulturowe, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 
2008, s. 34. 

39 Ibidem, s. 43. 
40 Ibidem, s. 35. 
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dezintegracji na mnóstwo niezależnych nurtów, które wkrótce nie będą potrafiły, 
albo już nie potrafią, komunikować się z sobą”41; 

 kolejne opinie różnych autorów na temat psychologii, które przytoczył Andrzej 
Pankalla42 są następujące:  

- bardziej sztuka niż nauka (J. Hillman),  
- prenauka, wiedza w okresie przed paradygmatycznym, psychologowie 

ciągle rozprawiają o podstawach swej dyscypliny, to nie może być zatem 
dziedzina w dojrzałej fazie rozwoju – nauka normalna (T. Kuhn),  

- psychologia nie jest jeszcze w ogóle nauką (D. Robinson),  
- brak jasnego przedmiotu badań (H.J. Eysenck),  
- świecka religia, choroba „ja-izmu”, nieetyczność badań, „im więcej 

psychologów, tym więcej problemów psychologicznych w społeczeń-
stwie”, „hamburgeryzacja” psychologii (W.K. Kilpatrick),  

- psychologów łączy niewiele więcej niż lojalność wobec własnej profesji 
(G.W. Allport),  

- eksperymentalne metody i pojęciowy zamęt (L. Wittgenstein),  
- konstuowanie ad hoc jakichś małych, własnych, nie wiadomo skąd 

wziętych i najczęściej nietrafnych ontologii (K. Krzyżewski, Kazberuk). 

 „psychologia ma jeszcze bardzo wiele do ukrycia. Psychologowie krzywdzą ludzi 
swoimi diagnozami. Niedouczeni i zupełnie bezradni biegli sądowi są, w sensie 
jak najbardziej dosłownym, panami życia na salach sądowych”43. 
Psychologowie – naukowcy odpowiadają „za grzechy zaniedbania, za wielkie 
i mniejsze pytania, które pozostawiają bez odpowiedzi, za stereotypy i fałszywy 
obraz człowieka”44.   
 

Co mówią psychologowie na swój temat? 
Dwóch współczesnych polskich psychologów wypowiada się: 

 psycholog „w odróżnieniu od specjalisty z zakresu nauk ścisłych, «badacz» 
zajmujący się ludzkim zachowaniem przypomina czarownika, który za pomocą 
zaklęć potrafi sprawić, aby udały się plony lub spadł deszcz. (…) Aby uciszyć 
wątpliwości, niepokoje i poczucie winy, idzie się po linii najmniejszego oporu 
i rozbudowuje w nieskończoność sieć fikcji i kłamstw, coraz głośniej mówiąc przy 
tym o dążeniu do obiektywności i poszukiwaniu prawdy”45;  

 „uczony w naukach społecznych, mający niepewną i nieścisłą, przeważnie 
wyssaną z palca wiedzę, a jednak zdolny wywierać na ludzi wpływ swoimi 
wystąpieniami, przypomina czarnoksiężnika, który dobiera słowa, nie ze 
względu ich użyteczność poznawczą, ale ze względu na zamierzony skutek, 
a potem wymyśla bajki mające dowieść prawdziwość tych słów i usprawiedliwić 
pozycję, jaką zajmuje w społeczeństwie”46; 

                                                           
41 Cytuję za D.P. Schultz, S.E. Schultz, Historia współczesnej psychologii, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 22. 
42 A. Pankalla, Neo i Psyche. Perspektywa psycho-kulturowa…, op. cit., s. 38-39. 
43 T. Witkowski, Zakazana psychologia, tom I, Pomiędzy nauką a szarlatanerią, Wydano: Moderator, 

Taszów 2009, s. 370. 
44 Ibidem, s. 370. 
45 S. Anderski, Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 33. 
46 Ibidem, s. 39. 
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 miejsce psychologów, którzy nie umieją skutecznie rozwiązywać problemów 
jednostki „zasiedlają cudotwórcy, prorocy, cyniczni oszuści, hochsztaplerzy 
i pseudonaukowcy”47.  

Z uznaniem chylę głowę przed cytowanymi psychologami, za godny 
naśladowania samokrytycyzm, oby efektem tego było ukierunkowanie się 
psychologów na interdyscyplinarne podejście przy rozwiązywaniu złożonych 
problemów, występujących w zintegrowanej rzeczywistości, z którymi boryka się 
jednostka. 

 
Czy jest powód, by obawiać się psychologii? 
Pytanie sformułowane przez Elżbietę Kowalczyk: „Czy jest powód, by obawiać 

się psychologii? Nauki, która zdaniem niektórych (nie tylko) laików potrafi 
w tajemniczy i podstępny sposób wedrzeć się do pandemonium ludzkiego umysłu 
i duszy, odkrywając skrywane w nim, często wstydliwe i trudne do zaakceptowania 
demony”48, budzi we mnie z jednej strony głębokie zaniepokojenie, z drugiej jako, że 
nie wierzę w demony kryjące w „pandemonium ludzkiego umysłu i duszy” – wywołuje 
rozbawienie.    

Psychologii, która jest prawdziwą nauką nie należy się obawiać wówczas, gdy ze 
ścisłością obowiązującą w naukach ścisłych analizuje zjawiska i procesy, określa ich 
przyczyny, wtedy jest w stanie trafnie określić jakie oddziaływania na jednostkę będą 
„uruchomiały” w niej progresywne zachowania i stymulowały jej samorozwój. 

Psychologii nie spełniającej wymogów prawdziwej nauki, należy się bać, 
ponieważ psycholog, którego Elżbieta Kowalczyk określa jako „mag”, a Stanisław 
Andreski nazywa „czarnoksiężnikiem”, jest osobą, „która w aurze pokazu 
iluzjonistycznego stara się wywrzeć wrażenie kogoś kto stoi ponad rzeczywistością, 
kto wie więcej, potrafi więcej, kto więcej rozumie, a towarzysząca temu pokusa bycia 
wszechmocnym jest ogromna”49. Tacy psychologowie mogą wyrządzić ludziom 
szukającym u nich pomocy krzywdę, mogą zwiększyć ich traumę, takich 
psychologów należy się bać.  

Uważam, że psychologami magami są wszyscy ci psychologowie, którym nie 
udało się „opuścić”, już dziś zdezaktualizowanego paradygmatu klasycznego (który 
„umarł” śmiercią naturalną wraz z końcem drugiej wojny światowej50) i włączyć się w 
świat nowoczesnych naukowców, funkcjonujących w nowym  p a r a d y g m a c i e  
c y b e r n e t y c z n y m, respektujących zasady, reguły, teorie, metodologię itd. 
tego paradygmatu.   

Czy naukowiec-psycholog może mieć dylemat jaką rolę „w relacji profesjonalnej 
przybrać – maga czy eksperta?”51. Z kontekstu wypowiedzi Elżbiety Kowalczyk 
jednoznacznie wynika, że optuje za ekspertem. Ale mam wątpliwości, co do tego, że 
psycholog-ekspert „w przeciwieństwie do maga, odwołuje się do rzetelnej wiedzy – 

                                                           
47 T. Witkowski, Zakazana psychologia, tom II, Wydawnictwo CiS, Warszawa; Stare Groszki 2013, s. 8. 
48 E. Kowalczyk, Człowiek, organizacja, kariera. Siła psychologii stosowanej, Difin SA, Warszawa 2014, 

s. 9. 
49 Ibidem, s. 9. 
50 Więcej na temat paradygmatów w: J. Wilsz, Paradygmat systemowy – badania i metody systemowe, 

(w:) Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XIV, red. T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun i 
N. Nyczkało, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa – Kijów 2012, 
s. 125-149. 

51 E. Kowalczyk, Człowiek, organizacja…, op. cit., s. 9. 
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bada, tłumaczy i wspomaga rozwój człowieka”52. Jeśli nie jest psychologiem 
funkcjonującym w paradygmacie cybernetycznym, nie jest ekspertem, bo ekspert, 
w każdej dziedzinie nauki, uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej. Tak więc 
żaden z polskich psychologów nie jest ekspertem, bo żaden nie funkcjonuje 
w paradygmacie cybernetycznym, niektórzy używają określeń cybernetycznych 
w celu sprawienia wrażenia, że są nowoczesnymi naukowcami.  

Oczywiście rację ma E. Kowalczyk pisząc, że „obfitość badań empirycznych, 
koncepcji teoretycznych i nowe technologie umożliwiają coraz wnikliwsze 
poznawanie ludzi i ich wzajemnych relacji”53, ale pod warunkiem, że nie przechodzi 
się obok nich obojętnie, że nie pomija się teorii cybernetycznych. Poznanie nowych 
teorii wymaga dużego wysiłku intelektualnego, ale jest konieczne, bo wówczas 
pojawiają się nowe możliwości w zakresie rozwiązywania problemów jednostki. 
Niestety polscy psychologowie nie zauważają teorii cybernetycznych, czym 
pogłębiają kryzys w dziedzinie nauki, w której funkcjonują.  

 
Czy psychiczny element tego świata istniejący w człowieku wymykała się 
ścisłym naukowym regułom i prawom? 
Zbigniew Zaleski wyraża opinię, że stałym wyzwaniem dla psychologów jest 

opisywanie rzeczywistości54, konstatuje, że „tam, gdzie zachodzą prawa fizyki, da 
się względnie łatwo zobaczyć, jaka jest rzeczywistość. Z psychiką człowieka jest 
trudniej. Procesy psychiczne są rzeczywiste, ale mało uchwytne dla opisu, dla ujęcia 
ich w reguły, tym bardziej matematyczne”55. Z. Zaleski stawia pytanie: „jakie te prawa 
są, na ile determinują nasze procesy psychiczne (…)”56. Prawa te zostały już 
określone w 1966 roku w cybernetycznej teorii systemów autonomicznych, można 
je poznać w publikacjach M. Mazura57. 

Cybernetyka58 udowadnia, że prawa fizyki, chemii i biologii obowiązują we 
wszystkich zjawiskach, a więc również zjawiskach zachodzących w ludzkiej 
psychice. Tak więc można je ujęć w reguły i opisać matematycznie. Pozwolę sobie 
zwrócić uwagę Z. Zaleskiego i wielu innych, podobnie myślących psychologów, że 
M. Mazur w teorii systemów autonomicznych, opracował reguły funkcjonowania 

                                                           
52 Ibidem, s. 9. 
53 Ibidem, s. 10. 
54 Por. Z. Zaleski, Psychologia lęku przed przyszłością, Difin, Warszawa 2018, s. 10.  
55 Z. Zaleski, Psychologia lęku…, op. cit., s. 10. 
56 Ibidem, s. 10. 
57 M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1966; M. Mazur, Cybernetyka i charakter…, op. cit.; M. Mazur, Cybernetyka a zarządzanie, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa 1969. 

58 Następująco scharakteryzowałam cybernetykę: Cybernetyka jest nauką o sterowaniu. W jej zakres 
wchodzą wszystkie zagadnienia dotyczące sterowania, występującego prawie we wszystkich 
zjawiskach, zarówno tych, które można obserwować, jak i tych, które nie są dostępne dla obserwacji. 
Cybernetyka umożliwia syntezę zjawisk traktowanych dotychczas w rozproszeniu oraz możność 
uzyskania nowych narzędzi do rozwiązywania zagadnień dotyczących procesów sterowania, 
wprowadza metody traktowania rzeczywistości nadające się do stosowania w każdej monodyscyplinie 
konkretnej i wypełniła lukę między monodyscyplinami konkretnymi, z którymi łączy ją konkretność 
problematyki, a dyscyplinami abstrakcyjnymi, z którymi łączy ją ogólność problematyki. (źródło: J. Wilsz, 
Cybernetyka kluczem do interdyscyplinarności. Artykuł ten znajduje się w druku w monografii 
pokonferencyjnej wydawanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, organizatora 
XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbyła 
się w Lublinie w dniach 23-24 marca 2019 roku. Artykuł ten znajduje się na stronie internetowej 
http://www.jolantawilsz.pl w linku „Publikacje do pobrania” pozycja 50).  
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systemu autonomicznego, które odnoszą się do ludzkiej psychiki i opisał je 
matematycznie.  

Nie jest więc naukową prawdą, by „psychiczny element tego świata istniejący 
w człowieku jakby wymykał się opisanym regułom i prawom, które muszą jakieś 
być”59. 

Nurtują mnie pytania:  

 Dlaczego przez ponad 50 lat, psychologowie ignorują teorie M. Mazura?  

 Jakie działania należy podjąć, by psychologowie zainteresowali się teoriami 
cybernetycznymi? 

Z przykrością stwierdzam, że wiele moich wysiłków skoncentrowanych na 
zwróceniu uwagi psychologów na cybernetyczną teorię systemów autonomicznych 
i wynikające z niej implikacje, jak na razie nie przyniosły oczekiwanego efektu. 
Wywołuje to u mnie uczucie pesymizmu. Ale jako realistka, wierząca, że postępu 
w nauce w dłuższej perspektywie czasowej nic nie jest w stanie zahamować, jestem 
optymistką, nie oczekującą na cud, ale na nieuchronność postępu w nauce, gdyż 
warunkuje on progresywne zmiany we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia.  

 
Czy to, jak człowiek realizuje swoje zadania życiowe zależy od tego, jaki jest 
ten człowiek? 
Pragnieniem wszystkich ludzi bez względu na osobowość, wykształcenie, 

pozycję zawodową i społeczną itd. jest trafne przewidywanie zachowań innych ludzi. 
Jeśli znamy tych ludzi60 i jesteśmy z nimi we wzajemnej relacji, powinniśmy umieć 
scharakteryzować rodzaj oddziaływania kierowanego do nich, które spowoduje ich 
określone zachowanie. 

Na pytanie: Jaki jest człowiek? Podstawowa wiedza cybernetyczna pozwala 
najogólniej odpowiedzieć: człowiek jest taki, jaka jest jego osobowość, a więc jakie 
są jego cechy osobowości, będące wrodzonymi predyspozycjami oraz cechy nabyte 
w procesie wychowania, nauczania i samodoskonalenia oraz wewnętrzny 
mechanizm zgodnie, z którym docierające bodźce przekształca w reakcje. 
A zachowanie człowieka jest funkcją jego osobowości i sytuacji, w jakiej się znajduje. 

Czesław Czabała i Sylwia Kluczyńska we wstępie do redagowanej przez siebie 
monografii podkreślają, że ukazuje ona „nie to, jaki jest człowiek, ale to, jak 
realizuje swoje zadania życiowe (…)”61.   

Chciałabym spytać: Czy według autorów tekstów zamieszczonych w książce Cz. 
Czabały i S. Kluczyńskiej, sposób realizacji działań życiowych przez człowieka nie 
zależy od tego jaki jest ten człowiek, a więc jaka jest jego osobowość? 

Dla mnie oczywiste jest, że to, jak człowiek realizuje swoje zadania życiowe 
zależy od jego osobowości.  

Jeśli chodzi o badania omawiane we wspomnianej monografii nasuwają się 
pytania: 

 Czemu ma służyć ukazywanie tego, jak człowiek realizuje swoje zadania 
życiowe? 

                                                           
59 Z. Zaleski, Psychologia lęku…, op. cit., s. 10. 
60 Pisząc znamy mam na myśli przede wszystkim znajomość wartości ich stałych indywidualnych cech 

osobowości – na co pozwala wiedza cybernetyczna. 
61 Cz. Czabała, S. Kluczyńska, Wprowadzenie, (w:) Poradnictwo psychologiczne, red. Cz. Czabała, S. 

Kluczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 15. 
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 Czy temu, by dokonać porównania z tym, jak swoje zadania życiowe realizują 
inni ludzie?  

 Czy temu, by porównać, w jaki sposób wcześniej realizował stojące przed nim 
zadania? 

 Czy też temu, by określić w jaki sposób mógłby lepiej realizować stojące przed 
nim zadania życiowe w przyszłości?  

Dla mnie interesujące byłyby odpowiedzi na następujące pytania: Czy zadanie, 
którego realizacji podjął się człowiek jest właściwe ze względu na jego osobowość? 
i pytanie, na które odpowiedź byłaby prognozą: Jakie zadania do realizacji są 
właściwe dla osoby o określonej osobowości? 

Oczywiście ludzie podejmują się realizacji zadań niewłaściwych ze względu na 
swą osobowość. Podejmują taką decyzję pod wpływem presji ze strony innych osób, 
albo też jest to ich decyzja własna, będąca efektem braku znajomości własnej 
osobowości, a konsekwencją tej decyzji są niezadowalające rezultaty realizowanych 
zadań.  

Reasumując powyższe rozważania można stwierdzić, że warunkiem koniecznym 
optymalnej gospodarki własnym kapitałem intelektualnym oraz kapitałem 
intelektualnym innych ludzi jest znajomość osobowości: własnej oraz innych osób.  

 
Mity kultywowane przez psychologię 
M. Mazur zwraca uwagę, odnośnie ludzkiej natury „namnożyło się wiele mitów, 

w tym również pochodzących z prywatnych, jednoosobowych doktryn na temat 
«wizji człowieka» jakie miewają poszczególni ludzie”62. Jednoosobowe doktryny na 
temat „wizji człowieka” mają psychologowie. Są to następujące mity: 

 m o ż n a  w y o d r ę b n i ć  n i e m a t e r i a l n e g o  „ d u c h a ”          
i  m a t e r i a l n e  „ c i a ł o”. Mit ten jest efektem błędnego przekonania, że 
istnieje podział na procesy fizyczne, czyli materialne i na procesy psychiczne, 
czyli niematerialne, co nie jest prawdą, ponieważ procesy psychiczne 
zachodzące w człowieku są zawsze procesami informacyjno-energetycznymi; 

 o s o b o w o ś ć  c z ł o w i e k a  i  m e c h a n i z m  l u d z k i e j  
p s y c h i k i  m o ż n a  p o z n a ć  o b s e r w u j ą c  z a c h o w a n i a  
c z ł o w i e k a. Nie jest to prawdą, ponieważ na podstawie obserwacji 
zachowań, czyli reakcji człowieka, ani/oraz na podstawie obserwacji bodźców 
docierających do niego z otoczenia, nie można określić wewnętrznego 
mechanizmu ludzkiej psychiki, będącego mechanizmem sterowniczym, który nie 
jest dostępny dla obserwacji, a właśnie dzięki niemu dokonuje się transformacja 
bodźców w reakcje;  

 w s z y s t k i e  c e c h y  c z ł o w i e k a  m o ż n a  z m i e n i a ć, 
wywierając na niego odpowiedni wpływ, np. wychowawczy. Nie jest to prawdą, 
ponieważ człowiek musi mieć cechy niezależne od otoczenia, dzięki którym 
będzie w stanie przeciwstawić się niekorzystnym dla siebie wpływom 
docierających z jego otoczenia; 

 r e a k c j e  c z ł o w i e k a  z a l e ż ą  w y ł ą c z n i e  o d  b o d ź c ó w, 
co twierdzi część psychologów. Wywodem przeprowadzonym w tym artykule 
uzasadniłam, że tak nie jest. Mit ten mówiący, że uwarunkowania środowiskowe 
są jedynym wyznacznikiem zachowania został sformułowany w koncepcji 

                                                           
62 M. Mazur, Cybernetyka i charakter…, op. cit., s. 15. 
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behawiorystycznej; behawioryści pomijają to, co dzieje się wewnątrz organizmu, 
gdyż procesy pośredniczące między bodźcami i reakcjami uważają za 
nieistotne, człowieka traktują jako system zewnątrz-sterowalny, kontrolowany 
przez świat zewnętrzny; 

 p s y c h o l o g i a  j e s t  w  s t a n i e  o d p o w i e d z i e ć  n a  
p y t a n i a: „K i m  j e s t  c z ł o w i e k ?”. Treść artykułu podważa ten mit, 
właściwymi pytaniami, na które może odpowiedzieć nauka badająca człowieka 
są pytania: „Jakim musi być człowiek?” i „Jak działa człowiek?”; 

 z d o l n o ś ć  m y ś l e n i a  m a  t y l k o  c z ł o w i e k. Nie jest to prawdą, 
gdyż zdolność myślenia będącą zdolnością przetwarzania informacji mają 
wszystkie żyjące organizmy, gdyż są one podobnie jak człowiek, przypadkami 
szczególnymi systemu autonomicznego oraz maszyny samodzielne 
posiadające homeostat; 

 o s o b y  s t a r s z e  s ą  j a k  d z i e c i. Nie jest to prawdą, ponieważ dzieci 
mające wysoką jakość tworzywa swego organizmu w związku z czym mają dużą 
podatność, która na przestrzeni całego życia, w związku z procesem starzenia 
maleje, z tego samego powodu mają małą tolerancję, która z upływem czasu 
rośnie. Dlatego też dzieci dobrowolnie nie akceptują zbyt wielu sytuacji, ale pod 
wpływem przymusu okazują uległość. Osoby starsze odwrotnie, z powodu 
niskiej jakości tworzywa organizmu mają małą podatność i duża tolerancję, 
wynika z tego, że dobrowolnie zgadzają się na wiele rzeczy, są elastyczne, 
natomiast łatwo nie ulegają wywieranemu na nich przymusowi. Ponadto dzieci 
mają zupełnie inną emisyjność niż osoby starsze. Większość dzieci ma dużą 
emisyjność dodatnią, a bardzo wiele osób starszych ma dużą emisyjność 
ujemną – w związku z czym te dwie grupy osób mają zupełnie inne dążenia, 
pragnienia, potrzeby, inną wewnętrzną motywację do podejmowania zupełnie 
innych działań; 

 c e c h y  c z ł o w i e k a  d o r o s ł e g o: w y o b r a ź n i a  b a r d z i e j  
t w ó r c z a ,  b a r d z i e j  r o z w i n i ę t y  k r y t y c y z m ,  
s k ł o n n o ś ć  d o  r y z y k a  i  o d w a g i ,  l e p s z a  p a m i ę ć        
u  d o r o s ł y c h  n i ż  u  o s ó b  m ł o d y c h63. Nie jest to prawdą. 
 

Co degraduje te mity? Mity te degraduje nauka interdyscyplinarna – cybernetyka, 
dzięki stworzonym w jej ramach teoriom, główną zasługę w tym zakresie należy 
przypisać cybernetycznej teorii systemów autonomicznych przedstawiającej między 
innymi wewnętrzne sterownicze mechanizmy funkcjonowania człowieka oraz jego 
wewnętrzną strukturę. 

 
Humanizm cybernetyki polega właśnie na tym, że  o b a l a  m i t y  n a  

t e m a t  c z ł o w i e k a64. 
 

 

                                                           
63 Wyszczególnione cechy osób dorosłych  z punktu widzenia koncepcji stałych indywidualnych cech 

osobowości, skomentowałam (w: J. Wilsz, Teoria pracy…, op. cit., s. 21, 253-256) wykazując, że opinie 
andragogów na temat cech osób dorosłych należy „między bajki włożyć” – po prostu są one kolejnymi 
mitami powtarzanymi przez większość andragogów, którzy opierają się na psychologii. 

64 J. Wilsz, Cybernetyka kluczem do interdyscyplinarności, s. 17. Artykuł ten znajduje się na stronie 
internetowej https://www.jolantawilsz.pl w linku „Publikacje do pobrania” pozycja 50). 
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Zakończenie – znaczenie psychologii w wojnie informacyjnej 
Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za 

„u c y b e r n e t y c z n i e n i e m” psychologii jest wszechobecna wojna 
informacyjna.  

Narzędziem, które jest wykorzystywane do ataków w tej wojnie są informacje, 
które dezinformują i manipulują społeczeństwem, polem walki jest umysł człowieka, 
jego mentalność i świadomość. W wojnie informacyjnej walczy się 
o podporządkowanie sobie społeczeństw kłamstwem, fałszywymi narracjami, 
tendencyjną propagandą, mającą na celu wywoływanie i utrzymywanie stanu 
chaosu i konfliktu, powodowanie podziałów, antagonizowanie społeczeństwa. 
Wpływanie na sferę kognitywną/poznawczą/mentalną ma spowodować określone 
zachowania i postawy ofiary a także zaburzyć jej funkcje poznawcze, aby nie była 
w stanie prawidłowo ocenić rzeczywistości. Wykorzystywane są do tego osiągnięcia 
nauk psychologicznych, podporządkowane celom infoagresora, w celu wpłynięcia 
na opinie, uczucia, postawy i zachowania indywidualnych osób i społeczeństw, mają 
spowodować zmianę ich kierunków myślenia i działania, utrwalić szkodliwe 
stereotypy myślenia i spowodować pożądane przemiany ideologiczno-
psychologiczne w ich osobowości65. 

Infoaresorzy są wysokiej klasy specjalistami z dziedziny psychocybernetyki 
i socjocybernetyki. Wiedza z tych dziedzin decyduje o zwycięstwie infoagresora, 
a brak takiej wiedzy u infoofiary przesądza o jej porażce.  

Psychologia cybernetyczna jest więc w wojnie informacyjnej czynnikiem 
pierwszoplanowym i decydującym o losach ludzi, społeczeństw i państw.  
 

Streszczenie 
W artykule wskazano co może badać psychologia, jako nauka empiryczna. 

Przytoczono poglądy psychologów na temat psychologii. Pytania stawiane przez 
psychologów, będące tytułami trzech rozdziałów tego artykułu, skomentowano 
używając argumentów, jakie daje cybernetyka – nauka ścisła o sterowaniu. 
Omówiono mity kultywowane przez psychologię, które degraduje cybernetyka, 
dzięki stworzonym w jej ramach teoriom, głównie cybernetycznej teorii systemów 
autonomicznych autorstwa Mariana Mazura. W zakończeniu zwrócono uwagę, że 
psychologia oparta na cybernetyce jest czynnikiem decydującym o losach ludzi, 
społeczeństw i państw w wojnie informacyjnej.  

Słowa kluczowe: psychologia, nauka empiryczna, cybernetyka, problemy 
jednostki, teorie, mity. 
 

Summary 
The article analyses potential research areas for psychology, it being an empiric 

science. The psychologists’ views on that matter are presented. Questions raised by 
psychologists, which have been used to form titles of the three chapters in the article, 
are criticized with the use of arguments obtainable from cybernetics – which is an 

                                                           
65 Por. Cybernetyczna teoria systemów autonomicznych i jej implikacje dla bezpieczeństwa jednostki, (w:) 

Nauka i praktyka bezpieczeństwa. Księga pamiątkowa Leszka Fryderyka Korzeniowskiego, profesora 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  red. A. Kozera – E. 
Sadowska, s. 45-66. Wydawnictwo EAS, Kraków 2019, s. 54-63. Artykuł ten znajduje się na stronie 
internetowej http://www.jolantawilsz.pl w linku „Publikacje do pobrania” pozycja 52. 
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exact science on steering. The myths cultivated by psychology are contested by 
cybernetics thanks to the theories developed within its frames, with the theory of 
autonomic systems formulated by Marian Mazur in particular. Finally, it is noted that 
psychology based on cybernetics is a factor determining fortunes of people, societies 
and states in informational war.  

Keywords: psychology, empiric science, cybernetics, problems of an individual, 
theories, myths. 
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PRZEMOC WŚRÓD MŁODZIEŻY W CYBERPRZESTRZENI I MOŻLIWOŚCI JEJ 

PRZECIWDZIAŁANIA 
 
 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa przemoc jako: „celowe użycie 
siły fizycznej lub władzy, sformułowane jako groźba lub rzeczywiście użyte, 
skierowane przeciwko samemu sobie, innej osobie, grupie lub społeczności, które 
albo prowadzi do albo z którym wiąże się wysokie prawdopodobieństwo 
spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju 
lub braku elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia”1. Według WHO o 
uznaniu danego przypadku użycia siły lub władzy, lub groźby takiego użycia, za 
przemoc, decyduje negatywny cel i wysokie prawdopodobieństwo negatywnych 
skutków takiego działania2. Ważnym elementem definicji WHO jest uznanie celu za 
składnik definicji przemocy, niezależnie od wyniku działania. To wyklucza z definicji 
niezamierzone zdarzenia, takie jak na przykład większość wypadków. Z kolei 
włączenie słowa władza w dodatku do siły fizycznej rozszerza definicję na różne 
aspekty zależności między rządzonymi a rządzącymi, w tym na przekroczenie granic 
prawnie dozwolonego użycia siły, ale także na zastraszanie i różnego rodzaju 
zaniedbania. Użycie siły w dobrym celu nie jest według tej definicji WHO uważane 
za przemoc. Z kolei przemoc nie jest automatycznie tożsama z przymusem 
stosowanym w celu zapewnienia przestrzegania prawa. Prawo natomiast określa 
sytuacje, w których dopuszczalne jest stosowanie wobec kogoś przemocy, a także 
kto i w jaki sposób może jej używać. Środkami przemocy dysponują zazwyczaj 
organy państwa. Czasami mogą je również stosować osoby prywatne (np. przy 
stanie wyższej konieczności). Przemoc zastosowana przez osobę nieuprawnioną 
jest zabroniona. W funkcjonalnej teorii kultury Bronisława Malinowskiego istnienie 
prawa jest wystarczającą przyczyną dla stosowania przemocy, ponieważ użycie siły 
jest formą ostatecznej sankcji prawnej niezależnie od powodu, do którego jest ona 
stosowana. W społeczeństwach pierwotnych związana jest z regułami określającymi 
bezpośrednie bezpieczeństwo grupy plemiennej: m.in. obronę terytorium i agresję 
wobec sąsiednich plemion3. Przemocą jako środkiem prawomocnym w przeszłości 
posługiwały się nie tylko państwa, ale także zrzeszenia, a w średniowieczu czasami 
wszystkie osoby, które miały prawo do noszenia broni. W osiadłych 
społeczeństwach tradycyjnych najpierw uprawomocniały się akty przemocy 
stosowane wobec towarzyszy broni, którzy dopuszczali się zdrady lub odmawiali 
walki4. 

                                                           
1 J. Podlewska, Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich, Fundacja Dzieci 

Niczyje, warszawa 2014, s. 1-2. 
2 M. Makara-Studzińska, K. Sosnowska, Przemoc wobec osób starszych – przegląd badań, Psychiatria i 

Psychologia Kliniczna, Warszawa 2012, 12 (1), s. 68. 
3 Ibidem. 
4 J. Pyżalski, Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania 

online, Poznań 2013, s. 99-102. 
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Przemoc fizyczna często dosięga osób słabszych fizycznie oraz idzie w parze 
z przemocą psychiczną. Przemoc fizyczna to wywieranie wpływu na proces 
myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy 
użyciu siły fizycznej. Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, 
zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu 
środków komunikacji interpersonalnej. Typowymi środkami przemocy psychicznej 
są groźba, wyzwiska, obelga, straszenie. Tego rodzaju przemoc jest 
charakterystyczna dla nowoczesnego społeczeństwa stosowana obecnie 
najczęściej w cyberprzestrzeni5.  

W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy zjawisko cyberprzemocy 
charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. Ponadto na znaczeniu traci 
klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi a atutem 
sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają media 
elektroniczne. Charakterystyczna dla problemu szybkość rozpowszechniania 
materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w Sieci 
sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne6.  

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głownie Internet 
oraz telefony komórkowe. Część definicji ogranicza stosowanie terminu 
„cybebullying”, czy „cyberprzemoc” wyłącznie do przemocy rówieśniczej, inne nie 
stawiają ograniczeń wiekowych, niewątpliwie jednak najczęściej terminów tych 
używa się właśnie w kontekście przemocy wśród dzieci i młodzieży. Podstawowe 
formy tego zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci, 
publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, 
filmów z użyciem Sieci oraz podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do 
działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głownie: poczta 
elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy 
społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS. 

Pierwsze doniesienia medialne dotyczące zjawiska przemocy w środowisku 
młodzieży7 w Sieci pojawiły się na początku lat 2000. Były to m.in przypadek 
japońskiego ucznia nagranego w krępującej sytuacji w szatni szkolnej kamerą w 
telefonie komórkowym czy sprawa zdjęcia amerykańskiej uczennicy, której 

                                                           
5 S.Rebisz, I. Sikora, K. Smoleń-Rebisz, Świadomość i skala zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży 

gimnazjalnej województwa podkarpackiego, [w;] „edukacja-Technika-Informatyka, Rzeszów 2017, nr 3, 
s. 231-238. 

6 Ibidem. 
7 Młodzież to kategoria społeczna ludzi w wieku od 11 do 21 lat, będących do pewnego momentu pod 

opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica. Pod względem faz rozwoju człowieka przyjmuje się 
granice wiekowe dla młodzieży między 13. a 18. rokiem życia. W okresie wiekowym, do którego zalicza 
się młodzież następuje gwałtowne dojrzewanie, wzrost. Jest to okres, w którym człowiek rozwija swoje 
umiejętności, zainteresowania, wiedzę o świecie (praktyczną i teoretyczną). Młodzieży przysługują 
prawa ustalone przez władze państwa (ograniczone władzą opiekuna). Pojęcie młodzieży odnosimy w 
psychologii przede wszystkim do okresu dorastania. Okres ten jest ogromnie zróżnicowany u różnych 
osób i trudno wyznaczyć granice wiekowe dotyczące wszystkich jednostek w danej kulturze. W celach 
porządkowych przyjęto jednak granice między 11. a 19. rokiem życia. Początek tego okresu wyznaczają 
zmiany natury anatomiczno-fizjologicznej, jakie zachodzą w organizmie. One właśnie sygnalizują 
rozpoczęcie fazy dorastania. Fazę tę kończy osiągnięcie biologicznej dojrzałości: zdolności do dawania 
życia. Fazę pierwszą nazywa się także fazą pokwitania lub pubertalną. Fazę drugą wyznaczają zmiany 
w sferze psychicznej, przede wszystkim w obrazie własnej osoby. Zakończenie tej fazy wiąże się z 
osiągnięciem dojrzałości psychicznej, czyli ze zdolnością do decydowania o sobie, odkryciem sensu 
własnego istnienia i odnalezieniem własnej tożsamości. 



163 

 

fotografia przerobiona została na zdjęcie pornograficzne. Wszystkie te przypadki 
zyskały rozgłos właśnie dlatego, że upublicznione zostały w Sieci. Badania 
socjologiczne pokazały, że problem cyberprzemocy to nie tylko jednostkowe 
przypadki, ale codzienne zjawisko wśród młodzieży, którego skala, w zależności od 
przyjętej definicji problemu i metody badawczej, dotyczy od 20% do nawet ponad 
połowy młodzieży8. 

W Polsce głośno o problemie przemocy wśród młodzieży z użyciem mediów 
elektronicznych zrobiło się wraz z historią gdańskiej gimnazjalistki, która popełniła 
samobójstwo w wyniku przemocy doznanej ze strony rówieśników. W historii tej 
ważną rolę odegrało nagrane aktu krzywdzenia dziewczyny kamerą w telefonie 
komórkowym. Domniemywano, że groźba upublicznienia zarejestrowanego filmu 
przyczyniła się do tragicznego finału tej historii9.  

Problem przemocy w Polsce wśród młodzieży w sieci rozpoznany został na 
początku 2007roku przez Fundację Dzieci Niczyje i firmę badawczą Gemius S.A. 
W toku badań10 młodzież pytana była o doświadczenia w następujących sytuacjach: 
przemoc werbalna w sieci (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, 
straszenie, szantaż), rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew ich woli, publikowanie w 
sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających, podszywanie się pod nich w sieci. Aż 
52 proc. Internautów w wieku 12-17 lat przyznało, że za pośrednictwem Internetu 
lub telefonii komórkowej miało do czynienia z przemocą werbalną, niemal połowa 
badanych doświadczyła wulgarnego wyzywania (47 proc.), co piąty poniżania, 
ośmieszania i upokarzania (21 proc.), a co szósty straszenia i szantażowania (16 
proc.). Ponad połowa nastoletnich internautów (57 proc.) przyznaje, że była 
przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew jej woli. Względnie 
rzadko (18%) sytuacja taka jest zdarzeniem jednorazowym – w 2/5 przypadków 
(39%) zdarzenie takie powtarzało się. Zdecydowanie najczęściej autorami takich 
zdjęć są rówieśnicy – znajomi ze szkoły (87%) lub spoza szkoły (30%). 
Zdecydowana większość (80%) „niechcianych obrazów” ma niegroźny z pozoru 
kontekst humorystyczny. Jednakże aż połowa badanych (49%) deklaruje w takich 
sytuacjach wyraźnie negatywne odczucia. Popularnymi motywami robienia 
zdjęć/filmów są: złośliwość (21%) oraz popisywanie się przed innymi (17%). Celem 
co ósmego zdjęcia lub filmu jest ośmieszanie bohatera (12%). O sytuacjach 
niechcianych zdjęć i filmów dzieci zazwyczaj nikogo nie informują (54%).Jeżeli 
zdecydują się komuś opowiedzieć o takiej sytuacji to są to najczęściej 
rówieśnicy(24%). Zdecydowanie rzadziej informowani są rodzice (6%).14% 
internautów w wieku lat 12-17, zgłasza przypadki publikowania w sieci 
kompromitujących ich materiałów – informacji (9%) oraz zdjęć lub filmów (5%). 
W znaczącej większości sytuacje takie ograniczają się do pojedynczego lub 
kilkukrotnego zdarzenia (po 39% wskazań). Sprawcami są najczęściej rówieśnicy 
(ze szkoły: 59%, spoza szkoły: 43%), znacznie rzadziej dorośli (10%) czy też znajomi 
z Internetu (13%). W 15% przypadków informacje, zdjęcia lub nagrania pochodziły 
od osób obcych lub nieujawniających swojej tożsamości. Blisko jedna trzecia dzieci 
doświadczyła w Sieci sytuacji, w której ktoś się pod nie podszywał. Przeważnie były 
to pojedyncze przypadki (19%), rzadziej z kilkakrotnymi (8%) lub wielokrotnymi (2%) 

                                                           
8 Wojtasik Ł. Jak reagować na cyberprzemoc, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2014, s. 3-5. 
9 Ibidem. 
10 Badanie on line „Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne” styczeń 2007 FDN, GEMIUS S.A., 

N=891internautów w wieku 12-17 lat. 
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powtórzeniami. Najczęściej podszywającą się osobą był rówieśnik (ze szkoły: 56%, 
spoza szkoły: 22%); zdecydowanie rzadziej dorosły (5%) lub znajomy z Internetu 
(6%). Za aż co piąty przypadek odpowiadały osoby nieznajome (20%). Podszywanie 
się jest zdecydowanie najbardziej irytującym działaniem spośród analizowanych 
w tym raporcie. Aż 65% osób zareagowało w takich sytuacjach zdenerwowaniem, 
tylko co czwarty respondent deklarował, że nie wywarło to na nim żadnego wrażenia 
(24%). Przykrość sprawiło to 14% poszkodowanym a strach wzbudziło u 5% osób. 

W polskim prawie w przypadku cyberprzemocy przestępstwami ściganymi 
z urzędu są: naruszenie dóbr osobistych, a w szczególności nazwiska lub 
pseudonimu i wizerunku oraz czci, naruszenie czci (zniesławienie, znieważenie), 
włamania, groźby, wulgaryzmy, nękanie. 

Naruszenie wizerunku to działania polegające na upublicznianiu wizerunku, 
nazwiska, pseudonimu osoby bez zgody, bez wiedzy lub wbrew woli ich właściciela. 
Formy tych działań to umieszczenie zdjęcia lub filmu przedstawiającego kogoś na 
stronie internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym, itp., a także rozesłanie 
zdjęcia przedstawiającego kogoś lub filmiku z czyimś udziałem e-mailem, telefonem 
komórkowym. W przypadku bezprawnego użycia wizerunku, imienia i nazwiska lub 
pseudonimu małoletniego mamy do czynienia z naruszeniem jego dóbr osobistych. 
Drogą ochrony prawnej jest droga cywilna. Kodeks cywilny Art. 23.  mówi: „Dobra 
osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda 
sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, 
nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza 
i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony 
przewidzianej w innych przepisach.  

Art. 24.§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, 
może żądać zaniechania tego działania, chyba, że nie jest ono bezprawne. W razie 
dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się 
naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, 
w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej 
formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać 
zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na 
wskazany cel społeczny.  

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda 
majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych”11. 

Szczególnym rodzajem naruszenia wizerunku jest opublikowanie w Internecie 
zdjęcia lub filmu przedstawiającego nagie dziecko. W przypadku tym, co prawda 
mamy do czynienia z naruszeniem wizerunku, należy jednak podkreślić, że 
opublikowanie w Internecie, w jakiejkolwiek formie, zdjęcia nagiego dziecka (osoby 
poniżej 18 r.ż.) jest także przestępstwem rozpowszechniania pornografii z udziałem 
małoletniego z art.202 § 3 kk „kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub 
sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje 
treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane 
z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze 

                                                           
11 Ibidem. 
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pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”12. Jest to przestępstwo ścigane 
z urzędu. 

Naruszenie czci (zniesławienie, znieważenie) to wszelkie zachowania 
uwłaczające czyjejś godności, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy. 
Znieważenie drugiej osoby w Internecie lub przy użyciu innych technologii 
komunikacyjnych. Pomówienie (oszczerstwo) o takie postępowanie lub właściwości, 
które mogą daną osobę poniżyć w opinii publicznej. Użycie wizerunku osoby w celu 
jej ośmieszania, upokorzenia. Wypowiadanie pod adresem pokrzywdzonego 
znieważających go wulgaryzmów lub epitetów. Działania tego typu polegają na 
umieszczaniu wizerunku osoby w celu jej ośmieszenia np. na stronie internetowej, 
na blogu, w serwisie społecznościowym, rozesłanie e-mailem lub za pomocą 
telefonu komórkowego, obrażających kogoś treści i opinii, tworzeniu 
kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, blogów, fałszywych kont 
i profili w serwisach społecznościowych i rozsyłaniu drogą e-mailową lub przy 
pomocy telefonu komórkowego różnego rodzaju kompromitujących materiałów.  

Zachowanie człowieka kształtuje się w trakcie jego rozwoju, który świadomie 
lub nieświadomie podlega procesom socjalizacji i wychowania. Środowisko szkolne 
w swojej specyfice organizuje indywidualne doświadczenia wychowanków, 
dostarcza wzorów i modeli zachowania, kształtuje tym samym standardy 
normatywne młodych ludzi oraz kontroluje wzmocnienia niezaprzeczalnie jest 
środowiskiem socjalizacji oraz wychowania, stąd też bierze czynny udział 
w kształtowaniu zachowania młodego człowieka. Wychowanie młodzieży w polskim 
systemie edukacji oparte jest przede wszystkim na rywalizacji. Archaiczny system 
oceniania determinuje ciągłą rywalizację pomiędzy uczniami, która określa pozycje 
ucznia w klasie. Zdolności kooperacyjne są tutaj mniej istotne ponieważ ocenę 
członków zespołu trudno obiektywnie zmierzyć, dlatego łatwiej jest stworzyć test 
sprawdzający wiedzę i ustalić adekwatną do wyniku testu ocenę. Jednak jest to 
ocena tylko z samej wiedzy, która nie sprawdza umiejętności interpersonalnych 
potrzebnych do rozwiązywania problemów w dorosłym życiu. Uczniowie pracujący 
w grupach nie są w stanie wyjść ze stereotypu rywalizacji. Sytuacje, w których 
nagradzana jest kooperacja są dla nich niezrozumiałe, przykładem może być teoria 
gier i słynny "dylemat więźnia". Rywalizacja promowana w szkole przechodzi na inne 
obszary funkcjonowania młodych ludzi w środowisku szkolnym i poza szkolnym 
wywołując frustrację a w konsekwencji przemoc. Kooperatywne nauczanie to 
alternatywa dla tradycyjnego nauczania. Poniższa tabela przedstawia podstawowe 
równice w obydwu strategiach nauczania (tabela 1). 

 
Tabela nr: 1 Porównanie strategii edukacyjnych  

 

Strategia nauczania Charakterystyka 

Kooperatywna 

Wysoka interakcja, wzajemna sympatia, Skuteczna 

komunikacja, wysoki poziom zaufania, duży wzajemny wpływ, 

wysoki poziom akceptacji i wsparcia, duże wykorzystanie 

zasobów innych uczniów, duży poziom dzielenia się i pomocy, 

wysoki poziom emocjonalnego zaangażowania wszystkich, 

                                                           
12J. Podlewska, W. Sobierajska, Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocą. Analiza przepisów 

prawnych, Warszawa 2017, s. 46-62. 
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wysoka koordynacja wysiłków, możliwy podział pracy, duża 

ilość zróżnicowanego myślenia, brak porównywania z innymi. 

Rywalizacyjna 

Mała interakcja, wzajemna niechęć, brak lub wprowadzająca w 

błąd komunikacja, niski poziom zaufania, mały wzajemny 

wpływ, niski poziom akceptacji i wsparcia, brak wykorzystania 

zasobów innych uczniów, próby zmylenia i przeszkodzenia, 

emocjonalne zaangażowanie wygrywających, słaba 

koordynacja wysiłków, podział pracy niemożliwy, mała ilość 

zróżnicowanego myślenia, duży poziom porównywania z 

innymi. 

Źródło: opracowanie na podstawie D.W. Johnson, R. T. Johnson (1975) Learning Together 

and Alone, Prentice Hall: Englewood Cliffs, New Jersey. 
 

W Kooperatywny nauczaniu współwystępują następujące elementy:  

 uczniowie pracują w małych zespołach lub grupach, a praca związana jest 
z zrachowaniami kooperatywnymi z innymi uczniami i pomaganiem innym;  

 motywacyjna związana jest z określoną formą docenienia i nagradzania 
ucznia, dokonywaną na podstawie oceny osiągnięć członków grupy, 

 grupa, aby zrealizować postawione przed nią zadania musi współpracować 
aby osiągnąć cel;  

 odwołanie się do naturalnych predyspozycji uczniów do współpracy i  
altruistycznego działania13. 

Kooperatywne nauczanie prowadzi do bardziej pożądanych wyników w kwestii 
motywacji, poczucia własnej wartości oraz osiągnięć, w porównaniu do nauczania 
opartego na rywalizacji. Uczniowie wykazują większą tolerancję, więcej zachowań 
koleżeńskich i altruistycznych wobec innych uczniów. Mają także wyższy poziom 
zrozumienia i tolerancji. Ponadto u uczniów występuje wyższe poczucie własnej 
wartości i większy poziom zadowolenia.  

Uczenie kooperatywne zmniejsza niepokój klasy tworzony przez nowe i 
nieznane sytuacje, z jakimi borykają się uczniowie. W tradycyjnej klasie, kiedy 
nauczyciel odpytuje ucznia, staje on w centrum uwagi całej klasy. Wszelkie błędy 
lub błędne odpowiedzi stają się przedmiotem kontroli ze strony klasy co jest 
najczęściej przyczyną wyśmiewania, nękania, straszenie, szantażowanie z użyciem 
Sieci przez innych uczniów. Kooperatywne nauczanie to bez wątpienia alternatywa 
dla tradycyjnego nauczania rozwija bowiem ono pozytywne postawy uczeń-uczeń i 
uczeń-nauczyciel. Komunikacje jest tu otwarta i aktywnie wspiera uczniów. 
Kooperatywne nauczanie powoduje także zwiększenie zachowań koleżeńskich i 
altruistycznych wobec innych uczniów, ma także wpływ na wyższy poziom 
zrozumienia i tolerancji, wyższe poczucie własnej wartości i większy poziom 
zadowolenia. 
 

Streszczenie 
Zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości 

sprawcy. Atutem sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie 
dają media elektroniczne. Charakterystyczna dla problemu szybkość 

                                                           
13 Slavin, R. E., & Madden, N. A. (2011). Measures inherent to treatments in program effectiveness 

reviews. Journal of Research on EducationalEffectiveness., 4(4), ss. 370–380. 
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rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna 
dostępność w Sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. 
Problem cyberprzemocy to nie tylko jednostkowe przypadki, ale codzienne zjawisko 
wśród młodzieży w polskich szkołach. Środowisko szkolne w swojej specyfice 
dostarcza wzorów i modeli zachowania i bierze czynny udział w kształtowaniu 
zachowania młodego człowieka. Artykuł jest próbą ukazania problemu 
wychowywania młodzieży w polskim systemie edukacji opartego przede wszystkim 
na rywalizacji co sprzyja przemocy i agresji. Archaiczny system oceniania 
determinuje bowiem ciągłą rywalizację pomiędzy uczniami, która określa pozycję 
ucznia w klasie. Zdolności kooperacyjne są tutaj nieistotne. Rywalizacja promowana 
w szkole przechodzi na inne obszary funkcjonowania młodzieży wywołując frustrację 
a w konsekwencji przemoc. Kooperatywne nauczanie to alternatywa dla 
tradycyjnego nauczania, powoduje ono bowiem zwiększenie zachowań 
koleżeńskich i altruistycznych wobec innych uczniów, ma także wpływ na wyższy 
poziom zrozumienia i tolerancji, wyższe poczucie własnej wartości i większy poziom 
zadowolenia. 

Słowa kluczowe: cyberprzemoc, młodzież, nauczanie kooperatywne, strategie 
nauczania. 
 

Summary 
Cyberbullying is characterized by a high level of anonymity of the perpetrator. 

The advantage of the perpetrator becomes the ability to take advantage of the 
possibilities offered by electronic media. The problem's characteristic speed of 
dissemination of materials directed against the victim and their widespread 
availability on the Internet make it a particularly dangerous phenomenon. The 
problem of cyberbullying is not only individual cases, but a daily phenomenon among 
young people in Polish schools. The school environment in its specific provides 
patterns and models of behavior, and takes an active part in shaping the behavior of 
a young person. The article is an attempt to show the problem of raising young 
people in the Polish education system based primarily on competition, which 
promotes violence and aggression. The archaic assessment system determines the 
constant rivalry between students, which determines the student's positions in the 
class. Co-op capabilities are not relevant here. The competition promoted at school 
goes to other areas of youth operation, generating frustration and, consequently, 
violence. Co-operative teaching is an alternative to traditional teaching, it increases 
the behaviour of camaraderie and altruistic towards other students, also affects a 
higher level of understanding and tolerance, a higher sense of self-esteem and 
higher level of satisfaction. 

Keywords: cyberbullying, youth, co-operative teaching, teaching strategies. 
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