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Redakcja Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa” 

w trosce o wysoką jakość publikowanych artykułów, a także w odpowiedzi  
na zalecenia MNiSW, podjęła działania zmierzające do wdrożenia procedury 
zabezpieczającej przed zjawiskami „ghostwriting”. 

 
Ghostwriting jest praktyką polegającą na nie ujawnieniu nazwiska osoby, 

która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub 
współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby 
wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone  
w publikacji. 

Zjawisko określane jako guest authorship (honorary authorship), polega na 
uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego 
wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca. 

Obie postawy są przejawami nieuczciwości naukowej i naruszają zasady 
uprawiania nauki stanowiące o obowiązku oryginalności i rzetelności publikacji 
naukowych, dlatego też będą one przez Redakcję demaskowane  
i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji 
naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź 
czasopism). 

W celu uniknięcia wskazanych zjawisk w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym 
„Edukacja dla Bezpieczeństwa”, Redakcja uprzejmie prosi wszystkich 
potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie 
publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest 
autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu 
publikacji).  

 
Autorzy publikacji proszeni są o złożenie stosowych oświadczeń o autorskim 

przygotowaniu opracowania. Informujemy również, że główną odpowiedzialność 
ponosi Autor zgłaszający tekst. 
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Wstęp 
 
Szanowni Państwo, 
 

przed Państwem kolejny numer Przeglądu Naukowo-Metodycznego,  
a w nim artykuły prezentujące treści z zakresu bezpieczeństwa narodowego, 
wewnętrznego, pedagogiki i zarządzania. 

W dziale Bezpieczeństwa Narodowego polecamy Państwa uwadze 
zwłaszcza artykuł Małgorzaty Kuć. Autorka poddała w nim analizie jedną  
z typowych dla tzw. nowego terroryzmu metod działań organizacji terrorystycznych, 
a mianowicie samobójcze ataki terrorystyczne. Definiuje ona pojęcia terroryzmu  
i samobójstwa m.in. w kontekście konfliktu asymetrycznego, ponadto szczegółowo 
charakteryzuje motywację samobójstw terrorystycznych, z uwzględnieniem 
motywacji indywidualnej, społecznej i organizacyjnej. Samobójstwo terrorystyczne 
traktuje jako rodzaj samobójstwa altruistycznego.  

Z kolei Marian Kopczewski przedstawił historię rozwoju religii islamskiej  
w Polsce, począwszy od okresu wczesnego średniowiecza po początek XXI wieku. 
Autor omawia dzieje Tatarów i  dzieje społeczności pochodzenia arabskiego; 
analizuje związki z państwem polskim i genezę obecności w naszym kraju, 
rozważa także stopień zagrożenia fanatyzmem religijnym.  

W tym dziale przedstawiamy także zagadnienia dotyczące związku edukacji 
fizycznej z bezpieczeństwem. Jak przekonują Autorzy tekstu, kultura fizyczna jest 
jednym z najważniejszych czynników skuteczności działań w zakresie obronności. 
To sprawność fizyczna żołnierzy stanowi w dużym stopniu o sile armii, podobnie 
jak sprawność fizyczna obywateli odzwierciedla siłę narodu. 

W dziale poświęconym problemom z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego 
warto sięgnąć do artykułu Katarzyny Jurzak-Mączki, Katarzyny Struzińskiej  
i Michaliny Szafrańskiej. Autorki rozpatrują z perspektywy empirycznej problem 
bezpieczeństwa w krakowskich szkołach wyższych ze szczególnym 
uwzględnieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwracają uwagę na fakt, że 
problematyka bezpieczeństwa studentów nie była dotąd przedmiotem analiz  
w polskiej literaturze przedmiotu. W swoim tekście szczegółowo badają stosowane 
na krakowskich uczelniach rozwiązania, które mają sprzyjać poprawie 
bezpieczeństwa i porządku. Artykuł jest efektem projektu badawczego 
Bezpieczeństwo studentów i doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim 
realizowanego od września 2011 r. do grudnia 2012 r. W oparciu o krytyczną 
analizę dotychczasowych działań na rzecz bezpieczeństwa w Uniwersytecie 
Jagiellońskim, analizę istniejących dobrych praktyk, skutecznych rozwiązań 
przyjętych na innych krakowskich uczelniach oraz rozpoznanie potrzeb w tym 
zakresie sformułowane zostały wnioski dotyczące podstawowych trudności, 
koniecznych zmian oraz pożądanych kierunków rozwoju efektywnych systemów 
zapewniania bezpieczeństwa studentom i doktorantom.  

Kolejny artykuł w tym dziale został poświęcony zagadnieniom z zakresu 
transportu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub 
niebezpiecznych. Badacze, Beata i Jarosław Służalscy, twierdzą, że sprawne 
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funkcjonowanie państwa oraz zapewnienie ładu i porządku publicznego zależy 
między innymi od sprawnego i bezpiecznego transportu środków pieniężnych oraz 
innych przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych. 

Z kolei K. Werner w swoim tekście przedstawił wyniki badań wpływu 
pojedynczych cykli przeciążeniowych oraz wstępnego przeciążenia 
zmęczeniowego na trwałość próbek stalowych, w których przewiduje się możliwość 
inicjacji i rozwoju pęknięcia z istniejących karbów geometrycznych. Badania 
prowadzono w powietrzu i w środowisku korozyjnym na płaskich próbkach  
z centralnym karbem. Próbki obciążono cyklicznie zmiennym (zmęczeniowym) 
obciążeniem rozciągającym o stałej amplitudzie. W jednej partii próbek 
zastosowano pojedyncze cykle przeciążenia w różnych fazach rozwoju pęknięcia, 
a w drugiej partii – wstępne przeciążenie zmęczeniowe przed inicjacją pęknięcia. 
Wyniki badań wykazały istotny wpływ pojedynczych cykli przeciążenia oraz 
wstępnego przeciążenia zmęczeniowego na wzrost trwałości próbek. 

W tym samym dziale zagadnienia związane z przestępczością porusza także 
Magdalena Adamczyk, która omawia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu  
w Polsce w latach 2000-2011, zwracając uwagę na wykrywalność i postępowania 
zarówno stwierdzone, jak i wszczęte. 

W trzecim z działów, prezentującym treści z zakresu zarządzania, Joanna 
Gajda i Seweryn Cichoń zdefiniowali zarządzanie i jego przesłanki dla szkolnictwa 
wyższego, wskazując przy tym szczególne wymiary zarządzania organizacją, którą 
jest uczelnia. Stwierdzili oni m.in., że szkoła wyższa postrzegana jest poprzez 
składowe, które decydują w powiązaniu ze sobą o sukcesie realizacji złożonych 
celów edukacyjnych. Scharakteryzowali także szkołę wyższą jako organizację 
zorientowaną na proces i zmiany zachodzące na przestrzeni lat oraz podjęli próbę 
skonstruowania modelu zarządzania procesami konsumpcji usług edukacyjnych  
w szkole wyższej. 

Odmienne zagadnienia porusza w swoim tekście Rafała Klimek. Celem jego 
artykułu  było znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pod wieloma 
względami najsłabsze gospodarczo województwo opolskie radziło sobie  
w ostatnich latach ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego. Istotnym 
orężem w walce z rzeczonym kryzysem stały się - w opinii Autora-  fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Znaczna część najważniejszych 
celów gospodarczych na Opolszczyźnie była realizowana przez powołaną do tego 
celu instytucję otoczenia biznesu, która potrafiła w kryzysowym momencie wdrożyć 
szereg różnego rodzaju działań służących wzmocnieniu atrakcyjności gospodarczo 
– biznesowej regionu i przyczynić się tym samym do pewnej amortyzacji 
negatywnych skutków światowego kryzysu gospodarczego wśród przedsiębiorców 
z terenu województwa opolskiego. 

Rola Morskiego Oddziału Straży Granicznej w systemie zarządzania 
krytycznego to temat podjęty przez Jerzego Pykacza. Autor tekstu przypomina, że 
zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa należy do najważniejszych zadań 
każdego państwa i podkreśla  zadania Straży Granicznej. Wskazuje on m.in. na  
zwalczanie zorganizowanej przestępczości, niedopuszczenie do przemytu towarów 
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na przejściach granicznych i na granicy morskiej oraz wykrywanie sfałszowanych 
dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej, a zatem 
wielopłaszczyznowość działań tego podmiotu. Autor wskazuje również na potrzebę 
współpracy ze Strażą Graniczną, Siłami Zbrojnymi RP, Policją, Agencją 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warunkiem dobrej i efektywnej współpracy 
między tymi organami jest odpowiedni system prawny, własne procedury 
postępowania oraz sprawnie działający przepływ informacji. 

W ostatnim tekście z działu Zarządzania Magda Wojdyła-Bednarczyk opisuje 
determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.  Autorka dowodzi, że 
sektor MSP stanowi siłę napędową gospodarki europejskiej, a z powodu silnego 
powiązania ze środowiskiem lokalnym jest postrzegany jako główne ogniwo 
harmonijnego rozwoju regionów. W przeszłości wiele innowacji zakończonych 
sukcesem było opracowanych przez małe spółki o nowych modelach biznesowych, 
które przemieniły know-how i innowacyjne pomysły we wzrost gospodarczy. 
Wzrost gospodarki opartej na wiedzy umocnił następnie innowacyjne MSP. 
Uproszczenie systemów podatkowych oraz wprowadzanie dalszych, przyjaznych 
dla przedsiębiorców rozwiązań w prawie pracy i funkcjonowaniu administracji 
publicznej przyczyni się zdaniem badaczki do rozwoju tego sektora, tak istotnie 
kształtującego obraz całej polskiej gospodarki. 

Dział Pedagogiki otwiera artykuł M. Jankowskiej nt. aktywności twórczej osoby 
dorosłej. Autorka wskazuje na wieloznaczność pojęcia twórczości, analizuje 
zjawisko aktywności twórczej oraz omawia je w odniesieniu do przykładu 
biograficznego. 

Z kolei Krzysztof Kolecki w swoim tekście podejmuje próbę nakreślenia 
wstępnych idei dla nowego paradygmatu Edukacji Seksualnej (ES), wymienia 
również możliwe korzyści, jakie może przynieść edukacja seksualna prowadzona 
przy użyciu tej tradycji filozoficznej. 

Przedostatni z artykułów, autorstwa Ewy Misterskiej i Macieja Głowackiego 
dotyczy zespołu stresu pourazowego (PTSD), czyli  zespołu charakterystycznych 
objawów pojawiających się wskutek przeżycia wydarzenia traumatycznego. 
Badacze zwracają uwagę na poznawcze zaburzenia obserwowane u pacjentów z 
rozpoznaniem PTSD, między innymi intruzywne wspomnienia, które pojawiają się 
niezależnie od woli i intencji danej osoby oraz trudności związane z efektywnością  
wydobycia informacji z pamięci długotrwałej. Z perspektywy neurobiologicznej 
PTSD rozpatrywane jest jako specyficzny rodzaj zaburzeń pamięci, w których 
intruzywnemu odtwarzaniu traumatycznych wydarzeń towarzyszy podwyższony 
poziom adrenaliny, co może prowadzić do wzmacniania śladów pamięciowych. 
Mechanizm ten wyjaśnia występowanie u ofiar traumatycznych wydarzeń 
intensywnych i plastycznych wspomnień. Proces powstawania PTSD może 
wyjaśniać również model, który zakłada, że istotna w tym mechanizmie jest tak 
zwana pamięć emocjonalna, zależna od ciała migdałowatego. Zaburzenia pamięci 
o podłożu psychogennym omawia się również w kontekście tak zwanej amnezji 
dysocjacyjnej. Podobne dysfunkcje poznawcze stwierdza się także u chorych po 
urazie czaszkowo-mózgowym. 

 
 
 



12 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Zagadnienia z zakresu pedagogiki zamyka w tym numerze tekst poświęcony 
problematyce związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną nauki osób  
z obniżoną sprawnością komunikowania się. Autorzy, Zbigniew Serafin  
i Magdalena Wojtasz przywołują przepisy prawa regulujące sposób postępowania 
z osobami funkcjonującymi w placówkach oświatowych-zarówno z kadrą 
pedagogiczną, jak i z dziećmi. Na ich podstawie badacze podejmują poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie o sposób dostosowania warunków bezpieczeństwa pracy  
i nauki do możliwości osób z obniżoną sprawnością. 

Życzę interesującej lektury, 
 

Joanna FARYSEJ 
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Ewelina GUTKOWSKA-WYRZYKOWSKA, Kazimierz ŻEGNAŁEK 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
 

EDUKACJA FIZYCZNA JAKO ELEMENT 
SZEROKO ROZUMIANEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

 
 

Rzeczpospolita Polska jako państwo członkowskie silnych politycznie, 
militarnie i gospodarczo organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii 
Europejskiej – staje się coraz bardziej liczącym się uczestnikiem współpracy 
międzynarodowej. 

Nadrzędnym celem działań państwa polskiego w dziedzinie bezpieczeństwa 
społecznego jest zapewnienie szybkiej i odczuwalnej poprawy jakości życia 
obywateli.

1
 

Współczesny świat to nie tylko różnorodność kultur, ale też złożona sytuacja 
polityczna. Dzisiejsza szkoła podejmuje próbą przybliżenia uczniom istoty 
bezpieczeństwa narodowego. Uczeń nabywa wiedzę z obszaru szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa i umiejętności rozwiązywania problemów  
w sytuacjach zagrożenia i kryzysu. 

Bezpieczeństwo narodowe jest to zdolność państwa do obrony terytorium 
zarówno przed atakami z zewnątrz, jak i wewnątrz. To stan zapewniający zarówno 
utrzymanie państwa oraz jego rozwój. Obowiązkiem władz jest zapewnienie 
obywatelom bezpieczeństwa za pomocą środków militarnych, politycznych  
i ekonomicznych. Nikt nie jest w stanie zagwarantować tego bezpieczeństwa na 
stałe, jest to długotrwały i nieustanny proces. Bezpieczeństwo narodowe jest to 
stan osiągany poprzez odpowiednio zorganizowaną obronę przed zagrożeniami 
przy użyciu sił i środków pochodzących z dziedzin działalności państwa (sektor 
kultury fizycznej). 

Bezpieczeństwo nie jest sprawą dotyczącą tylko sił zbrojnych, ale całego 
społeczeństwa, gdyż teraz wojna nie ma charakteru tylko militarnego, ale istotny 
jest również jej aspekt polityczny, społeczny i ekonomiczny. Zaś te aspekty dotyczą 
każdego obywatela naszego kraju. Niezwykle ważne jest wszechstronne 
przygotowanie członków społeczeństwa, którzy w razie zagrożenia muszą podjąć 
szybkie i sprawne działania, a nie popadać w panikę. 

Administracja samorządowa ma wiele zadań związanych z edukacją obronną. 
Jest to między innymi: przygotowanie ludności do powszechnego obowiązku 
obrony, informowanie społeczeństwa o zasadach współdziałania z organami 
wojskowymi, wypełnianie zadań ochrony cywilnej wykonywane przez szefa obrony 
cywilnej. Edukacja obronna ma na celu kształcenie obywateli w kwestii obrony  
oraz bezpieczeństwa. Zaczyna się ją wdrażać już od najmłodszych lat, poprzez – 
początkowo – wpajanie zasad patriotyzmu i poszanowania ojczyzny. Edukacja 
obronna to nie jest wyłącznie szkolenie kadry oficerskiej, lecz również wychowanie 
obronne realizowane w szkołach w ramach wielu przedmiotów nauczania między 
innymi wychowania fizycznego. Młodzież uczy się nie tylko o zasadach 

                                                 
1
 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 13 listopada 2007 roku. Dokument oparty o art. 4a ust.1, 
pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej 
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zachowania w razie niebezpieczeństwa, katastrof, o obronie cywilnej, udzielaniu 
pierwszej pomocy, ale również – nabywa wiedzę dotyczącą patriotyzmu oraz 
rozwija swoją sprawność fizyczną. Edukując młodzież z zakresu bezpieczeństwa  
i obronności, możemy wierzyć, że w razie nagłego ataku społeczeństwo będzie 
wiedziało, co zrobić. Państwu bardzo zależy na świadomych i sprawnych 
obywatelach, którzy będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. 

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa społecznego priorytetowym 
zadaniem jest tworzenie w państwie warunków zapewniających rozwój szeroko 
rozumianej bazy sportowej i zapewnienie dostępu do niej jak najszerszym kręgom 
społeczeństwa. Stały rozwój kultury fizycznej i związanej z nią wiedzy o celowości 
podnoszenia sprawności fizycznej, a tym samym stanu zdrowia społeczeństwa, 
jest ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo narodowe. Należy 
promować aktywność fizyczną, jako szczególny walor w szeroko pojmowanym 
systemie wartości indywidualnych i społecznych, służący wszechstronnemu 
rozwojowi człowieka.

2
 

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wszystko wokół nas ulega 
różnorakim przemianom. Opinie, sądy i postawy ludzi nabierają wciąż innego 
znaczenia adekwatnego do kształtu i wymiaru współczesnego państwa. Są jednak 
pewne wartości uniwersalne, takie jak: ojczyzna, zdrowie narodu czy honor. Te 
wartości mieszczą się w polu działań objętych wpływem kultury fizycznej. Jako 
element stylu życia kultura fizyczna staje się fragmentem systemu wartości 
poszczególnych jednostek, jak i całego społeczeństwa odnośnie do tej sfery życia, 
jej doboru i uczestnictwa. Kultura fizyczna i stosunek do niej oznacza taki styl życia 
człowieka, w którym jest miejsce na dbałość o własne ciało, zdrowie, sprawność  
i wydolność organizmu. W takim rozumieniu kultura fizyczna charakteryzuje 
właściwości człowieka, jego sposób postępowania i stosunek do samego siebie,  
a także do innych ludzi, środowiska i świata symboli.

3
 

Gwałtowne przemiany zachodzące niemal we wszystkich dziedzinach 
egzystencji społeczeństw objętych dynamicznym rozwojem dążą do takiego 
przeobrażenia życia, by stało się łatwiejsze i wygodniejsze, ale nie zawsze 
bezpieczniejsze. Jednak obok ogromnego postępu w rozwoju nauki i zaspokojenia 
rosnących potrzeb jednostki, pociągają one za sobą także szereg ujemnych 
skutków. 

W rozwoju społeczeństwa decydującą rolę odgrywają ludzie wykształceni, 
kulturalni o wysokim poziomie moralnym, zdrowi, sprawni, którzy biorą aktywny 
udział w społecznych zmianach w nauce, technice czy też w sferze materialnej lub 
podnoszeniu świadomości społecznej. Ze zdrowiem bezpośrednio się łączy 
aktywność ruchowa człowieka, która jest realizowana przez różne formy 
wychowania fizycznego, sportu i turystyki. 

Jednym z celów szkoły jest przygotowanie jednostki do życia  
w społeczeństwie. Po ukończeniu edukacji jednostka ma nie tylko być 
przygotowana do pracy zawodowej, ale również powinna być człowiekiem 
wszechstronnie rozwiniętym zarówno pod względem intelektualnym, jak  
i fizycznym. Szkoła powinna kształtować nastawienia młodych ludzi do problemu 

                                                 
2
 Ibidem 

3
 J. Derbich, Świadomość potrzeb a rzeczywiste uczestnictwo w kulturze fizycznej studentów roznych 
środowisk akademickich, (w:) Kultura Fizyczna studentów jej stan i perspektywy rozwoju, red.  
K. Obodyński, WSP. Rzeszów 1995, s. 49 
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bezpieczeństwa narodowego jako elementu życia w państwie polskim. Absolwent 
powinien być wyposażony w minimum wiedzy teoretycznej z zakresu 
bezpieczeństwa oraz podstawowe umiejętności ruchowe niezbędne do 
podtrzymania bądź doskonalenia sprawności fizycznej. W szkolnym systemie 
podkreślana jest z całą mocą kwestia podwójnej inspiracji do czynnego 
uczestnictwa młodego pokolenia w kulturze fizycznej. Pierwsza z nich wynika  
z przesłanek o charakterze przyrodzonym, wyrażającym się w dbaniu o zdrowie, 
sprawność fizyczną, wydolność, urodę, druga-ze względu na uwarunkowania 
społeczno-kulturowe. 

Kultura fizyczna to względnie zintegrowany i utrwalony system zachowań  
w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie urodę, 
fizyczną doskonałość i ekspresję człowieka – przebiegający według przyjętych  
w danej zbiorowości wzorów, a także rezultaty owych zachowań.

4
 

Edukacja zdrowotna stanowi jeden z elementów edukacji fizycznej, a tym 
samym szkolnej kultury fizycznej. Stwierdzenia nauczycieli i badania naukowe 
wskazują, że poziom ogólnej sprawności fizycznej Polaków obniża się oraz 
stosunek społeczeństwa wobec współczesnych form kultury fizycznej nie jest dość 
pozytywny. Synchronizacja wychowania fizycznego z innymi rodzajami 
wychowania (umysłowego, estetycznego, moralnego) stanowi praktyczną 
realizację maksymy, wypowiedzianej przez J. Śniadeckiego, której treść jest 
następująca: „A lubo w doświadczeniu wychowania fizycznego czyli cielesnego, od 
umysłowego albo moralnego oddzielać nie należy i nie można, wszelako w nauce  
i rozumowaniu można je uważać osobno.

5
 

Uczestnictwo w kulturze fizycznej powinno sprzyjać rozbudzaniu przekonań  
o znaczeniu aktywności fizycznej w życiu człowieka, ponadto stworzyć człowiekowi 
szansę na kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia. Badania nad 
udziałem społeczeństwa polskiego w kulturze fizycznej zawsze są źródłem nowych 
informacji, pozwalają na weryfikację bądź potwierdzenie istniejących już sądów, 
opinii i przekonań, tym samym je wzbogacając i uzupełniając. Dlatego z tego także 
powodu problem ten pozostaje wciąż otwarty i warty zainteresowania ze strony 
badaczy. 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele prac opisujących kulturę fizyczną  
w społecznym systemie wartości społeczności polskiej. Jednymi z pierwszych, 
którzy podjęli problem zainteresowań kulturą fizyczną Polaków był S. Pilicz  
i E. Wasilewski,

6
 ponadto tematem tym zajmowali się: A. Wierzbicki,

7
 A. Grochal,

8
  

J. Troszek,
9
 M. Bukowiec

10
 i wielu innych. 

                                                 
4
 Z. Krawczyk, Aksjologia ciała, Roczniki Naukowe AWF. Warszawa 1979, s. 14-15 

5
 J. Śniadecki, O fizycznym wychowaniu dzieci. Wrocław 1956, s. 63 

6
 S. Pilicz, E. Wasilewski, O zainteresowaniach wychowaniem fizycznym i sportowym młodzieży 
akademickiej, „Kultura Fizyczna” 1959, nr 5 

7
 A. Wierzbicki, Student, kibic i sportowiec. Z badan nad zainteresowaniami młodzieży akademickiej, 
„Kultura Fizyczna” 1974, nr 11; Niektóre poglądy studentów na wychowanie fizyczne, „Kultura 
Fizyczna” 1970, nr 10.) 

8
 A. Grochal, Próba zainteresowania studentów Akademii Górniczo-Hutniczej wychowaniem fizycznym  
i sportem, „Kultura Fizyczna” 1970, nr 2) 

9
 J. Troszek, Zainteresowania sportowe studentów, „Kultura Fizyczne” 1973, nr 12 

10
 M. Bukowiec, Zainteresowania sportowe oraz sprawność fizyczna studentów Akademii Górniczo-
Hutniczej, „Kultura Fizyczna” 1973, nr 10, s. 



18 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Te liczne badania potwierdzają, iż ruch stanowi nieodłączną część życia 
człowieka i jest niezbędny na każdym etapie jego życia. Znaczenie ruchu zmienia 
się i ewoluuje wraz z wiekiem. Zaś zawsze pozostaje jednym z głównych 
czynników warunkujących zdrowie, a tym samym gwarantującym bezpieczeństwo 
zdrowotne i fizyczne obywateli będącego składnikiem szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa narodowego. 

W trakcie aktywności ruchowej ujawniają się potencjalne możliwości jednostki 
związane ze sprawnością i wydolnością fizyczną oraz zdolnością przystosowania 
się. Jest to bowiem najtańszy, najpowszechniejszy, najwszechstronniejszy środek 
stymulujący rozwój, zwiększający wszechstronne możliwości adaptacyjne, dający 
większe poczucie bezpieczeństwa i radość oraz zdecydowanie zwiększający 
odporność organizmu. Ponadto wychowanie fizyczne i sport, będąc atrakcyjną  
i lubianą formą aktywności, wynikającą z „naturalnych” zainteresowań młodego 
pokolenia, odciąga ją od różnych szkodliwych trendów postępowania (palenie 
papierosów, picie alkoholu, narkomania itp.) 

„W pełni uzasadnione stają się obawy, że stopniowa redukcja aktywności 
ruchowej człowieka prowadzić będzie do postępującego obniżenia się wydolności 
fizycznej. W tej sytuacji dla ludzi o małej aktywności ruchowej, tym samym o niskiej 
wydolności fizycznej, nawet umiarkowane wysiłki fizyczne związane z pracą 
zawodową i codziennym życiem, sięgać będą niejednokrotnie granic ich tolerancji, 
powodując zmęczenie i spadek ogólnej aktywności życiowej”. A co może stać się 
w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa narodowego? 

Pożądanym jest, aby młody człowiek część czasu wolnego wykorzystał na 
uczestnictwo w kulturze fizycznej. Uzasadnia to fakt, że aktywność ruchowa 
wywiera pozytywny wpływ na zdrowie somatyczne, psychiczne i społeczne 
jednostki. Jeśli aktywność fizyczna jest podejmowana systematycznie, wówczas 
prowadzi ona do pozytywnych zmian czynnościowych wielu układów ludzkiego 
organizmu, sprzyja poniesieniu poziomu sprawności fizycznej. 

Aktywność fizycznej jest warunkiem zdrowia jednostki. Uprawianie ruchu 
powinno stanowić niezbędny element zachowań prozdrowotnych młodego 
pokolenia. Niezbędne wydaje się wychowywanie młodego człowieka w trosce  
o własne zdrowie, którego nieodłącznym elementem jest odpowiednia, 
systematyczna aktywność ruchowa, tak by w dorosłym życiu miał możliwość 
oddziaływania na nie, utrzymywania go i poprawiania. Ponadto sprzyja 
kształtowaniu cech współdziałania i życzliwego stosunku do rówieśników. 

Wyniki licznych badań dowodzą, że „zwiększona aktywność ruchowa  
ma korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale  
i odpornościowych, adaptacyjnych, a także na prawidłowy przebieg szeregu 
procesów metabolicznych i hormonalnych ustroju rosnącego. W sferze psychicznej 
i społecznej pomaga uzyskać szereg cech niezbędnych w życiu dorosłego, takich 
jak: równowaga emocjonalna, hart psychiczny, odporność na stresy, umiejętność 
psychicznej adaptacji do zmieniających się warunków. Kształtuje ponadto poczucie 
odpowiedzialności, zdyscyplinowania, wytrwałość w pokonywaniu trudności, 
sprzyja przyswajaniu norm społecznych i internalizacji wartości kulturowych”.

11
 

                                                 
11

 Z. Chromiński, Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. 
Warszawa 1987, s. 13 
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Zahamowanie tego procesu, bądź jego ograniczenie może powodować zaburzenia 
natury psychicznej. 

Istotnym i ważnym przedmiotem w szkole jest wychowanie fizyczne. Stanowi 
ono „zamierzoną i świadomą działalność ukierunkowaną na wytworzenie 
właściwego zespołu postaw i nastawień, przekazywanie podstawowych 
wiadomości, a także na wdrażaniu do hartowania na bodźce środowiskowe oraz 
zdobywanie motorycznej sprawności, poprawę wydolności i postawy ciała, czyli 
kategorie, które wyznaczają zachowanie człowieka w stosunku do jego fizycznej 
postaci”.

12
 Celem wychowania fizycznego jest więc „rozwijanie funkcji 

psychomotorycznej, dydaktycznej, zdrowotnej i relaksacyjnej. Doskonalenie ciała 
oraz wyrobienie u wychowanków takiego zasobu wiedzy, umiejętności, nawyków  
i postaw wobec kultury fizycznej, która w praktyce przejawiać się będzie w dążeniu 
i działaniu na rzecz utrzymania przez całe życie wysokiej sprawności fizycznej  
i zdrowia”.

13
 Szkoła ma być inspiratorem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. 

Wychowanie fizyczne powinno wychowywać, usprawniać, hartować, przynosić 
radość i odpoczynek, rozwijać zainteresowania, przyzwyczajać do zdrowego stylu 
życia, ale przede wszystkim przygotować do dbałości o zdrowie po zakończeniu 
nauki w szkole. Poprzez wychowanie fizyczne i sport próbuje się wywrzeć 
pozytywny wpływ na zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, rozładowanie napięć 
psychicznych i społecznych, a co za tym idzie wpłynąć na rozwój tożsamości, 
koleżeństwa i współodpowiedzialności. 

Człowiek musi mieć świadomość, że zdrowie jest niewątpliwie najważniejszą 
wartością o jaka powinien dbać na każdym etapie swojego życia. 

Sam decydując jak jego życie będzie wyglądało i jakie wartości w nim będą 
najważniejsze, musi pamiętać, by kształtować życie według swoich zasad  
i przekonań. 

Człowiek jest przede wszystkim istotą biologiczną. By żyć, musi wypełniać 
podstawowe prawo natury, jakim jest ruch. Gdzie kończy się ruch, zaczyna się 
śmierć. Aby zmniejszyć negatywny wpływ dzisiejszej cywilizacji na zdrowie 
potrzebny jest rozwój szeroko rozumianej kultury fizycznej. „Kultura fizyczna  
to wyraz określonej postawy wobec własnego ciała, świadoma i aktywna troska  
o rozwój sprawności i zdrowia, to umiejętność organizowania i spędzenia czasu  
z największym pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

14
 

Zdrowie, jako wartość uznawana jest powszechnie, ale potrzeba troski  
o zdrowie pojawia się często dopiero w obliczu dolegliwości chorobowych. 

Aktywność fizyczna bardzo pozytywnie wpływa na zdrowie, sprawność, 
wydolność i samopoczucie człowieka. Poziom aktywności fizycznej społeczeństwa 
obok właściwego odżywiania, unikania nałogów, kontaktu z naturą i łagodzenia 
stresu jest pozytywnym miernikiem zdrowia. Wiadomo jednak, że konsumpcyjny 
styl życia pomnaża pasywne fizycznie zachowania człowieka. 

Główne obszary oddziaływania aktywności fizycznej to: 

 Zdrowy styl życia-sposób na dobre samopoczucie i czerpanie radości  
z życia, szansa na prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny  
w dzieciństwie i przedłużanie aktywnego niezależnego życia w starości, 

                                                 
12

 W. Osiński, Teoria wychowania fizycznego, Skrypt nr 93, AWF. Poznań 1990, s. 21 
13

 S. Strzyżewski, Proces wychowania w kulturze fizycznej, AWF. Poznań 1990, s. 16 
14

 M. Demel, A. Skład, Teoria wychowania fizycznego, PWN. Warszawa 1974, s. 13-14 
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 Zapobieganie chorobom-w tym zawłaszcza układu krążenia, które są 
główną przyczyną przedwczesnej niepełnosprawności i zgonów. Obniżona 
aktywność fizyczna jest też jednym z głównych czynników ryzyka 
miażdżycy, udaru, zapalenia stawów, cukrzycy, otyłości, osteoporozy,  
a także niektórych postaci raka, 

 Radzenie sobie z lękami, niepokojem, ze stresami – których w nadmiarze 
dostarcza współcześnie codzienne życie. Aktywność fizyczna wpływa na 
redukcje depresji, lepszy nastrój, zwiększa zaufanie we własne siły, 

 Terapia wielu zaburzeń i chorób-w tym otyłości, dystrofii mięśni, dychawicy 
oskrzelowej, zapalenia reumatycznego stawów i wielu innych.

15
 

Poziom kultury fizycznej i edukacji obronnej społeczeństwa w znacznym 
stopniu uzależniony jest od wiedzy, umiejętności i postawy tych, którzy 
społeczeństwo wychowują. 

Przetrwanie narodu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa zależy od 
zdrowia psychicznego i somatycznego obywateli, ich sprawności psychofizycznej, 
odporności na stresy, umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji. Wyrobienie 
tych cech i właściwości możliwe jest na płaszczyźnie kultury fizycznej i zdrowotnej 
oraz edukacji obronnej. A zatem im większy jest dostęp do kultury fizycznej 
obywateli, tym większy potencjał obronny społeczeństwa. Jako pierwsi dostrzegli 
to autorzy założeń programowych Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Mieli 
tę świadomość formułując tezę: „Należy mieć baczność na edukację fizyczną, która 
by układała młodego człowieka do rycerskich dzieł”. Niestety w publicznych 
debatach pomimo podnoszenia kwestii kultury fizycznej i psychicznej 
społeczeństwa zwłaszcza przedstawicieli młodego pokolenia marginalnie 
traktowana jest problematyka związków kultury fizycznej z edukacją obronną 
państwa. Należy dostrzec tą zależność. 

Kultura fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników skuteczności 
działań w zakresie obronności. To sprawność fizyczna żołnierzy stanowi w dużym 
stopniu o sile armii, podobnie jak sprawność fizyczna obywateli odzwierciedla siłę 
narodu. Również członkom służb mundurowych do pracy potrzebna jest 
sprawność fizyczna, nie umniejszając roli odpowiedniej wiedzy na temat zagrożeń. 

Wychowanie w kulturze fizycznej polega na współdziałaniu i wymaganiu 
rozwoju umysłowego, moralnego i estetycznego. Jest ważnym celem 
edukacyjnym, zarówno ze względu na potrzeby biopsychiczne uczestniczących  
w niej osób, jak i z uwagi na wartości społeczno – pedagogiczne wynikające z tego 
uczestnictwa. Wśród efektów wychowawczych kultury fizycznej najczęściej 
wskazywanych w literaturze, wymienia się takie cechy charakteru i woli, jak 
zrównoważenie i opanowanie, odporność psychiczną i wytrwałość, zdecydowanie, 
odwagę, świadome zdyscyplinowanie. 

W kontekście wychowania w kulturze fizycznej, znaczącą rolę powinno 
spełniać wychowanie zdrowotne, pojmowane jako „krąg spraw wychowawczych 
skupiających wokół zdrowia”, stanowiące podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego, 
które to jest jednym ze składowych szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
narodowego. 

Człowiek żyjący w obecnym świecie nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego 
stan zdrowia warunkuje jakość jego życia, a tym samym może mieć pośredni 
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wpływ na bezpieczeństwo narodowe. Nie wie jak aktywnie wpływać na własny 
potencjał zdrowotny. Tego typu umiejętności powinien przyswajać od 
najmłodszych lat swojego życia i to właśnie może umożliwić mu edukacja 
zdrowotna. 

W podstawie programowej kształcenia ogólnego obowiązującej od 1 września 
2009 roku zapisano, że: „ważnym zadaniem szkoły jest edukacja zdrowotna, której 
celem jest kształtowanie u uczniów nawyku (postaw) dbałości o zdrowie własne  
i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu”.

16
 Od 

kilku lat w szkołach zaczęto dość intensywnie interesować się stylem życia dzieci. 
Szczególny nacisk położono na problemy związane z nadwagą oraz wadami 
postawy. 

Zdrowie „jest zjawiskiem obejmującym wzajemnie przeplatające się ze sobą 
aspekty fizyczne, psychiczne i społeczne. Stąd też wymaga ono ustawicznej 
pielęgnacji, umiejętności przywracania zakłóconej równowagi pomiędzy 
możliwościami przystosowania ustroju, a nieustannie dokonującymi się zmianami 
wewnątrzustrojowymi i środowiskowymi”.

17
 

Zachowania zdrowotne, podobnie jak styl życia, są w znacznej mierze 
wyznaczane kontekstem społecznym i kulturowym, który kształtuje i jednocześnie 
ogranicza indywidualne wybory. Określone praktyki zdrowotne są więc nie tyle 
efektem zamierzonych działań, ile konsekwencją ich spójności z bardziej ogólnymi 
sposobami na życie.

18
 

Edukacja zdrowotna jest prawem każdego człowieka. Dzięki niej człowiek ma 
możliwość uzyskiwania kompetencji do ochrony i doskonalenia zdrowia własnego 
oraz innych ludzi. 

Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie 
własne i innych ludzi.

19
 Jest procesem dydaktyczno-wychowawczym, w którym 

dzieci i młodzież uczą się jak żyć, aby: 
− zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyć 

środowisko sprzyjające zdrowiu; 
− w przypadku wystąpienia choroby lub niepełnosprawności aktywnie 

uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne 
skutki.

20
 

W obecnej rzeczywistości edukacyjnej przyjmuje się, że edukacja zdrowotna 
powinna polegać na równoległym działaniu dwukierunkowym: przekazywaniu 
wiedzy oraz kształtowaniu umiejętności, przekonań i postaw niezbędnych do 
zachowania i doskonalenia zdrowia.

21
 

Celem edukacja zdrowotnej w rzeczywistości szkolnej jest pomoc uczniom w: 

 poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu  
i rozwiązywaniu własnych problemów zdrowotnych („uczenie się o sobie”); 
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 zrozumieniu czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy  
o nie dbać; 

 rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi; 

 wzmacnianiu poczucia własnej wartości wiary w swoje możliwości; 

 rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych, sprzyjających dobremu 
samopoczuciu; 

 przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia  
i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, 
społeczności lokalnej.

22
 

Osiągniecie powyższych celów wymaga podejmowania wielu różnych działań 
w ramach programu dydaktycznego, wychowawczego i profilaktycznego szkoły. 
Najważniejsze cechy współczesnej edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, to: 

 uwzględnienie wszystkich wymiarów zdrowia (zdrowie fizyczne, psychiczne 
i społeczne) oraz czynników je warunkujących, 

 wykorzystanie różnych okoliczności: formalnych i nieformalnych 
programów oraz sytuacji pedagogicznych, korzystanie z różnych 
możliwości i zaangażowanie osób w szkole i poza nią, 

 uwzględnienie zainteresowań i potrzeb młodego pokolenia w zakresie 
edukacji zdrowotnej, 

 dążenie do spójności informacji pochodzących z różnych źródeł, 

 tworzenie wzorców ze strony osób dorosłych, 

 tworzenie warunków do praktykowania zachowań prozdrowtnych w domu, 
przedszkolu i szkole, 

 aktywne uczestnictwo w planowaniu i realizacji edukacji zdrowotnej.
23

 
W dotychczasowej praktyce edukacji zdrowotnej koncentrowano się głównie 

na zdrowiu fizycznym i umiejętnościach dotyczących higieny i pielęgnacji ciała, 
żywienia, profilaktyki chorób. Było to podejście prosomatyczne, szczególnie 
zaznaczone w wychowaniu fizycznym. Nowym podejściem w edukacji zdrowotnej, 
proponowanym przez WHO i UNICEF, jest uwzględnienie w niej umiejętności 
życiowych. Są one definiowane są przez WHO jako umiejętności umożliwiające 
człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, które pozwalają efektywnie 
radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia.

24
 

Potrzeba uwzględnienia tego typu umiejętności w edukacji zdrowotnej jest 
uwarunkowana wieloma przyczynami, miedzy innymi: 

− przekonaniem, że dobre zdrowie i dobra jakość życia człowieka zależy  
w dużym stopniu od umiejętności radzenia sobie z emocjami, budowania 
motywacji i wytrwałości w dążeniu do celu oraz od umiejętność rozumienia 
siebie samego i innych ludzi, 

− gwałtownymi zmianami społecznymi, gospodarczymi, ekonomicznymi we 
współczesnym, globalizującym się świecie, które stawiają przed ludźmi, 
także młodymi, wciąż nowe wymagania i wyzwania, 
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− wzrost częstości zaburzeń i problemów psychicznych.
25

 
Warto podkreślić, że prowadzenie przez nauczycieli wychowania fizycznego 

zajęć dotyczących umiejętności życiowych może również sprzyjać rozwijaniu  
i doskonaleniu ich umiejętności osobistych i społecznych. 

Kształtowanie pożądanej postawy wobec bezpieczeństwa państwa jest 
zadaniem złożonym, wymagającym od nauczycieli wielu zróżnicowanych działań 
względem wychowanka w zakresie sfery poznawczej, uczuciowo-emocjonalnej  
i behawioralnej. Objęcie wszystkich sfer działaniami wychowawczymi jest 
warunkiem niezbędnym tworzenia się trwałych postaw wobec państwa. 
Kształtowanie postaw, postrzegane jako dokonywanie zmian w osobowości 
wychowanka jest podstawowym zadaniem, istotą i głównym kryterium efektywności 
wychowania do uczestnictwa w poszczególnych obszarach życia człowieka 

Kształtowanie postaw odbywa się w toku edukacji młodego pokolenia. 
Czym zatem jest edukacja? Edukacja jest to ogół procesów i zabiegów 

oświatowych i wychowawczych, których celem jest wyposażenie wychowanka  
w wiedzę i umiejętności, a także ukształtowanie jego osobowości stosownie do 
uznawanych w danym społeczeństwie wartości i ideału wychowawczego. 
Rezultatem tych działań ma być wszechstronnie rozwinięta jednostka należycie 
ukształtowana pod względem umysłowym, społeczno-moralnym, zawodowym, 
kulturalnym i zdrowotno-fizycznym przystosowany do życia w warunkach szybko 
zmieniającej się rzeczywistości. Człowiek zaś uważany sam w sobie i sam dla 
siebie, jest doskonały, skoro jest kształtny, mocny i zdrowy”.

26
 J. Śniadecki uważał, 

iż to jednak nie wystarczy do pełnego rozwoju człowieka. Jego zdaniem, ciało, jego 
budowa i zdrowie są dla samego człowieka, zaś jego towarzystwo wymaga 
wykształcenia zdolności i skłonności. Stąd też kształcić człowieka należy dwojako: 
po pierwsze „… tak, ażeby wszystkie części jego ciała były foremne i mocne, 
wszystkie zmysły doskonałe, wszystkie władze cielesne zupełne”.

27
 Po drugie,  

bez względu na przymioty ciała należy kształcić umysł i serce człowieka. 
Wyodrębniając te dwie postaci wychowania (intelektualnego i moralnego)  
J. Śniadecki wyraźnie akcentuje społeczny charakter wychowania wynikający  
z faktu, że człowiek jest jednostką społeczną. 

Edukacja fizyczna jest procesem złożonym, obejmującym zarówno fizyczne 
kształcenie, jak i fizyczne wychowanie, realizującym następujące zadania: 

1) kształtowanie sprawności: 
- funkcjonalnej organizmu; 
- kondycyjno-koordynacyjnej; 

2) kształtowanie umiejętności: 
- działania na rzecz zdrowia; 
- ruchowych utylitarnych; 
- sportowych; 
- wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu 

w aktywności rekreacyjno-sportowej; 
3) przekazywanie wiadomości związanych z: 

- funkcjonowaniem organizmu; 
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- kształtowaniem sprawności; 
- organizacją zajęć ruchowych w czasie wolnym. 

4) działania wychowawcze związane z kształtowaniem: 
- samodyscypliny; 
- nawyku samokontroli i samooceny; 
- poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne  

i drugiego człowieka; 
- podstawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowie-

dzialności.
28

 
Zaniedbanie masowej, pozaszkolnej kultury fizycznej zaliczyć należy do 

bardzo poważnych problemów, przed którymi stoi nasz kraj. Zagadnienie to 
posiada rozległe konsekwencje związane z funkcjonowaniem państwa  
i społeczeństwa (obronne, produkcyjne, zdrowotne, edukacyjne, kulturotwórcze). 
Każda z tych funkcji posiada fundamentalne znaczenie. 

Ochrona zdrowia stanowi ważne ogniwo w łańcuchu cywilnego wsparcia 
logistycznego narodowych i sojuszniczych sił zbrojnych. Ważne zadania  
w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego stoją przed edukacją obywatelską  
i edukacją fizyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Głównym celem w tym zakresie 
jest rozwijanie świadomości o powinnościach obywateli na rzecz bezpieczeństwa  
i obronności państwa, kształtowanie postaw patriotycznych oraz nabywanie wiedzy 
i umiejętności, sprawności niezbędnych do racjonalnego i skutecznego działania  
w warunkach pokoju i stanach nadzwyczajnych. Ponadto należy podjąć działania  
w zakresie przygotowania obywateli do realizacji zadań wynikających z sytuacji 
zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.

29
 

 
Streszczenie 
Ruch stanowi nieodłączną część życia człowieka i jest niezbędny na każdym 

etapie jego życia. Znaczenie ruchu zmienia się i ewoluuje wraz z wiekiem. Zaś 
zawsze pozostaje jednym z głównych czynników warunkujących zdrowie, a tym 
samym gwarantującym bezpieczeństwo zdrowotne i fizyczne obywateli będącego 
składnikiem szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego. Ten artykuł 
pokazuje możliwości przybliżenia uczniom istoty bezpieczeństwa narodowego 
poprzez szkolną kulturę fizyczną. 

 
Summary 
Physical activity is an inseparable part of human life. It is also a necessary 

factor affecting every stage of people’s life. The significance of physical activity 
changes and evolves along with age but it always remains one of the most 
important health determinants. This physical activity guarantees health and 
physical safety of citizens which is a component of generally understandable 
national security concept. This article aims at familiarising students with the idea  
of national security through physical education subject at schools. 
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Małgorzata KUĆ 
Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

SAMOBÓJSTWO TERRORYSTYCZNE 
 
 

Wstęp 
Omówienie problemu samobójstwa terrorystycznego zakłada konieczność 

przybliżenia pojęć: terroryzm i samobójstwo. Nie są one jednolicie definiowane 
zarówno w płaszczyźnie normatywnej jak też w literaturze przedmiotu.

1
 

Różnicowanie to pogłębia fakt, że zarówno terroryzm jak również samobójstwo 
terrorystyczne wchodzą w obszar zainteresowania wielu nauk: nauk  
o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk społecznych. Każda z wymienionych 
płaszczyzn analizy, posługując się właściwymi sobie metodami badawczymi oraz 
wynikami badań, definiuje zagrożenie jakim jest terroryzm, a także samobójstwo 
terrorystyczne, szuka ich przyczyn, bada uwarunkowania, a następnie proponuje 
sposoby przeciwdziałania. 

W zakresie podjętego tematu „Samobójstwo terrorystyczne” problematyka 
nawarstwia się, ponieważ występuje z jednej strony problem terroryzmu, z drugiej 
natomiast problem samobójstw, które same w sobie stanowią zupełnie oddzielną 
kategorią tematów badawczych, o dużym stopniu zróżnicowania i negatywnego 
wartościowania społecznego.

2
 Zarówno terroryzm

3
 jak i samobójstwo są 

poważnym zagrożeniem dla struktur państwowych, społeczeństwa i jednostki, 
chociaż zagrożenie to stanowią w różnym stopniu. 

Wyjaśniając w podstawowym zakresie warstwę terminologiczną tematu 
opracowania należy wskazać, że pierwotnie pojęcie „terror” było stosowane na 
określenie formy rządów, której główną metodą było zastraszanie społeczeństwa 
stosowaniem krwawych represji wobec przeciwników politycznych (state terrorism). 
W miarę upływu czasu i większej częstotliwości posługiwania się aktami 
terrorystycznymi w różnego typu konfliktach, pojęcie to było wykorzystywane dla 
określenia ekstremizmu destrukcyjnego, zorientowanego na zwalczanie 
zorganizowanego społeczeństwa i państwa (individual terrorism).

4
 

Współcześnie „terroryzm” jest jeszcze inaczej definiowany. A. Pawłowski 
wskazuje, że pojęcia „terror” i „terroryzm” nie są traktowane jak synonimy. 
Pojęciem „terror” określa się przejawy przemocy „silniejszych” (np. organów 
państwa) wobec „słabszych” (np. obywateli), natomiast pojęciem „terroryzm” 
nazywane są zachowania z wykorzystaniem przemocy stosowane przez 
„słabszych” (np. obywateli) wobec „silniejszych” (organów państwa).

5
 

                                                 
1
 Por. K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych. Policja w walce 
i przeciwdziałaniu terroryzmowi. Bielsko-Biała 2009, s. 8-10; Jarosław Tomasiewicz, Terroryzm na tle 
przemocy politycznej (Zarys encyklopedyczny). Katowice 2000, s. 11-15 

2 
Por. B. Hołyst, Samobójstwo. Przypadek czy konieczność. Warszawa 1983, s. 48-82 

3
 „We wszystkich prognozach dotyczących realnych i potencjalnych zagrożeń pozamilitarnych 
bezpieczeństwa na kuli ziemskiej obecnie zawsze wymienia się na czołowych miejscach terroryzm  
i fundamentalizm islamski” – K. Jałoszyński, Organy administracji rządowej wobec zagrożeń 
terrorystycznych. Policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi, s. 9 

4 
A. Pawłowski, Terroryzm w Europie XI-XX wieku. Zielona Góra 1984, s. 10 

5
 Ibidem, s. 14 
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B. Hołyst podaje, że w znaczeniu podmiotowym terroryzm jest mniej lub 
bardziej zorganizowaną formacją, która łączy osoby związane z jakąś ideologią, 
polityką, religią.

6
 

Definicje terroryzmu zwracają uwagę na polityczną motywację działań 
organizacji terrorystycznych, które są wymierzane przeciwko cywilom (osobom nie 
uczestniczącym w walce).

7
 

Ponadto definicje terroryzmu w sposób powszechny eksponują działanie 
terrorystów w celu wywołania efektów psychologicznych (strachu lub groźby), 
stosowanie przemocy, siły lub groźby jej użycia, wykorzystywanie mediów  
w poszukiwaniu rozgłosu, ukryty charakter działań organizacji terrorystycznych.

8
 

Posługiwanie się aktami terrorystycznymi przez różne organizacje  
i ugrupowania ma doprowadzić do realizacji co najmniej kilku charakterystycznych 
celów: doprowadzenie do strat w ludziach i mieniu, wywołanie strachu i paniki, 
doprowadzenie do zmian w polityce przeciwnika (terroryzm polityczny). W analizie 
celów terroryzmu istotne jest to, że to nie straty fizyczne są celem najważniejszym, 
chociaż często jest to najbardziej czytelny cel bezpośrednio po ataku. Przemoc jest 
stosowana do wywołania efektu psychologicznego w postaci paniki w jak 
największych kręgach społecznych. Jednak również ten cel wielokrotnie nie jest 
ostatecznym, a ma on doprowadzić do zmian w płaszczyźnie decyzji politycznych 
przeciwnika np. oddanie jakiegoś terytorium, czy też uwolnienie więzionego 
przywódcy organizacji.

9
 

Spektakularność wykorzystywanych metod walki, np. samobójstw, zamachów 
bombowych, ma zapewnić terrorystom odpowiednie nasilenie strachu, a to  
z kolei ma skutkować akceptacją ich organizacyjnych celów. Zaatakowane 
społeczeństwo, kierowane silną emocją strachu o bezpieczeństwo swoje  
i najbliższych, stanowi skuteczny mechanizm wywierania presji na sprawujących 
władzę. Społeczeństwo żąda od państwa nie tylko zintensyfikowania walki  
z terroryzmem, ale także wywiera naciski w kierunku dokonywania politycznych 
ustępstw wobec organizacji terrorystycznych tak, aby wyeliminowały one obywateli 
danego państwa z kategorii swoich organizacyjnych celów.

10
 

Zróżnicowanie organizacji terrorystycznych i stosowanych sposobów działania 
doprowadziło do powstania wielu typologii terroryzmu przyjmowanych  
z wykorzystaniem różnych kryteriów.

11
 

W katalogu wykorzystywanych metod walki organizacji terrorystycznych 
znajduje się samobójstwo. Pozbawienie siebie życia dokonywane przez członków 

                                                 
6
 B. Hołyst, Terroryzm, t. 1. Warszawa 2009, s. 56 

7 
Definicja Amerykańskiego Departamentu Stanu, za: A. Czabański, Samobójstwa altruistyczne. 
Kraków 2009, s. 260 

8
 Por. T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy. Warszawa 2008, s. 20-21 

9
 B. Hołyst podaje, że „Terroryzm, który staje się problemem numer jeden w skali światowej, nie jest 
tylko zbiorem aktów gwałtu, lecz przybiera formę akcji kierowanych. Ich wykonawcami są ludzie  
o znacznym potencjale nierozładowanej agresji, do której dorabia się ideologię walki o słuszne 
sprawy. Ich działania prowadzą w gruncie rzeczy do zaostrzania konfliktów społecznych  
i międzynarodowych” – B. Hołyst, Samobójstwo. Przypadek czy konieczność, s. 416 

10
 Znane są przypadki różnego rodzaju ustępstw wobec terrorystów np. W postaci decyzji rządu 
dotyczących finansowania organizacji terrorystycznych, dostarczania broni czy zaopatrzenia  
w żywność w zamian za obietnice nieatakowania terytorium danego państwa. 

11
 A. Czabański, op. cit., s. 259-260; T. Aleksandrowicz, op. cit., s. 23 
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organizacji terrorystycznych wykazuje pewną specyfikę wobec samobójstw 
dokonywanych poza strukturami terrorystycznymi. 

Próby definiowania samobójstwa podejmowane w literaturze pozwalają na 
określenie go jako gwałtownego pozbawienia siebie życia, najpoważniejszy akt 
samoagresji, w którym zachowanie człowieka jest ukierunkowane na 
samouśmiercenie. Samobójstwo jest rodzajem dobrowolnej śmierci człowieka.

12
 

Obok podkreślenia gwałtowności działania samobójczego, występują także 
koncepcje traktujące je jako pewien rozłożony w czasie proces.

13
 W tym kontekście 

mówi się o zachowaniu suicydalnym rozumianym jako „ciąg reakcji, jakie 
wyzwolone zostają w człowieku z chwilą, gdy w jego umyśle samobójstwo pojawia 
się jako antycypowany stan rzeczy i jako cel”.

14
 Zachowanie suicydalne w świetle 

tej koncepcji składa się z następujących etapów:
15

 
1) Samobójstwa wyobrażonego; 
2) Samobójstwa upragnionego; 
3) Samobójstwa usiłowanego; 
4) Samobójstwa dokonanego. 
Każdy z kolejnych etapów zachowania suicydalnego cechuje większe 

zaangażowanie człowieka w realizację zamiaru samobójczego. Traktowanie 
samobójstwa w kategoriach procesu podkreśla złożoność przyczynową 
samobójstwa, zwraca także uwagę, że samobójstwo, jakkolwiek na ostatnim etapie 
jest zazwyczaj śmiercią gwałtowną, to jednak jest poprzedzone długotrwałą, 
czasem wieloletnią rezygnacją człowieka z życia i wieloaspektowym 
przygotowaniem. 

 
Specyfika samobójstwa terrorystycznego 
Znamienną cechą współczesnego terroryzmu, zwłaszcza w jego 

charakterystyce odnoszącej się do tzw. nowego terroryzmu, jest wykorzystywanie 
jako metody walki zamachów samobójczych. Obok skrajnie patologicznego 
funkcjonowania organizacji terrorystycznych z jej tradycyjnymi metodami walki, 
pojawia się dodatkowy wymiar nieprawidłowości, jakim jest odebranie sobie życia 
przez samobójcę – terrorystę. Patologia indywidualna i społeczna występują  
w takim układzie w sposób spotęgowany. Terrorysta, będąc członkiem organizacji 
terrorystycznej już przez ten fakt neguje pewien porządek normatywny i społeczny, 
a poprzez samobójstwo pozostaje w sprzeczności także z porządkiem 
biologicznym. Swoim działaniem zaprzecza pierwszemu prawu biologicznemu, 
jakim jest dążenie do zachowania własnego życia. 

 
 

                                                 
12

 B. Hołyst, Kryminologia, 6 wydanie. Warszawa 1999, s. 598 
13

 B. Hołyst, Samobójstwo – przypadek czy konieczność. Warszawa 1983, s. 34-35 
14

 B. Hołyst, Suicydologia. Warszawa 2002, s. 113 
15

 Samobójstwo wyobrażone charakteryzowane jest jako stan, w którym jednostka uświadamia sobie, że 
może rozwiązać swoje życiowe problemy poprzez samounicestwienia. Samobójstwo upragnione 
cechuje się już nie tylko samą myślą o samobójstwie, ale jego pragnieniem. Na tym etapie 
samobójstwo jest celem, stanowi przedmiot dążeń jednostki. Samobójstwo usiłowane oznacza 
podjęcie konkretnych działań, które mają doprowadzić do pozbawienia siebie życia (próba dokonania 
zamachu samobójczego). Aby można było mówić o samobójstwie usiłowanym, cel samobójczy nie 
może być na tym etapie osiągnięty. Samobójstwo dokonane to skuteczne pozbawienie siebie życia 
przez jednostkę – B. Hołyst, Kryminologia, op. cit., s. 619 
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W takim kontekście nasuwają się interesujące pytania badawcze: 
1) Czy decyzja o pozbawieniu się życia jest wynikiem indywidualnej patologii 

jednostki, a jeśli tak, to jakiej? 
2) W jakim stopniu organizacja terrorystyczna ma wpływ na podjęcie decyzji  

o śmierci samobójczej i jaka jest jej rola w całym procesie przygotowania 
zamachu samobójczego? 

3) Jaka jest rola społeczności, w której samobójca wzrastał i wychowywał się 
w „dorastaniu” do zachowania samobójczego? 

4) Czy społeczeństwo, które w określony sposób odnosi się do zjawiska 
terroryzmu i wykorzystywanej metody walki, jaką jest zamach samobójczy 
– ma pewien wpływ na przygotowanie podstawy do indywidualnej decyzji 
jednostki o pozbawieniu siebie życia w ramach realizacji zamachu 
terrorystycznego? 

W tym zakresie konieczne jest oddzielenie dwóch przeciwstawnych sposobów 
odniesienia do zjawiska samobójstwa. Społeczeństwo, dla którego działania 
terrorystyczne są uprawnioną formą walki np. narodowowyzwoleńczej,

16
 inaczej 

będzie postrzegało samobójcze zamachy terrorystyczne, niż to przeciwko któremu 
są one kierowane. 

A. Czabański, dokonując analizy samobójstw terrorystycznych na przykładzie 
konfliktu izraelsko – palestyńskiego zwraca uwagę, że „Terroryzm samobójczy 
odgrywa dwie taktyczne role: po pierwsze, jest wysoce skuteczną taktyką 
stosowaną w asymetrycznych działaniach wojennych prowadzonych przeciwko 
Izraelowi, po drugie, większość Palestyńczyków zdaje sobie sprawę z taktycznych 
zalet samobójczych zamachów bombowych”.

17
 

Badający tę problematykę B. Hołyst także podkreśla eskalację problemu 
wykorzystywania samobójstwa w walce terrorystycznej.

18
 

Wiek XX i początek XXI wieku to okres nasilenia terroryzmu w różnych jego 
przejawach.

19
 

W analizie problemu terroryzmu zwraca się uwagę, że ostatnie dwie dekady 
XX wieku charakteryzuje pojawienie się nowych metod walki terrorystycznej, w tym 
samobójczych ataków bombowych.

20
 B. Hołyst podaje, że „W ciągu ostatnich 20 lat 

dokonano 272 samobójcze zamachy terrorystyczne, w tym większość, bo 168,  

                                                 
16

 Problem społecznej oceny poszczególnych działań jako terrorystycznych lub też nie, dokonywanej 
przez społeczeństwa poszczególnych państw, regionów czy społeczeństwo międzynarodowe ma 
znaczący wpływ na trudność definiowania samego pojęcia terroryzmu. Różnice w sposobie 
postrzegania i oceny widać chociażby w zakresie zróżnicowanych definicji normatywnych aktów 
terrorystycznych, obowiązujących w porządkach prawnych poszczególnych państw. Poza tym ważne 
znaczenie ma też to, że nie wszystkie państwa w jednakowym stopniu są zagrożone terroryzmem  
i z tego powodu nie w jednakowym stopniu jest obecny problem terroryzmu i ochrony przed nim  
w działaniach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego. Sytuacja w tym 
zakresie uległa pewnej istotnej zmianie po atakach na Stany Zjednoczone w 2001 r. Od tej daty 
terroryzm zaczyna być częściej i zwiększą konsekwencją postrzegany jako problem o coraz większym 
zasięgu (chociaż jeszcze trudno uznać z całą odpowiedzialnością, że ma charakter powszechny). 

17
 A. Czabański, op. cit., s. 275 

18
 „Mnożą się krwawe ataki zamachowców-samobójców z Hamasu, Hezbollahu czy algierskiej Zbrojnej 
Grupy Islamskiej w metrze, na targowiskach, szkołach. Zamachy te w większości są akceptowane 
przez władze religijne. Muzułmańscy duchowni popierają akty terroru, również te połączone  
z samobójstwami sprawców, mimo że Koran jest przeciwny samobójstwom” – B. Hołyst, Terroryzm,  
t. 1, Warszawa 2009, s. 643 

19
 B. Hołyst, Terroryzm, t. 1. Warszawa 2009, s. 643 

20
 A. Czabański, op. cit., s. 262 
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w Sri Lance i Indiach (Tamilskie Tygrysy), 52 na Bliskim Wschodzie, 22 w Izraelu 
itd.”.

21
 

Badacze zjawiska terroryzmu zastanawiają się nad tym, dlaczego 
samobójstwo jako metoda walki współczesnego terroryzmu tak szybko się 
upowszechnia w różnych ugrupowaniach terrorystycznych i dlaczego z kolei nie 
występowała w latach 60. i 70. XX wieku, czasach szczególnie dotkliwej 
działalności terrorystycznej. Ówcześnie śmierć zamachowca była traktowana jako 
ewentualność, stanowiła istotny czynnik ryzyka, ale nie była rozpatrywana jako 
śmierć pewna na skutek przyjęcia określonej metody zamachu.

22
 

Odpowiedzi na to pytanie można szukać, analizując skuteczność 
samobójczych zamachów terrorystycznych. Wyeliminowanie działań ochronnych 
wobec zamachowca istotnie zwiększa efektywność ataku, na której zależy 
organizacji terrorystycznej. Poza tym, poszukiwanie nowych metod walki przez 
organizacje terrorystyczne, czego wynikiem jest terroryzm samobójczy, wydaje się 
tym bardziej uzasadnione, że „przeciwnik”, którym jest państwo lub społeczność 
międzynarodowa, jest coraz bardziej świadomy zagrożenia terroryzmem  
i konsekwentnie poszukuje nowych sposobów jego zwalczania.

23
 Mając zaplecze  

i możliwości terytorialne, polityczne i finansowe dużo większe niż organizacje 
terrorystyczne jest już na początku walki na lepszej pozycji. Z tego powodu można 
uznać, że samobójstwo terrorystyczne jako metoda walki jest wynikiem 
racjonalnych poszukiwań organizacji terrorystycznych w kierunku coraz bardziej 
skutecznych sposobów działania. W tym kontekście szczególnie ważne są 
spostrzeżenia A. Czabańskiego, że „Samobójcze ataki terrorystyczne 
spowodowały zupełnie nowe postrzeganie agresji. Pojawienie się tego fenomenu 
wywołało znaczny zamęt wśród rządów wielu państw. Terrorystyczny atak 
samobójczy rozwija się na gruncie takich motywacji, że konwencjonalne metody 
jego zwalczania są bezskuteczne. Ten bowiem, który traktuje męczeństwo jako 
wartość pozytywną, a jednocześnie dewaluuje wartości ziemskiej egzystencji, dla 
tego śmierć nie jest straszna. W szczególnie trudnej sytuacji znajduje się każda 
władza, która nie może zagrozić terroryście niczym więcej niż śmiercią”.

24
 

Tak więc z jednej strony organizacja terrorystyczna, podejmując decyzję  
o wykorzystaniu zamachu samobójczego, zwiększa skuteczność swojego działania 
ze względu na zakres bezpośrednich i pośrednich jego skutków, z drugiej 
natomiast – ogranicza w istotny sposób działania antyterrorystyczne swojego 
przeciwnika. Nie ma on bowiem możliwości, aby wymierzyć sprawiedliwość wobec 
zamachowca – samobójcy. W wielu przypadkach także istotnie ograniczone jest 
ustalenie organizacji terrorystycznej odpowiedzialnej za zamach, ponieważ często 
nie jest możliwe jakiekolwiek zidentyfikowanie samobójcy. To może tłumaczyć 

                                                 
21

 B. Hołyst, Terroryzm, s. 643. A. Czabański podkreśla, że „zjawisko żywych bomb zaczęło się 
rozprzestrzeniać najpierw w Libanie. Ataki były skierowane wyłącznie na wojska izraelskie oraz ich 
infrastrukturę. Terrorystyczne ataki samobójcze pojawiły się najpierw w Izraelu, a od 1987 roku na Sri 
Lance, w latach 90. XX wieku w Turcji i Kaszmirze, a na początku wieku XXI także w Afganistanie  
i Iraku” – A. Czabański, op. cit., s. 263 

22
 Ch. Reuter, Zamachowcy – samobójcy. Współczesność i historia. Warszawa 2003, s. 11 

23
 Profilaktyka zagrożenia terroryzmem i samobójstwem terrorystycznym oznacza z jednej strony takie 
działanie, które ma doprowadzić do pełnego skutecznego wyeliminowania zagrożenia poprzez 
usunięcie jego przyczyn. Z drugiej natomiast reakcję, której celem jest zmniejszanie skutków już 
zaistniałego zagrożenia, jeśli nie udało się go wyeliminować na etapie występujących przyczyn. 

24
 A. Czabański, op. cit., s. 263-264 
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„atrakcyjność” samobójstw terrorystycznych jako metody walki, poza innymi 
czynnikami natury społecznej i religijnej, które mają wpływ na indywidualne 
motywacje osób wstępujących do organizacji terrorystycznych i decydujących się 
na samobójczą śmierć. 

A. Czabański zwraca uwagę, że „Samobójcze misje terrorystyczne są 
współokreślane przez dwa elementy: chęć i gotowość zabijania połączone  
z gotowością poniesienia śmierci. Udany zamach terrorystyczny generuje większą 
liczbę ofiar”.

25
 Wyróżnić można także inne czynniki, które decydują o skutecznym 

wykorzystywaniu samobójstw przez organizacje terrorystyczne, a mianowicie:
26

 
1) Wpływ zamachu samobójczego na społeczność, która jest celem akcji; 
2) Zakres wywołanego zamachem międzynarodowego potępienia; 
3) Polityczny nacisk na organizacje finansujące i patronujące; 
4) Efekt medialny zamachu. 
Wykorzystywanie samobójstwa w działaniach terrorystycznych należy zatem 

także oceniać w kontekście znaczenia mediów masowych (telewizji, Internetu, 
prasy) w realizacji celów terrorystycznych. Organizacje terrorystyczne w pełni 
uświadamiają sobie powszechność i siłę przekazów telewizyjnych, internetowych, 
radiowych, prasowych oraz ich oddziaływanie na odbiorców. Z tego powodu 
zależności te wykorzystują z całą konsekwencją. Samobójczy zamach jest 
najlepszym przykładem do wywołania emocji strachu i osłabienia społeczeństwa 
przeciwnika. 

Atak terrorystyczny na World Trade Center i gmach Pentagonu dokonany  
11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych dał początek nowej erze terroryzmu 
światowego, który cechuje nie tylko niszczenie obiektów przeciwnika, ale także 
zabijanie jak największej liczby zwykłych mieszkańców tzw. zbrodnia ślepa.

27
 

Atak ten został dokonany z użyciem samolotów jako rakiet przez 19 
terrorystów – samobójców, w ramach działań działań organizacji Usamy Ibn Ladina 
– Al-Kaida, realizujących plan „świętej wojny” przeciwko Stanom Zjednoczonym.

28
 

W grupie terrorystów, którzy dokonali w/w ataku było 15 Saudyjczyków, 2 obywateli 
Emiratów Arabskich, jeden Egipcjanin, jeden Libańczyk.

29
 Większość terrorystów-

samobójców z tej grupy przyjechała do Stanów Zjednoczonych na kilka miesięcy 
przed atakiem, a kierownictwo już od połowy 2000r. uczyło się pilotażu w szkołach 
amerykańskich. B. Hołyst podaje, że „W Hamburgu od lat mieszkali „uśpieni” 
terroryści: Mahomed Atta, Marwan Al Shehhi i Ziad Jarrah, przydzieleni do 
uprowadzenia trzech różnych samolotów. Atta odgrywał rolę kierowniczą w grupie  
i był tym, który uderzył w wieżę północną WTC”.

30
 

T. Krzywda podkreśla, że „Tragiczne wydarzenia wrześniowe ukazały nową 
formę terroryzmu, który do tej pory traktowany był jako zagrożenie niemilitarne. 
Skutki samobójczych uderzeń spowodowały zupełnie nową ocenę zagrożenia 
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 B. Hołyst, Terroryzm, s. 643-644. W wyniku ataku śmierć poniosło ponad 3000 osób. 
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terrorystycznego, które jest obecnie postrzegane jako najbardziej niebezpieczna  
i najbardziej prawdopodobna forma zagrożenia”.

31
 

Współcześnie uznaje się już samobójstwa terrorystyczne za typowe metody 
działań organizacji terrorystycznych,

32
 a samobójcze ataki terrorystyczne, 

zwłaszcza te, które są dziełem fanatyków religijnych, określa się mianem tzw. 
nowego terroryzmu.

33
 

Prowadzone badania dotyczące samobójstw terrorystycznych pozwalają 
wskazać ich specyfikę na tle samobójstw dokonywanych poza strukturami 
terrorystycznymi. W tym kontekście B. Hołyst zwraca uwagę, że trudno mówić  
o rodzaju związku pomiędzy samobójstwem terrorystycznym a używaniem 
narkotyków czy alkoholu, ponadto tylko mała grupa terrorystów – samobójców to 
osoby, u których można stwierdzić chorobę psychiczną czy zaburzenia 
osobowości.

34
 Nie ma także określonego typu „(...)osobowości skłonnej do 

samobójstwa, dokonującej aktów terroru. Zamachowcy – samobójcy wysadzający 
się razem z ofiarami to najczęściej młodzi, normalni ludzie w wieku od 16 do  
28 lat, pochodzący z warstw średnich i posiadający wyższe wykształcenie. Wśród 
terrorystów jest wielu studentów (studentek). Terroryzm samobójczy powstaje  
w (...) kryminalnym procesie kariery terrorystycznej”.

35
 

W kontekście ogólnej charakterystyki terrorystycznej „kariery przestępczej” 
należy wskazać za B. Hołystem pewne cechy szczególne właściwe terrorystom – 
samobójcom, a mianowicie:

36
 

1) Środowisko wychowawcze (socjalizacyjne) terrorystów – samobójców 
cechuje pielęgnowanie nienawiści i przemocy, a także izolacja od innych 
środowisk; 

2) Psychika terrorystów – samobójców jest kształtowana za pomocą przekazu 
rodzinnego, szkoły i meczetu, w których panuje kult martyrologii; 

3) Zamachowiec – samobójca przeżył przynajmniej jedno katalityczne 
doświadczenie. Widział jak jego bliski krewny lub przyjaciel został zabity, 
zraniony lub poniżony. Na tle tego doświadczenia kieruje nim nienawiść  
i potrzeba zemsty; 

4) Samobójstwo terrorysty jest przygotowywane przez organizację 
terrorystyczną. To ona decyduje i kieruje szkoleniem przyszłego 
zamachowcy;

37
 

5) Realizacja zamachu samobójczego ma też charakterystyczny przebieg: 
„Wyrażona już chęć poniesienia śmierci zostaje wzmocniona dodatkowymi 
czynnikami, co ułatwia dokonanie czynu. Samobójca umiera za Allacha  
i został wybrany do tej szczególnej misji”.

38
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  T. Krzywda, Percepcja nowych zagrożeń i ich wpływ na stabilizację i bezpieczeństwo Polski (w:) 
Polska wobec terroryzmu, Instytut Studiów Strategicznych. Kraków 2002, s. 30 
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6) Samobójstwa terrorystów mają charakter altruistyczny, określa się je jako 
„święte wybuchy”, „islamskie ludzkie bomby”. 

Terrorystą – samobójcą jest najczęściej mężczyzna, jednak notowane są 
także przypadki dokonywania samobójstw terrorystycznych przez kobiety. Wśród 
prób wyjaśnienia tego zjawiska pojawiają się poglądy, że dzieje się tak z powodu 
dążenia do równouprawnienia przez kobiety a także potrzeby udowodnienia 
odwagi równej męskiej odwadze.

39
 

Badania obejmujące islamskich terrorystów – samobójców prowadzą do 
wniosku, że samobójcami są osoby młode, wykształcone, w większości stanu 
wolnego, których sytuacja rodzinna i finansowa jest stabilna, nie wyróżniają się one 
nadmierną religijnością, nie przejawiają wcześniejszych skłonności samobójczych, 
nie są też obciążone żadną patologią społeczną.

40
 

Organizacja terrorystyczna wykorzystująca zamachy samobójcze do realizacji 
swoich celów, przeprowadza rekrutację, selekcję, szkolenie i indoktrynację 
przyszłych zamachowców, opierając się na ściśle przyjętych kryteriach. 
Zróżnicowanie procesu pozyskania, doboru i przygotowania kandydata do 
realizacji misji samobójczej ma zminimalizować ryzyko niepowodzenia 
przedsięwzięcia. Ryzyko to najczęściej obejmuje: zupełne niepowodzenie 
przeprowadzonej akcji, zagrożenie represjami ze strony przeciwnika wymierzonymi 
wobec organizacji terrorystycznej, a także uszczuplenie różnego rodzaju zasobów 
(osobowych, finansowych, materiałowych, militarnych) w wyniku nieprawidłowo 
przeprowadzonego zamachu.

41
 

Wśród kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji są: zaangażowanie 
religijne kandydata, jego predyspozycje i umiejętność zachowania tajemnicy, co 
ma gwarantować powodzenie przyszłej misji samobójczej. W procesie rekrutacji 
organizacja zwraca ponadto dużą uwagę na zagrożenie kolaboracją. Dokonywanie 
selekcji wśród kandydatów na zamachowców-samobójców wynika także z faktu, że 
osób chętnych do oddania życia w samobójczym zamachu jest więcej niż potrzeb 
organizacji w tym zakresie. Duża liczba ochotników daje możliwość typowania 
kandydata spełniającego wszystkie kryteria organizacji. Na etapie doboru 
kandydatów ważne znaczenie ma nie tylko to, jak oni postrzegają śmierć, ale 
przede wszystkim to, jak traktują życie. Zwraca się uwagę, że osoby depresyjne, 
pozornie odpowiadające kryterium zgody na samobójczą śmierć, nie są 
wartościowe dla organizacji. Nie można bowiem liczyć na ich skuteczność  
w działaniach bardziej skomplikowanych pod względem wykonawczym, czy takich, 
które wymagają pewnego zakresu samodzielności działania.

42
 Zdarza się, że od 

podjęcia decyzji o gotowości do zamachu samobójczego do jego realizacji mija 
kilka lat, co rodzi trudności w organizacji życia terrorysty. Zakłada się ścisłe 
przestrzeganie tajemnicy, często także życie w emigracyjnej izolacji, a także 
niepewność, zarówno ze względu na ogólne zagrożenia ze strony przeciwników 
organizacji terrorystycznej, jak też co do czasu i miejsca dokonania zamachu 
samobójczego. Życie w tego rodzaju specyficznych warunkach zarówno 
psychicznych, jak i środowiskowo – sytuacyjnych wymaga od kandydata na 
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zamachowca – samobójcę wielu szczególnych cech osobowościowych, a nie tylko 
gotowości do poświęcenia życia. 

Osoba depresyjna, która zdradzałaby skłonności samobójcze jest zbyt 
ryzykowna dla organizacji. Kandydat na na zamachowca – samobójcę, który ma  
w wyniku realizacji zadania zostać męczennikiem – musi chcieć żyć.

43
 

Dokonywanie wyboru spośród kandydatów, którzy mają takie odniesienie do życia 
jednocześnie wskazuje, że zamachowcy – samobójcy nie są osobami chorymi 
psychicznie, nie są stereotypowo określanymi szaleńcami. 

Badacze problemu wskazują na to, że organizacje terrorystyczne mobilizują 
większą liczbę bojowników niż wynika to z ich faktycznych potrzeb, aby zapewnić 
sobie wykonawcę zamachu nawet w warunkach koniecznej eliminacji wcześniej 
wybranych kandydatów.

44
 Zróżnicowanie kryteriów rekrutacji, a także złożoność 

konkretnej misji samobójczej zwiększa prawdopodobieństwo takiej konieczności,  
a jej wykorzystanie ma bezpośrednio wpływ na skuteczność działań organizacji. 

Przygotowanie przyszłego zamachowcy – samobójcy zakłada odbycie  
przez niego procesu szkolenia, które obejmuje zarówno indoktrynację religijną, jak 
i polityczną propagandę.

45
 Celem zadań szkoleniowych jest, oprócz przekazania 

koniecznej wiedzy, która będzie wykorzystywana przez osobę szkoloną na 
dalszych etapach jej organizacyjnego członkostwa,

46
 także sprawdzenie jej 

zaangażowania w sprawy organizacji i misji samobójczej. Przyszły zamachowiec 
jest poddawany procesowi oczyszczenia duchowego poprzez praktykę postu, 
nocnej modlitwy, zadośćuczynienia za popełnione grzechy.

47
 Jak podkreśla się  

w literaturze omawiającej cechy konfliktu izraelsko – palestyńskiego, w ramach 
indoktrynacji kandydata do misji samobójczej musi on potwierdzić swoją wiarę oraz 
znajomość i zrozumienie odpowiednich części Koranu. Ponadto potwierdza on 
swoją odwagę, a także umiejętność zachowania tajemnicy. Najczęściej opuszcza 
swój rodzinny dom bez pozostawienia po sobie żadnych śladów. Realizowane  
w trakcie szkolenia sprawdzenie gotowości do śmierci odbywa się m.in. w taki 
sposób, że osoby szkolone uczestniczą w tzw. próbnych pogrzebach tj. są 
umieszczane w grobie (najpierw z innymi osobami, następnie pojedynczo), potem 
recytują fragment Koranu. Taka osoba jest po pewnym czasie uwalniana  
i zostawiana sama na dwa dni i noce, podczas których ma czytać Koran. Po takiej 
próbie stwierdza się ostateczną przydatność do realizacji samobójczej misji.

48
 

Szczególnym elementem ostatniego przygotowania zamachowca do 
samobójczej śmierci jest sporządzenie testamentu w formie listu, kasety 
magnetofonowej lub wideo. Tło takiego nagrania stanowi sztandar lub inna 
symbolika organizacji. Ponadto tuż przed realizacją samobójczej misji 
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zamachowiec dopełnia czynności rytualnych m.in. wkłada czyste ubranie, bierze 
udział we wspólnej modlitwie.

49
 

Organizacje terrorystyczne dążą do tego, aby w niedługim czasie po 
zakończeniu pełnego procesu przygotowania zamachowca – samobójcy skierować 
go do wykonania zadania. W ten sposób starają się jeszcze dodatkowo zmniejszyć 
ryzyko ewentualnego wycofania się kandydata z realizacji misji i ryzyko 
przekazania przez niego komukolwiek informacji na jej temat oraz zminimalizować 
prawdopodobieństwo wykrycia zamachowcy i planowanej akcji przez siły 
przeciwnika. Potrzeba zachowania tajemnicy w zakresie przyszłego ataku jest 
wiodącą podstawą rozdrobnienia etapu planowania samobójczego z wyraźnym 
podziałem zakresów decyzyjnych i działań operacyjnych, obejmujących m.in. 
dostarczenie zamachowcowi fałszywych dokumentów, broni, ubrań lub innych 
elementów ułatwiających ukrycie prawdziwej tożsamości, dostarczenie środków 
transportu. 

Wśród samobójstw dokonywanych przez członków organizacji 
terrorystycznych trudno odnaleźć typowe czynniki ryzyka zachowań

50
 

samobójczych takie jak używanie alkoholu lub narkotyków, zaburzenia nastroju, 
schizofrenia, lekomania czy też podejmowanie wcześniejszych prób 
samobójczych.

51
 

Zagadnienie samobójstw terrorystycznych jest problematyczne, także  
z powodu utrwalonych stereotypów społecznych dotyczących osób dokonujących 
samobójstw terrorystycznych.

52
 Powszechnie uznaje się, że terrorystą-samobójcą 

jest „szaleniec”, osoba, która wykazuje odstępstwa od normy zdrowia 
psychicznego. Takiej prawidłowości nie potwierdzają prowadzone badania w tym 
zakresie. Treść takiego stereotypu wynika z próby racjonalnego wyjaśnienia 
zachowań, których obraz budzi uzasadnione przerażenie, a które w drastyczny 
sposób odbiegają od biologicznej potrzeby ochrony swojego życia, a także 
stanowią naruszenie obowiązujących norm społecznych. Na kształtowanie 
stereotypu samobójcy – terrorysty dotkniętego chorobą psychiczną mają wpływ 
komentarze prasowe i telewizyjne, a także wykorzystywanie w ten sposób wątku 
samobójstwa terrorystycznego w treściach fabularnych. 

Omawiając problem stereotypowego ujmowania zjawiska samobójstwa 
terrorystycznego, A. Czabański wskazuje, że „Terrorysta bywa przedstawiany jako 
ktoś, kto odbiega swoim zachowaniem od reszty społeczeństwa, zachowując się 
przy tym często irracjonalnie. Stereotyp taki buduje się po to, by wytłumaczyć, że 
te okrutne zdarzenia są dziełem ludzi szalonych. Opinia publiczna potrzebuje 
jakiegoś wyjaśnienia krwawych zamachów terrorystycznych. (...) Poszukiwanie 
uzasadnienia zachowań szokujących opinię publiczną, na przykład samobójczych 
ataków terrorystycznych, skłania ludzi do sformułowania przekonania, że są one 
jakąś formą szaleństwa”.

53
 Można uznać, że jest to jeden ze sposobów obrony 

społeczeństwa przed istotnej miary zagrożeniem w postaci ataku terrorystycznego 
z wykorzystaniem zamachowcy – samobójcy. Uznanie terrorystów-samobójców za 
osoby psychicznie chore pozwala tym samym wierzyć, że należą oni do społecznej 
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mniejszości i widzieć w tym pewną nadzieję na mniejszą częstotliwość tego typu 
zagrożenia. 

Badania dotyczące terroryzmu i samobójstwa pokazują, że jakkolwiek czyny 
popełniane przez terrorystów – samobójców mają znamiona szaleństwa to jednak 
nie można ich traktować jako dowód szaleństwa.

54
 Samobójstwo terrorysty 

dokonane w trakcie akcji terrorystycznej, wykorzystane dla zapewnienia 
skuteczności realizacji celu może być udziałem osoby chorej psychicznie, ale 
równie dobrze może być dokonane przez osobę w pełni zdrową psychicznie, którą 
cechuje jednak skrajna bezwzględność.

55
 

Efekt strachu jaki zapewnia wykorzystanie samobójstwa w realizacji celów 
terrorystycznych jest w pełni uświadamiany zarówno przez organizację 
terrorystyczną jak i samych zamachowców.

56
 

A. Czabański zwraca uwagę, że „Badania izraelskie dowodzą, że potrzebny 
jest pewien splot uwarunkowań społecznych, kulturowych i politycznych, aby jakaś 
grupa ekstremistów rozpoczęła ataki samobójcze. W takich okolicznościach niemal 
każdy może zostać zamachowcem samobójcą”.

57
 Takie spostrzeżenia 

potwierdzają ustalenia innych autorów mówiące o tym, że nie ma typu osobowości 
skłonnej do samobójstwa i dokonującej aktów terroru.

58
 

Wykorzystywanie zamachów samobójczych ma związek z przyjętą strategią 
działań terrorystycznych, która ma gwarantować:

59
 

1) precyzyjną realizację celu ataku. W sytuacji w pełni zakładanej śmierci 
samobójczej jest to możliwe, ponieważ nie występują żadne konieczności 
ochronne i prewencyjne dla zamachowców, nie trzeba zabezpieczać 
odwrotu. Organizacja decydując się na wykorzystanie zamachu 
samobójczego nie musi zapewniać sprawcy trasy ucieczki czy innych 
rozwiązań ewakuacyjnych, co stanowi zawsze najbardziej problematyczny 
element zamachów, które nie zakładają śmierci samobójczej; 

2) maksymalizację szkód ataku, zarówno jeśli chodzi o liczbę zabitych, jak też 
straty materialne oraz efekt psychologiczny w postaci totalnego strachu  
i paniki ludności cywilnej; 

3) utrudnione ściganie współsprawców i organizatorów ponieważ 
przygotowanie ataku zakłada minimalizowanie ewentualnych śladów, jakie 
mogłyby pozostać po zamachowcach – samobójcach. To z kolei w dalszej 
konsekwencji zapewnia powodzenie kolejnych działań organizacji 
terrorystycznej; 

4) spektakularność zamachu samobójczego terrorystów wywołuje długotrwałe 
skutki strachu w społeczności międzynarodowej, co powoduje, że liczba 
tego rodzaju ataków może być mniejsza, bo elementem siły ich 
oddziaływania jest dodatkowo dramaturgia śmierci samobójczej. 
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 T. Białek, op. cit., s. 103 
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  Loc. cit. 
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  „Terroryści (...) zdają sobie sprawę z tego, że niewiele zdarzeń tak oddziałuje na ludzi jak 
samobójstwo” – A. Czabański,op. cit., s. 314 
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 Ibidem, s. 315 
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B. Hołyst, Teroryści – samobójcy, „Suicydologia”, Rocznik Polskiego Towarzystwa 
Suicydologicznego. Warszawa 2005, t. I, s. 104 
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 B. Hołyst, Terroryzm, t. 1, s. 650-651; Por. A. Czabański, op. cit, s. 286 
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Posłużenie się zamachem samobójczym pozwala na jego zaplanowanie  
w najlepszym czasie i miejscu, w najdogodniejszych okolicznościach tak, aby 
rozmiar szkód był jak największy. Samobójca staje się swego rodzaju bombą – 
nośnikiem, która przenosi ładunek wybuchowy na optymalne miejsce i detonuje 
go

60
. Terroryści – samobójcy osiągają więc maksymalną skuteczność przy 

ograniczonym do minimum ryzyku dla organizatorów, gdyż na miejscu zamachu 
giną zazwyczaj młodociani sprawcy.

61
 Z tego powodu organizacja nie traci 

doświadczonych przywódców, strategów, ideologów, którzy z powodzeniem mogą 
przygotowywać kolejne działania zgodne z przyjętymi celami organizacji. 

Skuteczność działań terrorystycznych z wykorzystaniem zamachu 
samobójczego dodatkowo zwiększa się w związku z przyjętymi formami 
konspiracji. A. Czabański podaje, że „W Strefie Gazy lub na Zachodnim Brzegu 
Jordanu obowiązują określone formy konspiracji samobójczych grup 
terrorystycznych. W dużej mierze opierają się one na społecznym poparciu  
ze strony otaczającego społeczeństwa. Zgoła odmiennie rzecz się ma  
w społeczeństwach europejskich, w których również działają radykalne islamskie 
grupy emigrantów z krajów Bliskiego Wschodu. Funkcjonują one w zupełnie 
odmiennych kontekstach społeczno – kulturowych i są potępiane przez większość 
populacji”.

62
 

Uznaje się, że zalety stosowania terroryzmu samobójczego są przyczyną 
wzrostu liczby takich incydentów zarówno w strefie konfliktu izraelsko-
palestyńskiego, jak też w Iraku czy Afganistanie.

63
 Bezpieczeństwo organizacji 

terrorystycznej przy bardzo niewielkim ryzyku ustalenia jej odpowiedzialności jest 
silnym argumentem za wykorzystywaniem w praktyce tej metody walki. Ważne jest 
też ograniczenie kosztów finansowych takich operacji, a ponadto fakt, że mają one 
bardzo duży wpływ na media, zapewniając oglądalność dokonań organizacji 
terrorystycznych. 

 
Samobójstwa terrorystyczne jako metoda taktyki konfliktu 

asymetrycznego 
Prowadzona przez organizacje terrorystyczne walka ma charakter konfliktu 

asymetrycznego. Terroryści nie dysponując przygotowaniem militarnym 
proporcjonalnym do sił przeciwnika poszukują nowych metod walki, przy pomocy 
których wykorzystują słabe strony przeciwnika jako własną siłę. Jak podkreśla  
A. Czabański, „W wojnie asymetrycznej strony stosują takie taktyki, które są dla 
nich korzystniejsze, aby wykorzystać słabość i realną bądź subiektywną 
bezbronność wroga. Wojna asymetryczna oznacza, że jedna ze stron konfliktu jest 
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  A. Czabański, op. cit, s. 287 i literatura tam powołana. 
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 B. Hołyst, Terroryzm, t. 1, s. 651 
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 A. Czabański, op. cit., s. 318. Ponadto A.Czabański zwraca uwagę, że „Terroryści samobójcy tworzą 
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do oddania życia za wielką ideę i za towarzyszy, nie bacząc na krzywdy wyrządzone przypadkowym 
osobom”. A. Czabański, op. cit., s. 474 
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niezdolna do stosowania taktyki jej przeciwnika lub jej niechętna”.
64

 Nie mogąc 
zmierzyć się w równej walce z profesjonalnie przygotowaną armią państwową, 
decydują się na niekonwencjonalne sposoby, które zapewnią im optymalną 
skuteczność. Wśród tych metod znajdują się działania partyzanckie, porwania, 
umieszczanie ładunków wybuchowych przy drogach i samochodach, ostrzeliwania 
ludności cywilnej, a także wykorzystywanie samobójstw terrorystycznych. 

Analizy dotyczące działań terrorystycznych w kontekście wojny asymetrycznej 
prowadzą do wniosku, że nie tylko różnice militarne są przyczyną asymetrii. 
Występują również „(...) asymetryczne wartości, asymetryczny nacisk  
i asymetryczne cele, które zestawia się z jakościowymi i ilościowymi różnicami 
dotyczącymi możliwości militarnych. To z kolei determinuje stosowania 
asymetrycznych taktyk”.

65
 Silniejsza strona w konflikcie asymetrycznym 

koncentruje się na umiejętnościach przeciwnika w walce, podczas gdy strona 
słabsza próbuje osłabić wolę walki silniejszego przeciwnika. Dokonuje tego 
wykorzystując takie taktyki walki, przed którymi trudno jest się obronić, stosowane 
działania opiera na elemencie zaskoczenia, zmianie obszaru walki, a ponadto 
angażuje wszystkie grupy społeczne i obiera za cel duże segmenty populacji 
wroga.

66
 W tym zakresie chodzi o stosowanie taktyki, która znajduje poparcie 

wśród miejscowej ludności, która za cel wybiera np. całą ludność danego państwa 
lub nieustannie przenosi miejsce prowadzonych działań do różnych miast lub 
różnych innych obszarów.

67
 

Osłabienie woli walki silniejszego przeciwnika odbywa się w zasadzie  
w oparciu o wszystkie wyżej wymienione elementy taktyki, a przede wszystkim 
poprzez wywoływanie silnego strachu wśród całej społeczności strony 
atakowanej.

68
 

Dla organizacji terrorystycznej samobójcze ataki terrorystyczne są bardzo 
ważne ze względu na ich złożoną funkcjonalność. A. Czabański podaje, że 
przejawia się ona w dwojaki sposób. Po pierwsze dochodzi do konsolidacji 
zwolenników samobójczej walki terrorystycznej, co ma wpływ na narastające  
w nich przekonanie o słuszności przyjęcia samobójstwa jako skutecznej formy 
walki. Poprzez element śmierci walka nabiera dodatkowego uzasadnienia. Po 
drugie natomiast, siła oddziaływania terroryzmu posługującego się samobójstwem 
zwiększa się z powodu specyfiki odbioru przekazów medialnych przez 
społeczeństwa atakowane. Telewizyjne przekazy przedstawiające w szczegółach 
dramat rozlewu krwi nasilają uczucie przerażenia poszczególnych osób i całych 
społeczeństw realizując jeden z głównych celów działań terrorystycznych.

69
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Motywacja samobójstwa terrorystycznego 
Pomiędzy indywidualnymi motywacjami terrorystów – samobójców  

a uwarunkowaniami działania organizacji terrorystycznych istnieje wyraźny 
związek.

70
 Organizacja terrorystyczna nie mogłaby posługiwać się zamachami 

samobójczymi, gdyby w szeregach jej członków nie było osób wyrażających 
gotowość do samobójczej śmierci. Z drugiej strony, najbardziej zmotywowana do 
samobójczej śmierci osoba raczej nie mogłaby skutecznie dokonać samobójczego 
zamachu terrorystycznego bez wsparcia organizacji. Poza tym, organizacja ma 
także istotny wpływ na indywidualną motywację zamachu samobójczego. Może ją 
inicjować wówczas, kiedy wstępujący do organizacji terrorystycznej nie ma jeszcze 
w ogóle ukształtowanej motywacji zachowań samobójczych, może następnie ją 
utwierdzać i rozwijać – w sytuacji, gdy terrorysta już na etapie rekrutacji miał ją 
ukształtowaną w podstawowym zakresie. Może także ostatecznie katalizować 
zamach samobójczy, zapewniając równocześnie wszystkie środki techniczne, 
decydując o wyborze czasu, miejsca i okoliczności zamachu. W literaturze 
jednoznacznie podkreśla się, że terroryzm samobójczy nie byłby tak skuteczny bez 
wsparcia organizacji terrorystycznej. Zapewnia ona pełne zaplecze konieczne do 
przygotowania i realizowania walki. Organizacja odpowiada za zdobywanie 
funduszy na finansowanie wszystkich działań, zaopatrzenie w broń, rekrutację, 
szkolenie, indoktrynację przyszłych samobójców, strategię, a także dobór celów. 

W kontekście takich zależności należy przyjąć, że na motywację samobójstw 
terrorystycznych mają wpływ dwie grupy czynników: indywidualne  
i organizacyjne.

71
 Na czynniki indywidualne składają się zarówno cechy 

osobowościowe jak też wpływ środowiska działający na jednostkę w trakcie  
jej rozwoju (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, wspólnota religijna), co  
w konsekwencji decyduje o podłożu motywacyjnym zachowania samobójczego. 
Czynniki organizacyjne natomiast to bezpośrednie działanie struktur organizacji, 
zbieżne z jej celami działania, które występuje z różną intensywnością  
na poszczególnych etapach członkostwa organizacyjnego terrorysty. Jest to 
indoktrynacja, szkolenie, przyporządkowywanie do różnych czynności i udział  
w walce, które z jednej strony konsekwentnie przygotowują do realizacji 
poszczególnych zadań o charakterze „ogólnym” w ramach organizacji 
terrorystycznej tj. nie specyficznym dla metody zamachu samobójczego, z drugiej 
natomiast-są szczególnym ukierunkowaniem na cel samobójczy. 

Wśród czynników indywidualnych znajdują się: chęć osiągnięcia korzyści  
w życiu pozagrobowym, pragnienie zemsty za krzywdy lub śmierć osób 
najbliższych (członków rodziny, przyjaciół). Podłoże organizacyjne 
terrorystycznego zamachu samobójczego charakteryzuje się z kolei silnym 
uzasadnieniem politycznym (motywacją organizacji do osiągnięcia celów 
politycznych) oraz względami taktycznymi.

72
 Motywacja samobójstwa 

terrorystycznego jest przedstawiana jako specyficzna kombinacja motywów 
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religijnych, personalnych, nacjonalistycznych, ekonomicznych, socjologicznych  
i psychologicznych, które skłaniają do samobójczych ataków terrorystycznych.

73
 

Podłoże motywacyjne terrorystycznych zamachów samobójczych jest także 
silnie kształtowane przez potrzebę odzyskania poczucia godności i dumy, które 
zostały wyraźnie umniejszone przez doświadczenia upokarzające i poniżające 
samego terrorystę lub kogoś z jego najbliższych.

74
 Ważna jest obietnica czci oraz 

strach przed wstydem.
75

 Prowadzona w wielu środowiskach (domu, szkole, 
organizacji terrorystycznej) indoktrynacja stopniowo buduje przekonanie zarówno  
o konieczności oddania życia za „słuszną sprawę”, jak też o swego rodzaju 
atrakcyjności takiej śmierci. Uznawanie terrorystów – samobójców za 
męczenników utwierdza młodych ludzi – rekrutowanych do organizacji 
terrorystycznej o ważności takiego modelu walki i ich szczególnej w niej roli. Istotne 
znaczenie ma także to, że „Przywódcy islamskich organizacji terrorystycznych 
wykorzystują fakt ubóstwa i zacofania wyznawców Koranu do budowania w nich 
nienawiści wobec zachodniej cywilizacji, wskazując na nią jako na źródło ich nędzy 
i niedostatku”.

76
 

A. Czabański, analizując religijną motywację terrorystów samobójców na 
przykładzie konfliktu izraelsko – palestyńskiego, stwierdza, że „Ruch islamski 
postrzega silne zagrożenie kultury islamskiej ze strony Zachodu i Izraela.  
W związku z tym formułuje stwierdzenie, że święta wojna jest aktem samoobrony 
przeciwko „wrogom Boga”. Tak więc samobójcze ataki terrorystyczne i inne akty 
przemocy są uważane za legalne i uzasadnione środki samoobrony”.

77
 Podobnie 

zjawisko terroryzmu samobójczego przedstawia B. Hołyst.
78

 Badanie motywacji 
terrorystów – samobójców prowadzi do wniosku, że szczególnie ważny jest też kult 
męczeństwa.

79
 

W samobójczej motywacji religijnej istotne jest przekonanie, że jeśli straci się 
życie podczas walki uzyska się nagrodę w życiu pozaziemskim. Ponadto, bardzo 
motywująca jest też świadomość, że po śmierci podwyższy on swój społeczny 
status. Samobójca może być nawet obiektem szczególnej czci oddawanej przez 
społeczność popierającą taką metodę zamachów jako sposób rozwiązywania 
konfliktów.

80
 

Częstym zjawiskiem jest radykalizacja podstaw religijnych i ideologicznych 
zamachu samobójczego, jeśli zamachowiec znajduje się w warunkach emigracji.

81
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Brak wsparcia w najbliższym otoczeniu i poczucie izolacji od społeczności 
państwa, w którym przebywa powoduje, że z większą siłą przejawia się chęć walki 
na tle bardzo jaskrawego różnicowania wartości, postaw i zachowań. 

W zakresie analiz konfliktu izraelsko – palestyńskiego i występujących w jego 
ramach motywacji do samobójstw terrorystycznych, zwraca się szczególną uwagę 
na motyw zemsty za śmierć kogoś bliskiego. „Ze względu na niewielki obszar 
rozgrywającego się konfliktu (...), długość trwania konfliktu, dużą gęstość 
zaludnienia i wysoki współczynnik ofiar i rannych niemal każdy Palestyńczyk zna 
lub znał osobiście kogoś, kto został zraniony lub zabity podczas trwania konfliktu. 
Nawoływania do zemsty nie pozostają więc bez echa”.

82
 

Ważne znaczenie ma ponadto motywacja nacjonalistyczna. Prowadzona 
przez terrorystów (w tym także terrorystów – samobójców) walka jest uzasadniana 
potrzebą odzyskania terytorium, które zostało niesłusznie zagarnięte. 

Kolejnym motywem o charakterze dodatkowym, który ma znaczenie  
w terroryzmie samobójczym jest motyw ekonomiczny kształtowany przez niski 
status materialny samobójcy i jego rodziny.

83
 Motyw ten nie jest traktowany jako 

główny, ponieważ występowanie złej sytuacji ekonomicznej kandydata na 
terrorystę – samobójcę nie jest wystarczające do podjęcia decyzji i działań, które 
oznaczają pozbawienie siebie życia. Znane są przykłady społeczeństw, w których 
sytuacja ekonomiczna i gospodarcza jest bardzo trudna, a jednak nie występuje 
terroryzm samobójczy. Poza tym wiele przypadków terrorystów – samobójców 
pochodzących z wysoko sytuowanych materialnie rodzin, również nie daje podstaw 
do traktowania trudności ekonomicznych w kategoriach samodzielnego motywu. 
Motyw ekonomiczny należy uznać za współistniejący, stanowiący dodatkowe 
wzmocnienie kształtowanej innymi czynnikami sytuacji motywacyjnej np. 
ideologicznymi. Zła sytuacja ekonomiczna jest podstawą do rozpatrywania 
swojego życia w kategoriach braku nadziei. Brak perspektyw na zmianę takiej 
sytuacji, któremu towarzyszy mocna podbudowa religijna i ideologiczna walki  
z wrogiem, uzasadnia poświęcenie własnego życia w obronie cenionych wartości  
z jednej strony, z drugiej natomiast jest jakąś formą wyzwolenia z uciążliwości 
niedostatku i biedy. Niemożliwość osiągnięcia sukcesu w społeczności 
ograniczonej terytorialnie, ekonomicznie i kulturowo czyni wyjątkowo atrakcyjną 
perspektywę wyróżnienia się poprzez śmierć samobójczą. Uzyskanie statusu 
męczennika jest alternatywą takiego kłopotliwego położenia, ponieważ ochotnik – 
samobójca cieszy się wyjątkowym uznaniem, społeczność swoim nastawieniem  
i aprobatą połączoną z kultem męczeństwa czyni ze zwykłej jednostki jednostkę 
nieprzeciętną, wyjątkowo cenną, także ze wspólnotowego punktu widzenia. 

Wspomniany wyżej kult terrorysty – samobójcy jest ważną przyczyną,  
z powodu której młodzi ludzie wyrażają chęć poniesienia śmierci i podejmują  
w ramach organizacji terrorystycznej działania bezpośrednio do niej prowadzące. 
To społeczne wzmocnienie indywidualnych motywacji zamachu powoduje, że 
terroryzm samobójczy ma zarówno zwolenników, aprobujących taką metodę walki 
jak i ochotników w pełni gotowych, aby oddać życie. W analizie każdego przypadku 
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 A. Czabański, op. cit., s. 274 
83

 Po samobójstwie terrorysty często dochodzi do poprawy sytuacji jego rodziny. Wyraża się to zarówno 
podwyższeniem poziomu finansowego rodziny (wypłata oznaczonej sumy pieniędzy, zapewnienie 
lepszego mieszkania, pomoc rzeczowa w postaci wyposażenia mieszkania), jak też statusu 
społecznego (uznanie wśród społeczności). 
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popełnienia samobójstwa, w tym także samobójstwa terrorystycznego, ustala się 
zarówno występowanie motywacji o charakterze indywidualnym, jak też 
organizacyjnym.

84
 

 
Zakończenie 
Samobójstwa terrorystyczne zaliczane są do samobójstw altruistycznych,

85
  

w których poświęcenie życia jest uzasadniane potrzebą osiągnięcia jakiś ważnych 
wspólnotowych celów.

86
 Do najbardziej typowych samobójstw o takim charakterze 

zalicza się samospalenia będące formą protestu czy też głodówki protestacyjne 
prowadzące do śmierci. Zwraca uwagę w tych przypadkach, że samobójstwo jest 
rodzajem walki bez wykorzystywania przemocy.

87
 Specyfika kręgu kulturowego, 

definiowanego przez elementy sakralne przypisywane konkretnym doktrynom 
religijnym, a także odpowiednio interpretowane

88,
 ma znaczenie dla sposobu 

popełniania samobójstwa. Jest ono bowiem częścią w/w „walki bez przemocy”, bo 
poza samym samobójcą nie ma dodatkowych ofiar. W przypadku samobójstw 
terrorystycznych jest inaczej, śmierć terrorysty łączy się ze śmiercią wielu innych 
osób, najczęściej przypadkowych i niewinnych z punktu widzenia podstaw konfliktu 
społecznego, w rozwiązywaniu którego samobójca bierze udział. 

Analiza motywacji terrorystów – samobójców nasuwa pewne wątpliwości 
dotyczące definitywnego rozpatrywania takiego samobójstwa w kategoriach 
zachowania altruistycznego. Jakkolwiek ujawniana przez samobójców motywacja 
jest zawsze określana jako altruistyczna (walka o niezawisłość narodu, obrona 
wartości religijnych czy kulturowych), to jednak zgromadzone już na ten temat 
informacje nie pozwalają na jednoznaczność takiego przyporządkowania. 
Terroryści samobójcy decydując się na czyn samobójczy mają na uwadze jakąś 
nagrodę (nawet jeśli miałaby ona nastąpić po śmierci), liczą też na podniesienie 
prestiżu rodziny, ważny jest także motyw zemsty. Takie cechy podłoża 
motywacyjnego „zaburzają” jednoznaczność typowania samobójstwa 
terrorystycznego w kategoriach zachowań altruistycznych. 

Ponadto, jak podkreśla M. Jarosz, samobójcze zamachy terrorystyczne 
ukierunkowane są przede wszystkim na zabijanie innych. Autorka zwraca uwagę, 
że powoduje to „(...) konieczność innego, także w sensie teoretycznym, spojrzenia 
na fenomen terrorystycznych zamachów samobójczych. Są to bowiem-w zamyśle 
fanatyków i w rzeczywistości – ataki terrorystyczne skierowane na zabijanie. I to 
właśnie (zabójstwo) jest ich celem nadrzędnym. Śmierć samobójcza stanowi przeto 
niezbędny, honorowy i zaszczytny koszt przedsięwzięcia”.

89
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 A. Czabański zwraca uwagę, że „Pragnąc poznać motywacje sprawcy, musimy przeanalizować całe 
jego dotychczasowe życie. Jeden bodziec nie wyzwala takich reakcji. To musi być cały splot 
okoliczności, traumatycznych doznań odpowiednio frustrujący, ale także motywujący do czynu na 
rzecz wspólnoty czy społeczeństwa” – A. Czabański, op. cit., s. 469 

85
 Szerzej na ten temat E. Durkheim, Samobójstwo. Warszawa 2011, s. 277-307. Wyjaśniając istotę 
samobójstwa altruistycznego E. Durkheim podaje, że samobójstwo tego rodzaju „(...) nie wynika  
z tego, że jednostka daje sobie do tego prawo, ale z tego, że jest zobowiązana do samobójstwa. 
Jeżeli nie spełni tego obowiązku, zostaje ukarana niesławą, a także, bardzo często, karami 
religijnymi” – E. Durkheim, op. cit., s. 280. W literaturze funkcjonuje również pojęcie „samobójstwa  
z poświęcenia” – zob. B. Hołyst. Samobójstwo. Przypadek czy konieczność, s. 75-77 
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 A. Czabański, op. cit., passim 
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  Ibidem, s. 469 

88
 Loc. cit. 
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 M. Jarosz, Samobójstwa. Ucieczka przegranych. Warszawa 2004, s. 49-50 
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Problem samobójstw terrorystycznych rozpatrywany w kategoriach motywacji 
altruistycznej, pojawia się także w kontekście naśladownictwa czy też „marketingu 
samobójczego”.

90
 Jego cechą charakterystyczną jest to, że „Zarówno samobójstwa 

będące protestem politycznym, jak i samobójcze ataki terrorystyczne bywają 
wywoływane przez inicjatorów całych ciągów akcji naśladowczych”,

91
 co nie 

pozostaje bez wpływu na skalę zjawiska. 
Przedstawione w artykule szczególne uzasadnienie obecności samobójstw  

w prowadzonej przez terrorystów walce, sugeruje konieczność analizowania ich  
z wielu różnych punktów widzenia, traktując je wieloaspektowo.

92
 

Wśród samobójców dokonujących zamachów w ramach organizacji 
terrorystycznej są osoby odpowiadające w jakimś stopniu profilowi samobójcy 
terrorystycznego, ale zdarzają się też zamachowcy, których cechy osobowe  
i zachowanie odbiega zasadniczo od takiej charakterystyki i ogólnych zasad 
rekrutacji do organizacji terrorystycznej.

93
 

Oceniając samobójstwa terrorystyczne w kategoriach specyficznego 
zachowania indywidualnego, społecznego i organizacyjnego, należy także 
pamiętać, że na terenie wielu państw są obecni tzw. uśpieni terroryści,

94
 czekający 

na rozkaz wykonania samobójczych aktów terrorystycznych.
95

 Ich zidentyfikowanie 
jest niezwykle trudne. Między innymi z tego też powodu terroryzm jest określany 
jako zagrożenie o dużym stopniu nieprzewidywalności, a jego zwalczanie jest 
procesem trudnym, powolnym i kosztochłonnym.

96
 

 
Streszczenie 
Artykuł opisuje problem samobójstw terrorystycznych. W zakresie 

omawianego zagadnienia wyjaśniono definiowanie terroryzmu i samobójstwa. 
Samobójstwo zostało przedstawione jako specyficzna metoda walki  
organizacji terrorystycznych w kontekście konfliktu asymetrycznego. Ponadto  
opracowanie zawiera charakterystykę motywacji samobójstw terrorystycznych,  
z uwzględnieniem motywacji indywidualnej, społecznej i organizacyjnej. Terroryzm 
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 A. Czabański, op. cit, s. 472 
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 Loc. cit „Podczas konfliktu w Libanie każde kolejne samobójcze uderzenie wywoływało masowe 
zgłoszenia kandydatów do formacji samobójczych. Owe poszczególne ataki były celowo nagłaśniane 
ze szczegółami i wzajemnie napędzały kolejne akcje. O ile w przypadku samobójstw altruistycznych  
o podłożu politycznym owe ciągi działań naśladowczych odbywały się w sposób w miarę 
spontaniczny, o tyle podobne naśladowcze samobójcze ataki terrorystyczne były sterowane przez 
organizacje terrorystyczne czy polityczne (zarówno w strefie Bliskiego Wschodu, jak i Sri Lance). 
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i Palestyńczyków” – A. Czabański, op. cit., s. 473 
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samobójczy został przedstawiony w artykule jako część kariery terrorystycznej 
przestępcy. Samobójstwo terrorystyczne jest cechą tzw. nowego terroryzmu oraz 
rodzajem samobójstwa altruistycznego. 

 
Summary 
The article describes the problem of suicide terrorism. In terms of the issue in 

question explained the definition of terrorism and suicide. The suicide is presented 
as a specific method of combat terrorist organizations in the context of asymmetric 
conflict. Moreover, the development is a description of the motivation of suicede 
terrorism, including individual, social and organizational motivations. Suicide 
terrorism was presented in the article as part of a career criminal terrorist. Suicide 
terrorism is a feature of the so – called. new terrorism and a kind of altruistic 
suicide. 
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Marian KOPCZEWSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

HISTORIA ROZWOJU RELIGII ISLAMSKIEJ W POLSCE 
 – OD TATARA DO MUZUŁMANINA 

 
 

1. Kontakty z wyznawcami islamu w Polsce – geneza problemu 
Za pierwszy kontakt naszych przodków z wyznawcami islamu wielu badaczy 

uważa podróż Ibrahima ibn Jakuba po ziemiach polskich w latach 965-966. 
Według Encyklopedii, Ibrahim był z pochodzenia hiszpańskim Żydem, który 
przeszedł na islam.

1
 Szersze kontakty z wyznawcami islamu nastąpiły wraz  

z rozwojem handlu. Oprócz wymiany handlowej istniały inne kontakty, a wynikały 
one z narastającego konfliktu pomiędzy światem chrześcijańskim, a światem 
islamu. Symptomem nadchodzących konfliktów, w które Polska została uwikłana, 
była agresywna polityka imperium tureckiego i wydarzenia roku 1356, kiedy to 
Turcy uzyskali przyczółek w Europie, zdobywając Gallipoli.

2
 Symbolem 

bezpośredniego zaangażowania się Polaków w konflikt świata chrześcijańskiego 
ze światem islamu była wyprawa Władysława III Jagiellończyka zwanego 
Warneńczykiem przeciwko Turkom, zakończona klęską wojsk chrześcijańskich  
i śmiercią króla w bitwie pod Warną, w roku 1444. Aczkolwiek udział rycerzy 
polskich w wyprawach przeciwko Turkom miał miejsce wcześniej, czego 
przykładem może być udział w nich Zawiszy Czarnego.

3
 Polska, jako ówczesna 

potęga świata chrześcijańskiego w konfliktach z islamem stanowiła tzw. 
przedmurze chrześcijaństwa. Wynikało to nie tylko z faktu jej znaczenia w Europie, 
ale także z tego, że ówczesne interesy polityczne Polski w sferze wpływów były 
sprzeczne z dążeniami imperium ottomańskiego. Konfrontacja ta zaowocowała 
konfliktami polsko-tureckimi, które po kilku wiekach zmagań i wiktorii wiedeńskiej  
w 1673r. zostały ostatecznie rozwiązane w roku 1699 poprzez podpisanie pokoju 
karłowickiego.

4
 Ostatecznie, ponieważ w wyniku niewydolnych struktur 

politycznych państwa polskiego i preferowanego przez polską szlachtę systemu 
ekonomicznego (systemu folwarczno-pańszczyźnianego), jej warcholstwa  
i obojętności wobec bytu państwowego, co potwierdzają tzw. czasy saskie chociaż 
nie tylko one, Polska w latach 1772-1795 przestała być podmiotem na arenie 
międzynarodowej.

5
 W okresie porozbiorowym wielu Polaków znalazło na terenie 

Turcji schronienie, a wielu z nich, swoją drugą ojczyznę. O życzliwości Turcji 
wobec Polaków J. Pajewski, m. in. napisał: „W wieku XIX powstała nawet legenda, 
utrzymująca się długo, że Turcja nigdy nie uznała rozbiorów Polski. Istotnie nie ma 

                                                 
1
 Encyklopedia popularna PWN. Warszawa 1996, s.310, a także Dzieje Polski, pod red. J. Topolskiego, 
Warszawa 1993, s. 123 

2
 T. Manteuffel, Historia powszechna. Średniowiecze. Warszawa 1998, s. 333 

3
 Informacje na temat Zawiszy Czarnego są różne. Nie są do końca znane okoliczności jego śmierci. 
Według informacji zawartych w Encyklopedii(op. cit., s. 977) Zawisza Czarny zginął w roku 1428,  
w niewoli tureckiej. Wydaje się to mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że był to rycerz znany 
w całym ówczesnym świecie chrześcijańskim. Bardziej prawdopodobna wydaje się teza, że zginął 
podczas osłaniania odwrotu wojsk króla Zygmunta Luksemburczyka pod Gołębiem(Golubacz). 

4
 Historia od X-XX wieku. Polska i sąsiedzi, pod red. K. Grunberga, Toruń 1992, s. 76, a także:  
Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku. Warszawa 1991, s. 489 

5
 Ibidem, s. 98 
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formalnego aktu prawnego, w którym Porta zajęłaby stanowisko wobec dokonanej 
na Polsce zbrodni. Ale od tego daleko do demonstracji, o której szeroko w Polsce 
opowiadano, jakoby sułtan przyjmując korpus dyplomatyczny zawsze zapytywał 
manifestacyjnie: „A gdzie jest poseł Lechistanu?” I zawsze otrzymywał odpowiedź 
wielkiego wezyra: „- Najjaśniejszy Panie, poseł Lechistanu z powodu ważnych 
przeszkód nie zdążył jeszcze przybyć”.

6
 Niemniej bez względu na rodzaj  

i charakter kontaktów Polaków ze światem islamu, owoce zbliżenia w polskiej 
kulturze pozostały widoczne do dnia dzisiejszego. Spuścizną kontaktów z islamem 
było wzajemne przenikanie się kultur. Uwidoczniło to się w polskim stroju 
szlacheckim, zamiłowaniu do wschodniej broni i koni arabskich, zdobnictwie 
artystycznym, a nawet polskim słownictwie w tym, w wojskowym.

7
 Wiele z tych 

przejawów kultywowanych jest w tradycji polskiej do dnia dzisiejszego. Z okresu 
tego pozostało nam również do dzisiaj wiele z tych cech, które doprowadziły 
Rzeczpospolitą do upadku. 
 

2. Udział Tatarów w budowaniu państwowości polskiej  
i kształtowaniu stosunków Polski ze światem wyznawców islamu. 

W literaturze przedmiotu, w odniesieniu do Tatarów spotkać można się  
z określeniem ich jako Tatarzy litewscy, Tatarzy litewsko-polscy lub Tatarzy polscy. 
Określenie Tatarzy litewscy wynika z faktu, że to władcy Litwy jako pierwsi weszli  
w kontakt z Tatarami, którzy w okresie swojej ekspansji na zachód dokonali 
uzależnienia od siebie księstw ruskich. Wobec tych, którzy zasiedlali ziemie 
litewskie używano określenia Tatarzy litewscy. Z czasem w wyniku powiązań 
dynastycznych i podpisanej unii polsko-litewskiej, Tatarzy zaczęli zasiedlać ziemie 
polskie. Tych nazywano Tatarami polskimi. W odniesieniu do Tatarów polskich 
nazywano ich także Lipkami. W okresie funkcjonowania Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów określenie Tatarzy litewsko-polscy lub polsko-litewscy dotyczyło 
wszystkich Tatarów zamieszkujących ziemie Polski i Litwy. Współczesne używanie 
nazwy Tatarzy polscy odnosi się do tych spośród nich, którzy mieszkają w Polsce  
i są jej obywatelami. 

Kontakty z przedstawicielami świata islamu to nie tylko kontakty z ludami 
pochodzenia arabskiego czy tureckiego. To także kontakty z ludami, które  
w wyniku podbojów Arabów znalazły się pod ich panowaniem. Jednym z takich 
ludów byli Tatarzy, a ich rodowód wywodził się z mongolskich stepów. Stepów 
zamieszkiwanych przez plemiona mongolskie, wyznające szamanizm i rządzone 
przez swoich wodzów. Jednym z nich był Temudżyn, który doprowadził do ich 
zjednoczenia i scentralizowania władzy, przyjmując tytuł wielkiego chana, czyli 
Czyngis – chana. Sukcesy podbojów Czyngis – chana doprowadziły do powstania 
imperium, którego zachodnie granice dochodziły do wschodnich i południowych 
rubieży Rusi. Umierając (1227 r.) dokonał podziału imperium na cztery części, 
przydzielając Chorezm i Step Kipczacki dla swego wnuka Batu. Mimo podziału, 
jedność imperium nie uległa rozbiciu. To właśnie ekspansja mongolska w połowie 
XIII wieku zachwiała światem islamu. Początek upadku i rozkładu państwa nastąpił 
po śmierci wielkiego chana Mangu (1259 r.) oraz w trakcie sprawowania władzy 
przez Kubilaja. W wyniku rozpadu, niezależność polityczną na zachodzie imperium 
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uzyskała Złota Orda i Chanat Kipczacki, Chanat Turkiestański i Chanat Perski 
podlegające silnym wpływom islamu. Rozpad Chanatu Kipczackiego nastąpił po 
przyjęciu islamu przez Berke – chana w wyniku czego, pomiędzy Morzem 
Kaspijskim a Morzem Czarnym powstał nowy chanat zwany nogajskim.

8
 

Do pierwszych kontaktów Polaków z Tatarami, a dokładnie Tatarami 
kipczackimi doszło w wyniku ich najazdu w listopadzie 1240 r. Jednak siły te 
wycofały się. Właściwy atak nastąpił w trzy miesiące później, a jego celem było 
odcięcie Węgier od ewentualnej pomocy z Polski. 

Najazdy Tatarów na Polskę w ciągu XIII wieku miały miejsce dwukrotnie.  
W roku 1259 i przełomie lat 1287-1288.

9
 Inaczej wyglądała sprawa księstw ruskich, 

które Tatarzy postanowili od siebie uzależnić. Wcześniej bo w roku 1236 
Subugedej w imieniu Batu – chana poprowadził tiumeny tatarskie(nazwa oddziałów 
mongolskich, których liczebność wynosiła ok. 10 tys. wojowników) przeciwko 
państwu Bułgarów kamskich. Po ich pokonaniu pod koniec 1237 r. podjął działania 
wojenne przeciwko księstwom ruskim, które w 1223 r. udzieliły wsparcia 
Połowcom. Po spustoszeniu Rusi Zaleskiej i spaleniu miast, oddziały pod wodzą 
Subugedeja dotarły do ziemi nowogrodzkiej. Spaliły Torżok i stamtąd skierowały 
się na południe poprzez Czernichów i Kijów. Bunt na ziemiach chanatu 
spowodował przerwanie wyprawy. Kontynuacją poprzedniej była wyprawa na 
przełomie 1239 i 1240 roku, w trakcie której doszło do spustoszenia ziem  
i uzależnienia Księstwa Czernihowskiego i Księstwa Perejasławskiego, a Kijów 
uległ całkowitemu spaleniu.

10
 Od tego czasu, księstwa ruskie znalazły się pod 

zwierzchnictwem tatarskim, a jego przejawem był tzw. Jarłyk, czyli pisemna zgoda 
chana na sprawowanie władzy wielkiego księcia. Zwierzchnictwo chana uznawał 
zarówno Aleksander Newski, jak również Władysław Jagiełło, kiedy był Wielkim 
Księciem Litwy, następnie Witold. Innym przejawem zwierzchności chana nad 
księstwami ruskimi było ustanowienie w nich swoich namiestników, których 
głównym zadaniem było ściąganie daniny. Pobyt ich wymagał posiadanie własnej 
służby oraz siły zbrojnej. I w tym fakcie należy upatrywać początków przenikania 
elementu tatarskiego na ziemie ruskie. Były i inne przyczyny, które powodowały, że 
co jakiś czas na ziemie poszczególnych księstw napływał element tatarski. Były to 
najazdy tatarskie, odwetowe wyprawy Rusinów, a także wewnętrzne walki  
w chanatach, w wyniku których na ziemiach ruskich pojawiały się mniejsze lub 
większe grupy Tatarów. Często była to także emigracja w poszukiwaniu lepszych 
warunków życia. Dla książąt ruskich nie stanowiło to problemu. Tatarzy, jako 
świetnie wyszkoleni wojownicy, stanowili gotową siłę zbrojną. W zależności od 
hierarchii otrzymywali mniejsze lub większe nadania książęce zwłaszcza na 
obszarach przygranicznych, często zagrożonych przez sąsiada. Była też druga 
grupa osadników tatarskich, wywodząca się z jeńców wziętych przez Rusinów do 
niewoli. Sytuacja tej grupy Tatarów była zupełnie inna od tych, którzy na ziemie 
ruskie przybywali dobrowolnie. Z czasem Tatarzy asymilowali się z miejscową 
ludnością, co było zjawiskiem normalnym. Niektórzy zmieniali wyznanie, 
przejmowali obyczaje i miejscową kulturę. Byli jednak i tacy, którzy trwali w swojej 
wierze, tradycjach i obyczajach. Czynnikiem negatywnym, wpływającym na 
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zmniejszanie populacji był fakt, że podstawowym ich zajęciem była służba 
wojskowa w trakcie której, biorąc udział w walkach ginęli. Ten sam fakt był również 
przyczyną szybszej asymilacji poprzez zawierane małżeństw z kobietami spośród 
miejscowej ludności, ponieważ pozwalały one na przedłużenie rodu. Twierdzenie  
o wielkiej miłości Witolda do Tatarów jest przesadą, a zaprzeczeniem tego faktu 
jest jego wyprawa przeciwko Tatarom w 1399 roku, zakończona klęską w bitwie 
nad Workslą.

11
 Natomiast wielki szacunek Tatarów wobec Witolda wynikał  

z prowadzonej przez niego żelaznej i bezwzględnej dyscypliny oraz zwykłego 
strachu. Był to według Tatarów warunek niezbędny do sprawowania władzy,  
a jednocześnie według ich obyczajów, był to atrybut władców. Największy napływ 
Tatarów na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego miał miejsce w okresie 
panowania Witolda. Nie wynikało to z jego polityki zasiedlania ziem księstwa, lecz 
konfliktu chana Tochtamysza, który po zdobyciu władzy i odbudowaniu jedności 
politycznej Złotej Ordy, odzyskaniu zwierzchnictwa nad ziemiami ruskimi, rozpoczął 
podbój Kaukazu, znajdującego się w strefie wpływów Tamerlana. Stało to się 
przyczyną utraty przez niego władzy po poniesionej klęsce w dolinie Tereku,  
w roku 1395. Wieloletnie walki o jej odzyskanie i klęski Tochtamysza oraz 
spustoszenie chanatu przez Tamerlana były główną przyczyną emigracji Tatarów 
na Litwę. Sam Witold podkreślał fakt masowości ich napływu w liście z 1427 r. do 
Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Pawła von Russdorfa, którego fragmenty 
opublikowane zostały w Dziejach Tatarów, w którym napisał, iż na jego terytorium 
przywędrowało mnóstwo Tatarów, którzy szukają spokoju.

12
 Również w tej samej 

publikacji znajduje się informacja siedemnastowiecznego historyka tureckiego, 
Ibrahima Paszy Peczewiego, następującej treści: „Gdy przyszedł wszechpotężny 
Timor (Tamerlan), to niektórych (Tatarów) uprowadził do niewoli, a innych zaś 
oddał pod miecz. Niektóre zaś plemiona uciekły do krajów niewiernych Polaków  
i Moskali i tam osiadły”.

13
 Pojęcie masowości wyrażonej przez Witolda nie należy 

utożsamiać z jej współczesnym znaczeniem. Według badaczy w najgęściej 
zaludnionych ziemiach Polski, w połowie XIV wieku – Wielkopolsce i Małopolsce 
na jeden kilometr kwadratowy przypadało 4,9 i 5,6 osób. Porównywalnym 
obszarem dla Litwy pod względem urbanizacji było Mazowsze, którego zaludnienie 
w tym okresie wynosiło 1,8 osoby na kilometr kwadratowy. Przyjmuje się,  
że zaludnienie Wielkopolski i Małopolski od połowy XIV wieku do końca wieku XVI 
wzrosło o około 80%.

14
 Należy także dodać, że ziemie polskie nie były w tym 

okresie nękane najazdami tatarskimi. Masowość wyrażona przez Witolda należy 
odnieść do ówczesnego jej znaczenia. Niemniej należy rozumieć, że jak na tamte 
czasy, exodus Tatarów był duży. Napływ Tatarów na Litwę dla Witolda był 
zjawiskiem pozytywnym ze względu na jego ambicje związane z dążeniem do 
panowania nad całą Rusią, do czego wnosili także roszczenia książęta 
moskiewscy. Z kolei zasiedlenie północno-zachodnich rubieży Litwy Tatarami 
przez Witolda nie było przypadkowe lecz wynikało z zagrożenia ze strony Zakonu 
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Krzyżackiego. Ich udział w bitwie pod Grunwaldem był symboliczny,
15

 a niektórzy 
badacze polscy nawet o tym fakcie nie wspominają, co jest zdaniem autora 
stanowiskiem błędnym.

16
 Osiedlanie Tatarów na południowych obszarach księstwa 

wzbudzało obawy Witolda. Wynikały one z nieufności wobec nowych poddanych, 
którzy w przypadku najazdu tatarskiego mogli przejść na stronę najeźdźców. 
Witold znał ich naturę w wyniku wieloletnich kontaktów. Zresztą pod tym względem 
sam wiele się od nich nie różnił.

17
 Jednak do osadnictwa Tatarów głównie na 

Polesiu, Wołyniu i Podolu doszło. Witold mógł sobie na to pozwolić, gdyż z powodu 
ciągłych walk wewnętrznych Tatarów o władzę w chanacie następowało ich 
osłabienie przy jednoczesnym wzroście jego siły militarnej. Doszło do sytuacji, że 
to Witold wyznaczał i popierał zbrojnie wybranych przez siebie kandydatów na 
stolec chana. 

Kontakty z Tatarami nie zmieniły swojego charakteru także za panowania 
kolejnych władców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Były okresy wspólnych 
działań, ale dochodziło także do wzajemnych najazdów. Jednak przenikanie 
elementu tatarskiego na ziemie Księstwa Litewskiego trwało. Były sytuacje, kiedy 
na ziemiach księstwa przebywali chanowie ze swoimi zwolennikami, w okresach 
walk o władzę. W walki wewnętrzne rozpadającej się Złotej Ordy zaangażował się 
Kazimierz Jagiellończyk, dzięki któremu władzę na Krymie objął chan Hadży Girej 
– założyciel dynastii Girejów.

18
 

Stosunki między Tatarami, a stroną polsko-litewską były bardzo 
zróżnicowane. Jednak bez względu na ich charakter, napływ Tatarów na ziemie 
ruskie znajdujące się pod panowaniem litewskim trwał. Po inkorporacji do  
Polski południowo-zachodnich ziem Księstwa Litewskiego (Podlasie, Wołyń, 
Kijowszczyzna i Bracławszczyzna) w przeddzień podpisania Unii lubelskiej 
rozpoczął się napływ Tatarów na ziemie polskie.

19
 

Istnieje wiele przykładów napływu Tatarów na ziemie litewskie, a także 
polskie. Nie zawsze wynikały one z prowadzonej polityki osiedleńczej. Czasami 
były wymuszone sytuacją ekonomiczną Tatarów. Takim przykładem może być 
sytuacja w roku 1488 przedstawiona w Dziejach Tatarów, w którym to 
opracowaniu, m. in. zostało napisane: „Przyjazne stosunki Litwy z Wielką Ordą  
w roku 1488 uległy zawieszeniu. Albowiem w zimie tego roku Tatarzy zawołżańscy, 
gnani głodem, razem z rodzinami i stadami bydła przekroczyli Dniepr. Następnie 
zaś rozeszli się po całej Kijowszczyźnie i Podolu litewskim w poszukiwaniu 
żywności. Latem 1489 roku dotarli do granic Korony, skąd wyparł ich Jan Olbracht. 
Wkroczenie ułusów Wielkiej Ordy na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego nie 
było akcją polityczną, lecz jedynie koniecznością zaspokojenia głodu. Wtargnięcie 
całych rodów w granice państwa polsko-litewskiego nosi wiele cech ruchu 
kolonizacyjnego. Współczesne relacje donoszą o próbach trwałego zasiedlenia 
zajętych terenów. Mimo wielu zniszczeń dokonanych przez ordyńców w czasie 
zagospodarowywania ziem polsko-litewskich całe przedsięwzięcie przebiegało  
w początkowym okresie, w pokojowej atmosferze. Masowy napływ całych ułusów 
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na ziemie polsko-litewskie doprowadził do usunięcia emigrantów przy pomocy 
wojska. Wobec niepowodzenia pokojowej kolonizacji w 1491 roku, zagony Tatarów 
zawołżańskich wtargnęły na Wołyń. Zostały jednak 25 stycznia doszczętnie rozbite 
pod Zasłaniem nad Horynią przez pospolite ruszenie Rusi koronnej dowodzone 
przez starostę łuckiego, księcia Semena Holszańskiego oraz kasztelana 
lwowskiego Mikołaja z Chotczy. W czasie bitwy miało podobno zginąć kilka tysięcy 
tatarskich wojowników”.

20
 Były okresy konfrontacji i oskarżeń. Do roku 1475 chan 

krymski prowadził własną i niezależną politykę. Uzależnienie się od Turcji w roku 
1475 ograniczyło jego niezależność. Jednak nie przeszkadzało to chanom na 
Krymie dokonywać najazdów na ziemie polskie.

21
 Mimo to prowadzona przez nich 

polityka często była pokrętna, a sami Tatarzy postrzegani byli jako sojusznik 
bardzo niepewny, potrafiący w najbardziej niewłaściwym momencie zrywać 
sojusze i przejść na stronę przeciwnika.

22
 Narastanie konfliktów z Tatarami 

nastąpiło wraz z powstaniem i rozwojem wielkich latyfundiów magnackich na 
Ukrainie. Magnaci prowadzili własną politykę często sprzeczną z interesami Polski. 
Odbijało się to również na stosunkach Polski z Krymem. Stosunki Polski z Tatarami 
uległy poprawie, kiedy chanatowi krymskiemu zaczęła zagrażać Rosja.

23
 

Autorzy Dziejów Tatarów o zakresie przyznanych im swobód na ziemiach 
litewskich i polskich napisali: „O zakresie swobód ludności tatarskiej  
w początkowym okresie kolonizacji nie możemy wiele powiedzieć, gdyż poza 
krótkimi wzmiankami w kronikach nie zachowały się z tego okresu żadne przekazy 
pisane. Wiemy jednak, że już na samym początku, Tatarzy korzystali z przywilejów 
gwarantujących im wolność wyznania oraz bezpieczeństwo osobiste. Wielcy 
książęta litewscy bez zastrzeżeń akceptowali odrębność prawną, religijną  
i wojskową tatarskich osadników. Możemy przypuszczać, że pierwsze przywileje 
miały charakter ustnych nadań i porozumień. Dopiero w późniejszym okresie 
starano się o utrwalenie przywilejów na piśmie. Jak już wyżej wspomnieliśmy 
Tatarzy osiedlający się na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego otrzymywali 
od władców litewskich posiadłości ziemskie, na których ciążył obowiązek konnej 
służby wojskowej. Każda większa grupa emigrantów rozpoczynała swoją 
egzystencję od próby odtworzenia znanych jej ze swego ojczystego kraju instytucji 
plemiennych i religijnych. Taką instytucją była odrębna organizacja wojskowa, 
oparta na systemie rodowo-plemiennym oraz gmina religijna. Granice samorządu 
tych jednostek określało prawo zwyczajowe oraz przywileje gospodarskie. 
Reprezentantami ludności należącej do poszczególnych grup rodowo-plemiennych 
byli tak zwani chorążowie i marszałkowie tatarscy. Spełniali oni funkcje wojskowe, 
administracyjno-sądowe oraz skarbowe. Byli oni dożywotnio wyznaczani przez 
hospodara, jednak zawsze z zachowaniem prawa dziedziczności”.

24
 Według 

autorów, sprawy religijne regulował Koran, natomiast w pozostałych sprawach 
dotyczących codziennej działalności i obowiązków wynikających z powinności 
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wobec księcia obowiązywały prawa ogólne. Nie stało to w sprzeczności  
z Koranem, który w państwie islamskim był i jest podstawowym wyznacznikiem 
prawnym, określającym jego funkcjonowanie, a także normy życia społecznego. 
Współcześni znawcy prawa islamskiego (mufti) w sytuacji, w jakiej byli Tatarzy, 
osiedlając się na ziemiach polskich i litewskich, nie widzą by ówcześni muzułmanie 
zamieszkujący kraj, w którym mieszkańcy wyznawali inną religię, żyli  
w sprzeczności z jego treściami. Dotyczy to także czasów nam współczesnych.

25
 

Przebywający od dziesięcioleci na ziemiach litewskich i polskich Tatarzy 
asymilowali się coraz silniej, a ich struktura społeczna ulegała przemianom. O ile  
w czasach początkowych osadnictwa była ona stosunkowo prosta i wynikała  
z motywu przybycia, czyli dobrowolnego lub jako jeńca, to od połowy wieku XVI 
wyodrębnić można trzy kategorie ludności tatarskiej, przyjmując za kryterium 
podziału na grupy pod względem różnic posiadanych praw, jak i majątku. Pierwszą 
grupę, najbardziej uprzywilejowaną stanowili potomkowie tatarskich chanów  
i ordyńskich murzów, czyli wodzów i książąt tatarskich.

26
 Na czoło tej grupy 

wysunęli się Assanczukowicze, Bahryńscy, Juszyńscy, Kadyszewicze, Koryccy, 
Kryczyńscy, Lostajscy, Lowczyccy, Smolscy, Szyryńscy, Talkowscy, Taraszewscy, 
Ułanowie i Zawaccy. Posiadali oni duże majątki, a ich jedynym obowiązkiem była 
konna służba wojskowa. Tatarzy ci zwani gospodarskimi oprócz poddanych 
chłopów posiadali także własnych bojarów putnych lub pancernych, którzy 
wchodzili w skład ich pocztów.

27
 

Skład drugiej grupy stanowili tak zwani Tatarzy – kozacy, którzy wywodzili się 
z prostych wojowników. Przybyli na Litwę w orszakach swoich tatarskich panów. 
Utrzymywali się z niewielkich nadziałów ziemi oraz zdobytych łupów wojennych, 
które często umożliwiały im podniesienie swojego statusu społecznego. Oprócz 
służby wojskowej wykonywali wiele innych posług na rzecz księcia i jego 
urzędników. Była to najczęściej służba transportowa, kurierska, porządkowa, 
strażnicza, myśliwska, jak również budowlana. Królowie polscy zwalniali Tatarów  
z niektórych posług, np. kozackich. Jednak urzędnicy królewscy często nie 
respektowali nadanych im przywilejów, czego wyrazem były ich skargi 
przedstawiane królowi.

28
 Trzecią grupę stanowili Tatarzy miejscy, wywodzący się  

w większości z jeńców wojennych. Z reguły zamieszkiwali na peryferiach miasta,  
a ich osobne ulice zwano „ kątami tatarskimi”. Ich największe skupiska 
występowały w miastach Litwy właściwej (Auksztota). Trudnili się przede 
wszystkim furmaństwem, garbarstwem, a także kupiectwem i ogrodnictwem na 
niewielkich przydziałach ziemi, którą otrzymali. Nazywani byli „Tatarami prostymi”. 
Także w odróżnieniu od pozostałych obowiązani byli do płacenia podatku 
pogłównego za opiekę prawną, jakiej doznawali od Wielkiego Księcia.

29
 

Okres schizmy w Kościele, która świadczyła o słabości papiestwa,  
a w rezultacie całego Kościoła katolickiego, następnie próby jego reformowania 
sprzyjały rozwijającemu się osadnictwu Tatarów na ziemiach litewskich i polskich. 
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Także działania Kościoła w okresie kontrreformacji nie spowodowały prześladowań 
religijnych w Polsce, w takim rozmiarze, jak to miało miejsce w krajach zachodniej 
Europy. Były to przypadki sporadyczne. Według Mariana Banaszaka, 
Rzeczypospolita była krajem, w którym ofiar prześladowań religijnych było 
najmniej.

30
 Jerzy Topolski sytuację tą uzasadnił w sposób następujący: „Tolerancja 

religijna, będąca, jak wspomnieliśmy, jednym z kamieni węgielnych demokracji 
szlacheckiej, która uniemożliwiła Kościołowi prześladowania za wiarę, sprawiła, że 
opuszczenie szeregów Kościoła katolickiego nie oznaczało takiego ryzyka, jak  
w innych krajach[…]. I dalej napisał: […] W polityce zagranicznej Polska uznała 
przecież pierwsze księstwo luterańskie w Europie, do którego powstania się 
przyczyniła, a równocześnie – wbrew papiestwu – dążyła do trwałego pokoju  
z Turcją”.

31
 

W okresie panowania króla Zygmunta III Wazy, uważanego za najmniej 
tolerancyjnego w sprawach religii, pod wpływem agitacji kleru doszło do zburzenia 
w Trokach meczetu przez tłum. Był to jeden z nielicznych przypadków. Nie doszło 
do jego odbudowy, ponieważ zgodę taką musiał wyrazić władca. 

Wyznawcy islamu w Rzeczypospolitej – osiedlali się również Turcy, Czerkiesi  
i muzułmanie innych narodowości – cieszyli się dużą swobodą religijną, ponieważ 
zarówno szlachta, jak i duchowni katoliccy z jezuitami włącznie uważali, że jest  
to wiara mniej groźna niż protestantyzm. Na Litwie aż do 1616 r., prawo nie 
zakazywało zawierania małżeństw muzułmanom z chrześcijankami. Uchwalona 
wówczas konstytucja pod groźbą kary śmierci wprowadziła zakaz zawierania takich 
małżeństw, jak również posiadania przez muzułmanina, służby chrześcijańskiej. 
Ukazywały się w ówczesnej literaturze katolickiej nawoływania do prześladowań 
wszystkich innowierców, ale sami autorzy zaznaczali, że Tatarzy byli zbyt mocno 
otoczeni opieką królewską i magnatów, by mogli być prześladowani pod względem 
religijnym.

32
 

Kultywowanie obrządków religijnych, pielęgnowanie tradycji przez wyznawców 
islamu przyjmowane było przez szlachtę Rzeczpospolitej z tolerancją. Zadrą  
dla Tatarów litewsko-polskich w istniejących stosunkach był brak uprawnień  
do budowy meczetów bez ubiegania się o zgodę. Zakaz ten był bardzo uciążliwy, 
ponieważ brak możliwości budowy meczetów w miejscach osiedlania się  
bardzo utrudniał uprawianie obrządku religijnego. Innym, negatywnym przejawem 
we wzajemnych stosunkach, a jednocześnie przejawem pogłębiającego się 
zróżnicowania w prawach, były decyzje podjęte na Sejmie brzeskim w 1566 r. 
Zezwalały one szlachcie litewskiej na dobrowolne rozporządzanie posiadanymi 
dobrami ziemskimi. Nie dotyczyło to dóbr, znajdujących się we władaniu Tatarów. 
Z drugiej strony, sytuacja ta przyspieszała proces asymilacji. Z kolei zastrzeżenia 
szlachty względem Tatarów wynikały z faktu dokonywanych przez nich grabieży  
i napadów na folwarki, wsie i miasteczka podczas przemarszów. Użycie określenia 
Tatarzy nie jest przypadkowe. Prowadzone w XVII wieku przez Rzeczpospolitą 
liczne wojny oraz stoczone bitwy i potyczki w czasie powstania Chmielnickiego 
wspierane były przez ordy tatarskie z Krymu, których dowódcy zaciągali się na 
służbę królewską. One to głównie dokonywały spustoszeń. Często były to działania 
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wspólne – ordyńców z Krymu i Tatarów litewsko-polskich. Po zajęciu ziem ruskich 
Księstwa Litewskiego przez wojska rosyjskie w roku 1655, wielu Tatarów litewskich 
wyemigrowało na ziemie polskie, osiedlając się na Wołyniu, Podolu i Ukrainie. O ile 
Tatarzy polsko-litewscy wiernie służyli królowi w walkach przeciwko zbuntowanym 
Kozakom Chmielnickiego, to w czasie najazdu szwedzkiego po haniebnym 
poddaniu przez hetmanów i przejściu na stronę Szwedów pod Ujściem, wśród 
oddziałów polskich, służących Szwedom najdłużej, znajdowało się siedem 
chorągwi tatarskich. W tym samym czasie, walkę Polaków ze szwedzkim 
najeźdźcą wspierały tatarskie oddziały przysłane przez chana krymskiego pod 
wodzą Subaghazi-beja w sile około 2 tys. ordyńców. Topolski twierdzi, że odegrali 
oni „…wielką rolę w zwyciężaniu Szwedów”.

33
 Podczas rokoszu Lubomirskiego 

wszystkie chorągwie tatarskie pozostały wierne królowi, co nie było szlachcie 
obojętne. Wsparcie króla przez chorągwie tatarskie w tłumieniu rokoszu oraz 
oddziały komputowe (zaciężne), wywołały wrogie wśród szlachty nastroje, 
wynikające z obawy, że król dąży do wprowadzenia władzy absolutnej. Efektem 
takiego stanowiska były decyzje Sejmu w 1667r., w wyniku których, wojska 
koronne zostały zredukowane do 12 tys., a chorągwie tatarskie do 8. Dążono także 
do zakazu służby Tatarom litewskim w wojsku koronnym gdyż: „…nieoszacowana 
Korona Polska ponosi ruinę i szkodę”.

34
 Narastające animozje w stosunkach 

szlachty z Tatarami polskimi, uchwalenie przez Sejm wypłaty zaledwie jednej 
czwartej zaległego żołdu, doprowadziło do sytuacji grożącej buntem. 
Niezadowolenia tego nie złagodziło nawet potwierdzenie przywilejów tatarskich 
przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w roku 1669. Tym bardziej, że 
Tatarów żyjących w Rzeczypospolitej, będących wyznawcami islamu popierał 
sułtan turecki. Dawał on wyraz swojemu niezadowoleniu rzekomego 
„prześladowania Tatarów w Polsce” w swoich wypowiedziach do posłów polskich 
przybywających do Stambułu. W rzeczywistości niepokoje te były mu na rękę. 
Uzyskiwanie informacji przez sułtana o niezadowoleniu Tatarów polskich, nie 
stanowiło problemu, ponieważ wielu z nich utrzymywało kontakty ze swoimi 
pobratymcami zarówno na Krymie, jak i w Turcji. Wielu służyło jako posłowie, 
tłumacze, gońcy, czy przewodnicy. O działaniach Tatarów polskich, szukających 
porozumienia z Turkami przestrzegali króla, Polacy, będący w służbie tureckiej. Ich 
dywersyjne działania w Rzeczypospolitej znajdowały u sułtana pełną aprobatę 
szczególnie po podpisaniu między Rosją a Rzeczpospolitą rozejmu  
w Andruszowie. Zawarte w nim treści oznaczały bowiem koniec konfliktów polsko-
rosyjskich. Tym samym Rzeczpospolita i Rosja mogły wystąpić wspólnie przeciwko 
Turcji. Jednocześnie podpisany rozejm oznaczał koniec sojuszu polsko-
tatarskiego. Potwierdzeniem sytuacji było usunięcie przez sułtana od władzy na 
Krymie chana Mehmeda IV Gireja przyjaznego Polsce. Na jego miejsce wyznaczył 
Adija Gireja, zwolennika tureckiego. Wybuch kolejnego powstania Kozaków na 
Ukrainie w roku 1666 pod przywództwem hetmana kozackiego Piotra Doroszeńki  
i wsparcia go przez Tatarów krymskich można uznać za początek kolejnego 
konfliktu z Turcją. Doroszeńko bowiem w swoim zamyśle zamierzał uczynić  
z Ukrainy państwo wasalne, wchodzące w skład imperium tureckiego. Jego 
działania wspierane przez ordyńców z Krymu, rozpoczęły wieloletni konflikt,  
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w którym Turcja wystąpiła otwarcie w 1672 r. Rozpoczęcie działań tureckich 
poprzedzone zostało tzw. buntem Lipków (tak nazywano Tatarów zamieszkujących 
ziemie polskie – wyj. autora) wiosną 1672 r. Na stronę turecką przeszło kilkanaście 
chorągwi tatarskich, którymi, m. in. dowodzili: Murza Korycki, Daniel Szabłowski, 
Samuel Sulimanowicz, Hussejn Murawski, Dżafar Murawski, Adam Murawski, 
Samuel Krzeszowski, Samuel Murza, Lechtazar Szabłowski, Aleksandrowie, 
Adamowie. Przywódcą zbuntowanych Lipków był rotmistrz Aleksander Kryczyński, 
który w połowie lipca 1673 r. otrzymał od sułtana tytuł beja Baru, a jako symbol 
władzy, buńczuk. Faktem przemawiającym na korzyść Tatarów litewskich  
w odróżnieniu od Tatarów polskich była ich lojalność, bowiem żadna z litewskich 
chorągwi na stronę Turków nie przeszła, a dowód swojej wierności wykazali  
w bitwie pod Chocimiem. Nie oznacza to jednak, że na stronę turecką nie przeszli 
Tatarzy, którzy w chorągwiach litewskich nie służyli, czego potwierdzeniem jest 
zapis dotyczący właśnie Tatarów litewskich w traktacie buczackim. Podpisany 
18.X.1672 r. haniebny traktat w Buchaczu, oddawał Turkom Podole i Ukrainę od 
Dniestru do Dniepru oraz zobowiązywał Rzeczypospolitą do płacenia corocznego 
haraczu w wysokości 100tys. złotych. W traktacie tym, Turcy postawili także 
warunki dotyczące Tatarów, żyjących w Rzeczpospolitej: „…żeby litewskim 
Tatarom, którzy się udali pod protekcję cesarza (sułtana – wyj. autora), żony, dzieci 
i dostatki wolno były puszczone i drugim, tak jako z Litwy i z inszych miejsc wolno 
było pójść do cesarza (Tatarom zamieszkującym ziemie polskie – wyj. autora)”.

35
 

Mimo podpisanego traktatu, Lipkowie wspólnie z ordyńcami krymskimi pustoszyli 
ziemie polskie ciągłymi najazdami, paląc, mordując i biorąc w jasyr mieszkańców 
najeżdżanych terenów. Polacy w odwecie zabijali każdego schwytanego Lipka. 
Znając teren, język i obyczaje oddali sułtanowi i jego wojskom nieocenione usługi. 
Jednak w krótkim czasie wielu z nich doszło do wniosku, że służba w tureckiej 
armii nie daje im korzyści, jakich się spodziewali. Także panujące stosunki dalekie 
były od tych, jakie panowały w Rzeczypospolitej, w której byli „prześladowani”. 
Jeszcze w połowie 1673 r., grupa rotmistrzów zbuntowanych chorągwi podjęła 
tajne negocjacje z hetmanem Janem Sobieskim. Po zdobyciu Baru w 1674 r., król 
Jan III Sobieski przywrócił z powrotem Lipków do służby wojskowej. Były jednak 
przypadki podwójnej zdrady. Przywrócony do służby po dokonanej zdradzie, 
rotmistrz Hussejn Murawski wysłany w poselstwie do chana krymskiego, dopuścił 
się ponownej zdrady, wracając na służbę turecką. Jednak część z nich pozostała 
na służbie sułtana. Oni to zasiedlili ziemie, których Rzeczypospolita musiała się 
zrzec na korzyść Turcji, podpisując bardzo niekorzystny traktat w Żórawnie, w roku 
1676. Ratyfikacja traktatu trwała długo, a przedmiotem prowadzonych rozmów była 
także sprawa pozostających na służbie tureckiej Lipków. Polacy bowiem żądali, 
aby Turcy wysiedlili ich z Podola i pogranicza wołoskiego, proponując zasiedlenie 
ich w Dobrudży. Przeciwny temu był chan krymski Murad Girej. Rozmowy  
w tej sprawie zakończyły się fiaskiem. Turcy zrezygnowali z haraczu, jaki  
mieli otrzymywać. Wymusili natomiast ratyfikację artykułu dotyczącego Lipków.  
W artykule tym zastało zapisane: „będzie wolno przez jeden rok wszystkim 
Tatarom, nazwanym Lipki, znajdującym się w Królestwie Polskim, którzy by chcieli 
dobrowolnie przejść do cesarstwa otomańskiego i nikt ze strony Polaków żadnej im 
do tego przeszkody czynić nie ma, lecz mogą wychodzić ze swoimi familiami, 
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dziećmi i całym majątkiem, ani nikt za to krzywdzić i uszkadzać ich nie ma 
prawa”.

36
 

Aby skończyć z problemami Tatarów w Rzeczypospolitej, w wyniku obrad 
Sejmu, w roku 1676 uchwalona została amnestia dla wszystkich Tatarów polskich, 
którzy wrócili do kraju. W 1677 r., Sejm wydał konstytucję potwierdzającą dawne 
prawa i przywileje Tatarów, a ponadto pozwolono im na odbudowę dawnych 
meczetów, co było dla nich bardzo istotne. Jednak w dalszym ciągu budowa 
nowych meczetów zależna była od zgody władcy, stanowiąc tym samym  
i w dalszym ciągu problem, mogący być zarzewiem kolejnego konfliktu.  
W rzeczywistości zakazu tego nie przestrzegano, potwierdzeniem czego było 
wybudowanie meczetów w Bohonikach, Kruszynianach i Studziance.

37
 Konstytucja 

zezwalała na posiadanie chrześcijańskiej służby, odkupienie dóbr od szlachty, 
które przed laty należały do Tatarów. Ponadto, wszyscy Tatarzy służący w wojsku 
mieli otrzymywać żołd w takiej wysokości, jaki otrzymywali Kozacy. Również Sejm 
określił wysokość zaległego żołdu w wysokości 10 tys. złotych. Uregulowanie 
zaległego żołdu nastąpiło poprzez nadanie Tatarom ziem przez króla, z których 
część stanowi terytorium współczesnej Polski, m. in. ziemie na Podlasiu, 
stanowiące atrakcję turystyczną w ramach tzw. Szlaku Tatarskiego. W ramach 
konstytucji wydanej 22.II.1677 r. nie doszło do zrównania szlachty tatarskiej  
w prawach politycznych chociaż faktem jest, że o prawa te się nie ubiegali. 
Zrównania w prawach politycznych dokonała dopiero Konstytucja 3 Maja, co było 
aktem daleko spóźnionym. 

Dążenia króla Jana III do zakończenia sporów z Turcją nawet po wiktorii 
wiedeńskiej nie zostały zrealizowane. Spory i konflikty nie zakończył również 
podpisany w Karłowicach 26.I.1699 r., traktat, który dał Rzeczypospolitej to, czego 
nie dał wieloletni konflikt polsko-turecki. Postanowieniami traktatu, Rzeczpospolita 
odzyskała Podole i część Ukrainy, znajdujące się pod panowaniem tureckim od 
czasu podpisania haniebnego traktatu buczackiego.

38
 

Upadek Rzeczypospolitej był dla zamieszkujących w niej Tatarów tym samym, 
czym był dla większości zamieszkującego w niej społeczeństwa.

39
 Chcąc pozyskać 

Tatarów, a jednocześnie skłócić z pozostałym społeczeństwem polskim, władze 
carskie potwierdziły posiadane przez nich przywileje. Nie wszyscy z nich, podobnie 
jak wielu Polaków, pogodziło się z faktem rozbiorów i udali się na emigrację. Wielu 
innych zaciągnęło się na służbę w wojsku rosyjskim. Polacy czynili zresztą 
podobnie. Wielu Tatarów brało udział w polskich powstaniach narodowych. 
Konsekwencją tego były ich prześladowania, wyroki śmierci, czy zsyłka na Sybir. 
Znany jest udział Tatarów polskich nie tylko w Powstaniu Kościuszkowskim, ale 
także w kampanii napoleońskiej i jej odwrotu, w trakcie którego ujawniły się 
negatywne ich cechy, znane Polakom od wieków. Mianowicie napady na okoliczną 
ludność w miejscu ich stacjonowania. Przykładem mogą być ekscesy wobec 
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mieszkańców Schwalheimu w pobliżu Friedburga, w roku 1813.
40

 Powstanie 
listopadowe poparli prawie wszyscy Tatarzy litewscy. Mniejsze poparcie było 
podczas Powstania styczniowego. Największy ich udział w powstaniu był spośród 
ludności tatarskiej, zamieszkującej Suwalszczyznę i Podlasie. Tam również była 
najbardziej posunięta ich polonizacja. Z tego też powodu po upadku powstania 
objęły ich represje nie mniejsze, niż wobec Polaków. Wyroki śmierci, zsyłki, 
konfiskaty majątków były na porządku dziennym. Zabraniając im odprawiania 
obrządków religijnych w języku polskim, władze rosyjskie zmierzały do ich 
wyizolowania ze społeczeństwa. Jednak efekty tych działań nie odnosiły skutku. 
Władze rosyjskie by zantagonizować mniejszość tatarską wobec ludności polskiej  
i litewskiej, dokonując prześladowań wyznaniowych, pozostawiły w tym zakresie 
społeczności tatarskiej dużą swobodę. Umożliwiano im robienie kariery  
w dziedzinach, w których Tatarzy nie posiadali żadnych kwalifikacji. Prawdziwe 
cele polityki rosyjskiej wobec muzułmanów i jej skutki w pełni ujawniły się wobec 
Krymu. W wyniku jej prowadzenia według L. Kryczyńskiego w roku 1805 było na 
Krymie 1556 meczetów i 5139 imamów. W roku 1914 meczetów było tylko 729  
i 942 imamów.

41
 

Uwłaszczenie chłopów po powstaniu styczniowym wpłynęło negatywnie na 
poziom życia szlachty tatarskiej, która nie potrafiła przystosować się do nowych 
warunków życia. Wynikało to również z faktu dużego rozdrobnienia ich ziem, 
będących skutkiem podziałów rodowych. Do ostatecznego upadku majątków 
tatarskiego ziemiaństwa na Suwalszczyźnie doprowadziła I wojna światowa. 

Podstawowym zawodem Tatarów była służba wojskowa. Wielu z nich 
dosłużyło się stopni generalskich i oficerskich. W sumie ich kilkusetosobowa grupa 
miała duże wpływy. Ułatwiło to funkcjonowanie pozostałym Tatarom na ziemiach 
polskich i litewskich. Przejawiało się to w większej swobodzie wyznaniowej  
i możliwościach piastowania urzędów. Mimo, że w tym samym czasie, muzułmanie 
w innych regionach imperium rosyjskiego byli prześladowani. Pierwszym spośród 
Tatarów, który zrobił karierę w carskiej armii, był generał Józef Ułan zmarły w roku 
1804. Wielu Tatarów litewskich, służących w XIX wieku, w armii rosyjskiej 
dosłużyło się wysokich stopni oficerskich. Znanych jest wiele nazwisk Tatarów 
polskich i litewskich, którzy służąc Rosji ułatwiali tym samym życie swoim 
pobratymcom. Podobnie zresztą było w przypadku służby w armii carskiej wielu 
Polaków. Wielu Tatarom polskim w dniu dzisiejszym nie jest obce nazwisko, gen. 
Macieja Sułkiewicza, dowódcy 37 korpusu armii rosyjskiej. Niektórzy z nich, jak np. 
Aleksander Achmatowicz pełnił funkcję ministra sprawiedliwości Republiki 
Krymskiej. Mustafa Dawidowicz, reprezentant muzułmanów polskich i litewskich, 
sprawował funkcję burmistrza Bachczysaraju. Ułatwiło to w sumie egzystencję 
pozostałym Tatarom. 

O stosunku większości Tatarów do Polski, która dla nich była Ojczyzną 
świadczy fakt, kiedy po upadku caratu doszło prawie natychmiast do utworzenia 
Związku Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Organizację utworzyli Tatarzy, 
których potomkowie żyją w Polsce współcześnie. W skład zarządu powołano: 
Aleksandra Achmatowicza, Abrahama Miśkiewicza, Izraela Samuela 
Aleksandrowicza, Aleksandra Aleksandrowicza, Bohdana Achmatowicza, Józefa 
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Nazarewicza, Michała Półtorzyckiego, Macieja Rajeckiego, Aleksandra i Mustafę 
Jakubowskich.

42
 

Jeszcze w 1918 r., działacze Związku podjęli starania utworzenia  
w organizowanym przez Józefa Piłsudskiego wojsku, jednostki jazdy tatarskiej. 
Mimo zainteresowania, rekrutacja przebiegała wolno i w rezultacie do działań  
w okresie wojny polsko-bolszewickiej, w jej pierwszej fazie przystąpiły dwa 
szwadrony jazdy, w składzie pułku, który trudno było nazwać tatarskim. Tatarzy 
stanowili zaledwie jego czwartą część. Z czasem, mimo ponoszonych strat  
w bitwach, nastąpił wzrost stanu liczebnego Tatarów, umożliwiający 
zorganizowanie trzech szwadronów liniowych, szwadronu karabinów 
maszynowych i oddziału technicznego. We wrześniu 1919 r., pułk tatarski wszedł  
w skład 9 Dywizji Piechoty, dowodzonej przez płk. Władysława Sikorskiego.  
W wyniku zabiegów działaczy Związku, w dniu 03.II.1920 r., pułk otrzymał nazwę 
Pułku Tatarskich Ułanów im. Mustafy Achmatowicza, a dowództwo objął gen. 
Aleksander Romanowicz pochodzenia tatarskiego. Po licznych i ciężkich walkach 
w czasie działań wojennych, w tym starciach z konnicą Budionnego, stan osobowy 
pułku liczył zaledwie 90 żołnierzy. Zostali ono włączeni do Pułku Ułanów Obrony 
Wilna, składającego się wyłącznie z muzułmanów kaukaskich. Po przeformowaniu 
na Samodzielny Szwadron Pułku Tatarskiego im. Mustafy Achmatowicza, 
uczestniczył on w walkach w obronie Płocka i Warszawy. Po miesiącu pozostały 
stan osobowy wzmocnił Dywizjon Muzułmański, który po zakończeniu działań 
wojennych wszedł w skład 3 Pułku Strzelców Konnych.

43
 

Po zakończeniu działań wojennych społeczeństwo polskie przystąpiło do 
odbudowy państwa i jego struktur. Również Tatarzy podjęli działania w celu 
odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Podstawowym problemem była 
konieczność stworzenia od podstaw uregulowań prawnych, muzułmańskiego  
życia religijnego. Utworzony w 1923 r. Warszawski Związek Muzułmanów,  
po nawiązaniu kontaktów ze wszystkimi gminami muzułmańskimi w Polsce, 
doprowadził do zwołania w grudniu 1925 r. Wszechpolskiego Związku 
Muzułmańskiego. W wyniku obrad nastąpiło zerwanie zależności od muftiatu 
krymskiego. Powołano najwyższego zwierzchnika religijnego. Pierwszym muftim 
muzułmanów polskich został Jakub Szymkiewicz, do którego kompetencji należało 
sądownictwo religijne. Był reprezentantem Muzułmańskiego Związku Religijnego 
(MZR) wobec władzy państwowej, a także wobec innych stowarzyszeń w kraju i za 
granicą. Zasięgiem swoim MZR obejmował 19 gmin muzułmańskich, 
posiadających w okresie międzywojennym 17 meczetów. Członkowie warszawskiej 
gminy muzułmańskiej wyszli z inicjatywą budowy nowego, murowanego meczetu. 
Władze miejskie poparły projekt i nawet podarowały miejsce na jego budowę. 
Mimo zainteresowania także za granicą do wybudowania meczetu nie doszło  
z powodu braku środków. 

Lata międzywojenne w Polsce były dla Tatarów okresem ich rozwoju. Polityka 
państwa była wobec nich życzliwa, co umożliwiało im wszechstronną działalność. 
W roku 1926 na zjeździe inteligencji muzułmańskiej powołano Związek Kulturalno-
Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (ZKOTRP). Celem związku było 
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prowadzenie szeroko pojętej działalności oświatowej. Ich działalność zaowocowała 
aktywnością środowisk tatarskich. Powstawały zespoły artystyczne, prowadzone 
były odczyty, zakładano biblioteki, podjęto szereg inicjatyw, mających na celu 
poznanie dziejów Tatarów w Polsce. Innym przejawem była działalność 
wydawnicza, efektem czego było wydawanie przez muzułmańską gminę  
w Warszawie kwartalnika „Przegląd islamski”. Ponadto w 1932 r. ukazał się 
pierwszy tom „Rocznika Tatarskiego. Oddział wileński ZKOTRP od roku1934 
zaczął wydawać czasopismo „Życie Tatarskie”, które spotkało się z dużym 
zainteresowaniem w środowisku muzułmańskim. Mankamentem tego rodzaju 
działalności było to, że zajmowała się nią niewielka grupa entuzjastów. Działacze 
tatarskich związków mieli nieograniczone przez państwo możliwości kontaktowania 
się z innymi organizacjami islamskimi poza granicami kraju. Kontakty te były 
niezbędne zarówno w sprawach religii, jak i innych sferach życia codziennego. 
Mieli możliwość studiowania na uczelniach w krajach zachodnich, jak  
i w muzułmańskich szkołach koranicznych. Było to niezbędne dla ich rozwoju, 
ponieważ poziom nauczania w gminnych szkółkach był bardzo niski. Negatywna 
przesłanką okresu międzywojennego były trudności w kontaktach ze swoimi 
pobratymcami, mieszkającymi na Litwie i obszarach, znajdujących się w granicach 
Związku Radzieckiego (ZSRR). Funkcjonowanie Tatarów w Polsce oparte było  
o ogólne przepisy prawa, wynikające z Konstytucji RP i innych aktów prawnych.  
Z czasem wobec różnorodności wyznaniowej w Polsce wystąpiła konieczność ich 
uporządkowania. W przypadku Tatarów, ich status prawny, jako związku 
wyznaniowego określała Konstytucja z 1921 r. Najbardziej istotnym artykułem był 
artykuł 115 następującej treści: „Kościoły mniejszości religijnych i inne prawnie 
uznane związki religijne rządzą się same własnymi ustawami, których uznania 
Państwo nie odmówi, o ile nie zawierają postanowień, sprzecznych z prawem”.

44
 

Artykuły określające zasady uprawiania religii oraz wolności osobiste zawarte były 
w artykułach 99 i 109-118. Konstytucja z 23 kwietnia 1935 r. w rozdziale XIV, 
artykułem 81 utrzymała w mocy wymienione artykuły Konstytucji z roku 1921.

45
  

W 1935 r., Sejm IV kadencji podjął działania w celu regulacji prawnej 
niechrześcijańskich związków religijnych. Konieczność ich regulacji wynikała  
z faktu zmian, jakie następowały w Polsce. Większość zapisów, Konstytucji z roku 
1921 oparta była na przepisach państw zaborczych. Efektem prac Sejmu była 
ustawa z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku państwa do Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta regulowała wszystkie kwestie 
związane z jego funkcjonowaniem i stała się podstawę prawną do opracowania 
statutu Związku.

46
 Regulowała jednocześnie w sposób jednoznaczny stosunek 

państwa do wyznawców islamu w Polsce. Przejawem życzliwości państwa wobec 
społeczności tatarskiej było spełnienie jej prośby utworzenia szwadronu 
tatarskiego przy 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Dnia 19.XII. 1936 r. 80 ułanów 
tatarskich złożyło przysięgę na wierność Rzeczypospolitej w Nowej Wilejce. Wzięli 
oni udział w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku. Próba przedostania się 
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na Węgry okazała się nierealna i 28 września decyzją dowódcy pułku zostali 
rozformowani i udali się do domu. 

Okupacja hitlerowska, następnie radziecka i znowu hitlerowska powstrzymała 
rozwijającą się społeczność tatarską w Polsce, w okresie międzywojennym. 
Okazało się, że wyznawcy islamu i chrześcijanie mogą żyć w przyjaźni  
i współpracować. Proces ten został powstrzymany. Zawierucha wojenna nie 
oszczędziła Tatarów podobnie, jak Polaków. Największą stratą dla społeczności 
tatarskiej było wyniszczenie jej inteligencji. Zakończenie wojny i nowy podział 
terytorialny, jako wynik ustaleń w Jałcie, spowodował kolejny ich podział. Część  
z nich znalazło się w Polsce, część w ZSRR. Niektórzy, pozostawiając dorobek 
swego życia w ramach repatriacji wyjechali do Polski Ludowej. Zasiedlili tereny 
Ziem Odzyskanych, ale wkrótce wtopili się w miejscową społeczność, zatracając 
własne tradycje i obyczaje. Tatarzy-repatrianci, jako obcy przybysze, osiedlając się 
na ziemiach zamieszkiwanych przez Tatarów polskich, traktowani byli w wielu 
przypadkach z niechęcią przez swoich pobratymców. Totalitarny system 
sprawowania władzy i centralnie sterowana gospodarka, nie sprzyjały rozwojowi 
społeczności tatarskiej w Polsce. W 1947 r. reaktywowano Związek Religijny 
Tatarów, który funkcjonował w oparciu o przepisy prawne, wynikające z Konstytucji 
Polski Ludowej oraz ustawy z roku 1936. Potwierdzeniem, że warunki rozwoju 
społeczności tatarskiej w Polsce Ludowej nie były sprzyjające są dane spisu 
powszechnego ludności, przeprowadzonego w 2002 r. Według uzyskanych w nim 
danych, przynależność do mniejszości etnicznej Tatarów zadeklarowało zaledwie 
447 osób,

47
 kiedy równocześnie według niektórych szacunków ocenia się ich 

populację na około 4-6 tys.
48

 Wzrost ich aktywności nastąpił po roku 1989. Wzrosła 
także liczba organizacji i stowarzyszeń wyznawców islamu w Polsce. 

Przedstawienie w sposób bardzo ogólny procesu kształtowania stosunków 
Polski ze światem wyznawców islamu i udziału w nim Tatarów, którzy z racji 
kolejności zasiedlania ziem, określeni zostali jako Tatarzy litewscy, a dopiero 
później, osiedlając ziemie Rzeczypospolitej, jako Tatarzy polscy, było przez autora 
zamierzone. Przodkowie nasi pozostawili nam w spadku skarbnicę wiedzy, z której 
nie potrafimy korzystać współcześnie. Tą skarbnicą są ich doświadczenia, jakie 
zdobywali przez wieki. Praktycznie możemy w niej znaleźć rozwiązania wszystkich 
naszych współczesnych problemów. Jednym z nich jest właśnie to, że tej skarbnicy 
nie znamy lub jej znajomość jest bardzo powierzchowna. Podejmując próbę 
odpowiedzi na pytanie, kiedy Polacy po raz pierwszy spotkali się z terrorem  
i terroryzmem islamskim, można powiedzieć, że bardzo dawno temu. Nastąpiło to 
w okresie, kiedy Tatarzy zostali wyznawcami islamu. Definicji terroru i terroryzmu 
jest wiele, a badacze tego problemu do dzisiaj mają wątpliwości, która z definicji 
jest właściwa. Najprościej ujmując, są to takie działania, których celem jest 
zastraszenie przeciwnika, aby osiągnąć określony cel. Przy czym metody mogą 
być różne. Od zastraszania słownego i presji psychicznej poprzez mordy, gwałty, 
grabieże czy spalenia. Tatarzy te ostatnie stosowali jednocześnie. Dokonując 

                                                 
47

 Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, MSWiA, 
http://www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=61&id=37&poz=&drukuj=1 (pobrano 01.07.2006 r.) 

48
 A.S. Nalborczyk, Islam w Polsce, http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=24 (pobrano 19.07. 
2007 r.) a także: J. Stępień, „Dzień islamu” – po raz trzeci w Kościele katolickim w Polsce,  
http://www.pah.org.pl/9599.html (pobrano 10.08.2006 r.) również: M. Tobolewski, Tożsamość, 
http://www.tolerancja.pl/islam03.php (pobrano 20.08.2007 r.) 

http://www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=61&id=37&poz=&drukuj=1
http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=24
http://www.pah.org.pl/9599.html%20(pobrano%2010.08.2006
http://www.tolerancja.pl/islam03.php%20(pobrano%2020.08.2007


62 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

najazdów na południowo-wschodnie rubieże naszego kraju doprowadzili do 
sytuacji, że na samo słowo „Tatar” w oczach wielu bezbronnych mieszkańców 
widać było przerażenie. Tym bardziej, że nie były to jednorazowe akty. Najazdy 
prowadzone były przez wiele stuleci. Nawet w okresach, kiedy byli sojusznikiem 
Polski. Były one po prostu częścią tatarskiej natury. Całkowita bezkarność Tatarów 
trwała dopóty, dopóki dowódcy polskich chorągwi nie poznali tatarskich obyczajów, 
mentalności, taktyki walki i słabych ich stron. Trwała do czasu, kiedy Polacy zaczęli 
z nimi walczyć ich własną bronią. Ma to przełożenie i zastosowanie w czasach nam 
współczesnych. Czy ciężkozbrojny rycerz był w stanie zwyciężyć z Tatarem, jeżeli 
nie trafił go kopią lub mieczem w pierwszym starciu? Nie. Podobnie jest dzisiaj. 
Czy załoga czołgu jest w stanie pokonać ruchliwego terrorystę, jeśli nie trafi go 
pierwszą serią? Wystarczy zajść czołg od tyłu, by go zniszczyć przy pomocy 
prymitywnej butelki z benzyną. Wniosek nasuwa się sam. Z terrorystą trzeba 
walczyć jego metodami. Aby go pokonać trzeba znać jego mentalność, umieć 
przewidywać co będzie chciał zrobić. Znać jego psychikę i motywy działania. Tak 
postępowali w przeszłości polscy, słynni zagończycy, którzy z czasem prześcignęli 
w tej dziedzinie swoich mistrzów – właśnie Tatarów. Podobną lekcję z historii dają 
nam rzezie i spustoszenia, jakich dokonali Lipkowie, służąc w armii tureckiej. 
Działali w taki sposób, że wytrawni zagończycy mieli problem z ich pokonaniem. 
Dlaczego tak się działo? Było to możliwe właśnie dlatego, że Lipkowie służąc przez 
wiele lat w wojsku Rzeczypospolitej, dokonując najazdów, ubierali się w stroje 
polskie, rozmawiali po polsku, oddziały swoją liczebnością odpowiadały polskim 
chorągwiom, a nie czambułom tatarskim, znali polską taktykę walki. Umożliwiało im 
to zaskakiwać mieszkańców najeżdżanych terenów, jak również często 
nadchodzącą odsiecz, podając się za Polaków. Oni to właśnie swoją 
bezwzględnością i dokonanymi mordami utrwalili się w pamięci mieszkańców 
południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej najbardziej. Co było przyczyną 
najazdów Tatarów? Przede wszystkim był to ich sposób na życie. Ale także chęć 
zdobycia bogatych łupów i możliwość wzięcia jasyru.

49
 Wreszcie uzależnienie 

danego kraju i pobieranie darmowego haraczu, wynikającego właśnie  
z zastraszenia, czyli psychicznego oddziaływania na przeciwnika. Także ich 
istotną, negatywną cechą była ich bezkarność i często niesubordynacja. Wiedzieli, 
że Rzeczpospolita nie posiadała wojska w takiej liczbie, która pozwalałaby na 
skuteczną obronę przed najazdami. Pustki w skarbie państwa uniemożliwiały 
utrzymywanie wojska o liczebności, gwarantującej zapewnienie bezpieczeństwa 
przed agresją z zewnątrz. Podejmowane przez Sejm uchwały w kwestii podatku 
często pozostawały decyzją na papierze. Szlachcie, a tym bardziej magnaterii nie 
zależało na silnej władzy królewskiej. Ostatnia przedstawiona kwestia  
w Rzeczypospolitej z zakresu funkcjonowania polskiego parlamentaryzmu,  
z przeszłości odwzorowywana była i jest w pełni przez współczesny system 
parlamentarny i instytucjonalny państwa. Inny przekaz doświadczeń naszych 
przodków. Przyczyny niepokojów, a w efekcie bunty, nie tylko Lipków.  
W przypadku Lipków był to brak konsekwencji państwa w egzekwowaniu prawa, 
wynikającego ze słabości instytucji państwowych. Skutkiem czego ówczesna 
biurokracja czuła się bezkarnie. Samowola szlachecka i antagonizmy społeczne  
(w tym przypadku chodzi o ograniczanie praw nadanych zasiedlonym Tatarom tak 
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w Rzeczypospolitej, jak i na Litwie), zaległości świadczeń państwa wobec chorągwi 
tatarskich (sytuacja ta dotyczyła często również chorągwi polskich, co powodowało 
zawiązywanie, tzw. konfederacji, których członkowie pustoszyli miejscowe okolice 
poprzez grabieże i mordy). Przedstawioną sytuację również można przenieść na 
grunt dzisiejszego funkcjonowania państwa polskiego. Większość współczesnego 
społeczeństwa polskiego czuje się obecnie bezsilna wobec poczynań wąskiej 
grupy Polaków, których celem jest prywata i z prawa nic sobie nie robią, a struktury 
państwa są niewydolne. Powoduje to bierność społeczną, apatię, a jednocześnie 
bezsilną złość. Ówczesne kupowanie głosów w Sejmie. Czy współcześnie nie 
mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem? Magnateria posiadała własne wojsko 
i prowadziła własną politykę zagraniczną? Czy podobnych przykładów nie mamy 
dzisiaj? Papiestwo w imię własnych celów wymuszało prowadzenie działań 
wojennych z państwami islamu lub wspieranie tych konfliktów. Także w okresie 
kontrreformacji były w Rzeczpospolitej przypadki agitacji, wprawdzie nieliczne, 
prowadzone przez duchownych katolickich przeciwko innowiercom. W skarbnicy 
doświadczeń naszych przodków znajduje się także wiele pozytywnych przykładów, 
które mogą, a nawet powinny być drogowskazem w działaniach Polski na rzecz 
współpracy z wyznawcami islamu w czasach nam współczesnych. Najczęściej 
takimi przykładami są prowadzone działania wojenne w obronie ziem 
Rzeczypospolitej, kiedy to chrześcijanin i muzułmanin, ramię przy ramieniu bronił 
ojczystych ziem. Dla Tatara-muzułmanina, przybrana Ojczyzna często 
przyjmowała go jak swego syna, gdy nie miał się gdzie podziać. Jej symbolem był 
król, nazywany przez zasiedlonych Tatarów „Białym chanem”, co było wielką 
oznaką szacunku dla niego, czci, powagi i potęgi, jaką swoją osobą w ich 
rozumieniu prezentował. Nie licząc okresów antagonizmów szlacheckich wobec 
społeczności tatarskiej należy powiedzieć, że istniała tolerancja wobec 
wyznawców, islamu, czego przykładem były zawierane małżeństwa mimo 
wyznawania innej religii. Najbardziej płodnym, a jednocześnie najkrótszym 
okresem pozytywnej współpracy były lata międzywojenne. Doświadczenia z tego 
okresu w jednoznaczny sposób pokazują współczesnym Polakom drogę 
współżycia z wyznawcami religii Mahometa. Czy dzisiaj nie możemy pójść tą samą 
lub podobną, a może nawet lepszą drogą? 
 

3. Wyznawcy islamu w Polsce po roku 1945 jako skutek współpracy, 
konfliktów wewnętrznych świata arabskiego oraz agresji zewnętrznej. 

Polska jako kraj posiada doświadczenia w zakresie współpracy politycznej, 
gospodarczej i kulturalnej z krajami arabskimi. Po zakończeniu II wojny światowej, 
pierwsze kontakty nastąpiły już na początku lat 50. i dotyczyły przede wszystkim 
wymiany handlowej. Pierwszym krajem, z którym Polska podjęła współpracę był 
Irak, a jej przedmiotem był eksport do Iraku 0,5 mln metrów bieżących tkanin 
bawełnianych i bawełniano-podobnych.

50
 Z czasem, stosunki z krajami arabskimi 

nabrały większej intensywności. Wpłynęły na to wydarzenia w krajach arabskich, 
powodujące zwiększenie wpływów państw komunistycznych, w szczególności po 
przejęciu władzy przez Gamala Abdela Nasera w Egipcie. Nieporozumienia 
niektórych przywódców państw arabskich z krajami zachodnimi, będące często 
pokłosiem kolonializmu, spowodowały w wielu przypadkach ich zbliżenie do 
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państw tzw. bloku wschodniego. Rezultatem zbliżenia była narastająca współpraca 
w wielu dziedzinach. Polska również stała się jej uczestnikiem. Do państw 
arabskich, z którymi Polska rozwinęła współpracę gospodarczą w ramach 
prowadzonego importu i eksportu należy zaliczyć Irak, Libię, Maroko, Algierię, 
Arabię Saudyjską, Jordanię, Syrię, Kuwejt, Ludową republikę Jemenu 
Południowego, Tunezję czy Zjednoczoną Republikę Arabską (Egipt). Przedmiotem 
wzajemnej wymiany był przede wszystkim eksport ze strony polskiej wyrobów 
przemysłowych, a przedmiotem importu do Polski, surowce. Najważniejszym z nich 
była ropa naftowa, a także rudy metali, bawełna, owoce. Cały wachlarz artykułów 
i wielkość wymiany do końca roku 1970 znajduje się w Roczniku statystycznym 
handlu zagranicznego 1970, a także innych opracowaniach.

51
 Intensyfikacja 

stosunków stała się podstawą rozwoju współpracy w wielu innych dziedzinach. 
Lata 70. i kryzys naftowy to jednocześnie okres najbardziej sprzyjającej 
koniunktury dla państw arabskich. To właśnie w tych latach, przywódcy państw 
arabskich, posiadających złoża ropy naftowej w pełni uświadomili sobie, jaką 
bronią jest ona w ich ręku. Równocześnie uświadomili sobie, że relacje cen 
eksportowanych surowców do krajów rozwiniętych w stosunku do importowanych  
z nich wyrobów są bardzo niekorzystne. Aby to zmienić, należało stworzyć 
podstawy do rozwoju przemysłu, który byłby w stanie chociaż w części 
wykorzystać rodzime surowce na miejscu. Jednym z krajów, który uczestniczył  
w unowocześnianiu gospodarek państw arabskich była Polska. Dotyczyło to 
przede wszystkim budowy od podstaw obiektów przemysłowych, takich, jak fabryk 
kwasu siarkowego, stoczni, cementowni, obiektów hydrotechnicznych, dróg, 
mostów. W szczególności miało to miejsce w Iraku, Libii, a także innych krajach 
arabskich, ale już w mniejszym zakresie. Wynikało to z faktu, że inna była polityka 
Polski wobec krajów arabskich o orientacji socjalistycznej, a inna wobec 
pozostałych. 

Oddzielną, bardzo ważną dziedziną wymiany handlowej, owianej przez wiele 
lat tajemnicą, był handel bronią. Polskie fabryki uzbrojenia w okresie 
funkcjonowania systemu totalitarnego posiadały duży pakiet zamówień na broń do 
krajów arabskich. Były to zamówienia nie tylko rządowe. Broń sprzedawana była 
organizacjom, które wówczas określano jako grupy walczące o wolność  
i niepodległość. Przywódcy państw komunistycznych, w tym również Polski 
popierali działania takich przywódców, jak Mu’ammar al.-Kaddafi, Saddam Husajn 
czy Gamal Abdel Naser, będący w opinii przywódców ówczesnych państw 
zachodnich tymi, którzy popierali terroryzm. W polskiej, komunistycznej 
propagandzie była to walka uciśnionych ludów arabskich o niepodległość. Wiele 
ofiar terroryzmu islamskiego jest ofiarami, które zginęły wskutek użycia polskiej 
broni, z której wystrzelone pociski również wyprodukowano w Polsce. Była to broń 
sprzedawana bądź za twardą walutę, bądź w ten sposób regulowano płatności za 
importowaną do Polski ropę naftową i inne surowce. Z polskich czołgów 
sprzedanych Irakowi, niewiele pozostało, a jeżeli tak, to prawdopodobnie nadają 
się jako cele na strzelnicy. 

Nawiązana została także współpraca w dziedzinie edukacji na poziomie 
szkolnictwa wyższego. Pierwszych kandydatów na studentów w polskich 
uczelniach z krajów arabskich stanowiło 40 Irakijczyków i 29 Syryjczyków, a także 
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11 Indonezyjczyków, w których 80-95% społeczeństwa wyznaje islam. Studia na 
polskich uczelniach rozpoczęli w roku akademickim 1960/61.

52
 Spośród krajów 

arabskich najwięcej młodzieży przybywało studiować w Polsce właśnie z Iraku. Na 
przełomie lat 70. i 80 do Polski zaczęli przybywać kandydaci na studentów  
z Afganistanu, Algierii, Jordanii, Libanu, Maroka, Nigerii oraz Tunezji. Lata 80. dla 
Polski to zaostrzenie stosunków międzynarodowych z krajami zachodnich 
demokracji z powodu wprowadzenia w Polsce przez komunistyczne władze stanu 
wojennego i zaostrzających się wewnętrznych konfliktów społecznych. Lata 80.  
w wymiarze międzynarodowym to także narastający, wrogi stosunek obywateli 
świata islamu wobec wysoko rozwiniętych państw zachodnich i rozwijający się 
terroryzm islamski. Jednocześnie lata 80. to wzrost liczby studentów z krajów 
islamskich podejmujących studia w Polsce. Czy wzrost liczby studentów z krajów 
islamskich w Polsce oraz zaostrzenie stosunków na arenie międzynarodowej 
Polski z krajami zachodnimi posiada wspólne źródło, czy jest tylko zbiegiem 
okoliczności? A może już wówczas przywódcy fundamentalistycznych ugrupowań 
islamskich podjęli działania by realizować doktrynę opartą na treściach sur Koranu, 
o której A. T. Khoury, m. in. napisał: „Walka o islam zasadniczo zostanie 
przerwana dopiero wtedy, kiedy wszyscy ludzie przyjmą wiarę w Boga lub wręcz 
nawrócą się na islam. Ostateczny cel walki „na drodze Boga”, jak zostało to 
powiedziane w Koranie (np. II,190), zostanie osiągnięty dopiero wtedy, kiedy 
obszar wroga stanie się częścią obszaru islamu, kiedy niewiara zostanie 
ostatecznie wykorzeniona, a niewierni poddadzą się panowaniu. Tak długo, jak 
wyłączne panowanie islamu nie obejmie całego świata, święta wojna będzie 
trwałym stanem, który musi przejawiać się albo w działaniach militarnych,  
albo przynajmniej próbach politycznych lub w jakikolwiek inny sposób”.

53
 

Potwierdzeniem jest 193 werset II sury Koranu, zawierający treść: „I zwalczajcie 
ich (niewiernych czyli tych, którzy nie są wyznawcami islamu – dop. autora), aż 
ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Boga”.

54
 Wojna w ramach 

dżihadu to nie walka z bronią w ręku, to skrajność, lecz przede wszystkim wszelkie 
możliwe działania, które umożliwiają rozszerzanie się islamu na świecie. W roku 
akademickim 1981/82 na polskich uczelniach studiowało 553 studentów z krajów 
islamskich, w roku akademickim 1985/86 było ich 1405, w roku akademickim 
1986/87 1436, a w roku 1988/89 na polskich, cywilnych uczelniach było ich 1443. 
Spośród krajów, w których religią dominującą jest islam, najliczniejsze grupy 
studentów oprócz Iraku, Jordanii, Nigerii, Syrii, a także Afganistanu były z Sudanu  
i Etiopii.

55
 Proces studiowania to nie tylko nauka w salach wykładowych uczelni. To 

także, a może przede wszystkim kontakty, jakie następują pomiędzy studentami  
w trakcie studiów. Ich rezultatem były zawierane małżeństwa. Często tylko po to, 
aby móc pozostać w Polsce. Także wielu spośród absolwentów wyższych uczelni 
pochodzenia arabskiego pozostało w Polsce, uzyskując kartę stałego pobytu  
po zakończeniu studiów, a wielu z nich po skończeniu nauki i uzyskaniu  
statusu uchodźcy jest obecnie pełnoprawnymi obywatelami i żyje, i pracuje  
w Rzeczypospolitej Polskiej do dzisiaj. Większość z nich stanowili Irakijczycy  
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i Syryjczycy. Ale wśród nich również nie było i nie ma jednomyślności. Jedną  
z przyczyn ich podziału jest stosunek do byłego przywódcy Iraku, Saddama 
Husajna. Część z nich to zwolennicy jego reżimu, który się skończył po interwencji 
wojsk koalicyjnych w 2003 r. Funkcjonują w naszym kraju, wielu z nich prowadzi 
własne interesy i w opinii środowiska, w którym żyją, swoim postępowaniem 
stanowią przykład do naśladowania. Wielu z nich było w przeszłości bądź 
funkcjonariuszami, bądź zwolennikami Husajna i partii BAAS (skrót od Hizb  
al.-Baas al.-Arabi al.-Isziraki. Partia Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego-uz. 
autora). Jak mają nimi nie być, kiedy właśnie dzięki państwu, a w ich mniemaniu, to 
właśnie dzięki Husajnowi mogli studiować. To oni, zdaniem wielu spośród ich 
przeciwników stanowią w Polsce zagrożenie. Do przeciwników tej grupy należą 
Irakijczycy, działający w założonej przez siebie i zarejestrowanej organizacji, 
Stowarzyszenie Irakijczyków w Polsce, których siedziba znajduje się w Krakowie.

56
 

W przypadku Irakijczyków, ale także Syryjczyków i Libijczyków istniały także grupy 
szkoleniowe, które realizowały proces kształcenia w uczelniach wojskowych  
i ośrodkach szkolenia specjalistycznego (czy były grupy szkoleniowe z innych 
państw arabskich, autor nie jest w stanie ani zaprzeczyć, ani potwierdzić).

57
 Były to 

grupy, których członkowie mieli stanowić kadrę zawodową w armii swojego 
państwa, bądź odbywali przeszkolenia w celu nabycia umiejętności w obsłudze 
sprzętu wojskowego, który był wyprodukowany i dostarczany przez Polskę na 
wyposażenie ich armii. Zdarzały się przypadki, że niektórzy z nich również 
pozostali w Polsce i żyją w niej do dnia dzisiejszego. 

Z przedstawionych przesłanek kształtowania się w Polsce społeczności 
pochodzenia arabskiego do roku 1989 wynika, że ich liczba w naszym kraju 
określana była metodą  szacunkową. Czy jednak szacunki te były właściwe? 
Obecnie, prawie po 18 latach, liczba członków społeczności arabskiej w Polsce 
znacznie wzrosła. Nie bez znaczenia dla tej grupy jest dalszy napływ młodzieży po 
roku 1989 z krajów, których społeczeństwa wyznają religię islamu w celu 
kształcenia się na polskich uczelniach. Czy obecnie jednak tylko kształcenia? To 
właśnie młodzi ludzie są najbardziej podatni na hasła głoszone przez 
fundamentalistów islamskich. W roku akademickim 1995/96 na wszystkich 
cywilnych, polskich uczelniach podjęły studia 403 osoby, będące obywatelami 
państw arabskich takich jak; Irak-28 osób, Jordania-81 osób, Liban-31osób, Libia-
82 osoby, Maroko-53 osoby, Syria-110 osób, Tunezja-18 osób. Biorąc pod uwagę 
podjęty problem badawczy do grupy studentów arabskich należy także doliczyć 45 
studentów z Sudanu, którego społeczeństwo w ponad 70% stanowią wyznawcy 
islamu.

58
 Czy wszyscy z nich mają negatywny stosunek do terroryzmu? Ilu z nich 

pozostało w Polsce po skończeniu studiów? Rocznik nie zawiera takich informacji. 
Zawiera informacje dotyczące podejmowania studiów w Polsce przez 
cudzoziemców z wyszczególnieniem kraju ich pochodzenia. Nie wszystkie jednak 
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Roczniki zarówno statystyczne, jak i demograficzne, takie dane zawierają. W roku 
akademickim; 2000/01 liczba studentów z krajów islamskich wynosiła 223 osoby,  
w 2004/05 było to 169 osób, a w 2005/06 liczba ta stanowiła 192 studentów.

59
 

Dane wskazują, że w stosunku do lat sprzed roku 1989, wzrosła liczba krajów 
islamskich, z których młodzież podejmuje studia w Polsce. Pochodzą oni z krajów, 
w których religia ta wyznawana jest przez 70-90% i więcej społeczeństwa. Do 
krajów tych należy zaliczyć: Afganistan – 99% społeczeństwa wyznaje islam, 
Algieria – 99%, Bangladesz – 87%, Irak – 96%, Jordania – 96%, Kazachstan – 
40%, Liban – 60%, Libia – 98%, Maroko – 95%, Pakistan – 97%, Sudan – 72%, 
Syria – 87%, Tunezja – 92% wyznawców islamu.

60
 I z tego trendu należy się tylko 

cieszyć. Jednak liczba studentów z wymienionych krajów znacznie zmniejszyła się. 
Nie należy sądzić, że jest to trend ogólnoświatowy, ponieważ zapotrzebowanie  
w krajach arabskich i innych, których społeczeństwo wyznaje religię islamu jest 
ogromne. Istnieją także zagrożenia, które należy brać pod uwagę. Zdobyte 
doświadczenia i posiadana wiedza wskazuje, że terroryści to przede wszystkim 
ludzie młodzi i obecnie bardzo dobrze wykształceni, znający po kilka języków. 
Przebywając w kraju potencjalnego zamachu terrorystycznego mogą stanowić 
doskonałe zaplecze dla terrorystów, jeśli sami nie zostali wcześniej wciągnięci  
do organizacji terrorystycznej. Podejmowanie przez nich studiów, stwarza im 
doskonałe warunki poznania kraju, jego języka, obyczajów jego mieszkańców,  
a przede wszystkim ich samych. Poprzez nawiązanie kontaktów ze swoimi 
rówieśnikami wśród studiujących Polaków, mogą działać w sposób niezauważony. 
Tym bardziej, że istniejąca anarchia i bałagan polityczny w państwie stwarza 
doskonałe warunki do tego rodzaju działalności. Mało tego. Przy obecnej frustracji 
polskiej młodzieży z powodu braku perspektyw życiowych w bardzo wielu 
przypadkach, mogą ich również wciągnąć do organizacji terrorystycznej. Działając 
na polecenie organizacji terrorystycznej i dysponując środkami finansowymi, 
stanowią atrakcyjny obiekt znajomości czy nawet przyjaźni dla młodych Polaków,  
a także polskich studentek, również młodych Polek i Polaków spoza środowiska 
studenckiego. Nawiązanie tego rodzaju więzi może stanowić podstawę przyszłego, 
terrorystycznego działania. Perspektywy takie i możliwe scenariusze przedstawił  
w swoim opracowaniu I. Witkowski.

61
 Jest i druga strona medalu. To, czy do 

realizacji takich scenariuszy może dojść zależy od polityki państwa i jego siły, 
mądrości i kompetencji przedstawicieli władzy na każdym szczeblu zarządzania 
oraz mądrości społeczeństwa, które powinno posiadać świadomość istniejących 
zagrożeń. Jednak świadomość możliwych zagrożeń dotyczy niewielkiej grupy 
Polaków. Mówienie o nich wywołuje zdziwienie i niedowierzanie nawet  
w środowiskach naukowych, o czym autor miał okazję się przekonać. 

Nie ma w świecie kraju, który byłby w stanie rozwiązać problem 
zabezpieczenia się przed możliwymi działaniami terrorystycznymi tylko przy użyciu 
policji, wojska i służb specjalnych. Czy jednak nie lepszą i bardziej prostą drogą 
jest dojście do porozumienia i wspólnego funkcjonowania? Czy nie lepszą formą 
dialogu są wspólne działania w imię zasady pokojowego współżycia i wzajemnej 
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tolerancji? Nie poprzez wybuchy podłożonych bomb czy serie z pistoletów 
maszynowych. 

Oprócz studentów z krajów islamskich przebywają w Polsce także inni 
wyznawcy islamu, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na 
osiedlenie się. Znajduje się także liczna grupa, która otrzymała zezwolenie na 
oznaczony czas pobytu. Osoby posiadające jedno z wymienionych zezwoleń są  
w dużo lepszej sytuacji od tych, którzy do Polski przybywają jako imigranci. Łatwiej 
im zmienić status pobytu, czy ubiegać się o pobyt stały. Ze sprawozdań USRIC 
wynika, że w latach 1992-2000 zezwolenie na pobyt stały uzyskało 1135 
wyznawców islamu. W latach 1998-2000 zezwolenie na osiedlenie się otrzymało 
433 imigrantów z krajów islamskich. Największą liczbę stanowili ci spośród 
przebywających w Polsce wyznawców islamu, którzy w latach 1998-2000 uzyskali 
zezwolenie na pobyt oznaczony. Ich liczba kształtuje się na poziomie ok. 6500 
osób (dokładnie 6576).

62
 Nie należy liczb traktować jako liczby bezwzględne, 

ponieważ fakt, że jest się Jordańczykiem czy Syryjczykiem nie oznacza  
bycia muzułmaninem. Aczkolwiek są to przypadki skrajne. Przebywający legalnie  
w Polsce wyznawcy islamu z różnych krajów, a także ci, którzy zadomowili się 
przed rokiem 1989, pracują w większości, prowadząc własną działalność 
gospodarczą w różnych sektorach. Najbardziej widoczni są ci spośród nich, którzy 
działają w sektorze usług. Grupa tych, którzy skończyli studia w Polsce stanowi ich 
elitę intelektualną, ale także między nimi nie ma jednomyślności w wielu sprawach. 
Dlatego też trudno się im zintegrować chociaż próby takie są czynione. Być może 
wyznawanie tej samej religii doprowadzi do ich integracji w przyszłości, ale w jakim 
kierunku ta integracja pójdzie? Integracja ma dobre, ale i negatywne cechy. 
Rozdrobnieni szybciej się zasymilują, przyjmując europejskie w tym polskie normy 
cywilizacyjne. Pokusy cywilizacji zachodniej są duże. Z kolei integracja, w której 
wiara będzie czynnikiem dominującym, a jednocześnie najbardziej uniwersalnym 
może przybrać różne oblicze. W skrajnej postaci może doprowadzić do sytuacji, 
jakiej żaden Polak sobie nie wyobraża. Jest wiele przykładów, kiedy bogobojny 
mułła czy inny imam powszechnie szanowany był podżegaczem lub przywódcą 
organizacji terrorystycznej. Stwierdzenie takie nie jest bezpodstawne, a najlepszym 
tego dowodem jest działalność Ali Mohameda (Ali Abel Saud Mohamed), byłego 
oficera armii egipskiej w Stanach Zjednoczonych (USA). Kraju o ogromnym 
potencjale i ogromnych środkach finansowych, przeznaczanych na utrzymywanie 
stanu bezpieczeństwa narodowego na odpowiednim poziomie. Potrzeba było wiele 
lat, aby działalność Mohameda i jego udział w tworzeniu struktur Al.-Kaidy została 
rozpracowana przez służby wywiadu i kontrwywiadu USA.

63
 Ukazana została także 

działalność przywódców duchowych, dla których meczety w USA i domy modlitw 
stanowiły doskonałą przykrywkę dla prowadzonej działalności terrorystycznej. 
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Oprócz przedstawionej grupy, istnieją w Polsce inni wyznawcy islamu, których 
status wynika z przyczyn ich przybycia. 

 
Streszczenie 
Aby w pełni zrozumieć istotę terroryzmu islamskich fanatyków religijnych jak 

też to jak wielkie zagrożenie niesie ono ze sobą należy najpierw wyjaśnić na czym 
opiera się i jakie są podstawowe zasady religii islamu. Należy również rozróżnić 
pojęcie islamu i fundamentalizmu islamskiego. Nie możemy bowiem nazwać 
terrorystami wszystkich wyznawców islamu. Islam jako religia nie nawołuje bowiem 
do terroryzmu. Natomiast już fundamentalizm islamski, przywódcy skrajnych 
ugrupowań islamskich interpretujący Koran według własnych potrzeb stanowią 
ogromne zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie. 

Islam jest trzecią największą monoteistyczną religią świata. Wyrastał z tych 
samych fundamentów, co dwa wcześniejsze wyznania – judaizm i chrześcijaństwo. 
Arabskie słowo islam wywodzi się z określenia uległości i oddania. Islam jest religią 
„podporządkowania się”. Jego wyznawcy, muzułmanie są „całkowicie poddani woli 
Boga (Allaha)”.

64
 Islam zawdzięcza swoje powstanie prorokowi Mahometowi, 

urodzonemu w Mekce ok. 571 roku. Po śmierci Mahometa jego objawienia 
zachowane w postaci ustnej i pisemnej zostały zawarte w Koranie. Muzułmanie 
wierzą, że Koran jest nieomylnym Słowem Bożym, zesłanym z nieba  
i niezmiennym. Jego czytanie, bez względu na zrozumienie dostarcza 
muzułmaninowi łaski (baraka). 

Zaraz za Koranem najważniejsze są w islamie hadisy (tradycje), opowieści  
o życiu i czynach Mahometa i pierwszych społecznościach muzułmańskich. 
Zawierają sunnę (przykład) Proroka, którą muszą spełniać wszyscy muzułmanie.  
Z Koranu i sunny powstało szari (prawo) – zbiór nakazów dotyczących życia  
i zachowania.

65
 

Podstawą Koranu jest nauka o Bogu-Allahu. Koran głosi istnienie Boga i nie 
poddaje tego w wątpliwość. Bóg jest jedyny, wyjątkowy i z nikim nieporównywalny. 
Jest dobry i wszechmogący, czego dowodem są zjawiska natury, będące oznaką 
Bożej siły i szczodrości. 

Koran także jednoznacznie potwierdza istnienie aniołów jako Boskich 
Posłańców. Zaleca równocześnie wiarę w istnienie duchowych istot, dżinów, 
stworzonych z ognia. Ich powołaniem jest służenie i uwielbienie Boga. Oporni 
dżinowie nazywani są demonami. Głównym z nich jest Iblis albo Szatan, któremu 
Bóg pozwolił sprowadzać ludzi na złą drogę. Oprócz aniołów Bóg uczynił swoimi 
posłańcami proroków, poczynając od Adama, Abrahama, Jezusa aż po Mahometa, 
będącego „pieczęcią” proroków.

66
 

Koran zawiera także reguły, którymi rządzi się społeczeństwo muzułmańskie. 
Dotyczą one religijnych i społecznych wydarzeń takich, jak modlitwy, 
dobroczynność, posty, pielgrzymki, cudzołóstwo, ślub i rozwód, dziedziczenie, 
jedzenie i picie, lichwiarstwo i niewolnictwo. 

W pierwszym i drugim stuleciu istnienia islamu teologowie i prawnicy 
opracowali szari, prawo islamu. Szari oparte jest na czterech głównych filarach: 
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Koranie, sunnie Proroka, analogii (kujas-nowe prawo powstałe z dwóch pierwszych 
filarów) i na zgodzie poglądów (idżma), którą osiągają znawcy (ulama), 
reprezentujący całe społeczeństwo, za pomocą objaśnienia (idżtihad).

67
 

Tak powstał trwały kodeks postępowania, który musi być respektowany przez 
wszystkich muzułmanów bez wyjątku. Islam znacznie bardziej niż inne religie ma 
charakter porządku prawnego, który reguluje życie i postępowanie muzułmanina 
według nauk zawartych w Koranie i sunnie proroka. Prawo muzułmańskie jest 
totalitarne i rządzi każdą czynnością muzułmanina. Islam ustanowił swój własny 
porządek sprawiedliwości, ustalając to co jest słuszne i niesłuszne, to, co jest 
dobre i moralnie piękne, i co złe, moralnie brzydkie.

68
 W szari rozważony jest każdy 

przejaw ludzkiej działalności tak szczegółowo, jak w żadnym innym systemie 
prawnym na świecie – od zakazywania zbrodni aż po używanie wykałaczki, od 
kierowania państwem po najbardziej intymne sprawy albo niewłaściwe odchylenia 
dotyczące życia rodzinnego. Zawiera „informacje o wszystkim” ludzkim i boskim. 
Wszystkie czyny dzieli na obowiązkowe i nakazane, chwalebne oraz na 
niezalecane lub polecane albo godne pogardy czy zakazane.

69
 Jeżeli wierny 

wypełnia wszystkie przepisy prawa, to realizuje zarazem ostateczny cel swojego 
życia zgodnie z nakazami religii i zapewnia sobie pomyślność na tym świecie  
i osiągnięcie zbawienia w życiu przyszłym.

70
 

Pięć filarów islamu to: 
1. Religijne wyznanie (szahada): „Nie ma Boga nad Allaha, a Mahomet jest 

Bożym Prorokiem”. Samo wymawianie tej formuły wystarcza do tego, aby 
stać się muzułmaninem. 

2. Modlitwa (salat). Wyznawcy islamu modlą się pięć razy dziennie: o świcie, 
w południe, po południu, po zachodzie słońca i późnym wieczorem, 
indywidualnie, w grupie lub w meczecie. 

3. Post (saum). Podczas ramadanu muzułmanin nie może nic jeść ani pić, 
palić tytoniu, uprawiać stosunków seksualnych od świtu do zachodu 
słońca. 

4. Jałmużna (zakat). Muzułmanie muszą przeznaczać 2,5% swojego dochodu 
i cześć swojego majątku na cele dobroczynne. 

5. Pielgrzymka (hadżdż). Chociaż raz w ciągu swojego życia muzułmanin 
zobowiązany jest udać się z pielgrzymką do Mekki.

71
 

Jak wynika z choćby podstawowych informacji na temat religii islamu choć jest 
ona religią totalitarną, religią całkowitego „podporządkowania się”, uległości  
i oddania nie nawołuje do terroryzmu, przemocy, agresji czy też nienawiści wobec 
cywilizacji zachodu. Natomiast inaczej już do tych kwestii odnosi się skrajny 
fundamentalizm islamski oraz działalność islamskich ugrupowań terrorystycznych. 

Islam w Polsce jest religią oficjalnie uznawaną przez państwo. Nie ma 
dokładnych danych na temat liczby wyznawców islamu w Polsce. Pytanie o religię 
nie jest bowiem zadawane w trakcie spisu powszechnego ludności, dane 
szacunkowe zaś różnią się w zależności od źródła. Oficjalne dane statystyczne 
podają tylko liczbę członków Muzułmańskiego Związku Religijnego – w roku 2001 
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były to 5123 osoby. Liczbę wyznawców islamu szacuje się na około 15-26 tys., co 
w odniesieniu do ogółu ludności Polski stanowi około 0,04-0,06%. 

Organizacją wyznaniową polskich muzułmanów jest Muzułmański Związek 
Religijny w RP (MZR), założony w roku 1925 i działający do dzisiaj. Drugim 
muzułmańskim związkiem wyznaniowym – założonym w roku 2001 jest Liga 
Muzułmańska. Liga skupia muzułmanów-sunnitów, ale jej członkami mogą być nie 
tylko polscy obywatele czy osoby posiadające kartę stałego pobytu, lecz także 
osoby z prawem pobytu czasowego. W porównaniu z Muzułmańskim Związkiem 
Religijnym, znacznie większy odsetek wśród członków Ligi stanowią osoby 
pochodzenia obcego. 

Powstanie Ligi, jak się wydaje, jest wynikiem pojawienia się napięć pomiędzy 
polskimi muzułmanami pochodzenia tatarskiego a przybyszami, w większości 
pochodzenia arabskiego, którzy praktykują islam w nieco odmienny sposób. 
Działalność dwóch organizacji wyznaniowych, o podobnych statutach, pragnących 
reprezentować muzułmanów-sunnitów w Polsce, prowadzić może do sporów 
kompetencyjnych pomiędzy nimi. 

Pozostałe organizacje skupiające polskich muzułmanów to Stowarzyszenie 
Studentów Muzułmańskich, Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania 
Kulturalnego czy Związek Muzułmanów Polskich, które działają jako 
stowarzyszenia. Swoje organizacje mają w Polsce także szyici (Stowarzyszenie 
Jedności Muzułmańskiej, Stowarzyszenie Braci Muzułmańskich).

72
 Artykuł ten to 

próba przedstawienia genezy rozwoju muzułmanizmu w Polsce 
 
Summary 
To fully understand the nature of Islamic terrorism, religious fanatics, as well 

as how great a threat it poses should first explain what builds and what are the 
basic principles of the religion of Islam. You should also distinguish between the 
concept of Islam and Islamic fundamentalism. Because we can not call all Muslims 
terrorists. Islam as a religion does not call for terrorism. Already the Islamic 
fundamentalism, the leader of Islamic extremist groups interpreting the Qur'an 
according to their own needs are enormous threat of terrorism in the modern world. 

Islam is a monotheistic religion, the third largest in the world. He grew up on 
the same foundations as the two previous religion-Judaism and Christianity. The 
Arabic word Islam is derived from the definition of submission and devotion. Islam 
is a religion of „submission to”. His followers, the Muslims are „completely subject 
to the will of God (Allah).” Islam owes its origin to the Prophet Muhammad, born in 
Mecca around 571 years. After the death of Muhammad 's revelation preserved in 
the form of oral and written are contained in the Koran. Muslims believe that the 
Qur'an is the infallible Word of God, sent from heaven, and unchanging. His 
reading, regardless of understanding provides Muslim grace (baraka). 

As soon as the Quran are the most important in Islam Hadith (traditions), the 
story of the life and deeds of Muhammad and the early Muslim communities. They 
contain the sunnah (example) of the Prophet, which must meet all Muslims. The 
Qur'an and Sunnah was established Chari (right)-a set of precepts the life and 
conduct. 
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The basis of the Quran is to learn about God-Allah. The Qur'an proclaims the 
existence of God and is not subject to doubt. God is one, unique and incomparable 
to anyone. This is good and all-powerful, as evidenced by the phenomena of 
nature, which is a sign of God's power and generosity. 

The Qur'an also clearly confirms the existence of angels as God's 
messengers. It is recommended while belief in the existence of spiritual beings, 
jinn, created from fire. Their mission is to serve and worship God. Resistant 
dżinowie are called demons. The main one is Iblis or Satan, whom God allowed to 
import people astray. In addition to the angels God has made his messengers the 
prophets, from Adam, Abraham, Jesus until after Mohammed, who is a „seal” of the 
prophets. 

The Qur'an also contains rules which governs the Muslim society. These 
relate to religious and social events such as prayer, charity, fasting, pilgrimage, 
adultery, marriage and divorce, inheritance, food and drink, usury and slavery. 

In the first and second century of the existence of Islamic theologians and 
lawyers have developed Chari, the law of Islam. Chari is based on four main 
pillars: the Qur'an, the Prophet's Sunna, analogy (kujas-new right arising from the 
first two pillars) and the harmony of views (idżma), which reaches experts (ulama), 
representing the whole of society, by means of explanations (ijtihad). 

This is how durable the code of conduct, which must be respected by all 
Muslims without exception. Islam much more than other religions is a law that 
regulates the life and conduct of the Muslim teachings of the Qur'an and sunna of 
the prophet. Islamic Law is totalitarian and governs every Muslim activity. Islam has 
laid down its own order of justice, determining what is right and wrong, what  
is good and morally beautiful, and what is wrong, morally ugly. In Chari considered 
is any sign of human activity in as much detail as in any other legal system in the 
world-from banning the crime to the use of toothpicks, to run the country from the 
most intimate affairs or improper deviation of family life. It includes „information 
about all the” human and divine. All acts divided into mandatory and ordered, 
glorious and recommended or recommended or despicable or banned. If you 
complete all the faithful to the law, it also carries the ultimate goal of his life 
according to the dictates of religion and ensure the well-being of this world and to 
achieve salvation in the life to come. The five pillars of Islam are: 

1. Religious faith (shahada): „There is no God but Allah, and Muhammad is 
the Prophet of Goo”. The mere utterance of this formula is sufficient for this 
to become a Muslim. 

2. Prayer (salat). Muslims pray five times a day: at dawn, noon, afternoon, 
after sunset and late evening, alone, in a group or in a mosque. 

3. Fasting (sawm). During Ramadan, Muslims can not eat or drink anything, 
smoke, enjoy sexual relations from sunrise to sunset. 

4. Jałomużna (zakat). Muslims are required to spend 2.5 % of their income, 
and part of his wealth to charity. 

5. Pilgrimage (Hajj). For once in his lifetime a Muslim is obliged to go on  
a pilgrimage to Mecca. 

As is clear from even basic information about the religion of Islam, although it 
is a totalitarian religion, religion completely „comply with”, submission and devotion 
is not calling for terrorism, violence, aggression or hatred of Western civilization. 
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However, unlike these issues have to apply extreme Islamic fundamentalism and 
Islamic terrorist activity. 

Islam is a religion in Poland officially recognized by the state. There is no 
accurate data on the number of Muslims in Poland. The question of religion is not 
an asked during the census population estimates and vary depending on the 
source. Official statistics indicate only the number of members of the Muslim 
Religious Union-in 2001 they were 5123 people. The number of Muslims is 
estimated at around 15-26 thousand, As for the whole Polish population is about 
0.04-0.06 percent. 

Religious organization of Polish Muslims Muslim Religious Union in Poland 
(MZR), founded in 1925 and operated until today. Another Muslim religious 
association-founded in 2001, is the Muslim League. League focuses Muslim-Sunni, 
but its members can not only Polish citizens or persons with a permanent 
residence card, but also a person with the right of temporary residence. Compared 
with the Muslim Religious Union, a much larger percentage of the League 
members are people of foreign origin. 

Establishment of the League, it seems, is the result of the emergence of 
tensions between the Polish Muslims of Tatar origin and newcomers, mostly  
of Arab origin who practice Islam in a slightly different way. The activities of two 
religious organizations, with similar statutes, seeking to represent Muslim-Sunni in 
Poland may lead to conflicts of competence between them. Other organizations of 
Polish Muslims are Muslim Students Association, Muslim Cultural Shaping the 
Association of Polish Muslims, which act as associations. Their organizations in 
Poland have also Shia (Muslim Unity Association, the Association of Muslim 
Brotherhood). This article is an attempt at tracing the origins of muzułmanizmu 
development in Poland. 
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Wstęp 
Nie wszystkie dewiacje ścigane są przez Kodeks Karny, tak więc nie 

wszystkie odstępstwa od norm kwalifikowane są jako przestępstwa czy występki. 
Zjawisko przestępczości przedstawili wybitni socjolodzy: Emile Durkheim i Robert 
K. Merton. Durkheimowi zawdzięcza socjologia, także socjologia kryminalistyczna, 
pojęcie anomii. Anomia to sytuacja aktualnego braku norm postępowania. Z reguły 
bywa tak zwłaszcza w społeczeństwach ostatnich dziesięcioleci, a właściwie 
ostatnich kilku stuleci, że w związku z zawirowaniami historycznymi pewne normy 
tradycyjne przeżywają się, upadają, a w ich miejscu nie pojawiają się nowe normy. 
U podstaw spostrzeżenia Durkheima na temat anomii leży koncepcja, iż 
przeciętnemu człowiekowi potrzebne są do „poruszania się w życiu” wskazówki, 
normy, których należy przestrzegać. Przeciętny człowiek chciałby być mieć czyste 
sumienie, do tego jednak potrzebny jest kodeks norm, których można by wyuczyć 
się, a następnie przestrzegać. Brak takiego kodeksu prowadzi do niepewności  
i może spowodować skłonność ku zachowaniom dewiacyjnym co do innych norm 
ciągle obowiązujących, tych zwłaszcza, o których mowa jest w kodeksach karnych. 
O pół wieku późniejszy od Durkheima R. K. Merton zmodyfikował pojęcie anomii. 
W jego ujęciu anomia pojawia się wówczas, gdy obowiązujące normy „nie 
przystają” do rzeczywistości społecznej. Oto na przykład cenione są jednostki, 
które osiągnęły sukces materialny. Ów sukces to norma dla zyskania szacunku.  
Z drugiej strony inna norma głosi, że źródłami sukcesu materialnego są uporczywa 
praca, oszczędzanie, wyrzeczenia. Tymczasem okazuje się, że najczęściej ludzie 
pracujący i z trudem oszczędności wcale nie dochodzą do majątku, nie osiągają 
sukcesu materialnego. Bywa on natomiast udziałem ludzi nietrudniących się ciężką 
pracą, natomiast odznaczających się sprytem, popełniających przekręty wprawdzie 
ścigane przez Kodeks Karny, w praktyce jednak pozostających bezkarnymi.

1
 Gdy 

w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku dominował pogląd o odmienności cech 
psychicznych osób wkraczających na drogę przestępczą, to w latach późniejszych 
i współcześnie o wiele bardziej rozpowszechnione są teorie interakcjonistyczne. Tu 
szczególnie ważną pozycję zajmuje Edwin H. Sutherland. To on wprowadził  
w połowie zeszłego stulecia pojęcie powiązań zróżnicowanych. Społeczeństwo 
jakiegoś kraju czy społeczność lokalna dzieli się na rozmaite odłamy, którym 
odpowiadają różne subkultury. Subkultura to zespół poglądów, w tym wartości  
i norm wyznawanych przez dane środowisko. W subkulturach niektórych środowisk 
mieszczą się przyzwolenia, nawet postulaty podejmowania działalności uznawanej 
ogólnie przez społeczeństwo za przestępczą. Krótko mówiąc, gdy ktoś urodził się 
w środowisku złodziejskim czy tylko ludzi żyjących na pograniczu prawa to jest 
wysoce prawdopodobne, że przyjmie normy owej subkultury, nieakceptowane  
w pozostałej części społeczeństwa, jako normy wyuczone. Jeszcze nowsze teorie, 
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bo rozpowszechnianie zwłaszcza w ostatnim ćwierćwieczu, określa się jako teorie 
kontroli. Tu podstawową tezą jest przeświadczenie, że źródłem działań 
przestępczych jest górowanie motywacji przestępczej nad mechanizmami kontroli 
społecznej. Im silniej jednostka umotywowana jest ku działaniom przestępczym, im 
słabiej odczuwa oddziaływanie mechanizmów kontroli społecznej, tym bardziej 
skłonna jest do zachowań przestępczych. Travis Hirschi twierdzi, że jeśli  
u jednostki zabraknie owych wskazanych typów motywacji, to wówczas jednostka 
nie ma żadnych zahamowań przed podjęciem działalności przestępczej. 

Omawiane teorie wskazują, w jaki sposób dochodzi do tego, że człowiek staje 
się przestępcą, a przynajmniej dewiantem. Również teoria piętnowania przynosi 
swoistą odpowiedź na pytanie o powody stania się przestępcą. Człowiek staje się 
przestępcą, jeśli inni ujrzą w nim przestępcę, jeśli zaliczą go do kategorii 
przestępców. Nie zalicza się jednak do kategorii przestępców ludzi bez powodu. 
Osoby należące do elit oceniane są znacznie łagodniej, również w odczuciu ogółu 
społeczeństwa niż osoby pozostające poza środowiskiem elitarnym. Pod koniec 
ubiegłego stulecia i współcześnie uważa się za ważne źródło kryminogenne 
wykluczenie społeczne, dokładniej zaś jego poczucie doznawane przez wiele 
członków społeczeństwa. Wykluczenie społeczne to sytuacja, kiedy jednostka 
bądź cała grupa nie może uczestniczyć w życiu gospodarczym, politycznym czy 
kulturalnym społeczeństwa. Dzieje się tak najczęściej ze względów 
ekonomicznych. Osoby ubogie wśród nich bezrobotni, nie mogą sobie pozwolić na 
zakup rozmaitych urządzeń rozpowszechnionych w gospodarstwach domowych, 
przez co nie mogą uczestniczyć w rozmaitych przedsięwzięciach kulturalnych. 
Również ze względu na ubóstwo, na trudności związane z miejscem 
zamieszkania, a także w związku z tradycjami rodzinnymi całe grupy ludzi 
poprzestają na najniższym poziomie wykształcenia, co także powoduje ich 
wykluczenie społeczne w wielu rozmaitych dziedzinach. Wykluczenie społeczne 
ma wiele wspólnego z anomią, brak motywacji do więzi ze społeczeństwem 
powoduje zanik hamulców motywacyjnych wobec przestępczości. Człowiek 
doznający poczucia wykluczenia społecznego uznaje zarazem za naturalny brak 
własnych zobowiązań wobec społeczeństwa, stąd zaś krok tylko do udzielenia 
sobie przyzwolenia na wejście na ścieżkę przestępczości. W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat przed akcesją z Unią Europejską, co drugi Polak wyrażał 
przekonanie, że integracja z Unią wpłynie raczej korzystnie na polskie prawo i jego 
przestrzeganie. Przeciwne zdanie było wypowiadane kilkakrotnie rzadziej, (przez 
co jedenastą lub co siódmą osobę, w zależności od terminu badania), a mniej 
więcej, co piąty respondent uważał, że integracja nie będzie miała wpływu na 
stopień przestrzegania prawa. Tak, więc połowa mieszkańców Polski sądziła, że 
droga do Unii Europejskiej jest zarazem drogą ku lepszemu prawu i sprawniej 
funkcjonującym instytucjom kontroli prawnej.

2
 Przestępczość podobnie jak inne 

zjawiska społeczne wymagają opisu statystycznego. Wiedza o rozmiarach, 
strukturze i trendach zmian zjawiska ułatwia jego wyjaśnianie, kontrolę oraz 
możliwości przeciwdziałania mu. Świadomość potrzeby tego rodzaju działań 
dostrzegana była już pod koniec XVIII wieku, a ich realizacja rozpoczęła się pod 
koniec XIX wieku. Statystyczny obraz zjawiska przestępczości zmieniał się wraz ze 

                                                 
2
 Materiały pokonferencyjne pod red. M. Zdanowicz „Konferencja zorganizowana przez Urząd Komitetu 
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zmieniającymi się paradygmatami kryminologicznymi. Różne koncepcje 
przestępstwa, przestępcy, stosowane metody i techniki ich interpretacji. Pomiar 
przestępczości nigdy nie był zabiegiem łatwym i zawsze wzbudzał wiele 
kontrowersji. Współcześnie przy jego przeprowadzaniu wykorzystuje się dane 
pochodzące z trzech źródeł: oficjalnych statystyk, badań typu self-report oraz 
badań wiktymizacyjnych. Są to dane trudno porównywalne (ze względu na ich 
rodzaj, zakres i sposób uzyskiwania), lecz komplementarne, pozwalające na 
wielowymiarowy opis zjawiska. Najstarszym i nadal podstawowym źródłem danych 
liczbowych o przestępczości są statystyki kryminalne. Zmienił się jednak sposób 
ich traktowania. Obecnie statystyki kryminalne są oceniane z trzech perspektyw: 
realistycznej, instytucjonalnej i radykalnej. W perspektywie realistycznej przyjmuje 
się, niż dane statystyk kryminalnych mogą stanowić jedynie wskaźniki 
przestępczości ujawnionej, a nie jak wcześniej sądzono przestępczości 
rzeczywistej. Zawiera się uwagę na czynniki determinujące ich zawartość na 
potrzebie badania przestępczości nieujawnionej. Zakłada się, że między 
przestępczością ujawnioną i nieujawnioną jest stosunek zmienny tzn. 
przestępczość ujawniona nie jest odbiciem przestępczości rzeczywistej. Dane 
uzyskiwane z badań self-report i wiktymizacyjnych mogą dopełniać dane statystyk 
kryminalnych. Ich równoczesna analiza pomaga w tworzeniu zarysu obrazu 
przestępczości rzeczywistej. W perspektywie instytucjonalnej danych statystyk 
kryminalnych nie traktuje się ani jako wskaźników przestępczości rzeczywistej, ani 
ujawnionej, a jedynie jako wskaźniki funkcjonowania instytucji kontroli społecznej. 
Przyjmuje się, że statystyki są konstruktem społecznym, wynikiem pewnych 
organizacyjnych i interakcyjnych procesów, konsekwencją działań podejmowanych 
przez pracowników organów kontroli społecznej. Interpretacji polega proces 
tworzenia kryminalnych statystyk, w trakcie, którego pewne czyny zostają uznane 
za przestępstwa, jako takie zarejestrowane, a pewne nie, jak również pewni ludzie 
uznani zostają za przestępców, a inni nie. W perspektywie radykalnej przyjmując, 
podobnie jak w perspektywie instytucjonalnej, że statystyki są społecznym 
konstruktem, kładzie się nacisk na ścisłe powiązanie funkcjonowania instytucji 
kontroli społecznej ze strukturą klasową-warstwową społeczeństwa oraz ściśle  
z nią związaną strukturą władzy. Interpretując proces tworzenia statystyk zwraca 
się uwagę na polityczne zdeterminowanie tak organizacji, jak i zasad 
funkcjonowania instytucji kontroli społecznej. Obecnie w analizach statystyk 
kryminalnych obserwuje się tendencję do wykorzystywania założeń dwóch lub 
trzech perspektyw równocześnie, mając świadomość ograniczeń, jakie stwarza 
każda z nich z osobna. Łącząc różne punkty widzenia, usiłuje się ową analizę 
uczynić pełniejszą, bardziej wnikliwą i wszechstronną. Niniejsze opracowanie 
sygnalizuje problemy, jakie pojawiają się przy próbie statystycznego opisu zjawiska 
przestępczość lat 90. w oparciu o dane statystyk policyjnych, jeśli interpretować je 
przez pryzmat też wszystkich trzech (w mniejszym lub większym zakresie) 
perspektyw. Punktem wyjścia jest założenie, iż statystyka policyjna, podobnie jak 
inne statystyki kryminalne, jest konstruktem społecznym. Jest produktem 
społecznych, politycznych i organizacyjnych procesów. Wyjaśnienie procesu 
tworzenia statystyki może pozwolić na jakościową ocenę zawartych w niej danych. 
Dane statystyki policyjnej może traktować zarówno jako wskaźniki funkcjonowania 
instytucji kontroli społecznej, jak i wskaźniki przestępczości ujawnionej, która jest 
rezultatem tejże kontroli. W społecznym procesie tworzenia statystki ważne jest 
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zarówno zaistnienie pewnych zdarzeń czy zachowań, jak i społecznej reakcji na 
nie. O tym, iż zdarzenia zaistniały lub ktoś zachował się w określony sposób 
wnioskujemy z reakcji społecznych. Reakcja społeczna jest natomiast zawsze 
odpowiedzią na coś, w tym na pewne zdarzenia czy też czyjeś zachowanie.  
W każdym społeczeństwie jedne z nich uważa się za dopuszczalne i właściwe, 
inne nie. Granicę ich dopuszczalności wyznacza się poprzez tworzenie  
i stosowanie norm prawnych. Państwo, posiadając władzę polityczną, tworzy 
system prawny oraz struktury organizacyjne kontrolującego jego przestrzeganie. 
Funkcjonowanie sformalizowanej kontroli prawnej można analizować przez 
pryzmat decyzji podejmowanych przez ustawodawcę w procesie stanowienia 
prawa oraz decyzji podejmowanych przez instytucje specjalnie do tej kontroli 
powołane. W procesie tworzenia statystyk policyjnych zasadniczą rolę odgrywają 
decyzje policji podejmowane w procesie ścigania. Policja (jak również inne 
instytucje zajmujące się ściganiem) jest upoważniona przez władzę państwową  
do ujawnienia, kwalifikowania, rejestrowania i zaliczania zdarzeń uznanych  
za przestępstwa oraz ich sprawców jest upoważniona do zbierania, 
opracowywania i publikowania danych statystycznych związanych  
z przestępczością.

3
 Proces wykrywania sprawców przestępstw jest zróżnicowany 

w zależności od rodzajów przestępstw, okoliczności czy w momencie rejestrowania 
przestępstwa była znana osoba podejrzana czy też nie, jak również od 
województwa, w którym prowadzone było postępowanie przygotowawcze.

4
 Dla 

badań statystyczno-kryminalnych, których celem jest zgromadzenie informacji  
o rozmiarach przestępczości jakiegoś kraju, dane które znaleźć można w tzw. 
policyjnej statystyce kryminalnej, są szczególnie istotne. Statystyka ta, stanowiąca 
w podstawowej swej części zbiór wiadomości przestępstwach, o których 
popełnieniu powzięły wiadomość organy ścigania, informuje stosunkowo 
najszybciej i w sposób najbardziej pełny o tym, jaką liczbę przestępstw ujawniono 
w danym okresie czasu i na danym terenie oraz jakie to były przestępstwa.  
W porównaniu ze statystyką sądową, z której korzysta się zresztą na ogół częściej, 
ma ona tę zaletę, iż zawiera wiadomości o wszystkich ujawnionych przestępstwach 
bez względu na to, czy ustalono ich sprawców i czy zostali oni następnie skazani. 
Jest rzeczą oczywistą, że najlepiej nawet prowadzona statystyka policyjna nie 
może dostarczyć wyczerpujących danych o ogóle popełnionych przestępstw. 
Można z całą pewnością twierdzić, że poważna ich większość nie dociera  
do statystki policyjnej, co jest powszechnym zjawiskiem występującym we 
wszystkich krajach. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadkach licznych 
przestępstw uznawanych przez samym poszkodowanych za takie, które nie 
zasługują na narażenie się na uciążliwości związane z zameldowaniem władzom  
o przestępstwie lub ściganiem. Podobnie dzieje się wówczas, gdy poszkodowani 
nie chcą ujawnić, że padli ofiarą przestępstwa lub gdy boją się zemsty sprawców 
lub osób im bliskich. O popełnieniu tych przestępstw organa ścigania 
powiadamiane są rzadziej, aniżeli wówczas, gdy dopuszczono się poważniejszych 
występków lub zbrodni, na których wykrywaniu koncentruje się też  
w przeważającej mierze aktywność tych organów. Można ogólnie powiedzieć, że 
ilość zarejestrowanych przestępstw uzależniona jest nie tylko od rzeczywistych 
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 J. Błachut, Archiwum kryminologii, T XXV, 1999-2000”, s. 123-124 
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 Ibidem, s. 134 
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rozmiarów przestępczości, ale ponadto zarówno od stopnia organów ścigania, jak 
również od skłonności obywateli do powiadamiania tych organów o popełnieniu 
przestępstwa i chęci aktywnej współpracy z nimi przy wykrywaniu przestępstw. 
Dane statystyki policyjnej nie mogą być traktowane jako informujące bezpośrednio 
o rozmiarach istniejącej w kraju przestępczości, ale wykazywany przez nie wzrost 
lub spadek ilości rejestrowanych przestępstw nie może być jednoznacznie 
interpretowany jako rezultat rzeczywistego ruchu przestępczości. Terminu 
„statystyka policyjna” używa się do oznaczenia zbioru danych statystyczno-
kryminalnych, którego podstawową część tworzą informacje o przestępstwach 
znanych organom ścigania.

5
 Jak wynika z danych statystycznych liczba 

przestępstw w okresie 1954-1958 wzrastała z roku na rok. W stosunku do lat 
przedwojennych, lata powojenne przyniosły znaczny spadek zarówno 
bezwzględnych liczb rejestrowanych przestępstw, jak i nasilenia przestępczości. 
Porównując dane z tych okresów zauważyć można, iż zarówno ilość 
zameldowanych przestępstw, jak i nasilenie przestępczości w latach 1935-1937 
było większe niż w latach 1954-1958.

6
 

W Polsce w latach 90. XX wieku uwidocznił się niepokój związany  
z odczuwaniem zagrożenia, które dotyczy problemu przestępczości. Wydaje się, 
że w okresie przemian społeczno-polityczno-kulturowych po 1989 roku, zaczęło 
dominować w społeczeństwie przekonanie o narastającej skali tego zjawiska.  
Z badań CBOS-u przeprowadzonych w 1997 roku, wynikało, że główne obawy 
i lęki, które występowały u badanych Polaków to lęk przed szeroko rozumianą 
przestępczością. Obawy takie potwierdzają dane policyjne, które wskazują na 
wyraźny wzrost przestępczości (w stosunku do lat poprzednich), a zwłaszcza do 
tzw. ciężkich przestępstw, związanych z zagrożeniem życia i zdrowia. Szczególnie 
niepokojący jest wzrost przestępczości, a zwłaszcza jej drastyczności wśród 
młodzieży. Według danych prezentowanych przez Komendę Główną Policji można 
zauważyć, że zwiększyła się liczba czynów karalnych nieletnich w niektórych 
kategoriach przestępstw kryminalnych. Analizując zjawisko wzrostu przestępczości 
wśród młodzieży w Polsce, należy podkreślić, że problematyka ta jest bardzo 
złożona i wieloaspektowa. Czynniki mogącymi przyczyniać się do wzrostu 
przestępczości u młodzieży to: 

 proces zmian ustrojowych, związanych z okresem transformacji społeczno 
-polityczno-kulturowych 

 wpływ dorosłych, a zwłaszcza rodziców na proces wychowawczy młodego 
pokolenia 

 oddziaływanie mass mediów, których rola wydaje się szczególnie istotna  
w kształtowaniu się osobowości młodego człowieka 

 istotny jest system prawno-sądowniczy 

 kontrowersje związane z wprowadzonymi zmianami w systemie 
edukacyjnym. 

W następnej kolejności trzeba zwrócić uwagę na rolę, jaką pełnią dorośli,  
a zwłaszcza rodzice w kształtowaniu się osobowości dziecka. Należy zauważyć,  
że zawsze istniały tzw. rodziny patologiczne, z których to często wywodzili się 

                                                 
5
 Archiwum kryminologii, J. Jasiński, E. Syzdul, UW Przestępczość w Polsce w latach 1954-1958 w 
świetle statystyki milicyjnej, s. 7-8, Tom I 

6
 Ibidem, s. 18 
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młodociani przestępcy. Obecnie coraz częściej pojawia się nowy rodzaj 
młodocianych przestępców wywodzących się z tzw. dobrych rodzin. Bardzo często 
rodzice tacy, zaangażowani w tzw. robienie kariery zawodowej czy finansowej, 
zapewniają dziecku wysoki komfort materialny, jednakże zaniedbują rolę 
emocjonalnego kontaktu w wychowaniu dziecka. Nie jest również czymś rzadkim, 
iż młodzi z tzw. dobrych domów potrafią bez zahamowań wejść w rolę i „zagrać” 
osobę patologiczną np. prostytutkę czy gangstera, by po powrocie do domu wejść 
na powrót w rolę dobrego syna czy przykładnej córki. Potwierdzają to wyniki 
badań, które wskazują, iż „według wielu badań i obserwacji nie ma zasadniczych 
różnic między „biedną” i „bogatą” młodzieżą zachowującą się agresywnie.

7
 Zatem 

można powiedzieć, że nie każdy przestępca to osoba z marginesu społecznego. 
Zjawiska przestępczości, które w danym społeczeństwie występują masowo  
i dotyczą znacznej części społeczeństwa, stają się problem nie tylko społecznym, 
ale i ekonomicznym wywołując negatywne zachowania w postaci różnych znamion 
przestępczości. Przestępczość dotyka zarówno osoby bezrobotne, jak i ludzi 
zamożnych. Problemy społeczne są często używane w życiu codziennym, nie jest 
jednak do końca w pełni określone i nie można go przypisać tylko jednemu 
konkretnemu zjawisku mającemu już charakter problemu społecznego. W życiu 
każdej zorganizowanej ludzkiej zbiorowości poczynając od rodziny czy grupy 
rówieśniczej, na złożonych, nowoczesnych społeczeństwach kończąc nieustannie 
pojawiają się trudności naruszające codzienną równowagę i harmonie stosunków 
między ludźmi. Część z nich ma charakter naturalny to choroby, klęski żywiołowe, 
głód spowodowany nieurodzajem itp., inne natomiast są konsekwencjami 
rozmaitych zakłóceń organizacji życia zbiorowego. Te drugie uznajemy zwykle za 
problemy społeczne. Fala przestępczości, która przewinęła się w ciągu ostatnich 
lat Polsce, pomimo środków zaradczych podejmowanych przez powołane do tego 
instytucje, nadal rośnie.

8
 

 
Rozmiary przestępczości dotyczącej uszczerbku na zdrowiu wśród 

dorosłych i nieletnich 
Art.156. §1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 
1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 
2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, 

choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej 
albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, 
istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
§2.  Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3. 
§3.  Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.[Dz. U.  
nr 88, poz.553]. 

                                                 
7
 Pod. red. P. Piotrowskiego, Przemoc i marginalizacja, Patologie społecznego dyskursu, Wyd. Żak,  
s. 157-163 

8
 J. Szumski, Lęk przed przestępczością oraz rygoryzm społeczny w świetle wyników badań opinii 
publicznej w Polsce, s. 243-244, (w:) E. Bieńkowska (red.), Wiktymologia w Europie. Materiały 
pierwszej międzynarodowej konferencji na temat wiktymologii w Europie Wschodniej i Zachodniej. 
(Konstancin k. Warszawy 17-22 marca 1991). Warszawa 1993 



83 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Z analizy zebranego materiału statystycznego, który został zilustrowany na 
wykresie 1 widać, że postępowania stwierdzone jak i wszczęte uszczerbku na 
zdrowiu miały tendencję skokową, lecz rok 2000 był rokiem o najwyższym 
poziomie dokonanych przestępstw w latach 2000-2011. Dynamika o podstawie 
stałej postępowań stwierdzonych dotyczących uszczerbku na zdrowiu w latach 
2000-2008 malała osiągając poziom ok. 77%, kolejne lata to systematyczny wzrost 
o ok. 11% w roku 2011. Jednak policyjne statystyki nie wspominają o ciemnej 
liczbie przestępstw, którą można byłoby odnieść do postępowań wszczętych. 
Ponieważ występuje znacznie większa liczba postępowań wszczętych od 
stwierdzonych. Powstaje pytanie: Skąd taka liczba skoro z badań statystycznych 
wynika, że przestępczość w Polsce maleje. 

Przestępstwa stwierdzone to takie przestępstwa, które zostały popełnione,  
a informacje o tych przestępstwach dotarły do organów ścigania poprzez 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osobę poszkodowaną lub ze 
źródeł własnych organów ścigania.

9
 Wszczęte postępowanie przygotowawcze jest 

to postępowanie (dochodzenie lub śledztwo) wszczęte przez jednostkę 
organizacyjną Policji w związku ze zdarzeniem, co do którego zachodzi 
podejrzenie, że jest przestępstwem, albo wszczęte przez prokuraturę. Do 
postępowań wszczętych doliczane są również dochodzenia wszczęte faktycznie,  
a następnie zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu i wpisaniem 
sprawy do rejestru przestępstw [informacja z Komendy Głównej Policji]. 

 

Wykres nr 1: Przestępstwa uszczerbku na zdrowiu popełnione przez osoby dorosłe w 

Polsce w latach 2000-2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Głównej Policji  

i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (04.11.2012) 

  

                                                 
9
 M. Adamczyk, „Nauka i gospodarka” nr 2011/2, s. 68 
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Podejrzanym w postępowaniu karnym (art. 71 § 1 KPK) jest osoba: 
1) wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów (art. 313 § 

1 KPK) albo 
2) której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku  

z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego (zob. jednak 
art. 308 § 3 KPK). 

Przepisy kodeksowe w procedurze karnej, jeżeli posługują się określeniem 
„oskarżony„ w znaczeniu ogólnym, stosuje się bezpośrednio także wobec 
podejrzanego (art. 71 § 3 KPK). 

Uwaga: nie należy mylić podejrzanego z kodeksowym pojęciem osoby 
podejrzanej (art. 308 § 3 KPK), którą przesłuchano w toku czynności 
niecierpiących zwłoki (zwłaszcza przy groźbie zatarcia śladów i dowodów 
przestępstwa). W ciągu 5 dni od dnia przesłuchania w przypadkach, w których 
formą postępowania przygotowawczego musi być śledztwo, osobie takiej należy 

przedstawić postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo sprawę umorzyć.10
 

Na wykresie 2 został przedstawiony schemat osób podejrzanych  
o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Udział nieletnich uszczerbku na zdrowiu 
w stosunku do podejrzanych osób dorosłych w latach 2000-2003 nie przekraczał 
30%. Natomiast kolejne lata to znaczący wzrost udziału nieletnich osiągając ok. 
50% w roku 2011. Analizując zebrany materiał statystyczny można stwierdzić,  
iż nastąpiła większa demoralizacja nieletnich. Zatem liczba podejrzanych dorosłych 
o uszczerbek na zdrowiu malała do roku 2010. W roku 2011 zanotowano o 743 
podejrzanych przestępstw więcej. 

 

Wykres nr 2: Podejrzani o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu popełnione przez 

osoby dorosłe i nieletnie w Polsce w latach 2000-2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Głównej Policji  

i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (04.11.2012) 
 

                                                 
10

 M. Adamczyk, „Nauka i gospodarka” nr 2011/2, s. 71 
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Wykrywalność przestępstw  
Wykrywalność oznacza pewien stosunek liczby wykrytych przestępstw  

w danym roku przez liczbę przestępstw stwierdzonych w danym roku oraz 
powiększonej o przestępstwa stwierdzone w podjętych postępowaniach,  
a umorzonych w latach poprzednich z powodu nie wykrycia sprawcy

11
. Analizując 

wykrywalność uszczerbku na zdrowiu można powiedzieć, że rok 2000 
zapoczątkował wykrywalność na poziomie 89,7% po czym kolejny rok to spadek. 
W roku 2002 nastąpił wzrost na poziomie 89,1%. Lata 2003-2006 to lata stagnacji 
utrzymując się na poziomie ok. 88%. W roku 2007 nastąpiło znaczne obniżenie 
poziomu wykrywalności, po czym zaczęło rosnąć osiągając w roku 2011 aż 90,2%. 
Zatem wszystkie lata poddane badaniu nie były na takim wysokim poziomie jak  
w roku 2011. Zatem im mniejsza liczba przestępstw, tym większa jest jego 
wykrywalność. Nie należy mówić, że policja pracuje lepiej czy gorzej. 
Przestępczość zawsze była i będzie tylko nie zawsze ciemna liczba przestępstw 
będzie bardziej wykrywalna. Mając na uwadze wykrywalność udziału w bójce lub 
pobiciu widać jak w latach 2000-2004 był spadek, a kolejne lata 2005-2011 
sukcesywnie wykrywalność rosła. 

 

Wykres nr 3: Wykrywalność uszczerbku na zdrowiu w Polsce w latach 2000-2011 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Głównej Policji  

i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (04.11.2012) 
 

Przez udział w bójce lub pobiciu należy rozumieć udział w starciu 
przynajmniej 3 osób, z których każda jest jednocześnie napastnikiem i broniącym 
się (bójka) lub czynną napaść przynajmniej dwóch osób na inną osobę (pobicie). 
Najczęściej jest tak, że zdarzenie rozpoczyna się w formie napaści na drugą 
osobę, do którego to zdarzenia dołączają się inne osoby. Pobicie może przerodzić 
się w bójkę, a bójka w pobicie. Z uwagi na dynamikę zdarzenia bardzo często 
powstaje problem z zakwalifikowaniem udziału poszczególnych uczestników 
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zajścia i ustaleniem ich roli. Jeżeli dochodzi do starcia dwóch osób „sam na sam” 
nie dochodzi do popełnienia przestępstwa z art. 158 Kk. Także, gdy po stronie 
sprawcy atakującego „sam na sam” przyłączyła się inna osoba, która wspomogła 
go w agresywnych działaniach, ale bez jego wiedzy i zgody, nie można uznać, że 
wziął on udział w bójce lub pobiciu.

12
 

Patrząc na wykres 4 widać jak zdecydowanie większe stają się przestępstwa 
udziału w bójce lub pobiciu od uszczerbku na zdrowiu. Dynamika zjawisk 
jednopodstawowych sukcesywnie rosła w latach 2002-2008. Znacznie obniżyła się 
do poziomu ok. 30% w roku 2011. Czyn karalny jest to czyn popełniony przez 
nieletniego, zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe albo wykroczenie określone w art. 51,62, 69, 74, 76, 85, 87, 112, 119, 
122, 124, 133 lub 143 Kodeksu wykroczeń.

13
 

 

Wykres nr 4: Czyny karalne nieletnich w Polsce w latach 2000-2010 (rok 2011 brak 

danych) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości 

(04.11.2012) 
 

Mając na uwadze udział w bójce lub pobiciu pośród podejrzanych dorosłych  
i nieletnich autorka dokonała zestawienia w tabeli 1 pokazując dynamikę. Tak więc, 
dynamika o podstawie stałej dotycząca postępowań wszczętych wykazuje 
tendencję wzrostową w latach 2000-2004 w stosunku do postępowań 
stwierdzonych. Natomiast lata 2004-2011 charakteryzują się spadkiem  
o najniższym poziomie ok. 68% w roku 2011. Inaczej została zilustrowana 
dynamika osób podejrzanych. Wśród dorosłych w latach 2000-2003 utrzymywała 
się tym samym poziomie, a następne lata 2004-2011 to kolejne spadki dynamiki  
o podstawie stałej. W roku 2011 zanotowano najniższą dynamikę w okresie 
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dwunastu lat ok. 76%. Można przypuszczać, że przyczyną spadku przestępczości 
było ożywienie rynków pracy, emigracji zarobkowej. Nieco odmienną dynamiką 
prezentuje się zjawisko nieletnich. Pośród ludzi młodych skala takiego zjawiska 
ciągle rosła, jedynie lata 2000-2003 zaznaczyły spadek na poziomie 87% w roku 
2003. 

 

Tabela nr 1: Dynamika zmian udziału w bójce lub pobiciu popełnianych przez osoby 

dorosłe i nieletnie w Polsce w latach 2000-2011 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości, 

Komendy Głównej Policji – analiza badań (04.11.2012) 
 

Wnioski 
Analiza materiału empirycznego pozwala na sformułowanie następujących 

uogólnień: 
1. Postępowania wszczęte w latach 2000-2011 cechowały się większą liczbą 

aniżeli przestępstwa stwierdzone. Różnica jaka powstała pomiędzy 
postępowaniami najprawdopodobniej wyniknęła z ciemnej liczby 
przestępstw. Postępowania wszczęte zaczęły znacznie ulegać 
zmniejszeniu od roku 2008 osiągając 17 710 przestępstw w roku 2011. 
Przestępstwa stwierdzone sukcesywnie malały w latach 2000-2006. Po 
czym kolejne lata 2007-2011 zarysowały tendencję wzrostową. 

2. Nastąpiła również większa demoralizacja wśród nieletnich. Udział 
nieletnich podejrzanych o spowodowanie uszczerbku  wyniósł ok. 50%  
w roku 2011. 

3. Bardzo dobrze została uwidoczniona wykrywalność omawianych 
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. W latach 2000-2008 wykrywalność 
uszczerbku na zdrowiu wahała się na poziomie ok. 88%. Natomiast od 
roku 2009-2011 zaczęła zdecydowanie rosnąć osiągając ok. 91% w roku 
2011. Nieco inaczej została przedstawiona wykrywalność udziału w bójce 
lub pobiciu. Lata 2000-2004 to tendencja spadkowa po czym znów zaczęła 
rosnąć osiągając ok. 83% w roku 2005. 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

udział w bójce 

lub pobiciu 

postępowania 

stwierdzone

14 363 14 369 14 194 14 010 14 338 13 911 14 266 14 327 14 380 13 141 11 883 12 008

dynamika 

2000=100
100,0 100,0 98,8 97,5 99,8 96,9 99,3 99,7 100,1 91,5 82,7 83,6

udział w bójce 

lub pobiciu  

postępowania 

wszczęte

15 546 15 325 15 489 15 623 15 681 14 595 14 729 13 997 13 795 12 559 11 011 10 703

dynamika 

2000=100
100,0 98,6 99,6 100,5 100,9 93,9 94,7 90,0 88,7 80,8 70,8 68,8

podejrzani 

dorośli o udział 

w bójce lub 

pobiciu

17 343 18 084 18 066 17 196 17 177 17 200 16 918 16 802 16 286 15 534 13 296 13134

dynamika 

2000=100
100,0 104,3 104,2 99,2 99,0 99,2 97,5 96,9 93,9 89,6 76,7 75,7

podejrzani 

nieletni o udział 

w bójce lub 

pobiciu

4 309 4 285 4 109 3 750 4 904 4 963 6 074 6 768 6 757 6 329 6 085 5 464

dynamika 

2000=100
100,0 99,4 95,4 87,0 113,8 115,2 141,0 157,1 156,8 146,9 141,2 126,8
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4. Ponadto udział nieletnich uszczerbku na zdrowiu, jak i udziału w bójce lub 
pobiciu pokazał tendencję rosnącą od roku 2000, który to został objęty 
badaniem. Można powiedzieć, że udział nieletnich w uszczerbku na 
zdrowiu w stosunku do ogółem wyniósł ok. 34% w roku 2011, a udziału  
w bójce lub pobiciu ok. 30% w tym samym roku. 

5. U osób podejrzanych nieletnich rośnie dynamika przestępstw przeciwko 
życiu i zdrowiu ich skala zjawiska to ok. 60% w stosunku do osób 
dorosłych. 

 
Streszczenie 
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z przestępczością 

pospolitą. Zwrócono uwagę na wykrywalność i postępowania zarówno 
stwierdzone, jak i wszczęte. Poza tym wskazano na kluczową rolę, jaką pełnią 
nieletni przestępcy. 

 
Summary 
In the paper the issues of the common crime were presented. The attention 

was paid to the detection and bothestablished and initiated procedure. Moreover, 
the key role which juvenile offenders play was indicated. 

 
Bibliografia 
1. Adamczyk M., „Nauka i gospodarka” nr 1 (12) 2012 
2. Adamczyk M., „Nauka i gospodarka” nr 2011/2 
3. Błachut J., Archiwum kryminologii, T XXV, 1999-2000 
4. Hołyst B., Socjologia kryminalistyczna, Wydawnictwo Prawnicze. 

Warszawa 2007 
5. Szumski J., Lęk przed przestępczością oraz rygoryzm społeczny w świetle 

wyników badań opinii publicznej w Polsce, (w:) E. Bieńkowska (red.), 
Wiktymologia w Europie. Materiały pierwszej międzynarodowej konferencji 
na temat wiktymologii w Europie Wschodniej i Zachodniej. (Konstancin  
k. Warszawy 17-22 marca 1991). Warszawa 1993 

6. Pod. red. P. Piotrowskiego, Przemoc i marginalizacja, Patologie 
społecznego dyskursu, Wyd. Żak 

7. Materiały pokonferencyjne pod red. M. Zdanowicz „Konferencja 
zorganizowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Wydział 
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 14 grudnia 2006 

8. Archiwum kryminologii, J. Jasiński, E. Syzdul, UW „Przestępczość  
w Polsce w latach 1954-1958 w świetle statystyki milicyjnej. Tom I 

9. http://cywilne-karne.pl/menu/udzial-w-bojce-lub-pobiciu/115.html (pobrano 
07.11.2012 r.) 

 
  



89 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Katarzyna JURZAK-MĄCZKA, Katarzyna STRUZIŃSKA, Michalina 
SZAFRAŃSKA 
Uniwersytet Jagielloński 
 

BEZPIECZEŃSTWO W KRAKOWSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO – 

PERSPEKTYWA EMPIRYCZNA 
 
 

Wprowadzenie 
Na mocy art. 66 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym
1
 (dalej u.p.s.w.) dbałość o przestrzeganie prawa oraz 

zapewnienie bezpieczeństwo na terenie uczelni została powierzona rektorowi. 
Jego obowiązki w zakresie zapewniania porządku i bezpieczeństwa zostały 
uregulowane w czterech przepisach działu V ustawy zatytułowanego Utrzymanie 
porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni. W artykule 227 powtórzono, iż do 
obowiązków rektora należy zapewnianie bezpieczeństwa i porządku, a także 
uregulowano kwestie związane z wkraczaniem służb państwowych 
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa 
wewnętrznego na teren uczelni. Kolejne artykuły działu piątego obejmują 
zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 228 – delegujący do wydania 
rozporządzenia w tej sprawie), dopuszczalności zawieszenia zajęć lub czasowego 
zamknięcia uczelni w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jej 
normalne funkcjonowanie (art. 229) oraz prawa studentów, doktorantów  
i pracowników uczelni do organizowania zgromadzeń (art. 230). 

Najbardziej szczegółowa regulacja dotyczy kwestii z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy,

2
 zaś pozostałe aspekty zapewniania bezpieczeństwa i porządku 

uregulowane zostały znacznie bardziej ogólnie. Tym samym pozostawiono 
znaczną swobodę decyzyjną przy ustalaniu, jakiego typu działania powinien 
podejmować rektor, dbając o utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na terenie 
uczelni, co umożliwia dostosowanie przedsiębranych inicjatyw do potrzeb 
konkretnej szkoły wyższej. Jednakże ogólny sposób regulacji kwestii związanych  
z zapewnianiem bezpieczeństwa może również budzić istotne wątpliwości, 
szczególnie w kontekście treści art. 227 ust. 2, zgodnie z którym „teren uczelni 
określa rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego”. 
Można przyjąć, iż zgodnie z tym przepisem zakres obowiązków rektora związanych 
z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa ograniczony jest wyłącznie do obszaru 
określonego na mocy wspomnianego porozumienia. Trudno jednak rozpoznać  
w tym zakresie intencję ustawodawcy, szczególnie, że „teren uczelni” pojawia się 
także w kontekście uprawnienia samorządu studenckiego do prowadzenia 
działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych 
(art. 202 ust. 5 u.p.s.w.). Komentarze do ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym 
odnoszą się do analizowanych tu kwestii bardzo pobieżnie. W komentarzu do art. 
227 wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego E. Ura kładzie 

                                                 
1
 Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm. 

2
 Art. 228 ust. 2 ustawy zawiera delegację do wydania rozporządzenia w tym zakresie. Por. 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, Dz. U. 2007, nr 128, poz. 897 
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nacisk przede wszystkim na zdefiniowanie bezpieczeństwa i porządku.
3
 W innym 

komentarzu P. Nowik zwraca uwagę na to, że wyznaczony przez rektora i organ 
samorządu terytorialnego „teren uczelni” stanowi obszar, „na którym wyłączony jest 
z mocy tego przepisu obowiązek Policji ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego”.

4
 Dbałość o bezpieczeństwo i porządek na nim należy zatem do 

rektora uczelni. Jedyny sposób jego realizacji wskazany przez cytowanego autora, 
to możliwość powoływania przez rektora „wewnątrzuczelnianych służb ochrony”.

5
 

Wobec braku głębszej refleksji, zarówno teoretycznej, jak i empirycznej, na 
ten temat, warto przeanalizować na przykładzie Krakowa, w jaki sposób obowiązek 
utrzymania bezpieczeństwa i porządku w szkołach wyższych jest realizowany. Nie 
ulega wątpliwości, że rzetelne wypełnienie ustawowego obowiązku zapewniania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie uczelni wymaga szeregu 
kompleksowych działań o różnorodnym charakterze, wykraczających poza 
zapewnienie ochrony przeciwpożarowej czy też montaż fizycznych zabezpieczeń 
uczelnianych budynków. Niekwestionowany w nauce kryminologii czy polityki 
kryminalnej wzrost znaczenia prewencji jako kluczowego aspektu zapewniania 
bezpieczeństwa obywateli (w tym także studentów) oraz podkreślana przez 
ekspertów potrzeba systemowości i koordynacji podejmowanych w tym zakresie 
działań, skłaniają do refleksji nad nowymi formami zapewniania bezpieczeństwa, 
także w obrębie struktur uczelnianych. 

Problematyka bezpieczeństwa studentów nie była dotąd przedmiotem analiz 
w polskiej literaturze przedmiotu. Za niepokojący należy uznać w szczególności 
brak opracowań teoretycznych przedstawionego problemu. Niewątpliwie luki tej nie 
wypełniają ogólne publikacje dotyczące bezpieczeństwa. Co więcej, prowadzone  
w Polsce i na świecie badania dotyczące bezpieczeństwa w miastach (ich 
wybranych dzielnicach) uwzględniały jedynie zagrożenia „typowe” dotyczące 
mieszkańców bez względu na posiadanie przez nich statusu studenta. 
Bezpieczeństwo studentów jako wyodrębnionej grupy społecznej było 
przedmiotem nielicznych badań, które nadto analizowały jedynie wybrane 
zagrożenia. Przeprowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim i siedmiu innych 
polskich uczelniach badania – Przemoc seksualna wobec kobiet, nękanie i strach 
przed przestępczością,

6
 choć obejmowały wyłącznie problematykę zagrożeń  

o podłożu seksualnym, pokazały, iż zagadnienie bezpieczeństwa studentów nie 
spotyka się z zainteresowaniem odpowiadającym jego społecznej doniosłości ani 

                                                 
3
 W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2013, s. 514-517. W szczególności bezpieczeństwo studentów, 
doktorantów, pracowników zostaje uznane za wartość chronioną. 

4
 M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 
2012, s. 1064. W trzecim dostępnym na rynku komentarzu ww. zagadnienia nie zostały w ogóle 
omówione, ponieważ dotyczy on wyłącznie przepisów znowelizowanych w 2011 r. Por. H. Izdebski,  
J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia  
18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
Warszawa 2011 

5
 Ibidem, s. 1065. Wątpliwości może budzić określenie „wewnątrzuczelnianych służb ochrony”, 
szczególnie w kontekście „wewnętrznych służb ochrony”, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221 tekst jedn. ze zm.) 

6
 Gender-based Violence, Stalking and Fear of Crime, EU-Project 2009-2011, Research Report 
Publication, http://vmrz0183.vm.ruhr-uni-bochum.de/gendercrime/pdf/gendercrime_final_report_ 
printable_version.pdf (pobrano 30.07.2013 r.) 
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w środowisku naukowym (publikacje na ten temat na świecie są raczej rzadkie  
i koncentrują się wokół rzeczywistości kampusu, w Polsce zaś – jak już 
wspomniano – nie ma ich praktycznie wcale), ani wśród praktyków, tj. osób, 
organizacji czy instytucji, które są lub powinny być zaangażowane w zapewnianie 
bezpieczeństwa studentom. 

 
Problemy badawcze i założenia metodologiczne 
Podstawowy cel naukowy niniejszego artykułu stanowi analiza stosowanych 

na krakowskich uczelniach rozwiązań, sprzyjających poprawie bezpieczeństwa  
i porządku. Artykuł jest efektem projektu badawczego Bezpieczeństwo studentów  
i doktorantów na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowanego od września 2011 r. 
do grudnia 2012 r.

7
 Obok naukowej analizy zjawiska, badania miały również na 

celu sformułowanie rekomendacji dla władz uczelni, które posłużą stworzeniu 
efektywnego systemu prewencji i reakcji na zagrożenia związane  
z bezpieczeństwem na uniwersytecie. W oparciu o krytyczną analizę 
dotychczasowych działań na rzecz bezpieczeństwa na UJ, analizę istniejących 
dobrych praktyk, skutecznych rozwiązań przyjętych na innych uczelniach oraz 
rozpoznanie potrzeb w tym zakresie sformułowane zostały postulaty dotyczące 
ewentualnych zmian oraz ulepszeń w zakresie zapewniania bezpieczeństwa 
studentom i doktorantom UJ. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego na mocy 
zarządzenia nr 37 z dnia 31 marca 2011 r. powołał pełnomocnika ds. 
bezpieczeństwa studentów i doktorantów

8
 w celu wdrożenia rozwiązań służących 

poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie uczelni.
 
W związku  

z tym, iż wcześniej nie istniały żadne regulacje uwzględniające tę problematykę, 
system bezpieczeństwa opracowywany na Uniwersytecie Jagiellońskim 
kształtowany jest od podstaw. Podjęcie skutecznych działań w tym zakresie będzie 
sprzyjać uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania rozwiązań służących 
zapewnieniu oraz poprawie bezpieczeństwa na terenie innych uczelni oraz 
ewentualnych problemów w tym zakresie. 

Projekt realizowany był na dwóch uzupełniających się płaszczyznach 
badawczych – empirycznej i teoretycznej. W warstwie empirycznej do analizy 
problemu badawczego wykorzystano technikę wywiadu pogłębionego 
(indywidualnego bądź grupowego). Niniejszy artykuł został poświęcony omówieniu 
działań na rzecz bezpieczeństwa podjętych dotychczas na UJ oraz analizie  
i interpretacji danych zgromadzonych podczas wywiadów pogłębionych  

                                                 
7
 Projekt finansowany w ramach konkursu na grant badawczy dla młodych naukowców na Wydziale 
Prawa i Administracji UJ ogłoszonego w 2011 r. (nr K/DSC/000419) 

8
 Zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 marca 2011 r. w sprawie powołania  
i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów 
(dalej nazywane „zarządzeniem”), http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/documents/3775751/ 
cfaeb58d-f515-4df1-a296-dda366e72ec8 (pobrano 30.07.2013 r.) Na podstawie wniosków z badań 
empirycznych przeprowadzonych w ramach wspomnianego wyżej projektu badawczego Przemoc 
seksualna wobec kobiet, nękanie i strach przed przestępczością zespół badawczy projektu opracował 
rekomendacje dla władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogniskowały się one wokół dwóch kwestii – 
opracowania polityki uczelni wobec niedopuszczalnych zachowań w sferze seksualnej oraz powołania 
pełnomocnika rektora właściwego do tych spraw. Zwrócono przy tym uwagę na okoliczność, iż 
pełnomocnik powinien pełnić funkcję koordynatora działań, tworząc system pomocy i reakcji na 
niechciane zachowania, jak również zajmować się innymi sprawami związanymi z zapewnieniem 
bezpieczeństwa studentów. W oparciu o tak sformułowane rekomendacje przyjęto zarządzenie 
statuujące działalność pełnomocnika. 

http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/documents/3775751/cfaeb58d-f515-4df1-a296-dda366e72ec8
http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/documents/3775751/cfaeb58d-f515-4df1-a296-dda366e72ec8
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z ekspertami.
9
 Dobór uczestników do badań miał charakter celowy. Kryterium 

stanowiło faktyczne lub oczekiwane zaangażowanie danego podmiotu w proces 
zapewniania bezpieczeństwa studentom, wynikające z wykonywanej profesji lub 
pełnionej funkcji. Wśród ogółu respondentów wyróżnić można trzy grupy. Pierwszą 
stanowią przedstawiciele instytucji i organizacji powiązanych prawnie lub 
funkcjonalnie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Drugą – reprezentanci innych 
krakowskich szkół wyższych. Trzecią zaś, przedstawiciele Policji, których 
aktywność w znaczący sposób wiąże się z tematyką badań. 

W oparciu o dostępne źródła informacji, takie jak: dane internetowe, 
ustalenia telefoniczne i bezpośrednie rozmowy, wyłoniono ekspertów, z którymi 
przeprowadzone zostały wywiady pogłębione. Do udziału w indywidualnych 
wywiadach zaproszono przedstawiciela najwyższych władz UJ – prorektora  
ds. dydaktyki, przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów, przedstawiciela 
Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odpowiedzialnego za współpracę ze 
szkołami wyższymi w zakresie programu Zintegrowana Polityka 
Bezpieczeństwa, przedstawiciela zarządu Fundacji Studentów i Absolwentów 
UJ „Bratniak”

10
 oraz pięciu przedstawicieli tych uczelni krakowskich, które – 

spośród pozostałych – wyróżnia wprowadzenie instytucjonalnych rozwiązań 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa studentów i doktorantów. W ostatniej 
wymienionej grupie znaleźli się reprezentanci pięciu uczelni krakowskich: 
Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Wychowania Fizycznego, Krakowskiej 
Akademii, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego. Na tych 
czterech uczelniach publicznych i jednej niepublicznej działają tzw. 
pełnomocnicy (rektora lub kanclerza) ds. bezpieczeństwa. W przypadku 
Akademii Wychowania Fizycznego, Krakowskiej Akademii, Politechniki 
Krakowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego pełnomocnicy są zatrudnieni  
w charakterze pracowników administracyjnych uczelni (podobnie jak na UJ), 
zaś Akademia Górniczo-Hutnicza przyjęła model odmienny – funkcję 
pełnomocnika pełni tam przewodniczący samorządu studentów. To właśnie 
pełnomocnicy, jako podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za dbałość  
o bezpieczeństwo, wytypowani zostali jako respondenci do badań. Z uwagi na 
fakt, iż przedstawiciele dwóch wytypowanych do badań instytucji wskazali 
więcej niż jednego rozmówcę, a wywiady z kilkoma osobami ze względu na 
potencjalne korzyści poznawcze zostały uznane za celowe, przeprowadzone 
zostały dodatkowo trzy zogniskowane wywiady grupowe: z przedstawicielami 
Samorządu Studentów UJ,

11
 przedstawicielami administracji czterech domów 

studenckich zarządzanych w imieniu UJ przez fundację „Bratniak” oraz 
administracji domów studenckich pozostających w zarządzie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

12
 Łącznie 

przeprowadzonych zostało 13 wywiadów. 
Celem omawianych badań jakościowych było: 
a) sporządzenie katalogu problemów związanych z bezpieczeństwem 

studentów i doktorantów na UJ; 

                                                 
9
 Wywiady z ekspertami były prowadzane od maja do lipca 2012 r. 

10
 Dalej nazywana fundacją „Bratniak”. 

11
 W tym wywiadzie wzięli nadto udział przedstawiciele rad mieszkańców trzech domów studenckich. 

12
 W tym wywiadzie również wzięli udział przedstawiciele rad mieszkańców – tym razem dwóch innych 
domów studenckich. 
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b) zebranie opinii na temat praktykowanych na UJ i innych uczelniach 
sposobów zapewniania bezpieczeństwa studentom i doktorantom; 

c) sformułowanie postulatów dotyczących optymalizacji systemu 
bezpieczeństwa na UJ. 

Oczywiście należy mieć na względzie ograniczoną wartość diagnostyczną 
badań prowadzonych za pomocą techniki wywiadu pogłębionego. Niewielka próba, 
dobór nielosowy i w konsekwencji brak reprezentatywności każą z wielką 
ostrożnością podchodzić do wszelkich generalizacji. Przedstawiane w niniejszym 
tekście badania służyć miały jednak przede wszystkim dogłębnemu poznaniu 
sposobu, w jaki osoby mające szczególny związek z problemem bezpieczeństwa  
w szkołach wyższych postrzegają go i doświadczają w codziennej pracy 
(działalności), stąd decyzja o jakościowym charakterze badań. 

Analizę wyników poprzedzi krótka prezentacja zakresu kompetencji oraz 
dotychczasowej działalności pełnomocnika ds. bezpieczeństwa w Uniwersytecie 
Jagiellońskim. 

 
Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów 
Zgodnie z treścią zarządzenia w sprawie powołania i ustalenia zakresu 

działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów 
celem powołania pełnomocnika jest „umożliwienie wdrożenia systemowych działań 
o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uniwersytetu”.

13
 

Zakres obowiązków pełnomocnika jest zakreślony bardzo szeroko, obejmuje 
bowiem: prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz edukacyjnej  
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa studentom i doktorantom; monitorowanie 
sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa studentów oraz 
reagowanie na zgłaszane przez studentów, doktorantów, a także pracowników  
UJ zagrożenia dla bezpieczeństwa; przygotowywanie dla rektora propozycji  
i wniosków dotyczących rozwiązywania problemów związanych  
z bezpieczeństwem studentów oraz doktorantów; udzielanie pomocy 
merytorycznej lub informacji na temat możliwości jej szybkiego i efektywnego 
uzyskania osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo. 
Zarządzenie zawiera również otwarty katalog zadań dotyczących diagnozy sytuacji 
(prowadzenie cyklicznych badań poczucia bezpieczeństwa na uczelni i w domach 
studenckich), profilaktyki

14
 oraz reakcji na zagrożenia,

15
 jakie powinny być 

podejmowane przez pełnomocnika. Kompetencje pełnomocnika określono 

                                                 
13

 Nacisk położono na oddziaływanie prewencyjne wskazując pośród celów szczegółowych m.in. 
przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu studentów i doktorantów oraz 
promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń lub radzenia sobie z nimi. 

14
 Por. punkty 4-7 oraz 11-12 zarządzenia. W szczególności: prowadzenie strony internetowej 
stanowiącej zbiór informacji na temat bezpieczeństwa na uczelni, aktualnych działań pełnomocnika, 
procedur, instytucji pomocowych; prowadzenie kampanii społecznych, imprez promujących 
bezpieczeństwo; opracowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych. 

15
 Por. punkty 1-3, 9-12 zarządzenia. W szczególności opracowanie i doskonalenie wewnętrznych 
procedur reagowania na zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, w tym na przypadki 
molestowania seksualnego, przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć; 
współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych uczelni, Centrum Alternatywnego 
Rozwiązywania Sporów oraz Studencką Poradnią Prawną działającymi przy Wydziale Prawa  
i Administracji, a także z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się zapewnianiem bezpieczeństwa  
i udzielaniem pomocy. 
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„podmiotowo” – formułując przedmiot jego działalności w odniesieniu do studentów 
i doktorantów.

16
 Pełnomocnik realizuje powierzone mu zadania m. in. poprzez 

„występowanie do właściwych organów UJ z wnioskami o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego wobec osób, które dopuściły się czynu zagrażającego 
bezpieczeństwu studentów i doktorantów”.

17
 Zarządzenie umożliwia również 

prorektorowi UJ ds. dydaktyki powołanie do współpracy z pełnomocnikiem 
ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa, prawa, psychologii, resocjalizacji lub 
innych dyscyplin, a także obliguje pełnomocnika do składania rektorowi corocznych 
sprawozdań z działalności.

18
 

W początkowym okresie działalność pełnomocnika skoncentrowana była na 
organizowaniu instytucjonalnego wsparcia dla planowanych działań. Pozyskanie 
partnerów zainteresowanych współpracą na rzecz bezpieczeństwa (stworzenie 
„koalicji”, „sieci współpracy”) zarówno wśród jednostek Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, miejskich instytucji pomocowych, jak i organizacji pozarządowych 
postrzegane było bowiem jako niezbędny warunek skuteczności inicjatyw 
podejmowanych przez pełnomocnika. Nacisk położono na angażowanie do 
współpracy studentów i doktorantów UJ, jako inspiratorów oraz najważniejszych 
recenzentów podejmowanych przez niego inicjatyw. Dzięki pracy wolontariuszy 
zrealizowano szereg akcji profilaktycznych, które cieszyły się zainteresowaniem 
studentów i doktorantów. Omawiając dotychczasową aktywność pełnomocnika 
warto zwrócić uwagę na następujące działania: 

- przy współpracy z funkcjonariuszami z wydziałów prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Krakowie oraz Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim przeprowadzono 
szkolenia dla pracowników domów studenckich poprzedzające EURO 
2012, a dotyczące przeciwdziałania narkomanii oraz reagowania na 
sytuacje zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców akademików; 

- uruchomiono stronę internetową Bezpieczny Student UJ,
19

 która zawiera 
informacje m. in. o instytucjach pomocowych, bieżących wydarzeniach 
związanych z działalnością pełnomocnika, materiały edukacyjne; 

-  z inicjatywy pełnomocnika 27 sierpnia 2012 r. rektor podpisał z Komendą 
Miejską Policji w Krakowie porozumienie w sprawie przeciwdziałania 
narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym oraz zasad postępowania  
w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uniwersytetu 
Jagiellońskiego;

20
 

                                                 
16

 Pominięto słuchaczy studiów podyplomowych z racji na specyfikę tej formy kształcenia. Niemniej 
jednak osoby te mogą korzystać z części działań na rzecz bezpieczeństwa adresowanych do całej 
społeczności akademickiej – np. strony internetowej, materiałów profilaktycznych. 

17
 Por. § 4 zarządzenia. 

18
 Por. § 5-6 zarządzenia. 

19
 Bezpieczny Student UJ, www.bezpieczny-student.uj.edu.pl (pobrano 30.07.2013 r.) 

20
 Pełna treść porozumienia została udostępniona na stronie: http://www.uj.edu.pl/documents/ 
10172/7c5d9ba8-97b4-43b9-8053-524a44081b25. W ślad za porozumieniem, 2 października 2012 r., 
rektor wydał zarządzenie nr 95 w sprawie postępowania w przypadku wzywania i wkraczania na teren 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Policji i innych służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/ 
documents/3775751/c0f524d5-2922-493a-9731-1aaf98c27935 (pobrano 30.07.2013 r.) Osoby 
uprawnione do wzywania policji na teren uczelni w imieniu rektora zobowiązano do sporządzenia 
zawiadomienia o terminie, miejscu, zdarzeniu uzasadniającym wezwanie i przekazania go do Biura 
Rektora UJ lub Biura Kanclerza UJ. Nadto w porozumieniu strony wyraziły wolę prowadzenia działań 

http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/
http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/documents/3775751/c0f524d5-2922-493a-9731-1aaf98c27935
http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/documents/3775751/c0f524d5-2922-493a-9731-1aaf98c27935
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- współpraca Pełnomocnika z Fundacją „Autonomia” zaowocowała 
uczestnictwem w międzynarodowej kampanii 16 dni akcji przeciwko 
przemocy ze względu na płeć realizowanej na przełomie listopada  
i grudnia 2012 roku; w ramach akcji zorganizowano warsztaty 
antydyskryminacyjne i antyprzemocowe, zaś kampanię zainicjowała 
konferencja naukowa adresowana do całej społeczności akademickiej UJ, 
podczas której zostały omówione wyniki badań poświęconych zjawisku 
molestowania seksualnego na uczelniach, a następnie zaprezentowano 
dobre praktyki antydyskryminacyjne; 

- przeprowadzono również kilka akcji profilaktycznych, których tematykę 
dostosowywano do zgłaszanych przez studentów potrzeb oraz 
bieżących wydarzeń na uczelni i w Krakowie (np. szkolenia dla 
studentów poprzedzające EURO 2012, koncert prof ilaktyczny 
zorganizowany przez Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ 
czy też działania wolontariuszy tego koła podczas Juwenaliów); udział 
studentów w organizowanych dla nich wydarzeniach był dobrowolny .

21
 

Działania reaktywne podejmowane były przez pełnomocnika przede 
wszystkim w związku z sytuacjami zgłaszanymi przez osoby kierujące domami 
studenckimi lub pracowników jednostek organizacyjnych uczelni. Każdy przypadek 
został potraktowany indywidualnie. Z uwagi na szeroki zakres zagadnień, jakimi 
zajmuje się pełnomocnik, procedura reagowania nie przyjęła dotąd 
sformalizowanej postaci. Po otrzymaniu zgłoszenia pełnomocnik wstępnie 
zapoznaje się ze sprawą i przekazuje osobie zainteresowanej informacje na temat 
posiadanych kompetencji. W przypadkach niekwalifikujących się do podjęcia 
działań przez pełnomocnika, osoba zostaje skierowana do odpowiedniej jednostki 
organizacyjnej uczelni i/lub otrzymuje listę instytucji świadczących pomoc  
w podobnych przypadkach. Natomiast, gdy sprawa mieści się w kompetencjach 
pełnomocnika, zbiera on szczegółowe informacje na temat sprawy (przy jej 
wyjaśnianiu współpracuje z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi uczelni) 
oraz oczekiwań osoby zgłaszającej. Następnie ustala, jakie działania można 
podjąć w danej sytuacji, w szczególności z czyjej pomocy (na uczelni lub poza nią) 
może dodatkowo skorzystać osoba zgłaszająca i przekazuje jej te informacje. Po 
zaakceptowaniu proponowanego rozwiązania pełnomocnik podejmuje działania  

                                                                                                                            
w ramach omówionego niżej programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w dokumencie 
wskazano pełnomocnika oraz funkcjonariusza wydziału prewencji KMP jako osoby odpowiedzialne za 
realizację zadań – swego rodzaju „oficerów łącznikowych”, co umożliwia sprawniejszą współpracę 
uczelni i policji. 

21
 Do końca roku akademickiego 2012/1013 nie zostały przeprowadzane obowiązkowe spotkania 
informacyjno-edukacyjne dla studentów pierwszego roku na temat zagrożeń występujących  
w Krakowie, działalności policji, możliwości uzyskania pomocy, których zorganizowanie przewiduje §5 
Regulaminu nadawania certyfikatu „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” w ramach 
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (patrz niżej). Realizacja takich zajęć dla wszystkich studentów 
pierwszego roku na Uniwersytecie Jagiellońskim napotyka na poważne trudności z powodu braku 
wspólnych dla wszystkich kierunków, a nawet w ramach danego kierunku, godzin wolnych od zajęć,  
a także znacznej liczby studentów (około 10 tysięcy na studiach I stopnia i ok. 7 tysięcy na studiach  
II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym). Konieczne będzie zatem najpewniej 
przeprowadzenie zajęć tylko dla wybranych grup studentów (np. z wydziałowych rad samorządu 
studentów, przedstawicieli organizacji studenckich, kół naukowych etc.). Z tego względu zasadne 
wydaje się też rozważenie włączenia elementów szkolenia do kursu BHP obowiązkowego dla 
wszystkich studentów, realizowanego na UJ w formie e-learningu. 
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w sprawie. Studenci nie korzystali dotychczas z możliwości anonimowego 
zgłoszenia, ale też sprawy, z którymi zwracali się do pełnomocnika nie dotyczyły 
kwestii intymnych, w tym związanych ze sferą seksualną. W przypadku 
anonimowego zgłoszenia, kiedy pozostawiono adres kontaktowy, sposób 
postępowania pełnomocnika byłby analogiczny do opisanego wyżej, bowiem nawet 
w sytuacji, gdy zgłaszający występuje do pełnomocnika nieanonimowo, jego dane 
nie są ujawniane osobom trzecim, jeśli nie wymagają tego okoliczności sprawy. 
Nie istnieje możliwość rozwiązania sprawy w przypadku zgłoszenia anonimowego, 
gdy osoba zgłaszająca się nie życzy sobie kontaktu. Należy także pamiętać, że  
w sprawach wymagających skierowania wniosku o wszczęcie postępowania 
wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego, zapewnienie anonimowości 
osobie zgłaszającej, a także sprawcy, może być utrudnione, a nawet niemożliwe.

22
 

 
Poziom bezpieczeństwa w krakowskich szkołach wyższych 
Wszyscy respondenci wywiadów pogłębionych pozytywnie ocenili poziom 

bezpieczeństwa na swoich uczelniach. Jeśli chodzi o Uniwersytet Jagielloński 
prorektor ds. dydaktyki stwierdził: Z głębokim przekonaniem mogę powiedzieć,  
że stan bezpieczeństwa jest na dobrym poziomie. Wskazywał on jednak na 
konieczność rozróżnienia subiektywnego i obiektywnego poziomu bezpieczeństwa: 
Jeśli nawet – w sensie obiektywnym – nie mamy do czynienia z jakimś 
szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa lub wzrostem zagrożenia, to nie należy 
lekceważyć faktu, że obecnie świadomość studentów dotycząca potencjalnych 
niebezpieczeństw jest znacząco wyższa, co może obniżać ich poczucie 
bezpieczeństwa. Również przedstawiciele samorządu studentów uznali sytuację 
za dobrą, o czym świadczą takie stwierdzenia jak: jest dość bezpiecznie i nie ma 
żadnych zagrożeń (…) wszystkie przepisy są wypełniane; (…) budynki uczelni są 
bezpieczne, akademiki również; (…) nie widzę żadnego problemu, jeżeli chodzi  
o bezpieczeństwo na naszym uniwersytecie. Na podstawie wypowiedzi 
respondentów można stwierdzić, że podstawę ich oceny poziomu bezpieczeństwa 
stanowiło to, że słyszeli oni tylko o pojedynczych zagrożeniach, a osobiście nie 
spotkali się z żadnym realnym niebezpieczeństwem. Ponadto uznawali oni 
sytuację za dobrą na podstawie posiadanej przez uniwersytet infrastruktury, m. in. 
gaśnic, czujników przeciwpożarowych, alarmów, monitoringu, ochrony. Wysoką 
ocenę poziomu bezpieczeństwa potwierdzają wyniki przeprowadzonego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w 2012 roku w ramach Barometru Satysfakcji 
Studenckiej badania ankietowego. 96% respondentów uznało, że czuje się na 
uczelni bezpiecznie, jeszcze wyższy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa uzyskano 
w pytaniu dotyczącym macierzystych jednostek naukowych studentów – zaledwie 
2,6% respondentów zadeklarowało, że przebywając na należącym do nich terenie 
odczuwa zagrożenie.

23
 

 

                                                 
22

 Samo poinformowanie rektora przez pełnomocnika o sytuacji uzasadniającej wszczęcie 
postępowania wyjaśniającego, wymaga wskazania osoby pokrzywdzonej. W toku sprawy przed 
rzecznikiem dyscyplinarnym i komisją dyscyplinarną konieczne jest zebranie dowodów  
(np. przesłuchanie świadków), zaś ustalone w aktach okoliczności sprawy jednoznacznie identyfikują 
uczestników zdarzenia. Może to skutecznie zniechęcać pokrzywdzonych, szczególnie w przypadkach 
molestowania seksualnego, do zgłaszania sprawy. 

23
 Por. http://www.jakosc.uj.edu.pl/web/jakosc-ksztalcenia/raporty (pobrano 30.07.2013 r.) 

http://www.jakosc.uj.edu.pl/web/jakosc-ksztalcenia/raporty
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Także przedstawiciele innych uczelni, którzy wzięli udział w badaniach, 
wysoko ocenili poziom bezpieczeństwa w reprezentowanych przez siebie 
placówkach. Respondent z Politechniki Krakowskiej na potwierdzenie swych słów 
przedstawił wyniki przeprowadzonych wśród studentów tej uczelni w 2012 r. roku 
badań, które świadczą o tym, że ponad 81% osób, które wypełniły kwestionariusz 
oceniło stan bezpieczeństwa na osiedlu studenckim jako dobry bądź bardzo dobry. 
Podobnej oceny poziomu bezpieczeństwa na Uniwersytecie Ekonomicznym 
dokonał przedstawiciel tej uczelni w oparciu o przeprowadzoną wśród jej 
studentów w 2012 roku podczas akcji Hugs not drugs ankietę, dotyczącą ich 
poczucia bezpieczeństwa na terenie akademików. Pokazała ona, że osoby uczące 
się na tej uczelni uznają owo miejsce za bardzo bezpieczne. Również respondent 
z Akademii Wychowania Fizycznego, powołując się na wyniki ankiety, 
przeprowadzonej w 2009 roku podczas wdrażania na uczelni projektu 
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, stwierdził, że studenci akademii czują się 
bezpiecznie zarówno na jej terenie, jak i w jej pobliżu, co pozwala ocenić,  
iż bezpieczeństwo (…) jest na dosyć dobrym poziomie. Pozytywną ocenę 
dotyczącą poziomu bezpieczeństwa wyraził w trakcie wywiadu także respondent  
z Akademii Górniczo-Hutniczej, który jednocześnie podkreślił, że dzięki rozwijaniu 
infrastruktury oraz podjęciu ścisłej współpracy z innymi podmiotami, np. policją, 
uczelnia ta, a w szczególności należące do niej akademiki, staje się miejscem 
coraz bezpieczniejszym. 

Podstawowe zagrożenie, z którym muszą się mierzyć wszystkie przebadane 
krakowskie uczelnie, stanowią kradzieże. W przypadku Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej jest to 
przede wszystkim zabór mienia z pokojów w akademikach, przy czym respondent 
z AGH dodał, że na terenie miasteczka studenckiego akademii zdarzają się 
stosunkowo często także kradzieże rowerów. Osoby reprezentujące pozostałe 
szkoły wyższe za zasadniczy problem uznały kradzieże, które mają miejsce na 
terenie uczelni, ale nie w domach studenckich. W przypadku Akademii 
Wychowania Fizycznego problem stanowią kradzieże w szatniach, zaś ofiarami 
tego rodzaju czynów bywają nie tylko studencki, lecz także pracownicy. Na terenie 
Politechniki Krakowskiej najczęstszym zdarzeniem są kradzieże rowerów przez 
osoby lub grupy osób spoza uczelni, zaś na Uniwersytecie Ekonomicznym 
zdarzają się drobne kradzieże, np. torebek pozostawionych przez studentki na 
korytarzach. 

Większość respondentów podkreślała istnienie zagrożeń związanych  
z położeniem budynków danej jednostki oraz z trasą, którą studenci i pracownicy 
muszą pokonywać w drodze do oraz z uczelni. Przedstawiciele Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wskazywali na takie kwestie jak napady, kradzieże, czy ataki ze 
strony grup kibiców. W przypadku Akademii Górniczo-Hutniczej podstawowe 
zagrożenie stanowi ruch drogowy w okolicy budynków uczelni. W pobliżu 
miasteczka studenckiego znajduje się niebezpieczne miejsce, w którym dochodziło 
do wypadków śmiertelnych z udziałem studentów mieszkających w akademikach. 
Obecnie akademia zabiega o oznakowanie tego miejsca jako szczególnie 
niebezpiecznego oraz zamontowanie tam odpowiedniego oświetlenia. Problemy 
związane z infrastrukturą zostały wskazane także przez przedstawiciela Akademii 
Wychowania Fizycznego, który opowiedział o zagrożeniach w ruchu drogowym  
w okolicy przystanku komunikacji miejskiej znajdującego się w pobliżu uczelni. 
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Problem ten udało się rozwiązać, we współpracy z innymi podmiotami, poprzez 
zabezpieczenie samego przystanku oraz zmianę systemu sygnalizacji świetlnej. 

Respondenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej 
wskazali również na zagrożenia związane z obecnością cudzoziemców na uczelni. 
Z jednej strony może dochodzić do powstawania konfliktów na tle różnic 
kulturowych czy religijnych – studenci z zagranicy mogą stać się ofiarami 
dyskryminujących, niesprawiedliwych czynów. Z drugiej strony, oni sami mogą 
stwarzać sytuacje niebezpieczne, jeśli nie znają obowiązujących reguł zachowania 
czy podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

Wiele zagrożeń występuje na obszarze domów studenckich. Problem ten ma 
szczególnie duże znaczenie dla Akademii Górniczo-Hutniczej, która z uwagi na 
położenie miasteczka studenckiego często musi mierzyć się z osobami z zewnątrz, 
wkraczającymi na jego teren i popełniającymi wykroczenia, takie jak np. 
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Osoby takie są zwykle przekonane 
o własnej bezkarności, ponieważ błędnie interpretują zasady wkraczania m. in. 
policji na teren uczelni, o których mowa w art. 227 u.p.s.w., jako swego rodzaju 
„eksterytorialność”. Prorektor UJ ds. dydaktyki wskazał domy studenckie, z uwagi 
na koncentrację w nich różnorodnej aktywności studentów (od edukacji po 
rozrywkę), jako miejsce występowania potencjalnych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa. Podkreślał on jednakże, że: z realnymi naruszeniami mamy do 
czynienia okazjonalnie. Wśród problemów występujących w akademikach 
należących do Uniwersytetu Jagiellońskiego wymieniono również niepożądaną 
obecność osób spoza domów studenckich, m. in. przytoczony został przykład 
sprzed paru lat, gdy osoba spoza uczelni, która bezprawnie weszła na teren 
akademika „Bydgoska”, usiłowała zgwałcić pod prysznicem studentkę. 
Respondenci z UJ wymienili także inne problemy występujące w domach 
studenckich: zagrożenia pożarowe (m. in. zaklejanie czujników dymu, palenie 
papierosów w pokojach), choroby zakaźne, przyjmowanie narkotyków oraz 
konflikty i złośliwe postępowanie mieszkańców akademików wobec swoich 
sąsiadów. Należy zauważyć, że o występowaniu tego ostatniego problemu mówili 
również przedstawiciele Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo-
Hutniczej. 

Ponadto, wskazani poniżej respondenci, wymienili inne zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, mianowicie: 

- prorektor UJ ds. dydaktyki – zagrożenia związane z naruszaniem „sfery 
intymnej” oraz konfliktami ambicjonalnymi, które w szczególności mogą 
dotyczyć doktorantów pracujących w zespołach badawczych ;

24
 

zagrożenia związane z obecnością osób z zaburzeniami psychicznymi; 
- przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego – niewystarczający 

monitoring, brak ogrodzenia oraz położenie w pobliżu parku;  
- przedstawiciel Samorządu Studentów UJ – nieodśnieżone zimą 

chodniki i stan użytkowanych budynków; 

                                                 
24

 Prorektor podkreślił: (…) nie mam wiedzy o przerażających zjawiskach, okazjonalnie dociera jakaś 
informacja, (…) jednak nie mam poczucia, żeby to się działo często. Nadto prorektor stwierdził, że 
studenci i doktoranci nie są grupą wyizolowaną od reszty społeczeństwa, a znacząca część zagrożeń, 
która może ich dotyczyć, to zagrożenia typowe dla każdej innej grupy społecznej, niezależne od ich 
uczelnianego statusu. 
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- przedstawiciel Politechniki Krakowskiej – spożywanie alkoholu na 
terenie osiedla studenckiego. 

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż respondent z Uniwersytetu 
Ekonomicznego wymienił zaledwie jedno zagrożenie dla bezpieczeństwa. 
Stwierdził on, że na tej uczelni, miały miejsce tylko drobne incydenty polegające na 
kradzieży pozostawionego bez opieki mienia studentek. 

Biorący udział w badaniach przedstawiciel policji ocenił ogólny poziom 
bezpieczeństwa na krakowskich uczelniach jako bardzo dobry, chociaż przyznał, 
że wciąż zdarzają się poważne zagrożenia, mają jednak one charakter 
incydentalny. Dominują problemy z pozoru błahe, acz dokuczliwe, np. zapewnienie 
bezpiecznej drogi do i z uczelni. Podkreślał przy tym, że studenci często późno 
kończą zajęcia, które odbywają się na odległych krańcach Krakowa, długo czekają 
na środki komunikacji miejskiej itp., co może narażać ich na liczne 
niebezpieczeństwa. W ocenie respondenta część odpowiedzialności za 
występowanie zagrożeń, zwłaszcza poza uczelnią, ponoszą studenci, którzy 
zachowują się nierozważnie, zapominając o podstawowych zasadach ostrożności. 
Obserwuje się jednak zmiany w świadomości osób młodych: (…) coraz więcej 
studentów myśli o tym jak zorganizować sobie wyjścia i dbają o własne 
bezpieczeństwo, a to jest dużo (…) jakby już stworzyli barierę, która może im 
pomóc. Wśród podejmowanych przez studentów działań prewencyjnych można 
wymienić m. in. unikanie samotnych powrotów do domów oraz organizowanie się 
w grupy, w których jedna osoba nie pije alkoholu i po imprezie odwozi pozostałych 
do mieszkania czy akademika. 

 
Zapewnianie bezpieczeństwa w wybranych krakowskich szkołach 

wyższych (innych niż UJ) – wymiar instytucjonalny 
Analizując instytucjonalny wymiar uczelnianych inicjatyw na rzecz 

bezpieczeństwa, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na pewną 
wyraźną prawidłowość: aktywność na polu zapewniania bezpieczeństwa 
uczelni oraz studentów wykazują przede wszystkim te krakowskie szkoły 
wyższe, które włączyły się w projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa 
(ZPB) realizowany od 1996 r. przez Wojewódzką Komendę Policji  
w Krakowie.

25
 Projekt ten jest przejawem oddziaływana filozofii community 

policing w małopolskiej policji, a jego podstawowe założenie stanowi 
rezygnacja policji z monopolu w zakres ie zapewniania bezpieczeństwa  
i porządku publicznego poprzez poszukiwanie wsparcia w realizacji tego 
zadania wśród partnerów zewnętrznych i społeczności lokalnych. Celem 
projektu jest stworzenie stałej sieci partnerów współpracujących na rzecz 
kompleksowego zapewniania bezpieczeństwa oraz wzmacniania poczucia 
bezpieczeństwa na danym obszarze działania, np. na terenie uczelni. 

Ze względu na to, iż zaangażowanie każdej z uczelni w zapewnianie 
bezpieczeństwa studentom powiązane jest ściśle z uczestnictwem w projekcie 
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa, celowe wydaje się wskazanie 

                                                 
25

 Nieco inaczej prezentuje się sytuacja na UJ. Tu, jak już wcześniej wzmiankowano, zaangażowanie  
w działania na rzecz bezpieczeństwa było efektem diagnozy i rekomendacji powstałych na gruncie 
badań naukowych nad bezpieczeństwem, zaś zawarcie porozumienia w ramach ZPB miało charakter 
następczy wobec tych działań. Co więcej, już wcześniej takie porozumienie wiązało UJ z Policją, lecz 
nie owocowało ono realnymi działaniami w tym obszarze. 
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poszczególnych faz realizacji projektu, które będą punktem wspólnym aktywności 
każdej z opisywanych szkół. Pierwszy etap stanowi wybór obszaru działania  
i ogólne wskazanie problemów, którymi należy się zająć. Następnie – przy pomocy 
badań ankietowych – identyfikuje się najbardziej dotkliwe zagrożenia, ich źródła, 
skalę oraz obszary występowania, a także wpływ na poczucie bezpieczeństwa 
studentów. Kolejnym krokiem jest skonstruowanie Zintegrowanego Planu 
Działania, czyli określenie, na podstawie wyników badań ankietowych, kto (wybór 
partnerów), co (określenie szczegółowych celów) i w jakiej kolejności może zrobić 
z problemem oraz rozpoczęcie wdrażania zaplanowanych działań. Na późniejszym 
etapie realizacji projektu (najwcześniej po sześciu miesiącach od podpisania 
porozumienia o przystąpieniu do projektu) przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie przeprowadzają jego audyt, poddając ocenie m. in. dotychczas 
podjęte przez uczelnię działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jakość i efekty 
współpracy z partnerami zewnętrznymi, a także infrastrukturalny, organizacyjny  
i techniczny aspekt realizacji projektu.

26
 Pozytywny wynik kontroli skutkuje 

nadaniem szkole wyższej ważnego przez cztery lata certyfikatu Uczelnia Wyższa 
Promująca Bezpieczeństwo. 

Za główne warunki formalne powodzenia projektu uznaje się ustalenie, na 
zasadach partnerstwa, akceptowanych przez wszystkie strony celów działania 
oraz dbałość o płynną komunikację pomiędzy partnerami. Z perspektywy szkoły 
wyższej projekt ZPB wyróżnia się następującymi cechami: 

 policja jest równym partnerem wszystkich podmiotów współpracujących 
ze strony uczelni (przedstawicieli administracji ogólnouczelnianej, 
samorządu studentów), co daje im poczucie realnego wpływu na kształt 
i jakość współpracy oraz jej efekty;

27
 

 ZPB pozwala na kompleksowe zajęcie się problemami występującymi  
w rzeczywistości uczelnianej oraz na wybór optymalnych strategii  
i nieschematycznych metod wykonania ściśle określonych, celowych 
zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
uczelni; 

 podstawowym celem współpracy są działania prewencyjne, nie zaś 
stereotypowo kojarzona z policją aktywność represyjna; 

 projekt nie jest realizowany w ściśle wyznaczonych ramach czasowych, 
ale tworzy struktury trwałej współpracy, której długość zależy od 
zaangażowania partnerów w podtrzymywaniu efektywnego 
współdziałania. 

Wydaje się, że właśnie ta ostatnia cecha decyduje o tym, czy podpisanie 
porozumienia z Policją w ramach ZPB przyniesie realną poprawę stanu 

                                                 
26

 Szczegółowe zasady przyznawania certyfikatu „Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo” 
określone zostały w Regulaminie nadawania Certyfikatu „Uczelnia Wyższa Promująca 
Bezpieczeństwo”, opublikowanym na stronie internetowej Wojewódzkiej Komendy Policji, 
http://archiwum.malopolska.policja.gov.pl/files/15/file/Regulamin_nadawania_certyfikatu_Uczelnia_Wy
zsza_Promujaca_Bezpieczenstwo.pdf (pobrano 30.07.2013 r.) 

27
 „ZPB nie jest projektem policyjnym. Policja jest tu tylko koordynatorem i to na wstępie. Zyskując 
doświadczenie i umiejętności, pozostali partnerzy samodzielnie utrzymują projekt, który staje się po 
prostu codziennym sposobem patrzenia na sprawy bezpieczeństwa.” – por. strona internetowa 
Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie, http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_ 
Malopolsce/root_AZ/root_Malopolski+Komendant+Wojewodzki+Policji/podmiotowe/Programy+i+grant
y/Lista+programow/Zintegrowana+Polityka+Bezpieczenstwa/ (pobrano 30.07.2013 r.) 

http://archiwum.malopolska.policja.gov.pl/files/15/file/Regulamin_nadawania_certyfikatu_Uczelnia_Wyzsza_Promujaca_Bezpieczenstwo.pdf
http://archiwum.malopolska.policja.gov.pl/files/15/file/Regulamin_nadawania_certyfikatu_Uczelnia_Wyzsza_Promujaca_Bezpieczenstwo.pdf
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_AZ/root_Malopolski+Komendant+Wojewodzki+Policji/podmiotowe/Programy+i+granty/Lista+programow/Zintegrowana+Polityka+Bezpieczenstwa/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_AZ/root_Malopolski+Komendant+Wojewodzki+Policji/podmiotowe/Programy+i+granty/Lista+programow/Zintegrowana+Polityka+Bezpieczenstwa/
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_AZ/root_Malopolski+Komendant+Wojewodzki+Policji/podmiotowe/Programy+i+granty/Lista+programow/Zintegrowana+Polityka+Bezpieczenstwa/
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obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa studentów. Powołanie 
rzeczywiście zaangażowanych w realizację swych obowiązków pełnomocników 
ds. bezpieczeństwa, odpowiedzialnych za realizację programu, okazuje się 
nieodzownym warunkiem powodzenia realizacji projektu. Z tego względu, mimo 
iż obecnie w Krakowie z policją współpracuje 11 uczelni, rzeczywiste efekty tej 
współpracy dostrzegalne są jedynie na kilku z nich.  

W oparciu o wypowiedzi uczestników wywiadów wyróżnić można pięć 
głównych obszarów działalności szkół wyższych na rzecz bezpieczeństwa. 
Pierwszym z nich jest diagnoza w zakresie istniejących zagrożeń i ustalenie 
poziomu poczucia bezpieczeństwa studentów dokonywana za pomocą badań 
sondażowych prowadzonych wśród osób uczących się w dane j jednostce 
naukowej. Badania takie przeprowadzone zostały na każdej z uczelni  
z wykorzystaniem techniki ankiety audytoryjnej lub internetowej, przy udziale 
specjalistów z zakresu nauk społecznych (najczęściej pracowników jednostek 
organizacyjnych uczelni specjalizujących się w psychologii lub socjologii). Na 
podstawie raportów z badań ustalano najpilniejsze problemy wymagające 
stanowczej reakcji oraz sporządzano tzw. mapy miejsc niebezpiecznych. 
Uczestnicy wywiadów podkreślali wagę precyzyjnego ustalania priorytetowych 
zadań do wykonania. Jak stwierdził pełnomocnik z AGH: Po prostu  
o to bezpieczeństwo trzeba pytać, bo są punkty, o których możemy nie 
wiedzieć, a które wymagają łatania. Nie mówię o jakichś gigantycznych ranach, 
tylko (…) o jakichś rozcięciach, które wymagają plasterka. Plasterki mamy, 
tylko musimy wiedzieć, gdzie je przyłożyć. (…) A o tę wiedzę, najlepiej pytać 
studentów. Nie zawsze jednak praktyka pozostawała w zgodzie z deklaracjami, 
bowiem, chociaż diagnoza z założenia miała mieć charakter cykliczny, to na 
części przebadanych uczelni badania ankietowe przeprowadzone zostały jak 
dotąd jednokrotnie, pomimo kilkuletniej realizacji programu. Warto nadmienić, 
że oprócz analizy empirycznej obejmującej całokształt zjawisk patologicznych 
zagrażających studentom na jednej z uczelni przeprowadzano również badania 
dotyczące wybranych problemów, m. in. kwestii zagrożeń związanych  
z narkotykami. Jeden z pełnomocników poruszył również problem potrzeby 
objęcia badaniami obcokrajowców, ponieważ kwestionariusze sporządzone są 
w języku polskim, co znacząco utrudnia cudzoziemcom udział w badaniu. 

Drugi obszar aktywności uczelni w zakresie dbałości o bezpieczeństwo 
studentów i doktorantów obejmuje działania edukacyjne oraz szkoleniowe. Na 
każdej z uczelni prowadzone są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa skierowane 
do studentów pierwszego roku. Zajęcia te wpisane są do harmonogramu studiów, 
nie są jednak, za wyjątkiem jednej ze szkół, obligatoryjne. Zdaniem 
pełnomocników ds. bezpieczeństwa, którzy odpowiedzialni są za prowadzenie 
szkoleń,

28
 pomimo ich fakultatywnego charakteru, cieszą się one relatywnie dużym 

zainteresowaniem studentów. Zajęcia te odbywają się w formie wykładów lub 
konwersatoriów w wymiarze od jednej do kilku godzin rocznie, w związku z czym 
zakres przekazywanej wiedzy jest stosunkowo niewielki i ogranicza się do 
wskazania najistotniejszych zagrożeń oraz metod ich unikania lub sposobów 
reagowania na niebezpieczeństwo. Studenci mogą również zapoznać się  

                                                 
28

 W pierwszym roku wdrażania projektu ZPB pełnomocnikom ds. bezpieczeństwa w prowadzeniu 
szkoleń pomagają funkcjonariusze Policji. 
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z założeniami projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa oraz informowani  
są o możliwości kontaktowania się z pełnomocnikiem ds. bezpieczeństwa  
w przypadku dostrzeżenia jakiegokolwiek zagrożenia lub potrzeby uzyskania 
pomocy w związku z pokrzywdzeniem przestępstwem, wykroczeniem lub innym 
aktem niepożądanym. W jednej ze szkół przed EURO 2012 realizowano również 
szkolenia z zakresu reagowania na zagrożenia skierowane do pracowników 
akademików. 

Jeżeli chodzi o trzeci obszar – inne działania profilaktyczne – na dwóch (UEK, 
AWF) z pięciu poddanych analizie uczelni skorzystano z formy happeningu jako 
sposobu uświadamiania studentom ryzyka związanego z określonymi rodzajami 
zachowań oraz metod przeciwdziałania i reagowania na określone zagrożenia 
bezpieczeństwa, a także jako sposób promocji zachowań bezpiecznych. 
Happeningi były również metodą uświadomienia studentom faktu istnienia  
w strukturze organizacyjnej uczelni organu odpowiedzialnego za ich 
bezpieczeństwo oraz próbą zachęcenia ich do uczestnictwa w procesie poprawy 
bezpieczeństwa na jej terenie (np. poprzez udział w ankietach diagnozujących 
zagrożenia, informowanie o potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa na 
terenie uczelni). Happeningi dotyczyły albo zagadnień ogólnych dotyczących 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa albo skupiały się na określonym zagrożeniu 
bezpieczeństwa. Na Uniwersytecie Ekonomicznym przeprowadzono dotychczas 
sześć takich happeningów, dotyczących m. in. bezpieczeństwa w komunikacji 
drogowej oraz zagrożeń wynikających z prowadzenia pojazdu pod wpływem 
alkoholu, niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków, problematyki 
bezpiecznego seksu. Natomiast Krakowska Akademia zorganizowała jednodniową 
konferencję naukową na temat prowadzenia pojazdów pod wpływem narkotyków, 
której towarzyszyły takie przedsięwzięcia jak pokazy sprzętu policyjnego, czy też 
prezentacja działania symulatorów dachowania. Celom profilaktycznym służyć ma 
również obóz adaptacyjny organizowany na kampusie jednej z uczelni dla 
przyszłych studentów pierwszego roku studiów. Podczas organizowanych tam 
zajęć poruszana jest bowiem problematyka potencjalnych zagrożeń, które czyhać 
mogą na studentów w nowym miejscu pobytu oraz sposobów ich unikania. Ponad 
to na większości przebadanych uczelni przeprowadzano jedno-lub kilkukrotnie 
akcje ulotkowe i plakatowe dotyczące określonych typów zagrożeń dla 
bezpieczeństwa (np. narkotyków, kradzieży rowerów) lub promujące ZPB oraz 
instytucję pełnomocnika. 

Obszar czwarty obejmuje tworzenie procedur zgłaszania zdarzeń 
niebezpiecznych i zagrożeń. Trzy z uwzględnionych w badaniach uczelni 
wypracowały własne metody pozyskiwania od studentów i pracowników informacji 
na temat zdarzeń niebezpiecznych lub potencjalnych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, przy czym metody te w dość istotnym stopniu różnią się od siebie. 
W jednej ze szkół rozpowszechniono w formie papierowej formularz ewidencji 
zdarzeń, który może być wypełniany przez studentów, pracowników uczelni lub 
pracowników ochrony w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia 
niebezpiecznego. W drugiej szkole wyższej uwzględnionej w badaniach  
każdy pracownik uczelni zobligowany został, na mocy zarządzenia kanclerza,  
do sporządzenia notatki służbowej w sytuacji, gdy student zgłosi do niego 
jakikolwiek problem związany z bezpieczeństwem. Notatkę taką należy przekazać 
pełnomocnikowi ds. bezpieczeństwa, aby mógł on podjąć stosowne do zgłoszenia 
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działania. Dodatkowo w nieodległej przyszłości planowane jest stworzenie 
specjalnej skrzynki e-mailowej, za pomocą której można będzie anonimowo 
zgłaszać wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem i poczuciem 
bezpieczeństwa. Natomiast trzecia uczelnia posługuje się formularzem w wersji 
elektronicznej, który można wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej albo 
wydrukować i dostarczyć w formie papierowej. Formularz skierowany jest do 
każdej osoby, która znalazła się w sytuacji niebezpiecznej lub była jej świadkiem. 
Ponadto na stronie internetowej zamieszczona jest również ankieta, dzięki której 
wskazać można, które z miejsc na uczelni lub w jej otoczeniu mogą być 
niebezpieczne dla studentów oraz pracowników. Na stronie internetowej tej uczelni 
znajduje się również komunikat, który zachęca studentów do przesyłania na 
specjalną skrzynkę e-mailową pomysłów dotyczących poprawy bezpieczeństwa 
lub wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa wśród studentów. 

Ochrona, zabezpieczenia techniczne i zmiany w otoczeniu uczelni stanowią 
piąty obszar aktywności uczelni w zakresie dbałości o bezpieczeństwo studentów  
i doktorantów. Władze każdej ze szkół wyższych, których przedstawiciele wzięli 
udział w badaniu, podpisały z policją porozumienia o możliwości wejścia policji na 
teren uczelni bez uprzedniego powiadomienia rektora w sytuacji zagrożenia lub 
podejrzenia popełnienia przestępstwa.

29
 Wszystkie uczelnie w większym lub 

mniejszym zakresie korzystają z usług prywatnych firm ochrony osób i mienia – 
stale (dla zabezpieczenia budynków dydaktycznych, akademików, klubów 
studenckich, a także ich otoczenia) oraz incydentalnie – na potrzeby zapewnienia 
bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych. Wartą uwagi inicjatywą  
i jednocześnie potencjalną alternatywą dla niektórych przynajmniej zadań 
pełnionych przez zawodową ochronę jest „MS Patrol” działający na AGH. Złożony 
ze studentów patrol realizuje zadania z zakresu prewencji oraz utrzymania 
porządku.

30
 Niemal wszystkie uczelnie (za wyjątkiem jednej) dysponują także 

monitoringiem wizyjnym. Ponadto w oparciu o wyniki ankiet lub informacje 
dostarczane innymi kanałami podejmowane są systematyczne działania mające na 
celu minimalizację ryzyka wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego oraz 
wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa studentów. Większość z podjętych  
w tej sferze działań odnosi się do zagrożeń związanych z przestępstwami 
(wykroczeniami) przeciwko mieniu (np. znakowanie na terenie uczelni 
wartościowych przedmiotów) lub zagrożeń związanych z ruchem drogowym (np. 

                                                 
29

 Należy podkreślić, iż porozumienia te różnią się pomiędzy sobą zakresem przedmiotowym, tj. różne 
typy czynów zabronionych, których popełnienie lub podejrzenie popełnienia upoważnia policję do 
wejścia na teren uczelni bez zgody rektora, wskazane są w treści porozumień. 

30
 Tak o działalności „MS Patrolu” wypowiadał się pełnomocnik ds. bezpieczeństwa AGH: Zatrudniamy 
tam studentów na umowę zlecenie do (…) szeroko rozumianego utrzymania porządku tym w okresie 
najbardziej intensywnym, czyli przede wszystkim juwenaliowym, ale też majowo – czerwcowo-
kwietniowym i tym październikowo-listopadowym. Te osoby są odpowiedzialne za szerzenie idei 
związanych z hasłem „Zielona uczelnia, czyli sprzątamy po sobie”, czyli one nie są odpowiedzialne za 
sprzątanie bezpośrednio, ale rozdają worki, upominają osoby, (…) jak już nie ma nikogo to oczywiście 
sprzątają (…). W całości jest to koordynowane przez studentów, brygadzistami są studenci, od 
wyższego nadzoru, od wszystkiego są studenci. (…) Oni przede wszystkim pilnują porządku. Mają 
łączność bezprzewodową między sobą i też łączność (…) z ochroną, jako że jej nie ma wszędzie,  
a patrol jest wszędzie podczas Juwenaliów. Obserwujemy też cały czas teren i w każdej takiej 
sytuacji, kiedy (…) może powstać jakieś zagrożenie absolutnie nie interweniują, bo nie mają do tego 
żadnych uprawnień, tylko po prostu kogoś wzywają. Prowadzili też akcje informujące, m. in. że 
spożywanie alkoholu w miejscu publicznym grozi mandatem (…). 
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obniżenie wysokości murku zasłaniającego widoczność na drodze w okolicy 
kampusu; stworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych w okolicy budynków 
uczelni, przebudowa parkingu przy uczelni). Zrealizowano także działania, które 
nie tylko służyły obniżeniu obiektywnego ryzyka wiktymizacji przestępczością, ale 
przede wszystkim były nakierowane na wzrost poczucia bezpieczeństwa 
studentów (np. postawienie dodatkowych latarni w słabo oświetlonych miejscach, 
utworzenie dodatkowego przystanku komunikacji miejskiej w pobliżu kampusu 
uczelni). 

Mimo iż jednym z głównych założeń projektu ZPB jest współpraca pomiędzy 
licznymi partnerami na rzecz możliwie najefektywniejszego zapewniania 
bezpieczeństwa w określonym obszarze działania, na objętych badaniem 
uczelniach współpraca ta ogranicza się w zasadniczej mierze do Policji. Przejawia 
się ona w zaangażowaniu Policji w przygotowanie dla szkoły wyższej 
odpowiedniego Zintegrowanego Planu Działania, uczestnictwie funkcjonariuszy  
w skierowanych do studentów zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa 
oraz w organizowanych przez uczelnie happeningach, zabezpieczaniu imprez 
uczelnianych, stałym doradztwie i gotowości do pomocy. Wewnętrznym partnerem 
strategicznym pełnomocników są samorządy studenckie. Wywiady pozwoliły 
dostrzec, że zaangażowanie studentów i ich przedstawicieli, zwłaszcza w dłuższej 
perspektywie czasowej, we współdziałanie z pełnomocnikiem, to konieczna 
przesłanka efektywności tych działań. Udział innych organizacji lub instytucji  
w zapewnianiu bezpieczeństwa studentom oraz pracownikom uczelni jest raczej 
marginalny i incydentalny. Właściwie jedynym przykładem działań w tym zakresie 
była współpraca pełnomocnika ds. bezpieczeństwa i samorządu studentów AGH  
z wywodzącą się z Australii organizacją studencką „Red Frogs”,

31
 której członkowie 

podczas studenckich imprez: (…) są na miejscu i udzielają pomocy, czy to 
pierwszej pomocy, czy to pomocy na zasadzie, że ktoś się zatacza i widać, że 
może dojść do jakiegoś aktu gwałtu, przemocy, czegokolwiek. (…) Reagują w tego 
typu sytuacjach, odprowadzają do domu itd., po to żeby działać prewencyjnie, ale 
dodatkowo też w jakiś sposób też informacyjnie, (…) promująco. Nie mówią, że 
picie jest złe, mówią „pij, ale uważaj” (…). Żadna z uczelni nie posiada stałej listy 
partnerów, którzy współdziałaliby w wypełnianiu zadań uczelni z zakresu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Część respondentów wskazywała jednak 
na zasadność podjęcia w tym zakresie współpracy z partnerami zewnętrznymi, 
wśród których wskazywano Straż Pożarną, ZIKiT, Straż Miejską, psychologów, czy 
też organizacje pozarządowe. Dwóch pełnomocników uznało funkcjonujący na 
uczelni system zapewniania bezpieczeństwa za optymalny i nie widziało potrzeby 
poszerzania kręgu podmiotów współpracujących z uczelnią. 

Pełnomocnicy są odpowiedzialni przede wszystkim za realizację porozumień 
podpisywanych pomiędzy uczelnią a Policją oraz koordynowanie wynikającej  
z nich współpracy w oparciu o Zintegrowany Plan Działań. Formularz planu ma 
charakter ramowy, więc zakres oraz sposób realizacji poszczególnych zadań może 
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 Organizacja – zgodnie z deklaracją ze strony internetowej – ma bardzo szeroki profil działalności.  
Jej celem jest stworzenie bezpiecznego środowiska i alternatywy dla studentów. Polega to między 
innymi na obecności zespołów Red Frogs podczas imprez studenckich, koncertów, warsztatów  
i organizowaniu akcji „nawadniania” i „dokarmiania” studentów. Naszą obecnością chcemy zapewnić 
dobrą zabawę oraz wspierać tworzenie pozytywnego i bezpiecznego środowiska. Por. 
http://tos.bslipek.pl/organizacje-studenckie-agh/red-frogs-2/ (pobrano 30.07.2013 r.) 

http://tos.bslipek.pl/organizacje-studenckie-agh/red-frogs-2/
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być różny w zależności od potrzeb i możliwości uczelni. Elastyczność narzędzia 
ma jednak również swoje negatywne konsekwencje – w większości przebadanych 
szkół wyższych działania pełnomocników ograniczają się do niezbędnego, 
wynikającego z założeń programu minimum, często wykonywanego prowizorycznie 
z uwagi na brak dostatecznych sił i środków. Pełnomocnicy przeważnie zatrudniani 
są w niepełnym wymiarze czasu pracy, często również sprawując w administracji 
uczelnianej inne funkcje niezwiązane z problematyką bezpieczeństwa. Rzadko też 
dysponują budżetem pozwalającym na szerzej zakrojoną działalność 
profilaktyczną i edukacyjną. Szeroki wachlarz możliwości wynikających z założeń 
programu ZPB wykorzystywany jest zatem najczęściej w relatywnie niewielkim 
zakresie. Jak wcześniej wspomniano, w żadnej ze szkół wyższych, której 
przedstawiciele brali udział w wywiadach pogłębionych, problemy stanowiące 
przedmiot badań nie zostały zidentyfikowane jako palące czy bardzo dotkliwe,  
w związku z czym, w dobie czynionych powszechnie oszczędności, trudno 
oczekiwać od uczelni przeznaczania na te cele znaczących środków finansowych. 
Należy przy tym podkreślić, że przekazanie pełnomocnikowi choćby skromnych 
funduszy na realizację działań prewencyjnych niewątpliwie może się przełożyć na 
realne korzyści w postaci wzrostu poziomu subiektywnego bezpieczeństwa 
beneficjentów tych działań. 

 
Bezpieczeństwo na Uniwersytecie Jagiellońskim 
Przedstawiciele rad mieszkańców domów studenckich, zapytani  

o funkcjonujące na UJ podmioty zajmujące się bezpieczeństwem, nie wskazali 
żadnych uniwersyteckich instytucji. Ograniczyli się jedynie do stwierdzenia, że 
kwestiami bezpieczeństwa zajmują się pracownicy firm ochroniarskich zatrudniani 
przez uczelnię. Osoby reprezentujące samorząd studencki wiedziały  
o funkcjonowaniu na uniwersytecie Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa 
studentów i doktorantów, a nadto wśród instytucji zajmujących się kwestiami 
związanymi z bezpieczeństwem wymieniły: straż rektorską, Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych, a także sam Samorząd Studentów UJ, co uznać można za 
wskaźnik szerszego rozumienia bezpieczeństwa. Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa 
został wymieniony również przez osobę reprezentującą Towarzystwo Doktorantów 
UJ, która stwierdziła ponadto, że na uczelni istnieje instytucja zajmująca  
się problemami związanymi z BHP. Przeprowadzone wywiady pokazały, że 
respondenci mają fragmentaryczną wiedzę o funkcjonujących na uniwersytecie 
instytucjach zapewniających bezpieczeństwo, jedynym stosunkowo dobrze 
rozpoznawanym podmiotem wydaje się być pełnomocnik ds. bezpieczeństwa. 
Należy przy tym zauważyć, że to przede wszystkim działania pełnomocnika, m. in. 
organizowanie spotkań tematycznych, były wymienianie przez respondentów, gdy 
poproszono ich o wskazanie znanych im przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa 
na UJ. 

Brak pełnej informacji o instytucjach zapewniających bezpieczeństwo na 
uczelni przekłada się na znikomą współpracę pomiędzy reprezentowanymi przez 
osoby badane jednostkami a owymi podmiotami. Respondenci tłumaczyli ten fakt 
przede wszystkim samorządowym charakterem swoich organizacji, który sprawia, 
że nie zajmują się one bezpieczeństwem w sposób bezpośredni. Struktury 
samorządowe w pierwszej kolejności podejmują współpracę z administracją 
jednostki, w której występuje zagrożenie, np. rady mieszkańców domów 
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studenckich współpracują z przedstawicielami zarządzającej nimi administracji  
w celu bieżącego rozwiązywania problemów i unikania niebezpieczeństw. Taki 
sposób reagowania wpisuje się w sposób postrzegania przez respondentów roli 
swoich instytucji w zapewnianiu bezpieczeństwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Zdaniem przedstawicieli Samorządu Studentów UJ ich podstawowe zadanie 
stanowi pośredniczenie w kontaktach pomiędzy władzami uczelni lub jej 
administracją a studentami, w ramach tak zakreślonych granic są oni w gotowi 
także partycypować w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Samorząd studencki 
został określony przez jego przedstawicieli mianem instytucji, gdzie można się 
zgłosić, gdy jest jakiś problem (…), gdy są naruszone jakieś prawa studenckie. 
Podkreślono również, że członkowie samorządu zawsze starają się pomóc 
studentom w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności poprzez 
wskazywanie odpowiednich instytucji czy osób pracujących na uczelni, które 
najlepiej mogą pomóc w danej sprawie. Podobnie swoją rolę postrzegają osoby 
zasiadające w radach mieszkańców domów studenckich, którzy uznają siebie za 
łącznik pomiędzy studentami a administracją czy zarządcą domu studenckiego. 
Przykład może tu stanowić sytuacja, gdy między mieszkańcami akademików 
pojawiają się konflikty – w ich rozwiązywaniu administracja i rada mieszkańców 
szczególnie ściśle współpracują ze sobą, a po wysłuchaniu stron podejmują 
wspólną decyzję o sposobie rozwiązania danego problemu. 

Nieco odmienną postawę reprezentuje inna organizacja samorządowa – 
Towarzystwo Doktorantów UJ, której przedstawiciel otwarcie przyznał, że chociaż 
zadaniem tego podmiotu jest dbanie o interesy doktorantów, co mogłoby oznaczać 
także zajmowanie się ich bezpieczeństwem, to brakuje technicznych możliwości  
i sposobów, w jaki to mogłoby się dziać. Jedynym działaniem Towarzystwa 
Doktorantów UJ, które wiąże się z bezpieczeństwem uczelni jest uczestniczenie  
w rozstrzyganiu konfliktów w akademikach, jeśli przynajmniej jedną ze stron jest 
doktorant, ponieważ wszelkie skargi tego rodzaju są przekazywane także tej 
instytucji. Reprezentant Towarzystwa dostrzegł również możliwość świadczenia 
przez komisję prawną działającą w ramach tego samorządu pomocy prawnej 
doktorantowi, który jej potrzebuje. 

W trakcie wywiadów respondenci mieli okazję wskazać podmioty uczelniane  
i pozauczelniane, z którymi reprezentowane przez nich instytucje powinny 
podejmować współpracę oraz określić jej zakres. Wśród pomiotów funkcjonujących 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którymi współpracuje Samorząd Studentów  
UJ, wymieniony został Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów  
i doktorantów, jednakże z uwagi na krótki okres funkcjonowania tej instytucji, 
przedstawiciele studentów ocenili, że zasady oraz formy tej współpracy wciąż  
się kształtują. Podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć ze strony samorządu 
kieruje specjalnie powołana do kontaktów z pełnomocnikiem osoba. Natomiast  
w sprawach szczegółowych m. in. związanych z domami studenckimi czy 
organizacją Juwenaliów współpracę z odpowiednimi instytucjami podejmują osoby, 
którym samorząd studencki przekazał kompetencje w tych dziedzinach. 

Przedstawiciel samorządu doktorantów wyraził dość sceptyczną opinię  
o potencjalnej współpracy Towarzystwa z innymi instytucjami uniwersyteckimi: 
Współpraca zawsze jest możliwa, pytanie tylko na jakim polu i po co? Współpraca 
dla samej współpracy, np. żeby spotkać się na jakiejś konferencji co jakiś czas  
i pogadać, o tym, jak to jest źle, a jak to jest dobrze, jest zupełnie bez sensu. 
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Respondenci wśród podmiotów zewnętrznych, z którymi powinna być 
podejmowana współpraca na rzecz bezpieczeństwa wymieniali Policję oraz Straż 
Miejską. Współdziałanie z tymi instytucjami uznano za szczególnie ważne przy 
organizacji imprez masowych, np. Juwenaliów oraz w procesie zapewniania 
bezpieczeństwa i porządku w domach studenckich. Podkreślono przy tym, że 
współpraca z Policją ma charakter dwustronny, bowiem zdarza się, że to 
przedstawiciele samorządu pomagają funkcjonariuszom, np. gdy zachodzi 
konieczność zebrania informacji o studencie z zagranicy, który stara się o kartę 
stałego pobytu w Polsce. Wśród innych instytucji pozauczelnianych, z którymi 
współpraca była lub powinna być podejmowana wymieniono także służby 
udzielające pomocy medycznej, w szczególności osobom mającym problemy 
psychiczne oraz właścicieli i ochronę obiektów, w których samorząd studencki 
organizuje imprezy. 

Przeprowadzone badania pokazały, że do poszczególnych instytucji 
uniwersyteckich stosunkowo rzadko zgłaszają się studenci, którzy padli ofiarą 
przestępstwa lub czuli się zagrożeni tego rodzaju czynem. Jeden z przedstawicieli 
samorządu studenckiego, stwierdził nawet, że: (…) w kontekście komisji 
dyscyplinarnej dla studentów, przeważnie ci, którzy zawinili przychodzą  
do samorządu po jakąś pomoc (…) ale, żeby ofiara przyszła po pomoc, to raczej 
nie. Osoby pokrzywdzone równie rzadko zgłaszają się po wsparcie do 
Towarzystwa Doktorantów UJ, zdaniem przedstawiciela tej instytucji jest to efekt 
tego, iż doktoranci w większości wypadków są to samodzielni, dorośli ludzie  
i zwykle od razu zgłaszają się do odpowiednich organów państwowych. 

Osoby uczestniczące w badaniu zostały również poproszone o wskazanie 
sposobu postępowania, na wypadek, gdyby do ich instytucji zgłosiła się ofiara 
przestępstwa. Swój sposób reakcji respondenci uzależniali od osoby sprawcy oraz 
miejsca, w którym został popełniony czyn zabroniony. W przypadku przestępstwa 
popełnionego przez sprawcę spoza uniwersytetu, które miało miejsce poza 
uczelnią respondenci doradzaliby osobie pokrzywdzonej zgłoszenia zdarzenia 
Policji i podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Jeśli zdarzenie miałoby 
natomiast miejsce między studentami lub na terenie uczelni, osoby badane uznały, 
że zaistniałaby konieczność kompleksowego zajęcia się problemem przez 
instytucje związane z uniwersytetem. Jeżeli czyn zabroniony zostaje popełniony  
w domu studenckim, to sposób reagowania przedstawicieli samorządu 
studenckiego jest uzależniony od rangi tego wykroczenia. Problemy mniejszej 
wagi, np. kłótnie, złośliwe żarty są zgłaszane do administracji akademika, która 
wspólnie z samorządem stara się je rozwiązywać. W przypadku zdarzeń 
poważniejszych została podkreślona konieczność wyjścia poza uczelnię – 
zgłoszenia sprawy do odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwości. 

Przedstawiciele Samorządu Studentów zapytani o sposób reagowania  
w przypadku zgłoszenia się do ich instytucji studentek lub studentów, których 
wolność seksualna została naruszona lub jest zagrożona, w pierwszej kolejności 
wskazywali, że zgłosiliby tę sprawę do władz danej jednostki oraz do 
Pełnomocnika Rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Również 
reprezentant Towarzystwa Doktorantów stwierdził, że samorząd doktorantów 
skierowałby taką osobę do pełnomocnika, bowiem poza świadczeniem 
ewentualnej pomocy prawnej przez odpowiednią komisję działającą w ramach 
Towarzystwa nie istnieją inne możliwości pomocy ofiarom. Ponadto 
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przedstawiciele samorządu studenckiego podkreślali, że z uwagi na delikatny 
charakter tego rodzaju zdarzeń trzeba byłoby najpierw tę sytuację załatwić na 
poziomie uczelni, bez natychmiastowego wskazywania winnych, co motywowano 
ewentualnymi fałszywymi oskarżeniami – (...) nie zawsze ta ofiara, która podaje się 
za ofiarę, tą ofiarą jest. Gdy sprawcą czynów godzących w wolność seksualną lub 
jej zagrażających wskazywanym przez osobę pokrzywdzoną byłby profesor, 
przedstawiciele studentów stworzyliby osobie pokrzywdzonej możliwość rozmowy 
z przełożonym danego pracownika naukowego, jednocześnie podkreślili jednak, 
że: (…) nie od razu jakieś akcje zewnętrzne byłyby podejmowane – trzeba by  
to rozważyć, przemyśleć, przeanalizować. 

 
Bezpieczeństwo w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Z uwagi na szczególne znaczenie, jakie niemal wszyscy reprezentujący  

UJ uczestnicy przypisali zapewnianiu bezpieczeństwa w domach studenckich, 
należy poświęcić nieco więcej uwagi kwestii, w jaki sposób administracja 
akademików radzi sobie z zagrożeniami. Pośród najważniejszych problemów 
napotykanych w działaniach na rzecz zapewniania bezpieczeństwa 
przedstawiciele administracji akademików wymieniali trudności w pozyskiwaniu 
partnerów do współpracy w niektórych radach mieszkańców (brak 
zainteresowania sprawami domu studenckiego) oraz w pozyskiwaniu wsparcia 
od administracji uczelni, m. in. długotrwałość procedur, brak jasnych reguł 
dotyczących wzajemnej wymiany informacji. Respondenci przypisywali 
kluczowe znaczenie współpracy ze studentami, którzy są głównymi 
beneficjentami podejmowanych działań oraz wymianie informacji. 

W żadnym z akademików nie obowiązują sformalizowane procedury 
reagowania na zgłaszane przez studentów problemy oraz przypadki zagrożenia 
dla bezpieczeństwa. Jednakże przedstawiciel zarządzającej domami studenckimi 
Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”, 
zauważył, że na terenie akademików istnieją zwyczajowe procedury interwencji  
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Tworzone są „teczki interwencji”, w których 
szczegółowo opisuje się zdarzenie, m. in. jego okoliczności, osoby zamieszane, 
relacje świadków, co pozwala nie tylko na bieżące rozwiązywanie problemów, 
monitorowanie sytuacji konfliktowych, ale również na zabezpieczenie 
szczegółowych danych, które mogą być przydatne, jeśli student zdecyduje się 
złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ważną rolę w rozwiązywaniu 
konfliktów odgrywają rady mieszkańców, a w akademiku „Nawojka” także instytucja 
unikatowa – działający przy radzie mieszkańców Sąd Koleżeński. Podmioty te 
prowadzą rozmowy ze skonfliktowanymi stronami, pełnią funkcje mediacyjne oraz 
prewencyjne, próbując zapobiegać powstawaniu sytuacji spornych. 

Przedstawiciele administracji domów studenckich podkreślali potrzebę 
traktowania każdej sprawy indywidualnie, ale w praktyce wypracowali pewne 
mechanizmy postępowania zbliżone we wszystkich domach studenckich. 
Preferowane jest przyjmowanie skarg pisemnych, szczególnie, gdy dochodzi do 
konfliktów albo naruszenia zasad współżycia. Kierownicy dążą do wyjaśnienia 
sprawy, wysłuchując obu stron sporu i zazwyczaj decydują się na jego 
rozwiązanie poprzez przekwaterowanie do innego pokoju. W wypadku nagłych 
zdarzeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa wzywane są odpowiednie 
służby – ochrona, pogotowie, policja, a następnie o zajściu są pisemnie 
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informowane władze uczelni. Tego rodzaju sytuacje zwykle wiążą się z karnym 
przekwaterowaniem osób winnych do innego akademika, a niekiedy również  
ze wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Sposób reakcji na zaistniały 
problem przedstawiciele administracji domów studenckich uzależniali także od 
oczekiwań osób pokrzywdzonych. Jeden z respondentów podkreślił, że 
najważniejsza jest szybkość reakcji i niepozostawanie obojętnym na zgłaszane 
problemy. Rozwiązanie większości spraw ma miejsce na poziomie danego 
domu studenckiego, metodami „miękkimi”, a tylko o najpoważniejszych 
zdarzeniach informowane są władze. 

Wszyscy kierownicy domów studenckich zgodzili się, że do najtrudniejszych 
należą sprawy z udziałem studentów wykazujących problemy ze zdrowiem 
psychicznym, ponieważ brakuje w tym zakresie jakichkolwiek procedur 
postępowania. Część z nich podkreśliła, że gdyby posiadali wiedzę o złym stanie 
zdrowia studenta (przewlekłej chorobie, problemach związanych ze zdrowiem 
psychicznym), traktowaliby takie osoby z większą uwagą i mogliby lepiej 
zareagować na sytuacje zagrożenia. Postulowali oni nawet wprowadzenie 
obowiązku przedkładania zaświadczeń o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań 
do zamieszkiwania w domu studenckim jako warunku zakwaterowania.

32
W ocenie 

respondentów problemy związane ze zdrowiem psychicznym studentów będą się 
pojawiać coraz częściej. Przedstawiciele administracji domów studenckich 
negatywnie ocenili fakt, że na UJ nie istnieje punkt, udzielający studentom  
pomocy psychologicznej. Część respondentów postulowała zorganizowanie  
w akademikach miejsca, gdzie profesjonalista (psycholog, psychiatra) mógłby 
prowadzić cykliczne spotkania ze studentami poświęcone zdrowiu psychicznemu 
oraz pełnić dyżur umożliwiający indywidualne konsultacje. Proponowali oni także 
zorganizowanie przez studentów-wolontariuszy grup wsparcia, koordynowanych 
przez profesjonalnych terapeutów.

33
 

Respondenci podkreślali potrzebę stworzenia jasnych procedur
34

 
dotyczących pozbawienia studenta miejsca w domu studenckim. Zdaniem 
przedstawicieli adm inistracji domów studenckich inicjatywa opracowania tych 
procedur leży po stronie władz (odpowiednich jednostek) uczelni, oni natomiast 
mogliby konsultować czy zaopiniować proponowane rozwiązania. Respondenci 
stwierdzili też, że najbardziej brakuje precyzyjnej regulacji dotyczącej kar dla 
mieszkańców domów studenckich określającej, które przewinienia skutkują 
upomnieniem, przekwaterowaniem czy natychmiastowym pozbawieniem 

                                                 
32

 Obecnie studenci wprowadzający się do domów studenckich Collegium Medicum mają obowiązek 
przedłożenia przy kwaterowaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych, dotyczy ono 
jednak wyłącznie zdrowia fizycznego. Nie wydaje się, aby – z uwagi na przepisy dotyczące ochrony 
danych wrażliwych – żądanie zaświadczeń dotyczących zdrowia psychicznego było uprawnione. 
Ramy tego artykułu uniemożliwiają głębszą analizę tego zagadnienia. 

33
 W wyniku współpracy Prorektora UJ ds. Dydaktyki, Samorządu Studentów UJ, Pełnomocnika Rektora 
UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Fundacji 
Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” (jako podmiotów finansujących) z pracownikami Katedry 
Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Zakładu Psychoterapii Szpitala 
Uniwersyteckiego od marca 2013 r. studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego mogą korzystać z nieodpłatnych spotkań z psychologami oraz psychiatrami w ramach 
programu „Stacja Konstelacja”. Więcej: http://www.konstelacjalwa.pl/pl.stacja_konstelacja.html 
(pobrano 30.07.2013 r.) 

34
 Dotychczas obowiązujące procedury uznano za niewystarczające. 

http://www.konstelacjalwa.pl/pl.stacja_konstelacja.html
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miejsca w domu studenckim oraz wskazującej, do kogo należy zgłaszać tego 
typu przypadki.

35
 

 
Bezpieczeństwo na krakowskich uczelniach z perspektywy Policji 
Uczestniczący w badaniach przedstawiciel Policji podkreślał, że funkcjonujące 

w Krakowie uczelnie są generalnie raczej otwarte na współpracę z tą służbą,  
zaś ich duże zaangażowanie zostało ocenione jako zjawisko unikatowe w skali 
całego kraju. Obecność funkcjonariuszy na terenach krakowskich uczelni lub 
zarządzanych przez nią akademików stało się zjawiskiem „normalnym”, 
codziennym i nie wzbudza sensacji ani protestów, co świadczyć może o tym, że 
zarówno studenci, pracownicy, jak i władze uczelni uważają podejmowanie 
wspólnych działań z policją za potrzebne oraz wpływające na poprawę stanu 
bezpieczeństwa. Przedstawiciel Policji podkreślał, że owo współdziałanie nie ma 
charakteru jednostkowego, nie ogranicza się do zabezpieczania imprez masowych 
takich jak np. Juwenalia, a polega przede wszystkim na stałym, kompleksowym 
dbaniu o bezpieczeństwo studentów, którzy: (…) mają się czuć bezpiecznie i mają 
wiedzieć, gdzie są i na czym ewentualnie mogą się potknąć (…), a jeśli już to, 
gdzie szukać pomocy. 

Szczególną uwagę zwrócił na fakt, iż współpraca na rzecz bezpieczeństwa 
pomiędzy szkołą wyższą a Policją jest rezultatem nie tylko starań ze strony władz 
uczelni, (…) ale też studenci bardzo chcą współpracować (…). Z własnej inicjatywy 
organizują oni spotkania, happeningi, warsztaty, do uczestnictwa w których 
zapraszają policjantów, co buduje wzajemne zaufanie oraz zmniejsza dystans 
między funkcjonariuszami i studentami: (…) łamią się te bariery oficjalności – nie 
trzeba pisać pism, tylko wystarczy przyjść, zadzwonić, a nie czekać 30 dni (…) na 
załatwienie sprawy. Dobry przykład tego rodzaju współdziałania stanowią m. in. 
prowadzone na Akademii Górniczo-Hutniczej kampanie o bezpieczeństwie, 
organizowane przez samorząd studentów Uniwersytetu Ekonomicznego coroczne 
happeningi poświęcone wybranym problemom z zakresu bezpieczeństwa 
studentów oraz przeprowadzony z inicjatywy studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego tzw. Dzień Otwarty Komendy Miejskiej Policji, w czasie którego 
mogli oni zwiedzić komendę, zapoznać się z pracą techników kryminalistyki czy 
przewodników psów policyjnych,.

36
 Respondent ocenił, że jeśli w tego rodzaju 

przedsięwzięcia zaangażuje się samorząd i włączy do niego innych studentów,  
to my [policjanci] nic nie musimy robić (…) zainicjowaliśmy to działanie i koło 
zaczęło się toczyć. 

 
Rola uniwersytetu w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz postulaty  

i propozycje działań w tym zakresie 
Z przeprowadzonych badań wynika, że władze uczelni powinny zapewniać 

instytucjonalne zaplecze dla realizowania różnorodnych zadań związanych  

                                                 
35

 Respondenci negatywnie ocenili procedury postępowania dyscyplinarnego, uznając je za długotrwałe 
i nieprzystosowane do rozwiązywania problemów w domach studenckich. 

36
 Przedstawiciel Policji podkreślał, że inicjatywy studenckie promujące bezpieczeństwo wpisują się 
często w założenia projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa. W ramach ZPB organizowano 
m.in. na różnych uczelniach festyny promujące tę inicjatywę, w trakcie których przedstawiciele 
środowisk akademickich mieli okazję zapoznać się z pracą policji „od drugiej strony”. 
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z przeciwdziałaniem i reakcją na zagrożenia,
37

 a także dla nadzorowania  
i kontrolowania ich wykonania. Podkreślano konieczność przestrzegania 
szczegółowych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących m.in. 
zabezpieczeń technicznych, BHP. Jeden z respondentów z Samorządu Studentów 
UJ stwierdził, że: Przede wszystkim rektor powinien zapewnić (…), aby wszystkie 
normy bezpieczeństwa wynikające z innych przepisów były spełnione. Uczelnia 
powinna dbać o to, aby cała ta infrastruktura działała sprawnie. Wszyscy 
respondenci zgodnie podkreślali, iż kluczowym zadaniem uczelni jest edukacja  
i profilaktyka. Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa AGH stwierdził, że uczelnia 
powinna zajmować się przede wszystkim akcjami, które dotyczą prewencji, co 
oznacza podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez (…) informowanie, przez 
pobudzanie świadomości, przez pracowanie nad ludźmi. Znaczenie działań 
zapobiegawczych, które powinny podejmować szkoły wyższe dobrze ilustrują 
słowa przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ, który za najważniejszą uznał 
profilaktyczną funkcję uniwersytetu rozumianą jako uświadamianie zagrożeń  
i praw, które mamy, a szczególne znaczenie przypisał akcjom, które mogłyby 
uświadomić, w jaki sposób nie stać się ofiarą przestępstwa oraz treningom, które 
pomagają rozwiązywać konflikty. Także prorektor UJ ds. dydaktyki zaznaczył, że 
instytucje zajmujące się bezpieczeństwem studentów i doktorantów powinny 
koncentrować się na organizacji różnego rodzaju działań promujących wzrost 
naszej świadomości. Chodzi tu o świadomość zarówno dotyczącą potencjalnych 
zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, ale także istnienia instytucji, służących 
niesieniu pomocy. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na to, by instytucje 
odpowiedzialne za zapewnianie bezpieczeństwa służyły pomocą, ale nie wyręczały 
studentów i pracowników uczelni w unikaniu zagrożeń, gdyż jak zauważył prorektor 
UJ: Świadomość tego, że istnieją te służby, nie powinna wytwarzać postawy 
lenistwa. (…) Uniwersytet ma pełnomocnika przede wszystkim po to, by otwierał 
oczy innym i od tego przede wszystkim zależy jego skuteczność.

38
 Należy także 

zauważyć, że większość respondentów podkreślała, że ogromną rolę w procesie 
podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na uczelni odgrywa podtrzymywanie 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za zapewnianie 
bezpieczeństwa i porządku, m. in. Policją. 

Respondenci pytani o idealny system zapewniania bezpieczeństwa osób 
studiujących byli zgodni, że przy planowaniu procedur, należy uwzględniać 
wolność (autonomię, prywatność) studenta, szczególnie w akademikach: 
Akademik ma być jak dom. Przychodzisz, dostajesz klucz, jesteś niezależny, nikt 
cię nie szpieguje, nie podgląda. Co robisz, to jest Twoja sprawa. Sprzyjałoby temu 
wprowadzenie umów najmu, podpisywanych ze studentami (…) na konkretny 
okres czasu, na konkretnych warunkach (…). Postulowano również wprowadzanie 
w domach studenckich indywidualnych liczników zużycia prądu, co uświadomiłoby 
mieszkańcom koszty utrzymania akademika oraz wzmocniłoby ich poczucie 

                                                 
37

 Postulat ten obrazują m. in. słowa jednego z przedstawicieli Samorządu Studentów UJ, który 
stwierdził, iż: to Rektor powinien powołać organy, które będą bezpośrednio odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo. 

38
 Podobnie przedstawiciel Towarzystwa Doktorantów UJ: Studenci i doktoranci to są już ludzie, którzy 
powinni umieć samodzielnie dbać o siebie, więc jestem przeciwna jakimkolwiek działaniom 
uniwersytetu, które miałyby na celu wyręczanie studentów i doktorantów w dbaniu o ich własne 
bezpieczeństwo. 
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odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją. Dwóch respondentów zwróciło 
uwagę na fakt, że poprawy wymaga system kar (w tym dyscyplinarnych), które 
można stosować w odniesieniu do mieszkańców domów studenckich. Kary zostały 
uznane za zbyt mało uciążliwe i zbyt powolne. Postulowano m. in. wprowadzenie 
niewielkich kar finansowych za złamanie regulaminu, które byłyby wymierzane 
niezwłocznie, co czyniłoby je skuteczniejszymi. 

Respondenci sceptycznie odnosili się do pomysłu powierzenia dbałości  
o bezpieczeństwo na uczelniach podmiotom innym niż rektor (ewentualnie jego 
pełnomocnik, kierownik jednostki czy inna osoba decyzyjna), w szczególności zaś 
nie popierali powierzenia Policji zadań w tym zakresie. Motywowali oni swoje 
stanowisko przede wszystkim zróżnicowaniem uczelni co do wielkości oraz 
specyfiki podejmowanych działań: (…) gdyby był np. odgórny obowiązek 
powołania zespołu [do spraw bezpieczeństwa], to nie można by już powołać jednej 
osoby, a w przypadku mniejszej uczelni, zespół niekoniecznie ma sens. 

Większość uczestników wywiadów z UJ zwracała uwagę na potrzebę 
zapewnienia pomocy psychologicznej dla studentów tej uczelni, część z nich 
przyznała nawet, że sądziła, że tego typu poradnia już istnieje. Na temat tego, czy 
pomoc ta powinna być świadczona w ramach struktur UJ czy poza nimi, zdania 
były podzielone. Zwolennicy funkcjonowania poradni psychologicznej czy 
dyżurnego psychologa na uniwersytecie zwracali uwagę, że zwiększyłoby to 
dostępność pomocy. Natomiast przeciwnicy takiego rozwiązania podnosili, że 
generuje ono niepotrzebne koszty i „mnoży byty”, ponieważ pomoc dla osób 
ubezpieczonych jest powszechnie dostępna oraz, że mógłby powstać opór przed 
korzystaniem z takich usług z uwagi na włączenie poradni w struktury 
uniwersyteckie, co wiązano z ewentualnym reprezentowaniem przez tą instytucję 
interesów uczelni.

39
 Ponadto podkreślono, że w jednej ze szkół wyższych kilka lat 

wcześniej w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez studentów zatrudniono 
psychologa, jednak zaoferowana pomoc nie cieszyła się zainteresowaniem:

40
 (…) 

siedziała Pani i czekała, w końcu nie przychodziła i nikt tego też nie zauważył  
i potem się wszyscy zdziwili, że nie ma jej już od miesiąca. 

Respondenci poproszeni o wskazanie sposobów ulepszenia stosowanych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim rozwiązań, które mają na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa skupili się przede wszystkim na zadaniach oraz roli Pełnomocnika 
Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Reprezentanci 
samorządu studentów uznali, że z uwagi na bezpośrednie oraz zwracające uwagę 
już w nazwie stanowiska powiązanie z rektorem, osoba pełniąca tę funkcję może 
spotykać się z pewną nieufnością – student może obawiać się, że wbrew jego woli 
poinformuje ona władze uczelni o zgłoszonej przez niego sprawie. Jako 
najprostszą metodę rozwiązania problemu wskazano zmianę nazwy tego 
stanowiska. Zwrócono również szczególną uwagę na fakt, że pełnomocnik  

                                                 
39

 W ramach wspomnianej wyżej inicjatywy „Stacja Konstelacja” spotkania z psychologiem  
lub psychiatrą mają charakter wyłącznie rozmowy wspierającej uczestnika w poradzeniu sobie  
z problemami (nie jest oferowana żadna forma leczenia psychiatrycznego). Osoby chcące skorzystać 
z pomocy mogą zachować anonimowość, a ich dane nie są nigdzie rejestrowane. Więcej: 
http://www.konstelacjalwa.pl/pl.zasady_uczestnictwa_w_inicjatywie.html (pobrano 30.07.2013 r.) 

40
 Problem ten nie dotknął inicjatywy „Stacja Konstelacja”. W związku z bardzo dużym 
zainteresowaniem konsultacjami, władze uczelni przeznaczyły dodatkowe środki na sfinansowanie 
dyżurów, dzięki czemu czterokrotnie zwiększono ich liczbę. 

http://www.konstelacjalwa.pl/pl.zasady_uczestnictwa_w_inicjatywie.html


113 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

w sytuacjach konfliktowych powinien służyć pomocą, pośredniczyć w rozmowach 
między studentami i władzami uczelni. W związku z tak zarysowanymi zadaniami 
pełnomocnika respondentom konieczne wydaje się również powierzeniu mu (…) 
większych kompetencji do działania w administracji uczelni – [powinien on] mieć 
dostęp do dokumentów studentów czy współpracować z dziekanami. 

Zasadniczą kwestią podnoszoną przez osoby uczestniczące wywiadach  
z UJ była konieczność popularyzowania instytucji pełnomocnika oraz 
propagowania wiedzy na temat jego działań. Przedstawiciel samorządu studentów 
podkreślił, że (…) większość studentów nie ma pojęcia, że jest ktoś taki, jak 
pełnomocnik ds. bezpieczeństwa, dlatego też należałoby tak kształtować 
współpracę tej jednostki z samorządem studenckim, by pokazać, że (...) 
pełnomocnik to nie jest do końca ciało rektora, które kieruje się wyłącznie 
interesem uniwersytetu. Konieczne jest przełamanie stereotypowego wizerunku 
pełnomocnika ds. bezpieczeństwa, który kojarzy się studentom m.in. ze 
zwierzchnikiem straży rektorskiej lub osobą odpowiedzialną za właściwe 
ulokowanie gaśnic w budynkach uczelni. W tym celu należy promować tę 
instytucję, jako służącą pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych  
z bezpieczeństwem osobistym studentów i doktorantów.

41
 

 
Podsumowanie – problemy, dobre praktyki, postulaty 
Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie szeregu problemów 

dotyczących zapewniania bezpieczeństwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 
innych krakowskich uczelniach. Po pierwsze, wydaje się, że nawet w tych szkołach 
wyższych, które od lat z powodzeniem realizują ZPB, brakuje systemowego 
podejścia do problemu bezpieczeństwa osobistego studentów, szczegółowych 
procedur reagowania na zaistniałe zdarzenia (szczególnie w sferze wolności 
seksualnej). Owszem, w części uczelni funkcjonują specjalnie opracowane 
formularze, przy pomocy których można zgłosić zaistniałe zdarzenie, jednak  
w praktyce są one przez osoby pokrzywdzone wykorzystywane rzadko.

42
  

Z perspektywy pracowników
43

 administracji uczelni niezbędny jest raczej zbiór 
kazusów (na przykład w formie krótkich pytań i odpowiedzi), w oparciu o które 
mogliby podejmować reakcję zgodną z polityką uczelni, a także kompleksowa 
informacja o tych jednostkach uczelni i innych partnerach (np. Policji, NGOs etc.), 
którzy mogą pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu W tym kontekście dla 
osiągnięcia pożądanego stanu rzeczy niezbędne są szkolenia pracowników (na 
przykład w ramach obowiązkowych kursów BHP). 

                                                 
41

 Jedną z odpowiedzi na ten postulat będzie zamieszczenie w kolejnej edycji kalendarza studenckiego 
(na rok akademicki 2013/2014) przygotowanego przez SSUJ wkładki z informacją o serwisie 
Bezpieczny Student UJ. 

42
 Przyczyny mogą być rozmaite: niedostrzeganie potrzeby zgłaszania zdarzenia postrzeganego jako 
błahe, zaś w wypadku zdarzeń poważnych, niechęć do dublowania działań na uczelni i przed 
organami ścigania. W sytuacji, gdy uczelnie dysponują niewielkimi możliwościami w zakresie 
reagowania (postępowanie dyscyplinarne ze wszystkimi jego ograniczeniami), trudno oczekiwać 
wzrostu liczby oficjalnych skarg. 

43
 Warto podkreślić, że procedur brakuje nie tylko podmiotom bezpośrednio zajmującym się 
problematyką zapewniania bezpieczeństwa, ale także innym instytucjom uczelnianym (np. 
samorządom), których przedstawiciele nie wiedzą jak reagować, gdy zgłasza się do nich ofiara 
przestępstwa i są zmuszeni do kierowania się intuicją lub każdorazowego poszukiwania 
kazuistycznych rozwiązań. 
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Drugi poważny problem to ograniczony zasięg współpracy różnorodnych 
podmiotów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Jak już wcześniej 
wzmiankowano, mimo iż jednym z głównych założeń projektu ZPB jest współpraca 
pomiędzy licznymi partnerami na rzecz możliwie najefektywniejszego zapewniania 
bezpieczeństwa w określonym obszarze działania, na objętych badaniem 
uczelniach współpraca ta ogranicza się w zasadniczej mierze do Policji. Ten sam 
problem dotyczy również współpracy instytucji działających wewnątrz uczelni. 
Badania pokazały, że zbyt mały jest zakres współdziałania pomiędzy podmiotami, 
których celem jest bezpośrednie zapewnianie bezpieczeństwa studentów  
i doktorantów (np. pełnomocnikami), a innymi instytucjami działającymi w danej 
szkole wyższej (choćby administracją domów studenckich). Podmioty uczelniane  
z kolei napotykają często trudności w pozyskiwaniu partnerów do działania wśród 
studentów i doktorantów, np. w samorządach czy radach mieszkańców 
akademików. 

Kolejny dostrzeżony problem to ograniczenie aktywności pełnomocników do 
niezbędnego minimum. Jako jednoosobowy koordynator działań na rzecz 
bezpieczeństwa pełnomocnik często nie jest w stanie jednocześnie reagować, 
przeciwdziałać, prowadzić działań promocyjnych czy utrzymywać stałego kontaktu 
z partnerami itd. W konsekwencji aktywność pełnomocnika przyjmuje przeważnie 
postać „łatania dziur” – ogranicza się do załatwiania problemów bieżących, co 
uniemożliwia albo znacząco utrudnia „systemowe”, strategiczne działania na rzecz 
bezpieczeństwa. Dodatkowym problemem, o czym wspominano już w artykule, jest 
również zatrudnianie pełnomocników w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 
pełnienie przez nich innych funkcji w uczelnianej administracji, co w jeszcze 
większym stopniu wpływa na minimalizację ich aktywności w obszarze 
bezpieczeństwa. Realistycznie patrząc, w dobie kryzysu ekonomicznego 
budowanie zespołu osób zajmujących się systemowo zagadnieniami związanymi  
z bezpieczeństwem jest oczywiście poważnie utrudnione. W częściowym 
rozwiązaniu tego problemu może pomóc korzystanie przez pełnomocników  
z pomocy wolontariuszy. Ma to swoje dobre strony, pozwala bowiem zaangażować 
do współpracy studentów potrafiących często świetnie rozpoznać pożądane 
kierunki działań oraz dostarczyć informacji o atrakcyjnych dla ich kolegów 
sposobach oddziaływania profilaktycznego. Należy jednak mieć na względzie, że 
taka forma działalności w dłuższej perspektywie może stanowić duże zagrożenie 
dla jej stabilności. 

Poważną trudność stanowi również fragmentaryczność lub brak wiedzy 
pracowników uczelni oraz beneficjentów działań (tj. studentów i doktorantów) na 
temat zajmujących się kwestią bezpieczeństwa instytucji uczelnianych. 
Rozwiązaniu tego problemu sprzyja aktywne promowanie działalności 
pełnomocnika (kampanie, akcje ulotkowe, spotkania z organizacjami studenckimi) 
oraz prowadzenie obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa dla 
studentów pierwszych lat studiów. Konieczne jest informowanie o działalności 
wszelkimi dostępnymi kanałami (serwisy internetowe, telebimy na korytarzach, 
mailing ogólnouczelniany, newslettery etc.). Szczególne znaczenie przypisać 
należy stronie internetowej poświęconej bezpieczeństwu, która stanowić może 
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wyczerpujące źródło informacji na temat prowadzonych działań, sposobów 
przeciwdziałania wiktymizacji oraz możliwości uzyskania pomocy.

44
 

Wśród dobrych praktyk zidentyfikowanych podczas badań wymienić należy 
przede wszystkim: 

- organizowanie kampanii oraz happeningów na rzecz bezpieczeństwa, 
dzięki którym uczelnia ma możliwość realizowania misji wychowawczej  
i edukacyjnej; daje to szansę zwrócenia uwagi na zjawiska niepożądane 
oraz zaoferowania studentom pożądanych i efektywnych  sposobów 
radzenia sobie z nimi; 

- zachęcanie studentów i doktorantów do włączania się w działalność 
promującą bezpieczeństwo na uczelni; doskonały przykład stanowią  
tu funkcjonujący na AGH „MS Patrol”, kampania Bezpieczny Student – 
imprezuj bezpiecznie na UJ, happeningi na UEK; przekazanie 
studentom zadań z tego zakresu, a tym samym przeniesienie  
na nich części odpowiedzialności za bezpośrednią dbałość o porządek  
i bezpieczeństwo, sprzyja ich aktywizacji oraz buduje świadomość, że 
bezpieczeństwo uczelni przekłada się na właściwe funkcjonowanie 
osób studiujących i pracujących na niej, stanowi ono swoiste dobro 
wspólne; 

- włączanie elementów szkolenia z zakresu bezpieczeństwa do programu 
obozów adaptacyjnych dla studentów, którzy mają rozpocząć naukę na 
uczelni (rozwiązanie stosowane na AGH); pozwala ono uświadomić 
przyszłym studentom, z jakimi zagrożeniami mogą się zetknąć oraz 
dostarczyć im niezbędnych informacji o instytucjach pomocowych, co 
może pozytywnie wpłynąć na ich poczucie bezpieczeństwa;  

- poprzedzanie działań na rzecz bezpieczeństwa analizą zagrożeń 
przeprowadzaną w oparciu o cykliczne badania poczucia 
bezpieczeństwa; uczelnia ma dzięki temu możliwość monitorowania 
sytuacji w zakresie poczucia bezpieczeństwa oraz zyskuje pewność, że 
podejmowane przez nią działania są właściwie ukierunkowane (dotyczą 
rzeczywistych zagrożeń).

45
 

 
 

                                                 
44

 W lipcu 2013 r. strony internetowe poświęcone bezpieczeństwu na uczelni zawierające m.in. 
informacje o inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa, porady dot. bezpieczeństwa, listę miejsc,  
w których osoba pokrzywdzona może znaleźć pomoc (prawną, psychologiczną), prowadzone  
przez pełnomocników funkcjonowały jedynie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  
oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, http://www.bezpieczna-uczelnia.ae.krakow.pl/, 
http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/ (pobrano 30.07.2013 r.) Pod adresem http://bezpieczenstwo. 
ka.edu.pl/ (strona internetowa Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego) pojawiał się 
komunikat „Serwis zablokowany”. Na stronach Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 
Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej im.  
S. Staszica w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zostały 
zamieszczone informacje o przystąpieniu do programu ZPB, a w wybranych także o uzyskaniu 
certyfikatu „Uczelni Wyższej Promującej Bezpieczeństwo”. 

45
 Np. ankiety przeprowadzone w Krakowskiej Akademii pozwoliły na zidentyfikowanie problemu braku 
bezpiecznego przejścia dla pieszych, umożliwiającego wybór najkrótszej drogi z przystanku na teren 
uczelni, który rozwiązano przy współpracy z radą dzielnicy XIII, samorządem, Policją oraz Strażą 
Miejską. 

http://www.bezpieczna-uczelnia.ae.krakow.pl/
http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/
http://bezpieczenstwo.ka.edu.pl/
http://bezpieczenstwo.ka.edu.pl/
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Podsumowując, tworzenie skutecznych instytucjonalnych rozwiązań na rzecz 
bezpieczeństwa w szkołach wyższych wymaga przede wszystkim podtrzymywania 
szeroko zakrojonej sieci partnerów zarówno zewnętrznych, jak  
i wewnątrzuczelnianych oraz dbałości o sprawny przepływ informacji między nimi. 
Kluczowe jest też włączanie w projektowanie i realizację działań ich beneficjentów; 
koncentracja aktywności na profilaktyce i edukacji oraz docieranie z informacją  
o działalności do potencjalnych potrzebujących; diagnozowanie problemów  
z wykorzystaniem metod naukowych. Wreszcie nie należy zapominać  
o umożliwianiu pełnomocnikom efektywnego wypełniania stawianych przed nimi 
zadań poprzez zapewnienie im odpowiedniego budżetu, zaplecza technicznego  
i wsparcia władz uczelni. Tylko w ten sposób podejmowane działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa mogą przynieść rzeczywisty efekt w postaci poprawy 
obiektywnego oraz subiektywnego bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz 
odpowiadać na ich realne potrzeby. 

 
Streszczenie 
Podstawowym celem niniejszego artykułu jest analiza rozwiązań 

sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i porządku stosowanych w krakowskich 
szkołach wyższych. Wobec dostrzegalnego procesu instytucjonalizacji 
uczelnianych działań na rzecz bezpieczeństwa oraz wzrostu znaczenia prewencji 
w polityce kryminalnej, wydaje się, iż zapoznany dotąd w nauce polskiej temat 
bezpieczeństwa studentów w kontekście procesu studiowania wart jest 
pogłębienia. Artykuł zawiera omówienie wyników badań jakościowych 
przeprowadzonych w Krakowie w 2012 r. W oparciu o krytyczną analizę 
dotychczasowych działań na rzecz bezpieczeństwa na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, analizę istniejących dobrych praktyk, skutecznych rozwiązań 
przyjętych na innych krakowskich uczelniach oraz rozpoznanie potrzeb w tym 
zakresie sformułowane zostały wnioski dotyczące podstawowych trudności, 
koniecznych zmian oraz pożądanych kierunków rozwoju efektywnych systemów 
zapewniania bezpieczeństwa studentom i doktorantom. 

 
Summary 
The main goal of this article is to analyze applied at colleges in Cracow 

solutions which improve safety and order. Considering a visible institutionalization 
of university actions promoting safety and a growing importance of crime 
prevention in the criminal policy, it seems that the problem of college students’ 
safety during process of studying is worth exploring. This article discusses results 
of qualitative research conducted in 2012 in Cracow. Conclusions of the article are 
referring to the basic difficulties, necessary changes and desired development 
directions of effective students safety assurance system. These conclusions are 
based on critical analysis of previous actions promoting safety at the Jagiellonian 
University, analysis of best practices and effective solutions adopted at other 
universities in Cracow and identification of needs in this field. 
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Beata SŁUŻALSKA, Jarosław SŁUŻALSKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW 
WARTOŚCIOWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH W ŚWIETLE  

PRZEPISÓW PRAWA 
 
 

Jedną z form bezpośredniej ochrony fizycznej, mającej istotne znaczenie dla 
sprawnego funkcjonowania państwa, jego ładu gospodarczego i bezpieczeństwa 
publicznego jest konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów 
wartościowych i niebezpiecznych. Konwojowanie, zatem stanowić musi 
wyspecjalizowaną formę ochrony mienia realizowaną przez odpowiednio dobraną, 
posiadająca wewnętrzną strukturę, grupę konwojową, realizującą swoje zadania 
zgodnie z wypracowaną i ustaloną taktyką.

1
 Inna definicja określa konwój, jako 

ochronę i zabezpieczenie mienia w trakcie transportu, od chwili przejęcia mienia 
pod ochronę, aż do momentu dostarczenia go do adresata.

2
 Reasumując, celem 

konwoju jest dostarczenie do adresata transportowanego mienia w nienaruszonym 
stanie. Aby to osiągnąć, ochrona konwoju powinna spełniać dwa główne zadania. 
Po pierwsze oddziaływać prewencyjnie, czyli poprzez właściwą organizację, 
wyposażenie i sprawność konwojentów uczynić ewentualny zamach na 
transportowane wartości przedsięwzięciem wysoce ryzykownym, i w konsekwencji 
mało opłacalnym. Po drugie, odeprzeć ewentualny zamach, posiłkując się 
posiadaną wiedzą, taktyką i wyuczonymi zachowaniami, bezpiecznie wyprowadzić 
konwój ze strefy zagrożonej.

3
 

Z chwilą wejścia w życie ustawy o ochronie osób i mienia, czyli z dniem  
27 marca 1998 roku, zaczęły obowiązywać regulacje prawne, dotyczące sfery 
realizacji działań konwojowych. W myśl art. 8 powyższej ustawy, wewnętrzne 
służby ochrony mogą konwojować mienie jednostki po uzyskaniu stosownej 
koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także 
realizować transport wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych  
i niebezpiecznych na rzecz innych podmiotów. Członkowie zespołów 
konwojowych, na co wskazuje art. 26 ustawy, muszą posiadać, co najmniej, 
licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia. Podobne informacje 
zawierają materiały szkoleniowe Komendy Głównej Policji.

4
 Inną, uzasadnioną 

pełnionymi zadaniami, opinię na temat uprawnień dowódcy konwoju ma  
A. Stefański. Jego zdaniem dowódca konwoju powinien posiadać licencje 
pracownika ochrony fizycznej II stopnia, gdyż tylko ta nadaje prawo do 
organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

5
 

Każdy przedsiębiorca natomiast zobowiązany jest zapewnić pracownikom 
ochrony jednolity ubiór, umożliwiający identyfikacje ich oraz podmiotu 

                                                 
1
 J. Karabin, T. Kowalczyk, Konwojowanie. Lublin 2006, s. 13 

2 
Ibidem, s. 13 

3
 Szerzej: W. Stawski, Organizacja konwoju, (w:) Ochrona osób i mienia. Vademecum, pod red.  
D. Kowalski. Lublin 2000, s. 344 

4
 Metodyka uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej 
ochronie, Komenda Główna Policji. Warszawa 2011, s. 9 

5 
A. Stefański, Dowódca konwoju, „Ochrona mienia” 2003, nr 7-8, s. 20 
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zatrudniającego. Ustawodawca zezwolił pracownikom ochrony, posiadającym 
stosowną licencję na użycie, podczas konwojowania wartości pieniężnych oraz 
innych przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych, środków przymusu 
bezpośredniego i broni palnej, w przypadku gwałtownego, bezprawnego zamachu 
na konwojowane wartości lub osoby je chroniące. Jednocześnie, w trakcie 
realizacji konwoju z zakresu rodzajów stosowanych środków przymusu 
bezpośredniego została, przez ustawodawcę, wyłączona możliwość wykorzystania 
psa obronnego. 

Na mocy art. 6. pkt.2 ustawy o ochronie osób i mienia, Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku 
Polskiego, został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne 
jednostki organizacyjne. Pierwotnie powyższe zasady zostały legislacyjnie 
określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad jakim powinna 
podlegać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych 
przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 1998, Nr 129, poz. 
858 z poźn. zm.). Po ponad 12 latach powstał nowy akt normatywny w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych. Jest nim 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 
2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne 
jednostki organizacyjne (Dz. U. 2010, Nr 166, poz. 1128). Prawodawca uwzględnił 
w nim konieczność doprecyzowania niektórych uregulowań oraz zmian 
niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa konwoju. Z uwagi na ich ilość, legislator 
zaniechał nowelizacji i opracował nowy akt normatywny. Kolejnym powodem jego 
wprowadzenia była zmiana treści upoważnienia ustawowego w art. 6 ust. 2 ustawy 
o ochronie osób i mienia przez ustawęz dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub 
zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. 2009, 
Nr 98, poz. 817). Zmiana polegała na konieczności zawarcia w nowym akcie 
wykonawczym wyłącznie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne 
jednostki organizacyjne, uwzględniając konieczność zapewnienia należytego 
poziomu bezpieczeństwa chronionych wartości pieniężnych, a nie szczegółowych 
zasad i wymagań. Co więcej, rozporządzenie obowiązujące dotychczas zostało 
wydane w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, a obecnie 
konieczne jest jedynie zasięgnięcie jego opinii. Przedmiotowe rozporządzenie 
uszczegółowiło i sprecyzowało podstawową terminologię związaną z konwojem, 
kładąc duży nacisk na zabezpieczenie techniczne transportowanego mienia. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, jego obronności, 
interesu gospodarczego i bezpieczeństwa publicznego, istotne znaczenie posiada 
zdolność komercyjnych instytucji ochronnych do sprawnej organizacji szczególnie 
ważnych transportów. Dlatego też ustawa o ochronie osób i mienia, w dodanym 
przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 2002 roku o zmianie ustawy o ochronie 
osób i mienia (Dz. U. 2002, Nr 71, poz. 656), określiła kategorie transportów 
podlegających obowiązkowej ochronie. Według art. 2 ust. 3a tejże ustawy, 
transportem tym jest – transport broni, amunicji, materiałów wybuchowych, 
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uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego, wysyłany z obszarów i obiektów 
podlegających obowiązkowej ochronie. Kierownik jednostki, który bezpośrednio 
zarządza obszarami, obiektami czy urządzeniami umieszczonymi w ewidencji 
wojewody, w terminie najpóźniej 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia 
transportu podlegającego obowiązkowej ochronie, zobowiązany jest, w myśl  
art. 7 ust. 1a ustawy, do uzgodnienia z komendantem wojewódzkim Policji, 
właściwym terytorialnie ze względu na miejsce rozpoczęcia transportu, planu jego 
ochrony. Przedmiotowy plan ochrony transportu spełniać musi takie same warunki 
jak plan ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej 
ochronie (art. 7 ust. 2 ustawy). 

Kluczowe znaczenie dla bezpiecznej realizacji transportu posiada odpowiedni 
stan przygotowania grup konwojowych, zakres ich obowiązków i uprawnień. 
Istotną rolę odgrywają również jakość wykorzystywanych środków transportu, 
użyte wyposażenie i uzbrojenie. Najbardziej typowym środkiem transportu, 
wykorzystywanym podczas konwoju wartości pieniężnych, stają sie bankowozy, 
które w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia technicznego dzieli się na typy: 
A, B i C.

6
 Bankowozem transportuje się wartości pieniężne powyżej 1 jednostki 

obliczeniowej.
7
 Wyjątek stanowi sytuacja, w której brak jest możliwości  

dojazdu bankowozu do miejsca, z którego wartości pieniężne są pobierane  
lub zdawane. Również, jeśli gabaryty transportowanych metali szlachetnych  
(złoto, srebro, platyna), uniemożliwiają zastosowanie bankowozu. W przedziale od 
1 do 8 jednostek obliczeniowych wartości pieniężne transportuje się bankowozem 
typu C, wyposażonym w pojemniki specjalistyczne. W sytuacji zastosowania takich 
zabezpieczeń, transport wartości pieniężnych może być realizowany przez 
nieuzbrojonego licencjonowanego pracownika ochrony fizycznej, bez udziału 
konwojenta.

8
 Natomiast wartości pieniężne powyżej 24 jednostek obliczeniowych 

transportowane są bankowozem typu A, z użyciem pojazdu ubezpieczającego. 
Poniższy rysunek przedstawia szczegółowo wymagania związane  

z transportem wartości pieniężnych. Z jego analizy wynika, że ustawodawca 
bardzo skrupulatnie określił wymagania techniczne i osobowe transportu wartości 
pieniężnych. Rosną one systematycznie wraz ze zwiększaniem się ilości 
transportowanych jednostek obliczeniowych. Wymagania techniczne, nałożone 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 
2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne 
jednostki organizacyjne, zostały ujęte w załącznikach. Określają one ogólne 
wymagania techniczne dla urządzeń stosowanych przy konwoju wartości 

                                                 
6
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych  
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, (Dz. U. 2010, Nr 166,  
poz. 1128), dopuszcza stosowanie pojazdów specjalnych i przystosowanych do przewozu wartości 
pieniężnych oraz ubezpieczających, używanych do czasu wejścia w życie postanowień 
rozporządzenia do chwili ich wyrejestrowania, z zastosowaniem dotychczasowych limitów jednostek 
obliczeniowych i wymaganej ilości konwojentów. 

7
 Jednostka obliczeniowa – 120 krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, 
ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

8
 Konwojent – osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej, ochraniająca transport wartości 
pieniężnych, wyposażona w broń palna bojową, środki ochrony osobistej oraz środki łączności. 
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pieniężnych. Dotyczą w szczególności elektronicznych systemów zabezpieczeń 
(załącznik nr 1), limitu wartości pieniężnych przechowywanych lub 
transportowanych w pomieszczeniach i urządzeniach (załącznik nr 2) oraz 
bankowozów typu: A (załącznik nr 3), B (załącznik nr 4), C (załącznik nr 5)  
i pojazdu ubezpieczającego (załącznik nr 6). 
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bankowóz typu A lub B 

+1 konwojent 
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bankowóz typu A lub B 
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Ponad 
50 

 
bankowóz typu A 

+pojazd ubezpieczający 
+4 konwojentów 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Ściśle sprecyzowane i bardzo wysokie wymagania techniczne, dotyczące, 
zarówno elektronicznych systemów zabezpieczeń, jak i specjalistycznych 
pojazdów, świadczą o ważności i trosce ustawodawców o powierzane, prywatnym 
instytucjom ochronnym, mienie. Dodatkowo, firmy świadczące usługi ochrony osób 
i mienia w formie konwoju, najczęściej są w stanie, w każdej chwili, określić 

                                                 
9
 Pojemnik specjalistyczny klasa D – pojemnik zamykany dwoma zamknięciami klasyfikowanymi według 
PN-EN 1303:2007/AC 33 w poz. 7 klasa”6” i w poz. 8 klasa”2” oraz odporny co najmniej przez 6 minut 
na manipulację (lub inny równorzędny), wyposażony co najmniej w system sygnalizacji akustycznej 
lub dymnej i system uszkodzenia papierowych wartości pieniężnych, których działanie następuje po 
zdalnym zainicjowaniu w dowolnym czasie albo automatycznie po czasie określonym przez wytwórcę 
lub w mieszczącym się w tym czasie wyznaczonym limicie czasowym, przeznaczonym na 
przeniesienie pojemnika do odbiorcy.Próba włamania w dowolnym czasie oraz upływ wyznaczonego 
limitu czasowego powoduje zadziałanie systemu, w wyniku czego nastąpi uszkodzenie papierowych 
wartości pieniężnych z zachowaniem możliwości ich identyfikacji. Załącznik nr 2 do rozporządzenia 
MSWiA z dnia 7 września 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona 
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne (Dz. U. 2010, Nr 166, poz. 1128). 
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precyzyjnie lokalizację bankowozów, stwierdzić czy silnik pracuje, czy zamknięte 
są wszystkie drzwi. Stałej obserwacji przez zainstalowane w pojeździe kamery, 
podlegają również działania członków grupy konwojowej.

10
 

Dopracowaniu uległy również zasady prowadzenia konwoju wartości 
pieniężnych kolumną pojazdów samochodowych. Transport odbywający się w tej 
formie, musi być dodatkowo zabezpieczony przez dwa pojazdy ubezpieczające, po 
jednym z przodu i z tyłu kolumny. W każdym pojeździe ubezpieczającym powinno 
znaleźć się dwóch konwojentów i jeden konwojent w każdym pojeździe 
przewożącym wartości. 

Minimalna ilość osób, biorących udział w ochronie transportu, została również 
ustalona przez powyższe rozporządzenie. Jest ona uzależniona od wartości 
przewożonego mienia, wyrażonej w jednostkach obliczeniowych, i kształtuje  
się następująco: 

 jeden konwojent – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 1 do 8 
jednostek obliczeniowych;

11
 

 dwóch konwojentów – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 8 do 
24 jednostek obliczeniowych; 

 trzech konwojentów – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 24 do 
50 jednostek obliczeniowych; 

 czterech konwojentów – przy transporcie wartości pieniężnych powyżej  
50 jednostek obliczeniowych. 

Jednocześnie doprecyzowaniu uległy zasady i obowiązki poszczególnych 
osób biorących udział w konwoju. I tak: 

1. Konwojent nie może jednocześnie kierować bankowozem i wykonywać 
zadań konwojenta; 

2. Osoba transportująca nie może jednocześnie kierować bankowozem  
i wykonywać zadań konwojenta; 

3. Osoba kierująca bankowozem nie może jednocześnie wykonywać zadań 
osoby transportującej lub konwojenta. 

Nie ulega również wątpliwości, że broń, w którą wyposażeni są konwojenci, 
stanowi ważny element prewencyjny i ochronny. Konwojenci mogą być 
wyposażeni w broń palną krótką i długą, broń sygnałową i gazową, a także ręczny 
miotacz gazu i paralizator elektryczny. Jednocześnie rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia SUFO i warunków przechowywania 
oraz ewidencjonowania broni i amunicji, zezwala na używania do konwoju broni 
palnej długiej w postaci pistoletu maszynowego i strzelby gładkolufowej 
powtarzalnej, zakazując wyposażania konwojentów w karabinki. Rodzaj broni 
uzależniony jest od decyzji osób organizujących konwój. Niemniej o jej doborze 
decydować powinna analiza informacji o wartości przewożonego mienia czy też 
stopnia zagrożenia. 

 

                                                 
10

 W. Piskorz, Czujne oko, „Mercedes-Benz Transport” 2008, nr 4, s. 10 
11

 Z zastrzeżeniem, że transport wartości pieniężnych do 8 jednostek obliczeniowych z użyciem 
bankowozu typu C, wyposażonego w pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy D, może być 
wykonywany przez nieuzbrojonego licencjonowanego pracownika ochrony fizycznej, bez udziału 
konwojenta. 
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Bezpieczeństwo konwojowanego mienia, zależne jest również od szybkiego  
i niezakłóconego obiegu i przekazu informacji w ramach poszczególnych 
elementów systemu organizacyjnego. Stąd w zakres obowiązkowego wyposażenia 
konwojentów wchodzą środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej. 
Komunikowanie się przy ich pomocy powinno być prowadzone w oparciu  
o wcześniej ustalone, i znane wszystkim uczestnikom konwoju, tabele kodowe.  
Do obligatoryjnego wyposażenia konwojentów, zalicza się ubiór lub 
umundurowanie służbowe oraz indywidualne środki ochrony, które składają się  
z minimum kamizelki kuloodpornej i hełmu kuloodpornego. Kolejnym elementem 
wyposażenia indywidualnego mogą być maski przeciwgazowe oraz opatrunki 
osobiste. Zaleca się również, aby konwojenci byli wyposażeni w licencję 
pracownika ochrony fizycznej, legitymację osoby dopuszczonej do posiadania 
broni, świadectwo broni oraz dokument tożsamości. 

Profesjonalnie zorganizowany konwój, wpływa na zwiększenie 
prawdopodobieństwa uniknięcia niekorzystnych i nieoczekiwanych sytuacji. 
Wystarczy uświadomić sobie fakt, iż w obecnym czasie „…w zdecydowanej 
większości banków, poza Narodowym Bankiem Polskim i niektórymi Bankami 
Spółdzielczymi, które konwojują wartości pieniężne przez własne wewnętrzne 
służby ochrony, usługi te zleca się podmiotom zewnętrznym”.

12
 Nie  

ulega wątpliwości, że realizacja transportu wartości pieniężnych, należy do 
najniebezpieczniejszych i najtrudniejszych form ochrony mienia. Zarówno 
przygotowanie technicznych środków, służących do konwojowania, jak  
i odpowiednie przygotowanie trasy (dobór równorzędnych, alternatywnych tras) 
także doboru sił i uzbrojenia, sprawia, że konwojowanie zyskuje status działań 
ochronnych charakteryzujących się znacznym skomplikowaniem procedur. Od 
właściwie opracowanych reguł organizacyjnych i logistycznych, bezpośrednio 
uzależnione jest powodzenie transportu powierzonego mienia, a tym samym 
płynność ekonomiczno-finansowa polskich przedsiębiorstw oraz interes 
gospodarczy państwa. 
 

Streszczenie 
Sprawne funkcjonowanie państwa oraz zapewnienie ładu i porządku 

publicznego zależy między innymi od sprawnego i bezpiecznego transportu 
środków pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych. 

Regulacje prawne dotyczące sfery działań konwojowych zawarte zostały  
w ustawie z dn. 27 marca 1998 roku. Określa ona warunki jakie muszą spełniać 
służby ochrony oraz ich pracownicy, aby mogły konwojować powierzone im mienie. 

Ustawodawca określił też warunki użycia przymusu bezpośredniego i broni 
palnej tj. w przypadku gwałtowanego, bezprawnego zamachu na konwojowane 
wartości lub osoby je chroniące. 

Na przestrzeni ostatnich lat konieczne było dokonanie niezbędnych zmian  
w aktach normatywnych. Po ponad 12 latach Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji wydał rozporządzenie z dn. 7 września 2010 roku, w którym 
 

                                                 
12

 W. Stawski, Odpowiedzialność podmiotu koncesjonowanego za transportowanie wartości  
pieniężnych w świetle praktyki, http://nostra.digitalart.pl/files/File/Odpowiedzialnosc_podmiotu_ 
koncesjonowanego____1184751773.pdf (pobrano 3.09.2012 r.) 
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doprecyzowano niektóre uregulowania konieczne dla poprawy bezpieczeństwa 
konwoju. Rozporządzenie zostało wydane w porozumieniu z Prezesem 
Narodowego Banku Polskiego. 

Duże znaczenie dla bezpiecznego przewozu powierzonych środków ma 
wyposażenie tzw. bankowozów, których rodzaj zależy od ilości przewożonych 
jednostek obliczeniowych. Załączniki do rozporządzenia określają ponadto: 
wymagania techniczne elektronicznych systemów zabezpieczeń, limit 
transportowanych wartości pieniężnych, minimalną ilość osób biorących udział  
w ochronie transportu oraz warunki jakie musi spełniać pojazd zabezpieczający. 

Profesjonalne zorganizowanie transportu środków pieniężnych należy do 
najniebezpieczniejszych i najtrudniejszych form ochrony mienia. 

 
Summary 
The efficient functioning of the state and the securing of public law and order 

depends among other things on an efficient transport of financial means, other 
valuable object or dangerous products. 

Regulations concerning activities related to convoys were outlined in the bill 
dated 27. 03. 1998. The bill specifies the conditions to be fulfilled by security 
services and their employees in order to be able to convoy the commissioned 
property. 

The lawmakers also specified the conditions of direct coercion and the use of 
firearms in case of a lawless attack on the valuables in the convoys or persons 
protecting them. 

In the span of the last years it was necessary to amend the normative bills. 
After more than 12 years the Ministry of Interior issued a regulation dated 7.9.2010 
in which some of the regulations regarding convoy security were made more 
precise. The regulation was issued in an agreement with the head of the National 
Central Bank of Poland. 

Of great significance for the security of the transported valuables is the 
equipment of the security vans (so called ‘bank-cars’) whose type depends on the 
quantity of transported measure units. Attachments to the regulation also specify 
technical requirements of electronic protection systems, the limit of transported 
financial valuables, the minimal number of persons protecting the convoy and the 
conditions to be fulfilled by the protecting vehicle. 

A professional organization of the transport of financial valuables is among the 
most dangerous and difficult forms of property protection. 
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Krzysztof WERNER 
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WPŁYW PRZECIĄŻEŃ NA TRWAŁOŚĆ STALOWYCH PRÓBEK PRZY 
WZROŚCIE W NICH PĘKNIĘĆ POD OBCIĄŻENIEM ZMĘCZENIOWYM 

 
 

Wstęp 
W konstrukcjach inżynierskich i elementach maszyn pracujących pod 

obciążeniem mogą pojawić się lokalne znaczne spiętrzenia naprężeń. Spiętrzenie 
naprężenia występuje na czole karbu geometrycznego, a jego wartość określa 
współczynnik kształtu.

1
 Karbem geometrycznym w elementach konstrukcyjnych 

jest np. rowek, otwór, kanał smarowniczy, nagła zmiany przekroju elementu itp. 
Ponadto spiętrzenie naprężenia powoduje także karb strukturalny,

2
 np.: spoina, 

wtrącenie obce, pęcherz gazowy lub mikro-wada struktury materiału. W czasie 
działania obciążenia zmiennego (zmęczeniowego) spiętrzone naprężenie na czole 
karbu może zainicjować pęknięcie. Pęknięcie to w wyniku cyklicznych zmian 
obciążenia wzrasta powoli aż do osiągnięcia wielkości krytycznej, przy której 
element konstrukcji lub maszyny ulegnie całkowitemu zniszczeniu.

3
 Trwałość 

elementu z rozwijającym się w nim pęknięciem, tj. liczbę cykli obciążenia 
zmiennego potrzebną do osiągnięcia krytycznej lub założonej długości pęknięcia, 
można określić na podstawie badań prędkości zmęczeniowego pękania. Prędkość 
rozwoju pęknięć zmęczeniowych zależy głównie od parametrów obciążenia 
zmiennego, tzn. od wartości naprężenia: maksymalnego σmax, minimalnego σmin lub 
średniego σm, a w szczególności od współczynnika asymetrii cyklu R=σmin/σmax. 
Ponadto prędkość zmęczeniowego pękania zależy też od właściwości materiału,  
a zwłaszcza od jego granicy plastyczności Re i od geometrii elementu 
konstrukcyjnego.

4
 

Rozwój pęknięć zmęczeniowych zależy również od zmian poziomu 
obciążenia, w tym także od przeciążeń, występujących w czasie eksploatacji.

5
 

Wielkość przeciążenia określa maksymalna wartość naprężenia przeciążającego 

p (rys.1a) wyrażona współczynnikiem przeciążenia kp=( p/ max). Przeciążenia 

opóźniają rozwój pęknięcia (rys. 1b)
6
 w wyniku znacznego rozrostu strefy 

plastycznej na jego czole.
7
 Strefa ta, czyli obszar odkształceń plastycznych przed 

czołem pęknięcia, generuje wzrost naprężeń ściskających.
8
 Jest to reakcja 

materiału otaczającego strefę plastyczną. Po powrocie do obciążenia 

                                                 
1
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4
 Ibidem 

5
 Fatigue crack growth in the aluminium alloy D16 under constantand variable amplitude loading. (W:) 
“International Journal of Fatigue”. 2004, 26 
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zasadniczego naprężenia ściskające w strefie plastycznej „zamykają” szczelinę 
pęknięcia,

9
 co prowadzi do znacznego spadku prędkości pękania dl/dN (rys. 1c),

10
 

aż do osiągnięcia wartości minimalnej (dl/dN)d. Następnie prędkości pękania 
powraca do wartości charakterystycznej dla obciążenia zasadniczego (dl/dN)z przy 
„wyjściu” czoła pęknięcia ze strefy plastycznej przeciążeniowej.

11
 Zastosowanie 

wielu przeciążeń w trakcie rozwoju pęknięcia w elemencie może znacznie 
zwiększyć jego trwałość.

12
 

 

Rysunek nr 1: Cykl przeciążenia (a) oraz jego wpływ na rozwój pęknięcia (b)  

i prędkość pękania (c) po przeciążeniu 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Na rozwój pęknięć zmęczeniowych istotny wpływ ma także wstępne 
obciążenie zmęczeniowe, jednak przy jego poziomie równym obciążeniu 
zasadniczemu wpływ ten jest niewielki.

13
 Natomiast wstępne przeciążenie 

zmęczeniowe może znacznie zwiększyć trwałość elementu, zwłaszcza elementów 
z karbem. 

Wzrost trwałości elementu pękającego zmęczeniowo zwiększa stan 
bezpieczeństwa konstrukcji lub maszyny. Podczas przeglądów okresowych przy 
powolnym rozwoju pęknięcia łatwiej jest wykryć i ocenić długość pęknięcia 
względem jego długości krytycznej. 

Rozwój pęknięć zmęczeniowych zależy także od rodzaju środowiska. 
Środowisko korozyjne na ogół zwiększa prędkość pękania. Jednak w niektórych 
stalach o podwyższonej wytrzymałości obserwuje się spadek prędkości pękania  
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using a modified Wheeler approach, “Marine Structures”. 2003, 16 

10
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przeciążeniami. (w:) J. Sempruch red.: Mat. XXII Sympozjum – Zmęczenie i Mechanika Pękania. 
Bydgoszcz-Pieczyska 2008, s. 345-352 
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 Prędkość rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stalach konstrukcyjnych po przeciążeniach. (w:)  
E. Macha red., „Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej – Mechanika, Mat. Konf. Międzynarodowej 
10-th Conference on Fracture Mechanics”. Opole-Wisła 2005, 83 Vol. 2 
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 J. Kuliś, Wpływ wstępnego zmęczenia na prędkość rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stali 18G2AV. 
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w początkowym etapie rozwoju pęknięcia i jej wzrost w etapie zasadniczym.
14

 
Działanie przeciążeń w środowisku korozyjnym jest na ogół podobne jak  
w powietrzu.

15
 Może być jednak mało efektywne lub niekorzystne, zwłaszcza przy 

stosowaniu ochrony katodowej na skutek destrukcyjnego działania wydzielającego 
się wodoru.

16
 

 

Rysunek nr 2: Próbka z koncentratorem naprężenia i jej powierzchnia z pęknięciem 

zmęczeniowym po obu stronach koncentratora naprężenia (a), strefa plastyczna po 
przeciążeniu z wrastającym w niej pęknięciem zmęczeniowym (b) 

 

 
Źródło: Badania własne 
 

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu pojedynczych 
cykli przeciążeniowych oraz wstępnego przeciążenia zmęczeniowego na trwałość 
próbek stalowych z karbem geometrycznym, pod działaniem zmiennego 
obciążenia rozciągającego. Badania prowadzono w powietrzu i w środowisku 
korozyjnym, tj. w 3,5% roztworze wodnym NaCl. Próbkę z pęknięciem 
zmęczeniowym oraz strefą plastyczną na czole pęknięcia po przeciążeniu 
przedstawia rysunek 2. 

 
1. Materiał, próbki, charakterystyka obciążenia i przeciążeń 
Do badań zastosowano próbki z niskostopowej stali o podwyższonej 

wytrzymałości gatunku 18G2A o strukturze ferrytyczno-perlitycznej. Podstawowe 
właściwości mechaniczne tej stali wynosiły: granica plastyczności Re=408 MPa, 
wytrzymałość na rozciąganie Rm=533 MPa, wydłużenie A5=32%, przewężenie 

Z=55%. Wykonano próbki płaskie (9 120 400 mm) ze środkowym koncentratorem 
naprężenia, tj z karbem geometrycznym w postaci otworu o średnicy 3 mm  
z dwoma nacięciami o łącznej długości 2lk=6 mm (rys.2a). Wzrost pęknięć badano 
przy rozciągającym obciążeniu zasadniczym – sinusoidalnie zmiennym o stałej 

amplitudzie ( max=185 MPa, R=0,2) i częstotliwości 5 Hz. Długości pęknięć l1-l4 
mierzono podczas rozwoju pęknięcia na obu powierzchniach próbki (rys. 1a) za 

pomocą mikroskopów o powiększeniu 24 . 
 
 

                                                 
14

 Influence of Steel Structure and Strength on Corrosive-Fatigue Crack Growth in the Threshold-Close 
Area, “Mechanika Teoretyczna i Stosowana”. 1996, 4 

15
 Trwałość korozyjno-zmęczeniowa stali o podwyższonej wytrzymałości przy obciążeniach  
z przeciążeniami, “Ochrona przed korozją”. 2002, 11A wyd. spec. 

16
 Fatigue-corrosive crack growth in 18G2A steel at cathodic polarization, “Mechanical Engineering. 
National Monthly – Scientific-Technical and Industrial Journal”. Ukraine 2003, 3 (69) 
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W trakcie rozwoju pęknięć zmęczeniowych próbki przeciążono pojedynczymi 
cyklami o współczynniku przeciążenia kp=1,2 i 1,4 przy długościach pęknięć lp 
równych około: 6 mm (2l/b=0,1), 8,5-9 mm (2l/b=0,14-0,15) oraz 14 mm 
(2l/b=0,23). 

W innej partii próbek z koncentratorem naprężeń zastosowano wstępne, 
zmęczeniowe obciążenie przeciążające o współczynniku R=0,2 i współczynniku 

przeciążenia kp=1,35 ( p=250 MPa) oraz kp=1,62 ( p=300 MPa) o różnej liczbie 
cykli N w bloku przeciążenia (N=10000, 20000, 25000 cykli). Wyniki badań średniej 
długości pęknięcia l i odpowiadającej jej liczby cykli obciążenia N aproksymowano 
wielomianem l=f(N) stopnia n. Pochodna wielomianu dl/dN jest prędkością 
pękania: 
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gdzie: A0, A1, A2 ... An to współczynniki wielomianu stopnia n 
 
Stopień wielomianu (n=3-7) dobierano tak, aby współczynnik korelacji 

krzywoliniowej r uzyskał wysoką wartość, a poziom odchylenia standardowego 
wartości średniej S był niski. Uwzględniono też warunek fizyczny wzrostu pęknięcia 
dl/dN >0. Prędkość pękania wyrażono w funkcji wzrostu długości pęknięcia l. 
 

2. Rozwój pęknięć zmęczeniowych z pojedynczymi cyklami przeciążenia 
Badania wzrostu pęknięć zmęczeniowych przy zasadniczym poziomie 

obciążenia wykazały, że trwałości próbek ze stali 18G2A w środowisku korozyjnym 
i w powietrzu były zbliżone (rys. 3). Zastosowanie trzech cykli przeciążeń 
spowodowało wystąpienie opóźnienia w rozwoju pęknięcia po każdym 
przeciążeniu, w wyniku czego trwałość próbek w badanym zakresie rozwoju 
pęknięcia l=4-20 mm wzrosła o około 18% w powietrzu i o około 13% w roztworze 
NaCl. Większy wpływ na wzrost trwałości próbek badanych zarówno w powietrzu, 
jak i w środowisku korozyjnym (rys. 3) miało zastosowanie: przeciążenia o większej 
wartości współczynnika kp (kp=1,4) oraz przeciążenia w początkowej fazie rozwoju 
pęknięcia (lp=6 mm). 

Opóźnienia rozwoju pęknięć wynikały ze znacznego spadku prędkości 
pękania (rys. 4) w obszarze strefy plastycznej rozbudowanej na czole pęknięcia po 
każdym przeciążeniu. Spadki dl/dN były nawet rzędu wielkości (po pierwszym 
przeciążeniu) i trwały dłużej przy wyższym współczynniku przeciążenia.  
W środowisku korozyjnym spadki prędkości pękania po przeciążeniach trwały 
nieco krócej niż w powietrzu niezależnie od wartości zastosowanych 
współczynników przeciążenia kp. 
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Rysunek nr 3: Wzrost pęknięć zmęczeniowych w próbkach badanych w powietrzu  

i roztworze NaCl przy naprężeniu zasadniczym ( max=185 MPa, R=0,2) z przeciążeniami. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne 
 

Rysunek nr 4: Prędkość rozwoju pęknięć zmęczeniowych w próbkach badanych  

w powietrzu przy naprężeniu zasadniczym ( max=185 MPa, R=0,2) z przeciążeniami. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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2. Rozwój pęknięć po wstępnym przeciążeniu zmęczeniowym 
Badania rozwoju pęknięć wykazały, że po zastosowaniu bloku N=25000 cykli 

wstępnego zmęczeniowego obciążenia przeciążającego ( p=250 MPa, R=0,2, 
kp=1,35) nastąpił wzrost trwałości próbki badanej w powietrzu (rys. 5). 

 

Rysunek nr 5. Wzrost pęknięć zmęczeniowych próbek badanych w powietrzu (R=0,2, 

max=185 MPa) po wstępnym zmęczeniowym przeciążeniu R=0,2: p=250 MPa i 300 MPa. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Zwiększenie trwałości próbki po tym przeciążeniu w zakresie wzrostu długości 
pęknięcia l=3-25 mm wynosiło około 30%. Wynikało to z wolniejszego rozwoju 
pęknięcia w początkowej fazie pękania, tj. w trakcie jego wzrostu po inicjacji  
z karbu aż do długości równej około 6 mm. W dalszym etapie pękania kształt 
krzywych wzrostu pęknięcia w próbce z obciążeniem przeciążającym i w próbce 
bez przeciążenia był zbliżony. 

Natomiast przy wyższym poziomie przeciążenia wstępnego ( p=300 MPa, 
R=0,2, kp=1,62) trwałość próbki w badanym zakresie długości pęknięcia była 
zbliżona do trwałości próbki bez przeciążenia (rys. 5). Po tym przeciążeniu  
w końcowej fazie rozpatrywanego zakresu długości pęknięcia (l > 20 mm) tempo 
pękania było nawet nieco wyższe niż w próbce bez przeciążenia o czym świadczy 

większe pochylenie krzywej wzrostu pęknięcia. Wysoki poziom naprężenia ( p=300 
MPa = 0,735Re) mimo mniejszej liczby cykli przeciążenia (N=10000 cykli) mógł 
spowodować, oprócz wzrostu strefy plastycznej przed czołem pęknięcia, także 
inicjację mikropęknięć i uszkodzeń stali w obrębie mikro-defektów jej struktury 
położonych w większej odległości przed czołem pęknięcia zmęczeniowego. Może 
to tłumaczyć szybsze tempo pękania próbki przy większych długościach pęknięcia 
l > 20 mm. 
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Rysunek nr 6: Prędkość rozwoju pęknięć zmęczeniowych próbek badanych  

w powietrzu w początkowej fazie pękania po wstępnym zmęczeniowym przeciążeniu. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Efekt wstępnych przeciążeń zmęczeniowych związany ze spadkiem prędkości 
pękania we wstępnej fazie wzrostu pęknięcia dla próbek badanych w powietrzu 
wystąpił dla obu poziomów przeciążenia (rys. 6). Ale przy wyższym przeciążeniu 

( p=300 MPa) spadek prędkości pękania był znacznie mniejszy, a minimum 
prędkości pękania wystąpiło przy nieco mniejszej długości pęknięcia. Początkowe 
duże prędkości pękania zaraz po przeciążeniu wstępnym (większe niż dla próbki 
nie przeciążonej) mogą wynikać z łączenia się mikropęknięć, inicjowanych  
z wtrąceń i wad mikrostruktury stali, spowodowanych koncentracją naprężeń przy 
obciążeniu przeciążającym. 

Podobny przebieg rozwoju pęknięć po wstępnym przeciążeniu zmęczeniowym 
stwierdzono także dla próbek badanych w środowisku korozyjnym (rys. 7).  
W zależności od zastosowanej liczby cykli wstępnego przeciążenia (N=10000 lub 
20000 cykli) przyrost trwałości próbek w zakresie wzrostu długości pęknięcia l=3-

25 mm po przeciążeniu na poziomie p=250 MPa wynosił odpowiednio: 42% albo 

95%. Natomiast po większym przeciążeniu wstępnym ( p=300 MPa) wzrost 
trwałości próbki w tym przedziale rozwoju pęknięcia był jeszcze większy i wynosił 

około 170%. Prędkość pękania po przeciążeniu wstępnym p=250 MPa była  
w początkowej fazie wzrostu pęknięcia (dla l< 6 mm) mniejsza przy większej liczbie 
cykli przeciążenia, tzn. przy N=20000 cykli (rys. 8). W tej fazie wzrostu pęknięcia 
(l=3-6 mm) prędkość pękania była najmniejsza po wstępnym przeciążeniu  

o wysokim poziomie naprężenia p=300 MPa. 
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Rysunek nr 7. Wzrost pęknięć zmęczeniowych próbek badanych w 3,5% roztworze 

NaCl (R=0,2, max=185 MPa) po wstępnym zmęczeniowym przeciążeniu 

 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Rysunek nr 8. Prędkość rozwoju pęknięć zmęczeniowych próbek badanych w 3,5% 

roztworze NaCl w początkowej fazie pękania po wstępnym zmęczeniowym przeciążeniu. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Należy jednak zauważyć, że wpływ wstępnego przeciążenia o tak wysokim 
poziomie jest inny w środowisku korozyjnym niż w powietrzu. Działanie 
zmęczeniowego przeciążenia wstępnego w warunkach koncentracji naprężeń 
na czole karbu w środowisku korozyjnym może mieć różny wpływ na okres 
inicjacji i rozwoju pęknięcia w początkowym etapie pękania. Pęknięcie  
w środowisku korozyjnym jest ogniwem elektrochemicznym-czoło pęknięcia jest 
anodą, a powierzchnia przełomu katodą. Może to znacznie intensyfikować 
rozwój pęknięcia.

17
 Rozwój pęknięć zmęczeniowo-korozyjnych jest jednak 

zagadnieniem skomplikowanym i nie do końca poznanym. W wierzchołku 
pęknięcia występują różne zjawiska fizyko-chemiczne, takie jak: pasywacja  
i repasywacja powierzchni pęknięcia, zamykanie się pęknięcia wspomagane 
gromadzącymi się produktami korozji oraz rozklinowujące działanie wodoru 
uwalnianego w procesach elektrochemicznych. Charakter tych zjawisk jest 
często przeciwstawny. Dlatego wpływ środowiska na zmęczeniowy rozwój 
pęknięć może być różny.

18
 Ogólnie zależy on od agresywności środowiska, 

poziomu naprężenia , wartości współczynnika asymetrii cyklu R, własności 
mechanicznych stali i rodzaju zastosowanej ochrony elektrochemicznej. Tym 
można tłumaczyć również mniejszą regularność wzrostu pęknięcia  
w środowisku korozyjnym niż w powietrzu, co uwidoczniło się większym 
rozrzutem punktów pomiarowych na wykresie wzrostu pęknięcia w roztworze 
NaCl (rys. 7). Rozrzut ten wystąpił zarówno w próbkach badanych po 
przeciążeniach wstępnych, jak i bez przeciążenia. Jednak większą 
nieregularność wzrostu pęknięcia obserwowano w próbkach badanych po 

przeciążeniach, a zwłascza po wysokim poziomie przeciążenia ( p=300 MPa). 
 

Podsumowanie 
- Badania wzrostu pęknięcia zmęczeniowego w próbkach ze stali 18G2A  

w środowisku powietrza i w 3,5% roztworze NaCl wykazały, że 

zastosowanie pojedynczych cykli przeciążenia o współczynniku kp=1,2 1,4 
spowodowało wystąpienie opóźnień w rozwoju pęknięcia po każdym 
przeciążeniu. Wynikały one ze znacznego zmniejszenia prędkość pękania 
po przeciążeniu. Trzy cykle przeciążenia zastosowane w badanych 
próbkach spowodowały istotny wzrost ich trwałości zarówno w powietrzu, 
jak i w roztworze NaCl. 

- Wstępne zmęczeniowe przeciążenia próbek wywołały istotną zmianę 
prędkości pękania badanej stali w powietrzu i w roztworze NaCl, głównie  
w początkowym etapie rozwoju pęknięcia. Po wstępnym przeciążeniu 
prędkość pękania przy obciążeniu zasadniczym po inicjacji pęknięcia 
szybko malała, a następnie rosła. Spadki prędkości pękania po 
przeciążeniu w początkowej fazie rozwoju pęknięcia zmęczeniowego 
spowodowały wyraźny wzrost trwałości próbek w badanym zakresie 
wzrostu pęknięcia. 

                                                 
17

 Korozyjno-zmęczeniowy rozwój półeliptycznych pęknięć w stali o podwyższonej wytrzymałości 18G2A 
przy zastosowaniu ochrony katodowej, „Ochrona przed korozją”. 2002, VI wyd. spec. 

18
 Study on corrosive-fatigue crack growth in steels of higher strength, „Mechanika Teoretyczna  
i Stosowana” 1993, 4 Vol. 31 
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- Wyraźnie większy spadek prędkości pękania próbek w powietrzu wystąpił 

po zastosowaniu niższego poziomu przeciążenia ( p=250 MP =0,613Re). 

Natomiast po zastosowaniu wyższego poziomu przeciążenia p=300 MPa 
=0,735Re) efekt wzrostu trwałości wynikający z występującego początkowo 
mniejszego obniżenie prędkości pękania został zlikwidowany przez wzrost 
prędkości pękania w dalszym etapie wzrostu pęknięcia. 

- W środowisku korozyjnym przyrost trwałości próbek w zakresie wzrostu 
długości pęknięcia l=3-25 mm był największy po zastosowaniu 

przeciążenia wstępnego p=300 MPa, N=10000 cykli i wynosił on około 

170%. Natomiast po przeciążeniu p=250 MPa o tej samej liczbie cykli 
wynosił on zaledwie około 42%, a przy większej liczbie cykli (N=20000) 
tego przeciążenia był ponad dwukrotnie większy i wynosił około 95%. 

Reasumując można stwierdzić, że zastosowanie pojedynczych cykli 
przeciążenia w trakcie rozwoju pęknięcia zmęczeniowego, a zwłaszcza 
zmęczeniowego przeciążenia wstępnego zwiększa znacznie trwałość elementu  
z wzrastającym w nim pęknięciem. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa 
eksploatacji konstrukcji inżynierskich oraz maszyn zagrożonych możliwością 
inicjacji i rozwoju pęknięć zmęczeniowych. 
 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu pojedynczych cykli 

przeciążeniowych oraz wstępnego przeciążenia zmęczeniowego na trwałość 
próbek stalowych, w których przewiduje się możliwość inicjacji i rozwoju pęknięcia 
z istniejących karbów geometrycznych. Badania prowadzono w powietrzu  
i w środowisku korozyjnym na płaskich próbkach z centralnym karbem. Próbki 
obciążono cyklicznie zmiennym (zmęczeniowym) obciążeniem rozciągającym  
o stałej amplitudzie. W jednej partii próbek zastosowano pojedyncze cykle 
przeciążenia w różnych fazach rozwoju pęknięcia, a w drugiej partii – wstępne 
przeciążenie zmęczeniowe przed inicjacją pęknięcia. Wyniki badań wykazały 
istotny wpływ pojedynczych cykli przeciążenia oraz wstępnego przeciążenia 
zmęczeniowego na wzrost trwałości próbek. 
 

Summary 
In the work the test results of the influence of single overload cycles and of the 

introductory fatigue overload on the durability of the steel samples in which one 
provides the possibility of initiation and the crack growth from existing geometrical 
notch are presented. The flat samples with central notch were tested in the air and 
in the corrosive environment. The testing of samples was carried out at the 
constant amplitude fatigue tensile load. The single overload cycles were applied  
in one party of samples in the various stage of the crack growth and in second 
party-the introductory fatigue overload was applied before the initiation of the crack. 
The test results showed the considerable positive influence of the single overload 
cycles and the introductory fatigue overload on the durability of samples. 
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ZARZĄDZANIE PROCESAMI KONSUMPCJI USŁUG EDUKACYJNYCH  

W SZKOLE WYŻSZEJ 

 
Szkoła wyższa musi skutecznie zarządzać w wielu obszarach do których 

zalicza się:
1
 

- oferowanie nowoczesnej usługi edukacyjnej nasyconej wiedzą w postaci 
technologii informatycznych, interaktywnych metod i technik 
dydaktycznych, programów komputerowych ukazujących praktyczne 
wykorzystanie wiedzy, etc.; 

- koncentrowanie uwagi w procesie zarządzania na niematerialnych 
wartościach organizacji (tworzących kapitał intelektualny całej organizacji), 
co ma na celu podnoszenie poziomu konkurencyjności na rynku 
edukacyjnym; 

- zarządzanie zorientowane na twórcze łączenie okazji, szans i nadziei, jakie 
niesie ze sobą nieprzewidywalna przyszłość z perfekcyjnymi 
kompetencjami pracowników i organizacji; 

- zarządzanie poprzez zachęcanie do niekonwencjonalnego myślenia, 
eksperymentowania, współpracy i zaangażowania różnych zespołów; 

- wykorzystywanie nowoczesnych i tradycyjnych koncepcji, metod i technik 
zarządzania w tworzeniu kompleksowych systemów zarządzania wiedzą, 
wspierających i rozwijających możliwości pozyskiwania, kreowania, 
upowszechniania oraz wykorzystywania wiedzy organizacyjnej, 

- tworzenie wielowymiarowego środowiska sieci wymiany informacji  
i wiedzy; 

- wspieranie otwartych systemów komunikacyjnych, zapewniających 
dostępność, wszechstronność i aktualność informacji, dzięki wdrożeniu 
elektronicznych narzędzi informatycznych oraz zespołowych form pracy  
i współpracy, służących stopniowemu odchodzeniu od strukturyzacji 
funkcjonalnej i hierarchicznej na rzecz procesowych sposobów działania  
i osiągania efektów; 

- współpraca i współdziałanie ze specjalistami najwyższej klasy spoza 
szkoły wyższej, które oferują wiedzę teoretyczną i praktyczną; 

- orientacja na podmiotowość kompetentnych pracowników, uzyskiwana 
poprzez kreowanie kultury wspólnoty profesjonalistów odznaczających się 
takimi cechami, jak: partnerstwo, zaufanie, odpowiedzialność. 

Zarządzanie procesem konsumpcji usług edukacyjnych w szkole wyższej 
uwzględnia rachunek kosztów, odzwierciedlający wartość faktycznego wysiłku 
poniesionego na uzyskanie usług na poziomie, który zaspokaja potrzeby  
i oczekiwania klienta.

2
 

                                                 
1
 M. Morawski, Problematyka upowszechniania wiedzy między jednostkami organizacyjnymi uczelni, 
(w:) T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.): Uczelnia oparta na wiedzy, Fundacja 
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 146 

2
 J. Maciąg, Wybrane metody pomiaru i oceny efektywności systemu zarządzania jakością w szkołach 
wyższych, (w:) S. Doroszewicz, A. Kobylińska (red.): Jakość w badaniach i dydaktyce szkół 
wyższych, Szkoła Główna Handlowa. Warszawa 2007, s. 519 
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Wzrost efektywności systemu zarządzania w szkole wyższej wiąże się  
z eliminacją procesów i działań nietworzących wartości z punktu widzenia 
konsumpcji usług edukacyjnych oraz próbę optymalizowania ilości procesów  
i działań wspierających w poszczególnych obszarach. 

Rolą szkoły wyższej jest prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej 
oraz aktywne uczestnictwo w kreowaniu rozwoju ekonomicznego przy 
wykorzystaniu posiadanych zasobów (ludzkich, finansowych i fizycznych)  
w ramach budowy gospodarki opartej na wiedzy w XXI wieku.

3
 Niezbędna jest jej 

współpraca w tym zakresie z otoczeniem ekonomicznym, społecznym, politycznym 
zarówno w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

4
 

Mówiąc o zarządzaniu procesami konsumpcji usług edukacyjnych w szkole 
wyższej J.B. Berdowski wskazuje na następujące wymagania i kryteria:

5
 

- opracowanie struktury organizacyjnej szkoły wyższej oraz obowiązujących 
zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników 
administracyjnych, technicznych i innych; 

- warunki socjalne dla kadry nauczającej; 
- obsługa administracyjna prowadzonej przez działy pomocnicze szkoły 

wyższej; 
- praca poszczególnych dziekanatów z uwzględnieniem przestrzegania 

obowiązujących procedur; 
- pracy poszczególnych zakładów i katedr wchodzących w strukturę 

organizacyjną szkoły wyższej wraz z zapewnieniem komunikacji 
wewnętrznej; 

- przygotowane materiały do promocji szkoły wyższej w aspekcie 
pozyskiwania studentów oraz zapewnienie właściwego transferu 
komunikacji zewnętrznej; 

- opracowane programy nauczania i ich bieżąca weryfikacja; 
- opracowane materiały pomocnicze niezbędne do realizowania programów 

nauczania; 
- dobór wykładowców z określonych dziedzin; 
- nauczanie poprzez nowoczesne sposoby przekazywania wiedzy na 

wykładach i ćwiczeniach; 
- przeprowadzanie seminariów licencjackich i magisterskich; 
- wykonywanie prac licencjackich i magisterskich; 
- skuteczność informacji zwrotnej; 
- komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna obowiązująca w szkole wyższej; 
- życie wykładowców i studentów; 
- metody doskonalenia wszystkich procesów mających wpływ na prawidłowe 

funkcjonowanie szkoły wyższej jako organizacji wyższej użyteczności; 

                                                 
3
 A. Marszałek, Znaczenie uniwersytetów w gospodarce opartej na wiedzy, „Przegląd Organizacji” 2007, 
nr 7-8, s. 3 

4
 N.B. Groth, S. Alvheim, The Role of Universities in Development the Baltic Sea Region, www. 
European Commission Regional Development Fund., s. 2 (12.05.2005) 

5
 J.B. Berdowski, Akredytacja wyższych uczelni jako jeden z czynników mających wpływ na 
doskonalenie jakości nauczania, (w:) E. Skrzypek (red.): Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę 
jakości zarządzania w warunkach globalizacji, Wydawnictwo UMCS w Lublinie. Lublin 2005, tom 2,  
s. 279-280 
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- szereg innych czynników mających wpływ na osobowość młodego 
człowieka opuszczającego mury szkoły wyższej z dyplomem licencjata, 
inżyniera, magistra oraz doktora. 

Tylko sprawne zarządzanie szkołą wyższą w znacznym stopniu zwiększa 
szanse na zachowanie spójności wewnętrznej, dynamikę, przetrwanie i rozwój tej 
organizacji.

6
 

Edukacja jest ogółem procesów i oddziaływań międzygeneracyjnych 
służących formowaniu całokształtu zdolności życiowych człowieka (fizycznych, 
poznawczych, estetycznych, moralnych i religijnych), czyniąc z niego istotę 
dojrzałą, świadomie realizującą się, dostosowaną do panujących w danym 
społeczeństwie ideałów, zdolną do konstruktywnej krytyki i refleksyjnej afirmacji.

7
 

Gospodarka ucząca się stanowi nową fazę rozwoju ekonomicznego. Zauważa 
się, że jest ściśle związana z dynamicznie postępującą globalizacją. Dzięki temu 
zjawisku możliwe staje się coraz szybsze zdobywanie informacji, wiedzy 
specjalistycznej przy ponoszeniu znacznie niższych (niż w przeszłości) kosztów.

8
 

M. Castells stwierdza, że specyfika tej tendencji polega na tym, że w procesie 
generowania innowacji informacja jest zarówno surowcem, jak i produktem 
końcowym.

9
 

Informacja wraz z wiedzą, tworzone w obrębie danej instytucji, stają się 
podstawowym źródłem jej wartości ekonomicznej oraz budowanej przez nią 
przewagi konkurencyjnej przy nieustannie zmieniającym się otoczeniu.

10
 

Wiedza ma być tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana  
w sposób bardziej efektywny przez organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa, 
osoby fizyczne, społeczności sprzyjając jednocześnie szybszemu rozwojowi 
gospodarczemu i społecznemu.

11
 

Do czynników sukcesu tworzących przewagę nad konkurencją należy również 
jakość, koszty i zadowolenie konsumenta. 

 
1. Zarządzanie jako proces w szkole wyższej 
Pojęcie zarządzania nie jest pojęciem jednorodnym, znalezienie jednej 

ogólnej definicji nie jest możliwe. W literaturze istnieje wiele definicji zarządzania, 
które odzwierciedlają podejście organizacji zajmującej się działalnością usługową 
lub produkcyjną. 

R.W. Griffin interpretuje definicję zarządzania w formie zarówno 
rozbudowanej, jak i bardziej zwięzłej. Pierwsza, jako zestaw działań, tj.: 
planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie (kierowanie 

                                                 
6
 A. Stachowicz-Stanusch, I. Mendel, Główne wartości uczelni wyższych jako podstawa etosu 
akademickiego, (w:) A. Stachowicz-Stanusch (red.): Główne wartości uczelni wyższych w kontekście 
różnych kultur narodowych, monografia nr 248, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2009,  
s. 12 

7
 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo PWN. Warszawa 1981, s. 66 

8
 A. Marszałek, Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami 
akademickimi, www.e-mentor.edu.pl (pobrano 18.10.2008 r.) 

9
 M. Castells, The Informational City, Basil Blackwell, Oxford (w:) Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2005, s. 115 

10
 P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002, s. 511, (w:)     
J. Rzęchowski, Z. Mazij, S. Błoński, Systemy zarządzania jakością w otoczeniu rynku globalnego, 
Forum Jakości 1(45)/2005, s. 35 

11
 C. Dahlman, T. Anderson (red.), Korea and the Knowledge-based Economy. Information Society, 
OECD, World Bank Instytute 2000, s. 11 
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ludźmi) i kontrolowanie, zwanych funkcjami zarządzania, skierowanych na zasoby 
organizacji, do których zalicza się zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe, 
informacyjne, wykonywane z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób 
sprawny, czyli mądrze wykorzystujący zasoby, prowadzący do realizacji 
zamierzonego celu.

12
 Definicja zarządzania w krótszej formie to określenie  

w sposób precyzyjny tego, co oczekuje się od ludzi, a następnie skontrolowanie, 
aby wykonali to w najlepiej i najtaniej.

13
 Interpretacja ta podobna jest do tej, którą 

wysnuł F. W. Taylor, mianowicie: „zarządzanie to dokładne poznanie tego, czego 
się oczekuje od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to w najlepszy  
i najtańszy sposób”.

14
 J.A.F. Stoner, Ch. Wankel podkreślają, jak ważna jest teoria 

zarządzania i jej zasady w kierowaniu całą organizacją, by skutecznie działać  
i podejmować decyzje osobie nadzorującej.

15
 

Funkcje zarządzania inaczej określił H. Fayol, poprzez ujęcie ich w sześć 
grup:

16
 

- czynności techniczne: produkcja, przeróbka; 
- czynności handlowe: kupno, sprzedaż, wymiana; 
- czynności finansowe: poszukiwanie kapitałów i obroty nimi; 
- czynności ubezpieczeniowe: ochrona majątku, osób; 
- czynności związane z rachunkowością: inwentaryzacja, bilans, ustalanie 

cen, statystyka; 
- czynności administracyjne: przewidywanie, organizowanie, koordynacja, 

rozkazodawstwo, kontrola. 
Ostatnią z grup funkcji zarządzania H. Fayol interpretuje jako czynności 

organizacyjne, gdzie: 

- przewidywanie, oznacza badanie przyszłości i ustalanie stosownie do niej 

programu działania; 
- organizowanie, określa powołanie do życia podwójnego organizmu 

przedsiębiorstwa: materialnego i społecznego; 
- rozkazywanie, spowodowane jest funkcjonowaniem kadry pracowniczej; 
- koordynowanie, łączenie jednocześnie wszystkich wysiłków; 
- kontrolowanie, czuwanie nad tym, aby wszystko odbywało się zgodnie  

z ustalonymi przepisami i rozkazami. 
T.J. Peters i R.H. Waterman w nieco inny sposób sformułowali osiem zasad 

zarządzania organizacją:
17

 
- skłonność do działania: raczej robić coś, cokolwiek, niż poddać 

zagadnienie kolejnym cyklom analiz i sprawozdań komisji; 
- trzymanie się blisko klienta, poznanie jego preferencji i zaspokojenie ich; 
- autonomia i przedsiębiorczość: podział koncernu na wiele małych, 

filialnych przedsiębiorstw oraz zachęcanie ich do samodzielności  
i konkurencyjności; 

                                                 
12

 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004,  
s. 36-41 

13
 Ibidem, s. 36 

14
 F.W. Taylor, Shop Management, Harper & Row. New York 1903, s. 21 

15
 J.M.S. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, op. cit., s. 45 

16
 H. Fayol, Administracja przemysłowa i ogólna, Wydawnictwo TNOiK. Poznań 1947, s. 33-37 

17
 T.J. Peters, R.H. Waterman, Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium. 
Warszawa 2000, s. 23 
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- wydajność dzięki ludziom: wytworzenie u wszystkich pracowników 
świadomości, że ich możliwie dobra praca ma zasadnicze znaczenie oraz 
będą mieli udział w korzyściach, wynikających z sukcesu firmy; 

- bezpośredni kontakt, motywacja przez wartość-naleganie, by kierownicy 
trzymali się blisko podstawowej działalności firmy; 

- trzymanie się swojej specjalności: firma powinna prowadzić działalność  
w dziedzinie, na której zna się najlepiej; 

- prosta struktura, nieliczny sztab, niewiele szczebli zarządzania, niewielu 
ludzi na wyższych szczeblach; 

- jednoczesna dyscyplina i swoboda; tworzenie klimatu, w którym oddaniu 
podstawowym wartościom firmy towarzyszy tolerancja wobec wszystkich 
pracowników, którzy przyjmują te wartości za swoje. 

P. F. Drucker znaczenie zarządzania rozpatruje w kategoriach współdziałania 
ludzi w organizacji. Pozwala to zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać 
talenty i silne strony uczestników całego działania.

18
 

Z kolei S. P. Robbins i D. A. DeCenzo określają zarządzanie
19

 jako proces, 
(zob. rys. 1), w wyniku którego następuje wykonanie określonych rzeczy, sprawnie, 
skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i przez nich. Podkreśla się tu przekształcanie 
zasobów (osobowych, finansowych, materiałowych, technologicznych, 
informacyjnych) przy udziale planowania, organizowania, motywowania  
i kontrolowania, w wyniki (zamierzone i osiągnięte cele, wyroby, usługi, sprawność, 
skuteczność, efektywność, rozwój). 
 

Rysunek nr 1: Zarządzanie jako proces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: S.P. Robbins, D.A. DeCenzo: 

Podstawy…, op. cit., s. 32 

                                                 
18

 P.F. Drucker, Skuteczne…, op. cit., s. 76 
19

 S.P. Robbins, D. A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, Wydawnictwo PWE. Warszawa 2002, s. 32 
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W zarządzaniu należy sprecyzować cele, do których osiągnięcia się dąży. 
Proces planowania rozpoczyna się od strategii działań o różnym horyzoncie 
czasowym i szczegółowości. Tworzy się wówczas plan strategiczny, taktyczny  
i operacyjny. 

Po ustaleniu celów opracowywane są określone role w organizacji, struktura, 
zadania dla poszczególnych pracowników, harmonogramy prac. Kolejnym 
procesem jest niezmiernie istotne na tym etapie przewodzenie i motywowanie 
kadry pracowniczej w ten sposób, by osiągnąć przyjęty plan. Kontrolowanie ma na 
celu monitorowanie całego procesu zarządzania i wyciągania odpowiednich 
wniosków, które są podstawą decyzji korygującej następny etap. 

Zarządzanie procesami stosuje się w organizacjach nastawionych na zysk 
(duże, małe, początkujące przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa 
międzynarodowe) oraz w niekomercyjnych, tzw. organizacjach non profit 
(edukacyjnych, rządowych, instytucjach ochrony zdrowia).

20
 

E. Skrzypek zauważa, iż w warunkach zarządzania procesowego  
i zorientowaniu organizacji w kierunku kierowania poprzez procesy problemem nie 
jest jakość usług, lecz jakość procesów tworzących rezultat. W warunkach 
nasilających się zmian należy uwzględnić fakt, iż nie ma jakości bez odpowiedniej 
jakości zarządzania.

21
 

Terminy „proces”, „podejście procesowe” stanowią w zarządzaniu jakością 
podstawową kategorię. 

Proces to logiczny ciąg następujących po sobie lub równoległych czynności, 
które prowadzą do spełnienia oczekiwań klienta poprzez dostarczenie mu 
produktu, usługi, dokumentacji zgodnych z jego wymaganiami, co może oznaczać, 
że do każdego procesu muszą być przypisane odpowiednie wymagania, które 
determinują jego prawidłowy przebieg.

22
 

Norma PN-EN ISO 9000:2006 definiuje proces jako „każde działanie lub zbiór 
działań, w których wykorzystuje się zasoby do przekształcenia wejść w wyjścia”.

23
 

Pojęcia dotyczące procesu i usługi takie, jak: produkt, procedura, 
projektowanie i rozwój, przedsięwzięcie często przewijają się również w ujęciu 
procesowym w szkole wyższej (zob. rys. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20

 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania…, op. cit., s. 61 
21

 E. Skrzypek, Ranga jakości w społeczeństwie wiedzy, „Problemy Jakości” 2006, nr 9, s. 4 
22

 E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2000, s. 146;  
G.A. Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne. Warszawa 2000, s. 75-77 

23
 Norma PN-EN ISO 9000:2006, Systemy Zarządzania Jakością, Podstawy i Terminologia, Polski 
Komitet Normalizacyjny. Warszawa 2006, s. 13 
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Rysunek nr 2: Pojęcia dotyczące procesu i wyrobu (usługi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Źródło: Norma PN-EN ISO 9000:2006, Systemy…, op. cit., s. 59 
 

System edukacji
24

 wymusza wdrażanie podejścia procesowego w szkole 
wyższej. Nowoczesna szkoła wyższa musi przejść transformację, której podstawą 
jest przyjęte z biznesu zarządzanie procesowe. Transformacja polega na przejściu 
starego paradygmatu przekazywania wiedzy do nowego, w którym proces 
świadczenia usługi edukacyjnej oparty jest na analizie indywidualnych potrzeb 
klienta.

25
 

Szkoła wyższa realizuje wiele nakładających się na siebie w czasie procesów, 
w które zaangażowane są różne komórki organizacyjne. Jej funkcjonowanie 
wzdłuż zachodzących w niej procesów jest bardzo istotne gdyż:

26
 

- edukacja (jako najbardziej złożony proces), która może trwać pięć i więcej 
lat, w jego realizację z punktu widzenia studenta zaangażowanych jest 
bezpośrednio wiele osób (m. in. pracownicy naukowi, dydaktyczni, 
pracownicy dziekanatów); 

- szkoła wyższa działa jednocześnie, na co najmniej trzech rynkach, tzn. 
kształcenie studentów dziennych i zaocznych, studia podyplomowe oraz 
badania naukowe. Obszary te angażują często te same zasoby. Z tego 
względu trudne jest wyodrębnienie centrów kosztowych, zarządzanie 
zasobami i ich alokacja, stosuje się zatem pojęcie kosztów 
ogólnouczelnianych. 

 
 

                                                 
24

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425 z późniejszymi 
zmianami) 

25
 J. Krupa, Wykorzystanie metody SERVQUAL w diagnozie ważności cech usługi edukacyjnej w szkole 
ponadgimnazjalnej, (w:) E. Skrzypek: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność 
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS w Lublinie. Lublin 2008, tom 2, s. 293 

26
 A. Fazlagić, M. Gorynia, Raport o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,  
(w:) T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.): Uczelnia oparta na wiedzy, Fundacja 
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Warszawa 2005, s. 120-121 

PROCES 

Wyrób (3. 4. 2) 
Wynik procesu 

Projektowanie i rozwój (3. 4. 4) 
Zbiór procesów, które przekształcają 
wymagania na określone właściwości 
lub na specyfikację wyrobu, procesu 
lub systemu 

Przedsięwzięcie (3. 4. 3) 
Unikatowy proces, składający się ze zbioru 
skoordynowanych i nadzorowanych działań, z 
podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia, 
podejmowany dla osiągnięcia celu spełniającego 
określone wymagania, z uwzględnieniem ograniczeń 
dotyczących czasu, kosztów i zasobów 

Procedura (3. 4. 5) 
Ustalony sposób 
przeprowadzenia 
działania lub procesu 

 

PROCES 



148 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Podejście procesowe oznacza, że szkoła wyższa koncentruje się przede 
wszystkim na realizowanych w niej procesach, a nie na jednostkach 
organizacyjnych, stanowiskach pracy czy funkcjach. Takie podejście ułatwia 
optymalizację procesów, a poprzez to optymalizację szkoły wyższej.

27
 

W celu wdrożenia podejścia procesowego w szkole wyższej należy:
28

 
- zidentyfikować wszelkie występujące w niej procesy, określić ich 

sekwencję, wzajemne oddziaływania, wymagania na wejściach i wyjściach; 
- określić kryteria oceny skuteczności procesów oraz metody potrzebne  

do ich kontroli; 
- wdrażać działania niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wyników  

i ciągłego doskonalenia tych procesów. 
Natomiast T. Wawak zauważa, że identyfikacja procesów zachodzących  

w szkole wyższej jest niezbędna, gdyż stanowi krok do:
29

 
- sporządzenia mapy procesów; 
- wskazania powiązań między nimi; 
- badania przebiegu procesów w celu ustalenia ich miejsca i roli w realizacji 

celów podstawowych szkoły wyższej; 
- sporządzenia procedur, instrukcji i formularzy; 
- zbudowania projakościowego modelu zarządzania szkołą wyższą. 
Podejście procesowe stosowane jest we wszystkich badanych szkołach 

wyższych, które wdrożyły i certyfikowały system zarządzania jakością. Podejście to 
pozostaje w związku z jakością i innowacyjnością organizacji, w tym również szkoły 
wyższej.

30
 

Zrozumienie konieczności zarządzania procesowego w nowoczesnej 
organizacji wskazuje drogę prowadzącą do wzrostu efektywności organizacji oraz 
utrwalenia jej pozycji na rynku.

31
 

Uwzględniając kryterium istotności procesów w szkole wyższej, wskazuje się 
na następujące procesy:

32
 

- procesy podstawowe: kształcenie (proces dydaktyczny), proces naukowo-
badawczy; 

- procesy pomocnicze: nadzorowanie dokumentacji, system informatyczny, 
szkolenia, zakupy, infrastruktura, zarządzanie zasobami ludzkimi; 

- procesy zarządzania: ustalanie polityki i celów, zarządzanie szkołą wyższą 
lub jednostką organizacyjną, zarządzanie systemem jakości, ciągłe 
doskonalenie, obsługa studenta, administracja. 

Każdy z powyższych procesów powinien składać się z następujących 
elementów: 

                                                 
27

 A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005, s. 93 
28

 Ibidem, s. 106 
29

 T. Wawak, Zarządzanie procesowe w produkcyjnej szkole, (w:) E. Skrzypek (red.): Wpływ 
zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS. Lublin 
2008, s. 64 

30
 E. Skrzypek, Treść zaproszenia na Konferencję INNOVATION 2008, http:// www.konferencja. 
umcs.lublin.pl (pobrano 15. 09. 2008 r.) 

31
 E. Skrzypek, Jakość i efektywność, op. cit., s. 143 

32
 K. Lisiecka, Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2002, s. 245 
A. Piasecka, Podejście procesowe w szkole wyższej, (w:) E. Skrzypek (red.): Wpływ zarządzania 
procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS w Lublinie. Lublin 
2008, s. 393 

http://www.konferencja.umcs.lublin.pl/
http://www.konferencja.umcs.lublin.pl/
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- cel procesu; 
- dane wejściowe i wyjściowe procesu; 
- początek i koniec procesu; 
- mierniki i sposoby monitorowania procesu; 
- dostawcę i klienta procesu; 
- właściciela procesu (osobę nadzorującą przebieg procesu); 
- przebieg procesu. 
Sposób zarządzania na poziomie procesu powinien rozpocząć się od 

zdefiniowania łańcucha procesów występujących w organizacji. Jest to na tyle 
istotne, że właściwe zarządzanie procesami, oparte na podejściu procesowym, 
generuje wartość zarówno dla klienta, jak i całej organizacji.

33
 Poszczególne 

zależności między składnikami zarządzania procesowego w szkole wyższej, mniej  
i bardziej szczegółowo obrazują rysunki 3 i 4. 
 

Rysunek nr 3: Szkoła wyższa w ujęciu procesowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: S. Cichoń: Jakość usługi edukacyjnej a zarządzanie procesowe, (w:)  

E. Skrzypek (red.): Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność 
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2008, s. 133 
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 S. Borkowski, K. Siekański, Zarządzanie funkcjonalne a procesowe w przedsiębiorstwach, 
„Organizacja i Kierowanie” 2004, nr 2, s. 21-33 
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Zarządzanie procesowe to zbiór działań, które zachodzą w każdej 
zorganizowanej zbiorowości, oddziałując na zasoby organizacji dla osiągnięcia 
zamierzonych celów. Wyróżnia się trzy składniki zarządzania procesowego:

34
 

zarządzanie, zasoby, cele. 
Zarządzanie to zestaw działań (planowanie i podejmowanie decyzji, 

organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie) obejmujący zasoby organizacji 
(osobowe, finansowe, materialne, informacyjne) realizowane, by osiągnąć cel 
organizacji w sposób sprawny i skuteczny.

35
 Zasoby są niezbędne w procesie 

osiągania celów organizacji. Cele, czyli: stany, rzeczy, zamierzenia, do których 
dąży organizacja. 

 

Rysunek nr 4: Rozbudowany model szkoły wyższej w ujęciu procesowym. 
 

 
Źródło: Ł. Sułkowski, M. Koszmider: Analiza procesowa kształcenia w szkole wyższej, 

Problemy Jakości 11/2004, s. 11 
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 M. Przybyła (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej. Wrocław 2001, s. 28-30 
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Wdrożenie podejścia procesowego w szkole wyższej przynosi wiele korzyści, 
do których zalicza się:

36
 

- znaczący wzrost sprawności procesów; 
- wzrost konkurencyjności szkoły wyższej poprzez jakość, terminowość, 

optymalizację kosztów; 
- bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów szkoły; 
- spełnienie oczekiwań klientów wewnętrznych i zewnętrznych; 
- wdrożenie strategii opartej na procesach; 
- wzrost efektywności gospodarowania; 
- lepsze rozumienie szkoły wyższej poprzez dostrzeżenie występujących  

w niej powiązań między konkretnymi procesami; 
- poprawę komunikacji; 
- wbudowanie mechanizmów ciągłego doskonalenia w strategię szkoły 

wyższej; 
- większy nacisk na umiejętności pracowników. 
Wyróżnia się następujące wymiary zarządzania organizacją: struktura 

wewnętrzna i zewnętrzna, kapitał ludzki. Powyższą klasyfikację można również 
odnieść do przedsiębiorstwa usługowego, jakim jest szkoła wyższa. 

Strukturę wewnętrzną zarządzania szkoły wyższej tworzą: 
- sprzyjające struktury i systemy, ułatwiające proces ustawicznego uczenia 

się oraz dzielenia się wiedzą członków organizacji; 
- ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia; 
- upowszechnianie standardów organizacji procesu dydaktycznego; 
- eksperymentowanie z nowymi metodami; 
- tworzenie drożnych i sprawnych systemów komunikacyjnych  

i informatycznych; 
- kształtowanie kultury organizacyjnej; 
- optymalna organizacja zajęć dydaktycznych; 
- racjonalna organizacja roku akademickiego; 
- zarządzanie strategiczne (tworzenie strategii jest świadomie prowadzone 

jako proces uczenia się, wszyscy pracownicy uczestniczą w tworzeniu wizji 
przyszłości organizacji); 

- tworzenie map wiedzy; 
- przechowywanie wiedzy; 
- pobudzanie innowacyjności; 
- utrzymywanie i podnoszenie jakości oferowanych przez szkołę usług 

edukacyjnych; 
- kultywowanie zwyczajów, historii szkoły; 
- określenie metod przeprowadzania egzaminów i zaliczeń; 
- rozwój procesów organizacyjnego uczenia się oraz uczenia się 

poszczególnych członków szkoły wyższej; 
- powszechna i ułatwiona dostępność do zbiorów bibliotek, czytelni. 
 
 

                                                 
36
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Natomiast strukturę zewnętrzną zarządzania szkoły wyższej tworzą: 
- systematyczna wymiana pracowników naukowych i studentów między 

innymi ośrodkami; 
- transfer personalny obejmujący formalne i nieformalne kontakty 

pracowników szkoły wyższej z przedstawicielami praktyki gospodarczej; 
- zaproszenie do uczestnictwa przedstawicieli praktyki gospodarczej  

w konferencjach, seminariach naukowych; 
- współtworzenie parków naukowych, centrów innowacji i technologii; 
- tworzenie wspólnych przedsięwzięć, co ułatwia prowadzenie wspólnych 

badań; 
- transfer wiedzy i technologii, obejmujący ekonomiczne i techniczne analizy 

dla przedsiębiorstw; 
- umożliwienie odbywania staży przez studentów; 
- organizacja praktyk miesięcznych; 
- kształtowanie skutecznej polityki marketingowej; 
- kształtowanie dobrych relacji ze społecznością lokalną; 
- dbanie o wizerunek i reputację szkoły wyższej; 
- ustawiczne monitorowanie otoczenia; 
- uczestniczenie w targach edukacyjnych. 
Dzięki realizacji działań wynikających ze struktury wewnętrznej i zewnętrznej 

uczelni z pomocą zasobów ludzkich zarządzanie organizacją wydaje się być 
bardziej efektywne i skuteczne. 

Kolejnym wymiarem zarządzania szkołą wyższą jest kapitał ludzki, w zakresie 
którego tego typu organizacja: 

- prowadzi politykę zarządzania zasobami ludzkimi (pracownikami naukowo-
dydaktycznymi, administracyjnymi); 

- wspiera ustawiczne uczenie się pracowników (forma, charakter, zakres 
doskonalenia dostosowane są do indywidualnych wymagań pracowników); 

- pomaga pracownikom w osiąganiu celów zarówno zawodowych, jak  
i osobistych; 

- prowadzi skuteczny system rekrutacji i selekcji pracowników; 
- dokonuje systematycznej oceny pracowników; 
- zapewnia aktywne uczestnictwo pracowników w konferencjach, 

sympozjach, szkoleniach itd.; 
- pobudza zaangażowanie studentów w pracę naukową poprzez koła 

naukowe, spotkania; 
- stosuje długoterminowe systemy motywacyjne; 
- dostrzega sukces rynkowy w zarządzaniu niematerialnymi aktywami 

przedsiębiorstwa: zarządzaniu kapitałem i intelektualnym, zarządzaniu 
wiedzą; 

- stosuje jasne i wyraźnie sprecyzowane zasady oceniania studentów, w tym 
prac dyplomowych, magisterskich; 

- wspiera tworzenie grup zadaniowych, ścieranie się poglądów, zarządzanie 
konfliktami; 

- nagradza najlepszych naukowców i dydaktyków. 
Należy zatem pamiętać, że zarządzanie organizacją ma na celu 

porządkowanie, sklasyfikowanie zasobów materialnych i niematerialnych  
w przedsiębiorstwie usługowym. Dokonanie głębszej ich charakterystyki, w celu ich 
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optymalizowania, może stwarzać podstawy dla uzyskania przewagi strategicznej 
na rynku. Zarządzanie sprowadza się w tym aspekcie do identyfikacji, pomiaru 
oraz wykorzystania ukrytego potencjału przedsiębiorstwa.

37
 

W obszarze zarządzania jakością w szkole wyższej wyróżnia procesy, które 
muszą być nieustannie doskonalone, należą do nich: 

- zarządzanie jakością kształcenia (nadzór nad dokumentacją i zapisami, 
audit systemu jakości, rekrutacja, dydaktyka, rozwój i jakość kadry, 
projektowanie, administracja studiów, kreacja dochodów i kosztów, 
współpraca z otoczeniem bliższym i dalszym, nadzór nad doskonaleniem 
działań projakościowych); 

- zarządzanie jakością pracy naukowo-badawczej; 
- zarządzanie jakością zatrudnienia; 
- zarządzanie jakością finansów i księgowości; 
- zarządzanie jakością konserwacji i remontów; 
- zarządzanie jakością zaopatrzenia; 
- zarządzanie jakością inwestycji; 
- zarządzanie jakością relacji z otoczeniem; 
- zarządzanie działem jakości. 
W zarządzaniu szkołą wyższą bardzo ważny jest stały priorytet celów 

długofalowych nad zarządzaniem bieżącym. Wyodrębnić należy tu stałe dążenie 
do osiągnięcia i utrzymania spójności zasobów ludzkich i materialnych oraz takiego 
ukształtowania wykorzystania zasobów, by dawały one efekt synergiczny. Szkoła 
wyższa musi być ściśle związana ze środowiskiem lokalnym zarówno poprzez 
zaspokajanie potrzeb regionu w zakresie kształcenia kadr, jak i współdziałanie  
z miejscowymi pracodawcami w prowadzonych badaniach i wdrożeniach, które 
mają za zadanie poprawiać konkurencyjność. Dlatego ważne jest w tym względzie 
zarządzanie tego typu organizacją tak, by nie pominąć formuły stałej adaptacji 
szkoły wyższej do zmieniających się potrzeb otoczenia oraz uwarunkowań 
rynkowych, społecznych, politycznych i ogólnokulturowych. Uczelnia musi dbać  
o zdobywanie nowych zasobów i efektywnie wykorzystywać już te posiadane. 
Reżim gospodarki finansowej narzuca dbałość o efektywne gospodarowanie 
środkami, co przy orientacji długofalowej może prowadzić do osiągnięcia znacznej 
przewagi nad innymi konkurencyjnymi szkołami wyższymi.

38
 

Władze zarządzając uczelnią powinny dokonywać pomiaru procesów 
konsumpcji usług edukacyjnych w szkole wyższej. Jak pokazują doświadczenia 
fińskie, najkorzystniej jest przeprowadzić go według uznanych i sprawdzonych 
empirycznie grup kryteriów, do których zalicza się:

39
 

 usługi edukacyjne: 
- wiedza merytoryczna; 
- poziom umiejętności; 
- komunikatywność; 
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- dbałość o klienta; 
- empatia, etc. 

 warunki, w których odbywa się nauka: 
- warunki lokalowe i sprzętowe; 
- materiały pomocnicze; 
- możliwości zindywidualizowanego nauczania, etc. 

 znajomość potrzeb studentów: 
- dobór treści (jego trafność w opinii studenta); 
- zakres treści (trafność w opinii studentów) etc. 

 metody nauczania sprzyjające efektywności przyswajania wiedzy  
i umiejętności, np. praca zespołowa i inne. 

 osiągnięcia w rozwoju: 
- innowacje, np. zastosowania technologii, które są objawem postępu, 

projektowanie rozwiązań poprawiających efektywność działań; 
- nowe formy współpracy, np. rozwiązania dotyczące organizacji 

nauczania; 
- rozwój metodyki, np. bardziej udoskonalone, nowe metody nauczania; 
- nowe rodzaje usług; 
- aktywność na rzecz rozwoju; 
- otwartość na zmiany, itd. 

 rezultaty działań organizacyjnych: 
- preferowane wzorce zachowań; 
- atmosfera; 
- współpraca pomiędzy uczestnikami procesu dydaktyczno-

wychowawczego; 
- sposób wykorzystania informacji zwrotnych; 
- poczucie zadowolenia z pracy; 
- styl zarządzania; 
- stopień zaangażowania wewnętrznego kadry, itd. 

 skuteczność i wydajność gospodarowania zasobami: 
- oszczędne, lecz efektywne dysponowanie środkami; 
- zyskowność; 
- koszty nauczania w stosunku do nakładów na edukację; 
- współczynnik kosztów i korzyści, rozwiązania racjonalizatorskie 

wpływające na poprawę wydajności, itd. 
Powyższe wykazy kryteriów wskazują, jak obszerne jest spektrum czynników 

mających wpływ na pomiar procesów konsumpcji usług edukacyjnych w szkole 
wyższej. Im więcej uda się ich zidentyfikować w danej szkole, tym większe szanse 
na to, że poprawa konsumpcji usług edukacyjnych w szkole wyższej (w różnych jej 
obszarach) stanie się faktem. 

 
2. Zarządzanie szkołą wyższą w obliczu zmian w jej otoczeniu 
Zmiany, jakie dokonują się w gospodarce w Polsce określane są mianem 

transformacji w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Rola nauki, kultury  
i edukacji odgrywa w niej niekwestionowane znaczenie. Zmiany stylów nauczania, 
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sposoby kształcenia, nowe reformy edukacji, a także ciągłe doskonalenie w tym 
zakresie, to wszystko ma wpływ na współczesną edukację.

40
 

Szkolnictwo wyższe w Polsce podlega istotnym zmianom już od lat 
dziewięćdziesiątych. Podstawy prawne tych zmian stworzyła ustawa o szkolnictwie 
wyższym z dnia 12 września 1990 roku,

41
 której zadaniem była regulacja 

funkcjonowania szkół wyższych, w konsekwencji: 
- powstały i rozwinęły się niepaństwowe szkoły wyższe; 
- nastąpił zróżnicowany magisterski poziom studiów poprzez wprowadzenie 

dwustopniowego systemu kształcenia; 
- tworzone są studia prowadzone przez pozauczelniane instytucje naukowe 

(Polską Akademię Nauk); 
- studenci mają możliwość wyboru indywidualnego toku studiów. 
Od 1998 roku na mocy ustawy o wyższych szkołach zawodowych z dnia  

26 czerwca 1997 roku
42

 tworzone były wyższe szkoły zawodowe, które miały za 
zadanie przygotowywać studentów do wykonywania konkretnych zawodów i mogły 
jedynie nadawać tytuły licencjata lub inżyniera. 

Od 2005 roku obowiązuje nowa ustawa-Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 
27 lipca 2005 roku,

43
 która ma sprzyjać dostosowaniu systemu edukacji w Polsce 

do standardów światowych (w szczególności europejskich) oraz stanowić krok  
w kierunku uporządkowania szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez połączenie 
zagadnień zawartych w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 
roku i w ustawie o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 roku. 

Wychodząc naprzeciw założeniom Deklaracji Bolońskiej od 1 września 2005 
roku w Polsce obowiązuje nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia  
27 lipca 2005 roku. Ustawa wprowadza m. in. trójstopniowy podział studiów, 
reguluje kwestie związane z plagiatami prac dyplomowych, dokonuje zmiany  
w dotychczasowej pomocy materialnej dla studentów. Prace nad jej tworzeniem 
trwały od początku lat dziewięćdziesiątych. Nowa ustawa uporządkowała wszystkie 
sfery działalności szkół wyższych rozproszonych dotychczas w różnych aktach 
prawnych. Ustawa wprowadziła trójstopniowy podział studiów wyższych:

44
 

- studiami pierwszego stopnia będą studia licencjackie i inżynierskie; 
- studiami drugiego stopnia będą studia magisterskie; 
- studiami trzeciego stopnia będą studia doktoranckie. 
Polska podjęła również działania zmierzające do powszechnego stosowania 

Suplementu do Dyplomu, powołując Państwową Komisję Akredytacyjną, promując 
mobilność, rozwijając system punktów kredytowych ECTS.

45
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Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzona ustawa  
z dnia 18 marca 2011 roku przewiduje szereg zmian:

46
 

- nowoczesny model kształcenia; 
- projakościowe finansowanie; 
- przejrzyste zasady kariery naukowej; 

- powiązanie uczelni z gospodarką; 

- więcej praw dla studentów, lepszy dostęp do bezpłatnych studiów; 
- decentralizację szkolnictwa wyższego. 
Zmiany weszły w życie z dniem 1 października 2011 roku, z nowy rokiem 

akademickim. 
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia w szkole wyższej  

w Polsce od 20 lipca 2001 roku powołano Państwową Komisję Akredytacyjną 
(PKA), a następnie powstała ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 
2005 roku. Komisja ta przedstawia właściwemu ministrowi do spraw szkolnictwa 
wyższego opinie dotyczące utworzenia nowej szkoły wyższej oraz przyznania  
jej uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym  
poziomie kształcenia. Przedstawia również wnioski dotyczące dokonanej  
oceny usługi edukacyjnej na danym kierunku oraz postrzegania warunków 
prowadzenia studiów. W PKA działa dziesięć zespołów następujących kierunków 
studiów: humanistycznych, matematyczno-fizyczno-chemicznych, przyrodniczych, 
rolniczych, medycznych, wychowania fizycznego, technicznych, ekonomicznych, 
społecznych i prawnych oraz artystycznych, w których przygotowywane są opinie  
i wnioski.

47
 

Akredytacja w szkole wyższej to (zob. rys. 5):
48

 
- samoocena dokonana przez jednostkę akredytowaną (w tzw. akredytacji 

specjalistycznej-ocena jakości programu/kierunku studiów; w tzw. 
akredytacji instytucjonalnej-przegląd, ocena jakości i efektywności szkoły 
wyższej, ocena kadry akademickiej); 

- ocena równych przez równych (zewnętrzna ocena ekspercka dokonywana 
przez zespół oceniający z jednostki akredytującej przez osoby 
kompetentne do oceny danego kierunku studiów szkoły wyższej); 

- standardy akredytacyjne (wymagania i warunki, których spełnienie 
gwarantuje uznanie kompetencji szkoły wyższej przez zespół oceniający  
z jednostki akredytującej; to minima, których spełnienie przez szkołę 
wyższą bądź instytut gwarantuje uzyskanie pozytywnego wyniku procesu 
akredytacji; w polskim systemie akredytacji wymagania te odnoszą się  
do oczekiwań związanych z programem studiów, mają na celu 
zagwarantowanie minimalnego poziomu jakości świadczonej usługi 
edukacyjnej). 
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http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/szkolnictwo-wyzsze/artykul/ujednolicony-tekst-ustawy-prawo
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Rysunek nr 5: Akredytacja w szkole wyższej-cechy charakterystyczne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Źródło: A. Sztejnberg: Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstawy pomiaru jakości 

kształcenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 73 [w:] D. Wosik: Rola  
i miejsce akredytacji i certyfikacji w ocenie oraz doskonaleniu jakości kształcenia w polskim 
szkolnictwie wyższym, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1/2003, s. 89-95 

 

Utworzenie PKA było ostatnim etapem zapoczątkowanej w latach 
dziewięćdziesiątych reformy szkolnictwa wyższego. Przejęła ona w całości 
dotychczasowe zadania Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa 
Zawodowego oraz część zadań realizowanych przez Radę Główną Szkolnictwa 
Wyższego. Ustawowo została wyposażona w nowe uprawnienia związane z oceną 
jakości świadczenia usługi edukacyjnej poszczególnych kierunków studiów we 
wszystkich szkołach wyższych państwowych i niepaństwowych.

49
 

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących rodzaj ocen i ich cel jest 
„właściciel” instytucji oceniającej. W przypadku, kiedy „właścicielem” są organy 
administracji państwowej, jednym z podstawowych celów oceny jest kontrola, czy 
szkoły wyższe prawidłowo wydają środki finansowe przekazane im z budżetu.

50
 

Kiedy ocena dokonywana jest przez środowiskową agendę, to jej podstawowym 
celem jest podnoszenie jakości świadczonej usługi, podnoszenie motywacji do 

                                                 
49

 www.menis.gov.pl (pobrano 14.01.2009 r) 
50

 E. Chmielecka: Systemy zapewniania jakości kształcenia w świecie-kierunek zmian (w:) Jakość 
kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, Szkoła Wyższa im. Pawła 
Włodkowica w Płocku. Płock 2000, s. 159-160 
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poprawy jakości, wdrażanie wewnętrznych mechanizmów zapewnienia jakości, 
przekazanie informacji studentom.

51
 

W Polsce istnieje wiele Komisji Akredytacyjnych w zależności od typu szkoły 
wyższej, w której one funkcjonują

52
 (zob. tab. 1). 

 

Tabela nr 1: Klasyfikacja wybranych Komisji Akredytacyjnych w Polsce. 
 

Typ szkoły 
wyższej 

Nazwa Komisji 
Akredytacyjnej 

Podstawa 
Działania 

Inicjator 

Uniwersytety Uniwersytecka 
Komisja 
Akredytacyjna 
(UKA) 

Porozumienie 
Uniwersytetów na 
Rzecz Jakości 
Kształcenia 

Konferencja 
Rektorów 
Uniwersytetów 
Polskich 

Politechniki Komisja 
Akredytacyjna 
Uczelni 
Technicznych 
(KAUT) 

Porozumienie 
Konferencji 
Rektorów Polskich 
Uczelni 
Technicznych w 
sprawie 
zapewnienia jakości 
kształcenia 

Konferencja 
Rektorów Polskich 
Uczelni 
Technicznych 

Akademie 
Ekonomiczne 

Komisja 
Akredytacyjna 
Fundacji Promocji i 
Akredytacji 
Kierunków 
Ekonomicznych 
(FPAKE) 

Statut Fundacji 
Promocji i 
Akredytacji 
Kierunków 
Ekonomicznych 

Konferencja 
Rektorów Uczelni 
Ekonomicznych 

Wyższe szkoły 
pedagogiczne 

Komisja 
Akredytacyjna 
Wyższych Szkół 
Pedagogicznych 
(KAWSP) 

Porozumienie 
Wyższych Szkół 
Pedagogicznych na 
rzecz jakości 
kształcenia 

Konferencja 
Rektorów Wyższych 
Szkół 
Pedagogicznych 

Źródło: M. Wójcicka, Systemy zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej: 

tendencje i kierunki zmian [w:] K. Wenta (red.): Diagnoza i ewaluacja w reformie 
edukacyjnej, Agencja Wydawnicza KWADRA, Szczecin 2002, s. 40-41 

 

Komisja Akredytacyjna Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych została powołana w 2001 roku, jej zadaniami są m.in.: 
opracowywanie standardów, prowadzenie procesu akredytacji, podejmowanie 
decyzji o przyznaniu akredytacji (zatwierdzana później przez Radę Fundacji). 

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna została powołana w 1998 roku,  
jej celem jest uzgodnienie i ujednolicenie standardów jakości kształcenia  
w uniwersytetach oraz stworzenie systemu akredytacji kierunków studiów. 

 

                                                 
51

 R. Brown, The New UK Quality Framework, “Higher Education Quarterly” 2000, nr 4, vol. 54,  
s. 330-331 

52
 Oprócz wymienionych w tabeli istnieje również Komisja Akredytacyjna Wyższego Szkolnictwa 
Zawodowego, Komisja Akredytacyjna Akademii Wychowania Fizycznego, Komisja Akredytacyjna 
Uczelni Rolniczych, Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych. 
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Strategiczne zamierzenia w dziedzinie edukacji w Polsce wpisują się w ramy 
Strategii Lizbońskiej, zgodnie z którą wszystkie państwa członkowskie powinny 
dołożyć starań, aby gospodarka europejska stała się do 2010 roku najbardziej 
konkurencyjną i dynamiczną gospodarką w świecie, opartą na wiedzy, zdolną do 
trwałego wzrostu, tworzącą coraz większą liczbę miejsc pracy i zapewniającą 
większą spójność społeczną.

53
 

Drogę do osiągnięcia głównego celu Strategii Lizbońskiej poprzez działania  
w dziedzinie edukacji przedstawia program prac Edukacja i szkolenie 2010, 
przyjęty przez Ministrów Edukacji UE oraz Komisję Europejską w 2002 roku, 
obejmujący wszystkie szczeble edukacji ogólnej i zawodowej. W programie tym 
sformułowano trzy grupy celów strategicznych:

54
 

1. Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE nowych zadań 
społeczeństwa opartego na wiedzy oraz zmieniających się metod i treści 
nauczania i uczenia się. 

2. Ułatwianie powszechnego dostępu do systemów edukacji, działanie na 
rzecz zwiększenia szans zdobycia i utrzymania zatrudnienia oraz rozwoju 
zawodowego, jak również aktywności obywatelskiej, równości szans  
i spójności społecznej. 

3. Otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat w związku  
z koniecznością lepszego dostosowania edukacji do potrzeb pracy 
zawodowej i wymagań społeczeństwa oraz sprostowania wyzwaniom 
wynikającym z globalizacji. 

W myśl powyższych celów program Edukacja i szkolenie 2010 obejmuje 
następujące działania:

55
 

- poprawę jakości i efektywności edukacji szkoleń, ich dostępności  
i otwartości; 

- pogłębienie mobilności europejskiej w dziedzinie edukacji i szkoleń  
z tematyki europejskiej; 

- realizację postulatu uczenia się przez całe życie (lifelong learning); 
- poprawę przejrzystości i porównywalności systemów kwalifikacji 

uzyskiwanych w krajach UE. 
Nadzór prac związanych z wdrażaniem programu Edukacja i szkolenie 2010 

następuje poprzez takie formy współpracy, jak: wspólne sprawozdanie okresowe 
KE i Rady UE na temat wdrażania programu, raport okresowy KE odnośnie do 
postępu w realizacji programu, prace w grupach roboczych, prace w klastrach 
partnerskich, prace w Grupie Koordynującej Wdrażanie Programu Edukacja  
i szkolenie 2010.

56
 

W styczniu 2006 roku zostało sporządzone przez Komisję Europejską i Radę 
ds. Edukacji sprawozdanie na podstawie raportów krajowych pt: „Modernizacja 
systemów edukacji szkoleń: ważny wkład na rzecz dobrobytu i spójności 

                                                 
53

 Education and training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010; www.menis.gov.pl 
(pobrano 05.05.2005 r.) 

54
 Ibidem. 

55
 Education and training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010; www.menis.gov.pl 
(pobrano 05.05.2009 r.) 

56
 Ibidem 

http://www.menis.gov.pl/
http://www.menis.gov.pl/
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społecznej w Europie”, w którym została zawarta ocena wdrażania programu 
Edukacja i szkolenie 2010

57
 (zob. rys. 6). 

 

Rysunek nr 6. Ocena realizacji programu Edukacja i szkolenie 2010 w Polsce  

(w opinii Komisji Europejskiej i Rady ds. Edukacji) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Polska na tle…, op. cit., s. 24-34 
 

W polityce edukacyjnej w Polsce program Edukacja i szkolenie 2010 został 
uwzględniony. Mechanizm nadzorowania wdrażania programu przez różne resorty 
i partnerów społecznych nie został jeszcze wypracowany. Nastąpił niewielki wzrost 
nakładów na oświatę i szkolnictwo wyższe w porównaniu z poprzednimi latami  
(w 2003 odsetek PKB wyniósł 6,4%). Zauważa się jednak, iż Polska przeznacza za 
mało środków finansowych (dwukrotnie mniej na wszystkie szczeble oświaty) na 
kształcenie jednego studenta w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. 
Komisja Europejska i Rada ds. Edukacji dostrzega fakt, iż ocena inwestycji na 
edukację nie powinna ograniczać się do porównania wysokości nakładów, lecz 
uwzględniać ich optymalne wykorzystanie. 

Dużą rolę w dalszym rozwoju i zwiększeniu atrakcyjności kształcenia 
zawodowego odgrywają pracodawcy. Proces kształcenia się u nich uczniów 
(studentów) jest alternatywą dla praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkół 
wyższych i centrach kształcenia praktycznego. Należy zmodernizować programy 
kształcenia, by były adekwatne do wymogów rynku pracy. 

Nadal jest zbyt mały odsetek Polaków w wieku 25-64 lat posiadających 
wykształcenie wyższe (odpowiednio 19,6% w Polsce, 20,8% w OECD oraz 19,7% 

                                                 
57

 Polska na tle innych państw członkowskich UE w realizacji Programu Edukacja i szkolenie  
2010 – materiał opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy 
Międzynarodowej, listopad 2006. 

Wnioski z oceny realizacji programu Edukacja i szkolenie 2010 w Polsce 

(w opinii Komisji Europejskiej i Rady ds. Edukacji) 
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w UE), natomiast w najmłodszej grupie wiekowej (25-34 lata) w Polsce wskaźnik 
ten jest istotnie wyższy (32,1%) niż przeciętny dla krajów OECD (26,9%) czy Unii 
Europejskiej (26,1%).

58
 

Komisja Europejska i Rada ds. Edukacji postuluje, aby nadal państwa 
członkowskie wspierały mobilność w edukacji ze względu na zróżnicowaną skalę 
liczby studiujących w krajach UE. Ograniczona oferta studiów w językach obcych  
i bariera językowa są głównymi przyczynami braku zainteresowania studiowaniem 
w Polsce.

59
 

Realizacja zadań dokonanych w ramach programu Edukacja i szkolenie 2010 
w Polsce zmierza w dobrym kierunku, co wynika z powyższej oceny. Jednak 
Polska musi zmierzyć się w działaniach edukacyjnych jeszcze z wieloma 
problemami. 

Strategia systemu edukacji na lata 2007-2013 zakłada, iż edukacja w Polsce 
jako integralny system kształcenia i wychowania będzie:

60
 

- ułatwiać każdemu realizację aspiracji oraz rozwój własny i wykorzystanie 
możliwości; 

- przygotowywać do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu 
społecznym, kulturalnym i gospodarczym w wymiarze lokalnym, 
narodowym i globalnym; 

- reagować na zmiany związane z rozwojem nauki, nowoczesnych 
technologii i globalizacją; 

- szybko i elastycznie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku 
pracy. 

Do podstawowych zadań, jakie stoją jeszcze przed polskim systemem 
edukacji, należy:

61
 

a) w oświacie: 
- wyrównywanie szans edukacyjnych; 
- przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej; 
- dostosowanie treści sposobów nauczania do możliwości 

ucznia/wychowanka oraz do wymogów zmieniającego się, 
współczesnego świata; 

- poprawa efektywności zarządzania między innymi poprzez: precyzyjne 
określenie zakresu kompetencji administracji rządowej i samorządowej 
oraz dyrektorów szkół, placówek i zespołów nauczycielskich; 

- poprawa efektywności systemu kształcenia, doskonalenia oraz 
zatrudniania nauczycieli. 

b) w szkolnictwie wyższym: 
- wprowadzenie zmian w systemie finansowania szkolnictwa wyższego, 

w tym w szczególności: powszechnej częściowej odpłatności za studia 
skorelowanej z systemem kredytów studenckich, wprowadzenie 
systemu dopłat do czesnego dla studentów w formie stypendiów  
o charakterze socjalnym i motywacyjnym; 
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 H. Gołaszewska, A. Franecka, M. Ulatowska, J. Górska (red.), Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 
roku, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010, s. 43-44 
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 Polska na tle…, op. cit., s. 24 -34 

60
 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu: Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, sierpień 
2005 
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 Ibidem 
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- podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod 
kształcenia; 

- zwiększenie współpracy między szkołami wyższymi a gospodarką; 
- otwarcie szkół wyższych na kształcenie ustawiczne. 

c) w kształceniu ustawicznym: 
- kształtowanie postaw proedukacyjnych obywateli; 
- upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem 

i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji ogólnych 
(np. języki obce); 

- zbudowanie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych 
poza systemem przez certyfikację (uznanie formalne) oraz uznanie  
w praktyce (przez pracodawców); 

- traktowanie w sposób priorytetowy ludzi starszych i o niskich 

kwalifikacjach (podtrzymanie aktywności zawodowej) oraz ludzi 
młodych, także po studiach wyższych (promowanie przedsiębiorczości  
i konkurencyjności); 

- wprowadzanie efektywnych mechanizmów współfinansowania kosztów 
kształcenia ustawicznego ze środków publicznych i prywatnych. 

Według J. Delorsa edukacja jest ogółem wpływów na jednostki i grupy ludzkie, 
sprzyjających takiemu ich rozwojowi, by stały się one świadomymi i twórczymi 
członkami wspólnoty społecznej, kulturowej i narodowej. Aby były zdolne również 
do aktywnej samorealizacji własnej tożsamości i rozwijania własnego Ja, poprzez 
podejmowanie zadań ponadosobistych. Tylko taka edukacja może odegrać 
znaczącą rolę w społecznym, gospodarczym i kulturowym rozwoju społeczeństwa. 
Inwestowanie w kapitał ludzki jest najbardziej efektywne ekonomicznie.

62
 Edukacja 

jest ważnym warunkiem budowania świata jako rzeczywistości duchowej  
i materialnej w skali kraju, Europy i współczesnego świata. Musi radzić sobie  
z nadmiarem wiedzy, jej szybką dezaktualizacją i zmianą ludzkich kwalifikacji. Jest 
społeczną wartością i ludzkim kapitałem oraz nadzieją na przyszłość.

63
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 Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, J. Delors (red.),  
W. Rabczuk (tłumaczenie z francuskiego): Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Warszawa: 
Stowarzyszenie Oświatowców Polskich 1998, s. 32 

63
 S. Cichoń, Nowa reforma edukacji-lepsza jakość kształcenia, Z. Andrzejak, L. Kacprzak, K. Pająk 
(red.): Polski system edukacji po reformie 1999 roku-stan, perspektywy, zagrożenia. Poznań-
Warszawa 2005, s. 216 
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Rysunek nr 7: Model zarządzania procesami konsumpcji usług edukacyjnych w szkole wyższej. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
Reasumując powyższe rozważania podjęto próbę nakreślenia modelu 

zarządzania procesami konsumpcji usług edukacyjnych w szkole wyższej, który 
może być pomocny w ocenie konsumpcji usług edukacyjnych oraz w podnoszeniu 
jakości kształcenia przez władze uczelni (zob. rys. 7). 

W modelu zarządzania procesami konsumpcji usług edukacyjnych w szkole 
wyższej studenci szkół wyższych i ich potrzeby, zainteresowania, aspiracje 
realizowane są przez szkołę wyższą w postaci usługi edukacyjnej. 

Na poziom konsumpcji usługi edukacyjnej mają wpływ następujące czynniki: 
a) w aspekcie otoczenia zewnętrznego: 

- otoczenie polityczne: przestrzeganie prawa, efektywność i skuteczność 
kształcenia; 

- otoczenie społeczne: efektywność finansowania, skuteczność 
kształcenia, wzrost konkurencyjności i rozwój gospodarki krajowej, 
panująca moda na określony kierunek studiów; 

- otoczenie gospodarcze: jakość absolwentów, wzrost potencjału 
intelektualnego organizacji. 

b) w aspekcie możliwości i zasobów: ludzie, finanse, materiały, wiedza; 
c) w aspekcie zarządzania szkołą wyższą: zrealizowana misja i cele uczelni, 

satysfakcjonujący stan i poziom uczelni, rozpoznawalna marka, dogodna 
lokalizacja, nowe, atrakcyjne kierunki studiów, wizerunek, kontakty krajowe 
i zagraniczne uczelni z ośrodkami, instytucjami, przedsiębiorstwami, 
umiarkowane ceny; 

d) w aspekcie kadry: prowadzenie badań naukowych, przekazywana wiedza, 
dorobek naukowy i dydaktyczny, komunikatywność, rzetelność, 
kreatywność, profesjonalizm, elastyczność, życzliwość oraz obiektywizm; 

e) w aspekcie procesu kształcenia: jakość kształcenia (wartość merytoryczna 
zajęć na wysokim poziomie, satysfakcjonująca realizacja programu 
nauczania, stosowanie różnych metod nauczania przez nauczycieli 
akademickich), wiedza, kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy, 
kompleksowość usługi edukacyjnej, nowatorskie programy nauczania. 

Do efektów procesu kształcenia studentów można zaliczyć wykształcenie, 
osiągnięcia, samorealizację co daje w rezultacie satysfakcję z usługi edukacyjnej 
szkoły wyższej. 

Podsumowując można stwierdzić, że w zarządzania placówką edukacyjną, 
jaką jest szkoła wyższa, dużo uwagi poświęca się organizacyjnej sprawności  
i racjonalności działania, technikom kierowania ludźmi, planowaniu i projektowaniu 
procesu edukacyjnego, doskonaleniu jakości pracy dydaktycznej i naukowej, 
systemowi szkolnictwa wyższego, zakresowi i czynnikami wpływającymi na udział 
studentów w procesie kształcenia, a także pozostałych procesach tego 
specyficznego przedsiębiorstwa.

1
 

Funkcjonowanie szkoły wyższej na rynku usług edukacyjnych wiąże się  
z procesami skutecznego zarządzania. Warunki ekonomiczne są istotną 
determinantą efektywności skutecznego zarządzania szkołą wyższą, ponieważ 
oddają poziom oferowanych usług edukacyjnych. Często niewystarczające dotacje 
budżetowe wymuszają na uczelniach starania o dodatkowe środki. Wykonanie 

                                                 
1
 M. Geryk, Rynek uczelni…, op. cit., s. 96-97 
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przedsięwzięć, które wpływają na ocenę zadań zarządzania szkołą wyższą, 
patrząc poprzez perspektywę finansową, wymaga zwiększenia efektywności 
działań uczelni oraz doskonalenia procesu jakości oferowanych usług 
edukacyjnych. Szkoła wyższa ma za zadanie dostosowywać ofertę świadczonej 
usługi edukacyjnej do potrzeb jej beneficjenta, w kontekście badań rynkowych, 
zatem powinna analizować trendy na poszczególnych rynkach oraz badać 
zachowania konsumenckie. 

 
Streszczenie 
Można stwierdzić, że aby szkoła wyższa odnosiła sukces, musi być kierowana 

i nadzorowana w sposób przejrzysty i systematyczny. 
W artykule zdefiniowano zarządzanie i jego przesłanki dla szkolnictwa 

wyższego, wskazując przy tym szczególne wymiary zarządzania organizacją, którą 
jest uczelnia. Stwierdzono, że szkoła wyższa postrzegana jest poprzez składowe, 
które decydują w powiązaniu ze sobą o sukcesie realizacji złożonych celów 
edukacyjnych. Scharakteryzowano szkołę wyższą jako organizację zorientowaną 
na proces i zmiany zachodzące na przestrzeni lat. Podjęto próbę skonstruowania 
modelu zarządzania procesami konsumpcji usług edukacyjnych w szkole wyższej. 

Szkoła wyższa jako organizacja pełniąca funkcję usługową powinna sięgnąć 
po sposoby zarządzania z przemysłu, tak jak każde przedsiębiorstwo. Aby mogła 
utrzymać się na rynku, musi doskonalić się i zmieniać w zależności od potrzeb 
klienta.

2
 

 
Summary 
It may be stated that a higher school must be directed and managed in  

a systematic and transparent way in order to be successful. 
The article defines management and its advice for higher education 

emphasizing organization management’s dimensions. It was pointed out that  
a higher school is perceived through components that decide about the success of 
complex educational goals’ realization. 

A higher school was described as an organization focused on processes and 
changes taking place within the space of many years. The attempt was made 
towards creating the model of managing the processes of educational services 
consumption in higher education. 
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Rafał KLIMEK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

DZIAŁANIA OPOLSKIEGO CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI W 
KONTEKŚCIE NIEBEZPIECZEŃSTWA WYSTĄPIENIA SKUTKÓW KRYZYSU 

GOSPODARCZEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 
 

 
Światowy kryzys gospodarczy w ostatnich latach zaznaczył swoją obecność  

w mniejszym bądź większym stopniu w wielu państwach na świecie. Jedną  
z najważniejszych przyczyn jego powstania był kryzys neoliberalizmu, jako modelu 
dominującego we współczesnej gospodarce światowej. Wartości neoliberałów 
zdecydowanie przeceniają indywidualizm i niepotrzebnie hołubią chciwość, 
wynosząc tę przywarę do rangi cnoty napędzającej gospodarką, a także lekceważą 
społeczne aspekty gospodarowania i nie postrzegają człowieka jako centrum 
procesu reprodukcji.

1
 W sferze wartości neoliberalizm prowadzi do ufinansowienia 

bez mała wszystkiego, gdyż zgodnie z tą doktryną można handlować i warto 
wszystkim, co może przynosić zyski, także oczekiwaniami.

2
 

Skutki kryzysu miały także swoje negatywne następstwa w Polsce. Działania 
antykryzysowe podejmowane były i są na poziomie centralnym, ale także na 
szczeblu regionów. Mając na uwadze zagrożenia ekonomiczne, jakie rysowały się 
w 2008 roku nad sektorem biznesu w województwie opolskim, Zarząd 
Województwa Opolskiego podjął różnego rodzaju działania prewencyjne, które 
zostały ujęte w dokumencie pod nazwą Program Ograniczenia Skutków Kryzysu 
Gospodarczego w Regionie Opolskim.

3
 Dokument ten stanowił zwięzłe 

podsumowanie prac powołanego jeszcze pod koniec 2008 roku przez władze 
regionu Zespołu Monitorującego Kryzys Gospodarczy w Województwie Opolskim. 
Najważniejszym celem Programu było uruchomienie przepływów finansowych 
mających na celu zapewnienie wzrostu gospodarki regionu poprzez aktywną, 
proinwestycyjną postawę samorządów i przedsiębiorców.

4
 

Istotny ciężar działań organizacyjnych i operacyjnych wynikających  
z wdrażania ww. dokumentu został skoncentrowany na instytucji powołanej do 
życia przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2007 roku, której celem jest 
wspieranie szeroko rozumianego sektora biznesu w regionie.

5
 

Działania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w zakresie realizacji 
Programu Ograniczenia Skutków Kryzysu Gospodarczego w regionie opolskim 
koncentrowały się na dwóch priorytetach tego dokumentu, będących  
w kompetencji OCRG. Pierwszy priorytet dotyczył maksymalnego wykorzystania 

                                                 
1
 G.W. Kołodko, Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, „Ekonomista” 2010, nr 1.s.121 

2
 Ibidem 

3
 Program Ograniczenia Skutków Kryzysu Gospodarczego w Regionie Opolskim, Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, Opole 24.03.2009 

4
 Ibidem, s. 2 

5
 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zostało powołane uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego 
nr V/38/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku, jako jednostka budżetowa Samorządu Województwa 
Opolskiego. Oficjalnie rozpoczęło swoją działalność 2 maja 2007 roku. Celem powstania nowej 
jednostki było połączenie w jednym ośrodku wszystkich dotychczasowych rozproszonych działań  
w regionie, inspirujących i wspierających zmiany strukturalne w dziedzinie gospodarki, rozwoju 
przedsiębiorczości i innowacji. 
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środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013, natomiast priorytet drugi polegał na budowaniu 
partnerstwa w regionie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zwiększaniu 
atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 

Maksymalne wykorzystanie środków unijnych dostępnych w ramach 
programów operacyjnych wdrażanych na poziomie regionalnym i krajowym 
realizowano poprzez następujące działania: 

 
Zwiększenie dostępu do kredytów dla przedsiębiorstw – 

dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych. 
W dniu 9 października 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą 

nr 3965/2009 przyjął wzór umowy o dofinansowanie (przekazania dotacji na 
utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu 
pożyczkowego) projektu w ramach Działania 1.2 Zapewnienie dostępu do 
finansowania przedsiębiorczości RPO WO 2007 – 2013 stosowanego przez 
Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Zgodnie z przyjętym wzorem Beneficjent może 
ubiegać się o 100% dofinansowania projektu. Instytucja Pośrednicząca II stopnia  
w dniu 9 grudnia 2009 r. podpisała 3 umowy na kwotę dofinansowania z EFRR 
56 000 000,00 PLN (tj. 100% dofinansowania projektu). Celem zwiększenia 
dostępu do finansowania przedsiębiorczości dokapitalizowane zostały trzy 
regionalne fundusze pożyczkowe. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w dniu  
6 września 2010 roku podpisała 1 umowę na kwotę dofinansowania z EFRR 
20 000 000,00 PLN (tj. 100% dofinansowania projektu). Celem zwiększenia 
dostępu do finansowania przedsiębiorczości dokapitalizowany został regionalny 
fundusz pożyczkowy. 

Przedsiębiorcy uzyskali możliwość skorzystania z pożyczek udzielanej ze 
środków unijnych przez: 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
(WFOŚiGW) dla prowadzących działalność lub realizujących inwestycję na 
terenie województwa opolskiego. 

• Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w ramach 
Funduszu Mikro-Pożyczkowego. Pożyczki skierowane były do małych 
przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego lub 
śląskiego na cele inwestycyjne – zakup nieruchomości, budowa, 
adaptacja, remont lub przebudowa nieruchomości, zakup maszyn, 
urządzeń, pojazdów użytkowych (nowych lub używanych), zakup 
wyposażenia biura, cele obrotowe – zakup materiałów, surowców, towarów 
handlowych. 

• Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Pożyczki skierowane są do 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spoza województwa opolskiego 
na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego. Przeznaczenie 
pożyczek: zakup nieruchomości, budowa, remont lub przebudowa 
nieruchomości, zakup maszyn i urządzeń, zakup pojazdów, zakup 
wyposażenia biura, inne, nie mające charakteru konsumpcyjnego, zakup 
materiałów i surowców lub towarów (środki obrotowe). 
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Zdynamizowanie procesu wydawania środków z Unii Europejskiej dla 
przedsiębiorców. 

W województwie opolskim wykorzystanie funduszy unijnych, poza środkami 
pozyskanymi w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania, systematycznie wzrastało  
i kształtowało się na koniec 2011 roku na poziomie 93%.

6
 Dostępność tych 

środków umożliwiła wielu przedsiębiorcom zrealizowanie szeregu strategicznych 
inwestycji, zarówno podnoszących wydajność produkcji, jak i innowacyjność. 
Instrumenty polityki spójności przyczyniły się również do złagodzenia globalnego 
spowolnienia gospodarczego, które miało miejsce w województwie opolskim, jak  
i w całym kraju. Szacuje się, że około połowa wzrostu wypracowanego w Polsce 
PKB w 2009 i 2010 i 2011 r. została osiągnięta dzięki funduszom unijnym z polityki 
spójności.

7
 

W odpowiedzi na globalne spowolnienie gospodarcze Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki zostało zobligowane do zdynamizowania procesu naboru, 
oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Działania te w połączeniu z decyzją 
Instytucji Zarządzającej RPO, czyli Zarządem Województwa Opolskiego  
o zwiększeniu alokacji w poszczególnych naborach, spowodowały dofinansowanie 
znaczącej liczby projektów w poszczególnych naborach. Chodziło bowiem  
o udostępnienie sektorowi MSP w regionie kapitału służącego inwestycjom, które 
zgodnie z założeniami miałyby pobudzić gospodarkę województwa opolskiego. 

Kolejnym istotnym działaniem mającym zamortyzować skutki kryzysu 
gospodarczego była zmiana wymogów formalnych związanych z przedkładaniem 
dokumentów potwierdzających posiadanie środków na finansowanie projektów na 
etapie składania wniosku przez przedsiębiorstwa. W dniu 9 października 2009 r. 
Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3963/2009 przyjął Vademecum dla 
beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom II-Przygotowanie i wybór projektów  
w ramach RPO WO 2007-2013 wersja nr 8, z którego wynikało, iż beneficjent, 
który nie może udokumentować zabezpieczenia środków własnych tzn. ubiega  
się o promesę kredytową zobowiązany jest do załączenia do wniosku  
o dofinansowanie deklaracji, w której potwierdza, że udokumentuje posiadanie 
środków własnych w terminie nie dłuższym niż 45 dni kalendarzowych od dnia 
podjęcia przez Zarząd Województwa Opolskiego – IZ RPO WO 2007-2013 
uchwały przyjmującej listę rankingową projektów do dofinansowania. Zmiana 
została pozytywnie odebrana przez przedsiębiorców, dla których koszty uzyskania 
promesy bankowej już na etapie składania dokumentacji projektowej stanowiły 
często istotną barierę finansową. 

W dniu 12 lutego 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych  
z realizacją programów operacyjnych,

8
 na podstawie, której zniesione zostało 

ograniczenie przyznawania zaliczek dla przedsiębiorstw. Z kolei 9 marca 2009 r. 
Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o przyznaniu w ramach RPO  
WO 2007-2013 zaliczek przedsiębiorcom. Na początku czerwca 2009 r. Zarząd 
Województwa Opolskiego przyjął wzór umowy o dofinansowanie umożliwiający 

                                                 
6
 Według danych Krajowego Systemu Informatycznego na dzień 30.12.2011 r. 

7
 Zobacz: Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami  
UE Raport 2010. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2010 

8
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, Dz.U. Nr 23, poz.140 
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przyznawanie przedsiębiorcom dofinansowanie w formie zaliczki, co również 
stanowiło ułatwienie w montażu finansowym inwestycji współfinansowanych  
ze środków RPO WO 2007-2013. 

 
Działania informacyjno-promocyjne. 
Istotnym elementem służącym ograniczaniu skutków kryzysu gospodarczego 

w województwie opolskim była działalność punktów informacyjnych w zakresie 
promowania środków unijnych skierowanych do sektora MSP na Opolszczyźnie. 

W związku z sytuacją gospodarczą, jaka zaistniała w gospodarce światowej  
w ostatnich latach oraz utrzymującym się światowym kryzysem gospodarczym 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki podejmowało szereg działań o charakterze 
informacyjnym, zapobiegających pogłębianiu się niekorzystnej sytuacji w sektorze 
przedsiębiorczości oraz mających na celu zachęcenie przedsiębiorców 
województwa opolskiego do aplikowania o środki UE. Działalność instytucji w tym 
zakresie przejawia się m. in. w szeroko pojmowanych akcjach promocyjnych  
i informacyjnych skierowanych do sektora zarówno przyszłych, jak i działających 
już na rynku przedsiębiorców. Kampanie informacyjno-promocyjne prowadzono 
przez Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich (LPI), należący do 
sieci koordynowanej przez MRR. 

Spotkania informacyjne organizowane przez LPI na terenie regionu miały 
charakter kompleksowy – pozwalają zdobyć przedsiębiorcy wszechstronną 
informację w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów z programów 
operacyjnych dostępnych w skali regionalnej, jak i na szczeblu centralnym. 
Ważnym elementem pracy LPI była także szeroko zakrojona promocja dobrych 
praktyk, (przykłady inwestycji zrealizowanych ze środków RPO WO 2007-2013)  
w regionie. Wszelkie działania informacyjno – promocyjne, realizowane przez LPI 
przy OCRG miały charakter ponadlokalny – co wynika ściśle z roli OCRG jako IP II 
dla RPO WO 2007-2013. 

W ramach działań informacyjnych konsultanci Lokalnego Punktu 
Informacyjnego w OCRG udzielali na bieżąco informacji na temat możliwości 
pozyskania środków z RPO WO 2007-2013, PO KL, PO IG, PO I IS oraz PROW 
2007-2013, a także z Powiatowych Urzędów Pracy. Ponadto LPI udzielał 
dodatkowych informacji m. in. na temat możliwości pozyskania środków z funduszy 
pożyczkowych udzielanych przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Inicjatyw 
Lokalnych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wszelkiego rodzaju działania informacyjne (telefon, mail, wizyta 
bezpośrednia) obejmowały także nową usługę z zakresu rozliczania i kontroli 
projektów realizowanych ze środków unijnych. 

Działaniem komplementarnym do udzielanych informacji na temat rozliczania  
i kontroli projektów była kampania informacyjna dla beneficjentów I Osi 
Priorytetowej RPO WO 2007-2013, obejmująca cykl spotkań dla przedsiębiorców 
rozliczających projekty dofinansowane z OCRG. Spotkania prowadziły 
kompetentne osoby z merytorycznych działów, tj. Działu Rozliczeń i Dział Kontroli, 
funkcjonujących w ramach OCRG. Miały one charakter warsztatowy i cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którzy dzięki nim uzyskali 
praktyczną pomoc ze strony instytucji finansującej przy rozwiązywaniu problemów 
powstających przy rozliczaniu wniosków o płatność, jak i bieżących kontrolach 
realizowanych projektów. Działania konsultacyjne w tym zakresie pokazywały 
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beneficjentom, że rola OCRG nie kończy się na przyznaniu dofinansowania, ale 
polega też na bieżącym wsparciu przy dalszym procedowaniu nad dokumentacją 
finansową projektów. 

W 2011 roku przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych 
beneficjentów funduszy unijnych, organizowanych w kolejnych miastach 
powiatowych województwa opolskiego. Zakres spotkań obejmował praktyczne 
możliwości wsparcia inwestycji ze źródeł zewnętrznych, takich jak bezpośrednie 
dotacje unijne lub pożyczki na preferencyjnych warunkach. W spotkaniach tych na 
zaproszenie OCRG brali udział przedstawiciele instytucji okołobiznesowych, takich, 
jak Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalna Instytucja 
Finansująca (RIF), a także Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych 
Spółka z o.o. 

Spotkania informacyjno-promocyjne dla przedsiębiorców odbywały się we 
wszystkich powiatach i były powtarzane cyklicznie w latach 2009-2011. Ponadto  
w związku z objęciem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zainicjowany 
został cykl spotkań z uczniami szkół powiatu opolskiego, mający na celu 
propagowanie wśród młodzieży szeroko pojętej wiedzy na temat funduszy 
unijnych, Unii Europejskiej oraz coraz bardziej znaczącej roli Polski w Radzie Unii 
Europejskiej. 

Kompleksowa działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego przekładała się 
na budowanie pozytywnego wizerunku OCRG wśród przedsiębiorców oraz ciągłe 
poszerzanie wiedzy potencjalnych beneficjentów na temat funduszy unijnych  
i możliwości korzystania z nich oraz alternatywnych źródeł finansowania biznesu. 
Poprzez kontakt bezpośredni lub też pośredni każda osoba zainteresowana 
uzyska w jednym miejscu kompleksową i rzetelną informację oraz wszelkie 
niezbędne dane adresowe do podmiotów udzielających wsparcia. Dodatkowo 
beneficjenci realizujący już projekty korzystali na bieżąco z merytorycznej pomocy 
konsultantów w ramach usługi dotyczącej rozliczania i kontroli wniosków 
aplikacyjnych. 

Drugim istotnym elementem walki z kryzysem gospodarczym w województwie 
opolskim było budowanie partnerstwa w regionie na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej. Powyższy priorytet 
wdrażano poprzez tzw. część agencyjną OCRG. W zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości zrealizowanych zostało kilka projektów ponadnarodowych. 
Rozwój przedsiębiorczości stanowił istotny element polityki OCRG w regionie,  
w tym celu postawiono na następujące działania: 

• Promocja przedsiębiorczości. 
• Rozwój kooperacyjnych powiązań lokalnych, regionalnych, krajowych  

i ponadnarodowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz instytucjami 
zaangażowanymi w rozwój przedsiębiorczości. 

• Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej. 
• Edukacja w zakresie przedsiębiorczości. 
• Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE, krajowych  

i budżetu państwa. 
W ramach promocji przedsiębiorczości w regionie prowadzono także inne 

działania: 
• Opracowano i opublikowano bazę IOB z terenu województwa. 
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• Przeprowadzono kilkadziesiąt imprez służących promocji 
przedsiębiorczości i prezentacji dobrych praktyk (misje handlowe, gale 
biznesu, konkursy promujące najlepszych przedsiębiorców w regionie, 
giełdy kooperacyjne, itp.). 

• Nawiązano liczne kontakty z IOB z kraju i zagranicy, placówkami 
dyplomatycznymi, jednostkami naukowo-badawczymi, JST. 

• Wydano kilka publikacji upowszechniających informacje o programach 
operacyjnych i instytucjach zaangażowanych w dystrybucje środków UE na 
rozwój przedsiębiorstw. 

Kolejnym elementem ograniczania skutków kryzysu gospodarczego  
w regionie opolskim były działania na rzecz wypromowania inicjatyw 
inkubatorowych w gminach i powiatach Opolszczyzny, a następnie zasilenie 
kapitałem finansowym powstających inkubatorów przedsiębiorczości. 

 
Promowanie inicjatyw inkubatorowych na terenie województwa 

opolskiego obejmowało wiele podmiotów, do których zaliczamy: 
• Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku; 
• Inkubator Przedsiębiorczości w Kluczborku; 
• Inkubator Przedsiębiorczości w Oleśnie; 
• Inkubator Przedsiębiorczości w Ujeździe; 
• Inkubator Przedsiębiorczości Branży Budowlanej w Oleśnie przy Macrobau 

sp. z o.o.; 
• Centrum Biznesu w Dobrodzieniu; 
• Centrum Biznesu przy Opolskiej Izbie Rzemieślniczej w Opolu; 
• Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju w Opolu; 
• Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy 

PWSZ w Nysie. 
 

Projekty ponadnarodowe w zakresie innowacji. 
Ważnym aspektem realizacji partnerstwa w regionie na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości stały się realizowane przez OCRG projekty ponadnarodowe  
w zakresie innowacji. 

Adaptacja skutecznych i sprawdzonych dobrych praktyk, które umożliwiają 
rzeczywiste wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz budują partnerskie 
relacje między naukowcami i przedsiębiorcami miała miejsce w ramach 
systemowych projektów współpracy ponadnarodowej „Opening Regional 
Innovation System in the Opolskie Voivodeship” (ORIS I, ORIS II), realizowanych  
z Dolną Austrią, która zaliczana jest do najbardziej innowacyjnych regionów  
UE. Dotychczas zaadaptowano na grunt województwa opolskiego dwie austriackie 
dobre praktyki: „Asystent Innowacji” i „Technology & Innovation Partner Coaching 
Methodology”-Partner Innowacji. 

ORIS II „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship” 
(projekt zrealizowany w 2010r.). 

Adaptacja dobrej praktyki pn. „asystent Innowacji” z Dolnej Austrii na 
Opolszczyznę – współpraca naukowców i przedsiębiorców w celu ułatwienia 
wdrożenia innowacji w firmach 13 Asystentów Innowacji (doktorantów) 
zaproponowało firmom 13 raportów nt. potencjału innowacyjnego firmy. 
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ORIS III „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II” 
w okresie 1.04.2010-30.09.2011-projekt realizowany do 31.03.2012 r. 

Adaptacja dobrej praktyki pn. „Technology & Innovation Partner Coaching 
Methodology” z Dolnej Austrii na Opolszczyznę – bezpośrednie wsparcie rozwoju 
innowacji w firmach. 

Chodziło o nowe podejście (proaktywne)-urzędnik (Partner Innowacji) 
wychodzi naprzeciw potrzebom firmy i proponuje indywidualnie dostosowane 
wsparcie, a nie oczekuje „pasywnie” na zapytania przedsiębiorców. Metoda 
przełamać miała niekorzystny wizerunek urzędnika, była konkretnym wsparciem 
dla firm w regionie. 

 
Działania Na Rzecz Zwiększenia Atrakcyjności Gospodarczej Regionu. 
W ramach realizacji Programu Ograniczenia Skutków Kryzysu 

Gospodarczego OCRG podejmowało szereg działań, zarówno w obszarze 
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, jak i w obszarze wsparcia 
eksportu na Opolszczyźnie. 

W sferze działań proinwestycyjnych OCRG brało udziału  
w międzynarodowych targach inwestycyjnych. Przygotowało także ofertę 
skierowaną bezpośrednio do wyselekcjonowanych firm i inwestorów. Realizowano 
także standardowe działania w zakresie realizacji obsługi projektów 
inwestycyjnych. 

W obszarze działań proeksportowych podejmowano z kolei inicjatywy 
zachęcające przedsiębiorców do aktywności eksportowej. Prowadzono także 
działania informacyjno promocyjne w tym zakresie. Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki podejmowało również inicjatywy mające na celu promocję 
przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego za granicą. 

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera pozyskiwało i nadal pozyskuje nowe 
tereny i obiekty inwestycyjne, w tym także tereny należące do Agencji 
Nieruchomości Rolnych (ANR). Na koniec 2009 r. w bazie COIE znajdowały się 
tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni ok. 4300 ha, natomiast na koniec 
września 2011 r., w związku z zabiegami podjętymi przez COIE-ok. 5000 ha. 
Pozyskane tereny to tereny będące własnością gmin, ANR oraz osób prywatnych. 
Zabiegi dotyczyły m. in. wdrożenia procedur umożliwiających włączenie gruntów 
do podstref specjalnych stref ekonomicznych. 

Przykładowo, nowymi terenami pozyskanymi do bazy ofert COIE stały się: 

 Nysa Radzikowice – 255 ha, w tym ANR 194 ha (156,69 ha-podstrefa 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”) 

 Strzelce Opolskie – Warmątowice – np. 400 ha (własność ANR i osób 
prywatnych) 

Ponadto, COIE na bieżąco współpracowało z samorządami lokalnymi  
w ramach przygotowywania terenów pod przyszłe inwestycje oraz dostawcami 
mediów technicznych pod kątem usuwania barier inwestycyjnych po stronie 
infrastruktury technicznej terenów. Organizowane są również audyty terenów 
inwestycyjnych oraz spotkania z samorządowcami, na których omawiane są istotne 
kwestie związane z możliwościami inwestycyjnymi gmin oraz problemami z jakimi 
borykają się gminy w tym obszarze. 
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Lobbing na rzecz zmiany przepisów prawa. 
Opolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera prowadziło także aktywne 

działania lobbingowe na rzecz zmian w przepisach prawa. 
W ramach ograniczania skutków kryzysu, OCRG przygotowało koncepcję 

zmian w Ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
9
 

dotyczących przekazywania gruntów z zasobów agencji nieruchomości rolnych na 
rzecz samorządu województwa. 

Stanowisko przygotowane przez województwo opolskie zostało przyjęte  
19 grudnia 2008 r. jako Stanowisko Konwentu Marszałków i następnie skierowane 
do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź w tej sprawie przygotował Pan 
Rafał Baniak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki (MG), który 
zapewnił, że MG niezwłocznie przystąpi do weryfikacji terenów inwestycyjnych 
pozostających w zasobie ANR, które mogą stanowić atrakcyjną lokalizację dla 
potencjalnych inwestorów. 

Stanowisko Konwentu Marszałków zostało przekazane 13 lutego 2009 r. 
parlamentarzystom ziemi opolskiej, z prośbą o zapoznanie się z postulowanymi 
zmianami oraz odpowiedzią z Ministerstwa Gospodarki. 

Opolskie Centrum Obsługi Inwestora (COI) nie czekając na zmiany 
legislacyjne, przystąpiło wraz z ANR O/Opole do weryfikacji oferty terenów 
inwestycyjnych znajdujących się w zarządzie ANR pod kątem możliwości 
uwzględnienia ich w prowadzonej przez COI bazie ofert inwestycyjnych. W toku 
kolejnych spotkań z ANR zidentyfikowano kilkanaście lokalizacji, co do których 
podjęto strategiczne decyzje prowadzące do wyodrębnienia ich jako kompleksowej 
oferty inwestycyjnej (chodzi m. in. o nie zawieranie przez ANR umów na wieloletnią 
dzierżawę tych terenów i zgodę Agencji na zmianę przeznaczenia w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego (np. z rolnego na przemysłowy itd.) 
niektórych spośród tych lokalizacji. Jednocześnie COI wystąpiło do samorządów 
lokalnych z terenu województwa z pytaniem o możliwość ich zaangażowania  
w proces uzbrajania tych terenów i budowę dróg dojazdowych. Ponadto, podjęta 
inicjatywa konsultowana jest z Polską Agencją Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych (PAIiIZ), która z kolei współpracuje z Ministerstwem Gospodarki  
w sprawie utworzenia Krajowego Zasobu Terenów Inwestycyjnych, do którego 
weszłyby przede wszystkim tereny pozostające w zasobach ANR. 

W ślad za podjętymi w 2009 i 2010 r. ww. działaniami COIE zorganizowało 
wizyty pracowników PAIiIZ w województwie opolskim, które miały na celu 
zaudytowanie największych terenów inwestycyjnych (w tym również będących 
własnością ANR), które docelowo mają znaleźć się w Katalogu Ofert 
Inwestycyjnych PAIiIZ. 

Natomiast, bieżące monitorowanie sytuacji w przedmiotowym zakresie 
pozwoliło na stwierdzenie, iż Ministerstwo Gospodarki nie podjęło dalszych działań 
dot. ewentualnego procesu legislacyjnego postulowanych zmian. Ponadto, prośba 
skierowana do opolskich parlamentarzystów o wsparcie w lobbowaniu w sferach 
rządowych kwestii określonych w Stanowisku Konwentu Marszałków pozostała bez 
odpowiedzi. 

 

                                                 
9
 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 
Dz.U. 1991 Nr 107 poz. 464 
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Zagrożenia dla sektora przedsiębiorstw Opolszczyzny w kontekście 
drugiej fali kryzysu światowego. 

Nadchodząca druga fala światowego kryzysu gospodarczego może stanowić 
pewne zagrożenie także dla gospodarki województwa opolskiego. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa spodziewają się nadejścia drugiej fali kryzysu. Prawie co drugi 
przedsiębiorca uważa, że obecnie nie ma dobrych warunków na prowadzenie 
biznesu w Polsce.

10
 

Dlatego też przedsiębiorcy w wielu branżach spodziewają się w najbliższych 
miesiącach spadku obrotów. Tego typu nastroje mogą przekładać się na 
odkładanie w czasie zaplanowanych przed firmy z Opolszczyzny inwestycji,  
na które zostały podpisane wcześniej umowy o dofinansowanie. Prawdopodobnie 
ze względu na pewną nieprzewidywalność rynku, OCRG będzie miało także  
do czynienia z przypadkami rezygnacji beneficjentów z zaplanowanych inwestycji. 
Istotnym problemem jest także coraz trudniejszy dostęp do kapitału dla 
przedsiębiorców. Banki komercyjne podnoszą koszty obsługi już zaciągniętych 
kredytów, co nie sprzyja optymizmowi wśród właścicieli firm. 

Zdaniem specjalistów stagnacja na rynku pracy przeciągnie się aż do 
przyszłego roku. W 2012 r. dynamika wzrostu sprzedaży małych i średnich firm 
spadnie, niższy bowiem będzie wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń. Firmy 
utrzymają koszty w ryzach i nadal będą ograniczały wzrost zatrudnienia  
i wynagrodzeń. Widoczna jest także obawa eksporterów przed ekspansją na rynki 
zagraniczne, chodzi tutaj o obawę przed niepewną przyszłością w obliczu kryzysu. 
Bardzo popularny w ostatnim czasie amerykański ekonomista Nouriel Roubini, 
prezes Global Economics LLC twierdzi, że druga fala kryzysu gospodarczego 
przyjdzie już w 2012 roku. Naukowiec uważa, że jest to efekt skumulowania się 
słabości największych gospodarek świata. Według eksperta jest 60 proc. szans na 
to, że największe światowe gospodarki ponownie wpadną w recesję.

11
 Roubini 

podkreślał, że na ratowanie sytuacji nie można czekać pięć lat, tylko trzeba 
natychmiast podjąć działania.

12
 

Druga fala kryzysu światowego, której według ekonomistów należy 
spodziewać się również w naszym kraju, może przynieść także problemy  
z aktywnością inwestorów zagranicznych w Polsce, a tym samym w województwie 
opolskim. Zagrożeniem jest po pierwsze niepewność potencjalnych inwestorów  
co do swojej przyszłości, a tym samym wstrzymywanie decyzji o inwestowaniu  
za granicą, po drugie zidentyfikowane jako istotne zjawisko masowej migracji  
i emigracji zarobkowej mieszkańców Opolszczyzny, wpływające na niedobór siły 
roboczej w regionie. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest w ostatnich latach 
przenoszenie przez duże przedsiębiorstwa swych siedzib z terenu województwa 
opolskiego do innych regionów w Polsce, co ma bezpośrednie przełożenie na 
coraz mniejsze wpływy podatkowe do kas samorządów, nie wspominając  
o utraconych miejscach pracy w województwie opolskim. 

 
 

                                                 
10

 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wyniki badania Keralla Research – opinie  
i prognozy przedsiębiorców 3 kwartał 2011. Keralla Research, Wrocław 2011r. 

11
 Roubini: Druga fala kryzysu przyjdzie wcześniej, Gazeta Wyborcza 07.09.2011 r. http://wyborcza.biz 
/biznes/1,100896,10244850,Roubini__Druga_fala_kryzysu_przyjdzie_wczesniej.htm 

12
 Ibidem 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10244850,Roubini__Druga_fala_kryzysu_przyjdzie_wczesniej.htm
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10244850,Roubini__Druga_fala_kryzysu_przyjdzie_wczesniej.htm
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Podsumowanie 
Konkludując należy stwierdzić, że Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

skutecznie zrealizowało priorytet: „Maksymalne wykorzystanie środków unijnych 
dostępnych w ramach programów operacyjnych wdrażanych na poziomie 
regionalnym i krajowym.” Udało się w sposób dynamiczny przeprowadzić nabory 
projektów dla przedsiębiorców, a także podpisać z nimi umowy, co w konsekwencji 
skutkowało realizacją wielu inwestycji biznesowych na terenie województwa 
(pomimo światowego kryzysu gospodarczego). 

Dzięki zaangażowaniu OCRG województwo opolskie zdobyło także pierwsze 
miejsce w ramach konkursu MRR na tzw. krajową rezerwę wykonania, co  
w konsekwencji zaowocowało dodatkowym środkami finansowymi dla rozwoju 
regionu w wysokości 64,3 mln Euro. 

Udało się także zdynamizować działania w obszarze szeroko rozumianego 
wzmacniania przedsiębiorczości i innowacyjności w województwie („Budowa 
partnerstwa w regionie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i zwiększenia 
atrakcyjności inwestycyjnej”). Zrealizowano różnego rodzaju projekty 
ponadnarodowe, przeprowadzono setki konsultacji z przedsiębiorcami. Stworzono 
również atrakcyjne dla przedsiębiorców instrumenty inżynierii finansowej w postaci 
pożyczek i poręczeń kredytowych dla MSP. 

Powstały nowe inkubatory przedsiębiorczości. Powiększono także bazę 
terenów inwestycyjny będącą w dyspozycji OCRG, zacieśniona została również 
współpraca z samorządami w regionie oraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych. Nawiązano także wiele obiecujących kontaktów z instytucjami 
otoczenia biznesu jak i potencjalnymi inwestorami, które mogą zaowocować  
w przyszłości. 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki powinno w najbliższym czasie 
kontynuować istniejące oraz podjąć wszelkie możliwe nowe działania  
i mechanizmy, mające na celu złagodzenie skutków nadchodzącej drugiej fali 
światowego kryzysu gospodarczego, którego skutki będą odczuwalne także  
w województwie opolskim. 

 
Streszczenie 
Celem niniejszego artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki 

sposób pod wieloma względami najsłabsze gospodarczo województwo opolskie 
radziło sobie w ostatnich latach ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego. 
Istotnym orężem w walce z rzeczonym kryzysem stały się fundusze strukturalne 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2007-2013. Znaczna część najważniejszych celów 
gospodarczych na Opolszczyźnie była realizowana przez powołaną do tego celu 
instytucję otoczenia biznesu, która potrafiła w kryzysowym momencie wdrożyć 
szereg różnego rodzaju działań służących wzmocnieniu atrakcyjności gospodarczo 
– biznesowej regionu i przyczynić się tym samym do pewnej amortyzacji 
negatywnych skutków światowego kryzysu gospodarczego wśród przedsiębiorców 
z terenu województwa opolskiego. 
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Summary 
This article was aimed at finding the answer to the question how Opolskie 

Voivodship which is one of the weakest economically region in Poland was fared in 
recent years with the effects of the global economic crisis. An important weapon in 
the fight to said crisis has become the European Regional Development Fund 
under the Regional Operational Program of the Opolskie Voivodship for the years 
2007-2013. Much of the most important economic goals in this region was carried 
out by institution of the business environment, which could in time of crisis to 
implement a number of different types of actions to strengthen the economic 
attractiveness and business position of this region. 
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Jerzy PYKACZ 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

 
 

Poziom zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz potrzeba zagwarantowania 
poczucia tego bezpieczeństwa obywatelom, szczególnie tym zamieszkałym  
w strefach nadgranicznych, skłaniają do podejmowania wszelkich możliwych 
kroków zmierzających do poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych oraz 
współpracy Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi RP. 

Ochrona granicy państwowej należy do podstawowych funkcji państwa, 
ponieważ jest to jeden z ważniejszych czynników mających bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa. Dobrze i skutecznie strzeżona 
granica jest odbierana przez społeczeństwo jako świadectwo siły i sprawności 
państwa, jako wyraz bezpieczeństwa jego obywateli.

1
 

Ochrona granicy państwowej jest przedsięwzięciem wielopłaszczyznowym, 
polegającym na organizacji „zespołu przedsięwzięć administracyjno-politycznych, 
sanitarnych oraz militarnych, o różnym zakresie rygorów, podejmowanych przez 
każde suwerenne państwo w celu niedopuszczenia do nielegalnego przekraczania 
granicy państwowej i przewożenia bez zezwolenia określonych towarów (...), 
zapobieganie przenikaniu przez granicę chorób zakaźnych”.

2
 

Ochrona granic znajduje swoje unormowania prawne powszechnie 
obowiązujące, w tym umowy międzynarodowe z państwami sąsiadującymi oraz 
porozumienia zawarte miedzy innymi pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych  
i Administracji a Ministrem Obrony Narodowej, pomiędzy Komendantem Głównym 
Straży Granicznej a dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych RP, Policją i Agencją 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz inne akty prawne.

3
 

Straż Graniczna jest to jednolita, umundurowania i uzbrojona formacja quasi-
policyjna, której podlega ochrona granic na lądzie i morzu oraz kontrola ruchu 
granicznego. Odpowiada ona m. in. za rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie 
przestępstw i wykroczeń granicznych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie 
określonym stosownymi ustawami. Nie istnieje jednak sprecyzowany katalog 
przestępstw stanowiących przedmiot zainteresowania tej formacji, chociaż pewne 
zapisy ustawy o Straży Granicznej wyraźnie określają obszar jej zainteresowań 
przestępczością i wykroczeniami, które mają bezpośredni związek z osobowym lub 
towarowym ruchem granicznym. Do nich zalicza się trzy główne kategorie 
przestępstw: 

- szeroko rozumianą nielegalną migrację, 
- przemyt towarów; 
- fałszerstwa dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy 

państwowej. 

                                                 
1
 S. Ziółkowski, W ochronie granicy państwowej, „Polska Zbrojna”, 12 czerwca 1995, s. 6 

2
 Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa 1979, s. 250 

3
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 
zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 6 poz. 50) 
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Nie wyklucza to jednak możliwości ścigania przez Straż Graniczną innych 
przestępstw i wykroczeń, w tym także zorganizowanych.

4
 W ochronie granicy 

państwowej na morzu oraz w przestrzeni powietrznej uczestniczą Siły Powietrzne  
i Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

W obecnych czasach mapa zagrożeń godzących w bezpieczeństwo granic, 
wyraźnie powiększa swój zasięg, co zmusza do podejmowania 
interdyscyplinarnych działań, w celu zwiększenia kontroli nad ruchem granicznym. 
Dowodem na interdyscyplinarny charakter problematyki ochrony granicy 
państwowej jest angażowanie wielu podmiotów, niejednokrotnie tylko pozornie 
związanych z działalnością Straży Granicznej. Głównie chodzi tu o realizację 
przedsięwzięć prewencyjnych i inwestycyjnych związanych z problematyką 
bezpieczeństwa granic. 

Wiadomym jest, że Straż Graniczna wypełnia szereg funkcji w systemie 
bezpieczeństwa państwa, które można rozpatrywać w kategoriach zadań państwa 
oraz niezespolonej administracji publicznej.

5
 

Z podmiotowego punktu widzenia, w odniesieniu do zadań państwa, Straż 
Graniczna wypełnia funkcje: 

- policyjną, ponieważ wynika to w szczególności z ochrony granicy 
państwowej oraz kontroli ruchu granicznego, zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w strefie nadgranicznej; 

- edukacyjno-wychowawczą ukierunkowaną na kształcenie dla 
bezpieczeństwa oraz formowanie odpowiednich postaw obywatelskich,  
w tym tożsamości narodowej. 

Jeśli zaś chodzi o zadania Straży Granicznej, jako niezespolonej administracji 
publicznej wyróżnia się następujące funkcje: 

- inicjującą, polegającą na proponowaniu władzom zwierzchnim oraz 
instytucjom współdziałającym rozwiązań usprawniających ruch 
przygraniczny oraz ochronę granicy państwowej; 

- koordynującą, której celem jest zmierzanie do uzgadniania wzajemnych 
działań sił uczestniczących w ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu 
granicznego; 

- informacyjną, wynikającą z dostępu instytucji oraz obywateli do 
gromadzonych i przetwarzanych zasobów wiadomości; 

- wspomagającą, odnoszącą się do wszelkich działań zmierzających do 
wspierania innych służb oraz władz lokalnych w zakresie określonym 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego.

6
 

Wobec dynamicznie zmieniającego się poziomu wyzwań oraz zagrożeń 
godzących w bezpieczeństwo granic państwa, podejmowane są odpowiednie 
działania zgodne z procedurami obowiązującymi wszystkie struktury państwowe. 
Straż Graniczna, działająca na mocy ustawy o ochronie granicy państwowej, 
ustawie o cudzoziemcu i innych aktach normatywnych dotyczących ochrony 
granicy państwowej, współdziała z innymi organami i instytucjami. Działanie to 
wynika z art. 2 ustawy o Straży Granicznej, który stanowi, że: „organy administracji 
rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe i inne jednostki 

                                                 
4
 B. Wiśniewski (red.), Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej. Warszawa 2006, s. 7 

5
 Ibidem, s. 9 

6
 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa 1999, s. 85-89 
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organizacyjne są obowiązane współdziałać z organami Straży Granicznej oraz 
zapewnić im niezbędne warunki do wykonywania zadań określonych w ustawie”.

7
 

Powyższy zapis daje podstawę do współpracy z innymi podmiotami,  
w niektórych niezbędnych krótkotrwałych sytuacjach, jak i na dłuższy czas. Art. 11 
ust. 1 pkt 9 daje funkcjonariuszom Straży Granicznej prawo do: „żądania 
niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej  
i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących 
działalność w zakresie użyteczności publicznej, wymienione instytucje, organy  
i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielania tej pomocy, 
w zakresie obowiązujących przepisów prawa”.

8
 

Zgodnie z podstawa prawną rozwija się współpraca Straży Granicznej  
z Siłami Zbrojnymi RP. Nie jest niczym nowym, jedynie istota oraz jej zakres 
podlegają ciągłym zmianom. Współpraca ta ma charakter ciągły i w warunkach 
dzisiejszych zagrożeń bezpieczeństwa państwa przekłada się na czas realizacji 
uzgodnionych wcześniej wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Współpraca 
Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi RP poza warunkami militarnymi dotyczy 
sytuacji kryzysowych oraz takich, które można uznać za zwyczajne. W tym 
zakresie dotyczy głównie dwóch komponentów tj. Sił Powietrznych i Marynarki 
Wojennej. Współpracę wyżej wymienionych podmiotów reguluje stosowne 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydane  
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i realizowane jest głównie poprzez 
wymianę informacji o obiektach latających i statkach, które przekraczają granicę 
państwa w powietrzu lub wodach przybrzeżnych.

9
 

Współdziałanie Sił Powietrznych WP i Służbą Graniczną jest realizowane 
pomiędzy: 

- oddziałem Straży Granicznej a Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania 
Sił Powietrznych; 

- dywizjonem, placówką Straży Granicznej a Ośrodkiem Dowodzenia  
i Naprowadzania Sił Powietrznych.

10
 

Natomiast współpraca Marynarki Wojennej i Straży Granicznej jest 
realizowane pomiędzy: 

- Morskim Oddziałem Straży Granicznej a Centrum Operacji Morskich 
Marynarki Wojennej; 

- Pomorskim Oddziałem Straży Granicznej a Centrum Operacji Morskich 
Marynarki Wojennej; 

- Dywizjami Straży Granicznej a dowództwami Flotylli Obrony Wybrzeża 
Marynarki Wojennej.

11
 

W organizacji współpracy Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi RP, W. Mróż 
wyróżnia dwa etapy: organizację i podtrzymywanie, przy czym – zdaniem autora – 
organizowanie polega na uzgodnieniu zakresu miejsca, czasu i sposobu realizacji 
wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Natomiast podtrzymywanie sprowadza się 

                                                 
7
 Ustawa o Straży Granicznej, rozdział 1 art. 2 (Dz. U. Nr 171 poz. 1399 z 2002 r.). 

8
 Ibidem, rozdział 3 art. 11 ust. 1 pkt 9. 

9
 Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z...,  
op. cit. 

10
 B. Wisniewski (red.), Współczesny wymiar..., op. cit., s. 40 

11
 Ibidem 
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do realizacji przedsięwzięć związanych z uściślaniem lub dokonywaniem na 
bieżąco korekt w przyjętych wcześniej uzgodnieniach. 

Analiza zakresu wspomnianej współpracy upoważnia do stwierdzenia, że: 
- zadania i cele współpracy są jasne i akceptowane przez współpracujące 

podmioty; 
- różnorodność właściwości współpracujących podmiotów jest wzajemnie 

akceptowana; 
- współpraca znajduje swe podstawy w przepisach prawa; 
- współpracujące podmioty ponoszą w zakresie swej właściwości 

odpowiedzialność za realizację wspólnie uzgodnionych przedsięwzięć.
12

 
Dodać należy, że z analizy współpracy wynika również, iż charakteryzuje się 

ona także: 
- wyraźnym podziałem ról oraz starannym przygotowaniem wspólnych 

działań; 
- precyzyjnie określonym zakresem odpowiedzialności dostosowanych do 

szczebla struktur organizacyjnych bezpośrednio współpracujących; 
- adekwatnością zakresu podejmowanych działań do poziomu zagrożeń  

i wyzwań. 
Gwoli wyjaśnienia, wypada dodać, że dotychczasowe rozwiązania odnosiły 

się do sytuacji innych, aniżeli te, które uznać można za kryzysowe. Dodatkowo 
trzeba zauważyć, że ustawowe zadania Straży Granicznej nie odnoszą się wprost 
do zadań realizowanych przez formację podczas zaistnienia sytuacji kryzysowej. 
Bez wątpienia jednak Straż Graniczna, jako formacja powołana do ochrony granicy 
państwowej i kontroli ruchu granicznego, jest jednym z elementów systemu 
bezpieczeństwa państwa, którego zadaniem jest także ochrona ludności przed 
zagrożeniami spowodowanymi m. in. przez klęski żywiołowe i katastrofy. 

Do zakresu współpracy Straży Granicznej z jednostkami organizacyjnymi  
Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych należy: 

- uzgadnianie tras dojazdu sprzętu wojskowego i ewentualne pilotowanie; 
- organizowanie i prowadzenie wspólnych patroli z Żandarmerią Wojskową; 
- wymiana informacji o przegrupowaniach wojsk i potrzebach w zakresie 

zabezpieczenia ich przemieszczania; 
- wykorzystanie obiektów wojskowych do zakwaterowania i wyżywienia 

funkcjonariuszy Straży Granicznej biorącej udział w działaniach; 
- na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej poprzez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji do Ministra Obrony Narodowej – 
wzmocnienie siłami jednostek wojskowych, sił Straży Granicznej w głębi 
strefy nadgranicznej.

13
 

Podsumowując można stwierdzić, że o jakości współpracy Straży Granicznej 
z Siłami Zbrojnymi RP decydują w dużej mierze: system prawny, własne procedury 
postępowania oraz przepływ informacji między nimi. Właśnie przepisy prawne  
w dziedzinie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego określić 
można jako podstawę wszelkich rozważań w tym zakresie. Określają one bowiem 
w sposób precyzyjny obszary działalności i decydują o ogólnym zarysie form  

                                                 
12

 W. Mróz, Współdziałanie wojsk, „Myśl Wojskowa” 1991, nr 2, s. 7-12 
13

 Podstawą prawną tej współpracy jest porozumienie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie współdziałania resortów obrony 
narodowej i spraw wewnętrznych i administracji w zakresie ochrony granicy państwowej. 
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i metod stosowanych przez podmioty uczestniczące w ochronie granicy 
państwowej i kontroli ruchu granicznego. Determinują skuteczność procedur 
postępowania instytucji uczestniczących w przedmiotowym kompleksie 
przedsięwzięć, pozwalając na dozwoloną prawem swobodę działania. 

 
Streszczenie 
Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa należy do najważniejszych zadań 

każdego państwa. Główną rolę odgrywa w tym Straż Graniczna, która dla 
wykonana swoich zadań tj.: zwalczanie zorganizowanej przestępczości, 
niedopuszczenie do przemytu towarów na przejściach granicznych i na granicy 
morskiej oraz wykrywanie sfałszowanych dokumentów uprawniających  
do przekroczenia granicy państwowej-musi działać wielopłaszczyznowo. W tym 
celu współpracuje ze: Strażą Graniczną, Siłami Zbrojnymi RP, Policją, Agencją 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warunkiem dobrej i efektywnej współpracy 
między tymi organami jest odpowiedni system prawny, własne procedury 
postępowania oraz sprawnie działający przepływ informacji. Należy zwrócić uwagę 
na ważną rolę przepisów prawnych dotyczących ochrony granicy państwowej  
i kontroli ruchu granicznego. 

W sposób precyzyjny określają one obszary działalności i metody działania 
podmiotów biorących udział w ochronie granicy państwowej. 

 
Summary 
Guaranteeing security to its citizens is among the state’s most important 

tasks. The Border Guard  plays a major role in this process and, to meet its 
obligations, it must act on multiple levels: combat organized crime, prevent 
smuggling of products on the border crossings and the sea border, or detect 
falsified documents enabling individuals  to cross the state border. In order to 
achieve it, the Border Guard cooperates with  Polish Armed Forces, the Police and 
the Agency of Internal Security. A condition for a good and effective cooperation 
between these organs is an appropriate legal system, own procedures and an 
efficient flow of information. One should pay attention to the significance of 
regulations governing the protection of state borders and the control of border 
traffic. They specify the fields and methods of activities of subjects involved in 
border protection. 
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Magda WOJDYŁA-BEDNARCZYK 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

DETERMINANTY ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  
W GOSPODARCE RYNKOWEJ 

 
 

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) są motorem gospodarki 
europejskiej. Są głównym źródłem zatrudnienia, budzą ducha przedsiębiorczości i innowacji 

w UE, a tym samym mają kluczowe znaczenie dla zwiększania konkurencyjności  
i zatrudnienia. 

Günter Verheugen 
 

Wprowadzenie 
O sile gospodarek świata decydują nie tylko wielkie koncerny, co małe  

i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają większość produktu krajowego. 
Stanowią one fundament stabilnego rozwoju klasy średniej w społeczeństwie. 
Rozwój i konkurencyjność MSP decyduje o rozwoju i konkurencyjności 
gospodarczej poszczególnych krajów oraz ich pozycji na rynkach 
międzynarodowych. Gospodarcza rola MSP sprawia, że zarówno czynniki ich 
rozwoju, jak i bariery ograniczające taki rozwój są przedmiotem licznych badań.  
Do głównych cech gospodarki rynkowej zalicza się przewagę sektora prywatnego 
oraz znaczący udział małych i średnich firm w tworzeniu produkcji i usług. O sile  
i konkurencyjności tych gospodarek stanowią głównie firmy z sektora MSP. 

 

I. Ogólna charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej 
gospodarce rynkowej. 

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku – Prawo działalności gospodarczej, 
zastąpiła termin podmiot gospodarczy, którym posługiwała się Ustawa  
o działalności gospodarczej z 1988 roku-pojęciem przedsiębiorcy. Ustawa  
o swobodzie działalności gospodarczej z roku 2004 zmieniła wymogi w zakresie 
małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z tą ustawą, zakwalifikowanie 
przedsiębiorstwa do MSP wymaga uwzględnienia trzech czynników, tj. stanu 
zatrudnienia, wielkości obrotów oraz wielkości bilansowej sumy posiadanych 
aktywów. Obrót oraz suma bilansowa są kryteriami alternatywnymi i mogą być 
stosowane zamiennie. 
 

 
Źródło: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_gui 

de_pl.pdf 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_gui
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Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia poniżej 10 pracowników, jego roczny obrót 
nie przekracza 2 mln euro i/lub jego suma bilansowa nie jest większa niż 2 mln 
euro. Za małe przedsiębiorstwo uznaje się takie, które zatrudnia poniżej 50 
pracowników, jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro i/lub suma bilansowa 
nie jest większa niż 10 mln euro. Średnie przedsiębiorstwo natomiast zatrudnia  
do 250 pracowników i legitymuje się rocznym obrotem nieprzekraczającym  
50 mln euro i/lub sumą bilansową rocznego zestawienia bilansowego nie 
nieprzekraczającą 43 mln euro. 

 

Tabela nr 1: Podstawowe czynniki decydujące o tym, czy dana firma może zostać 

uznana za MSP. 
 

Kategoria 
przedsiębiorstwa  

Liczba 
pracowników  

Roczny 
obrót  

albo 
Całkowity bilans 
roczny  

Średnie < 250 ≤ 50 mln euro ≤ 43 mln euro 

Małe < 50 ≤ 10 mln euro ≤ 10 mln euro 

Mikro < 10 ≤ 2 mln euro ≤ 2 mln euro 

Źródło: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/smedefinitio 
n/index_en.htm 

 

Przedsiębiorstwa zostały podzielone na trzy kategorie, tj. na przedsiębiorstwa 
niezależne, partnerskie oraz powiązane. Podział dokonany jest w zależności od ich 
związku z innymi przedsiębiorstwami biorąc pod uwagę procentowy udział  
w kapitale, prawo głosu lub prawa do sprawowania pozycji dominującej. Większość 
przedsiębiorstw z sektora MSP to przedsiębiorstwa niezależne, gdyż działają 
całkowicie samodzielnie lub posiadają mniejszościowe udziały – mniej niż 25%  
w innych przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa uznaje się za partnerskie, jeżeli 
wysokość tych udziałów wzrośnie do 50%. Powyżej tego pułapu przedsiębiorstwa 
uważa się za powiązane.

1
 Podstawowymi cechami gospodarki rynkowej jest 

dominująca przewaga prywatnej i publicznej własności nad państwową oraz 
znacząca rola małych i średnich przedsiębiorstw. 

 
II. Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa uważane są za stymulatora rozwoju 

gospodarki, a ich funkcjonowanie stanowi przejaw zdrowej konkurencji oraz 
odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa.

2
 Choć same mają zazwyczaj 

niewielki zasięg i wpływ na swoje otoczenie, to zebrane w całość stanowią 
olbrzymią siłę gospodarczą napędzającą rozwój całej gospodarki. Przemiany 
ustrojowe w Polsce po 1989 roku spowodowały wzrost znaczenia MSP  
w gospodarce. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, podobnie jak  
w krajach Unii Europejskiej, odgrywa ważną rolę społeczną i gospodarczą. Wśród 
funkcji gospodarczych sektora MSP na wyróżnienie zasługuje: 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf 

2
 A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck. 
Warszawa 2003 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/smedefinition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/smedefinition/index_en.htm
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 wpływanie na ograniczanie poziomu bezrobocia poprzez tworzenie nowych 
miejsc pracy w regionach, gdzie dotychczas działalność gospodarcza była 
słabo rozwinięta; 

 aktywny udział w procesie zmian struktury przemysłowej kraju wynikającej 
z demonopolizacji i restrukturyzacji gospodarki;

3
 

 poprawa konkurencyjności produkcji i świadczonych usług. 
W 2000 roku podczas spotkania Rady Europejskiej w Portugalii przyjęto 

dokument European Charter for Small Enterprises (Europejska Karta Małych 
Przedsiębiorstw), który określa główne zasady polityki Unii wobec tego sektora. 
Jest to pewien pakiet działań, jakie państwa członkowskie powinny podjąć  
w celu szerszego wsparcia sektora MSP. Wśród podstawowych kierunków 
działań wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw wskazano m.in. 
na: rozwój edukacji i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, tańszy i szybszy proces 
rejestracji firm, uproszczenie regulacji prawnych, rozwój kształcenia zawodowego 
czy poprawę dostępności usług elektronicznych. Zgodnie z założeniami 
programowymi dokumentu, małe i średnie firmy należy traktować, jako główną 
siłę napędową gospodarki, zapewniające podnoszenie innowacyjności i szybszą 
integrację w ramach całej wspólnoty.

4
 

Dane dotyczące udziału sektora MSP w gospodarce Polski i UE dowodzą, 
iż obecnie przeciętna polska firma generuje mniejszą wartość dodaną brutto, 
niż takie samo przedsiębiorstwo w krajach UE. Związane jest to z relatywnie 
mniejszą ilością małych i średnich podmiotów w porównaniu z pozostałymi 
członkami UE. Należy także zwrócić uwagę na dość znaczne zapóźnienie polskiej 
gospodarki względem krajów UE, ale także stojące na drodze do poprawy sytuacji 
niekorzystne prawo gospodarcze. W porównaniu do dużych, uznanych spółek, 
małe i średnie przedsiębiorstwa potrafią działać szybciej i są gotowe podejmować 
większe ryzyko w rozwijaniu innowacyjnych produktów i procesów dla nowych 
rynków. Znaczenie i udziały małych i średnich przedsiębiorstw w statystykach 
różnych państw mogą kształtować się różnie. Jednak nie zmienia to faktu, że 
sektor ten jest podstawowym w krajach o gospodarce rynkowej. 
 

III. Perspektywy oraz bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Transformacja polskiej gospodarki oraz wejście Polski do Unii Europejskiej 
spowodowały z jednej strony szansę dla rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw, natomiast z drugiej strony konieczność sprostania rosnącej 
konkurencji firm i instytucji. Pomimo, iż MSP są największym pracodawcą w unijnej 
gospodarce i w największym stopniu przyczyniają się do jej rozwoju, często 
borykają się z trudnościami w dostępie do kapitału, zewnętrznych źródeł 
finansowania, jak również informacji oraz infrastruktury, a także nowoczesnych 
technologii i innowacji, zwłaszcza we wczesnej fazie rozwoju. Wyróżnia się dwa 
rodzaje czynników, które determinują rozwój przedsiębiorstw: wewnętrzne oraz 
zewnętrzne. Do czynników wewnętrznych na uwagę zasługują m. in. czynniki 
związane z osobą właściciela, czyli chociażby wiek, płeć, wykształcenie oraz 

                                                 
3
 T. Piecuch, Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, C. H. Beck. Warszawa 
2010 

4
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/charter/ 
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doświadczenie. Można je potraktować jako pierwotne, decydują one bowiem  
o podjęciu działalności przez konkretnego przedsiębiorcę. Uwarunkowania 
zewnętrzne są natomiast związane z otoczeniem, w którym dane przedsiębiorstwo 
funkcjonuje. Umiejętne wykorzystanie okazji rynkowych przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa wymaga ciągłego monitorowania zjawisk rynkowych. 
Rozpoznaniu barier jak również przyczyn ich występowania oraz możliwości ich 
usuwania poświęcono wiele analiz i badań. Tylko dokładne rozpoznanie pozwoli na 
ich eliminację. Zazwyczaj małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają na 
następujące bariery rozwojowe: 

 bariery rynkowe i otoczenia, wiążące się z problemami wynikającymi 
zarówno z ogólnej sytuacji gospodarczej-wahania koniunktury jak i zmian 
natężenia konkurencji; 

 problemy zarządzania, wynikające z niewystarczającej wiedzy  
i umiejętności przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej. W większości 
przypadków problemy te są umniejszane przez przedsiębiorców, ale 
faktycznie istnieją i stanowią istotną przeszkodę w rozwoju; 

 bariery ekonomiczne, do których zaliczyć możemy nadmierną politykę 
fiskalną rządu oraz obciążenia podatkowe; 

 bariery społeczno-gospodarcze i polityczne, wśród nich m.in. 
niedostateczną kulturę przedsiębiorczości czy korupcję, a także wysoki 
stopień wykorzystania mocy wytwórczych i niski poziom inwestycji; 

 bariery prawne rozumiane jako skomplikowane procedury uruchamiania 
działalności. Zaliczyć tutaj można także niejasne i nieprecyzyjne przepisy 
prawa.

5
 

Niewątpliwie jednak najpoważniejszą barierą rozwoju MSP jest bariera 
finansowa, a główną determinantą rozwoju przedsiębiorstw są inwestycje. Można 
je zdefiniować jako wydatki środków finansowych na tworzenie majątku  
o określonej wielkości i strukturze, tzn. środki pieniężne są zamieniane na dobra 
rzeczowe i usługi, aby w późniejszych okresach uzyskać wpływy pieniężne.

6
 

Praktycznie od początku narodzin sektora małych i średnich przedsiębiorstw  
w Polsce, jednym z kluczowych problemów hamujących zarówno proces ich 
powstawania, jak i wzrostu był ograniczony dostęp do źródeł finansowania.  
Z problemem tym borykały się praktycznie wszystkie kraje zarówno te o dobrze 
rozwiniętych rynkach kapitałowych, jak i te zdominowane przez ustrój bankowy. 
Waga tego problemu znacząco wzrosła, zwłaszcza w dobie obecnego kryzysu 
gospodarczego, którego następstwem są również problemy w sektorze bankowym. 
Pozyskanie środków finansowych, które przeznaczone zostaną na ekspansję  
i nowe technologie warunkuje utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku, 
zwłaszcza w obecnych realiach gospodarki globalnej. 

Znaczącą barierą utrudniającą rozwój sektora MSP jest z drugiej strony 
niejasne prawo podatkowe. Obecnie znajduje się w nim wiele luk, które 
umożliwiają dowolną interpretację konkretnych przepisów dotyczących podatków 
czy prowadzenia działalności gospodarczej. Ciągła zmienność prawa podatkowego 

                                                 
5
 A. Banasiak, Rola lokalnego samorządu terytorialnego w pokonywaniu barier funkcjonowania sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw. Łódź 2009 

6
 W. Harmgardt, Inwestycje i finansowanie, Bad Harzburg 1992 
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dotyczącego stawki podatku VAT jest tutaj jednym z głównych problemów, z jakimi 
musi zmagać się polski przedsiębiorca. 

Potencjalnymi źródłami ryzyka w odniesieniu do MSP mogą być: 

 słaba pozycja i siła negocjacyjna małych i średnich przedsiębiorstw  
w porównaniu z dużymi firmami, które mają większą siłę negocjowania 
warunków oraz dostosowywania ofert do ich specyficznych potrzeb; 

 brak specjalistów do zarządzania ryzykiem. W sektorze MSP istnieje 
przekonanie, że czas i koszty, które poświęca się na zarządzanie ryzykiem 
nie mają sensu. Uważa się, że zagadnienie to dotyczy tylko dużych firm; 

 brak narzędzi skutecznej kontroli. Brak specjalistów do zarządzania 
ryzykiem oznacza również brak odpowiednich kontroli tego ryzyka.

7
 

Zwraca się jednak uwagę na fakt powstawania coraz większej ilości firm 
konsultingowych ukierunkowanych ma obsługę sektora MSP. 

W sektorze MSP wzrost w pierwszej dekadzie tego tysiąclecia był imponujący. 
Gdy rozpoczął się kryzys finansowy, ten trend wyraźnie się zatrzymał. Wydaje się 
jednak, że MSP w Unii Europejskiej przetrwały kryzys finansowy całkiem nieźle. 
Niemniej jednak ciągle stają w obliczu szczególnych trudności, które próbuje 
rozwiązać zarówno UE, jak i prawodawstwo narodowe poprzez przyznawanie im 
rożnego rodzaju pomocy. 

Należy wziąć także pod uwagę, iż wzrost MSP jest często utrudniany przez 
problemy lokalne oraz sam rynek. W związku z powyższym, małe i średnie 
przedsiębiorstwa nie są często w stanie w pełni czerpać korzyści ze swojego 
potencjału. W celu zwiększenia konkurencyjności Europy działania MSP na rynku 
międzynarodowym potrzebują wsparcia, szczególnie w zakresie pobudzania 
bezpośredniej, międzynarodowej współpracy oraz zapewnienia lepszego dostępu 
do funduszy na innowacyjne projekty, jak również wykorzystania i komercjalizacji 
wyników projektu. 

Komisja Europejska ustanowiła wsparcie innowacyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw kamieniem milowym strategii EU 2020 dla zrównoważonego 
rozwoju i stale namawia europejskich decydentów, aby zagwarantowali, że MSP 
będą miały dostęp do zasobów potrzebnych do zaangażowania się w rozwój 
innowacyjnych produktów i usług oraz wprowadzenie ich na rynek i sprzedaż  
w całej Europie.

8
 

 
IV. Potencjał i potrzeby innowacji małych i średnich przedsiębiorstw 
Pojęcie innowacji po raz pierwszy pojawiło się w naukach ekonomicznych za 

przyczyną J. A. Schumpetera, na początku ubiegłego stulecia. Jego definicja 
innowacji obejmowała szeroki zakres przedmiotowy. Innowacje rozumiał jako m.in.: 
wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też udoskonalenie dotychczas 
istniejących, wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji czy też 
otwarcie nowego rynku.

9
 Innowacyjność definiuje się jako zdolność i motywację do 

poszukiwania i komercyjnego wykorzystywania jakichkolwiek wyników badań 
naukowych, nowych koncepcji czy pomysłów, które prowadzą do wzrostu poziomu 

                                                 
7
 T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, Ośrodek doradztwa  
i doskonalenia kadr. Gdańsk 2011 

8
 http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/finance/innovation-researchtechnology/ 
index_en.htm 

9
 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN. Warszawa 1960 
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nowoczesności. Przełom wieku XX i XXI to okres, w którym innowacyjność zaczęła 
funkcjonować w każdym obszarze. Innowacja wiąże się trwale z kreatywnością,  
co wymaga podejścia nieschematycznego. Najczęściej analizowane są trzy 
podejścia, które określają innowacje: 

 koncepcja – odnosząca się do pomysłu, idei, czegoś co przyjmuje postać 
niematerialną i trudno mierzalną; 

 rezultat – czyli końcowy efekt określonych działań i procesów, których 
wprowadzenie doprowadziło do powstania nowych wyrobów czy usług; 

 proces – odnoszący się do procesów i współzależnych subprocesów  
o charakterze twórczym, technologicznym, ekonomicznym, prawnym, 
społecznym czy kulturowym.

10
 

Innowacje stanowią bardzo ważny czynnik warunkujący rozwój małych  
i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, które nie podejmują działalności 
innowacyjnej nie są w stanie wykorzystać szans rynkowych i sprostać silnej 
konkurencji. Należy jednak pamiętać, iż stopień innowacyjności jest w dużym 
stopniu zależny od świadomości kadry zarządzającej w zakresie potrzeby 
wprowadzania rozwiązań innowacyjnych. Sama świadomość potrzeby 
wprowadzania innowacji jest jednym z elementów potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstwa. Niewątpliwie obecnymi liderami w planowaniu innowacji są 
średnie przedsiębiorstwa. 
 
 

Źródło: http://www.egospodarka.pl/88707,Sektor-MSP-szanse-i-zagrozenia-rozwoju, 

1,39,1.html 

 
Aby dobrze funkcjonować, MSP muszą pozostać konkurencyjne na wiele 

sposobów: muszą być innowacyjne, oferować produkty wysokiej jakości oraz 
posiadać wiedzę fachową, jak poruszać się na rynkach międzynarodowych. 
Znaczne inwestycje są konieczne, jeżeli chodzi o rozwój umiejętności, środków dla 
lepszego wykorzystania istniejących innowacji oraz zintensyfikowanie więzi 
międzynarodowych. 
 

                                                 
10

 A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Globalizacja, Konkurencja, Technologia informacyjna, 
PWN. Warszawa-Łódź 2001 
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Streszczenie 
 

Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 

Magda Wojdyła-Bednarczyk 

 
 
Sektor MSP stanowi siłę napędową gospodarki europejskiej, a z powodu 

silnego powiązania ze środowiskiem lokalnym jest postrzegany jako główne 
ogniwo harmonijnego rozwoju regionów. W przeszłości wiele innowacji 
zakończonych sukcesem było opracowanych przez małe spółki o nowych 
modelach biznesowych, które przemieniły know-how i innowacyjne pomysły we 
wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarki opartej na wiedzy umocnił następnie 
innowacyjne MSP. Uproszczenie systemów podatkowych oraz wprowadzanie 
dalszych, przyjaznych dla przedsiębiorców rozwiązań w prawie pracy  
i funkcjonowaniu administracji publicznej przyczyni się do rozwoju tego sektora, tak 
istotnie kształtującego obraz całej polskiej gospodarki. 

 
Summary 
 

Determinants of the development of small and medium-sized  
enterprises in the market economy 

Magda Wojdyla-Bednarczyk 
 

The SMEs sector is the strength of the European economy, and because of 
the strong links with the local community is seen as a key link in the harmonious 
development of regions. In the past, many successful innovations were developed 
by small companies with new business models, that transformed the know-how 
and innovative ideas to economic growth. The growth of the knowledge economy 
strengthened the innovative SMEs. Simplification of tax system and the 
introduction of further, user-friendly business solutions in labor law and operation  
of public administration will contribute to the development of this sector, as 
significantly shaping the image of the entire Polish economy. 
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Magdalena JANKOWSKA 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 

AKTYWNOŚĆ TWÓRCZA OSOBY DOROSŁEJ 
 
 

Umysł nietwórczy potrafi wykryć  
błędne odpowiedzi,  

ale potrzeba umysłu twórczego,  
aby dostrzec błędne pytania 

Antony Jay 

Wstęp 
Celem opracowania jest przedstawienie aktywności twórczej osoby dorosłej. 

Początek kształtowania się pojęcia przypada już na czasy starożytne, podczas 
ewaluacji pojęcie uzyskało wiele znaczeń. Twórczość jest więc efektem pracy 
inaczej dziełem, bądź też cechą osobowości. Osobiście uważam, że zawężanie 
pojęcia tylko do wytworów, dzieł byłoby krzywdzące szczególnie dla osób 
kreatywnych. Ich dzieła nie są wytworami widocznymi dla ogółu społeczeństwa 
tylko dla niewielkiego grona osób zainteresowanych. Przykładem jest np. 
usprawnienie procesu obsługi klienta, przygotowanie zestawień ułatwiających 
analizę procesu sprzedaży jak również szkolenia skierowane na rozwój atrybutów 
osobowościowych sprzedawców. Przykłady można mnożyć. Postaram się 
przytoczyć kilka przykładów z własnego życia w celu potwierdzenia postawionej 
hipotezy. 

W obecnych czasach niewiele jednostek może pochwalić się dziełami 
stworzonymi dla ogółu, ale tylko kreatywni pracownicy mają szansę na awans  
i szeroko rozumianą karierę zawodową. Podczas analizy literatury w zakresie 
pracoholizmu zauważyłam, że praca stanowi obecnie wyznacznik statusu 
społecznego, a tym samym jest wartością samą w sobie. 

 
Wieloznaczność pojęcia: twórczość 
Twórczość jest najważniejszą formą ludzkiego działania. Pojęcie twórczości, 

należy do bardzo często używanych. Powodem jest jego wieloznaczność. Kiedy 
określamy całość dorobku

1
 artysty mówimy np.: twórczość Jana Kochanowskiego, 

możemy również określić rodzaj aktywności np.: w cieniu lipy Kochanowski 
oddawał się twórczości.

2
 Określenie to może oznaczać również cechę 

indywidualną lub też szereg cech osobowościowych np.: twórcza osobowość. 
Wieloznaczność i trudność przy definiowaniu pojęcia twórczości, jak zauważa 

Krzysztof Szmidt
3
 wynikać może z faktu, że różni badacze biorą pod uwagę,  

a nawet absolutyzują jeden wybrany aspekt tego zjawiska, przy jednoczesnym 
pomijaniu innych. 

Sfera zjawisk oznaczanych pojęciem twórczości stanowi przedmiot 
zainteresowania różnych dyscyplin naukowych, a mianowicie psychologii, 
socjologii, filozofii, czy teorii kultury. Twórczość stała się także ważną kategorią 
pedagogiczną – współcześnie pedagogika twórczości, jako integralna część 

                                                 
1
 H. Alder, Inteligencja Kreatywna. Warszawa 2003, s. 87 

2
 Ibidem, s. 89 

3
 K. Szmidt, Pedagogika twórczości. Gdańsk 2007, s. 86 
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wychowania, rozwija się w wielu krajach; wszędzie jest traktowana jako ważna  
i potrzebna dziedzina refleksji i działalności pedagogicznej. Klasyczna definicja 
Morrisa I. Steina głosi, że twórczość jest procesem prowadzącym do nowego 
dzieła, które jest akceptowane jako użyteczne lub jest do przyjęcia dla pewnej 
grupy w pewnym okresie.

4
 

Definicja ta początkowo budziła sprzeciw. Powodem, którego był relatywizm 
oceny dzieł twórczych. Edward Nęcka zinterpretował powyższą definicje w taki 
sposób, że „ocena społeczna nie tyle rozpoznaje twórcze dzieła, ile je tworzy”.

5
 

Źródło słów pojęcia twórczość sięga czasów starożytnych. Pierwotnie pojęcie 
to zarezerwowane było dla działalności boskiej, później jedynie dla jednostek 
wybitnych, obecnie zaś odnosi się je do wszystkich osób podejmujących 
działalność zmierzającą do przekształcania otaczającej rzeczywistości. Nastąpiła 
pełna demokratyzacja pojęcia i zakresu twórczości. Współczesne pojęcie 
twórczości określa się mianem pankreacjonizmu. „Nazwa ta oznacza wtedy każde 
działanie człowieka wykraczające poza prostą recepcję; człowiek jest twórczy, gdy 
nie ogranicza się do stwierdzania, powtarzania, naśladowania, gdy daje coś od 
siebie, z siebie. Tak rozumianej twórczości jest wiele: nie tylko w tym, co człowiek 
ze światem robi i co o nim myśli, ale też w tym, jak świat widzi. (…) Człowiek chce 
czy nie chce, musi uzupełniać otrzymywane ze świata bodźce, musi formować 
swój obraz świata, wrażenia bowiem, jakie odbiera, nie są kompletne  
i uformowane, wymagają scalenia, są tylko materiałem. Człowiek odbiera  
z zewnątrz luźne wrażenia, które zespala, musi zespalać w jednolity obraz”.

6
 

Twórczość polega ona na występowaniu niepospolitych czy niezwykłych, lecz 
stosownych reakcji.

7
 

Twórczość, jak podaje Andrzej Strzałecki,
8
 może być rozpatrywana w obrębie 

czterech kategorii: twórczość jako dzieło (wytwór), twórczość jako proces, 
twórczość jako zespół zdolności (właściwości) intelektualnych,

9
 bądź zespół cech 

osobowościowych, twórczość jako zespół stymulatorów społecznych (społeczny 
klimat uwarunkowań twórczych).

10
 

Twórczość jest nierozerwalnie związana z istotą ludzką, jak pisał Bogdan 
Suchodolski: „(…) złudna jest nadzieja, że człowiek dorosły nie przygotowany do 
kontaktowania się z dziełami sztuki w okresie szkolnym, nagle i spontanicznie, 
nieoczekiwanie dla siebie i dla innych nabierze w życiu późniejszym tej potrzeby  
i tej umiejętności”.

11
 Niezbędne jest wychowywanie w atmosferze piękna, dobra, 

prawdy i szczęścia. Dlatego, też zasoby twórczości posiada każda osoba, 
natomiast uświadomienie sobie potencjału należy wspomóc w relacji uczeń – 

                                                 
4
 M.I. Stein, Creativity and culture. (w:) Jurnal of Psychology 36, s.311-322, cyt. za. Nęcka E., 
Psychologia twórczości. Sopot 2003, s. 17 

5
 E. Nęcka, Psychologia twórczości. Sopot 2003, s. 17 

6
 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 1975, s. 291 

7
 J.G. Zimbardo, R.L. Ruch, Psychologia i życie. Warszawa 1994, s. 212 

8
 A. Strzałecki, D. Kot, Osobowościowe wymiary twórczej przedsiębiorczości, „Przegląd 
Psychologiczny” 2000 NR 43, s. 351-360 

9
 S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska, Podstawy Filozofii. Warszawa 2009, s. 26 

10
 W. Strzałecki, Wybrane zagadnienia psychologii twórczości. Warszawa 1969, s. 19-27 

11
 B. Suchodolski, Współczesne problemy wychowania estetycznego, (w:) Kwartalnik Pedagogiczny 
1959 nr 9, s. 9 
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nauczyciel czy też uczeń – mistrz.
12

 Twórczość w tym znaczeniu to swoista 
zdolność do tworzenia nowych produktów stanowiących wartość. W tym znaczeniu 
zamiennie stosowany jest termin „kreatywność”.

13
 Twórczość rozumiana jako 

cecha osobowości jest według zwolenników podejścia elitarnego cechą wyjątkową. 
Można mówić o niej tylko w odniesieniu do osób wybitnych, twórców wyjątkowych 
dzieł o bardzo dużej wartości oraz dużej dawce nowości. Natomiast zwolennicy 
podejścia egalitarnego uważają, że każda jednostka jest twórcza, ale poziom 
twórczości jest inny dla każdego człowieka. W tym ujęciu twórczość jest cechą 
podobnie jak inteligencja czy ekstrawagancja, czyli nieodłącznym atrybutem 
osobowości ludzkiej. Wynika z tego, że twórczość jest cechą ciągłą, to znaczy 
może występować w różnym nasileniu tj. od minimalnego do bardzo wysokiego, 
czyli właściwego autorom genialnych dzieł. Nie oznacza to jednak negowania 
istnienia wybitnych dzieł. W przypadku osób genialnych ta cecha osobowości jest 
szczególnie mocno rozwinięta. Dzięki takiemu pojmowaniu twórczości możemy 
stosować różne techniki rozwoju tej cechy osobowości poprzez trening. 

Kluczowym postulatem stawianym współczesnej szkole jest organizowanie 
warunków do twórczego rozwoju wszystkich uczniów. W pedagogice mówi się 
często o twórczości jako o celu i zarazem warunku rozwoju edukacji.  
Z pedagogicznego punktu widzenia w twórczości uczniowskiej ważniejszy jednak 
od wytworu jest sam proces twórczy, w którym uczeń ma możliwość rozwijania 
swych potencjalnych dyspozycji twórczych, wyzwalania inwencji i twórczej 
wyobraźni. Ostatecznie ważny staje się nie akt wypowiedzi, nie dzieło, ale sam 
człowiek, jego osobowość, z której płyną bodźce stymulujące proces twórczy. 
Uważa się, że dyspozycje te we właściwie zorganizowanym procesie edukacyjnym 
można kształtować – na oznaczenie działań mających na celu ogólne uaktywnienie 
jednostki poprzez nasycenie jej działań cechą twórczości, przygotowanie do 
twórczego stylu życia, kształtowanie twórczej osobowości pojawił się w pedagogice 
i psychologii nowy termin – „trening twórczości”. Nie w każdym przypadku 
twórczość możemy rozpatrywać przedmiotowo, powodem jest jej osobowościowo-
twórczy wymiar, bardziej adekwatnym od pojęcia twórczości byłoby tu pojęcie 
aktywność twórcza; ponadto jak wyjaśnia Maurice Debesse: „w piśmiennictwie 
zachodnim słowo twórczość ma znaczenie bardzo mocne i trochę przytłaczające, 
gdy mowa o działalności dziecka”.

14
 Roman Schulz natomiast uważa, że twórczość 

jest tym, czego pragnie współczesny człowiek i tym, do czego jest zobowiązany. 
Współczesna zreformowana szkoła powinna dbać o zaspokajanie potrzeb  
i aspiracji swoich wychowanków, aby zmniejszać rozmiary frustracji, przemocy, 
niechęci, apatii i innych niepożądanych społecznie zjawisk wśród dzieci  
i młodzieży.

15
 

W zestawieniu ze słowem twórczość termin aktywność twórcza kładzie 
silniejszy nacisk na proces tworzenia, na twórczy ruch, niż na samą realizację,  
co niewątpliwie potwierdził w swoim dorobku Zbigniew Pietrasiński. Badacz 
procesów twórczych, entuzjasta teorii rozwoju człowieka w ciągu życia, autor 
książek o twórczości i mądrości który, uważał, że aktywność twórczą można 
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 A. Góralski, Zasadnicze przesłanki skuteczności wychowania zdolnych: szkice do pedagogiki 
zdolności. Warszawa 1991, s. 7 
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 E. Nęcka, Psychologia twórczości…, s. 19 
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 M. Debesse, Etapy wychowania. Warszawa 1996, s. 12 
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określić jako „działalność…, która nie musi prowadzić do powstania obiektywnie 
oryginalnych wytworów artystycznych, jednak dla jednostki jest w pełni 
satysfakcjonującym przeżyciem twórczym, a powstały wytwór jawi się jej oraz 
najbliższemu otoczeniu jako dzieło twórcze”.

16
 Zwolennicy podejścia elitarnego 

uważają, że o twórczości można mówić tylko w przypadku wybitnych umysłów, 
zdolnych do tworzenia dzieł nowatorskich o bardzo dużej wartości. 
Przeciwieństwem tego podejścia jest podejście egalitarne. Jego zwolennicy 
uważają, że każdy człowiek jest twórczy, ale nie w jednakowym stopniu. W tym 
ujęciu twórczość jest cechą podobnie jak inteligencja czy ekstrawagancja, co 
znajduje potwierdzenie w psychologii humanistycznej, gdzie twórczość jest 
nieodłącznym atrybutem osoby ludzkiej, gdyż o działaniu człowieka decyduje 
dążenie do samorealizacji.

17
 

Podstawowe fazy procesu twórczego: 
1) preparacja, 
2) inkubacja, 
3) olśnienie, 
4) weryfikacja projektów. 

 
Aktywność twórcza 
„Aktywność odtwórcza to taka, przez którą dziecko realizuje znane sobie 

zadania w znany sobie sposób, nie dochodząc w rezultacie do żadnych nowych 
wniosków”.

18
 Aktywność twórcza jest podejmowaną chętnie, sprawiającą 

zadowolenia, opartą na własnych pomysłach, świadomą i osobistą działalnością, 
stymulowaną zwłaszcza przez zadania problemowe, zintegrowane z potrzebami 
jednostki i jej środowiska, której wynikiem jest stworzenie czegoś nowego  
i pożytecznego dla niej samej. Naturalnym przejawem aktywności twórczej  
są zachowania ekspresyjne, gdyż ekspresja stanowi ślad konkretnej 
indywidualności,

19
 jest potwierdzeniem własnej autentyczności, a jednocześnie 

pozwala przekraczać granice własnej odrębności poprzez nawiązywanie związku 
ze światem. Tak pojmowana wykazuje duże pokrewieństwo z postawą twórczą 
człowieka, ponieważ zakłada maksymalne aktywizowanie dyspozycji twórczych, 
które pozwalają zastąpić postawę konformizmu przez twórcze siły osobowości, 
dające szansę kreacji i autokreacji. Uzewnętrznienie pełni funkcje aktywizacji, 
komunikacji i wyrażania, pozwala także na integrację wewnętrzną osobowości  
i społeczne przystosowanie z jednej strony, a indywidualizację i samorealizację  
z drugiej, ekspresja może spełniać również funkcję psychoterapeutyczną. W celu 
zaistnienia ekspresji twórczej, konieczne jest spełnienie następujących warunków. 

Po pierwsze warunek musi zaistnieć potrzeba wyrażania siebie, 
zainteresowanie daną czynnością. Po drugie należy zapewnić klimat porozumienia, 

                                                 
16

 Z. Pietrasiński, Przygotowanie do aktywności twórczej. (w:) Antologia tekstów do psychopedagogiki 
twórczości, cz. 2. Warszawa 1997, s. 15 
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 K. Appelt, Środkowy okres dorosłości. Jak rozpoznać potencjał dojrzałych dorosłych? (w:) Brzezińska 
A. I., Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk 2005,  
s. 503-553 

18
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 Ekspresja aktywności psychicznej może obejmować: ekspresję muzyczną, ekspresję plastyczną, 
ekspresję słowno-werbalną, ekspresję ruchowo – mimiczną, ekspresję przez zabawę. 
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czyli pełną tolerancję i zrozumienie. Po trzecie należy uwzględnić prawo do 
własnych sądów i wyrażania siebie.

20
 

Do czynności ekspresyjnych możemy zaliczyć: 

 ekspresję ruchowo – mimiczną, realizowaną poprzez gest, mimikę, 
postawę ciała, spontaniczny ruch; 

 ekspresję ruchowo – muzyczną, polegającą na nadawaniu ruchowi 
rytmicznego wyrazu i symbolicznego znaczenia; 

 ekspresję słowną, wyrażającą emocje poprzez charakter fabuły, postacie 
lub wymowę tekstu w samodzielnych próbach poetyckich i prozatorskich; 

 ekspresję werbalną, polegającą na czytaniu tekstu z uwzględnieniem 
modulacji, barwy i dynamiki głosu; 

 ekspresję słowno – muzyczną, przejawiającą się w spontanicznym 
wokalizowaniu, improwizowaniu słów i melodii, połączonym często  
z ruchem, tańcem; 

 ekspresję muzyczną, do której zalicza się improwizowaną grę na 
instrumentach, śpiew oraz interpretację melodii; 

 ekspresję plastyczną, obejmującą różnorodne formy i techniki 
samodzielnej działalności plastycznej; 

 ekspresję konstrukcyjno – techniczną, przejawiającą się w próbach 
konstruowania przez dzieci różnych pojazdów, budowli, urządzeń; 

 ekspresję zabawową, będącą w istocie syntezą wymienionych powyżej 
form ekspresji, należącą do najbardziej wszechstronnych postaci 
aktywizacji.

21
 

 
Perspektywa poznawcza przykładu biograficznego 
Aktywność potencjalnie twórcza jest specjalnym rodzajem twórczości bez 

dzieł. Tadeusz Kocowski określa ją jako aktywność, która mogłaby doprowadzić do 
wartościowych dzieł, należy być konsekwentnym w działaniu.

22
 Ludzie twórczy 

wyróżniają się spośród innych swą „innością”. Przykłady można mnożyć osoba, 
która wytyczyła trasę przejazdu przez miasto prowadzi kierującego pojazdem 
według obranego schematu. W chwili, gdy kierowca skręci w niewłaściwą ulicę 
osoba myśląca schematycznie, odtwórczo poprosi o zawrócenie i powrót na 
obrany tor jazdy, natomiast osoba kreatywna dokona błyskawicznej analizy sytuacji 
i zmieni wcześniej obraną trasę na inną czasem nawet bardziej korzystną. 
Podobnie zachowują się osoby twórcze w środowisku pracy. W chwilach, gdy 
należy podjąć działanie i zapobiec np. spadkowi sprzedaży przejmują rolę Lidera 
grupy, natomiast w sytuacjach stabilnych pracują zespołowo. Osoby kreatywne  
w chwili, gdy w ich życiu gości monotonia, uregulowany tryb życia czują się 
niespokojnie, zaczynają szukać dodatkowego zajęcia. 

Postaram się przedstawić ten proces na przykładzie jednej osoby. Życie 
osobiste kobiety w wieku 37 lat jest ustabilizowane: mąż, dwójka dzieci, natomiast 
praca zawodowa pochłaniała ją bez reszty, jak wspomina od niepamiętnych 
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czasów. Stwarzając możliwości poszerzania horyzontów oraz szansę na 
samorealizację. 

Pierwszą pracę podjęła w spokojnej hurtowni zabawek. Sfera zawodowa 
uregulowana, spokojna bez emocji. Od chwili, gdy zapoznała się ze wszystkimi 
czynnościami oraz usystematyzowała swoją wiedzę w zakresie asortymentu, 
zaczęła intensywnie szukać nowych wyzwań. Po 2 miesiącach znalazła kolejną 
pracę w innej hurtowni, gdzie ciągle się coś działo: dostawy, dni hurtowe i „tłumy” 
klientów. Miejsce pracy w nowym środowisku zorganizowała sobie w bardzo 
krótkim czasie. Wprowadziła udogodnienie w postaci wydruków z maszyny 
liczącej, co skróciło czas obsługi klienta jednocześnie zwiększając wydajność 
pracy. Fakt ten został dostrzeżony przez stałych klientów. 

Z racji przyjętych ustaleń ustnych ze swoim ówczesnym szefem zobowiązała 
się do nie podejmowania studiów wyższych, dlatego też jak tylko zaszła w ciążę 
złożyła dokumenty o przyjęcie na jednolite studia magisterskie w systemie 
niestacjonarnym. Po spełnieniu wszystkich wymogów znalazła się na liście 
studentów. Był to dobry moment, aby powiadomić o decyzji rodzinę (męża, 
rodziców itd.). Oświadczyła najbliższym, że ma zajęcia i w tym czasie będą 
opiekować się dzieckiem. Oczywiście odmowa nie była brana pod uwagę, choć 
takie założenie poczyniła i rozważyła całą kwestię ewentualnej opieki nad 
dzieckiem. Podczas studiów pracowała dorywczo w biurze, a potem zmieniła na 
stałe zatrudnienie. Dojeżdżała do pracy 40 km w jedną stronę środkami 
komunikacji ogólnodostępnej. Pamięta taki moment, gdy została sama  
z przedszkolakiem – bez wsparcia najbliższych. Mieszkając wówczas daleko od 
dworca autobusowego odprowadzała córkę do przedszkola i zdążała na autobus 
odjeżdżający o 6.35 do miejsca pracy dzięki uprzejmości kierowcy, z którym miała 
ustną umowę, że na nią zaczeka, dlatego za każdym razem zdążała do pracy. Ta 
sytuacja wymagała sprawnej organizacji czasu, co uzyskała dzięki pogłębionej 
analizie celów, wzięła również pod uwagę zagrożenia np. możliwość zaspania czy 
też wypadku na drodze. Osoby kreatywne potrafią znaleźć rozwiązanie w każdej, 
nawet pozornie nierealnej, sytuacji. Analizują swoje cele i sukcesy oraz wyciągają 
wnioski z niepowodzeń. 

Z sukcesem skończyła studia wyższe. Przeskoczyła kilka oczek w stopniach 
kariery zawodowej, dzięki uczestnictwu we wszystkich projektach wdrożeniowych 
(nowy program, procedury i wiele innych projektów) Za jeden z projektów wraz  
z innymi osobami otrzymała nagrodę za najlepsze procedury dot. procesów 
obsługowych. Praca przy tym projekcie dała jej dużo satysfakcji, gdyż mogła 
wykazać się swoimi zdolnościami przywódczymi i organizacyjnymi. Przyjęła model 
proceduralny zgodny z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi. Osobiście 
wykonała rys ogólny całości projektu, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe 
wydedukowane konsekwencje takiego opracowania. Opracowane procedury 
obsługowe były dziełem zbiorowym z równomiernym udziałem wszystkich twórców. 
Autorzy zyskali uznanie współpracowników, a przełożeni określili wartość pracy za 
pośrednictwem gratyfikacji finansowej w postaci nagrody specjalnej. Procedury do 
chwili obecnej są wykorzystywane w procesie obsługowym. Zgodnie z powyższym 
można uznać, że kryterium wybitnych osiągnięć twórczych zostało osiągnięte.

23
  

W celu poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych doświadczeń skończyła studia 
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podyplomowe, co zbiegło się z kolejną ciążą. Zmiany w zakładzie dokonane 
podczas jej nieobecności były dla niej bardzo niekorzystne, gdyż dotychczas 
zajmowane stanowisko zostało przeniesione do Centrali, tj. 230 km od miejsca 
zamieszkania. Będąc osobą otwartą na propozycje przyjęła ofertę przeniesienia 
wraz z zajmowanym stanowiskiem. Oczywiście brała pod uwagę inne rozwiązania, 
które na ówczesną chwilę nie wyglądały zachęcająco – pogłębiające się problemy 
na rynku pracy, perspektywa bezrobocia. Wyjazd i oddalenie zaburzyło równowagę 
całej rodziny i bardzo negatywnie wpłynęło na stan zdrowia najmłodszego jej 
członka, niespełna rocznego syna. Musiała przewartościować cały swój świat. 
Podjąć decyzję o zmianie priorytetów. Celem stało się utrzymanie więzi rodzinnych 
i zachowanie zdrowia syna. Do niedawna uważała, że to była jej porażka. Obecnie 
po spojrzeniu na tamtą sytuację z perspektywy czasu uważa, że odniosła sukces, 
gdyż najmłodsze dziecko zaczęło chorować, a ona biegała od lekarza do lekarza. 

W pierwszych tygodniach nie miała poglądu na całą sytuację, gdyż mąż 
skrzętnie przed nią ukrywał fakt, że dziecko nie sypiało. W chwili, gdy zorientowała 
się w sytuacji stan był na tyle poważny, że istniało bezpośrednie zagrożenie życia 
dziecka. Telefonicznie uzgodniła wszystko z lekarzem rodzinnym (skierowanie do 
szpitala, pełen opis sytuacji). Mąż z synem pojechali tylko po skierowanie i już 
bezpośrednio do szpitala. Gdy dojechała była północ, zmieniła męża w szpitalu, 
natomiast dziecko było wycieńczone wymiotami oraz ostrym stanem zapalnym. 
Mały sypiał tylko w pozycji półsiedzącej między jej nogami, a każdy ruch 
powodował pobudkę z wrzaskiem. Podczas napadów płaczu dziecko nie pozwalało 
się przytulić ani w żaden sposób uspokoić. Lekarze nie reagowali. Mąż zmieniał ją 
po pracy na kilka godzin. W domu sprawdzała lekcje starszej córce, 
przygotowywała obiad na kolejny dzień i szukałam w Internecie wszystkich danych 
dotyczących objawów badań itp. po czym wracała do szpitala na noc. Zostali 
wypisani po 2 tygodniach z ciemnobrązowym nalotem na języku. Ordynator 
wyszeptał do lekarki, że tym faktem niech się lekarz rodzinny martwi. Znalazła  
w źródłach internetowych, że jest to objaw schyłkowej grzybicy układowej  
po podaniu chemioterapii. Nie uwierzyła, że może to dotyczyć rocznego dziecka po 
14 dniowym pobycie pod czujnym okiem lekarzy. Ponadto w szpitalu jej syn 
przespał tylko jedną, ostatnią noc. Wrócili do domu i pierwszej nocy wstawała  
4 razy, żeby sprawdzić czy na pewno dziecko śpi. Kolejna noc okazała się mieć 
znamiona poprzednich dolegliwości tj.: spanie w pozycji półsiedzącej, między 
nogami matki. Dodatkowo dziecko traciło równowagę mimo prawidłowości chodu 
wyćwiczoną ponad dwa miesiące wcześniej oraz wystąpiły problemy gastryczne. 
Dlatego też w ciągu dnia rodzice znów robili rundy po lekarzach, a nocą bywali na 
pogotowiu (gorączka, krzyki, niepokój). Po 10 dniach wrócili do szpitala na ten sam 
oddział z podejrzeniem guza mózgu. Matka została potraktowana jak osoba, która 
nie ma co robić w domu. Personel medyczny zmienił podejście do niej dopiero  
w chwili, gdy zaczęły spływać wyniki badań. Okazało się, że dziecko ma bardzo 
zaawansowaną kandydozę, która powoduje perforacje jelita grubego. W efekcie 
fekalia zatruwały organizm. Po kilku dniach kolejnego leczenia szpitalnego dziecko 
zaczęło przesypiać po 6 godzin w nocy. Jak twierdzi była najszczęśliwszą osobą  
i po raz pierwszy cieszyła się ze swojego uporu i dążenia do celu. Po powrocie  
do domu załatwiła w trybie pilnym wizytę u Immunologa z Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie. Do chwili obecnej dziecko jest pod stałą kontrolą. 
Wykorzystała wszystkie kontakty i możliwości, aby dietetyczka współpracująca  
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z Instytutem Żywienia i Żywności w Kopenhadze opracowała drastyczną dietę dla 
syna (bez nabiału, bez cukru, bez określonych rodzajów mąki, bez wieprzowiny, 
bez wołowiny) np. chleb musiałam piec sama. Dietę stosowaliśmy wszyscy, 
konsekwentnie bez marudzenia. Gdziekolwiek była w odwiedzinach pierwszą 
rzeczą jaką robiła było chowanie wszystkich zabronionych potraw (np. słodyczy, 
paluszków, chipsów) wyjmowała w to miejsce np. słonecznik, jabłko. Wspomina, że 
dieta była koszmarem, ale dzięki konsekwencji w działaniu cieszy się moim synem. 
Obecnie nadal czuwa nad wszystkim. Syn jest nauczony, że o ilości i jakości 
spożywanych pokarmów decyduje matka. Do tej pory sprawdza fekalia  
i w przypadku podejrzeń włącza dietę, oczywiście mniej rygorystyczną. 

Te wydarzenia bardzo znacząco wpłynęły na postawę i determinację tej 
młodej kobiety. Dlatego też w każdej sytuacji szuka dodatkowych rozwiązań. 
Decyzje podejmuje po rozważeniu wszystkich wariantów. Często sytuacja 
wyjściowa wydaje się być prosta, a decyzja oczywista dla niej tak już nie jest. 
Bierze pod uwagę wiele czynników składowych tj.: swoje możliwości, męża 
dyspozycyjność i wsparcie oraz inne czynniki również losowe. Jej najbardziej 
oddalonym celem było podjęcie studiów trzeciego stopnia, które odwlekała  
w czasie z różnych względów losowych oraz hierarchię ważności. Obecnie podjęła 
studia. 

Powyżej przedstawiony przykład jest potwierdzeniem ogólnych właściwości 
jednostki twórczej w życiu osobistym: płynności myślenia (szybkość reakcji), 
giętkości myślenia (rozważanie różnych pomysłów), oryginalności (wprowadzenie 
diety), dostrzeganie problemów i wrażliwość na nie (dostrzeżenie problemu  
w chwili, gdy specjaliści twierdzili o pełnym wyleczeniu i stanie dobrym syna), 
staranność, gotowość zaakceptowania pewnych niejasności, myślenie 
ukierunkowane na znalezienie sposobu leczenia syna, wysoka samodyscyplina, 
ambitne cele, gotowość do podejmowania ryzyka. Pobudki jakimi kierowała się 
jednostka również nie były bez znaczenia. Chęć przezwyciężenia wszystkich 
przeciwności dodatkowo motywowała do bardziej wytężonej pracy. 

 
Podsumowanie 
Na podstawie wielu badań cechy charakteryzujące jednostkę twórczą to: 

płynność i giętkość myślenia, oryginalność, dostrzeganie problemów i wrażliwość 
na nie, staranność, gotowość zaakceptowania pewnych niejasności, myślenie 
ukierunkowane na realizację postawionego zadania, wysoka samodyscyplina, 
ambitne cele, gotowość do podejmowania ryzyka. Nie można zapomnieć o innych 
może ważniejszych czynnikach, które zostały wyodrębnione na podstawie  
badań nad historycznymi geniuszami: tj. motywacja, poświęcenie się jednemu 
problemowi, życie sprawą. 

Uzasadnione jest więc stwierdzenie, że twórczość to cecha osobowości. 
Specyficzna umiejętność dostrzegania subtelności odmienność myślenia i chęć 
podjęcia dyskusji. 

W powyższym rozważaniu twórczość, była rozpatrywana w obrębie 
wybranych kategorii, a mianowicie twórczości jako procesu w tym przypadku był to 
proces analityczno-myślowy, którego celem było osiągnięcie najkorzystniejszego 
rozwiązania dla całej rodziny z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań każdego 
członka rodziny. 
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Twórczość jako zespół zdolności w tym przypadku właściwości intelektualnych 
matki i żony w jednej osobie. Zespół cech osobowościowych, którymi się 
charakteryzowała bohaterka opisanego przypadku. 

Zgodnie z podejściem Joya P. Guilforda, który upatruje źródeł twórczości  
w tak zwanym myśleniu dywergencyjnym,

24
 które sprowadza się do wytwarzania 

dużej ilości pomysłów w odpowiedzi na zadanie wymagające niezwykłych 
zastosowań zwyczajnego przedmiotu bądź też wydedukowanie wszystkich 
możliwych konsekwencji konkretnego stanu rzeczy. 

Przytoczony opis dotyczy osoby twórczej w pojęciu Guilforda. Jednostka 
dokonała zmiany kierunku myślenia przechodząc od zainteresowania pracą 
kierując się ku rodzinie i skupiając swoją uwagę na dziecku oraz 
przewartościowała swoje dotychczasowe życie. Praca zawodowa stała się 
wartością drugorzędną, natomiast rodzina pierwszorzędną. Ostatnim kryterium 
oceny wg Guilforda jest kryterium oryginalności, które cechuje zarówno sam 
pomysł jak też jednostkę – pod warunkiem, że jest zdolna do wytwarzania tego 
rodzaju pomysłów. Jednostka w tym przypadku wykazała się oryginalnością 
stosując dietę w celu uzyskania dodatkowych efektów pozytywnie 
wspomagających leczenie.

25
 

Twórczość jako zespół stymulatorów społecznych w tej sytuacji miał bardzo 
duży wpływ na jednostkę. Pełnienie dwóch ról społecznych wpłynęło motywująco 
na utrzymanie więzi rodzinnych. Więzi emocjonalne w tej rodzinie uległy mocnemu 
spłyceniu w czasie rozłąki. Odbudowanie związku emocjonalnego wystawionego 
na próbę nastąpiło po 5 latach wytężonej pracy obojga małżonków. 

 
Streszczenie 
Celem opracowania jest przedstawienie aktywności twórczej osoby dorosłej. 

Początek kształtowania się pojęcia przypada już na czasy starożytne, podczas 
ewaluacji pojęcie uzyskało wiele znaczeń. Twórczość jest więc efektem pracy 
inaczej dziełem, bądź też cechą osobowości. Osobiście uważam, że zawężanie 
pojęcia tylko do wytworów, dzieł byłoby krzywdzące szczególnie dla osób 
kreatywnych. Ich dzieła nie są wytworami widocznymi dla ogółu społeczeństwa 
tylko dla niewielkiego grona osób zainteresowanych. Przykładem może być 
usprawnienie procesu obsługi klienta, przygotowanie zestawień ułatwiających 
analizę procesu sprzedaży jak również szkolenia skierowane na rozwój atrybutów 
osobowościowych sprzedawców. Przykłady można mnożyć. Przytoczono kilka 
przykładów ze studium przypadku w celu potwierdzenia postawionej hipotezy. 

 
Summary 
The purpose of development is to provide the creative activity of an adult. The 

beginning of the term is already in the ancient times, when the concept  
of evaluation has many meanings. Work is therefore the result of the work the work 
differently, or personality trait. Personally, I think the narrow concept of products 
only, works it would be unconscionable for creative people. Their works are not 
creations visible to the general public only for a small group of the persons 

                                                 
24

 Dywergencyjne myślenie psychol. proces myślowy zakładający wiele punktów widzenia i obejmujący 
liczne możliwości problemu, bez troski o "poprawną" odpowiedź czy "logiczny" układ; 
http://www.slownik-online.pl/kopalinski (pobrano 23.04.2012 r.) 

25
 E. Nęcka, Psychologia twórczości… , s. 26-29 
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concerned. An example might be to improve the customer service process, the 
preparation of bills to facilitate the analysis of the sales process as well as training 
aimed at the development of personality attributes. Examples can be multiplied.  
I will try to cite some examples from the case study in order to prove your 
hypothesis. 
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Krzysztof KOLECKI 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
 

ZARYS I ZAŁOŻENIA EDUKACJI SEKSUALNEJ DLA DOROSŁYCH NA 
PRZYKŁADZIE TANTRY WSPÓŁCZESNEJ 

 
 

Czerpiąc z mojej 12-letniej praktyki w zakresie seksuologii, poradnictwa 
małżeńskiego oraz edukacji seksuologicznej postaram się w niniejszej pracy 
nakreślić wstępne idee dla nowego paradygmatu Edukacji Seksualnej (ES)  
o rozszerzonym zakresie zarówno programowym, jak i czasowo-targetowym. 

Pomoże mi w tym również doświadczenie uczestniczenia w kilku warsztatach 
zyskującej ostatnio coraz większą popularność Współczesnej Zachodniej Tantry. 

Jądrem nowatorstwa w postulowanym tutaj nowym oglądzie problemu ES 
uczynię dwa jego aspekty: obejmowanie wysiłkiem edukacyjnym całego toku życia 
jednostek (a więc stworzenie również andragogiki seksualnej w celu objęcia 
dorosłych tą edukacją) oraz poszerzenie jej zakresu tematyczno-doznaniowego  
o jeszcze wyższe poziomy świadomości, niż te, które używane są do promowania 
tematyki ES (jak np.: paradygmat promocji zdrowia). Poprzez wyższe poziomy 
świadomości będę rozumiał tutaj transcendentalne wykraczanie w wymiar 
egzystencjonalno-mistyczny, gdyż rozumiem go jako wymiar/poziom świadomości 
spajający wszelkie wysiłki samorozwojowe i psychoedukacyjne w jakość absolutnie 
nadrzędną, pozwalającą nam na znaczące podniesienie jakości życia dzięki 
uzyskaniu harmonii i wyjątkowej spójności w sferach: cielesnej, emocjonalnej, 
mentalnej, społecznej i duchowej. A właśnie nam wszystkim żyjącym współcześnie 
w cywilizacji zachodu tejże spójności najbardziej brakuje. 

 
Czym jest Tantra? 
- jest to jedyna tradycja kulturowo-mistyczna (nie mylić z religią), która 

całkowicie akceptuje seksualność (przynależy więc wg Lew-Starowicza do 
mistycznego typu kultur seksualnych, wiec takiego, który charakteryzuje 
się najmniejszym zanieczyszczeniem hipokryzją obyczajową), 

- uznaje ona, że ciało, a więc także emocjonalność i seksualność są czyste  
i święte, a więc należy je świadomie wykorzystać dla zdobywania energii 
dla różnych celów: zdrowia, prosperity oraz rozwoju duchowego, 

- akt seksualny ma w tej tradycji znaczenie sakralne i jest uświęconym 
sposobem wykorzystania jednej z najważniejszych biegunowości w świecie 
natury-różnic pomiędzy kobietą i kobiecością z jednej strony a mężczyzną  
i męskością z drugiej strony, 

- „(...) ta ezoteryczna nauka olśniewająca bogactwem treści seksualnych, 
okazała się również przydatna w poznaniu technik urozmaicania ars 
amandi i leczeniu niektórych form zaburzeń seksualnych”.

1
 

 
Czym jest Tantra Współczesna? 
Jedni z najpopularniejszych popularyzatorów Tantry Współczesnej w Polsce, 

Dawid i Zofia Rzepeccy na swojej stronie internetowej piszą: „Tantra Współczesna 

                                                 
1
 Z. Lew-Starowicz, Encyklopedia erotyki. Warszawa 2001, s. 516 
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to pojęcie obejmujące szeroki nurt działań charakteryzujących się syntezą 
Wschodniej mistyki i Zachodniej psychologii w jej najogólniejszym sensie. 
„Współczesność” więc polega na umiejętnym dopełnieniu Wschodnich  
i Zachodnich nauk o człowieku. Synteza ta zakłada powstanie nowej jakości, 
wykraczającej niejako ponad to z czego powstała. Tantra Współczesna nie jest 
więc już ezoteryczną i hermetyczną religią dawnych Indii, ani nie jest też 
psychologią czy psychoterapią. Jest połączeniem najbardziej pragmatycznych 
składników tych ścieżek. Korzysta z narzędzi, które obie cywilizacje, obie kultury 
stworzyły, aby wykreować współczesną, adekwatną do naszych potrzeb drogę 
rozwoju człowieka”.

2
 

Uczestnicząc ostatnio w spotkaniu adeptów Tantry Współczesnej w trakcie 
dyskusji o problemie edukacji seksualnej metodą burzy mózgów stworzyliśmy 
definicję edukacji seksualnej, która może się okazać bardzo przydatna w aspekcie 
postulowanym w tym artykule. 

 
Nieformalna definicja edukacji seksualnej (ES): 
Jest to proces nabywania kompetencji i poszerzania świadomości  

w kwestiach dotyczących wszystkiego co dotyczy seksualności, który ma 
następujące charakterystyki: 

a) trwa w ciągu całego życia jednostki, 
b) rozgrywa się głównie w najbliższym środowisku społeczno-kulturowym 

(rodzina, wspólnota wyznaniowa, szkoła, praca), 
c) dotyczy wielu wymiarów ludzkiej egzystencji oraz rozgrywa się na wielu 

poziomach świadomości (pomiędzy świadomością potrzeb bazalnych, 
materialnych dotyczących przetrwania a poziomem wiary i doświadczeń 
mistycznych), 

d) idealną wizją jej realizacji byłoby systemowe wspieranie rodziny jako 
najlepszego środowiska w którym może i powinna się realizować ES. 

 
Co wynika dla naszego tematu z powyższej definicji? 
- Aby zrealizować postulat podpunktu d) w zgodzie z prawidłowością 

przedstawianą w a)-należy objąć edukacją seksualną nie tylko dzieci  
i młodzież, ale przede wszystkim dorosłych 

 
Pytania rodzące się z tego wniosku: 
 
- Czy możliwe jest systemowe wdrożenie ES dla dorosłych? 
Na to pytanie odpowiedź będzie najtrudniejsza. Czy psycholodzy, 

seksuolodzy i edukatorzy seksualni widzą potrzebę prowadzenia prawdziwej, 
oderwanej od poprawności politycznej oraz więzów moralności katolickiej ES? 
Oczywiście, że tak. Czy sami zainteresowani-dorośli obywatele czują potrzebę 
poszerzania swojej świadomości odnośnie seksualności? Niektórzy tak. Czy ci, 
którzy przyznają się przed samymi sobą, że schematami seksualności, jakie nabyli 
w naszej kulturze czują się ograniczani, potrafią o tym mówić głośno i zadawać 
odpowiednie pytania? Zdecydowanie zbyt rzadko. Lew-Starowicz pisze: 

                                                 
2 

D. i Z. Rzepeccy, Tantra Współczesna, tantralove.eu /index.php?tantra-wspolczesna,70; (pobrano 
02.07.2013 r.) 
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„Pamiętajmy o tym, że kończący szkołę średnią młodzi ludzie, którzy nie są 
wyposażeni w odpowiednią, rzetelną wiedzę, stają się bardzo szybko ludźmi 
dorosłymi, którzy szybko tworzą związki i zakładają rodziny, aby jeszcze szybciej 
przekonać się, że braki w znajomości seksualności swojej i partnera mogą być 
przyczyną poważnych problemów, a także uniemożliwiają przekazywanie 
odpowiedniej wiedzy o tej sferze życia dzieciom”.

3
 

Czy państwo i resort edukacji dostrzega problem, a co więcej czy zdaje 
egzamin w czynieniu odpowiednich wysiłków ku jego rozwiązaniu? Pozostawiam to 
pytanie retorycznym. 

- Czy i jak można pozyskać do tego celu modny ostatnio na zachodzie 
nurt psychorozwojowy i psychoedukacyjny, jakim jest Współczesna 
Tantra? (ergo: czy tantra może stać się trendem nieelitarnym, a wręcz 
upowszechniającym się?) 

Na to pytanie odpowiem wymieniając poniżej korzyści, jakie widzą edukatorzy 
seksualni korzystający z doświadczeń tantry. 

 
Korzyści, jakie może przynieść edukacja seksualna wykorzystująca 

doświadczenia tantryzmu. 
1. Korzyści dla każdego: 

 spokój umysłu, relaks i doładowanie energetyczne ciała; 

 redukcję stresu oraz ogólną poprawę stanu zdrowia; 

 otwarcie ciała na przepływ uczuć, w tym otwarcie serca na miłość; 

 nawiązanie głębokiego kontaktu z samym sobą, innymi i przyrodą; 

 akceptację samego siebie, swojego ciała i własnej seksualności; 

 zwiększenie uważności i zmysłowej wrażliwości; 

 lekkość, ufność i zabawę; 

 powrót do własnej naturalności; 

 zdrowie i długowieczność. 
2. Korzyści dla kobiet: 

 poczucie swojej kobiecości i siły z niej płynącej; 

 pełniejsze odczucie własnego ciała; 

 podwyższenie pewności siebie; 

 akceptację swojego wyglądu; 

 ulepszona komunikacja własnych potrzeb; 

 otwarcie się na własną seksualność; 

 uznanie prawa do odczuwania przyjemności; 

 otwartość na doświadczanie orgazmów i multiorgazmów; 

 doświadczenie siebie jako „bogini”; 

 więź z innymi kobietami. 
3. Korzyści dla związków: 

 doświadczenie pełni; 

 poczucie więzi duchowej i wspólnego rozwoju; 

 wzajemną fascynację na długie lata; 

 spontaniczność zapobiegającą rutynie; 

 techniki seksualne otwierające na wspólne przeżycia ekstatyczne; 

                                                 
3
 Z. Lew-Starowicz, A. Fijałkowska-Grabowiecka, Seks kontrowersyjny. Warszawa 2004 
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 umiejętność słuchania siebie nawzajem i wyrażania własnych potrzeb; 

 narzędzia ułatwiające przechodzenie przez trudności w relacji; 

 świadomość wyjątkowości własnego związku. 
4. Korzyści dla singli: 

 poprawa samopoczucia i własnej wartości; 

 harmonizacja wewnętrznych aspektów męskości i kobiecości; 

 przerobienie schematów wikłających w toksycznych związkach; 

 otwarcie się na bliskość z innymi; 

 pogłębienie świadomości własnych potrzeb; 

 wzmocnienie poczucia niezależności; 

 gotowość na przyjęcie przyszłego partnera/ki.
4
 

 
Streszczenie 
Autor pokrótce stara się zarysować nowy paradygmat dla ustawicznej 

edukacji seksualnej dla osób dorosłych czerpiąc z coraz popularniejszej ostatnio 
na zachodzie współczesnej Tantry. Wymienia możliwe korzyści, jakie może 
przynieść edukacja seksualna prowadzona przy użyciu tej tradycji filozoficznej. 

 
Summary 
Author tries briefly to outline the new paradigm for lifelong sexual education 

for adults drawing on the recently increasingly popular in the west Contemporary 
Tantra. Article also lists the possible benefits to be gained through sex education 
conducted using this particular philosophical tradition. 
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ZABURZENIA PAMIĘCI U CHORYCH Z ZESPOŁEM STRESU 
POURAZOWEGO-WYBRANE ZAGADNIENIA 

 
Uwagi wprowadzające 
Zespół stresu pourazowego (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) lub 

zaburzenie stresowe pourazowe (F 43.2 według ICD-10) to zespół 
charakterystycznych objawów pojawiających się wskutek przeżycia wydarzenia 
traumatycznego, dostarczającego silnych, negatywnych emocji.

1
 

Rozpowszechnienie PTSD w populacji ogólnej dorosłych waha się według 
różnych źródeł od 1 do 12,3%.

2
 Uwagę zwraca dwukrotnie częstsze 

rozpoznawanie PTSD w populacji kobiet (10,4%), w porównaniu z mężczyznami 
(5%).

3
,
4
,
5
 

Wydarzenie traumatyczne (stresor wywołujący zaburzenie) definiowany jest  
w różny sposób. W klasyfikacji DSM-III określono traumatyczne wydarzenie jako 
dający się wyodrębnić stresor, który wywołałby znaczące symptomy dystresu  
u prawie każdego. W DSM-IV z kolei stresorem nazwano zdarzenie związane  
z rzeczywistą śmiercią, zagrożeniem życia bądź poważnym zranieniem, 
zagrożeniem fizycznej integralności własnej czy innych ludzi, a reakcja na stresor 
obejmuje intensywny strach lub poczucie bezradności (u dzieci może się to 
wyrażać przez zdezintegrowane lub pobudzone zachowanie).

1
,
6
 

 
Kryteria klasyfikacyjne PTSD 
Kryteria klasyfikacyjne PTSD wg DSM-IV uporządkowane zostały w cztery 

podgrupy objawów. Kryterium A dotyczy samego urazu (kryterium opisane 
powyżej). Według Kryterium B (ponowne przeżywanie) zdarzenie urazowe jest 
przeżywane ponownie w jeden lub więcej z następujących sposobów: uporczywe  
i natrętne wspomnienia zdarzenia obejmujące wyobrażenia, myśli i spostrzeganie; 
powracające sny dotyczące zdarzenia; fizyczne bądź psychiczne odczuwanie,  
jak gdyby zdarzenie urazowe powracało (obejmuje poczucie ponownego 
doświadczania, iluzje, halucynacje i epizody reminiscencji dysocjacyjnych/ 
obsesyjnych); intensywny dystres psychologiczny wskutek ekspozycji na coś, co 
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wewnętrznie lub zewnętrznie symbolizuje lub przypomina jakiś aspekt zdarzenia 
urazowego; fizjologiczna reaktywność przy ekspozycji na wewnętrzne i zewnętrzne 
wpływy symbolizujące lub przypominające jakiś aspekt zdarzenia urazowego. 
Kryterium C z kolei dotyczy uporczywego unikania bodźców związanych z urazem, 
uwidaczniającego się co najmniej w trzech (lub więcej) z następujących 
przejawów: próby unikania myśli, uczuć i rozmów związanych z urazem; próby 
unikania aktywności, miejsc i ludzi wywołujących wspomnienie urazu; niemożność 
przypomnienia sobie ważnych aspektów urazu; anestezja emocjonalna; znacząco 
ograniczone zainteresowania lub uczestnictwo w ważnych aktywnościach; 
poczucie odrzucenia przez innych; zawężone odczuwanie afektu (np. niemożność 
przeżywania miłości); poczucie braku perspektyw na przyszłość (np. ktoś nie 
spodziewa się kariery, małżeństwa, dzieci czy przeciętnie długiego życia). 
Kryterium D dotyczy nadmiernej pobudliwości w co najmniej dwóch  
z następujących obszarów: trudności w zasypianiu i/lub pozostawaniu we śnie; 
drażliwość lub wybuchy gniewu; trudności w koncentracji uwagi; nadmierna 
czujność; wyolbrzymiony reakcja na bodziec.

1
 

 
Problematyka zaburzeń funkcji poznawczych u chorych z zespołem 

stresu pourazowego-uwagi ogólne 
Współcześnie zwraca się również uwagę na poznawcze zaburzenia 

obserwowane u pacjentów z rozpoznaniem PTSD.
7
 Należy tu wymienić intruzywne 

wspomnienia, które pojawiają się w polu świadomości niezależnie od woli i intencji 
danej osoby. Pacjenci zgłaszają trudności związane z efektywnością 
funkcjonowania pamięci polegające na trudnościach z wydobyciem tych informacji, 
które w danej sytuacji mają adaptacyjne znaczenie i są niezbędne do 
zaplanowania określonego zadania. Obserwowane są również luki pamięciowe  
o podłożu psychogennym. Zaburzeniom tym towarzyszy niejednokrotnie obniżona 
zdolność koncentracji uwagi.

7
 

Wyniki badań neuropsychologicznych w grupie weteranów wojny w Wietnamie 
wykazały obniżony poziom kompetencji wzrokowo-konstrukcyjnych. Następnym 
powtarzającym się wzorcem jest obniżenie wyników w testach badających 
natychmiastowe i odroczone przypominanie treści werbalnych.

7
,
8
 Istotnie gorsze 

pod względem jakościowym są wyniki zadań wzrokowo-przestrzennych 
(wykonania są widocznie uboższe). Obserwuje się także obniżenie wyników w 
próbach badających pamięć werbalną i wzrokowo-przestrzenną i w zadaniach 
badających umiejętności rozwiązywania problemów. Co więcej, omawiane deficyty 
poznawcze są tym bardziej nasilone, im częściej objawom PTSD towarzyszą inne 
zaburzenia psychiczne, w tym między innymi zespół depresyjny.

8
,
9
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Modele teoretyczne wyjaśniające powstanie zespołu stresu 
pourazowego kontekście zaburzeń pamięci 

Z perspektywy neurobiologicznej PTSD rozpatrywane jest, jako specyficzny 
rodzaj zaburzeń pamięci.

10
 

W trakcie doświadczania traumy mogą pojawić się dwie reakcje stresowe. 
Jako pierwsza pojawia się szybka reakcja stresowa, której towarzyszy wydzielanie 
adrenaliny, co może wzmacniać ślady pamięciowe przeżywanych emocji  
i potęgować warunkowanie lęku. Intruzywnemu odtwarzaniu traumatycznych 
zdarzeń towarzyszy często podwyższony poziom adrenaliny, co może prowadzić 
do wzmacniania odpowiadających im śladów pamięciowych. Mechanizm ten 
wyjaśnia występowanie u ofiar traumatycznych wydarzeń intensywnych  
i plastycznych wspomnień.

10
 

Przeżywaniu stresu traumatycznego towarzyszy również wydzielanie 
kortyzolu, co prowadzić może z kolei do dysfunkcji hipokampa, a jednocześnie do 
deficytów w zakresie pamięci słownej, włączając w to amnezję potraumatyczną.  
Z kolei przewlekłe wydzielanie kortyzolu wiązać się może z uszkodzeniem komórek 
hipokampa, co często uwidacznia się w deficytach pamięci u pacjentów z PTSD,  
a w szczególności znajduje odzwierciedlenie w zniekształceniu i defragmentacji 
wspomnień związanych z traumą. Jeśli chodzi o amnezję wywołaną 
wspomnieniem traumatycznym, podejmowane dalsze badania dotyczą roli 
poziomu kortyzolu dla jej powstania.

11
,
12

 
Proces powstawania zespołu stresu pourazowego może wyjaśniać również 

model, który zakłada, że istotna w tym mechanizmie jest tak zwana pamięć 
emocjonalna, zależna od ciała migdałowatego.

13
 

Zadaniem ciała migdałowatego jest między innymi wydzielanie hormonów 
stresu, epinefryny i glikokortykoidów. Glikokortykoidy wydzielane są  
w nadnerczach, następnie docierają do mózgu, gdzie wiążą się ze specyficznymi 
receptorami hipokampa, przyśrodkowej kory przedczołowej, innych obszarów kory  
i ciała migdałowatego. Wskazuje się także na dużą rolę glikokortykoidów  
w procesie zapamiętywania uruchamiającego najbardziej świadomą pamięć 
deklaratywną, która jest związana z hipokampem. Jak wykazano, wysoki poziom 
glikokortykoidów osłabia pamięć deklaratywną. 

Interesująca w tym zjawisku jest rola glikokortykoidów, ponieważ wywierają 
przeciwstawne konsekwencje dla ciała migdałowatego i hipokampa. 
Glikokortykoidy uwalniane zostają w momencie, gdy ciało migdałowate zarejestruje 
obecność jakiegoś zagrożenia w naszym otoczeniu. Docierają do naszego mózgu  
i jednocześnie hamują procesy zależne od hipokampa (związane z pamięcią)  
i powodują wszystkie procesy, które zależą od ciała migdałowatego (np. 
warunkowanie strachu). Można założyć, że w momentach bardzo silnej reakcji 
stresowej, pamięć deklaratywna, zależna od hipokampa ulega znacznemu 
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pogorszeniu na rzecz nieświadomej pamięci emocjonalnej, zależnej od ciała 
migdałowatego, co może być przyczyną powstawania takich zaburzeń, jak PTSD.

1
 
3
 

 
Zaburzenia dysocjacyjne u pacjentów z zespołem stresu pourazowego  
Omawiając zaburzenia pamięci o podłożu emocjonalnym (psychogennym) 

pokreślić należy, że tak zwana amnezja dysocjacyjna obejmuje tylko szczególny 
rodzaj pamięci-pamięć epizodyczną (autobiograficzną), dotyczącą zdarzeń  
z własnego życia. Amnezja dysocjacyjna (F44.0 wg ICD-10), określana też jako 
psychogenna, to niezdolność do przypomnienia sobie jakiegoś zdarzenia, 
najczęściej wydarzenia traumatycznego, albo jakiegoś jego elementu. 
Wyodrębniane są następujące rodzaje amnezji psychogennej: zlokalizowana 
(kiedy pacjent nie pamięta pierwszych godzin po wydarzeniu traumatycznym); 
selektywna (gdy pacjent zapomina tylko wybrane wydarzenia z danego okresu); 
całościowa (gdy pacjent zapomina całą historię swojego życia); oraz ciągła,  
w przypadku (kiedy pacjent nie pamięta niczego poza określonymi momentami  
z przeszłości). 

Podkreślić należy, że inne formy pamięci: semantyczna (język, koncepcje), 
proceduralna (konkretne czynności); wyobrażeniowa (percepcja) oraz pamięć 
krótkotrwała, funkcjonują wówczas prawidłowo. Amnezję dysocjacyjną odróżnia to 
od zaburzeń pamięci o charakterze organicznym, gdzie obok zaburzeń pamięci 
autobiograficznej pojawiają się również powyższe zaburzenia pamięci. 

Szczególnym rodzajem amnezji dysocjacyjnej jest fuga (F44.1 wg ICD-10), 
gdzie pacjent nie tylko nie pamięta wydarzeń tworzących pamięć epizodyczną, ale 
również oddala się od środowiska, często częściowo lub całkowicie przyjmując 
nową tożsamość.

14
,
15

 
 
Zaburzenia pamięci u osób z zespołem stresu pourazowego po urazie 

czaszkowo-mózgowym 
Uraz czaszkowo – mózgowy powstaje w następstwie nagłego zadziałania na 

czaszkę energii mechanicznej o sile przekraczającej zdolności adaptacyjne czaszki 
i opon mózgowych. Powoduje on znaczne zmiany w funkcjonowaniu ośrodkowego 
układu nerwowego, wynikające albo z uszkodzenia struktur mózgowych, albo  
z zaburzeń czynnościowych związanych z zakłóceniem normalnych czynności 
chemicznych i elektrycznych neuronów w mózgu. W przypadku ciężkich urazów 
możemy zaobserwować szereg zaburzeń, takich jak: zaburzenia świadomości, 
orientacji, procesów pamięci i uczenia się, uwagi, funkcji wykonawczych, percepcji, 
praksji, mowy, tożsamości oraz zaburzenia natury emocjonalnej.

16
 

Zaburzenia pamięci należą do jednych z najczęstszych następstw 
uszkodzenia mózgu. Występująca zarówno po ciężkich, jak i lekkich urazach 
czaszkowo-mózgowych amnezja pourazowa jest jednym z najbardziej użytecznych 
wskaźników jego ciężkości. Zapominanie w amnezji pourazowej może przyjmować 
postać: amnezji następczej (amnesia anterograda), obejmującej jakiś czas po 
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urazie i przejawiającej się trudnością w zapamiętaniu nowych faktów przy 
względnym zachowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed urazu; amnezji wstecznej 
(amnesia retrograda) odnoszącej się do okresu przed wypadkiem i objawiającej się 
trudnościami w przypominaniu sobie wydarzeń przed nim; amnezji całkowitej 
(globalnej) odnoszącej się do całego przedwypadkowego życia.

16
,
17

 
Zaznacza się, że u nieomal wszystkich badanych pacjentów po ciężkim urazie 

czaszkowo-mózgowym występują w różnym nasileniu objawy zespołu stresu 
pourazowego. Ponadto, objawy te nasilają się bardziej w przypadku tych  
osób, które pamiętają okoliczności doznania urazu czaszkowo-mózgowego,  
w porównaniu do osób, które z powodu amnezji pourazowej nie pamiętają 
traumatycznego wydarzenia. Badania wykazują jednocześnie, że u tych pacjentów, 
którzy nie pamiętają wypadku, albo przynajmniej deklarują taką niepamięć, można 
zauważyć niektóre objawy PTSD. Jak podkreśla się, śladowe objawy  
PTSD zanotowane w tej grupie pacjentów wynikają z „podprogowych percepcji” 
wydarzeń, które nie zostały zarejestrowane w pamięci epizodycznej 
(autobiograficznej). Kolejnym możliwym wyjaśnieniem tego zjawiska jest odwołanie 
się do mechanizmów obronnych osobowości, a w szczególności-wyparcia do 
nieświadomości wydarzeń traumatycznych, przekraczających nasze możliwości 
zrozumienia i poradzenia sobie.

18
 Jeszcze inna możliwość dotyczy działania tak 

zwanej pamięci niejawnej, przy czym wskazane ewentualności nie wykluczają się 
nawzajem.

16
,
17

 
 
Cele terapeutyczne u osób z zaburzeniami pamięci w przebiegu PTSD-

uwagi końcowe 
Techniki terapeutyczne PTSD w ramach najczęściej stosowanego podejścia 

poznawczo-behawioralnego polegają na głownie na systematycznej desensytyzacji 
(odwrażliwianiu), treningu relaksacji oraz metodzie EEG biofeedback. W tak 
zwanym oksfordzkim poznawczym modelu PTSD podkreśla się z kolei 
konieczność integracji intruzywnych wspomnień i emocji związanych z traumą, 
zapisanych w pamięci dostępnej werbalnie, ze stanami dysocjacyjnymi, 
koszmarami sennymi i sytuacyjnym pobudzeniem, zapisanymi w pamięci dostępnej 
sytuacyjnie.

19
 
 

Streszczenie 
Zespół stresu pourazowego (PTSD) to zespół charakterystycznych objawów 

pojawiających się wskutek przeżycia wydarzenia traumatycznego. Zwraca się 
uwagę na poznawcze zaburzenia obserwowane u pacjentów z rozpoznaniem 
PTSD, między innymi intruzywne wspomnienia, które pojawiają się niezależnie od 
woli i intencji danej osoby oraz trudności związane z efektywnością  wydobycia 
informacji z pamięci długotrwałej. Z perspektywy neurobiologicznej PTSD 
rozpatrywane jest, jako specyficzny rodzaj zaburzeń pamięci, w których 
intruzywnemu odtwarzaniu traumatycznych wydarzeń towarzyszy podwyższony 
poziom adrenaliny, co może prowadzić do wzmacniania śladów pamięciowych. 
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Mechanizm ten wyjaśnia występowanie u ofiar traumatycznych wydarzeń 
intensywnych i plastycznych wspomnień. Proces powstawania PTSD może 
wyjaśniać również model, który zakłada, że istotna w tym mechanizmie jest tak 
zwana pamięć emocjonalna, zależna od ciała migdałowatego. Zaburzenia pamięci 
o podłożu psychogennym omawia się również w kontekście tak zwanej amnezji 
dysocjacyjnej. Podobne dysfunkcje poznawcze stwierdza się także u chorych po 
urazie czaszkowo-mózgowym. 

 
Summary 
Posttraumatic stress disorder (PTSD) is a set of characteristic symptoms 

which develop following a traumatic experience. Cognitive disorders, such  
as intrusive memories which appear regardless of the will and intention of the 
person as well as difficulties connected with effective recall of information from 
long-term memory have been identified in patients diagnosed with PTSD. From  
a neurobiological perspective PTSD is viewed as a specific type of memory 
disorder in which intrusive traumatic flashbacks occur alongside elevated adrenalin 
levels which may lead to memory pathways being strengthened. This mechanism 
explains why victims of traumatic events experience intensive and realistic 
memories. The process of PTSD development can also explain the model which 
presumes that so-called emotional memory plays a significant part in this 
mechanism, and depends on the  amygdalae. Psychogennic memory disorders are 
also discussed within the context of dissociative amnesia. Similar cognitive 
disorders are diagnosed in patients following craniocerebral trauma. 
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Zbigniew SERAFIN 
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 
Magdalena WOJTASZ 
 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ NAUKI W PLACÓWKACH 
OŚWIATOWYCH OSÓB Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ KOMUNIKOWANIA SIĘ 
 
 

Wstęp 
Szereg aktów prawnych zmusza każdego pracodawcę do realizowania 

praktyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Edukacja i oświata są dziedzinami, 
których bezpieczeństwo jest szczególnie istotne ponieważ dotyczy dzieci. Jeśli 
natomiast mówimy o dzieciach z zaburzeniami o spektrum autystycznym tam 
bardziej zagadnienia bezpieczeństwa zyskują na wartości. Wartość, której główne 
założenia poruszane są w artykule, stanowi podstawę do analizy dotyczącej 
możliwości jakie mamy i jakie możemy osiągać by podwyższać standardy 
postępowania z dziećmi autystycznymi w celu lepszego ich rozumienia i bardziej 
efektywnych prób nauki zrozumienia przez nich świata. Bezpieczeństwo jest tutaj 
nadrzędnym warunkiem do spełnienia by móc cele osiągnąć. Odpowiednie 
zarządzanie bezpieczeństwem stanowi zatem o jakości i skuteczności realizowania 
założeń bezpieczeństwa higieny nauki. 

 
1. Regulacje prawne dotyczące zadań placówki oświatowej  

w kontekście badań 
Podstawowym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania szkół  

w Polsce jest ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Każda instytucja 
musi okazywać się uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zarówno zarządzania 
jak i samym bezpieczeństwem i higieną. Wszystkie zatem placówki oświatowe 
zobligowane są do opracowania wewnętrznych norm oraz przestrzegania  
i odpowiedniego realizowania narzuconych przez przepisy prawa obowiązków 
względem higieny i bezpieczeństwa nauki oraz pracy.

1
 

Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny nauki określają 
czyjemu nadzorowi podlega zakres działalności placówki oświatowej. Dyrektor jako 
osoba sprawująca opiekę nad realizacją obowiązków placówki w szczególności 
jest zobowiązany do sprawowania opieki nas uczniami m. in. poprzez 
propagowanie działań prozdrowotnych, wykonuje zadania związane  
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę lub placówkę, jest kierownikiem zakładu pracy. 
Nadrzędnym zaś zadaniem w myśl ustawy jest zapewnienie optymalnych 
warunków pracy i nauki wszystkim osobom funkcjonującym w obrębie placówki 
oświatowej.

2
 

Nauczyciel jako pracownik instytucji oświatowej zobowiązany jest rzetelnie 
realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym 

                                                 
1
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami 

2
 Ibidem 
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zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę.

3
 

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nadrzędnie określa 
Kodeks Pracy, który jest ważnym źródłem wiedzy na temat postępowania każdego 
pracodawcy i pracownika. W takiej konfiguracji również funkcjonuje szkoła uznając 
za pracodawcę dyrektora szkoły. W związku z czym obowiązki dotyczące bhp  
w szczególności określają czynności jakie pracodawca-dyrektor powinien 
spełniać.

4
 

Ustawa o systemie oświaty określa także w jaki sposób należy zapewnić 
bezpieczeństwo i higienę nauki. Wynika stąd, że organ prowadzący ma obowiązek 
zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników oraz uczniów. Wymienia 
się w tym względzie szczegółowo:

5
 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych  
w tym zakresie, 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły 
lub placówki, 

4) wyposażanie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt 
niezbędny do realizacji programów nauczania, programów 
wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz 
wykonywania innych zadań statutowych. 

Ponadto kwestia bezpieczeństwa i higieny nauki bardzo szczegółowo 
poruszana jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Dyrektor 
zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także 
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 
szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. Zapis ten 
wspierają Ramowe statuty szkół lub placówek oraz pozostałe ogólne przepisy  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (przypis) zobowiązuje do 
szczegółowego rozpracowania zasad bhp w szkole, w tym np.: regulaminów 
dyżurów, itd.

7
 

Także statut gimnazjum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych 
pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum, z uwzględnieniem wyżej 
wymienionych przepisów.

8
 

                                                 
3
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tekst znowelizowany, Dz. U. z 2006 r. nr 97, 
poz.674 ze zmianami 

4
 Por. szerzej: E. Broma-Bąk, K. Bak, Kodeks Pracy. Inspekcja pracy, Wyd. Odnowa. Wrocław 2013 

5
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004, poz. 2572 ze zmianami) 

6
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz. U. nr 6 z 2003 r., 
poz. 69 

7
 Por. szerzej (Dz. U. nr 61 z 2001 r., poz. 624), (Dz. U. nr 35 z 2007 r., poz. 222) 

8
 Ibidem 
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Wskazuje się na podstawowe dokumenty jakimi powinna okazywać się 
placówka oświatowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

9
 

1. Harmonogramy badań lekarskich oraz szkoleń w zakresie bhp wszystkich 
zatrudnionych osób; 

2. Książka kontroli sanitarnej; 
3. Rejestry, protokoły i dane statystyczne wypadków przy pracy i zachorowań 

na choroby zawodowe; 
4. Rejestry, protokoły i dane statystyczne oraz analizy wypadków 

uczniowskich; 
5. Certyfikaty maszyn i urządzeń oraz sprzętu na znak bezpieczeństwa lub 

deklaracje zgodności tych wyrobów z normami /meble, pomoce naukowe/; 
6. Kopie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń eksploatowanych w szkole oraz 

regulaminy poszczególnych pracowni i sali gimnastycznej; 
7. Regulamin pracy; 
8. Regulamin określający zasady bhp w szkole; 
9. Teczki akt osobowych. Części A, B, C, w tym dokumenty dotyczące 

kwalifikacji orzeczeń i badań lekarskich, zakresy czynności i obowiązków, 
zaświadczenia dotyczące wymaganych przepisami szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

10. Karty ewidencji czasu pracy; 
11. Ewidencja wydawanych środków czystości, odzieży, obuwia roboczego 

oraz środków ochrony indywidualnej, tabele norm przydziału, imienne 
kartoteki; 

12. Dokumentacja pracowników młodocianych; 
13. Dokumentacja przeglądów technicznych ręcznych elektronarzędzi 

będących na wyposażeniu w warsztatach i pracowniach, a także  
w podręcznym warsztacie konserwatora; 

14. Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i dozoru urządzeń 
energetycznych, np. kotłownie tym: protokóły przejścia do eksploatacji, 
przeglądy, instrukcje eksploatacyjne itp.; 

15. Dokumenty związane z pomiarami środowiska pracy; 
16. Dokumenty związane z użytkowaniem środków chemicznych w pracowni 

chemicznej; 
17. Dokumenty związane z eksploatacją pojazdów; 
18. Protokoły pokontrolne z zakresu bhp oraz kopie odpowiedzi szkoły  

o realizacji zaleceń pokontrolnych organów nadzoru; 
19. Potwierdzenia dopuszczenia maszyn i urządzeń do eksploatacji przez 

organy dozoru technicznego; 
20. Dokumenty konserwacji sprzętu ppoż.; 
21. Plany ewakuacji, instrukcje alarmowe; 
22. Dokumenty związane z przyjmowaniem do eksploatacji nowo 

wybudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych; 
23. Dokumenty związane z eksploatacją obiektów budowlanych; 
24. Dokumentacja eksploatacji instalacji elektroenergetycznej; 
25. Dokumentacja eksploatacji instalacji odgromowej; 

                                                 
9
 http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/wychowanie_opieka/Wybrane_podstawy_prawne_bhp_w_szkolach. 
doc (pobrano 19.05.2013 r.) 

http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/wychowanie_opieka/Wybrane_podstawy_prawne_bhp_w_szkolach.doc
http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/wychowanie_opieka/Wybrane_podstawy_prawne_bhp_w_szkolach.doc
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26. Dokumentacja eksploatacji instalacji oświetleniowej; 
27. Zeszyt uwag i zaleceń Społecznego Inspektora Pracy; 
28. Dokumentacja Inspektora /Specjalisty/ BHP w szkole; 
29. Dokumentacja dotycząca ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych 

na poszczególnych stanowiskach. 
Należy bezwzględnie przestrzegać archiwizacji wyżej wymienionych 

dokumentów. 
 

2. Obniżona sprawność komunikowania się dzieci autystycznych  
Obniżona sprawność komunikowania się dotyczy zaburzeń i schorzeń, który 

zostaje zachwiana komunikacji i stopień umiejętności komunikowania się. Takie 
zaburzenie należy rozpatrywać pod kątem osób z brakiem możliwości komunikacji 
werbalnej lub upośledzeniem tej umiejętności lub osób mający problem  
z komunikacją w ogóle-należy tutaj myśleć o zaburzeniach o spektrum 
autystycznym. Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 autyzm 
występuje pod KODEM F84.0. Pod tym kodem kryją się też medycznie 
zaobserwowane i stwierdzone cechy będące charakterystyczne dla wskazanych 
poniżeń zaburzeń autystycznych. Wspomniana klasyfikacja ujmuje zgodnie  
z powyższym kodem:

10
 

A. Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie widoczny przed 3. rokiem 
życia w co najmniej jednym z następujących obszarów: 
1. Rozumienie i ekspresja językowa. 
2. Rozwój wybiórczego przywiązania społecznego. 
3. Funkcjonalna lub symboliczna zabawa. 

B. W sumie występuje co najmniej sześć objawów spośród wymienionych  
w punktach (1), (2) i (3), przy czym co najmniej dwa z punktu (1) i co 
najmniej po jednym z punktu (2) i (3): 
1. Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych, 

przejawiane w co najmniej dwóch następujących obszarach: 
a) niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, 

postawy ciała i gestów do odpowiedniego regulowania interakcji 
społecznych, 

b) niedostateczny rozwój związków rówieśniczych, obejmujących 
wzajemnie podzielane zainteresowania, czynności i emocje 

c) brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiającego 
się upośledzeniem lub odmiennością reagowania na emocje innych 
osób, albo brak modulacji zachowania odpowiedniej do społecznego 
kontekstu, albo słaba integracja zachowań aspołecznych, 
emocjonalnych i komunikacyjnych, 

d) brak spontanicznej potrzeby dzielenia się emocjami z innymi 
osobami, radości, osiągnięć; 

2. Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się przejawiane w co 
najmniej w jednym z następujących obszarów: 
a) opóźnienie lub zupełny brak mówionego języka, który nie wiąże się  

z próbą kompensowania za pomocą gestów lub mimiki jako 
alternatywnego sposobu porozumiewania się, 

                                                 
10

 Por.: Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 http://icd10.pl 
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b) względny niedostatek inicjatywy i wytrwałości w podejmowaniu 
wymiany, konwersacyjnej, w której zachodzą zwrotne reakcje na 
komunikaty innej osoby, stereotypowe oraz powtarzające się, 
idiosynkratyczne wykorzystywanie słów i wyrażeń, 

c) brak spontanicznej różnorodności zabawy w udawanie lub zabawy 
naśladującej role społeczne; 

3. Ograniczone, powtarzające się stereotypowe wzorce zachowania, 
zainteresowań i aktywności, przejawiane w co najmniej jednym  
z następujących obszarów; 
a) pochłonięcie jednym lub wieloma stereotypowymi zainteresowaniami 

o nieprawidłowej treści i zogniskowaniu, 
b) wyraziste, kompulsywne przywiązanie do specyficznych, 

niefunkcjonalnych czynności rutynowych i zrytualizowanych, 
c) stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe obejmujące 

albo kręcenie palcami, albo złożone ruchy całego ciała, 
d) koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach 

przedmiotów służących do zabawy (jak: zapach, odczucie ich 
powierzchni lub powodowanego hałasu lub wibracji). 

C. Obrazu klinicznego nie można wyjaśnić innymi odmianami całościowych 
zaburzeń rozwojowych, specyficznymi rozwojowymi zaburzeniami 
rozumienia języka z wtórnymi trudnościami społeczno-emocjonalnymi, 
reaktywnymi zaburzeniami przywiązania, ani zaburzeniami selektywności 
przywiązania, upośledzeniem umysłowym z pewnymi cechami.

11
 

Spoglądając na problem autyzmu poprzez pryzmat psychologicznych 
obserwacji objawia nam się, spójny z medycznym punktem widzenia. Autyzm jest 
całościowym zaburzeniem rozwojowym charakteryzującym się nieprawidłowym 
rozwojem, w ogólnym rozumieniu, który dostrzegalnym jest już przed 3. rokiem 
życia dziecka. W zasadzie polega on głównie na braku umiejętności nawiązywania 
relacji z otoczeniem. Podsumowując, osoby autystyczne w tym rozumieniu to te, 
które pozostają w izolacji od otoczenia, które z kolei składa się z nadmiaru 
nieuporządkowanych dźwięków, obrazów i innych bodźców zmysłowych.

12
 W tym 

wzrasta ranga problemu zapewnienia bezpieczeństwa takich osób. 
 
3.  Zasady zarządzania bezpieczeństwem nauki dzieci autystycznych  
Zasady zarządzania bezpieczeństwem określające naukę i pracę z uczniem 

na terenie placówki oświatowej są bardzo jasne. Bezpieczeństwo pracy z uczniem 
autystycznym głównie opiera się na prawidłowej formie komunikacji. Regulacje 
prawne dotyczące bezpieczeństwa określają dostosowania powierzchni 
użytkowych do osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami. Natomiast w kwestii 
komunikacji ciężko takie dostosowania uzyskać. W związku z czym nie w każdej 
placówce oświatowej dzieci z takim zaburzeniem jak autyzm będą mogły 
funkcjonować komfortowo. Wiadomym jest fakt, że na wybór szkoły przez rodziców 
wpływ ma wiele czynników, ale jedna zmienna jest nadrzędna. Dostępność do 
środków tzw. rewalidacyjnych w danej placówce. Ponadto bardzo istotna jest chęć 

                                                 
11

 Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 http://icd10.pl/ 
12

 R. Meyer, Psychopatologia, jeden przypadek-wiele teorii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
Gdańsk 2008 
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pedagogów do współpracy z takim dzieckiem. Praktyka kliniczna pokazuje jednak 
w jakich sferach życia dzieci z zaburzeniami o spektrum autystycznym mają 
największy problem: 

- niewrażliwość na innych ludzi; 
- niezdolność do uwzględniania, co wiedzą inni ludzie ; 
- niezdolność do kształtowania przyjaźni poprzez odczytywanie intencji  

i reagowanie na nie; 
- niezdolność do odczytywania poziomu zainteresowania słuchaczy 

swoją wypowiedzią; 
- niezdolność do wykrywania zamierzonego przez mówcę znaczenia ; 
- niezdolność do przewidywania, co inni mogą pomyśleć o danym 

zachowaniu; 
- niezdolność do zrozumienia nieporozumienia; 
- niezdolność do oszustwa; 
- niezdolność do zrozumienia powodów działania innych ludzi ; 
- niezdolność do zrozumienia „niepisanych reguł” i konsekwencji.

13
 

Jak wskazuje praktyka zasady bezpieczeństwa higieny nauki muszą być 
zatem zależne od tego z jakimi deficytami intelektualnymi dzieci ma się 
styczność.

14
 

 
Zakończenie 
Zagadnienie, które poruszono w opracowaniu znajduje swoją podwalinę  

w wielu normach prawnych ale przełożenie tychże na praktyczne postępowanie  
z osobami upośledzonymi bądź zaburzonymi przybiera różne formy. Nie zawsze są 
jednak one dostosowane do potrzeb osób których dotyczy. Artykuł stworzono na 
podstawie obserwacji postępowania z uczniami w jednej z placówek oświatowych. 
Trudno jednak uznać, że wszystko co kierowane jest do ucznia z autyzmem jest 
uzasadnione i w pełni przemyślane. Mimo że nie można mówić o zaniechaniach 
ciężko również zauważyć w działaniu rozsądek i dostateczne zrozumienie 
problemu, pomijając kwestię chęci pedagogów do odpowiednio wytężonej pracy  
z takim uczniem. Mechaniczne podejście i postępowanie schematyczne: pedagog-
uczeń w zetknięciu z tak wyjątkowym zaburzeniem nie rzadko jest po prostu 
niewystarczające. Zatem uznać należy, że przekazem głównym tego artykułu jest 
chęć wykazania na rangę problematyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauki, 
który kierowany dobrą podwaliną prawną wykazuje brak środków do realizacji 
założeń mentalnych, idei które jak najbardziej powinny służyć wszystkim dzieciom 
ze szczególnym uwzględnieniem tych które borykają się z dodatkowymi 
problemami dotyczącymi wielu kwestii życia-nie tylko zaburzeniami czy 
upośledzeniami. Problem zarządzania bezpieczeństwem i higieny nauki staje się 
zatem bardzo ważnym zagadnieniem ponieważ pozwala na dokonanie dokładnej 
analizy środków, którymi dysponują placówki oświatowe w tym zakresie. Analiza ta 
z kolei pozwala na wprowadzanie takich zmian które pozwolą na realizowanie 
podstawowych założeń programów edukacyjnych na poziomie przystępnym dla 
dzieci z zaburzeniami dostosowując do ich potrzeb warunki pracy. 
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Streszczenie 
Opracowanie obejmuje streszczenie problematyki związanej z zarządzaniem 

bezpieczeństwem i higieną nauki osób z obniżoną sprawnością komunikowania 
się. Podstawą tej krótkiej analizy są przepisy prawa regulujące sposób 
postępowania z osobami funkcjonującymi w placówkach oświatowych-zarówno 
kadrę pedagogiczną, jak i dzieci. Artykuł stanowi zbiór aktów prawnych oraz 
wybrane z nich zagadnienia dające podstawę do poszukiwania odpowiedzi na 
pytanie: w jaki sposób dostosować warunki bezpieczeństwa pracy i nauki do osób 
z obniżoną sprawnością. 

 
Summary 
The development includes a summary of the issues related to the health and 

safety of persons with reduced learning efficiency of communication. The basis  
of this brief analysis is the law governing the treatment of persons operating  
in educational institutions-both teaching staff and children. The article is  
a collection of laws and selected one issue giving rise to the search for answers to 
the question: how to adapt the working conditions and education to people with 
reduced performance? 
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