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*  Artykuł stanowi przedruk artykułu J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, 
„Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2015, nr 19, s. 21 – 33., 
ISSN 2299-4033.

Juliusz Piwowarski
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego  
„Apeiron” w Krakowie

TRZy FIlARy KUlTURy 
BEZPIECZEńSTWA*

THREE PIllARS OF SECURITy CUlTURE

Abstract

The article presents a proposal for multidisciplinary scientific platform, 
as a basis for security studies. It includes not only the military but mostly 
non-military aspects of security. An emphasis is put on security culture, 
the main pivot of the “Security Culture” as a scientific journal, with the 
three pillars of the security culture concept: mental and spiritual (individ-
ual dimension), legal and organizational (social dimension), material.

Key words

Security culture, security studies, multidisciplinary, pillars
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Abstrakt

Artykuł prezentuje propozycję interdyscyplinarnej platformy naukowej, 
jako podstawy dla nauk o bezpieczeństwie. Zawierają się w niej nie tylko 
militarne, ale głównie niemilitarne aspekty bezpieczeństwa. Nacisk został 
położony na kulturę bezpieczeństwa, główną oś naukową czasopisma na-
ukowego „Kultura Bezpieczeństwa”, wraz z koncepcją trzech filarów kultury 
bezpieczeństwa: mentalno-duchowy, prawno-organizacyjny, materialny.

Słowa kluczowe:

kultura bezpieczeństwa, nauki o bezpieczeństwie, interdyscyplinarność, 
filary

Artykuł ten stanowi propozycję programową, która jest ofertą wspólne-
go konstruowania interdyscyplinarnej platformy naukowej. Chodzi o taki 
rodzaj porozumienia, które pozwala na uzyskanie określonej spójności, 
wzajemnego korespondowania ze sobą przedstawianych efektów badań 
bezpieczeństwa, w transdyscyplinarnej ofercie redagowanego przeze mnie 
periodyku „Kultura Bezpieczeństwa”, ukształtowanej zgodnie z mottem 
e pluribus unum.

Proponowaną platformą ma być kategoria naukowa określana jako kul-
tura bezpieczeństwa, wraz z jej trzema filarami: indywidualnym, społecz-
nym i materialnym, nawiązującymi do naukowych idei takich postaci, jak 
Alfred Louis Kroeber, czy Marian Cieślarczyk.

•

Rozwojowi człowieka oraz codziennemu funkcjonowaniu tworzonych 
przez niego zbiorowości społecznych  – rodzin, społeczności lokalnych, 
w tym też i grup zawodowych – towarzyszy bezustanne wznoszenie gma-
chu kultury. Fenomen kultury to ogół materialnych i pozamaterialnych 
elementów składających się na utrwalony dorobek człowieka.

Już w 1871 roku angielski antropolog Edward Tylor sformułował defi-
nicję pojęcia kultura1. Według Tylora kultura obejmuje wiedzę, wierzenia, 
sztukę, moralność, prawo, obyczaje i inne zdolności zdobyte przez czło-
wieka jako członka społeczeństwa. Amerykański antropolog kulturowy 
Alfred Louis Kroeber (1876–1960) zaprezentował koncepcję kultury, sta-

1   E. B. Tylor, Primitive Culture , Vol. 1, Vol. 2, John Murray, London 1871. 
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nowiącą inspirację dla idei filarów kultury bezpieczeństwa. Trzema składo-
wymi kultury w idei Kroebera są rzeczywistość materialna, kultura społecz-
na i kultura etyczna oraz związany z nią system wartości, czemu Kroeber 
dał wyraz w dziele zatytułowanym The Nature of Culture (1952)2.

•

Angielski filozof i socjolog, Roger Vernon Scruton, jest apologetą kultury 
Zachodu i z namaszczeniem podkreśla – „kultura jest ważna”. Stwierdzenie 
to, w czasach globalizacji, wcale jednak nie rozbrzmiewa wokół nas na tyle 
mocno, by nie trzeba go było za Scrutonem coraz silniej powtarzać i po-
twierdzać w konkretnym działaniu3. Chcąc z podniesionym czołem twier-
dzić wobec innych, iż „kultura jest ważna”, należy zatem najpierw zaczynać 
od siebie. Współcześnie bardzo często spotykane są fałszywe interpretacje 
wolności, pozbawiające nas kultury, której wzory rzutują na zachowania 
zgodne z określonymi normami i zasadami. Interpretacje zwalniające 
nas od obowiązków, czy odpowiedzialności moralnej, tworzą aberracje 
w subobszarze kultury określanym jako kultura bezpieczeństwa. Pojawiło 
się zagrożenie, że nasza kultura może zostać zdewaluowana, a moralność 
zostanie wyeliminowana, ze szkodą dla bezpieczeństwa człowieka.

Fenomen kultury bezpieczeństwa jest częścią szeroko odczytywanej 
kultury. „Jako wyraźnie zarysowująca się domena kultury towarzyszy 
człowiekowi od jego zarania. Jak zauważa wielu antropologów, z Malinow-
skim na czele, zapewnienie bezpieczeństwa leżało u podstaw humanizacji 
i stanowiło conditio sine qua non nie tylko przetrwania gatunku ludzkiego, 
ale także rozwoju innych płaszczyzn ludzkiej kultury”4.

2  A. L. Kroeber, The Nature of Culture, University of Chicago Press, Chicago 1952; Idem, 
Configurations of Culture Growth, University of California Press, Berkeley 1944.

3  Działanie w socjologii to taki rodzaj ludzkiego postępowania, z którym podmioty będące 
ich autorami wiążą pewne znaczenie (sens); Takie ujęcie kategorii działanie rozpowszech-
niło się dzięki socjologii Maxa Webera – dziś uznawane jest za elementarne pojęcie so-
cjologiczne: „Działanie oznacza ludzkie zachowanie (zewnętrzny lub wewnętrzny czyn, 
zaniechanie lub znoszenie), jeśli i o ile [podmiot] działający, bądź wielu działających, wiąże 
z nim pewien subiektywny sens”, definiuje Max Weber w dziele Gospodarka i społeczeń-
stwo. Zarys socjologii rozumiejącej, (Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922), Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002, s. 6.

4  S. Jarmoszko, Nowe wzory kultury bezpieczeństwa a procesy deterioracji więzi społecznej, 
[w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, E. Rekłajtis, R.  Wiśniewski, J. Zdanow-
ski (red.), Aspra-JR, Warszawa 2010; B. Malinowski, Naukowa teoria kultury, [w:] Szkice 
z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 1958, s. 101.
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•

Można odkryć, że zjawiska społeczne kultura i bezpieczeństwo, funkcjonu-
ją w bardzo zbliżony sposób:
1.  Zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dla kultury – paralelnie – znaczenie 

mają dwa jednocześnie występujące parametry: przestrzeń oraz czas.
2.  Fizyczna przestrzeń daje przykładowo możliwość powstania „regio-

nów bezpieczeństwa” (czy „regionów zagrożeń”), a jednocześnie  – 
pozwala, by dorobek kultury mógł się rozszerzać obejmując coraz to 
większe terytorium.

3.  Z kolei parametr czasu stanowi układ odniesienia, w którym trwa 
na danym terytorium proces budowania kultury, tożsamy z procesem 
rozwoju jednostek ludzkich, małych, średnich i wielkich grup spo-
łecznych oraz całych społeczeństw-narodów  – rozwój ten decyduje 
o poziomie ich bezpieczeństwa.

4.  Proces rozwoju jest, zgodnie z definicją oraz ze zdrowym rozsądkiem, 
mechanizmem przeciwdziałającym wszelkim zagrożeniom a nawet  – 
zgodnie z definicją bezpieczeństwa – może być uznany za analogon fe-
nomenu bezpieczeństwa.

5.  Kultura jest w danej cywilizacji nie tylko pewną „wartością dodaną”, lecz 
stanowi ona autonomiczny potencjał samobronności należących do tej 
cywilizacji podmiotów – na polu militarnym, politycznym, kulturowym, 
ekonomicznym, ekologicznym, czy wreszcie w takich sferach aktywno-
ści, jak prawno-organizacyjna, technogenna lub cybernetyczna.

6.  Kultura w odniesieniu do różnych podmiotów funkcjonujących w ob-
szarze jej oddziaływania, począwszy od skali personalnej aż po skalę 
globalną, stanowi taki mechanizm, który może znacząco wpływać na 
postawy i zachowanie tych podmiotów w określonych sytuacjach, pro-
cesach, czy „czasopunktowych” zdarzeniach niosących z sobą rozmaite 
wyzwania szanse, ryzyka i zagrożenia.

7.  Kultura może stanowić również model teoretyczny, posiadający moc 
eksplanacyjną mającą zastosowanie w naukach o bezpieczeństwie.

•

The cultural turn (zwrot kulturowy), upowszechniła praca stanowiąca zbiór 
esejów amerykańskiego filozofa i socjologa Fredrica Jamesona The Cul-
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tural Turn5. Postmodernizm wskazał na kulturę, jako pierwszoplanowy 
element dyskursów dotyczących spraw społecznych. Jeżeli kultura stanowi 
,,całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, 
utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia 
na pokolenie (…)6, a jej składowymi są redukujące zagrożenia principia 
społecznego współżycia, wzory kulturowe i założenia moralne właściwych 
dla danej zbiorowości społecznej zachowań, to w konsekwencji, wpływa 
ona na powstawanie faktów społecznych oraz artefaktów należących do 
tego subobszaru kultury, którym jest kultura bezpieczeństwa. Na początku 
XXI wieku spełniło się również miarodajne i prestiżowe zinstytucjonalizo-
wanie kulturowego zwrotu w naukach społecznych, bowiem na Uniwersy-
tecie w Yale zostało w 2001 r. utworzone Centrum Socjologii Kulturowej.

Efekty działalności badawczej dotyczącej problemów nauk o bezpieczeń-
stwie (security studies), należące do pozamaterialnych zasobów utrwalanego 
dorobku człowieka, stanowią ważny fragment kultury bezpieczeństwa, nie-
gdyś będący tylko subdyscypliną international relations. Z czasem ten kieru-
nek badań naukowych uzyskiwał coraz większe znaczenie i autonomię. Dziś 
jego nurty, realizm czy idealizm, dzięki konstruktywistycznemu przełomowi 
jaki nastąpił w latach 80. w naukach o bezpieczeństwie, można stosować do 
badań każdej skali podmiotów bezpieczeństwa, nie tylko w państwowocen-
trycznej perspektywie badawczej. Są stosowane już począwszy od skali in-
dywidualnych podmiotów bezpieczeństwa, poprzez skalę podmiotów grupo-
wych, aż po społeczeństwa-narody i ich państwa. Zwięzła definicja pojęcia 
kultura bezpieczeństwa, którą proponuje autor niniejszego artykułu, jest 
sformułowana następująco:

Kultura bezpieczeństwa to ogół materialnych i pozamaterialnych 
elementów utrwalonego dorobku człowieka, służących kultywowaniu, 

5  F. Jameson, The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern 1983–1998, Ver-
so Books Publ., London – New York 1998; Idem: Globalization and Political Strategy, 
[w:] „New Left Review”, 4 (July–August, 2000); Idem: Postmodernism and Cultural The-
ories. Lectures in China (Houxiandaizhuyi he Wenhualilun), Shanxi Teacher’s Univer-
sity, Xi’an 1987; Idem: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke 
University Press, Durham 1991; Por. G. Steinmetz, State/Culture: State-Formation after 
the Cultural Turn, Ithaca, Cornell University Press, New York 1999; M. Jacobs, L. Spill-
man, Cultural sociology at the crossroads of the discipline, [w:] „Poetics. Journal of Em-
pirical Research on Culture, the Media and the Arts” 2005, 33, s. 1–14; V. E. Bonnell, 
L. Hunt, Beyond the Cultural Turn, University of California Press, Berkeley 1999.

6  Hasło „Kultura”, Mała Encyklopedia PWN, Warszawa 1996, s. 445.
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odzyskiwaniu (gdy utracono) i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa 
określonych podmiotów. Można rozpatrywać ją w wymiarze indywidu-
alnym  – mentalno-duchowym, wymiarze społecznym oraz wymiarze 
fizycznym (materialnym).

Rozbudowaną, tak zwaną spektralną wersję definicji kultury bezpie-
czeństwa, ukazującą ważność, jaką dla przedmiotowej problematyki ma 
świadomość podmiotu bezpieczeństwa7, przytoczono poniżej. Jest ona 
efektem polsko-ukraińskiej współpracy, jako wynik wymiany poglądów 
naukowych (2013–2014 r.), mającej miejsce w Cracow Research Institute 
for Security and Defence Skills APEIRON. Autorami tej definicji są Juliusz 
Piwowarski (CRISD APEIRON, Polska) oraz Vasyl Zaplatyński (National 
Aviation University in Kiev, Ukraina).

Kultura bezpieczeństwa8 jest to ogół utrwalonego, materialnego i po-
zamaterialnego dorobku człowieka służącego mu militarnie i pozami-
litarnie – czyli szeroko rozumianej autonomicznej obronności określo-
nych indywidualnych oraz grupowych podmiotów. Fenomen ten stanowi 
trychotomię, którą współtworzą trzy przenikające się wymiary:

-  wymiar mentalno-duchowy, (wymiar indywidualny),
-  wymiar organizacyjno-prawny (wymiar społeczny),
-  wymiar materialny.
Kultura bezpieczeństwa służy człowiekowi do realizacji następują-

cych celów i potrzeb:
1.  Skuteczna kontrola nad pojawiającymi się zagrożeniami, zmie-

rzająca do uzyskania stanu o satysfakcjonująco niskim pozio-
mie zagrożeń.

2.  Odzyskiwanie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zostało ono utracone.
3.  Optymalizacja, dla określonego podmiotu, poziomu wielosekto-

rowo pojmowanego bezpieczeństwa.
4.  Pobudzanie w społecznej i personalnej skali świadomości człowie-

ka przekonań o potrzebie samodoskonalenia i trychotomicznego 
(mentalny/społeczny/materialny) rozwoju wraz z uaktywnianiem 
motywacji i postaw skutkujących indywidualnymi i zespołowymi 

7  Zob. A. Zduniak, N,. Majchrzak, Świadomość emocjonalna jako dystraktor w procesach 
badawczych bezpieczeństwa, [w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, t 3, 
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012. 

8  J. Piwowarski, Ochrona VIP-a a czworokąt bushido. Studium japońskiej kultury bezpie-
czeństwa, [w:]  Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń 
XXI wieku, P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński (red.), Szczytno 2014, s. 451.



Trzy filary kultury bezpieczeństwa

11

działaniami, powodującymi wszechstronny rozwój indywidual-
nych i grupowych podmiotów bezpieczeństwa, w tym ich autono-
micznej obronności.

Prekursorem badań kultury bezpieczeństwa i obronności w Polsce jest 
Marian Cieślarczyk. Należy przy tym zauważyć, że obronność w tej kon-
cepcji jest pojęciem znacznie wykraczającym poza schematyczne koja-
rzenie go wyłącznie ze sferą militarną. Obronność u Cieślarczyka jest 
to także potencjał o znaczeniu pozamilitarnym. Potencjał ten umożli-
wia skuteczne przeciwdziałanie i zapobieganie zaistnieniu zagrożeń oraz 
przeciwstawienie się zagrożeniom z chwilą ich realnego wystąpienia. De-
finicja kultury bezpieczeństwa autorstwa profesora Mariana Cieślarczy-
ka brzmi następująco:

Kultura bezpieczeństwa i obronności stanowi rodzaj społecznej ma-
trycy, to „wzór podstawowych założeń, wartości, norm, reguł, symbo-
li i  przekonań, wpływających na sposób postrzegania wyzwań, szans 
i (lub) zagrożeń, a także sposób odczuwania bezpieczeństwa i myślenia 
o nim oraz związany z tym sposób zachowania i działań (współdziała-
nia) podmiotów [bezpieczeństwa], w różny sposób przez te podmioty 
»wyuczonych« i wyartykułowanych w procesach szeroko rozumianej 
edukacji, w  tym również w naturalnych procesach wewnętrznej inte-
gracji i  zewnętrznej adaptacji oraz w innych procesach organizacyj-
nych, a  także w  procesie umacniania szeroko (nie tylko militarnie) 
rozumianej obronności, służących w miarę harmonijnemu rozwojowi 
tych podmiotów i osiąganiu przez nie najszerzej rozumianego bezpie-
czeństwa, z pożytkiem dla siebie, ale i otoczenia”9.

Koncepcja Mariana Cieślarczyka pokazuje, iż kultura bezpieczeństwa 
i obronności manifestuje się w trzech następujących wymiarach:

1.  Pierwszy wymiar – składają się nań określone idee, wartości i ducho-
wość człowieka,

2.  Drugi wymiar – odnosi się do oddziaływań społecznych organizacji 
i systemów prawa,

3.  Trzeci wymiar – obejmuje on materialne aspekty egzystencji ludzkiej.
Powyższe składowe Marian Cieślarczyk nazywa „filarami kultury bez-

pieczeństwa”. Badacz ten kolejno określa je jako filar mentalno-duchowy, 
filar organizacyjno-prawny oraz filar materialny. Składowe tych filarów po-

9  M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podla-
skiej, Siedlce 2010, s. 210.
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mimo swojej specyfiki, również przenikają się. Na przykład wiedza wystę-
pująca jako składnik pierwszego filaru, jest w znacznym stopniu także ele-
mentem filaru drugiego, mającego charakter organizacyjno-prawny oraz 
innowacyjno-techniczny. Koncepcja kultury bezpieczeństwa umożliwia 
w wielu przypadkach ponowne zintegrowanie wyników wielodyscyplinar-
nych badań dotyczących skomplikowanej problematyki bezpieczeństwa 
i obronności. Koncepcja ta zawiera w sobie też emocjonalny i racjonalny 
ładunek neutralizujący pojmowanie bezpieczeństwa jako zdolności do ge-
nerowania przeciwko zaistniałym zagrożeniom kontrolowanej (do czasu) 
uzasadnionej „agresji”. Kultura bezpieczeństwa, jej odpowiednio wysoki 
poziom, pozwala nam uniknąć pokusy agresywnego „wygrywania” na 
rzecz potrzeby wyższej, jaką jest potrzeba „bycia niezwyciężonym”.

•

Zwracając uwagę na definicję fenomenu kultury bezpieczeństwa widzi-
my, iż wskazuje ona na to, że opisywane zjawisko łączy w sobie przeja-
wy wszystkich aspektów życia społecznego: duchowość, kompetencje 
społeczne, materialność i ich spójną, holistyczną realizację. Sprzyja ona 
bezpieczeństwu rozumianemu zarówno jako wartość (I-szy filar kultury 
bezpieczeństwa), jako pożądany stan (I-szy, II-gi i III-ci filar kultury bezpie-
czeństwa) oraz jako proces, którego celem jest wykorzystanie dziedzictwa 
pokoleń, odtwarzanego i  wciąż na nowo ewoluującego w trzech sferach 
dotyczących jednostki ludzkiej, zbiorowości społecznej oraz materialnego 
wymiaru egzystencji ludzkiej – nieprzerwanie dzięki funkcjonowaniu in-
tersubiektywnego zjawiska, które jest międzypokoleniowym przekazem na-
rodowym10. Bezpieczeństwo realizowane jest poprzez funkcję obronności, 
także rozumianej bardzo szeroko – nie tylko pojmowanej jako kategoria 
rozważań militarnych.

10  Pokolenie – pojęcie to możemy rozpatrywać ze względu na następujące determinanty 
tego zjawiska społecznego: a) genealogiczne następstwo dzieci po rodzicach – wystę-
puje ono na przykład w zapisach Biblii, czy drzewach genealogicznych, b) paragenealo-
giczne – rozszerzenie poprzedniego ujęcia na całe społeczeństwa, c) ujęcie „metrykalne” 
(są to wszelkie grupy rówieśnicze) oraz d) ujęcie kulturowe; por. M. Wallis, Koncepcje 
biologiczne w humanistyce, [w:] „Fragmenty filozoficzne”, seria II, Tadeusz Kotarbiński 
(red.), Warszawa 1959; podobne rozróżnienie w definiowaniu pojęcia pokolenie przyj-
muje M. Ossowska, Koncepcja pokolenia, [w:] „Studia Socjologiczne” 1963, 2, jednak, 
jej pierwsza typologia ogranicza się do typu rodowo-genealogicznego (relacja rodzice–
dzieci) i kulturowo-genealogicznego (relacja nauczyciel–uczeń).
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Jak pisze Cieślarczyk: „z moich badań wynika, że dziś, ale i w dającej 
się przewidzieć przyszłości, myślenie o obronności tylko w kategoriach 
militarnych jest niewystarczające”11. Podobnie Emma Rothschild w arty-
kule Czym jest bezpieczeństwo? z 1995 roku12, uszczegóławia potrzebę re-
definicji kategorii bezpieczeństwo w procesie rozszerzania jego koncepcji. 
Pojęcie obronności jako potencjał rozpatrywany w wymiarze indywidu-
alnym i  w  wymiarze społecznym (kolektywnym) jest niemalże tożsame 
z pojęciem kultury bezpieczeństwa. Można tu mówić o istnieniu spójnej, 
choć wielowątkowej kultury bezpieczeństwa, dla poziomu której ogromne 
znaczenie mają między innymi wychowanie i nauczanie, tożsamość i wię-
zy społeczne oraz podejmowanie wyzwań związanych ze świadomym wy-
siłkiem mającym za cel samodoskonalenie człowieka i na tej bazie, udo-
skonalanie tworzonych przez niego organizacji społecznych, na przykład 
w duchu wspólnotowym, tak jak to proponuje amerykański socjolog, ko-
munitarysta, Amitai Etzioni13. Według Etzioniego „człowiek nie istnieje 
dopóki nie istnieje społecznie; to, czym jest, zależy od jego bytu społecz-
nego, zaś jego użytek z tego społecznego bytu jest w sposób nieodwracalny 
związany z tym, kim się staje. Posiada zdolność do kontrolowania swego 
bytu wewnętrznego, zaś główna droga do samokontroli prowadzi do po-
łączenia się z innymi, podobnymi do niego [indywidualnymi podmiotami 
bezpieczeństwa], w działaniach społecznych”14.

•

„W uniwersytetach amerykańskich i angielskich zawartość odpo-
wiednią dla securitologii ma pojęcie kultura bezpieczeństwa”15, jak 
zauważa Leszek Korzeniowski. Użycie kategorii kultura bezpieczeń-
stwa odnotowuje się wśród sporej liczby badaczy transdyscyplinar-
nej oraz bardzo pojemnej problematyki, badanej przez współczesne 
nauki o bezpieczeństwie.

11  M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podla-
skiej, Siedlce 2010, p. 11.

12  E. Rotschild, What Is Security?, ”Daedalus”, Vol. 124, No. 3, Summer 1995, s. 53–98. 
13  A. Etzioni, Spirit Of Community: The Reinvention American Society, Touchstone, New 

York 1994.
14  A. Etzioni, Aktywne społeczeństwo, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012, s. 22.
15  L. Korzeniowski, Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecz-

nych, EAS, Kraków 2008, s. 39.
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Przykładowo, do takich autorów należy, Nick Pidgeon16. Kwestia na-
ukowej przydatności terminu kultura bezpieczeństwa dla badań prowa-
dzonych przez sekuritologów, jak podaje Korzeniowski, potwierdza się 
„za sprawą Zohara”17. W Stanach Zjednoczonych Dove Zohar wprowadził 
do literatury przedmiotu własne pojęcie i odpowiadającą mu kategorię – 
ekwiwalent pojęcia bezpieczeństwo – chodzi o klimat bezpieczeństwa. Ze-
spół naukowców z Uniwersytetu Stanowego Illinois, kierowany przez Hui 
Zhanga przebadał merytoryczny zakres stu siedmiu artykułów, w których 
zawarto sformułowania – albo kultura bezpieczeństwa, albo klimat bezpie-
czeństwa. Efektem analizy porównawczej było to, że zespół wykazał ekwi-
walentność zakresów pojęciowych obu omawianych terminów, obwaro-
wując wyniki tylko drobnym zastrzeżeniem. Zastrzeżenie to sprowadzono 
do stwierdzenia, że termin klimat bezpieczeństwa „w większym stopniu 
obejmuje aspekt psychologiczny aniżeli ma to miejsce w przypadku kul-
tury bezpieczeństwa”18. Aby nie pozostawiać jednak dalszych wątpliwości, 
„dodać należy, że obydwa pojęcia w zakresie przedmiotu i metod badaw-
czych wpisują się w sekuritologię, jako naukę o bezpieczeństwie” – konklu-
duje ostatecznie Korzeniowski19.

•

Można powiedzieć, że współczesne nauki społeczne postawiły kulturę na 
piedestale. Jak oświadcza Ulf Hannerz20, „kultura jest wszędzie”, natomiast 
16  N. Pidgeon, Safety culture and risk management in organizations. (pol. Kultura bez-

pieczeństwa i zarządzania ryzykiem w organizacjach), “The Journal of Cross Cultural 
Psychology” Cardiff University: 1991, No 22, p. 129–140; Carroll, J. S., Safety culture as 
an ongoing process: Culture surveys as opportunities for enquiry and change. (pol. Kul-
tura bezpieczeństwa jako ciągły proces), „Work & Stress” 1998, No 12, p. 272–284; Co-
oper, M. D., Towards a model of safety culture. (pol. W kierunku modelu kultury bezpie-
czeństwa), „Safety Science” 2000, No 36, p. 111–136.

17  D. Zohar: Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implica-
tions. (pol. Klimat bezpieczeństwa w organizacji przemysłowej: teoria i konsekwencje za-
stosowania), „Journal of Applied Psychology”, 1980. No 65, s. 96–102.

18  H. Zhang, D.A Wiegmann, von T.L. Thaden, Safety Culture: a concept in chaos? 
(pol. Kultura bezpieczeństwa: koncepcja w chaosie?), Urbana Champaign: University of 
Illinois, http://www.humanfactors.uiuc.edu/Reports&PapersPDFs/humfac02/zhawie 
gvonshamithf02.pdf, Odczyt 2008-12-25.

19  L. Korzeniowski, Securitologia…, op.cit. s. 39.
20  U. Hanerz, Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning, Colum-

bia University Press, New York 1992; Idem: Cosmopolitans and Locals in World Culture, 
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Mahmood Mamdani21 dodaje, że „kultura jest sprawą życia i śmierci”. Na 
dodatek, z kulturą „trzeba się liczyć”, o czym wszystkim przypomina Sa-
muel Huntington22. Jak wcześniej zaznaczono, kultura, jako całokształt 
materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany 
i  wzbogacany w ciągu jej dziejów. Wpływa ona decydująco  – choć czę-
sto dzieje się to niepostrzeżenie – na badane przez człowieka tego rodzaju 
fakty społeczne i artefakty, które podzielone na ustalone filary określają 
sposoby przeciwdziałania zagrożeniom przez narody od zagrożeń poli-
tycznych i militarnych, aż po zagrożenia dla narodowej tożsamości. Filary 
te i ich potencjały będące utrwalonym dorobkiem społeczeństwa, łącznie 
tworzą narodową kulturę bezpieczeństwa.

W opinii wielu badaczy bezpieczeństwa, problematyka tego bardzo 
doniosłego społecznie fenomenu, badana we wszystkich skalach przeciw-
działania zagrożeniom człowieka  – począwszy od skali personalnej po-
przez narodową, międzynarodową aż po skalę globalną – jest zawsze w ja-
kiś sposób zakorzeniona w trychotomicznym zjawisku kultury23.
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Abstract

In summary discussion of crimes recorded and the proceedings commenced 
and detection should be noted that with the decrease of recorded crimes are 
reduced and initiated proceedings with the detectability. Moreover, the average 
number of crimes recorded in Poland occurred at about 30 thousand crimes 
against life and health. The highest indicator of risk per 100 000 residents had 
damaged health, the average for the years 2000–2012 is 41.20. The most at risk 
of crime against property in 2012 was Silesia. The Kuyavian-reported killings 
least about 12, at least there was Opole province participate in violence or as-
sault approximately 264 and approximately 424 Voivodship criminal injury.

Key words

crimes identified, infringement procedures, murder, traceability

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie kształtowania się tendencji postępowań 
wszczętych w relacji do przestępstw stwierdzonych przeciwko życiu 
i zdrowiu oraz ich wykrywalności w Polsce w latach 2000–2012. Omó-
wione zostały podstawowe kategorie tej grupy przestępczości: zabójstwo, 
uszczerbek na zdrowiu oraz udział w bójce lub pobiciu w odniesieniu do 
całego kraju i poszczególnych województw. 
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Uwagi wstępne

Przestępczość kryminalna jest szczególnie zauważalna dla obywateli, któ-
rzy zwykle nie mają do czynienia z przestępczością zorganizowaną czy go-
spodarczą, natomiast znacznie częściej spotykają się z kradzieżami, wła-
maniami, niszczeniem mienia czy bójkami.

W 2012 roku odnotowano we wszystkich miastach wojewódzkich, 
27 476 stwierdzonych przestępstw1 przeciwko życiu i zdrowiu. Oznacza 
to spadek liczby przestępstw stwierdzonych ogółem o ok. 6% względem 
roku 2011. W okresie 13 lat wystąpiła obniżająca się tendencja rozwojo-
wa. Od roku 2005 liczba stwierdzonych przestępstw nieznacznie maleje po 
uprzednim wyraźnym wzroście zanotowanym w latach 2004, 2006–2007 
i 2011. Liczba przestępstw stwierdzonych w roku 2012 jest niższa od zano-
towanej w roku 2000 o 19% (wykres 1)2.

Wykres. 1 Liczba przestępstw stwierdzonych przeciwko życiu 
i zdrowiu w Polsce w latach 2000–2012.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Głównej Policji i Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dane są dostępne tylko na podstawie 
złożonego wniosku o informacji publicznej).

1  Przestępstwo stwierdzone jest to zdarzenie, które w zakończonym postępowaniu przy-
gotowawczym potwierdzono przez policję i prokuraturę, że jest to przestępstwo. 

2  http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko (zabójstwa, udział 
w bójce lub pobiciu oraz uszczerbek na zdrowiu) [dostęp 05.08.2016].
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Ilość przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w 2012 roku w miastach wo-
jewódzkich wyniosła aż 27 4763. Liczba przestępstw stwierdzonych, ogółem 
w roku 2009 wynosiła 402 537, w 2010 – 416 016, w 2011 – 421 206, co ozna-
cza wzrost przestępstw z tej kategorii. Zasadniczo najniższy wskaźnik zagro-
żenia przestępstwami ogółem w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców 
wystąpił w roku 2008. Natomiast najwyższe wartości wskaźnika zagrożenia 
przestępstwami ogółem w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców noto-
wane były w roku 2000. W roku 2012 dynamika o podstawie ruchomej4 była 
niższa o 3%. Najniższa dynamika wystąpiła w roku 2006. Ponadto mając 
na uwadze tylko wskaźnik średniego zagrożenia przestępstwami w Polsce, 
w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, w roku 2012 zanotowano naj-
niższy pośród zabójstw poziom, wynoszący – 1,55. 

Jak widać w tabeli 1 średnie zagrożenie przestępstwami pospolitymi 
w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w roku 2012 wynio-
sło najmniej w kategorii zabójstw tj. 1,50. Wskaźnik ten maleje wraz z licz-
bą stwierdzonych zabójstw (w roku 2011 – 1,7, a w 2010 – 1,8). Z uwagi 
na stosunkowo niewielką liczbę tego typu przestępstw przeciwko życiu 
i zdrowiu na przestrzeni ostatnich lat, wskaźnik zagrożenia zabójstwem 
dla każdego z województw oznaczają w praktyce zagrożenie jednym lub 
dwoma, a maksymalnie trzema zabójstwami w przeliczeniu na 100 tysię-
cy mieszkańców. Wysokim wskaźnikiem charakteryzuje się uszczerbek na 
zdrowiu. Jednakże należy pamiętać, że jest to tylko statystyka, która nie 
zawsze jest wiarygodna z uwagi na fakty. Ze względu na to, że część prze-
stępstw w danym roku nie została wykryta, statystyka ulega zmniejszeniu 
a kolejne lata są znaczenie wyższe co nie oznacza wzrostu przestępczości 
lecz wykrycie sprawcy i zakwalifikowanie go do roku bieżącego pomimo, 
że zdarzenie nastąpiło rok czy dużo wcześniej.

3  Wszystkie wskaźniki zagrożenia przestępczością na 100 tys. mieszkańców zaokrąglono 
do pełnych liczb.

4  Miary dynamiki o podstawie ruchomej (łańcuchowe) określają zmiany, które występo-
wały w kolejnych okresach w odniesieniu do okresu bezpośrednio go poprzedzającego. 
M. Adamczyk, Kształtowanie się przestępczości pospolitej w Polsce w latach 2000–2009, 
„Nauka i gospodarka”, 2011/2, nr 9, s. 65.

5  Raport o Stanie Bezpieczeństwa w Polsce w roku 2013, MSW, s. 36. [data pobrania 
05.08.2016 r.].



21

Przestępstwa stwierdzone a postępowania

21

Ta
bl

. 1
. W

sk
aź

ni
k 

za
gr

oż
en

ia
 p

os
zc

ze
gó

ln
ym

i r
od

za
ja

m
i p

rz
es

tę
ps

tw
 p

rz
ec

iw
ko

 ż
yc

iu
 i 

zd
ro

w
iu

 
w

 p
rz

el
ic

ze
ni

u 
na

 1
00

 t
ys

ię
cy

 m
ie

sz
ka

ńc
ów

 w
 P

ol
sc

e 
w

 l
at

ac
h 

20
00

–2
01

2.

W
ys

zc
ze

-
gó

ln
ie

ni
e

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

za
bó

jst
w

o 
ar

t. 
14

8
3,

30
3,

40
3,

10
2,

70
2,

60
2,

20
2,

10
2,

20
2,

00
2,

00
1,

80
1,

70
1,

50

us
zc

ze
rb

ek
 

na
 zd

ro
w

iu
 

ar
t.1

56
-1

57
47

,4
0

43
,9

0
43

,3
0

41
,0

0
41

,4
0

39
,4

0
38

,9
0

39
,0

0
37

,4
0

39
,6

0
41

,1
0

43
,1

0
40

,2
0

ud
zi

ał
 w

 
bó

jc
e 

lu
b 

po
bi

ci
u 

ar
t. 

15
8-

15
9

37
,2

0
37

,2
0

36
,7

0
36

,7
0

37
,6

0
36

,5
0

37
,4

0
37

,6
0

37
,7

0
34

,4
0

31
,1

0
31

,4
0

29
,6

0

Źr
ód

ło
: o

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e 
na

 p
od

st
aw

ie
 d

an
yc

h 
z K

om
en

dy
 G

łó
w

ne
j P

ol
ic

ji 
i M

in
ist

er
st

w
a 

Sp
ra

w
 W

ew
nę

tr
zn

yc
h 

i A
dm

in
ist

ra
cj

i 
(d

an
e 

są
 d

os
tę

pn
e 

ty
lk

o 
na

 p
od

st
aw

ie
 zł

oż
on

eg
o 

w
ni

os
ku

 o
 in

fo
rm

ac
ji 

pu
bl

ic
zn

ej
).



22 

Magdalena Adamczyk

22 

Wykres. 2 Dynamika łańcuchowa przestępstw stwierdzonych 
i postępowań wszczętych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu 
w latach 2000–2012.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Głównej Policji i Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dane są dostępne tylko na podstawie 
złożonego wniosku o informacji publicznej)

Do postępowań wszczętych6 doliczane są również dochodzenia wszczę-
te faktycznie, a następnie zakończone wydaniem postanowienia o umo-
rzeniu i wpisaniem sprawy do rejestru przestępstw. Według danych Poli-
cji, w roku 2012 w miastach wojewódzkich wszczęto 27 163 postępowania 
przygotowawcze przestępstw przeciwko życiu i mieniu, co oznacza spadek 
w stosunku do roku poprzedniego. 

Analizując dynamikę stwierdzonych przestępstw przeciwko życiu 
i zdrowiu ogółem, widać, że w latach 2000–2003 jest ona malejąca, następ-
nie rok 2004 i 2006 jest w fazie wzrostowej, a kolejne lata 2005, 2008–2010 
to spadkowa tej przestępczości. W roku 2011 wystąpił najwyższy wskaźnik 
dynamiki w całym okresie objętym badaniem (2000–2012). Postępowania 
wszczęte w latach 2000–2012 utrzymywały się na bardzo zbliżonym po-
ziomie względem przestępstw stwierdzonych. Jedynie lata 2001–2003 oraz 
2006 i 2008 cechował wyższy wskaźnik dynamiki postępowań wszczętych 
niż przestępstw stwierdzonych. Oznacza to, iż w tych latach większości 
sprawców postawiono zarzut popełnionego przestępstwa, ilustrują to dane 
w tabeli 2.

6  Wszczęte postępowanie przygotowawcze, jest to postępowanie (dochodzenie lub 
śledztwo) wszczęte przez jednostkę organizacyjną Policji w związku ze zdarze-
niem, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest przestępstwem albo jest wszczęte 
przez prokuraturę.
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Tab. 2. Zagrożenie przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu 
według województw w roku 2012.

Województwa Zabójstwa Uszczerbek 
na zdrowiu

Udział w bójce 
lub pobiciu

Dolnośląskie 62 1337 896

Kujawsko-Pomorskie 12 761 470

Lubuskie 20 554 394

Łódzkie 43 823 726

Lubelskie 29 651 624

Mazowieckie 30 626 740

Małopolskie 49 1092 677

Opolskie 17 445 264

Podlaskie 16 533 370

Podkarpackie 16 614 516

Pomorskie 27 1284 610

Śląskie 78 2769 2122

Świętokrzyskie 14 424 346

Warmińsko-mazurskie 26 772 562

Wielkopolskie 39 1236 854

Zachodniopomorskie 44 831 591

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Głównej Policji (dane są 
dostępne tylko na podstawie złożonego wniosku o informacji publicznej).

Statystyki Policji i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo i porządek publiczny, nie odzwierciedlają w pełni stanu zagrożenia 
przestępczością. Istnieje bowiem tzw. ciemna liczba przestępstw, czyli zda-
rzeń, których nie zgłoszono organom ścigania7.

Z badań wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim zanotowa-
no najmniej zabójstw – jako jedyne województwo z pośród badanych. Ma-
jąc na uwadze wszystkie kategorie przestępstw należy stwierdzić, iż w wo-
jewództwie opolskim zanotowano najniższy wskaźnik udziału w bójkach 
lub pobiciu. Natomiast w województwie świętokrzyskim zarejestrowano 
najmniejszy wskaźnik uszczerbku na zdrowiu w latach objętych badaniem 
7  Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 2011, s. 27.
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(2000–2012). Z pośród wszystkich województw mających wysokie wskaź-
niki przestępczości pospolitej, najmniej takich przejawów zarejestrowano 
w województwie śląskim. 

Zabójstwo jest to świadome, zamierzone zachowanie skutkujące 
śmiercią innej osoby. Może być spowodowane silną determinacją wyła-
dowania agresji, korzyściami majątkowymi sprawcy kosztem ofiary, efek-
tem sprzecznych interesów zabójcy i ofiary lub aktem spowodowanym za-
burzeniami psychicznymi (np. w wyniku choroby lub wpływu substancji 
psychoaktywnej). Zabójstwo to kategoria przestępstw kryminalnych kwa-
lifikowana do przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. W myśl art. 148 kk:8

§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze doży-
wotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych,
podlega karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 

pozbawienia wolności.
§ 3. Karze określonej w §2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej 

niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo.
§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawie-

dliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku 
do lat 109.

Liczba zabójstw zaprezentowana na wykresie 3 wskazuje, że największe 
rozmiary tej przestępczości pojawiły się w województwie dolnośląskim 
i śląskim. Badania dowiodły, że w latach 2000–2012 najniższa dynamika 
o podstawie stałej wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim osią-
gając zaledwie 26% przestępstw, (spadek o 74%). Natomiast najwyższa 
przestępczość miała miejsce w województwie wielkopolskim i małopol-
skim osiągając 68% (spadek o 32%). 

8  http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko/63411,Zabojstwo
-art-148.html [dostęp 05.08.2016 r.].

9  M. Adamczyk, Zabójstwa przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, „Nauka i go-
spodarka”, nr 12, s. 1–2.
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W roku 2012 w Polsce wszczęto 566 postępowań przygotowawczych 
w sprawach o zabójstwo, czyli o 118 mniej niż w roku poprzednim (spa-
dek o 18,3%). Jednocześnie policja stwierdziła popełnienie 582 zabójstw. 
Oznacza to spadek liczby przestępstw stwierdzonych o 12,1% względem 
roku 2011 (662). Od roku 2001 zauważalny jest trend spadkowy liczby 
stwierdzonych zabójstw.

Wykres 3. Zabójstwa w miastach wojewódzkich w roku 2012.

Zabójstwa w roku 2012

12 - 21
21 - 31
31 - 40
40 - 50
50 - 59
59 - 69
69 - 78

62
Dolnośląskie

12
Kujawsko-Pomorskie

20
Lubuskie

43
Łódzkie 29

Lubelskie

30
Mazowieckie

49
Małopolskie

17
Opolskie

16
Podlaskie

16
Podkarpackie

27
Pomorskie

78
Śląskie

14
Świętokrzyskie

26
Warmińsko-Mazurskie

39
Wielkopolskie

44
Zachodniopomorskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Głównej Policji (dane są 
dostępne tylko na podstawie złożonego wniosku o informacji publicznej).
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Z zebranych materiałów statystycznych widać jak prezentują się po-
stępowania wszczęte względem przestępstw stwierdzonych. W całym 
badanym okresie (2000–2012) zauważono, że tylko w latach 2010–2011 
postępowania wszczęte przewyższyły przestępstwa stwierdzone. Ponadto 
sukcesywnie rosła wykrywalność w latach objętych badaniem, jednak naj-
wyższy wskaźnik wystąpił w roku 2011 na poziomie 94,7%. 

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.

Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu polega na pozbawieniu człowieka wzroku, słuchu, 
mowy, zdolności płodzenia, 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 ciała10.

10  http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko/63426,Ciezki
-uszczerbek-na-zdrowiu-art-156.html [dostęp 05.08.2016 r.].
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Na wykresie 5 została przedstawiona wykrywalność sprawców prze-
stępstw, będące relacją między tymi miernikami, a przestępstwami stwier-
dzonymi i postępowaniami wszczętymi. Analizując wykrywalność widać, 
że jest zdecydowanie niższa aniżeli wykrywalność zabójstw. Jedynie w la-
tach 2008–2011 zauważalna jest dynamika rosnąca, osiągając najwyższy 
wskaźnik na poziomie 90,2% w roku 2011 jako najwyższy z pośród lat 
objętych badaniem. Jednakże liczba wszczętych postępowań uszczerbku 
na zdrowiu jest zdecydowanie wyższa od przestępstw stwierdzonych niż to 
miało miejsce w przestępstwach z kategorii zabójstw. W okresie 2000–2012 
to postępowania wszczęte dominowały nad przestępstwami z tej kategorii. 
Dynamika o podstawie ruchomej w roku 2012 zarejestrowała najwięcej 
przestępstw w sześciu województwach (pomorskie – wzrost o 12%, ma-
łopolskie – wzrost o 11%, świętokrzyskie – wzrost o 7%, opolskie i pod-
karpackie – wzrost o 4% oraz lubelskie – wzrost o 2%). W pozostałych 
województwach wystąpił poziom nieprzekraczający 100% tj. w 2000 roku 
przyjętym jako podstawa. W roku 2012 w województwie łódzkim, wiel-
kopolskim, mazowieckim i lubelskim zanotowano spadek przestępczości 
o ok. 15%. W Polsce w 2012 roku wszczęto 16 874 postępowania przygo-
towawcze w sprawach o przestępstwa spowodowania uszczerbku na zdro-
wiu, czyli o 4,7% mniej niż w roku 2011, kiedy to odnotowano 17 710 po-
stępowań. Stwierdzono 15 478 przestępstw w tej kategorii, co oznacza 
spadek o 5,9% względem 2011 roku, kiedy to odnotowano ich 16 447. Od 
roku 2009 obserwuje się wzrost liczby tego typu przestępstw.
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Ostatnim z omawianych przestępstw stwierdzonych, jest udział w bój-
ce lub pobiciu. Przez udział w bójce lub pobiciu należy rozumieć udział 
w starciu przynajmniej 3 osób, z których każda jest jednocześnie napastni-
kiem 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 dołączają się inne osoby. 
Pobicie może przerodzić się w bójkę, a bójka w pobicie. Z uwagi na dy-
namikę zdarzenia bardzo często powstaje problem z zakwalifikowaniem 
udziału poszczególnych uczestników zajścia i ustaleniem ich roli. Jeżeli 
dochodzi do starcia dwóch osób „sam na sam” nie dochodzi do popełnie-
nia przestępstwa z art. 158 Kk. Także, gdy po stronie sprawcy atakującego 
„sam na sam” przyłączyła się inna osoba, która wspomogła go w agresyw-
nych działaniach, ale bez jego wiedzy i zgody, nie można uznać, że wziął 
on udział w bójce lub pobiciu11.

11  http://www.cywilne-karne.pl/udzial-w-bojce-lub-pobiciu/47.html [dostęp 07.04.2011 r.].
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Patrząc na zestawienie dwóch map na wykresie 7 widać, że udział w bój-
ce lub pobiciu w roku 2012 znacznie wzrósł w województwie śląskim – 
o 22 % względem roku 2000, KSP zarejestrowało wzrost o 16%, a w wo-
jewództwie wielkopolskim dynamika wzrosła o 9% względem roku 2000. 
Ponadto są województwa, w których zanotowano znaczący spadek tego 
rodzaju przestępstw. W województwie świętokrzyskim wystąpił spadek 
udziału w bójce lub pobiciu o ok. 43%, natomiast w województwach: pod-
laskie o ok. 42%, lubelskie 41%, mazowieckie 40%, opolskie 37%, małopol-
skie 36%, kujawsko-pomorskie 33%, dolnośląskie 31%, warmińsko-ma-
zurskie 27%, zachodniopomorskie 21%, podkarpackie 20%, pomorskie 
19%, łódzkie 17%, lubuskie 16%. Z badania (tab. 1) wynika, że najwyż-
szy wskaźnik dynamiki o podstawie zmiennej wystąpił w roku 2011 oraz 
w 2004 i 2006. Rok 2011 cechował się najwyższym wzrostem przestępstw 
w tej kategorii spośród lat objętych badaniem (2000–2012). W roku 2012 
wszczęto 9723 postępowania przygotowawcze w sprawach o udział w bój-
ce lub pobiciu – o 9,2% mniej aniżeli odnotowano ich w roku 2011. Stwier-
dzono 11 416 przestępstw udziału w bójce lub pobiciu, co oznacza spadek 
o 5% w stosunku do roku 2011. Należy podkreślić, że liczba przestępstw 
w tej kategorii w roku 2012 była najniższa od 13 lat. 
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Wykres 6 przedstawia udział w bójce lub pobiciu, z którego wynika, że 
w latach 2000–2006 zdecydowanie większe były postępowania wszczęte 
aniżeli przestępstwa stwierdzone. Kolejne lata, 2007–2012, to znaczny spa-
dek postępowań wszczętych. Dynamika o podstawie kroczącej w latach 
2005–2012 pokazuje, że w miarę spadku przestępstw stwierdzonych, ule-
gają zmniejszeniu postępowania wszczęte. W latach 2005–2011 wykrywal-
ność rośnie po czym zaczyna spadać osiągając 81,5% w roku 2012. Najniż-
sza wykrywalność w latach objętych badaniem czyli 2000–2012 wystąpiła 
w 2004 roku utrzymując się na poziomie 75,8%, a najwyższa w roku 2011 
osiągając 82,7%.

Podsumowanie

Podsumowując rozważania na temat przestępstw stwierdzonych oraz po-
stępowań wszczętych i ich wykrywalności należy stwierdzić, że w miarę 
obniżenia przestępstw stwierdzonych, ulegają zmniejszeniu wszczęte po-
stępowania wraz z wykrywalnością sprawców tych przestępstw. Ponadto 
średnia liczba przestępstw stwierdzonych w Polsce wystąpiła na poziomie 
ok. 30 tys. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Najwyższym wskaźni-
kiem zagrożenia w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców był uszczerbek 
na zdrowiu, jego średnia w latach 2000–2012 to 41,20. Najbardziej zagro-
żonym przestępczością przeciwko mieniu w roku 2012 było województwo 
śląskie. W kujawsko-pomorskim zanotowano najmniej zabójstw – ok. 12, 
w województwie opolskim najmniej wystąpiło udziałów w bójce lub po-
biciu – ok. 264, a w województwie świętokrzyskim ok. 424 przestępstwa 
uszczerbku na zdrowiu.
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VýSKUM OTáZOK VOJNy A MIERU 
V SúčASNEJ SPOlOčNOSTI

ISSUES OF WAR AND PEACE IN CONTEMPORARy SOCIETy
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Abstract

Current status: Power interests tend to be causes of armed conflicts, whose 
aim is to meet the interests of aggressors, fight for freedom, supremacy in 
regions, or others, that join efforts to oblige the enemy to submit to the will 
of the more powerful. War brings destruction, killing, violence, disruption 
of economy, environment, suppression of human rights and other negative 
symptoms, such as torture, looting, or other deviant manifestations of fail-
ure of human mind.

Proposed solutions: As prevention, the deterrence of potential adversaries 
should serve. But as history shows such prevention is only poorly appli-
cable in practice. War begins when preventive measures fail. Maintaining 
and rebuilding of peacekeeping become more difficult tasks, than solving 
heterogeneous conflicts by violence and war.

The role of international law is to improve legal system, balance of forc-
es of powers, regulation of hegemonic statuses, national regimes, limiting 
influence of interest groups, weakening positions of military industry, and 
prevent spreading of fear and hatred. Education about peace, discipline and 
emphasizing the cruelty of war and its unethical nature should prevail as 
a priority along with the pressure on media, which often spread propaganda 
materials, racial or other kind of intolerance and in accordance with their 
level support the worst that war is able to mine out of the human nature.
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Objectives: The objective becomes peace as a result of long-term develop-
ment of humanism, along with assumption, that war shall be overcome by 
civilization development, coordination of doctrines and strengthening of 
key competences.

Results: In research of issues of war and peace at present we come mostly to 
infringements, thereby doubting and contradictions in international law, 
principles of human society, the global superiority of various nations and 
groups  and global instability.

Key words

war, peace, interests, humanity, international law, education, media, hu-
manism, civilization, principles

Abstrakt

Súčasný stav:
Mocenské záujmy bývajú príčinou ozbrojených konfliktov, ktorých cie-

ľom je riešenie záujmov agresorov, boj za slobodu, nadvládu v regiónoch, 
či ďalšie, s ktorými sa spája úsilie o donútenie protivníka podriadiť sa vôli 
mocnejšieho. Vojna prináša nielen ničenie, zabíjanie, násilie, rozvrat eko-
nomiky, životného prostredia, potláčanie ľudských práv a ďalšie negatívne 
prejavy, ako mučenie, rabovanie, či iné deviantné prejavy zlyhania ľudské-
ho rozumu. 

Navrhnuté riešenia: 
Ako prevencia by malo slúžiť ľudstvu odstrašenie potenciálneho pro-

tivníka. Dejiny však dokazujú, ako slabo je takáto prevencia uplatniteľná 
v praxi. Vojna začína vtedy, keď preventívne opatrenia zlyhávajú. Omno-
ho ťažšou úlohou pre ľudstvo sa tu stáva udržanie, či znovuvybudovanie 
mierového stavu, než riešenie rôznorodých konfliktov prostredníctvom 
násilia a vojny.

Úlohou medzinárodného práva je zdokonaľovanie systému práva, udr-
žiavanie rovnováhy síl mocností, regulácie hegemonistického postavenia, 
vnútroštátnych režimov, obmedzovanie vplyvov záujmových skupín, osla-
bovanie pozícií vojenského priemyslu, či zabránenie šírenia strachu a ne-
návisti. Výchova, vzdelanie, disciplína, edukácia k mieru a poukazovanie 
na krutosti vojny a jej neetický charakter, by mali prevažovať ako prioritná 
nutnosť zároveň s tlakmi na médiá, ktoré častokrát šíria propagandistické 



39

Výskum otázok vojny a mieru…

materiály, rasovú, či inú neznášanlivosť a svojou úrovňou podporujú voj-
nu a to najhoršie, čo z ľudskej podstaty vie vojna vyťažiť.

Ciele: 
Cieľom sa stáva mier ako výsledok dlhodobého rozvoja humanizmu a ľud-

skej kultúry, zároveň s predpokladom, že vojna bude prekonaná civilizačným 
vývojom, koordináciou doktrín a posilnením kľúčových spôsobilostí.

Výsledky: 
Výskumom otázok vojny a mieru v súčasnom stave prichádzame väčši-

nou na nedodržiavanie a tým aj spochybňovanie a rozpory v medzinárod-
nom práve, princípov ľudskej spoločnosti, globálnej nadradenosti rôznych 
národov a skupín a nestabilite.

Kľúčové slová

vojna, mier, záujmy, ľudstvo, medzinárodné právo, výchova, médiá, huma-
nizmus, civilizácia, princípy

Úvod

Úvodný text preambuly Charty OSN hovorí:
My, ľud Spojených národov, 
odhodlaný uchrániť budúce pokolenia pred metlou vojny, ktorá dvakrát 

v priebehu nášho života priniesla ľudstvu nevysloviteľné strasti,
potvrdiť vieru v základné práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnos-

ti, v rovnaké práva mužov a žien i národov veľkých a malých,
vytvoriť pomery, v ktorých možno zachovať spravodlivosť a úctu k  zá-

väzkom vyplývajúcim zo zmlúv a iných prameňov medzinárodného práva, 
podporovať sociálny pokrok a zlepšovať životnú úroveň vo väčšej slobode

a pre tento cieľ
pestovať znášanlivosť a žiť spolu navzájom v mieri ako dobrí susedia,
zjednotiť svoje sily pre zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti,
prijať zásady a zaviesť metódy zaručujúce, že sa ozbrojené sily budú po-

užívať len v spoločnom záujme a používať medzinárodný mechanizmus na 
podporu hospodárskeho a sociálneho povznesenia všetkých národov,

rozhodli sme sa zjednotiť svoje úsilie, aby sme dosiahli tieto ciele.1

1  Preamble of the United Nations Charter, 1945.
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1. Vojna ako pojem

Slovo vojna sa vo svete skloňuje denne. Pre niektorých znamená každo-
denný chlieb, pre iných je synonymom hrôzy. Niektorí sa vo vojne už na-
rodia a  nesú si vojnu ako svoj osud, ktorým sú poznačení po celý svoj 
život, pre iných je zas vojna niečím vzdialeným, len sťažka sa ich dotýka 
a znamená pre nich len polhodinové večerné správy, či články a otrasné 
obrazy obetí agresie v novinách.

Výrokov o vojne a jej podstate nájdeme v dostupných zdrojoch nespo-
četné množstvo. Avšak najvýstižnejším vyjadrením racionálneho a  ľud-
ského postoja je označenie vojny podľa Oskara Krejčího, ktorý hovorí, že 
„Každá vojna je prejavom zlyhania ľudského rozumu“. Istotne je. Vojny 
sa vedú od nepamäti, paradoxne, odkedy ľudské pokolenie začalo myslieť 
a žiť2.

1.1. Dejiny vojen

Dejiny vojenstva siahajú do éry praveku, kedy riešili svoje nároky na ob-
živu, či majetky skupinky neandertálskych ľudí za pomoci primitívnych 
zbraní, cez starovek, kedy vojnu opísal aj Aristoteles ako ekonomický sú-
boj, či istý druh podnikania.

Následne v stredoveku, zaznamenalo vzostup podmienené ospravedl-
ňovanie vojny, kedy vojna bola v zásade považovaná za hriech, avšak exis-
tovala istá miera, kedy bola vojna ospravedlniteľná. Týkalo sa to hlavne 
definície správnych zámerov pre vedenie vojen, ktorých cieľom malo byť 
výlučne zaistenie mieru, či trest pre agresora.

V novoveku už vzniklo mnoho rozličných ponímaní vojny a pojed-
nával sa jej etický problém, oprávnené a neoprávnené vedenie vojen, či 
ich spravodlivé príčiny. Novovek priniesol pojem prirodzených pomerov 
vojen, kedy J. A. Komenský hovoril o potrebe udržania národov v mie-
ri. Vojna mala byť len krajným riešením inak neriešiteľnej prirodzene 
vzniknutej situácie.

Moderná doba položila základy rezolútneho odsúdenia vojen a vyzdvi-
hovanie pokojných prostriedkov riešenia kríz, či zásady zákazu použitia 
sily. Platné medzinárodné právo, ktorého pravidlá sa zaviazali dodržiavať 
všetky štáty sveta po krvavej druhej svetovej vojne, je však neustále skúša-
né záujmami, ktoré existovali vo všetkých historických obdobiach.

2  O. Krejčí, Válka, Professional Publishing, Praha 2011.
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1.2. Príčiny vedenia vojen

Účastníci vojny, či ozbrojeného konfliktu sú vždy presvedčení o použití 
agresie ako jediného možného spôsobu, ako vyriešiť vzniknutý spor. Dô-
vody sú rôzne a v našej dobe stále rozmanitejšie. Násilie a agresivita môže 
existovať ako prirodzený pud, či súčasť biologickej podstaty ľudí. Za po-
malšie či rýchlejšie vyvinutie konfliktu a následné spustenie násilia ale ne-
nesú zodpovednosť len psychické sklony, alebo vrodené pudy ľudstva. Je to 
spoločnosť, ktorej výchova, informovanosť, vnútorná sila, znalosti, skúse-
nosti, inteligencia a vedenie ruka v ruke s edukáciou o spoločnosti a etike, 
v dnešnom svete viditeľne preukazujú svoju alarmujúcu nedostatočnosť. 
Naproti nim stojí neustále pokušenie ako túžba po moci a nadvláde, indi-
viduálna sláva, rozumová a vzdelanostná nedostatočnosť, honba za majet-
kom, či spoločenská frustrácia. Zámienkou na vyvolanie konfliktu môže 
byť tiež nerastné bohatstvo. V popredí tu stojí boj o ropu a zemný plyn, 
nezaostáva však ani hon za vodou, ktorej zvyšujúca nedostatočnosť značí 
nadchádzajúcu svetovú hrozbu. Za zmienku stojí tiež predstava, čo ženie 
vedecko – technický pokrok takou závratnou rýchlosťou vpred? Istotne aj 
vízia lepšej kvality života, hlavnú líniu si tu však drží informačná a vojen-
ská prevaha nad inými. Krajiny, štáty, monarchie, organizácie, samozvaní 
vodcovia, diktátori, pre týchto všetkých a mnohých ďalších, ktorí sa pod 
vidinou získania prevahy rôzneho pôvodu rozhodnú viesť boj, je typickou 
črtou demonštrácia použitia sily.

Vtedy však už vyhlásenie vojnového stavu, ktoré by malo zodpovedať 
pravidlám medzinárodného práva, bohužiaľ zohráva len veľmi malú rolu.

1.3. Vojny a populizmus

Akékoľvek druhy vojnového konfliktu má jednu spoločnú črtu z hľadis-
ka pôvodu. Populizmus. Môže sa jednať o vojnu horúcu, kedy nepriate-
lia proti sebe bojujú v otvorene a priamo, ako v prvej či druhej svetovej 
vojne, či vrámci ozbrojeného konfliktu menších, či väčších rozmerov. Na-
proti tomu, pokiaľ ide o  studenú vojnu, kedy konflikt prezentuje snaha 
o svetovú nadvládu a ovládnutie sfér vplyvu prostredníctvom vojenských 
zoskupení hlavne v ideologickej, hospodárskej, vedecko-technickej, poli-
tickej a propagandistickej rovine, vedie takáto snaha častokrát k takzva-
ným zástupným vojnám, čiže k ozbrojeným konfliktom v menších alebo 
rozvojových krajinách, na ktorých si veľmoci dokazujú svoju hegemóniu 
(Vietnam, Kórea, Afganistan). Náboženské, etnické vojny, povstania, re-
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volúcie, občianske či zákopové vojny, ako aj vojny o geografické hranice, 
sú klasickými príkladmi krvavého organizovaného vraždenia a vyhladzo-
vania ľudí ľuďmi. K nim sa však pridávajú stále nové spôsoby bojovania, 
ktoré vznikajú pod vplyvom zrýchľujúceho pokroku vedy a techniky ako 
elektronická, kybernetická či hybridná vojna.

Ich spoločným menovateľom je však stále populizmus. Toto slovo sa 
skloňuje v rôznych súvislostiach dennodenne pravdepodobne vo všetkých 
krajinách sveta. Mnoho ľudí však nie veľmi chápe jeho význam a  stalo 
sa len akýmsi hanlivým pojmom, ktorý však nevedia opísať na príklade 
v  reálnom čase. Populizmus je pritom veľmi dôležitý pojem, ktorý zna-
mená hlavne prezentáciu takých politických taktík štátnikov, či lídrov, 
aká sa akosi automaticky ukladá do povedomia občanov. Vodcovia, oplý-
vajúci darom reči a presvedčivosti, pri svojom vystupovaní na verejnosti 
zdôrazňujú pochopenie a stotožnenie sa s obavami a problémami svojho 
obyvateľstva. Ide o  to, zaujať pozornosť verejnosti za každých okolností, 
aj za cenu toho, že k diskutovanej situácii nejestvuje žiaden reálny pod-
klad, či dokonca dôvod. Výsledkom bývajú sľuby a vízie lepšej budúcnosti. 
Málokedy si však bežný človek uvedomí, že diskutované témy môžu byť 
vykonštruované a postavené tak, aby si pripustil svoje priame ohrozenie 
v  prípade nečinnosti, či stagnácie. Preto zväčša radšej pristúpi k  jedno-
duchšej alternatíve a pripustí možnosti, obalené v závoji zdanlivej ochrany 
a spravodlivosti pre všetkých.

1.4. Vojna alebo konflikt

Stretnutie rozdielnosti v názoroch na svet a jeho usporiadanie máva za 
následok vyostrenie vzájomných vzťahov, ktoré vedie nakoniec k nátlaku, 
sporu a následnému konfliktu, či vojne. Protichodnosť názorov sa môže 
týkať dvoch, avšak obyčajne viacerých aktérov, ktorých odhodlanosť pre-
sadiť svoje záujmy je nezvratná. Konflikt aj keď je väčších rozmerov ešte 
však neznamená vojnu, hranica medzi nimi je však neistá a konflikt sa 
môže veľmi ľahko zvrhnúť na úroveň vojny. Vymedzenie konkrétnych 
konfliktov je obtiažne, preto sa členia najčastejšie z hľadiska politickej ge-
ografie, na lokálne, regionálne a globálne, prípadne národné a medziná-
rodné, prípadne teritoriálne. Politické prostredie, v ktorom sa konflikty 
vyvíjajú, je veľmi komplikované.
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2. Od diktatúry a totality k demokracii

Pád totalitného či diktátorského režimu nemusí automaticky znamenať 
nastolenie demokracie, vytúženej slobody a kvalitného života. V obča-
noch drieme prirodzená túžba po rovnoprávnosti, spravodlivosti, po-
riadku. Univerzálne princípy slobody a  rovnosti, či ideálov, sa aj pri 
prechode k  demokracii a  priblíženia k  vízii slobodného sveta dokážu 
podriadiť menšiemu zlu, kedy sa menší národ podriadi vôli väčšieho 
pod rúškom demokratických princípov. Nasleduje vtedy príklady a pre-
cedensy väčších národov bez ohľadu na to, že jeho východiská môžu byť 
diametrálne odlišné. Uvedené platí na všetkých úrovniach – regionálnej, 
národnej i medzinárodnej. 

2.1. Ospravedlňovanie násilia v mene demokracie

Na príklade pádu totalitných režimov z deväťdesiatych rokov v strednej 
a východnej Európe, či na príklade Arabskej jari, môžeme sledovať opaku-
júcu sa situáciu. Hegemonické postavenie Spojených štátov amerických, 
ktoré už viac ako pol storočia plní svoj nekončiaci zoznam krvavých vo-
jenských intervencií dokazuje nastavenie tejto krajiny na vojenskú eko-
nomiku. Jedná sa však o demokratický štát. A vraj najdemokratickejší. 
Tak ako je to možné? Nevyžiada si táto situácia v budúcnosti opätovné 
volanie po diktatúre, či totalite? 3Svet je predsa v chaose a nacionalistické 
a národnostné vášne a volania ľudí po pokoji, ktorý si vydobyli, sú stále 
hlasnejšie. Odráža sa to na každodennom živote spoločností, ktoré sú 
viac či menej multikultúrne. Propaganda vo svetových médiách nepozná 
výnimky. Svet sa uberá tým smerom, ktorý udávajú. Prejavy svetových 
lídrov sú do veľkej miery porovnateľné s prejavmi lídrov zo začiatku 20. 
storočia. Hovoria o  ochrane a  nastolení poriadku. Nebolo to tak však 
v dejinách opakovane? Čiastkové hrdinstvá o záchrane konkrétnych osu-
dov stoja proti morálnym postojom vo všeobecnom meradle. Záchra-
na konkrétnej osoby z pazúrov teroristu na Blízkom východe stojí proti 
omylom zbombardovanej nemocnici Lekárov bez hraníc. A  dôsledky? 
Nemedializované... Nikto o nich nechce hovoriť, ani sa k nim priblížiť. 
Môžu byť totiž nákazlivé...

3  http://www.zemavek.sk/articles/view/demokracia-nikdy-nezvitazi-toboz-nie-diktatura- 
3-cast , 8. 11. 2015.
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2.3. Ľudská podstata vo vzťahu k spravodlivosti

Je až neuveriteľné, že dnešný moderný človek môže zdieľať názor, podľa 
ktorého niektoré národy „potrebujú tvrdú ruku“, lebo sa nedokážu posta-
rať sami o seba. Ide o chabé, avšak veľmi propagované tvrdenia o nevy-
hnutnosti vojny na dosiahnutie spravodlivosti. Spravodlivosti pre koho? 
Pre väčšinu národov, ktoré desaťročia trpia stále novými dôvodmi na 
intervenciu vo svojej krajine ani len nevznikne príležitosť prejaviť svoju 
vôľu, či názor. Pokiaľ sa nejedná o osamelých vlkov, ktorí kričia do sveta 
prostredníctvom sociálnych sietí (ak práve fungujú), že obraz o nich nie je 
ani len zďaleka pravdivý a neexistuje žiadny verejný ani skrytý dôvod po-
važovať ich za nepriateľov, či dokonca chudákov volajúcich o pomoc, niet 
v médiách priestoru. Aspoň nie v takých, ktoré majú dostatok prostried-
kov na svoje rozšírenie, či vytvorenie vplyvu na zvyšok sveta. Dostávame 
sa tu k situácii, kedy sú všetci potenciálnou hrozbou a podozriví. Vtedy na-
stupuje šikana a sledovanie. A neodôvodnený patriotizmus. A voľba men-
šieho zla. Zatváranie očí. Odvracanie tvárí. Vytvorenie atmosféry strachu. 
Čo však vzniká na druhej strane, ktorá sa roky nevie dovolať spravodli-
vého vypočutia a už vôbec nie sľúbeného lepšieho života? Vzniká strach 
a frustrácia. Striedanie období vojny a mieru sa pomaly zlieva do jedného 
aktuálneho stavu, pri ktorom dochádza k neustálym vznikom nových a zá-
nikom či prelínaním starších konfliktov. 

2.4. Rozdiely v názoroch na svet a ich prehlbovanie

Rozdiely v názoroch nemajú tendenciu miznúť, ale prehlbovať sa. Nespra-
vodlivá svetová politka a ignorácia rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, či 
jemnejší spôsob - použitie práva veta, majú za následok len viac smrti, 
rozšírenie tráum a hriechov ľudstva. Alarmujúce sú aj čísla, ktoré sú ve-
rejne dostupné, avšak málo propagované. Ako inak. Hovorí sa predsa len 
o preventívnych opatreniach, ktoré so sebou nesú isté obete. Naše deti sa 
učia v škole dejiny. Históriu svojho národa, svojej krajiny, ale aj svetovú 
históriu. O  čom však hovorí? Okrem vynálezov, kultúrnych artefaktov 
a kráľovských rodov hovorí predovšetkým o vojne. O tom, ako sa spoloč-
nosť vyvíja. Ako je stále múdrejšia, vzdelanejšia, šikovnejšia, otvorenejšia. 
Ako sa im však môžeme pozrieť do očí, keď ich budeme musieť naučiť, 
že síce za posledných päťsto rokov klesol počet vojen veľkých mocnos-
tí v priemere o sedemdesiat percent, avšak ich deštruktívna sila enorm-
ne vzrástla? Počas druhého milénia zahynulo podľa dostupných zdrojov 
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v dôsledku vojen a ozbrojených konfliktov 147 miliónov ľudí. Z týchto de-
siatich storočí však pripadá 75% na dvadsiate storočie.4 Tak ako môžeme 
našich nasledovníkov učiť o evolúcii, keď má takéto dopady? Môžeme len 
dúfať, že ich naučíme byť prezieravými, presvedčíme ich o tom, že snaha 
o dosiahnutie mieru na svete nie je len nedosiahnuteľná rozprávka, no tiež 
pravidlo: Ak zachrániš jednotlivca, zachrániš svet. 

2.5. Existuje aspoň predstava či vôľa sveta bez vojen?

Vďačná aj nevďačná téma. Vo vzduchu visí otázka, prečo ak každý človek 
na Zemi túži po kľudnom živote a  mieri, naďalej existujú vojny a  vraž-
denie. Aj keď sa to zdá nereálne, jestvujú také spoločenstvá, ktoré nikdy 
vojnu nezažili. Dosiahli to aplikovaním nenásilnej formy riešenia konflik-
tov. Áno, samozrejme, že nežili bez nich, veď konflikty sú v ľudskej pod-
state neopomenuteľné. Avšak tieto spoločenstvá dodržiavali a dodržiava-
jú zákony, rituály, zásady stanovené náboženstvom, ale hlavne tradíciami 
a vzdelávaním svojich potomkov. Možno sa tu niekto pozastaví a pousme-
je, že sa predsa jedná o  malé kmeňové zoskupenia. Jedná sa napríklad 
o severoamerický indiánsky kmeň Zuni, či Krovákov v africkej púšti Ka-
lahari, Semangov v Malajzii, Eskymákov v Kanade, Adamanov v z ostrova 
v Indickom oceáne, Sirionov bv Bolívii, či Arapešov v Novej Guinei a ďal-
šie spoločenstvá.5 Nejde teraz o návrat k primitívnemu spôsobu života, či 
slepé nasledovanie tradícií a náboženských pravidiel. Ide len o poukázanie 
na to, že to nie je nemožné a naozaj existuje precedens.

Zásadná otázka tu znie:
Dokáže človek dneška volajúci po dobrom živote odpovedať na priamu 

otázku, či je jeho najväčším želaním spokojný život v mieri pre seba a svojich 
blízkych odpovedať „nie?“

3. Svet dneška a vízia budúcnosti

chopnosť demokratickej spoločnosti riešiť svetové problémy sa zdá ob-
medzená. Postupy uplatnené v  demokracii sú založené na dohovoroch, 
slobodných debatách, diskusiách v parlamentoch, summitoch, konferen-
ciách, to všetko na medzinárodnej úrovni. Cieľom je dosiahnutie zhody. 
Medzinárodné právo však v praxi nemusí vždy stáť na strane spravodli-
vosti, ale môže stratiť svoj význam v  prípade silnejšieho účastníka, pre 

4  O. Krejčí, Válka..., op. cit. 
5  Ibidem.
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ktorého jednoducho prestane platiť. V takýchto situáciách je rola medzi-
národného práva značne spochybnená. Pre niekoho platí, pre niekoho nie. 
Niekto sa môže spoľahnúť, niekto nie. Politika odstrašovania naberá na 
objeme, je však čím ďalej tým viac kritizovaná. Diskreditácia svetových 
demokratických mocností v denných správach, kde sa z času na čas obja-
via civilné obete takýchto intervencií neprispieva k budovaniu rovnováhy 
vo svete. Volania po riešeniach však existujú. Mali by sa riešiť hlavne pro-
stredníctvom diplomacie, kvôli týmto riešeniam bola diplomacia vlastne 
pred stáročiami stvorená6.

3.1. Ľudsko-právna otázka vo svetovej politike dneška

Otázka ľudských práv má vo svetovej politike osobitné postavenie. Slobo-
da, spravodlivosť a rovnoprávnosť musí predsa platiť pre všetkých obyva-
teľov planéty rovnako. Neexistuje národ nadradený a podriadený. Realita 
je však opäť iná. V popredí je v prvom rade vždy bezpečnostná otázka, 
ktorej ciele musia byť uspokojené, až potom je priestor pre uplatňovanie 
ľudských práv. K tejto téme sa vedú neustále diskusie, no právne rozmery 
jednotlivých štátov sa v mnohých bodoch nezhodujú. Medzinárodné in-
štitúcie a aliancie zodpovedajúce za bezpečnosť sú často nefunkčné a ich 
rozhodnutia mnohokrát oneskorené, alebo chaotické. Spoločnosť žijúca 
v mieri dnes vyžaduje cieľavedomú edukáciu zameranú na mier a soci-
álnu rovnováhu.

3.2. Migračná kríza ako dôsledok totálnej destabilizácie regiónu 
Blízkeho východu a Afriky

Paralyzovanosť európskeho kontinentu v dôsledku imigračnej krízy je asi 
najviac diskutovanou ľudskoprávnou otázkou posledného roka. Všetci ve-
dia, že zdrojom migrácie je predovšetkým vojna a neschopnosť medziná-
rodných organizácií zasiahnuť do diania. Riešenie sa však zdá byť v nedo-
hľadne. Zatiaľ čo sa medzi sebou európski lídri a politici dohadujú, koho 
nesie najväčší podiel viny na obrovskom prílive utečencov do Európy, roz-
paľujú sa v obyvateľoch starého zdanlivo kľudného, relatívne moderného 
a vzdelaného európskeho kontinentu patriotické vášne podložené hlavne 
neinformovanosťou, ktorá ide ruka v ruke s ignoráciou, až stratou ľudskos-
ti a solidarity. Potreba stabilizácie situácie na Blízkom východe a v Afrike 

6  http://www.chelemendik.sk/Oskar_Krejci_Hrozi_nam_vojna__159523256.html, 
13. 8. 2016.
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však nie je otázkou samotných dotknutých štátov, v ktorých sa odohráva 
a v ktorých sú krvavé jatky na dennom poriadku. Chaos si tam však oby-
vatelia nespôsobili sami. Priniesli ich svetové mocnosti, ktoré sa desaťročia 
svojimi pokusmi o získanie sfér vplyvu a intervenciami v „záujme nastole-
nia mieru“ zaslúžili o vznik tejto dnes ťažko zvládnuteľnej situácie. 

Militanti, rôzne odnože a frakcie vzniknuté zo zúfalstva povstalcov už 
bojujú aj proti sebe. Aj povestný Daesh, či Islamský štát v Sýrii a Levante, 
alebo tiež Islamský štát v Sýrii a Iraku, ako sa mu hovorí dnes, už prav-
depodobne svojím názvom poukazuje na to, prečo sa treba čohokoľvek 
smerom na juhovýchod od Európy obávať. Prvé mesiace od vzniku tohto 
nelegitímneho samozvaného kalifátu a jeho rozširovania uložili v pamä-
tiach bežných ľudí, ktorí netušia o  medzinárodnom práve nič viac, ako 
to, že existuje, jednoducho tento hrôzostrašný názov s rovnako apokalyp-
tickou predstavou rozšírenia chorých praktík jeho prívržencov smerom 
k nim. Označovali však médiá hneď zo začiatku tento výplod chorej mysle 
„Teroristická organizácia Islamský štát?“ Veľmi málo bolo takýchto ozna-
čení a médiá ako keby mali pasiu z obrovských titulkov v novinách, či na 
internete. Ďalšie označenia ako Os zla, či islamisti, vzbudzujú strach a dis-
komfort aj v obývačkách obyčajných ľudí na dedine v strede nejakej malej 
krajinky v srdci Európy s 500 obyvateľmi... Lídri sa len prizerajú podneco-
vaniu nenávistných vášní, ktoré nemajú v modernej spoločnosti čo hľadať. 
Nájdu sa už však aj politici, ktorí zneužívajú ľudské nešťastie a túžbu po 
živote ako takom, nielen po tom lepšom živote, v prospech svojej propagá-
cie a volebnej kampane. Ochranárske vízie však skutočne nezodpovedajú 
nielen svetovým, ale ani národným potrebám. Naozaj však nedokážeme 
byť otvorení a povedať si veci na rovinu? Ohrozovanie globálnej kultúry 
má na svedomí hlavne tá časť sveta, ktorá desaťročia ťažila z týchto krajín. 
Zabudli sme už asi, že diktatúry v nich tiež nevznikli len tak, vždy mali 
podporu zo strany mocných.

Pokiaľ sa však chaos v  danom regióne nezastaví, neskončí ani prílev 
utečencov. Záujmy v znamení roky trvajúceho budovania demokracie bez 
výsledkov a s toľkými stratami na ľudských životoch už dávno stratili akú-
koľvek legitimitu.

3.3. Terorizmus ako dôsledok novodobých konfliktov

Teroristické útoky, ktoré sa odohrávali prevažne v Európe vzdialenom sve-
te, sa presúvajú čoraz bližšie k doteraz pokojnému a relatívne stabilnému 
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starému kontinentu, do samotnej Európy. Je však obrovskou chybou pod-
porovať etnickú a rasovú neznášanlivosť. Je nutnosťou stotožniť sa s vý-
zvou na ukončenie vojen, ktoré rozkladajú Blízky východ, v dôsledku čoho 
trpia a presúvajú sa do bezpečia zúfalé utečenecké rodiny. Už nielen pro-
stredníctvom médií, ale naživo zažívajú pôvodní obyvatelia Európy, aké 
je báť sa o vlastnú bezpečnosť a uvedomujú si bezprostrednú a doteraz 
nepoznanú hrozbu. Teroristi vyslaní a riadení prevažne teroristickými or-
ganizáciami Islamský štát, či Al Kaida šíria strach a nenávisť a podporujú 
vyprovokovanie odporu voči muslimom v celom svete. Na túto hrozbu 
je potrebné okamžite reagovať, pretože svet sa denne polarizuje a vzniká 
eskalácia násilia7. Odmietaní a zdrvení mladí ľudia, ktorým denne vyčí-
tajú ich pobyt na cudzom území často padnú do nesprávnych rúk, čím sa 
prirodzene radikalizujú. Ide o premyslenú stratégiu teroristických lídrov. 
Do popredia vystupuje neschopnosť národných a medzinárodných bez-
pečnostných zložiek zastaviť šírenie tejto stratégie. Propagáciu teroristic-
kých organizácií, ktoré demonštrujú svoje zverstvá popravami v priamom 
prenose je nutné úplne odrezať od sveta. Veď aj za tieto správy musí byť 
niekto zodpovedný. Sociálne siete, ale aj národné televízne stanice by mali 
byť obmedzené v šírení týchto nahrávok, lebo ich cieľom nie je len ukázať 
svetu, čo dokážu teroristi urobiť s nepriateľom, ale hlavne destabilizácia 
a  ovplyvnenie západnej politiky a mobilizácia ich vlastných síl vo svete 
a naverbovanie nových členov.

3.4. Politika presídlenia v základných číselných štatistikách

V súčasnosti je proces mobility ľudí v najvyšších číslach v novodobej his-
tórii. Celkový počet medzinárodných migrantov vzrástol za posledné roky 
zo 154 miliónov v roku 1990 na 175 miliónov v roku 2000 a až na 244 
miliónov osôb v súčasnosti. Medzinárodní migranti by dnes mohli vytvo-
riť piatu najľudnatejšiu krajinu sveta. Existuje však aj národná migrácia, 
kedy sa ľudia presúvajú vrámci domovskej krajiny na miesta bezpečnejšie 
pre ich život. Národní aj medzinárodní presídlenci spolu tvoria približ-
ne miliardu ľudí. Miliardu osudov. Takmer tri štvrtiny celkovej populácie 
migrantov je vo veku od 20 do 64 rokov. Odhadovaný objem remitencií, 
teda hotovostných transferov časti zárobkov migrantov v zahraničí, ktoré 
zasiela do domácnosti v krajine svojho pôvodu, má do roku 2017 vzrásť 

7  http://komentare.sme.sk/c/8078544/islamsky-stat-laka-europu-do-pasce.html, 
20. 11. 2015.
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na 636 miliárd USD. Netreba si však zamieňať pojem migrant s pojmom 
utečenec. Vdôsledku prenasledovania a silnejúceho vplyvu vojen je dnes 
na úteku 60 miliónov utečencov8.

4. Organizácia spojených národov a uplatňovanie medzinárodné-
ho práva

Za zachovanie medzinárodného mieru a  bezpečnosti nesie hlavnú zod-
povednosť Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov, ktorá má 
5 stálych a 10 nestálych členov. Jej pravidlá sú formulované tak, aby zabrá-
nili odchodu najvplyvnejších členov z organizácie, a tak zachovali medzi-
národný dialóg. Každý zo zvyšných 10 členov je v rade vždy iba na 2 roky 
a OSN ich volí. Súčasný generálny tajomník, je Ban Ki-Mun. Charta ho 
splnomocňuje upozorňovať Bezpečnostnú radu na každú záležitosť, ktorá 
podľa jeho názoru ohrozuje medzinárodný mier a bezpečnosť. Riadenie 
mierových operácií, úloha sprostredkovateľa v medzinárodných sporoch, 
štúdie ľudskoprávnych otázok, konferencie o svetových problémoch, sle-
dovanie plnenia rozhodnutí OSN, sú len niektoré zo základných činností 
sekretariátu OSN.

4.1. Potreby sveta v zmysle uplatňovania medzinárodného práva

Usporiadanie sveta sa po 70 rokoch od vzniku OSN v roku 1945 diametrál-
ne zmenilo. V reálnych podmienkach je konanie Bezpečnostnej rady OSN 
obmedzené. Kritici upozorňujú na neschopnosť riešenia vojnových kon-
fliktov vo svete, ale aj iné nedostatky, až korupčného charakteru. Rada sa 
dostatočne neprispôsobila zmenám, ktorými svet prešiel od konca druhej 
svetovej vojny. Je však jedinou alternatívou, akú má dnešný svet k dispo-
zícii. Dôkazom jej užitočnosti je istotne záchrana miliónov ľudí. Kvôli ne-
dostatkom, ktoré dnešná OSN má, však nesmú zomierať milióny ďalších. 
Reforma by mala nastať bezodkladne a smerovať k väčšej demokratickosti 
a legitímnosti. Konkrétne výčitky poukazujúce na zlyhania sú napríklad 
program Ropa za potraviny, ako ideálny príklad nedostatočnej kontroly 
po uvoľnení sankcií v Iraku za režimu Saddáma Husaina, prehliadanie 
genocídy v Rwande, nezasiahnutie počas Masakru v Srebrenici, zlyhanie 
pri doručení humanitárnej pomoci pre obyvateľov Somálska, sexuálne 
zneužívanie dievčat v Kongu pracovníkmi OSN, utrpenie obyčajných ľudí 

8  https://dennikn.sk/blog/osn-nevie-vyriesit-konflikty-v-iraku-syrii-a-na-ukrajine-ako-
z-toho-von/ , 24. 10. 2015.
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uvalením sankcií na diktátorské režimy a ich následné javy, ťažkopádne 
vyšetrovania káuz použitia chemických zbraní a mnohé iné, pri ktorých 
sa bežným, racionálne zmýšľajúcim ľuďom až nechce veriť v existenciu ta-
kýchto katastrofických scenárov.

4.2. Právo veta a iné prekážky legitimity rozhodovania Bezpeč-
nostnej rady OSN

Prekážkou svetového mieru býva zvyčajne uplatnenie Práva veta, kedy 
piati stáli členovia svojím nesúhlasným hlasovaním môžu zablokovať roz-
hodovanie Bezpečnostnej rady. Tu sa dostávame k absurdnej situácii, kedy 
práve krajiny zodpovedné za mier a bezpečnosť vo svete, bývajú často ak-
térmi začatia vojnových konfliktov vo svete, prípadne ignorujú stav ohro-
zenia, aj keď by mohli a mali zasiahnuť. Neschopnosť Bezpečnostnej rady, 
nastala v mnohých situáciách, kedy jej postoj zásadne ovplyvnil ďalšie sve-
tové dianie. Spomeňme Suezskú krízu z roku 1956, inváziu ruských vojsk 
do Československa 1968, vojnu vo Vietname 1946–1975, sovietsko-afgán-
sku vojnu 1979–1989, vojenskú intervenciu v Iraku 2003 a mnohé ďal-
šie.9 Právo veta využívalo od začiatku predovšetkým Rusko, od roku 2011 
spolu s Čínou na opakované blokovanie riešení vojny v Sýrii, Rusko aj vo 
vzťahu k Ukrajine. Hneď po Rusku nasleduje USA, za éry Georga Busha 
využili USA právo veta dokonca 10 krát, predovšetkým v spojení s izrael-
sko-palestínskym konfliktom. Spojené kráľovstvo a Francúzsko ho použili 
naposledy v roku 1989 počas invázie USA do Panamy a aj predtým iba 
minimálne a Čína až do roku 2011 takmer nikdy. Táto situácia dokazuje, 
že právo veta robí Bezpečnostnú radu OSN takmer nefunkčnou. Je nutné 
ho výrazne obmedziť, prípadne zrušiť. 

Problémom je tiež hlasovacie právo, kedy postavenie týkajúce sa vyvá-
ženosti hlasov stálych a nestálych členov nie je rovnoprávne.

4.3. Zastúpenie v Bezpečnostnej rade OSN

Zastúpenie v Bezpečnostnej rade takisto poukazuje na ignoráciu zvyšku 
sveta a dominantnosť globálnych mocností, predovšetkým západu. Vo 
svete však existujú aj iné krajiny, ktorých dôležitosť v posledných rokoch 
vzrástla a boli by preto vhodnými kandidátmi na nových stálych členov 
Bezpečnostnej rady, či už z hľadiska sily ekonomík, prispievania do roz-

9  https://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_Spojen%C3%BDch_n%C3%A1 
rodov , 17. 3. 2016.



51

Výskum otázok vojny a mieru…

počtu OSN, počtu obyvateľov, či náboženského zastúpenia. Rozšírenie 
o nové stále kreslo nie je však nutné len na úrovni nového štátu, mohlo 
by ísť aj o rozšírenie zastúpenia konkrétneho zoskupenia, napríklad kon-
tinentálneho. Takýmto riešením by svet napomohol v konflikte záujmov 
pri riešeniach medzinárodných mierových riešení. Je nutnosťou zasadiť sa 
o medzinárodnú podporu nového usporiadania a ukončenie výsostného 
postavenia piatich stálych členov.

4.4. Vzdelávanie ako základný kameň budúcich pokolení

Vo svete je takmer 10 miliónov detí so statusom utečencov. V  dôsled-
ku konfliktu ich bolo vysídlených takmer 19 miliónov. Dôležitým do-
kumentom sa stáva Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 
2015 o vzdelaní pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach 
[2015/2977 (RSP)]. Vzdelanie ako základné ľudské právo a právo každého 
dieťaťa má kľúčový význam v jeho výchove a ďalšom smerovaní ako zod-
povedného občana. Vzdelanie ako základ zlepšenia životných podmienok 
v budúcnosti, patrí podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989, 
k základným svetovým cieľom. V minimálne tridsiatich krajinách sveta sa 
rôzne ozbrojené skupiny dopúšťajú útokov na školy. Deti sú tak vystave-
né čoraz väčším hrozbám nielen z tohto bezpečnostného hľadiska, ale aj 
z hľadiska ich ďalšieho životného rozvoja, hrozieb a zmarenia vyhliadok 
na lepší život. Nové ciele udržateľného rozvoja a súvisiace ciele stanove-
né v komplexnom novom programe pre vzdelávanie majú byť dosiahnu-
té do roku 2030. Európska Únia plánuje v rokoch 2014–2020 investovať 
4,7 miliardy EUR do vzdelávania v rozvojových krajinách. Je to však asi 
len polovica úspechu, keďže oficiálne náklady tvoria asi 8 mld USD roč-
ne. Rozvojová pomoc sa týka nielen zabezpečenia a kvality vyučovania, 
ale i psychologickej pomoci pre deti v oblastiach konfliktu. Vzdelávanie 
je primárnou zložkou obnovy spoločnosti po skončení konfliktu. Môže 
napomôcť k zvýšeniu potenciálu zdravšieho života, prekonania cyklu chu-
doby a diskriminácie, obmedzenia spolupráce detí s extrémistami, či za-
medzenie zneužívania detí a obchodovania s nimi10.

V dôsledku narastajúceho počtu humanitárnych kríz vo svete a enor-
mne vysoký počet vysídlených osôb od čias 2. svetovej vojny by medziná-
rodné spoločenstvo malo vzdelávanie považovať za ústredný prvok svojich 

10  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2015-0418+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK, 26. 11. 2015.
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humanitárnych reakcií, keďže vzdelávanie zohráva veľkú rolu v smerovaní 
detí v budúcnosti.

5. Prieskum

S cieľom nadobudnúť predstavu o informovanosti a postojoch ľudí vo veku 
od 20 do 65 rokov v Slovenskej republike, som v období od 13 do 17 ja-
nuára 2016 vytvorila pilotný projekt k prieskumu, ktorý bude neskôr po-
kračovať aj na medzinárodnej úrovni. Zámerom bolo získať percentuálny 
podiel povedomia príslušnej vzorky populácie v otázkach, ktoré sa týkajú 
výskumu otázok vojny a mieru v súčasnej spoločnosti.

Otázka č. 1:

Na úteku pred násilím spôsobeným vojnovými konfliktmi vo svete je 
podľa UNHCR v súčasnosti najviac ľudí od čias Druhej svetovej vojny. 
Je to podľa Vás:
- vyše 30 miliónov ľudí,
- vyše 60 miliónov ľudí,
- vyše 80 miliónov ľudí.

Na úteku pred násilím spôsobeným vojnovými konfliktmi vo svete je podľa UNHCR 
v súčasnosti najviac ľudí od čias Druhej svetovej vojny. Je to podľa Vás:

Možnosti odpovede: Odpovede 
v percentách Odpovede v číselných údajoch

vyše 30 miliónov ľudí 28,1% 41

vyše 60 miliónov ľudí 50,0% 73

vyše 80 miliónov ľudí 21,9% 32

zodpovedané 146

nezodpovedané 1
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Odpoveď: vyše 60 miliónov ľudí. Zo 122 ľudí na Zemi musel opustiť svoj 
domov 1 človek.

Syntéza: Z celkového počtu 143 odpovedí, viac ako polovica opýtaných 
odpovedala podľa skutočného čísla, kde je správna odpoveď „viac ako 
60 miliónov ľudí“. Toto poukazuje na fakt, že takmer polovica občanov, 
ktorí sú naozaj znepokojení súčasnou migračnou krízou, má len hmlistú 
predstavu o skutočnom stave súčasného sveta.

Otázka č. 2: 

Bezpečnostná rada OSN je podľa Charty OSN, ktorú uznali všetky štáty 
sveta, zodpovedná za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnos-
ti. Rezolúcie OSN sú podľa Vás často neúčinné z dôvodu, že:
- OSN je skostnatený orgán, ktorý potrebuje reformu, keďže sa v posled-

ných desaťročiach len málo dokázala prispôsobiť zmenám vo svete,
- jej 5 stáli členovia využívajú „právo veta“, kedy svojím nesúhlasným hla-

sovaním môžu zablokovať rozhodovanie Bezpečnostnej rady,
- neviem sa vyjadriť.
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Syntéza: Z celkového počtu 142 odpovedí, 42,96% opýtaných si myslí, 
že najväčším problémom je použitie «práva veta», čo sa zdá byť najväčšou 
starosťou BR OSN. 35,92% opýtaných si myslí, že vrámci OSN sú viac než 
potrebné urýchlené reformy, aby sa ich činnosť stala efektívnou. 21,13% ne-
vedelo vyjadriť svoj názor, alebo sa nevedelo rozhodnúť, ktorý z uvedených 
problémov je väčší. Miera medzi prvými dvomi otázkami sa príliš nelíši, 
takže riešenie svetových problémov by sa mohlo začať obidvomi smermi.

Otázka č. 3:

Ktoré z nasledujúcich vojen – vojnových konfliktov poznáte a sledovali 
ste ich, resp. poznáte ich príčiny a dôsledky:
1980 – 1988 Iránsko-Iracká vojna,
1989 – 1990 Invázia USA do Panamy,
1989 – 1997 Občianska vojna v Libérii,
1990 – 1991 Vojna v zálive,
1991 – 2001 Vojny v Juhoslávii,
1991 – 1993 Gruzínske občianske vojny,
1991 – 1997 Občianska vojna v Sierra Leone,
1994 – 1996 Prvá čečenská vojna a 1999 Druhá čečenská vojna,
1998 – 2000 Vojna o hranice medzi Etiópiou a Eritreou,
Vojna v Afganistane (2001 – súčasnosť),
2003 – 2010 Vojna v Iraku,
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2006 Druhá libanonská vojna,
2008 – 2009 Vojna v Gaze,
2011 Vojenská intervencia v Líbyi.

Syntéza: Odpovede tu sa líšia v číslach a percentách v každej odpovedi. 
Najviac sledovanou udalosťou so znalosťou príčiny dosiahla vojna v Iraku 
v roku 2003 so 62%, nasledujú vojny v Juhoslávii 1991–2001 s 61% a vojna 
v Afganistane od roku 2001 s 56%. Najmenšie čísla získala občianska vojna 
v Libérii 1989–1997, ktorú sledovalo len 6% respondentov, z ktorých väč-
šina nepoznala jej príčiny, ani dôsledky.

Úroveň znalostí v súlade s touto otázkou sa zdá byť na vcelku dobrej 
úrovni, pretože väčšina opýtaných ľudí sledovala situácie, ktoré by mohli 
ovplyvniť ich vlastné životy v reálnom čase.
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Otázka č. 4: 

Počas roka 2015 až po súčasnosť prebiehalo vo svete viac ako:
- 20–25 ozbrojených konfliktov,
- 35–40 ozbrojených konfliktov,
- 55–60 ozbrojených konfliktov.

Počas roka 2015 až po súčasnosť prebiehalo vo svete viac ako

Možnosti odpovede Odpovede 
v percentách

Odpovede 
v číselných 

údajoch
20–25 ozbrojených konfliktov 28,6% 42
35–40 ozbrojených konfliktov 48,3% 71
55–60 ozbrojených konfliktov 23,1% 34

zodpovedané 147
nezodpovedané 0

Správna odpoveď: 40 ozbrojených konfliktov v roku 2015.
Syntéza: Z celkového počtu 144 odpovedí, skutočné číslo vedelo 47,92% 

opýtaných. Oveľa pesimistickejšiu verziu, než je reálny status, vyjadrilo 
23,61% všetkých respondentov. 28,47% si zasa predstavuje svet lepší, resp. 
neregistruje reálne čísla a teda odpovedalo nižším počtom konfliktov, a to 
„40 súčasných ozbrojených konfliktov vo svete“.
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Otázka č. 5:

Medzi zóny s najvýraznejšími znakmi vojnového konfliktu patria aj 
krajiny geograficky blízke Slovensku. Ktorého z nasledujúcich aktuál-
nych svetových konfliktov sa najviac obávate?
- Islamský štát v Sýrii a Iraku – Daesh,
- Rusko – Ukrajinský konflikt,
- Severná Kórea,
- Al Kaida a jej sympatizanti.

Medzi zóny s najvýraznejšími znakmi vojnového konfliktu patria aj krajiny geogra-
ficky blízke Slovensku. Ktorého z nasledujúcich aktuálnych svetových konfliktov sa 

najviac obávate?

Možnosti odpovede Odpovede v per-
centách

Odpovede v čísel-
ných údajoch

Islamský štát v Sýrii a Iraku - Daesh 55.1% 81
Rusko - Ukrajinský konflikt 36.7% 54

Severná Kórea 2.0% 3
Al Kaida a jej sympatizanti 6.1% 9

zodpovedané 147
nezodpovedané 0

Syntéza: Dotazník bol vyplnený plným počtom opýtaných osôb. Ako 
sa dalo očakávať, poukazuje na fakt, že ľudia sa najviac desia teroristickej 
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organizácie Daesh, alebo ISIL, ako im hovoríme, s podielom 55,56%. Rus-
ko-ukrajinská kríza je znepokojujúca pre 36,11% všetkých respondentov, 
Al Káidy pre 6,25% a hrozba Severnej Kórei je najmenej významná a oba-
vy vzbudzuje iba u 2,08% opýtaných.

Otázka č. 6:

Ženevské konvencie upravujú pravidlá medzinárodného práva na 
ochranu obetí vojny a predstavujú prameň medzinárodného humani-
tárneho práva. Ako by ste hlasovali o zmene Dohovoru o utečencoch 
z hľadiska sprísnenia pravidiel pre začatie azylového procesu?
- bol by som za,
- bol by som proti,
- neviem sa vyjadriť.

Ženevské konvencie upravujú pravidlá medzinárodného práva na ochranu obetí 
vojny a predstavujú prameň medzinárodného humanitárneho práva. Ako by ste hla-

sovali o zmene Dohovoru o utečencoch z hľadiska sprísnenia pravidiel pre začatie 
azylového procesu?

Možnosti odpovede Odpovede v per-
centách

Odpovede v čísel-
ných údajoch

bol by som za 50,7% 74
bol by som proti 24,0% 35

neviem sa vyjadriť 25,3% 37
zodpovedané 146

nezodpovedané 1
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Syntéza: S  najväčšou pravdepodobnosťou, úroveň vedomostí opýta-
ných v problematike azylového konania vrámci aktuálnej situácie migrač-
nej krízy, poukazuje na vôľu respondentov čo najskôr dosiahnuť riešenia 
v komplikovanej situácii s migrantmi. Za zmenu pravidiel pre začatie azy-
lových procesov hlasovalo 50,35% opýtaných, proti zmene 24,48% a žiad-
ny názor nevyjadrilo 25,17% opýtaných.

Otázka č. 7:

Liga za ľudské práva (Human Rights League) ako organizácia, ktorá 
pomáha utečencom, žiada vydávanie tzv. humanitárnych víz. Otvorili 
by sa tak bezpečné legálne cesty pre utečencov, ktorí by nemuseli využí-
vať cesty cez prevádzačov. Ako by ste hlasovali?
– bol by som za,
– bol by som proti,
– neviem sa vyjadriť.
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Liga za ľudské práva (Human Rights League) ako organizácia, ktorá pomáha utečen-
com, žiada vydávanie tzv. humanitárnych víz. Otvorili by sa tak bezpečné legálne cesty 
pre utečencov, ktorí by nemuseli využívať cesty cez prevádzačov. Ako by ste hlasovali

Možnosti odpovede Odpovede v percen-
tách

Odpovede v čísel-
ných údajoch

bol by som za 59,2% 84
bol by som proti 27,9% 41

neviem sa vyjadriť 12,9% 19
zodpovedané 144

nezodpovedané 0

Syntéza: Táto otázka má tiež stopercentnú účasť. Zo 144 opýtaných by sú-
hlasilo s novým termínom „humanitárne víza“ 59,72% respondentov. Proti 
vydávaniu týchto víz by hlasovalo 27,78%, čo je menej ako polovica kladných 
odpovedí. Žiadny názor k tejto téme neprejavilo 12,5% respondentov.

Záver

Tento pilotný projekt, ako východisková modelová situácia budúceho väč-
šieho výskumu súčasného stavu sveta a  tiež vôle ekonomicky aktívnych 
občanov, riešiť, rovnako ako ich vlastné, aj najväčšie svetové problémy 
nám ukazuje, že globálne vzdelávanie by mohlo priniesť ešte lepšie čísla 
v prieskumoch, ktoré majú perspektívu získať v priebehu krátkeho obdo-
bia menší počet v odpovediach, v ktorých respondenti nemajú úsudok či 



62 

Nina Hikmet

záujem podieľať sa aspoň názorovo na riešení globálnych problémov. Vý-
zva k zodpovednosti občanov v riešení globálnych záležitostí by sa mala 
stať skutočným východiskovým bodom pre dosiahnutie tolerancie, solida-
rity, spravodlivosti, empatie, rovnosti, udržateľnosti a mieru.
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WyPADKOWOść WśRóD TURySTóW 
W BIESZCZADACH W lATACH 2009–2013

ACCIDENTS AMONg TOURISTS IN THE BIESZCZADy MOUNTAINS 
IN THE yEARS 2009–2013
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Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Abstract

The article is about safety in the mountains. The study analyzed the acci-
dents and rescue operations in the Bieszczady Mountains in 2009–2013. 
The aim of the study was to analyze accidents and rescue actions in select-
ed years in Bieszczady and to present the dynamics of changes in accidents 
on that area. The study used analysis of documents provided by the Vol-
unteer Mountain Rescue Service. There was also an attempt to formulate 
the most frequent causes and consequences of accidents and also analysis 
of the influence of the level of preparation of tourists on the number of 
unfortunate events. Analysis of the documents has been updated with the 
results of the diagnostic survey conducted with rescuers providing a ser-
vice in Bieszczady Mountain Rescue Group, based on a categorized ques-
tionnaire, targeted at the purpose of the article. 

Key words

security, accidents, rescue operations, Bieszczady Mountains

Abstrakt

Problematyka artykułu porusza aspekty bezpieczeństwa w górach. W opra-
cowaniu poddano analizie wypadkowość i akcje ratownicze w Bieszcza-
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dach w latach 2009–2013. Celem pracy była analiza na przestrzeni wybra-
nych lat wypadkowości oraz akcji ratowniczych na terenie Bieszczadów 
oraz ukazanie dynamiki zachodzących zmian w wypadkowości na oma-
wianym terenie. W opracowaniu przeprowadzono analizę dokumentów 
udostępnionych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pod-
jęto również próbę sformułowania najczęstszych przyczyn i skutków wy-
padków oraz analizy wpływu poziomu przygotowania turystów na ilość 
nieszczęśliwych zdarzeń. Analiza dokumentów została wzbogacona wyni-
kami sondażu diagnostycznego przeprowadzonego z ratownikami pełnią-
cymi służbę w Bieszczadzkiej Grupie GOPR, w oparciu o pytania zawarte 
w kwestionariuszu wywiadu skategoryzowanego, odpowiednio ukierun-
kowane na cel artykułu.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo, wypadki, akcje ratownicze, Bieszczady

Wstęp

Od zarania bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowie-
ka. W obecnych czasach dotyczy to również uprawiania turystyki. Można 
powiedzieć, że dzisiejsza kultura wędrowania, tzw. kultura szlaku, to też 
kultura bezpieczeństwa związana z uprawianiem turystyki.

Kultura bezpieczeństwa to ogół materialnych i pozamaterialnych 
elementów utrwalonego dorobku człowieka, służących kultywowaniu, 
odzyskiwaniu (gdy utracono) i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa 
określonych podmiotów. Można rozpatrywać ją w wymiarze indywidual-
nym-mentalno-duchowym, wymiarze społecznym oraz wymiarze fizycz-
nym (materialnym)1. Kultura ta odnosi się także do uprawiania różnych 
form turystyki, gdzie podmiotem jest człowiek, który uprawiając różne 
aktywności narażony jest na niebezpieczeństwa i zagrożenia.

Bezpieczeństwo danego podmiotu można ująć jako pożądany stan od-
noszący się do poziomu skuteczności kontroli wewnętrznych i zewnętrz-
nych zagrożeń dla tego obiektu, oraz

jako taką instrumentalną wartość, która umożliwia realizację wszyst-
kich innych potrzeb i korelujących z nimi wartości, od podstawowych, po 
najwyższą jaką jest samorealizacja, lub jako proces albo funkcję, wpływa-

1  J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa, Nauka – 
Praktyka – Refleksje”, Nr 19, 2015, s. 25.
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jącą na swobodę rozwoju danego obiektu badań, a wreszcie jako taki kon-
strukt społeczny, który spełnia powyższe warunki dla egzystencji jednost-
kowego lub kolektywnego podmiotu2.

Problem bezpiecznego uprawiania turystyki zrodził wraz z początkiem 
ruchu turystycznego. Popularyzatorzy aktywnych form wypoczynku zda-
wali sobie sprawę z niebezpieczeństw towarzyszących nieumiejętnemu 
wycieczkowaniu  – bezkrytyczne podejmowanie aktywności ruchowej 
w plenerze może prowadzić do zbyt dużych obciążeń, a w konsekwencji 
do niekorzystnych zmian w organizmie osób nieprzygotowanych do dłu-
gotrwałego wysiłku fizycznego3. Należy zauważyć, że wielu z tych, którzy 
uprawiają turystykę górską, nie posiada odpowiednich kwalifikacji oraz 
znajomości niebezpieczeństw grożących nieprzygotowanemu, niewłaści-
wie ubranemu, czy też nie dysponującemu odpowiednią kondycją fizycz-
ną turyście4.

Góry, zarówno wysokie jak i te niższe, od zawsze pasjonowały i przycią-
gały człowieka. Przepiękne, zapierające dech w piersiach krajobrazy i dzie-
wicza przyroda sprawiały, że ludzie odnajdywali wśród górskich szczytów 
spokój i ciszę, wobec majestatu gór oddając się refleksjom, poszukując 
sensu istnienia i odpowiedzi na najważniejsze pytania. Człowiek podczas 
górskiej wędrówki podejmował próby przekraczania własnych możliwości 
fizycznych i psychicznych, konfrontując się z potężną i niejednokrotnie 
niebezpieczną przyrodą. Ludzka natura odkrywcy i eksploratora moty-
wowała wielu śmiałków do zdobywania kolejnych szczytów, do wędrówek 
w nieznane rejony gór, mimo związanego z tym ryzyka. Magia górskich 
przestrzeni wciąż oddziałuje na ludzi. Pomimo ogromnego postępu cywi-
lizacji, rozwoju nauki i techniki, współczesny człowiek lgnie do gór, chcąc 
odpocząć od miejskiego zgiełku, codziennego zabiegania i otaczającej 
go szarości. Na krętych górskich szlakach, podejmując fizyczny wysiłek 
w otoczeniu zapierających dech w piersiach widoków, człowiek może za-
pomnieć o problemach. Wszystko to zostaje „na dole”, w dolinach, a w gó-
rze towarzyszy wędrowcom jedynie cisza. 

2  J. Piwowarski, Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeń-
stwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Kra-
kowie, Kraków 2014, s. 18.

3  J. Merski, J. Warecka, Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, ALMAMER, Wyż-
sza Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 2009, s. 260.

4  A. Patryn, Zdrowie na szlaku, PZWL, Warszawa 1973, s. 65.
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W Polsce, dzięki szybkiemu rozwojowi turystyki i infrastruktury z nią 
związanej, w góry wyrusza coraz więcej osób, nie tylko w celach poznaw-
czych, ale również (a może przede wszystkim) w celach rekreacyjnych 
i sportowych. Lepsza dostępność terenów górskich sprawia, że amatorzy 
różnych form turystyki kwalifikowanej (pieszej górskiej, rowerowej, nar-
ciarstwa wędrownego itp.) znajdują w nich idealną przestrzeń dla odda-
wania się swojej pasji. Pobyt w górach w ostatnich latach stał się jednym 
z najpopularniejszych i najmodniejszych sposobów na aktywne spędza-
nie wolnego czasu. W sezonie letnim górskie szlaki, zwłaszcza w Tatrach, 
przeżywają prawdziwe oblężenie spragnionych kontaktu z naturą tury-
stów. Bieszczady, które do dziś uznawane są za najbardziej dzikie i odlud-
ne góry w Polsce, także coraz częściej stają się celem pasjonatów pieszych 
wędrówek. Otaczająca je aura tajemniczości, wciąż słabo rozwinięta infra-
struktura turystyczna (w porównaniu z innymi pasmami górskimi w kra-
ju) i unikalny krajobraz połonin działają jak magnes. Wraz ze wzrostem 
zainteresowania turystyką górską, ogromnego znaczenia nabrała kwestia 
bezpieczeństwa w górach. Góry, mimo swego piękna, często pokazują swo-
je groźne oblicze. Niestety, zamiłowanie ludzi do wędrowania nie zawsze 
idzie w parze ze świadomością czekających w górach niebezpieczeństw. 
Przygotowując trasę należy wziąć pod uwagę własne możliwości kondy-
cyjne i doświadczenie, a jeśli wędruje się w grupie – także możliwości po-
zostałych uczestników (określa się je względem najsłabszego uczestnika)5.
Wielu przecenia własne możliwości, uznając że w tak „niskich” górach jak 
w Polsce, nic złego nie może się stać. Tymczasem tragiczne w skutkach 
wypadki zdarzają się nie tylko w Himalajach, czy innych wysokich gó-
rach. Nawet Bieszczady, określane niekiedy jako „kapuściane góry”, były, 
są i będą świadkami nieszczęśliwych zdarzeń. Dlatego też w poniższej pra-
cy autorzy poruszają tematykę wypadkowości na terenie tych pięknych, 
aczkolwiek wciąż nie do końca poznanych gór, by na podstawie przepro-
wadzonych badań sformułować wnioski mogące przyczynić się do zwięk-
szenia świadomości turystów w kwestii bezpieczeństwa podczas przemie-
rzania bieszczadzkich szlaków. 

Cel pracy

Celem artykułu jest analiza wypadkowości wśród turystów w polskiej 
części Bieszczadów w latach 2009–2013, oraz ukazanie dynamiki zacho-
5  J. Gajewski, Sprzęt turystyczny i zasady poruszania się po górach, Wydawnictwo PTTK 

„Kraj”, Warszawa-Kraków 1988, s. 37.
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dzących zmian w wypadkach na omawianym terenie. Celem analizy jest 
przede wszystkim określenie ogólnej liczby wypadków i interwencji pod-
jętych przez ratowników Bieszczadzkiej Grupy GOPR.

Cel pracy można przedstawić w następujących głównych pyta-
niach badawczych:
– Czy liczba wypadków w Bieszczadach na przestrzeni badanego okresu 

czasu rośnie czy maleje?
– Jaka jest struktura wypadków?
– Czy liczba akcji ratunkowych prowadzonych przez TOPR maleje czy rośnie?

Podjęto również próbę sformułowania najczęstszych przyczyn 
i skutków wypadków oraz analizy wpływu poziomu przygotowania tu-
rystów na ilość nieszczęśliwych zdarzeń. Poniższe opracowanie pozwoli 
odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób właściwie przygotowywać się do 
wypraw w góry i jakich zasad przestrzegać, aby bezpiecznie uprawiać tury-
stykę górską i zminimalizować ryzyko potencjalnych wypadków.

Metody i techniki badawcze

Podstawową metodą badawczą była analiza odpowiednich dokumentów 
oraz danych statystycznych dotyczących wypadkowości na obszarze Biesz-
czadów w latach 2009–2013. Źródłem niezbędnych danych były doku-
menty, uzyskane w Centrali Bieszczadzkiej Grupy GOPR w Sanoku: 
– Sprawozdania z działalności Grupy Bieszczadzkiej GOPR za lata 

2009–2013,
– Karty wypadków z lat 2009–2013.

Analiza polegała głównie na skompletowaniu, sklasyfikowaniu i sko-
mentowaniu danych statystycznych z badanego okresu, znajdujących się 
w posiadaniu Bieszczadzkiej Grupy GOPR. Analiza ta pozwoliła na za-
poznanie się z tematyką wypadków na terenie Bieszczadów w badanym 
okresie czasu oraz wskazanie, czy na przestrzeni tych lat ich ilość rośnie, 
maleje czy pozostaje na podobnym poziomie.

Analiza powyższych dokumentów została wzbogacona wynikami son-
dażu diagnostycznego przeprowadzonego z ratownikami pełniącymi służ-
bę w Bieszczadzkiej Grupie GOPR, w oparciu o pytania zawarte w kwestio-
nariuszu wywiadu skategoryzowanego, odpowiednio ukierunkowane na 
cel artykułu. Wywiady przeprowadzono wiosną 2015 roku z następujący-
mi osobami: Andrzej Czech (Starszy Instruktor Ratownictwa Górskiego), 
Krzysztof Szczurek, pełniący obowiązki naczelnika Grupy Bieszczadzkiej 
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GOPR, Paweł Szopa, Jarosław Makutynowicz, Tomasz Stabryła i Michał 
Kwaśny – ratownicy Bieszczadzkiej Grupy GOPR. Odpowiedzi udzielone 
przez doświadczonych ratowników okazały się pomocne przy formuło-
waniu wniosków z przeprowadzonej analizy oraz stały się uzupełnieniem 
zebranych danych statystycznych.

Analiza wypadkowości w Bieszczadach w latach 2009–2013

Poniżej dokonano szczegółowej analizy wypadkowości w Bieszczadach 
w omawianym okresie czasu, począwszy od krótkiej charakterystyki wy-
padków, po określenie ich bezpośrednich przyczyn i najczęstszych skut-
ków. Podjęto próbę wyciągnięcia wniosków dotyczących wypadkowości 
na podstawie zebranych danych i informacji uzyskanych podczas wywia-
dów z ratownikami Bieszczadzkiej Grupy GOPR. Ważnym elementem 
analizy było również określenie wpływu przygotowania zarówno fizycz-
nego, merytorycznego jak i sprzętowego turystów, na ilość i charakter wy-
padków w Bieszczadach.

Charakterystyka wypadków

Specyfika działalności ratowników GOPR na obszarze Bieszczadów wpły-
wa również na charakter i rodzaj wypadków odnotowywanych w staty-
stykach. Oprócz wypadków stricte związanych z uprawianiem różnych 
form turystyki (piesza, rowerowa, narciarstwo wędrowne i biegowe, biegi 
górskie) widnieją w dokumentach także interwencje związane z wypadka-
mi podczas prac leśnych (wycinka drzew) czy nielegalnego przekraczania 
granicy. Podobnie też zdarzenia nagłe (wypadki drogowe, niewydolność 
krążeniowo-oddechowa, utrata przytomności itd.) w których, ze wzglę-
du na utrudniony dojazd (zwłaszcza w warunkach zimowych) i słabą do-
stępność komunikacyjną bieszczadzkich miejscowości, nie może interwe-
niować pogotowie ratunkowe. Należy zwrócić uwagę, że wśród statystyk 
brakuje interwencji i akcji podejmowanych na zorganizowanych terenach 
narciarskich. Od 2012 roku GOPR nie gromadzi danych na temat wypad-
ków na stokach narciarskich, dlatego też ze względu na złożony zakres cza-
sowy badań nie brano ich pod uwagę w przeprowadzanych analizach. 

Ogólną liczbę wypadków w latach 2009–2013 przedstawiono na rys. 1. 
Na przestrzeni pięciu lat doszło w Bieszczadach do 1087 wypadków 
(średnio ok. 217 wypadków rocznie). Różnice w ilości wypadków w po-
szczególnych latach są niewielkie, jedynie w roku 2011 (226) i 2012 (245) 
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odnotowano nieco większą liczbę zdarzeń. W 2013 roku wypadkowość 
ponownie zmalała. Tak więc w badanym okresie tendencja w ilości wy-
padków jest względnie stała, z niewielkimi tylko wahaniami – wypadko-
wość w Bieszczadach utrzymuje się na podobnym poziomie. Statystyki 
znajdują potwierdzenie w odczuciach samych ratowników, którzy zgodnie 
twierdzą, że nie widzą znaczącej różnicy w ilości wypadków – ich liczba 
ani drastycznie nie wzrosła ani w istotnym stopniu nie zmalała.

Rys. 1. Ogólna liczba wypadków w latach 2009–2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR

Analizując liczbę wypadków w poszczególnych latach widać wyraźnie, 
iż zdecydowanie więcej nieszczęśliwych zdarzeń ma miejsce w sezonie let-
nim oraz późną wiosną i wczesną jesienią (rys. 2), jednak należy wziąć 
poprawkę na dane w nim zawarte, gdyż w statystykach za lata 2009–2011 
uwzględniono jeszcze wypadki na zorganizowanych terenach narciarskich 
(które zawyżają ich ogólną liczbę w okresie zimowym). Pomijając więc 
wszelkie zdarzenia związane z narciarstwem zjazdowym (których jak wia-
domo zimą jest najwięcej), największa wypadkowość przypada na okres 
od maja do października. Do podobnych wniosków można dojść analizu-
jąc szczegółowe wykresy obrazujące liczbę wypadków w miesiącach let-
nich (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) (rys. 3) i zimowych (grudzień, 
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styczeń, luty, marzec) (rys. 4). Najwięcej zdarzeń odnotowano w sierpniu 
i lipcu każdego roku, przy czym liczba wypadków w sierpniu z roku na 
rok wzrasta (wyjątek – 2013 rok gdzie widać niewielki spadek). Na stałym 
poziomie utrzymują się natomiast wypadki w czerwcu i wrześniu. W okre-
sie zimowym liczba interwencji związanych z uprawianiem turystyki jest 
niewielka – wynosi od 8 do 20 w miesiącu (w latach 2009–2011 statystyki 
zawyżają interwencje na zorganizowanych terenach narciarskich).

Rys. 2. Ogólna liczba wypadków w latach 2009–2013 w podziale 
na miesiące

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR

Zdecydowanie wyższa wypadkowość w okresie letnim związana jest 
przede wszystkim z większą liczbą turystów odwiedzających Bieszczady. 
Sprzyjająca pogoda, szczyt sezonu urlopowego i wakacyjnego (a co się 
z tym wiąże duża liczba rodzin z dziećmi i zorganizowanych wycieczek 
szkolnych) sprawia, że na szlakach częściej dochodzi do różnego rodzaju 
nieszczęśliwych zdarzeń. Nie znaczy to że Bieszczady są najniebezpiecz-
niejsze latem – choć upały i groźne burze stanowią spore zagrożenie, lub 
też że zimą jest tu najbezpieczniej. Po prostu większa liczba turystów 
przekłada się na statystycznie wyższą ilość wypadków. Zimą turystów jest 
znacznie mniej, dlatego i wypadków nie zdarza się tak wiele jak latem. Jed-
nak zimowe wypadki, co podkreślają ratownicy, niosą ze sobą potencjalnie 



71

Wypadkowość wśród turystów w Bieszczadach…

groźniejsze konsekwencje, ze względu na niską temperaturę i utrudnione 
warunki w jakich podejmowane są akcje ratunkowe (śnieg, mgła, oblodze-
nie, intensywne opady śniegu itp.). Często wydłużony wówczas czas dotar-
cia do poszkodowanego lub poszukiwania osób, które zabłądziły w górach 
sprawia, że turyści odnajdywani są wychłodzeni, z licznymi odmrożenia-
mi, przemoczeni i wycieńczeni. W skrajnych przypadkach, jeśli ratunek 
nie przyjdzie w porę, srogie zimowe warunki przyczynić się mogą nawet 
do zgonu.

Rys. 3. Liczba wypadków w latach 2009–2013 w miesiącach letnich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR

Ogólna liczba poszkodowanych w wypadkach w latach 2009–2013 
(rys. 5) wyniosła 1239 osób (nie wliczając osób którym udzielano pomo-
cy na zorganizowanych terenach narciarskich), a więc średnio 247 osób 
rocznie. Zdecydowanie więcej osób uległo wypadkom w roku 2012 – aż 
301. Porównując średnią roczną ilość wypadków ze średnią liczbą osób 
ratowanych w badanym okresie w ciągu roku, można stwierdzić, że więk-
szość wypadków to wypadki indywidualne. Znacznie rzadziej dochodzi 
do zdarzeń z udziałem kilku, kilkunastu osób czy grup zorganizowanych. 
Nasuwa się więc kolejny wniosek – bezpieczniej jest wybierać się w góry 
z osobą towarzyszącą lub w większej grupie. Potwierdzają to także ra-
townicy, którzy podkreślają że samotne wędrówki są bardzo ryzykowne, 
zwłaszcza zimą. Decydując się na indywidualne wyjście na szlak musimy 
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pamiętać, że możemy liczyć tylko i wyłącznie na siebie, na własne możli-
wości i umiejętności. W razie jakichkolwiek problemów musimy radzić 
sobie sami. Obecność współtowarzyszy daje psychiczny komfort, że w ra-
zie wypadku lub jakichkolwiek nieprzewidzianych, kryzysowych sytuacji, 
pomoc zostanie udzielona (lub wezwana) na czas. Chodzi tu zwłaszcza 
o sytuacje zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu  – niewydolność 
krążeniowo-oddechowa, utrata przytomności, zasłabnięcia, ataki padacz-
ki, wychłodzenie, udar cieplny, ukąszenia żmii, silne reakcje alergiczne 
po ukąszeniu owadów itp. Rozładowany telefon komórkowy, brak mapy, 
brak dodatkowego prowiantu czy zapasowej latarki  – podczas samotnej 
wędrówki tak błahe z pozoru rzeczy znacznie zmniejszają nasze szanse na 
wyjście cało z potencjalnie groźnej sytuacji.

Rys. 4. Liczba wypadków w latach 2009–2013 w miesiącach zimowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR
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Rys. 5. Liczba osób ratowanych w latach 2009–2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR

Rys. 6 przedstawia ilość wypadków w badanym okresie w podziale na 
wyprawy, akcje i interwencje. Jako wyprawę definiuje się działanie ratowni-
cze i poszukiwawcze na terenie górskim z udziałem minimum 3 ratowników 
i trwające więcej niż 2 godziny (lub działania krótsze z użyciem śmigłowca). 
Akcja ratunkowa to działanie zespołu ratowników (co najmniej 2), wyma-
gające transportu, sprowadzenia bądź poszukiwania osoby poszkodowanej, 
trwające do 2 godzin. Natomiast interwencja obejmuje krótkotrwałe działa-
nie, gdzie transport poszkodowanego nie jest konieczny.
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Rys. 6. Ilość wypadków w latach 2009–2013 z podziałem na 
wyprawy, akcje i interwencje

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR

Na powyższym rysunku widać wyraźne, że przeważającym typem dzia-
łania ratowników na terenie górskim są akcje ratownicze oraz (na drugim 
miejscu) interwencje, nie wymagające zaangażowania większej liczby ra-
towników oraz profesjonalnego sprzętu. Ilość podjętych akcji utrzymuje 
się na podobnym poziomie, liczba interwencji w ostatnich dwóch latach 
przyjętego okresu badawczego się zmniejsza. Niepokojącym zjawiskiem 
jest jednak znaczny wzrost liczby wypraw ratunkowych (a więc interwen-
cji na dużą skalę). O ile w roku 2009 było ich 18, w roku 2013 podjęto 
takich wypraw aż 54. Coraz mniejsza ilość interwencji (a więc tym samym 
mniej lekkich, niegroźnych wypadków) przy rosnącej liczbie wypraw ra-
tunkowych i poszukiwawczych pozwala stwierdzić, że wypadki na obsza-
rze Bieszczadów mają coraz poważniejszy charakter. Udzielenie pomocy 
poszkodowanym częściej wymaga użycia śmigłowca, profesjonalnych qu-
adów czy skuterów śnieżnych oraz zaangażowania większej liczby ratow-
ników GOPR. Mimo akcji edukacyjnych, prowadzonych nie tylko przez 
GOPR, mających na celu uświadamianie turystów o zagrożeniach z jakimi 
możemy mieć do czynienia w górach, wciąż wiele osób przecenia własne 
możliwości. Lekceważenie ostrzeżeń wydawanych przez ratowników, do-
tyczących złych warunków pogodowych i trudnej sytuacji panującej na 
szlakach nie należy dziś do rzadkości. Brawura, chęć zaimponowania in-
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nym, brak wyobraźni lub często zwykła ludzka głupota  – prowadzą do 
tragicznych w skutkach zdarzeń, zmuszających ratowników do podejmo-
wania interwencji, nierzadko z narażeniem własnego życia. Większość 
wypraw ratunkowych jest efektem niedostosowania się do podstawowych 
zasad uprawiania turystyki górskiej, począwszy od braku odpowiedniego 
sprzętu, przez złe zaplanowanie trasy (wynikające z nieumiejętnego po-
sługiwania się mapą i nieznajomości terenu) po brak zdrowego rozsądku.

W statystykach wypadków prowadzonych przez GOPR znaleźć można 
klasyfikację wypadków ze względu na rodzaj lub miejsce wyprawy oraz ak-
cji lub interwencji (rys. 7). W badanym okresie na obszarze Bieszczadów 
najwięcej wypadków miało miejsce na otwartym terenie górskim (w su-
mie 536, czyli niemal 50% wszystkich wypadków w latach 2009–2013). 
Na drugim miejscu uplasowały się zdarzenia w kategorii „pozostałe”, czyli 
wszelkie interwencje podejmowane przez ratowników, również te nieko-
niecznie związane z uprawianiem turystyki górskiej (na terenie miejsco-
wości, interwencje przy wypadkach drogowych lub pracach leśnych itp.).

Rys. 7. Podział wypadków ze względu na rodzaj lub miejsce 
wyprawy, akcji i interwencji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR

W badanym okresie interwencje związane z wypadkami stricte tury-
stycznymi stanowią prawie 60% wszystkich zdarzeń. Na przedstawio-
nym wykresie zauważyć można spory wzrost liczby poszukiwań i spro-
wadzeń turystów w latach 2012–2013 – jest ich niemal o połowę więcej 



76 

Krzysztof Kaganek, Magdalena Sabat

niż  poprzednich latach. Potwierdza to fakt, że duża liczba turystów wy-
biera się w góry bez dostatecznego przygotowania. Nieznajomość terenu 
i wytyczonych nań szlaków, brak nadajnika GPS, kompasu czy choćby 
turystycznej mapy terenu oraz podstawowego sprzętu (latarka, cieplejsza 
odzież, żywność) powoduje, że turysta, znajdując się w trudnej sytuacji 
(zgubienie szlaku, zabłądzenie), nie potrafi sobie poradzić. Wielu ratow-
ników podkreśla, że większości wypadków związanych z koniecznością 
poszukiwania czy sprowadzania turystów w górach można by uniknąć, 
gdyby ci lepiej przygotowywali się do wędrówek i z większą rozwagą pla-
nowali przebieg trasy. Pozytywnym zjawiskiem jest za to stale zmniej-
szająca się liczba fałszywych alarmów (choć i tak nie było ich wiele) – 
w  2013  roku nie odnotowano ani jednego takiego przypadku. Cieszy 
to tym bardziej, że fałszywe alarmy stanowią duży problem, nie tylko 
w GOPR, ale ogólnie w służbach ratowniczych w całej Polsce. Podejmo-
wanie interwencji w górach, angażując ratowników i niezbędny sprzęt 
w przypadku gdy pomoc nie jest konieczna, zmniejsza szansę na urato-
wanie życia lub zdrowia osoby, która w tym samym czasie tej pomocy bę-
dzie naprawdę potrzebować. Należy pamiętać, że pomoc wzywamy tylko 
i wyłącznie wtedy, gdy jest ona niezbędna.

Bardziej szczegółową charakterystykę wypadków pod względem miej-
sca, w którym się wydarzyły, dostarczyła analiza kart wypadków z bada-
nego okresu czasu. Wyniki obrazuje rys. 8. Wzięto tu pod uwagę jedynie 
wypadki bezpośrednio związane z uprawianiem aktywności turystycznej 
i rekreacyjnej. Prawie połowa wypadków (48%) miała miejsce na oznako-
wanym szlaku, 36% na otwartym terenie górskim. Jedynie 10% wypadków 
wydarzyło się na terenie zalesionym, 6% w bieszczadzkich schroniskach. 
Interwencje ratowników w schroniskach polegają zwykle na udzieleniu 
pomocy turystom, którzy po dojściu na miejsce nie mogą kontynuować 
dalszego marszu np. ze względu na kontuzję kończyn, stawów, wyczerpa-
nie itd., rzadziej związane są z udzielaniem pomocy w nagłych przypad-
kach, takich jak zatrucia pokarmowe, zawał serca, utrata przytomności czy 
poparzenia wrzątkiem.
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Rys. 8. Odsetek wypadków w latach 2009–2013 w zależności od 
terenu na którym doszło do zdarzenia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR

Największy odsetek wypadków na oznakowanych szlakach świadczy 
o tym, że Bieszczady, przez wielu uważane za „kapuściane” góry, idealne 
dla rekreacyjnych wypadów, są jednak górami wymagającymi. Aby bez-
piecznie poruszać się po tutejszych szlakach trzeba posiadać odpowiednią 
wiedzę i wyposażenie. Łatwo zgubić szlak, zwłaszcza w trudnych warun-
kach pogodowych. Pozorne poczucie dobrej orientacji w terenie, potęgo-
wane przez bezleśne, trawiaste połoniny, często bywa zgubne dla turystów. 
Wydaje się, że niemożliwe jest zgubić lub pomylić drogę na otwartym te-
renie górskim, gdzie wzrokiem obejmujemy całą przestrzeń wokół. Po-
dobnie jak niemożliwe zdaje się być doznanie poważnej kontuzji czy zra-
nień w górach, w których teoretycznie brak większych stromizn i trudnych 
technicznie odcinków szlaków (w przeciwieństwie do Tatr). Statystyki 
każą jednak nieco inaczej spojrzeć na Bieszczady i uświadamiają nam, że 
jak każde góry, wymagają one odpowiedzialnego podejścia do przygoto-
wań przed planowaną wędrówką i poważnego potraktowania potencjal-
nych zagrożeń, jakie mogą spotkać turystów na szlaku.
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Charakteryzując wypadki w Bieszczadach w latach 2009–2013 warto 
również spojrzeć na aspekt określający, czy do zdarzeń dochodziło najczę-
ściej w ciągu dnia czy nocą (lub o zmroku) (rys. 9).

Ryc. 9. Odsetek wypadków w latach 2009–2013 w zależności od 
pory dnia (dzień/noc/zmrok)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR

Okazuje się że w przeważającym stopniu wypadki miały miejsce 
w ciągu dnia (aż 78%). Zaledwie 22% to zdarzenia do których doszło już 
o mroku bądź nocą. Wynika to z faktu, że turystykę górską uprawia się 
za dnia, wtedy turyści wyruszają na szlaki i podejmują się wędrówki czy 
też innej aktywności (narty, rower). Wypadki odnotowane w porze nocnej 
i o zmroku dotyczą przede wszystkim poszkodowanych w wyniku zabłą-
dzenia i zgubienia drogi. Do tego typu zdarzeń dochodzi najczęściej po 
zachodzie słońca  – kiedy turyści którzy nieumiejętnie dobrali trasę, źle 
obliczyli czas przejścia, zbyt późno wyruszyli na szlak lub z jakichkolwiek 
innych powodów nie ukończyli wędrówki przed zmrokiem, mają problem 
z odnalezieniem drogi. Przy dodatkowym braku odpowiedniego wypo-
sażenia – latarki, mapy itp., poszukiwanie oznaczenia szlaków czy jakich-
kolwiek punktów orientacyjnych, niezależnie od warunków pogodowych, 
staje się trudne a czasem niemożliwe, rodzi się więc konieczność wezwa-
nia na pomoc ratowników.
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Jeżeli chodzi o płeć uczestników wypadków w badanym okresie cza-
su (rys. 10) nie zauważa się znaczącej różnicy. W przybliżeniu kobie-
ty stanowiły 53% poszkodowanych, mężczyźni nieco mniej – ok. 47%. 
Płeć nie ma więc większego wpływu na kwestię podatności na wypadki 
w Bieszczadach.

Ryc. 10. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie 
wypadków w latach 2009–2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR

Przeważająca część wypadków w Bieszczadach w latach 2009–2013 
miała miejsce podczas uprawiania pieszej turystyki górskiej, która wciąż 
stanowi najpopularniejszą formę aktywności na tym terenie. Odsetek wy-
padków w turystyce rowerowej, narciarstwie wędrownym lub biegowym 
czy ekstremalnych formach turystyki takich jak biegi górskie (np. słyn-
ny bieszczadzki Bieg Rzeźnika, który odbywa się corocznie na począt-
ku czerwca) jest znikomy. Entuzjastów tego typu aktywności wciąż jest 
w Bieszczadach niewielu.

Przyczyny wypadków

Analizując szczegółowo karty wypadków z lat 2009–2013 można okre-
ślić bezpośrednie przyczyny wypadków (rys. 11). Analizie poddane zo-
stały jedynie wypadki związane z uprawianiem różnych form turystyki 
w Bieszczadach. 
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Rys. 11. Odsetek bezpośrednich przyczyn wypadków w latach 
2009–2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR

Najczęściej w dokumentacji tych wypadków występuje określenie „brak 
obiektywnej przyczyny” – aż w 60% przypadków. Często, bardzo ciężko 
jest stwierdzić, co było bezpośrednią przyczyną nieszczęśliwego zdarzenia. 
Czy była to chwila nieuwagi turysty, czysty przypadek, konsekwencja nie-
dostatecznego przygotowania fizycznego czy zwykłe przemęczenie. Cza-
sem może to być celowe działanie turysty (gdy np. świadomie schodzi ze 
szlaku, chcąc skrócić sobie drogę).

Poszkodowani w przeważającej liczbie nie są w stanie podać przyczyny 
wypadku, trudno wytłumaczyć im dlaczego znaleźli się w takiej sytuacji. 
W 13% za przyczynę podawano zabłądzenie, 10% wypadków wynikło na 
skutek upadku bądź poślizgnięcia się, a 9% to nagłe zachorowania (utra-
ta przytomności, problemy żołądkowe, problemy krążeniowo-oddechowe, 
ataki padaczki itd.). Pozostałe przyczyny: brak przygotowania, ukąszenie 
bądź użądlenie oraz inne (w tym np. alkohol) stanowią niewielki odsetek. 
Trudno jednoznacznie określić bezpośrednie przyczyny wypadków. Nie-
jednokrotnie przyczyny zdarzenia mają złożony charakter i składa się na 
nie wiele różnych czynników. Kontuzja kostki zazwyczaj spowodowana jest 
upadkiem lub potknięciem, jednak przyczynić się do niej mogło także nie-
odpowiednie, źle dobrane obuwie (czyli brak właściwego przygotowania). 
Zabłądzenie wynika najczęściej z nieznajomości terenu i braku orientacji 
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w  terenie, bywa jednak że i wytrawnemu, doświadczonemu piechurowi 
zdarzy się zgubić drogę w szczególnie trudnych warunkach pogodowych 
(mimo, iż teoretycznie jest on dobrze przygotowany do wędrówki). Wspo-
mniane warunki pogodowe również mają pewien wpływ na wypadkowość 
w Bieszczadach i stanowią jedną z wielu przyczyn nieszczęśliwych zdarzeń. 
Z rys. nr 12 wynika że w przeważającej części do wypadków dochodziło 
jednak podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, przy pogodnym 
niebie (72%). W pochmurne dni odnotowano 19% wypadków, a tylko 9% 
z nich miało miejsce w niesprzyjających, ciężkich warunkach pogodowych 
(opady deszczu, śniegu, wiatr, mgła, burza). Skutki wypadków w trudnych 
warunkach są jednak zazwyczaj o  wiele groźniejsze. Deszcz i silny wiatr 
sprzyjają wychłodzeniu, pokrywa śnieżna znacznie wydłuża czas wędrówki, 
mgły zwiększają ryzyko zabłądzenia, utrudniając orientacje, a burza niesie 
ze sobą groźne wyładowania atmosferyczne. W Bieszczadach stanowią one 
duże zagrożenie, zwłaszcza wytwarzane przez nie napięcie krokowe, które 
rozchodzi się w rozmaitych kierunkach po powierzchni terenu od miejsca, 
w którym uderzył piorun. Średnio co 2 lata dochodzi do śmiertelnego wy-
padku na skutek porażenia piorunem – nie jest to jednak znacząca przyczy-
na w ogólnej liczbie wypadków.

Rys. 12. Odsetek wypadków w latach 2009–2013 w zależności od 
warunków pogodowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR
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Skutki wypadków

Na podstawie danych w kartach wypadków z lat 2009–2013 (wypadków 
stricte turystycznych) określono ich najczęstsze skutki, które obrazuje 
wykres (rys. 13). Grupę najczęstszych skutków wypadków stanowią zła-
mania, zwichnięcia oraz skręcenia kończyn, przede wszystkim kończyn 
dolnych (25%). Na drugim miejscu znalazły się obrażenia sklasyfikowane 
w kategorii „inne” (20%), do których zaliczono między innymi silne reak-
cje alergiczne na użądlenia owadów, wyczerpanie, omdlenia i zasłabnię-
cia, odwodnienie, problemy krążeniowo-oddechowe, zawroty głowy, bóle 
i skurcze mięśni uniemożliwiające kontynuowanie marszu. Zaskakująco 
często – 12% wypadków – kończy się dla poszkodowanych brakiem wi-
docznych, poważniejszych obrażeń. Dotyczy to zwłaszcza turystów którzy 
zabłądzili w górach latem, którzy po odnalezieniu przez ratowników są 
zazwyczaj jedynie mocno przestraszeni i przemęczeni.

Rys. 13. Procentowe zestawienie poszczególnych skutków 
wypadków w latach 2009–2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR
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W 11% przypadków skutkiem są wszelkiego rodzaju urazy i uszko-
dzenia stawów (najczęściej stawu kolanowego), które w czasie długiej wę-
drówki poddawane są znacznym obciążeniom. Do wychłodzenia organi-
zmu dochodzi głównie w okresie zimowym, ze względu na bardzo niskie 
temperatury. Przypadki wychłodzenia odnotowuje się także latem (cho-
ciaż znacznie rzadziej), zwłaszcza przy opadach deszczu i silnym wietrze. 
W Bieszczadach, jak w każdych górach, klimat jest dość surowy i nawet 
latem, w szczytowych partiach, temperatura potrafi być dużo niższa niż 
w  dolinach, zwłaszcza nocą. W 9% wypadków skutkiem były różnego 
rodzaju rany i krwawienia, wymagające opatrzenia. Najmniejszą grupę 
następstw nieszczęśliwych zdarzeń stanowią stłuczenia, bolesne otarcia 
i pęcherze (6%), problemy żołądkowe, zwłaszcza zatrucia pokarmowe (wy-
mioty, biegunka) oraz oparzenia słoneczne różnego stopnia, które skutku-
ją czasem tzw. udarem cieplnym i przegrzaniem organizmu. Najrzadszym 
skutkiem wypadków w Bieszczadach jest śmierć poszkodowanego turysty 
w wyniku doznanych obrażeń. W ciągu pięciu lat (2009–2013) w Bieszcza-
dach odnotowano 34 wypadki śmiertelne (rys. 14).

Statystykę tę zawyżają ofiary zdarzeń podczas prac leśnych oraz nielegal-
ni imigranci, którzy zginęli podczas próby przekroczenia granicy. Śmiertel-
ność w turystyce pieszej, narciarskiej czy rowerowej nie jest wysoka.

Rys. 14. Liczba osób zabitych/martwych w latach 2009–2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GOPR

W większości zgon następuje w wyniku skrajnego wychłodzenia 
(zimą), rzadziej w konsekwencji uderzenia pioruna (maj, czerwiec, lipiec, 
sierpień) lub nagłego zachorowania (zawał serca, udar mózgu itp.).
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Wpływ poziomu przygotowania turystów na wypadkowość 
w Bieszczadach

Analiza danych statystycznych dotyczących wypadków w latach 2009–2013 
pokazała, że przygotowanie turystów pod względem sprzętowym nie sta-
nowi najczęstszej bezpośredniej przyczyny wypadków w Bieszczadach. 
Wynikać to może z faktu, że dostęp do profesjonalnego sprzętu górskiego 
jest obecnie bardzo łatwy. Różnego rodzaju specjalistyczną odzież, obu-
wie, plecaki i drobne gadżety przeznaczone do uprawiania turystyki gór-
skiej znaleźć można w wielu sklepach sportowych, a ich cena nie stanowi 
już bariery nie do przejścia. Świadomość turystów na temat odpowied-
niego ubioru i wyposażenia także zmieniła się na lepsze. Owszem, wciąż 
dochodzi do incydentów na skutek nieodpowiedniego obuwia (adidasy 
czy trampki to nie obuwie górskie), jednak nie są one tak częste jak kiedyś. 
Nacisk kładzie się jednak tylko na elementy ubioru, plecaki, kijki trekkin-
gowe, zapominając o najważniejszych pod wieloma względami rzeczach – 
mapie, kompasie, latarce, zapasowym telefonie (lub dodatkowej bate-
rii). Podkreślają to sami ratownicy, którzy twierdzą, że wielu wypadków, 
zwłaszcza związanych z zabłądzeniem, można by uniknąć, gdyby turyści 
mieli przy sobie mapę lub kompas i potrafili zrobić z nich użytek. Kary-
godne jest wyruszenie na szlak bez posiadania mapy czy latarki, sprawdza-
jąc planowaną trasę jedynie w Internecie i licząc, że jakoś „damy radę” do-
trzeć przed zmrokiem. Bieszczady są na tyle nieprzewidywalne, że zawsze 
należy być przygotowanym na każdą ewentualność i warunki pogodowe.

Należy jednak pamiętać, że żaden, nawet najlepszy sprzęt nie spełni 
swojej roli, jeżeli nie będzie używany we właściwy sposób. Trzeba umieć 
z niego korzystać. Nierzadko ofiarami wypadków stają się na pierwszy rzut 
oka dobrze ubrani i wyposażeni turyści. Dlatego poważniejszy problem 
stanowi brak przygotowania merytorycznego i kondycyjnego osób wybie-
rających się w góry. Dostosowanie trasy do własnych możliwości fizycz-
nych i dokładne sprawdzenie przebiegu szlaku (sumy podejść, odległości 
między schroniskami czy ewentualnej możliwości szybkiego zejścia w doli-
nę, do najbliższej miejscowości) w wielu sytuacjach pozwala na uniknięcie 
nieprzyjemnych konsekwencji. Turyści planując wycieczki w Bieszczady, 
często nie biorą pod uwagę faktu, iż poszczególne schroniska znajdują się 
w dużym oddaleniu od siebie, a baza noclegowa nie jest tu tak rozbudowa-
na jak w innych górskich pasmach w Polsce. W efekcie turyści zabierają ze 
sobą zbyt mało prowiantu, nie zabierają cieplejszej (lub zapasowej) odzie-
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ży, sądząc, że szybką skończą marsz, co często kończy się wyczerpaniem 
i odwodnieniem. Powszechnym zjawiskiem jest także przecenianie swo-
ich możliwości kondycyjnych. Wybierając się w góry należy pamiętać, że 
wymagają one znacznego wysiłku fizycznego, a strome podejścia i zejścia, 
których w Bieszczadach nie brakuje, w ogromnym stopniu oddziałują na 
stawy, zwłaszcza kolana, które poddawane są dużym obciążeniom. Osoby 
mające problemy ze stawami powinny szczególną uwagę zwracać na cha-
rakter i długość szlaku i wybierać taką opcję trasy, która pozwoli na spo-
kojny marsz, bez męczących podejść. Podobnie osoby starsze czy mające 
problemy z sercem, z nadciśnieniem nie powinny planować długich od-
cinków tras, a zwłaszcza nie powinny decydować się na samotną wędrów-
kę. Często zdarza się, że ratownicy GOPR wzywani są do osoby, która ze 
względu na wyczerpanie lub odnowienie kontuzji nie może kontynuować 
marszu. Mając świadomość własnych ograniczeń fizycznych warto tak za-
planować trasę, by była ona bezpieczna i przyjemna. Góry w żadnym razie 
nie są miejscem na udowadnianie sobie, że „mimo wszystko damy radę” 
ani na brawurę czy chęć zaimponowania innym. Wycieczki należy plano-
wać rozsądnie i odpowiedzialnie. Warunki pogodowe w Bieszczadach są 
bardzo zmienne – pogoda potrafi zmienić się diametralnie w ciągu kilku-
dziesięciu minut. Nagłe załamania pogody stanowią duże zagrożenie dla 
turystów, zwłaszcza tych nieprzygotowanych na nieprzewidziane sytuacje. 
Wielu turystów bagatelizuje prognozy, nie zdając sobie sprawy jak wiele 
ryzykują. W Bieszczadach różnica temperatury między dolinami a szczy-
towymi partiami połonin nierzadko wynosi ponad 10°C, a często wiejący 
silny wiar potęguje uczucie zimna. Upał panujący w Ustrzykach Górnych 
nie oznacza, że na Tarnicy jest równie gorąco. W takiej sytuacji nie trudno 
o wychłodzenie (przepocona odzież podczas podejścia, na wietrznych po-
łoninach dodatkowo przyśpieszy utratę ciepła).

Ratownicy poruszają również kwestię nieznajomości terenu i braku 
umiejętności podstawowej orientacji w terenie. Jeśli nie czujemy się pewnie 
w danym obszarze, powinniśmy zadbać o to, aby mieć przy sobie kompas 
lub GPS (mimo postępu techniki wielu turystów wciąż nie potrafi bądź nie 
chce z niego korzystać). W razie zgubienia drogi szybko możemy ustalić 
kierunek dalszego marszu, a w przypadku wezwania GOPR ułatwić ra-
townikom zlokalizowanie nas podając współrzędne. Tymczasem osoby 
wzywające pomoc często nie potrafią określić w miarę dokładnie swojego 
położenia. Szukanie turysty, który stwierdzi, że znajduje się gdzieś na „nie-
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bieskim szlaku”, jest jak szukanie igły w stogu siana. Równie niepokojącym 
zjawiskiem jest oddalanie się turystów po tym, jak wezwali GOPR i określili 
swoją lokalizację. Zanim ratownicy przybędą na miejsce, osoba niejedno-
krotnie znajduje się już kilkadziesiąt lub kilkaset metrów dalej, co w trud-
nych warunkach (noc, zamieć śnieżna, gęsta mgła), znacznie wydłuża czas 
poszukiwań i oddala moment udzielenia pomocy. Aby ułatwić ratownikom 
zlokalizowanie turysty, zwłaszcza gdy kontakt z nim jest utrudniony bądź 
niemożliwy, stworzono aplikację na telefony komórkowe o nazwie Ratunek. 
Po naciśnięciu ikony aplikacji na ekranie urządzenia, do centrali GOPR au-
tomatycznie wysyłana jest wiadomość SMS z dokładnym położeniem wzy-
wającego pomoc. Wówczas czas dotarcia do poszkodowanego znacznie się 
skraca a szanse na skuteczne udzielenie pomocy zwiększają się.

Brak przygotowania sprzętowego nie stanowi najczęstszej bezpośred-
niej przyczyny wypadków w Bieszczadach. Wypadek może przydarzyć 
się każdemu, bez względu na to, czy jest się dobrze przygotowanym do 
wędrówki czy nie. Na skutek nagłego załamania pogody, chwilowej nie-
dyspozycji czy też z czystego przypadku, do nieszczęśliwych zdarzeń 
w Bieszczadach dochodziło od zawsze. Ryzyko to jest nieodłącznie zwią-
zane z górami. Niemniej jednak odpowiednie przygotowanie i wiedza na 
temat postępowania w określonych sytuacjach, jakie mogą nas spotkać na 
szlaku, w ogromnym stopniu minimalizują ryzyko wypadków, a na pew-
no sprawiają, że potencjalne ich następstwa nie będą tak groźne dla życia 
i zdrowia. Umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków i ra-
dzenia sobie w trudnym położeniu jest w górach na wagę złota.

Wnioski z analizy

Analizy danych zawartych w sprawozdaniach z działalności Grupy Biesz-
czadzkiej GOPR oraz w kartach wypadków z lat 2009–2013 pozwoliła 
uzyskać wiele ważnych informacji i faktów związanych z wypadkowością 
na obszarze Bieszczadów w badanym okresie. Ogólna liczba wypadków, 
których w sumie w ciągu pięciu lat miało miejsce aż 1087, w poszczegól-
nych latach nie uległa znaczącej zmianie. Ilość odnotowywanych wypad-
ków utrzymuje się na stałym poziomie nieco ponad 200 zdarzeń rocznie, 
z niewielkim wzrostem w 2011 i 2012 roku (kolejno 226 i 245 wypadków). 
Wypadkowość w Bieszczadach nie wykazuje więc ani tendencji malejącej, 
ani wzrostowej, co potwierdzają w swych wypowiedziach ratownicy – licz-
ba zdarzeń jest względnie taka sama. Niewielki wzrost czy spadek o kilka-
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naście czy też 20–40 interwencji w danym roku wiąże się ściśle z warun-
kami pogodowymi i liczbą turystów w Bieszczadach. Deszczowe, chłodne 
lato sprzyja nieszczęśliwym wypadkom, nie trudno wówczas o upadki czy 
poślizgnięcia, podobnie jest podczas mroźnej zimy ze zmienną pogodą 
i dużymi opadami śniegu. 

Ciekawy wniosek niesie ze sobą porównanie liczby wypadków w ko-
lejnych latach z podziałem na interwencje, akcje i wyprawy ratunkowe. 
Negatywnym zjawiskiem jest tu wyraźny wzrost ilości wypraw ratunko-
wych, a więc tych interwencji, które wymagają zaangażowania dużej liczby 
ratowników i użycia profesjonalnego sprzętu ratowniczego. Stały wzrost 
liczby poważniejszych interwencji, przy w miarę stałym poziomie akcji, 
pozwala stwierdzić, że w Bieszczadach coraz częściej mamy do czynie-
nia z  wypadkami mającymi poważniejszy charakter. Zwiększa się liczba 
działań ratowniczych polegających na poszukiwaniu osób zagubionych 
lub sprowadzeniu osób poszkodowanych (nie są oni w stanie zejść o wła-
snych siłach). Najwięcej wypadków odnotowuje się w sezonie letnim, od 
czerwca do września (miesiącami najbardziej obfitującymi w interwencje 
w ciągu pięciu lat były sierpień i lipiec). W dużej mierze wpływ na taką 
sytuację ma dużo większa liczba turystów przybywających w tym okresie 
w Bieszczady (trwa wówczas sezon wakacyjny) oraz pogoda (wiele osób 
preferuje turystykę górską w lecie, jako że temperatura i ogólne warunki 
atmosferyczne są bardziej sprzyjające niż zimą czy późną jesienią). Zimą 
z kolei charakter wypadków jest dużo bardziej niebezpieczny – właśnie ze 
względu na niskie temperatury, pokrywę śnieżną, opady śniegu, mroźne 
wiatry, śnieżyce itd. W krótkim czasie, przy nieodpowiednim przygoto-
waniu, można nabawić się groźnych odmrożeń czy doprowadzić do wy-
chłodzenia organizmu. Latem ogromne zagrożenie stanowią burze i wy-
ładowania atmosferyczne, jednak odsetek wypadków, śmiertelnych i tych 
mniej poważnych, na skutek porażenia piorunem, nie jest w Bieszczadach 
wysoki. Wypadki w ogromnej przewadze mają charakter indywidualny, 
rzadziej interwencje dotyczą większej grupy turystów. Do wypadków, 
co może wydać się dziwne, dochodzi najczęściej przy dobrej pogodzie. 
Trudne warunki, nagłe załamania pogody zwiększają natomiast ryzyko 
odniesienia poważniejszych obrażeń (wychłodzenie, odmrożenia) i skut-
ków (np. zabłądzenie). Wypadki zdarzają się więc niezależnie od panu-
jących warunków pogodowych, a każdy turysta wybierający się na szlak 
powinien mieć świadomość, że słoneczny dzień nie daje gwarancji, że nie 
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wydarzy się nieszczęśliwy wypadek. Góry są nieprzewidywalne i niebez-
pieczne o każdej porze roku, o każdej porze dnia. 

Najwięcej zdarzeń w Bieszczadach ma miejsce na oznakowanych szla-
kach, w otwartym terenie górskim. Najpopularniejsze i najczęściej wy-
bierane przez turystów szlaki w Bieszczadach poprowadzone są właśnie 
przez połoniny. Jeśli chodzi o bezpośrednie przyczyny wypadków w la-
tach 2009–2013 w Bieszczadach, w kartach wypadków najczęściej widnie-
je opis: „brak obiektywnej przyczyny”. Fakt ten nie dziwi w przypadku, 
że większość zdarzeń ma miejsce przy dobrych warunkach pogodowych, 
gdy teoretycznie nic złego nie powinno się wydarzyć. Ratownikom często 
bardzo trudno jest wskazać obiektywną przyczynę, która doprowadziła do 
wypadku – podobnie jak i samym poszkodowanym. Poza tym najczęst-
szą przyczynę stanowią zabłądzenia (wpływa na to m.in. rozległy obszar 
Bieszczadów, otwarty teren wywołujący mylne wrażenie, że odległości są 
niewielkie oraz słabo rozwinięta sieć schronisk turystycznych), poślizgnię-
cia, potknięcia i upadki oraz nagłe zachorowania (wędrówki górskie wy-
magają znacznego wysiłku fizycznego i dobrej kondycji, u osób mających 
problemy zdrowotne, zwłaszcza u osób starszych, mogą wystąpić kom-
plikacje  – wyczerpanie, niewydolność oddechowa, zawał serca, skurcze 
mięśni). Rzadko natomiast jako główną przyczynę zdarzenia podaje się 
brak przygotowania. Przyczyny mają jednak zawsze charakter złożony – 
zabłądzenia np. często wynikają przede wszystkim z braku znajomości 
terenu i tras przejścia, jak również braków w wyposażeniu – mapy, kom-
pasu, latarki itp. Upadki, których konsekwencją są różnego typu kontuzje, 
są efektem nie tylko nieuwagi, nieodpowiedniego obuwia, ale często tak-
że decyzji o wyjściu na szlak przy niesprzyjającej pogodzie, np. pomimo 
ostrzeżeń wydawanych przez GOPR. Niewielki odsetek wypadków zdarza 
się na skutek ugryzienia przez żmiję bądź użądlenia owadów, chociaż ich 
konsekwencje, zwłaszcza dla osób uczulonych, mogą być groźne dla ży-
cia. Silne reakcje alergiczne, które wymagają natychmiastowej interwencji, 
w terenie górskim są szczególnie niebezpieczne. 

Najczęstsze skutki wypadków w Bieszczadach odpowiadają w dużej 
mierze ich przyczynom – są to przede wszystkim złamania, zwichnięcia 
i  skręcenia kończyn, urazy stawów, rany i krwawienia oraz wszelkiego ro-
dzaju stłuczenia, otarcia i pęcherze (w sumie stanowią one 51% obrażeń 
odnotowanych podczas interwencji w badanym okresie czasu). Bardzo 
często dochodzi także do obrażeń takich jak odwodnienie, wyczerpanie, 
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omdlenia, zasłabnięcia, zawroty głowy, skurcze mięśni itp. Stosunkowo 
dużo wypadków nie powoduje żadnych widocznych obrażeń u poszko-
dowanych, zwłaszcza jeśli interwencja dotyczy poszukiwania osób, któ-
re zaginęły w górach, w porze letniej i zostali odnalezieni w stosunkowo 
krótkim czasie. W wypadkach które zdarzyły się zimą, bądź przy niesprzy-
jającej pogodzie wiosną, jesienią a czasem również latem, często skutkiem 
jest wychłodzenie organizmu (dotyczy głównie poszkodowanych w wy-
niku zabłądzenia, którzy dłuższy czas byli narażeni na działanie czynni-
ków takich jak ujemna temperatura, silny, mroźny wiatr, duża wilgotność 
powietrza, intensywne opady deszczu itp.). W Bieszczadach zdarzają się 
również wypadki śmiertelne, jednak stanowią one jedynie niewielki pro-
cent wszystkich zdarzeń. Do śmierci turysty dochodzi zazwyczaj na skutek 
tzw. nagłego zachorowania (zawał serca, niewydolność krążeniowo-odde-
chowa), wychłodzenia (lub zamarznięcia) albo rażenia piorunem.

Na wypadkowość w Bieszczadach istotny wpływ ma przygotowanie 
turystów do uprawiania turystyki w górach. Jeśli chodzi o przygotowanie 
sprzętowe (odpowiednia odzież, obuwie, dodatkowe wyposażenie np. ple-
cak) wyraźnie widać poprawę. Coraz więcej turystów zdaje sobie sprawę, że 
Bieszczady (jak każde góry) są terenem wymagającym właściwego i specy-
ficznego ubioru, który zapewni komfort wędrówki i bezpieczeństwo w każ-
dych warunkach pogodowych (które w górach są bardzo zmienne). Turyści 
jednak wciąż zapominają o najbardziej podstawowym wyposażeniu, jakie 
powinno znaleźć się w plecaku każdego, kto decyduje się na wyjście w góry. 
Chodzi tu przede wszystkim o mapę, kompas (dziś coraz częściej zastępo-
wany przez urządzenia GPS), apteczkę, latarkę czy zapałki bądź zapalnicz-
kę. W wielu przypadkach tak proste przedmioty pozwoliłyby na uniknięcie 
przykrych konsekwencji albo w ogóle samego wypadku. 

Duży problem stanowi niedostateczne przygotowanie merytoryczne 
i kondycyjne. Turyści rzadko podejmują się przestudiowania na mapie 
przebiegu planowanej trasy, sprawdzenia prognoz pogody, nie zaznaja-
miają się z charakterem terenu (suma podejść, strome zejścia). Często za-
pominają o tym, że czasy przejścia poszczególnych odcinków trasy zmie-
niają się wraz z panującymi warunkami pogodowymi. Pokonanie danej 
trasy zimą, przy dużej pokrywie śnieżnej, może zająć nawet 2–3 razy wię-
cej czasu niż latem. Trudność sprawia też dostosowanie trasy do własnych 
możliwości kondycyjnych. Turyści często wybierają dany szlak na zasadzie 
upodobań, pod namową innych, nie biorąc pod uwagę swojego aktualne-
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go stanu zdrowia czy dyspozycji fizycznej. Efektem tego jest konieczność 
zakończenia marszu i niejednokrotnie kontuzja wymagająca interwencji 
ratowników GOPR. Nieznajomość podstawowych zasad uprawiania tury-
styki górskiej stanowi główną, pośrednią przyczynę groźnych incydentów 
w Bieszczadach. Brak podstawowych umiejętności orientacji w terenie 
i posługiwania się mapą, niedostateczna wiedza o sposobach zachowania 
się w trudnych, ekstremalnych sytuacjach np. w czasie zgubienia szlaku, 
podczas burzy czy pogarszających się warunków pogodowych powodują, 
że zwiększa się ryzyko wypadków.

Podsumowanie

Dzięki powyższej analizie udało się sformułować wnioski dotyczące ogól-
nej tendencji w wypadkowości na badanym terenie, zdiagnozować główne 
przyczyny oraz skutki wypadków oraz określić wpływ poziomu przygoto-
wania turystów na ilość i charakter incydentów podczas uprawiania tury-
styki górskiej w Bieszczadach.

Z przeprowadzonych badań wynika, że wypadkowość w Bieszczadach 
utrzymuje się na stałym poziomie. Z roku na rok liczba wypadków nie 
wzrasta znacząco, ani też nie maleje na tyle, by miało to wpływ na ogólną 
tendencję zjawiska. Najwięcej zdarzeń odnotowuje się podczas uprawia-
nia turystyki pieszej, jako wciąż najpopularniejszej formy aktywności na 
badanym obszarze. Do wypadków dochodzi najczęściej w sezonie letnim, 
co związane jest z wyraźnie większym natężeniem ruchu turystycznego 
o tej porze roku. Niepokojącym faktem jest stały wzrost liczby wypraw 
ratunkowych podejmowanych przez bieszczadzki GOPR, co może świad-
czyć o  tym, że coraz więcej wypadków jest na tyle poważnych, że wy-
magają one zaangażowania większej liczby ratowników i sprzętu, w tym 
śmigłowca. Interesującym wnioskiem jest także zdecydowanie większy 
odsetek wypadków które miały miejsce przy dobrych, a nawet bardzo do-
brych warunkach pogodowych. Zwykle w świadomości turystów wypadek 
związany jest bezpośrednio z trudnymi warunkami pogodowymi, eks-
tremalnymi sytuacjami. Tymczasem do nieszczęśliwego wypadku dojść 
może niezależnie od pogody – co tylko potwierdza, jak bardzo wymaga-
jącym technicznie i trudnym terenem są Bieszczady. Skutki wypadków są 
bardzo różne, najczęściej są to kontuzje i urazy kończyn dolnych, powstałe 
na skutek upadku lub poślizgnięcia, jak również wyczerpanie, omdlenia, 
rany i skaleczenia oraz problemy krążeniowo-oddechowe i wychłodzenie 
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organizmu. Przyczyny wypadków w Bieszczadach ciężko jednoznacznie 
określić – co potwierdzają przeprowadzone badania. Brak obiektywnych 
przyczyn zdarzenia, najczęściej widniejący w sprawozdaniach z wypad-
ków, świadczy o ich złożoności. Składają się nań nie tylko zagrożenia wyni-
kające z ukształtowania terenu czy zmiennej pogody, ale przede wszystkim 
potencjalnie niebezpieczne sytuacje generowane przez samych turystów 
(poprzez nieodpowiedni ubiór, brak kondycji fizycznej i odpowiednie-
go sprzętu czy nieznajomość trasy). Stan wiedzy turystów na temat za-
sad uprawiania turystyki górskiej oraz świadomość zagrożeń które mogą 
pojawić się podczas pobytu w górach w ogromnym stopniu wpływają na 
ogólną liczbę wypadków w Bieszczadach. Bezpośrednich przyczyn można 
wskazać wiele  – upadek, zabłądzenie, potknięcie, nieodpowiednie obu-
wie, nagłe zachorowanie lub kontuzja, wyczerpanie. Pośrednią przyczyną 
zawsze jest jednak niedostateczna wiedza i brak doświadczenia turystów, 
lekceważenie górskich zagrożeń i zgubne przekonanie, że wypadki nas nie 
dotyczą. Nawet odpowiednie obuwie, odzież i specjalistyczne gadżety nie 
pomogą, jeśli turysta nie pozna kluczowych zasad poruszania się po gó-
rach i nie weźmie pod uwagę sił natury. Wielu trudnych sytuacji na biesz-
czadzkich szlakach można by uniknąć, gdyby nie ludzka lekkomyślność. 
Jeśli nie zmieni się mentalność turystów, nie można liczyć w przyszłości na 
spadek liczby wypadków w Bieszczadach.

Powyższe opracowanie pozwoliło uzyskać wiele przydatnych informa-
cji dotyczących uprawiania turystyki górskiej w Bieszczadach i poszerzyć 
wiedzę na temat zjawiska wypadkowości i bezpieczeństwa na tym terenie. 
Okazuje się, że Bieszczady wciąż są jednym z najbardziej dzikich i w dużej 
mierze nieodkrytych przez turystów obszarem Polski. Oprócz pięknych 
krajobrazów, unikalnej, dziewiczej przyrody i wyjątkowych walorów kul-
turowych, kryją również wiele zagrożeń. Nie są to w żadnym wypadku 
tzw. „kapuściane góry” – statystyki GOPR nie pozostawiają co do tego złu-
dzeń. Ratownicy każdego roku podejmują setki interwencji, niosąc pomoc 
poszkodowanym turystom. Jak każde góry, Bieszczady charakteryzują się 
specyficznym klimatem, niestabilnością warunków pogodowych i wy-
magają od człowieka odpowiedniego przygotowania i przede wszystkim 
rozwagi. Ryzyko wypadków jest nierozerwalnie związane z górami, dlate-
go tak ważne jest aby nie lekceważyć istniejących zagrożeń i postępować 
tak, aby to ryzyko w jak największym stopniu zminimalizować. Wypadki 
zdarzały się od zawsze i wciąż będą się zdarzać, jednak świadomość ist-
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niejących w Bieszczadach zagrożeń oraz poszerzanie swojej wiedzy o tym, 
w jaki sposób właściwie uprawiać turystykę górską, pozwoli na uniknięcie 
wielu przykrych i niebezpiecznych sytuacji.
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Abstract

In this article the author focuses on regulating issues contribute in kind to 
the limited liability companies to increase their share capital without con-
cluding a separate agreement transferring the subject of contribution and 
related controversies concentrated around the problem in that case for the 
effectiveness of the transfer of ownership in kind is necessary, in addition 
to the resolution of the shareholders’ meeting, also the conclusion of a sep-
arate agreement under civil law. The issues raised in the article is close-
ly linked with the answer to the question whether the resolution of the 
general meeting of shareholders of a limited company on an increase in 
share capital is a statement of intent companies as part of the agreement to 
transfer to the company’s in-kind contribution. Using the method of com-
parative law author will endeavor to answer the above questions, basing 
his considerations on perceptions contained in the jurisdiction, doctrine 
and literature. In connection with various conflicting views of representa-
tives of the doctrine of law arising on this background author of the article 
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will try to present in the most interesting of the presented positions and 
arguments in support of them, as well as risks associated with the adoption 
of a particular position. At the end of the article author finally comes to 
the conclusion that preparing a separate contract is necessary in the case 
of share capital increase related to the bringing in-kind contribution to the 
limited liability company. 

Key words

in-kind contribution, contribution, limited liability company, resolution

Abstrakt

W niniejszym artykule autor skupia się na uregulowaniu zagadnienia wno-
szenia wkładów niepieniężnych do spółek z ograniczoną odpowiedzial-
nością na podwyższenie ich kapitału zakładowego bez zawarcia odrębnej 
umowy przenoszącej przedmiot aportu i związanymi z tym kontrowersja-
mi skoncentrowanymi wokół problemu czy w takim przypadku dla sku-
teczności przeniesienia własności aportu konieczne jest, oprócz uchwały 
zgromadzenia wspólników, także zawarcie odrębnej umowy cywilnopraw-
nej. Problematyka poruszana w artykule jest ściśle związana z odpowie-
dzią na pytanie czy uchwała zgromadzenia wspólników spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
stanowi oświadczenie woli spółki będące elementem umowy przeniesie-
nia na spółkę wkładu niepieniężnego. Posługując się metodą prawno-po-
równawczą autor postara się odpowiedzieć na wyżej postawione pytania, 
opierając swoje rozważania o poglądy zawarte w orzecznictwie, doktrynie 
i literaturze. W związku z różnymi, spornymi poglądami przedstawicieli 
doktryny prawa powstałymi na tym tle, autor artykułu postara się przed-
stawić w nim najciekawsze z prezentowanych stanowisk i popierające je 
argumenty, jak również ryzyka związane z przyjęciem konkretnego stano-
wiska. Na końcu autor przedstawi wreszcie wypływający z przeprowadzo-
nej analizy wniosek o konieczności sporządzania odrębnej umowy rozpo-
rządzającej w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego związanego 
w wnoszeniem aportu do spółki z o.o.

Słowa kluczowe

wkład niepieniężny, aport, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
uchwała
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Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie „czy do wniesienia 
wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy samo pod-
jęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez Zgro-
madzenie Wspólników i złożenie oświadczenia o objęciu nowoutworzo-
nych udziałów, czy też konieczne będzie zawarcie dodatkowej, odrębnej 
umowy cywilnoprawnej przenoszącej przedmiot aportu?”. Kwestia ta jest 
niezwykle istota w przypadku potrzeby przygotowania i przeprowadzenia 
procesu wniesienia aportu do istniejącej spółki z o.o.. Przyjęcie któregoś 
ze stanowisk w praktyce wiąże się z dodatkowymi kosztami albo z kolei 
z narażeniem się na zarzut nieskuteczności przeniesienia własności przed-
miotu aportu na spółkę. Jest to o tyle ważki problem, że to samo pytanie 
nurtuje reprezentantów doktryny prawniczej. Można śmiało powiedzieć, 
że zagadnienie to wzbudza spór wśród komentatorów i przedstawicieli 
doktryny prawa spółek i prawa cywilnego.

W dalszej części artykułu autorka postara się zdiagnozować przyczynę 
i konsekwencje, powstałych wokół wniesienia aportu do spółki z o.o., wąt-
pliwości. W dalszej kolejności zostaną zaprezentowane poglądy doktryny 
oraz dorobek orzeczniczy, a na końcu zostanie przedstawione stanowisko 
samej autorki.

Spór w doktrynie

W doktrynie ścierają się ze sobą dwa poglądy na temat sposobu i wymogów 
jakie należy spełnić celem wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakłado-
wego. Według pierwszego z nich uchwała zgromadzenia wspólników spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz oświadczenie o objęciu udzia-
łów są w zupełności wystarczające do skutecznego przeniesienia własności 
aportu.1 Zdaniem autorów reprezentujących drugi pogląd, samo podjęcie 
uchwały przez zgromadzenie wspólników nie wystarczy do przeniesienia 
na spółkę wkładu niepieniężnego i do skutecznego dokonania tej czynno-
ści niezbędne będzie także zawarcie osobnej umowy cywilnoprawnej.2

1  P. Pinior, w: W. Popiołek (red.), Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych, Warsza-
wa 2014, s. 183 – 186. 

2  J. Grykiel, Wniesienie aportu do spółki z o.o., Przegląd Prawa Handlowego, kwie-
cień 2014, s. 49.
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Przyjrzyjmy się bliżej pierwszemu z poglądów. Przykładowo M. Rodzyn-
kiewicz stoi na stanowisku, iż Kodeks spółek handlowych zawiera regula-
cję szczególną, która w sposób wyczerpujący normuje katalog czynności 
koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego i wniesienia aportu 
do spółki. Skoro objęcie i pokrycie udziału powinno być uznawane za jed-
nostronne oświadczenie woli wspólnika, to nie ma podstaw dla wymogu, 
by oprócz tego zawierana była jeszcze osobna umowa rozporządzająca po-
między wspólnikiem a spółką. W konsekwencji zarząd nie może odmówić 
przyjęcia aportu przez oświadczenie woli wbrew treści uchwały o podwyż-
szeniu kapitału zakładowego3. Tak więc, zdaniem tegoż autora w Kodeksie 
spółek handlowych nie pojawia się żadna luka regulacyjna, która musiałaby 
być uzupełniona przez stosowanie przepisów kodeksu cywilnego dotyczą-
cych rygorów zawierania umów wzajemnych. Błędem jest też traktowanie 
objęcia i pokrycia udziału w spółce jako umowy wzajemnej między wspól-
nikiem a  spółką, a do przeniesienia własności aportu dochodzi bowiem 
w wyniku zrealizowania szeregu specyficznych czynności prawnych prze-
widzianych przez Kodeks spółek handlowych4, który w sposób wyczerpu-
jący reguluje kwestie związane z wnoszeniem wkładów niepieniężnych do 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a posiłkowanie się w tej materii 
przepisami kodeksu cywilnego jest niecelowe, a nawet błędne. Warto za-
uważyć, że M. Rodzynkiewicz nie jest odosobniony w swoim poglądzie na 
temat zbędności zawierania odrębnej umowy przenoszącej własność wkła-
du na spółkę. R. L. Kwaśnicki i J. Sroka, w artykule na temat zasad wnosze-
nia wkładów do spółki z o.o. tłumaczą brak obowiązku zawierania odrębnej 
umowy, potraktowaniem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego 
i oświadczenia o objęciu udziałów łącznie jako umowy zobowiązującej do 
przeniesienia własności przedmiotu wkładu na spółkę5. Przyjęcie tego sta-
nowiska jest o tyle atrakcyjne, że zwalniałoby organy spółki od ponoszenia 
dodatkowego kosztu i sporządzania kolejnych dokumentów.

Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19.10.2006 r. (sygn. V CSK 
215/06)6 uznał, że do przeniesienia aportu do spółki z o.o. w ramach pod-

3  M. Rodzynkiewicz, Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, LexisNexis 2014, s. 504.
4  Ibidem, s. 506.
5  R. L. Kwaśnicki, J. Sroka, Przejście wkładu na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 

„Monitor Prawniczy”, 2005, nr 3, s. 141 
6  http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemID=15968&List-

Name=Orzeczenia2&Sygnatura=V+CSK+215%2f06, [dostęp: 08.08.2016 r.]
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wyższenia kapitału zakładowego trzeba zawrzeć odrębną umowę ten aport 
przenoszącą. Stwierdził tym samym powinność zastosowania przepisów 
kodeksu cywilnego dotyczących zawierania umów o skutku rzeczowym 
mających za przedmiot nieruchomości lub użytkowanie wieczyste. Tym 
samym wyraził opinię, że „Kodeks spółek handlowych zawiera wyłącznie 
regulację zagadnień korporacyjnych związanych z podwyższeniem kapi-
tału zakładowego i nie odnosi się do zagadnień związanych z wnoszeniem 
składników majątkowych do spółki”7.

Po przeanalizowaniu wszystkich argumentów popierających zarówno 
opinię o konieczności zawarcia odrębnej umowy, jak i tych które wyklu-
czają taki obowiązek, należy stwierdzić, że trafniejszym, a przede wszyst-
kim także bezpieczniejszym wydaje się drugie z prezentowanych stano-
wisk. Choć w polskim systemie prawa orzeczenie Sądu Najwyższego nie 
ma, co do zasady, charakteru powszechnie obowiązującej wykładni i może 
być podważane w doktrynie prawniczej.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19.10.2006 r. o sygna-
turze V CKS 215/06 uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego za-
wierająca dane wymienione w art. 158 § 1 k.s.h. (tj. przedmiot wkładu, 
osobę wspólnika wnoszącego aport, liczba i wartość nominalna objętych 
w zamian udziałów) nie stanowi oświadczenia woli stanowiącego element 
umowy o podwójnym skutku zobowiązująco rozporządzającym.

Na wstępie należy pokrótce wskazać sytuację faktyczną, na tle której 
zapadło wspomniane orzeczenie Sądu Najwyższego. Podczas Nadzwyczaj-
nego Zgromadzenia Spółki (Z. P. spółka z o.o.) została podjęta uchwała 
o podniesieniu kapitału zakładowego oraz stwierdzająca, iż udziały, na 
które dzieli się podwyższony kapitał obejmuje spółka A.-A spółka jawna, 
która pokrywa je w całości aportem i wnosi do Spółki Z.P. spółka z o.o. 
prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynki i urządzenia, któ-
re stanowią odrębny przedmiot własności. Wspólnicy spółki jawnej A.-A. 
oświadczyli, iż owa spółka obejmuje wskazane wyżej udziały spółki Z.P., 
pokrywa je w całości aportem i wnosi do tejże spółki prawo wieczystego 
użytkowania gruntu oraz własność budynków oraz urządzeń na nim się 
znajdujących, stanowiących odrębną nieruchomość. Protokół Nadzwy-

7  M. Rodzynkiewicz, Komentarz do Kodeksu…, op. cit., s. 503.
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czajnego Zgromadzenia Spółki Z.P, jak i oświadczenie wspólników spółki 
A.-A zostały sporządzone w formie aktu notarialnego.

Następnie powstał problem, czy na skutek powyższych zdarzeń doszło 
do przeniesienia wymienionych praw na rzecz spółki Z.P przez spółkę 
jawną A.-A, czy też nie, z racji tego, iż nie została zawarta umowa o skut-
ku rzeczowym przenosząca na spółkę Z.P prawa użytkowania wieczystego 
oraz własności budynków i urządzeń. 

Sąd Okręgowy uznał, że wniesienie nieruchomości przez wspólnika 
do spółki jako wkładu wymaga zawarcia umowy przenoszącej własność 
w formie odrębnego aktu notarialnego. Na skutek skargi kasacyjnej spra-
wą zajął się Sąd Najwyższy.

Zważono, że pokrycie udziałów aportem reguluje art. 158 § 1 k.s.h., któ-
ry stanowi, co następuje: jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału 
ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki 
powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika 
wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w za-
mian udziałów. Zgodnie z art. 262 § 1 k.s.h. zarząd ma obowiązek zgłosić 
do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego. Natomiast idąc 
za art. 262 § 2 pkt. 2 do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o objęciu 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (a więc zarząd spółki 
Z.P jest obowiązany zapewnić sąd rejestrowy o pokryciu udziałów wkła-
dem, natomiast objęcie udziałów następuje na podstawie oświadczenia 
wspólnika przystępującego (w tym wypadku spółka A.-A).

Zgodnie z art. 2 k.s.h. w sprawach określonych w art. 1 § 1 k.s.h. nie-
uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli 
wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, 
przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

W przedmiotowej sprawie należało więc dokonać analizy przepisów 
k.c. dotyczących przeniesienia własności. Niezbędne jest przytoczenie 
w tym miejscu art. 155 § 1 k.c., który stanowi, iż umowa sprzedaży, zamia-
ny, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązują-
ca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi 
własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że 
strony inaczej postanowiły.

W polskim systemie prawnym, przyjęto zasadę podwójnego skutku 
umów (skutek obligacyjno-rzeczowy), która wywodzi się z przytoczonego 
przepisu. Upraszczając można powiedzieć, że do przejścia własności rze-
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czy oznaczonej co do tożsamości, nie są potrzebne dwie odrębne umowy 
(tj. pierwsza umowa zobowiązująca, następnie umowa rozporządzająca), 
wystarczy natomiast jedna umowa, która jest umową zobowiązująco-roz-
porządzająca. Zgodnie z poglądem E. Drozda umowa zobowiązująca do 
przeniesienia własności wyraża wolę stron przeniesienia własności. Wska-
zuje na to przede wszystkim odczucie prawne społeczeństwa. Kodeks cywil-
ny sankcjonuje to, zrywając z niewątpliwie sztucznym rozbijaniem jednego 
aktu prawnego na dwa8 .

Jak można zauważyć art. 155 § 1 ogranicza się tylko do umów, nie 
obejmuje więc innych czynności prawnych. Jednakże należy zaznaczyć, iż 
ustawodawca może dopuścić inne czynności prawne, które wywołają rów-
nież skutek obligacyjno-rzeczowy. 

Zatem oświadczenie spółki A.-A. zawarte w formie aktu notarialnego, 
stwierdzające iż A.-A. spółka jawna obejmuje wszystkie udziały w  pod-
wyższonym kapitale Z.P. spółki z o.o., pokrywa je w całości aportem 
i wnosi do spółki prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność 
budynków oraz urządzeń, stanowiących odrębną nieruchomość, nie jest 
uchwałą, lecz należy je postrzegać jako sumę oświadczeń woli wspólników 
spółki A.-A.

Należało zatem dokonać wykładni tychże oświadczeń woli opierając 
się na art. 65 § 2 k.c. Zgadzając się ze stanowiskiem Sądu Najwyższego 
zajętym w omawianym wyroku wspólnicy spółki jawnej nie tylko złożyli 
oświadczenie o przystąpieniu do spółki z o.o. oraz objęciu udziałów, ale rów-
nież skutecznie zobowiązali się do przeniesienia na spółkę z o.o. praw będą-
cych aportem na pokrycie obejmowanych udziałów. Pozostaje więc kwe-
stia, czy uchwała Z.P. spółki z o.o. wywiera podwójny skutek na podstawie 
art. 155 § 1 k.c. 

W tym miejscu po raz kolejny pozwolę sobie zacytować słowa Sądu 
Najwyższego: Osoby prawne zawierające umowy działają zgodnie z art. 38 
k.c. przez swoje organy, co oznacza, że oświadczenia woli spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością są składane przez jej zarząd. W rozpoznawanej 
sprawie brak takiego oświadczenia spółki Z.P. powoduje niedojście do skutku 
umowy, o której mowa w art. 155 § 1 k.c., natomiast nie oznacza deprecjacji 
uchwały nr 1 – skutecznej w granicach zmiany umowy spółki.

Nie doszło więc do skutku rzeczowego, nawiązany został jedynie mię-
dzy spółkami stosunek obligacyjny. Aby umowa mogła przenieść wła-

8  E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, PWN, 1974, s. 37.
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sność, spółki powinny zawrzeć umowę rozporządzającą, podczas gdy brak 
jest oświadczenia woli spółki, za którą oświadczenia woli składa jej zarząd. 

Pogląd Sądu Najwyższego twierdzący, iż uchwała o podwyższeniu ka-
pitału zakładowego nie stanowi oświadczenia woli stanowiącego element 
umowy o podwójnym skutku zobowiązująco-rozporządzającym nie jest 
w nauce odosobniony. Uwagi w tym miejscu wymaga znakomity artykuł 
J. Grykiel na temat wniesienia aportu do spółki z o.o. Jak wiadomo, w chwi-
li gdy dochodzi do powstania spółki, o ile nie wynika inaczej z ustawy 
lub woli wspólników, w zakresie wniesienia wkładów przez wspólników 
wystarcza sama umowa spółki, która jest w tym wypadku umową obliga-
cyjno- rzeczową. Umowa spółki z o.o. wymaga formy aktu notarialnego, 
a więc jest to forma właściwa również dla wywołania skutku rozporządza-
jącego dotyczącego wkładu, abstrahując od przedmiotu tegoż wkładu. 

Jak przekonująco zauważa w swoim artykule J. Grykiel w odróżnieniu 
od pierwotnej umowy spółki w przypadku podwyższenia kapitału zakłado-
wego (niezależnie od trybu tego podwyższenia), uchwała o podwyższeniu 
kapitału zakładowego oraz oświadczenie o objęciu udziałów nie tworzą 
umowy pomiędzy spółką a podmiotem obejmującym udziały w podwyż-
szonym kapitale. Skuteczne wniesienie wkładu do spółki z o.o. na pokrycie 
podwyższonego kapitału zakładowego wymaga zatem zawarcia pomiędzy 
spółką (reprezentowaną na zasadach ogólnych przez zarząd lub przez peł-
nomocnika) a wspólnikiem zobowiązanym do wniesienia wkładu odrębnej 
umowy rozporządzającej przenoszącej umówiony wkład na spółkę [...]. For-
ma tej umowy będzie zależała od przedmiotu wkładu, przy czym, co do za-
sady, obowiązuje w tym zakresie ogólna reguła swobody formy wyrażona 
w art. 60 k.c.9 

Z poglądem przedstawionym przez Sąd Najwyższy zgadza się również 
J. Strzępka w komentarzu do art. 259 k.s.h. cytując wprost słowa Sądu, iż 
objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym następuje na pod-
stawie oświadczenia wspólnika przystępującego, a zapewnienie sądu o pokry-
ciu ich wkładem jest obowiązkiem zarządu spółki „przyjmującej” wspólników. 
Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego zawierająca dane wymienio-
ne w art. 158 § 1 k.s.h. nie stanowi oświadczenia woli stanowiącego element 
umowy o podwójnym skutku zobowiązującym i rozporządzającym10. 

9  J. Grykiel, Wniesienie aportu do spółki z o.o., Przegląd Prawa Handlowego, kwie-
cień 2014, s. 50.

10  Kodeks spółek handlowych. Komentarz, J. Strzępka (red.), C.H. Beck, Warszawa 2015.
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Wyrok z 19.10.2006 r. nie jest jedynym. Warto choćby wspomnieć o wy-
roku SN z dnia 15.04.1997 r. o sygn. I CKU 53/96. Co prawda Sąd Najwyż-
szy orzekał na podstawie nieobowiązującego już Kodeksu handlowego, 
jednakże w cytowanej części wyrok pozostaje wciąż aktualny. Wniesienie 
aportu w postaci nieruchomości wymaga zawarcia między wspólnikiem 
a spółką umowy o skutku rzeczowym sporządzonej w formie aktu notarial-
nego (por. uchwałę z dnia 5 grudnia 1991 r., III CZP 128/91, OSNCP 1992, 
nr 6, p. 106 i nie publikowane postanowienia z dnia 22 lutego 1991 r. III 
CRN 503/90, z dnia 14 marca 1991 r. III CRN 14/91 oraz z dnia 25 stycznia 
1996 r., I CRN 238/96). 

Podsumowanie

Konkluzja płynąca z wyżej wymienionych argumentów nasuwa się sama. 
Jak wiadomo, praktyka podąża śladem wyznaczonym przez aktualne 
orzecznictwo. Sądy bowiem orzekają zgodnie z linią orzeczniczą wyty-
czoną przez Sąd Najwyższy nie chcąc narażać się na zmianę wydane-
go wyroku w przypadku skierowania sprawy do wyższej instancji. Za-
tem praktycy powinni, mając to na uwadze, przyjąć rozwiązanie mniej 
ryzykowne dlatego słuszne jest, że normą jest zawieranie dodatkowo 
stosownych umów rozporządzających. Co prawda, istnieje stanowisko 
odmienne od przedstawionego, należy jednak uznać je za zbyt kontro-
wersyjne, szczególnie że skutki niezawarcia dodatkowej umowy mogą 
być dla spółki niezwykle problematyczne, szeroka analiza ewentualnych 
skutków braku umowy rozporządzającej przekracza jednak ramy niniej-
szego opracowania (przykładowo tylko można tu wskazać choćby suro-
wą odpowiedzialność członków zarządu spółki o której mowa w art. 291 
Kodeksu spółek Handlowych11). 
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Paulina Ledwoń Magister prawa, absolwentka kierunku prawo Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie, w ramach 
otwartego przewodu doktorskiego w Katedrze Prawa Cywilnego na 
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wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rozwija zainteresowania naukowe 
mające zaowocować powstaniem pracy doktorskiej. W kręgu głównych 
zainteresowań Autorki pozostaje prawo cywilne - oraz prawo gospodar-
cze. Praktyczną stronę swoich naukowych zainteresowań Autorka reali-
zowała odbywając aplikację radcowską w O.I.R.P. w Krakowie a obecnie 
wykonując zawód radcy prawnego w dziale korporacyjnym kancelarii 
Łatała i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krakowie
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Abstract

The article is devoted to the role of the media in the field of public percep-
tion of cultural background incidents. It pointed to the dual function of the 
media. On the one hand, the media can inform the public about the cultural 
background cases, on the other hand – through the form and selection of in-
formation – to create people attitudes in relation to cultural diversity, which 
can take very different positions. In addition, the article includes a brief de-
scription of activities in the Polish media in recent years, in order to reconcile 
the indicated function.
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Abstrakt

Artykuł jest poświęcony roli mediów w zakresie przekazu i społecznego 
odbioru informacji o incydentach na tle kulturowym. Wskazano w nim na 
dwoistą funkcję mediów. Z jednej strony media mogą informować społe-
czeństwo o zaistniałych zdarzeniach na tle kulturowym, z drugiej zaś – po-
przez formę i dobór informacji – kształtować postawy ludzkie względem 
odmienności kulturowej, które mogą przybierać skrajnie różne stanowi-
ska. Ponadto, artykuł zawiera krotką charakterystykę działań podejmowa-
nych w polskich mediach w ostatnich latach, mających na celu pogodzenie 
wskazanych funkcji.

Słowa kluczowe

media, wielokulturowość, przestępstwa z nienawiści

Wstęp

Współczesne przeobrażenia społeczne, ekonomiczne i polityczne silnie 
oddziałują na treść informacji medialnych, ich formę i środki przekazu. 
Można jednak zaobserwować także proces odwrotny  – media stają się 
nie tylko nośnikiem informacji, ale też wpływają na kształtowanie postaw 
i zachowań odbiorców. Jak stwierdza A. Prajzner: „Przekaz medialny jest 
czynnikiem kreującym informację i ma bezpośredni wpływ na bezpie-
czeństwo i strukturę komunikacji w sytuacji kryzysowej”1. Obok pozytyw-
nego oddziaływania mediów, przekaz medialny może nieść ze sobą także 
pewne zagrożenia. Media mogą zatem odgrywać kluczową rolę w promo-
waniu poszanowania praw człowieka, zapobiegania przemocy, budowania 
zaufania społecznego. Mogą także podsycać napięcie i przyczyniać się do 
rozpowszechniania nienawiści, o czym świadczą liczne przykłady z histo-
rii (na przykład filmy Leni Riefenstahl w III Rzeszy, audycje Radia Tysiąca 
Wzgórz w Rwandzie) oraz dziejów najnowszych. 

Media a mowa nienawiści

Zjawiskiem, które współcześnie bardzo negatywnie zaznacza się w me-
diach, w szczególności na popularnych portalach internetowych, jest 
tzw.  „mowa nienawiści”, czyli używanie języka (pisanego, mówionego) 
1  A. Prajzner, Media i bezpieczeństwo. Pośrednie i bezpośrednie oddziaływania. Opis zja-

wiska i systematyzacja terminów, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2007, 
nr 190, s. 200. 
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w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec pew-
nej osoby, grupy osób lub innego wskazanego przez mówcę podmiotu. We-
dle definicji zaproponowanej w raporcie z 2001 roku dotyczącym mowy 
nienawiści, autorstwa S. Kowalskiego i M. Tulli, przez mowę nienawiści 
należy rozumieć „wypowiedzi i wizerunki lżące, wyszydzające i poniżające 
grupy i jednostki z powodów całkowicie lub po części od nich niezależ-
nych, takich jak cechy rasowe i etniczne, płeć, preferencje seksualne czy 
kalectwo, a także przynależność do innych naturalnych grup społecznych. 
Grupy naturalne to takie, których się nie wybiera; udział w jednych deter-
minowany jest biologicznie (płeć, kolor skóry), w innych (przynależność 
etniczna, religia, język) społecznie. W tym sensie, nie są grupami natural-
nymi stronnictwa polityczne czy ideologiczne”2.

Dualizm funkcji mediów

Dwoistość roli mediów, ich funkcja informacyjno-kreacyjna, zaznacza 
się szczególnie w kontekście zdarzeń o podłożu kulturowym. Media 
odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu wartości, postaw i działań ludzi, 
bowiem odbiorca właśnie na podstawie uzyskanej w ten sposób wiedzy 
kreuje obraz świata. Opinia publiczna ma również bardzo duże znacze-
nie, gdyż dysponuje sankcjami w postaci konkretnych reakcji grup, śro-
dowisk czy jednostek na zachowanie innych. Warto wskazać, iż niekiedy 
to ostra reakcja mediów na dane zdarzenie doprowadzała do podjęcia 
bardziej zdecydowanych kroków przez organy publiczne. Wypada wspo-
mnieć przypadek z  czerwca 2013 roku, kiedy to jeden z białostockich 
prokuratorów odmówił wszczęcia postępowania w sprawie swastyki na-
malowanej na budynku, uznając ją za powszechny w Azji symbol szczę-
ścia i pomyślności. Po pojawieniu się wielu medialnych, negatywnych 
komentarzy, Prokurator Generalny polecił wszcząć postępowanie służ-
bowe wobec szefa białostockiej prokuratury, co ostatecznie skończyło się 
jego dymisją3.

Informowanie jest podstawową funkcją mediów, w tym – radia, te-
lewizji, prasy czy mediów internetowych. Wolność słowa, której formą 

2  S. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Wydawnictwo 
W.A.B., Warszawa 2003, s. 21.

3  Ł. Woźnicki, Lawinowy wzrost przestępstw z nienawiści. Celem ataków Żydzi i Romowie, 
Wyborcza.pl z 24.07.2013, http://wyborcza.pl/1,76842,14331696,Lawinowy_wzrost_
przestepstw_z_nienawisci__Celem_atakow.html#ixzz3jxfJa4UE (03.08.2015 r.).
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wyrazu są wolne media, jest jednym z najbardziej zasadniczych atry-
butów demokracji. Przypadki zaś incydentów na tle rasowym i prze-
stępstw z nienawiści są skutecznie w mediach nagłaśniane, szczególnie 
gdy dotyczą osób publicznych czy nawet lokalnych celebrytów4. Media 
monitorują przebieg śledztwa, prowadzą wywiady z osobami poszko-
dowanymi, o ile tylko uda im się do nich dotrzeć. Co do zasady me-
dia piętnują sprawców tego rodzaju przestępstw. Dla wielu odbiorców 
media stanowią też główne lub jedyne źródło informacji o „obcych” 
w bliskim środowisku lub źródło wiedzy o innych kulturach. Przekazu-
ją również informacje o losach mniejszości w ich kraju pochodzenia. 
Wiadomości o incydentach rasistowskich w Białymstoku i wojewódz-
twie podlaskim (czy też przedruki z lokalnej prasy) pojawiły się m.in. 
w mediach izraelskich5, czeczeńskich6, brytyjskich7 czy też polonijnych8 
na całym świecie. 

Media, choć oferują szereg możliwości ludziom stosującym mowę 
nienawiści, posiadają również środki do walki z tym zjawiskiem. Tak 
4  Przykład ataku na tle rasistowskim na czarnoskórego piłkarza: Ukah opluty przez 

kibiców. Białystok przeprasza, Polskieradio.pl z 01.10.2012, http://www.polskie 
radio.pl/43/279/Artykul/694626,Ukah-opluty-przez-kibicow-Bialystok-przeprasza 
(30.07.2015 r.); o ataku na czarnoskórego prezentera lokalnej telewizji: J. Klimowicz, 
Rok za kratami za pobicie czarnoskórego dziennikarza, Gazeta.pl z 02.12.2014, http://
bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,17065436,Rok_za_kratami_za_pobicie_czarno 
skorego_dziennikarza.html (30.07.2015 r.).

5  Vandals deface another Jewish memorial in east Poland, jpost.com z 09.12.2011, http://www.
jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Vandals-deface-another-Jewish-memorial- 
in-east-Poland; o zniszczeniu cmentarza żydowskiego; Bialystok stands racism and jew 
hatred, newjewishresistance.org z 05.09.2011, http://newjewishresistance.org/article/
bialystok-stands-racism-and-jew-hatred; o nastrojach antysemickich w Białymsto-
ku, http://www.sztetl.org.pl/en/cms/news/1703,jedwabne-anti-semitic-inscritpions- 
removed/; o antysemickich napisach na pomniku w Jedwabnem (26.08.2015 r.).

6  A New Racist Attack in Poland, waynakh.com z 05.08.2014, http://www.waynakh.com/en-
g/2014/08/a-new-racist-attack-in-poland/; o napaści na czeczeńskiego uchodźcę w 2014 r. 
(26.08.2015 r.).

7  A. Easton, Euro 2012: Poland’s football hooligan fears, bbc.com z 08.05.2012, http://
www.bbc.com/news/world-europe-17898302; o przejawach rasizmu względem zagra-
nicznych piłkarzy przed rozpoczęciem mistrzostw „EURO 2012” (26.08.2015 r.).

8  Neonazis kill in Poland, libcom.org z 11.04.2012, https://libcom.org/news/neonazis
-kill-poland-11042012; o neonazistach w Białymstoku; Bialystok mayor pledges ac-
tion over racist attacks, thenews.pl z 14.05.2013, http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/ 
135566,Bialystok-mayor-pledges-action-over-racist-attacks; o serii ataków rasistow-
skich w 2013 r. w Białymstoku (26.08.2015 r.).
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więc, media muszą być postrzegane nie tylko jako platforma do naduży-
wania wolności wypowiedzi, ale także, co ważniejsze, jako narzędzie do 
zwalczania mowy nienawiści. Powstają często wątpliwości tego rodza-
ju, czy autor świadomie i celowo użył wypowiedzi np. rasistowskiej, czy 
też starał się informować społeczeństwo. Z drugiej strony, często przy 
pozornie neutralnej wypowiedzi, to kontekst nadaje jej określony, nega-
tywny wydźwięk. Również problemem jest przekazywanie nieprawdzi-
wych (niesprawdzonych) informacji utrwalających stereotypowe myśle-
nie oraz mówienie o wielokulturowości raczej w kontekście problemu 
(sprawy romskie, arabskie, żydowskie). Wystarczy prześledzić, jakie 
treści pojawiają się w  sytuacji wpisania neutralnych fraz dotyczących 
mniejszości w popularnych wyszukiwarkach internetowych – większość 
z nich jest nacechowana negatywnie. Jak wskazuje Teun van Dijk, opisu-
jąc zjawisko „neorasizmu” w mediach: „W dzisiejszych mediach, podob-
nie jak pięćdziesiąt czy sto lat temu, cudzoziemcy, imigranci, uchodźcy 
oraz mniejszości albo nie są obecni wcale, albo są przedstawiani jako 
problem. Jako Inni, a nie jako część Nas. (…) Inni są stereotypizowani, 
marginalizowani oraz wyłączani z publicznego dyskursu poprzez ten-
dencyjny dobór tematów (głównie przestępczość, przemoc, narkotyki 
i inne patologie), specyficzną konstrukcję nagłówków, dobór zdjęć, uży-
cie negatywnie nacechowanych słów, dobór metafor. Imigranci i mniej-
szości są systematycznie przedstawiani nie tylko jako inni, ale też jako 
dewianci, którzy stanowią zagrożenie. Podczas gdy Ich patologie są pod-
kreślane i opisywane, Nasze są pomniejszane, ukrywane albo nawet się 
im zaprzecza”9. 

W tym samym czasie, doceniając doniosłą funkcję mediów, należy 
pamiętać, że ludzie na całym świecie mogą mieć wpływ na media. Za-
wsze gdy media rażąco zakłócają lub zatajają informacje, to społeczeństwo 
obywatelskie może podejmować działania, takie jak bojkotowanie danych 
stacji, zgłaszanie rażących przypadków dyskryminacji odpowiednim wła-
dzom. Wystarczy przywołać, na gruncie polskim, takie inicjatywy jak: 
działania Stowarzyszenia Nigdy Więcej10, „Nie dla rasizmu” – spot telewi-
9  Cyt. za: P. Pacuła, „Mniejszości w mediach: nowy rasizm”, http://pl.ejo-online.eu/etyka-

dziennikarska/mniejszosci-mediach-nowy-rasizm (30.07.2015 r.); Źródło: Teun van Dijk 
(2000). New(s)rasism. A discourse analytical approach [w:] Simon Cottle (red.), Ethnic 
Minorities and the media, Buckingham: Open University Press, s. 33–49.

10  http://www.nigdywiecej.org/Nigdy-Wiecej (30.07.2015 r.).
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zyjny z udziałem piłkarzy Ekstraklasy11, inicjatywa: „Wykopmy rasizm ze 
stadionów”12, „Projekt HejtStop”13 i wiele innych.

Media lokalne odgrywają tu szczególną rolę, bowiem w małych spo-
łecznościach występuje większe ryzyko występowania mowy nienawiści 
oraz propagowania postaw ksenofobicznych. Ich oddziaływanie jest bez-
pośrednie, a kontakt z odbiorcami bliższy i bardziej „osobisty”, niż ma to 
miejsce w przypadku ośrodków przekazu o zasięgu ogólnokrajowym. In-
formacje przekazywane w mediach lokalnych dotyczą znanego odbiorcom 
środowiska, przez co wywierają większe wrażenie. Media te odgrywają 
w społecznościach lokalnych, obok rodziny i kościoła, bardzo istotną rolę, 
zwłaszcza w kształtowaniu opinii publicznej, w tym postaw tolerancji, ale 
też niechęci i wrogości, poglądów i wzorców myślenia. 

Konflikt wartości: wolność wypowiedzi a godność ludzka

Media mogą być również propagatorem szerszej świadomości społecznej 
pokazując, jak różnice kulturowe wzbogacają społeczeństwo i życie co-
dzienne. Odzwierciedlając różnorodność kulturową w głównym nurcie 
programów, zatrudniając dziennikarzy z różnych środowisk kulturowych 
i prowadząc międzykulturowe kształcenie dziennikarzy, mogą wzmacniać 
swą pozytywną rolę. Z drugiej strony, poza wolnością (w tym – wolnością 
słowa) do podstawowych praw człowieka należą też równość i godność. 
W kontekście zjawiska mowy nienawiści, zasady te wchodzą w konflikt. 
Wielokrotnie Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w swych orze-
czeniach starał się zrównoważyć te sprzeczności14. Z jednej strony mię-
dzynarodowe standardy praw człowieka zapewniają uzasadnione ograni-
czenia wolności wypowiedzi, co jednak często jest wykorzystywane jako 
pretekst do nadmiernego ograniczania, kontroli, cenzury wypowiedzi 
i manipulowania treści przekazywanych w mediach. 
11 Nie dla rasizmu – spot z piłkarzami Ekstraklasy i dziennikarzami sportowymi, Wirtual-
nemedia.pl z 14.12.2014,http://tv.wirtualnemedia.pl/film/nie-dla-rasizmu-spot-z-pilka-
rzami-ekstraklasy-idziennikarzami- sportowymi (30.07.2015 r.).
12  http://www.nigdywiecej.org/wykopmy-rasizm-ze-stadionow (30.07.2015 r.).
13  http://www.hejtstop.pl/ (30.07.2015 r.).
14  Por. Zestawienie orzecznictwa ETPC w zakresie “mowy nienawiści”, http://bip.ms.gov.

pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/opracowania-i-analizy
-standardy-w-zakresie-ochrony-praw-czlowieka/wybrane-zestawienia-tematyczne-o-
rzecznictwa-etpcz/ (22.08.2015 r.).
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Mowa nienawiści może być stosowana nie tylko do nawoływania do prze-
mocy, ale także do tworzenia osobistych i społecznych podziałów. Między-
narodowe i krajowe ustawodawstwa dają instrumenty na różnym szczeblu 
skierowane przeciwko niektórym przejawom mowy nienawiści, takie jak 
sankcje za otwarte podżeganie do ludobójstwa czy nawoływanie do prze-
mocy wobec osób innej narodowości, ale niekiedy treści te są zawoalowane, 
tak wyrafinowane, iż nie sposób ich autorom przypisać wprost złej woli. 

„Dobre praktyki” w mediach 

Poza ustawowym regulowaniem powyższej drażliwej problematyki, po-
dejmowane są inicjatywy mające na celu budowanie pewnych „dobrych 
praktyk” postępowania mediów. Swoista „Karta różnorodności” funkcjo-
nowania mediów w Unii Europejskiej, opracowana przy Seminarium UE 
w ramach Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego „Rasizm, ksenofobia 
a media” (Wiedeń, 22-23 maja 2006 r.15, wskazywała szereg zagadnień pro-
blemowych, wspólnych mediom unijnym. Wypada zaznaczyć, iż działo 
się to w burzliwym czasie – walki światowych mocarstw z terroryzmem, 
znacznego napływu emigrantów z krajów arabskich do UE i występowa-
nia w środkach masowego przekazu incydentów o podłożu rasistowskim 
w Europie (jak np. zamieszczenie karykatur proroka Mahometa w duń-
skiej prasie). Media stały się nie tylko świadkiem, ale i uczestnikiem wyda-
rzeń politycznych i społecznych. 

Za podstawę zapewnienia różnorodności w mediach na gruncie euro-
pejskim przyjęto inicjatywy polegające na lepszej reprezentacji mniejszo-
ści w redakcjach poprzez ukierunkowane szkolenia dziennikarzy i proces 
rekrutacji, zwiększenie różnorodności programów (w tym typu non-fic-
tion), tworzeniu sieci kontaktów i wymianie informacji i najlepszych 
praktyk między mediami z różnych regionów (programy partnerskie, 
szkolenia, fora i regularny kontakt), prowadzeniu dialogu między grupa-
mi etnicznymi, religijnymi i kulturalnymi oraz przedstawicielami mediów 
w celu poprawienia wzajemnych relacji oraz uniknięcia negatywnych ste-
reotypów i mowy nienawiści. Równie istotnym czynnikiem jest samore-
gulacja mediów przez promowanie etycznych i profesjonalnych standar-
dów sprawozdawczości oraz większy nacisk na ukazywanie informacji 
w sposób kompleksowy – pokazywanie głosów mniejszości i podkreślanie 
15Racism, Xenophobia and the Media, An EU seminar in the framework of the Euro 
Mediterranean Partnership, Vienna, 22-23 May 2006, źródło: http://fra.europa.eu/sites/ 
default/files/fra_uploads/153-euromed_en.pdf (27.08.2015 r.).
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pozytywnych międzykulturowych inicjatyw i dobrych praktyk. Od stro-
ny czysto biznesowej ze strony przedstawicieli mediów, warto wskazać, 
iż przemysł medialny także winien odzwierciedlać różnorodność społe-
czeństwa. Wielokulturowe zasoby ludzkie mogą również być czynnikiem 
sukcesu gospodarczego, tak by zaspokoić coraz bardziej zróżnicowaną pu-
bliczność. Unia Europejska jest przestrzenią wielokulturową, co stanowi 
jedną z jej wartości (wedle maksymy: „Jedność w różnorodności”). 

Na tym tle warto zwrócić uwagę na działania, podejmowane w kra-
ju, a szczególnie na rekomendacje z konferencji, która odbyła się w dniu 
27 maja 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod hasłem „Me-
dia równych szans  – rola mediów w  kształtowaniu postaw tolerancji 
i  poszanowania różnorodności”16. Konferencja została zorganizowana 
pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Trakto-
wania we współpracy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, z udziałem 
m.in. przedstawicieli Policji. Jeden z paneli konferencji dotyczył problemu 
zdefiniowanego jako: „Różnorodność religijna, etniczna, narodowa i ję-
zykowa w mediach”. W szczególności podkreślano misję mediów publicz-
nych w sferze potrzeb mniejszości i promowania ich kultury. Zwracano 
uwagę na krótki czas antenowy przeznaczony dla programów skierowa-
nych do mniejszości etnicznych, narodowych i  religijnych, jak również 
na niekorzystny czas emisji programów oraz tendencję do umieszczania 
programów mniejszości w kanałach internetowych, a nie publiczno-do-
stępnych. Za problem uznano także konieczność edukacji przedstawicieli 
mediów w zakresie wiedzy historycznej i kulturowej. 

Wedle rekomendacji konferencji, środkami zaradczymi służącymi 
kształtowaniu postawy tolerancji byłyby m.in.:
•	 zmiana czasu emisji programów o tematyce mniejszości (narodowych, et-

nicznych, religijnych) i skierowanych do tych mniejszości (w tym progra-
mów w językach narodowych) na lepszy czas antenowy, w tym prime time; 

•	 otwarcie Redakcji Ekumenicznej TVP na nieekumeniczne związki wyzna-
niowe lub stworzenie nowej redakcji, np. Redakcji Programów Religijnych;

•	 ustalenie kwot czasowych dla tematyki mniejszości w mediach publicz-
nych, ale też odejście od skrajnej proporcjonalności w odniesieniu do 
czasu poświęcanego poszczególnym wyznaniom w programach o tema-
tyce religijnej na rzecz uprzywilejowania wyrównawczego;

16  http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/konferencja-media-rownych-szans-rola-
mediow-w-ksztaltowaniu-postaw-tolerancji-i (28.08.2015 r.).
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•	 promocja programów związanych z tematyką różnorodności kulturowej;
•	 zapewnienie przedstawicielom mniejszości uczestnictwa w Radach Pro-

gramowych stacji telewizyjnych;
•	 podjęcie działań edukacyjnych wobec przedstawicieli mediów – zwięk-

szenie wrażliwości międzykulturowej, wzmocnienie kompetencji mię-
dzykulturowych, niedyskryminujący język;

•	 zapewnienie udziału i realnego wpływu ekspertów na emitowane treści 
oraz realizowanie programów i audycji we współpracy z przedstawicie-
lami grup, których programy dotyczą17. 

Zakończenie

Podsumowując, warto podkreślić szczególną edukacyjną rolę mediów, 
która służy informowaniu społeczeństwa o prawach obywatelskich, moż-
liwości obrony tych praw, trybie postępowania i właściwych instytucjach. 
Przez wiele lat kwestie popełnienia przestępstw motywowanych kulturo-
wo były tematem tabu, nie przypisywano im tego szczególnego kontekstu, 
nie były one przedmiotem sankcji karnej, o ile równocześnie nie docho-
dziło do popełnienia pospolitego przestępstwa. Problematyka przestępstw 
z  nienawiści w dzisiejszym rozumieniu, pojawiła się w ustawodawstwie 
karnym dopiero wraz z wejściem w życie Kodeksu karnego z 1998 roku. 
Uprzednio obowiązujący Kodeks karny z 1969 roku, z oczywistych wzglę-
dów politycznych, sankcjonował jedynie nawoływanie do faszyzmu, pomi-
jając szerszy kontekst18. Zgłoszenie ówcześnie przez ofiarę przestępstwa, iż 
motywem jego popełnienia był aspekt kulturowy, wiązało się z dalszą pu-
bliczną stygmatyzacją (ujawnienie przed najbliższym środowiskiem, orga-
nami władzy publicznej – milicją, sądem). Współczesne media, propagu-
jąc – nawet za przyczyną tzw. politycznej poprawności – model tolerancji 
dla różnorodności kulturowej, pełnią zatem ważną rolę edukacyjną. 

17  Oprac. na podstawie: Rekomendacje z konferencji, źródło: http://rownetraktowanie.
gov.pl/aktualnosci/konferencja-media-rownych-szans-rola-mediow-w-ksztaltowaniu
-postaw-tolerancji-i (28.07.2015 r.).

18  L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 296.
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PROCES WDRAżANIA AUDyTU 
BEZPIECZEńSTWA – NA PRZyKłADZIE 

PARKU WODNEgO

PROCESS OF IMPlEMENTATION OF SAFETy AUDIT – 
BASED ON THE ExAMPlE OF WATER PARK

Iwona Michniewicz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechow-
skiego w Kaliszu

Abstract

The article presents an analysis of the implementation of a document 
called by the safety community an audit, expertise, opinion or analysis of 
the risks. Each of these elaborations can be either very useful or complete-
ly worthless material about involvement of people responsible for clients’ 
security at water recreation facilities. Purchasing elaboration (audit) is just 
a first step in process of ensuring the best safety conditions for staff and 
clients. It is essential to implement this document as accurately as pos-
sible and to enforce its recommendations to the maximum extent. The 
following article presents the best practices and materials that can be fully 
utilized for a number of designated water areas.

Key words: 

safety audit, procedures, safety at water recreation facilities

Abstrakt

Artykuł prezentuje analizę procesu wdrażania dokumentu nazywanego 
przez środowisko audytem bezpieczeństwa, ekspertyzą, opinią lub analizą 
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zagrożeń. Każde z tych opracowań może być zarówno bardzo przydatnym 
jak też zupełnie pozbawionym wartości materiałem, stanowiącym o zaan-
gażowaniu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo klientów na obiek-
tach rekreacji wodnej. Sam zakup usługi opracowania audytu to jedynie 
pierwszy krok w procesie realnego zapewnienia najlepszych warunków 
bezpieczeństwa klientów i pracowników. Niezmiernie istotne jest, aby do-
kument ten był jak najpełniej wprowadzony w życie, a zalecenia z niego 
wynikające zrealizowane w maksymalnym stopniu. W artykule przedsta-
wione zostały sprawdzone procedury i materiały, które można w pełni wy-
korzystać na wielu wyznaczonych obszarach wodnych.

Słowa kluczowe

audyt bezpieczeństwa, procedury, bezpieczeństwo na obiektach wodnych

Cel

Niniejsza praca ma przybliżyć procedury możliwe do wykorzystania 
w procesie optymalizacji standardów bezpieczeństwa na obiektach rekre-
acji wodnej. Przykładowe czynności podejmowane przez zarządzającego 
oraz zespół ratowniczy, mogą stanowić podstawę do obrony w sytuacji gdy 
dojdzie do wypadku. Sam „zakup” u zewnętrznego wykonawcy (nazywa-
nego czasem audytorem) opracowania dokumentu zwanego audytem bez-
pieczeństwa, ekspertyzą, opinią czy analizą zagrożeń, nie stanowi żadnego 
gwarantu dla organów ścigania, który może ochronić zlecającego przed 
odpowiedzialnością karną i/lub cywilną za skutki wypadku. Dlatego waż-
ne jest, aby każde takie opracowanie (opinia w zakresie bezpieczeństwa), 
była elementem w procesie szeroko rozumianej troski o jak najlepszą 
ochronę klientów obiektu1.

Wprowadzenie

Wiele obiektów całorocznych a także sezonowych kąpielisk, posiada 
opracowany na własne potrzeby dokument, nazywany w środowisku 
ratowniczym „audytem bezpieczeństwa”. Zaznaczenia wymaga fakt, że 
obowiązujące przepisy nie wymagają sporządzania takiego studium. 

1  R. Michniewicz, Opinia biegłego sądowego, 2016.
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Utrwalony jednak został pogląd, że posiadanie tego rodzaju opracowa-
nia, zapewnia bezpieczeństwo zarządzającym i ratownikom. Osoby wy-
konujące usługi (sporządzające audyty), niejednokrotnie inkasują wyso-
kie wynagrodzenia (kilka – kilkanaście tysięcy za jedno opracowanie). 
Zarządzający, którzy zlecają taką pracę odnoszą dzięki temu wrażenie, że 
są bezpieczni, gdyż oddali się w ręce specjalistów/ekspertów w dziedzinie 
ratownictwa. Często wręcz, jest na różnych szkoleniach kładziony nacisk 
na „konieczność” posiadania takowego opracowania. W przekonaniu 
o tym „obowiązku” ma utwierdzać zarządzających zapis z Ustawy z dnia 
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), art. 4.1.2 w brzmieniu: „Zapewnie-
nie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na: 
1) dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie 
podmiotami, o których mowa w art. 12 ust.1, analizy zagrożeń, w tym 
identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa 
osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawia-
nia sportu lub rekreacji”. Sam audyt jest przez jego wykonawców określa-
ny jako sposób analizy zagrożeń. 

Czym jest naprawdę dokument nazywany audytem bezpieczeństwa?
Zarówno zlecenie jak też przygotowanie takiej analizy, jest wyłącz-

nie dobrą wolą zarządzającego. Zlecają wykonanie takiego opracowania 
zazwyczaj osoby, które nie są specjalistami w dziedzinie ratownictwa 
i nie mają zaufania lub nie mają odpowiednio wysokospecjalizowanej 
osoby wśród własnych pracowników (ratowników, prawników). Zleca-
jący z reguły w trosce o bezpieczeństwo i zwyczajowy „święty spokój” 
przekazuje do opracowania na potrzeby własne, takie studium – pod-
miotowi lub osobie z zewnątrz. Zleceniobiorca przyjmuje wykonanie 
takiej usługi, która jest dedykowana konkretnemu obiektowi, jako swe-
go rodzaju „zestawu dobrych rad”, popartych analizą obowiązujących 
przepisów, specyfiki akwenu, własnego doświadczenia i dobrych prak-
tyk. W zasadzie nie powinno się używać określenia audyt, gdyż brak 
jest w polskim prawodawstwie usadowienia tego typu opracowań – dla 
ratownictwa wodnego. Innymi słowy: audyt w ratownictwie wodnym, 
jest niczym innym jak subiektywną opinią osoby (ew. zespołu), uznanej 

2  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).
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przez zlecającego za specjalistę w tej dziedzinie. Zapisy zawarte w takim 
dokumencie, są w związku z tym jedynie sugestiami, propozycjami czy 
wskazówkami, co do rozwiązań, mogących zapewnić bezpieczeństwo na 
danym obiekcie3. 

Jeśli zlecający przekazuje środki na wykonanie audytu, uznając jedno-
cześnie, iż do opracowania zatrudnił odpowiednią osobę/zespół/podmiot, 
to w konsekwencji winien:
1. przyjąć do stosowania wszystkie zalecenia audytora, lub
2.  przyjąć do stosowania część zaleceń – z wyjaśnieniem dlaczego nie bę-

dzie realizował pozostałych, lub
3. odrzucić zalecenia audytu w całości – uzasadniając powody tej decyzji.

W dalszej kolejności powinno się (przy założeniu, że audyt będzie 
wprowadzany):
1.  zapoznać ratowników i pozostałych pracowników z tymi fragmen-

tami opracowania – za których wykonywanie/realizowanie ponoszą 
oni odpowiedzialność, 

2.  zapewnić warunki do realizacji tych części audytu, które wymagają:
a)  dodatkowego zaangażowania środków (np. zakup sugerowanego 

sprzętu),
b)  opracowania dokumentów (np. dostosowanie obowiązujących regu-

laminów do propozycji z audytu),
c)  dokonania stosownych uzupełnień/zmian w umowach o pracę, 

w związku z dodaniem lub wykreśleniem obowiązków pracownikom,
d)  przeszkolenia zespołu w zakresie zalecanych procedur alarmowych, 

awaryjnych, wypadkowych etc.
3.  egzekwować wykonywanie czynności określonych w audycie przez 

wszystkich pracowników.
Dlatego, aby takie opracowanie nie pozostało jedynie spisem „życzeń” 

a stało się realnym wsparciem i stanowiło faktyczny wyraz troski o bez-
pieczeństwo, należy przeprowadzić procedurę wdrożeniową. Można to 
wykonać bez problemu, z zaangażowaniem własnego zespołu, pod opieką 
kierownika lub koordynatora.

Konkluzje

Prezentowany materiał stanowi schemat postępowania, wypracowany 
w drodze ustaleń z kierownictwem obiektu oraz grupą zatrudnionych ra-

3  R. Michniewicz, Opinia biegłego sądowego, op. cit.



119

Proces wdrażania audytu bezpieczeństwa…

towników, którzy systematycznie wprowadzali poszczególne zmiany i su-
gestie na własnym obiekcie.

W czasie procesu wdrażania, opierano się na:
1.  opiniach i uwagach ratowników (zarówno zgłaszanych ustnie jak i ze-

branych w formie anonimowej ankiety),
2.  przeprowadzonych próbach praktycznych (np. z użyciem nowego sprzę-

tu zakupionego zgodnie z zaleceniem audytora),
3. obserwacji pracy zespołu,
4.  analizy zapisów dokonywanych w dokumentacji obiektu (dzienniku 

pracy ratowników).
Opracowanie audytu stało się punktem wyjścia do wprowadzenia 

zmian, zaproponowanych przez specjalistów w tym dokumencie. Zarzą-
dzający zlecił dodatkowo proces wdrożenia audytu wraz z obowiązkiem 
sprawozdawania kolejnych etapów całego cyklu. Przygotowano harmo-
nogram i zasady współpracy ze wszystkimi ogniwami tego postępowania: 
kierownikiem obiektu, wdrażającym (audytorem), koordynatorem zespo-
łu ratowniczego i samych ratowników4. 

Opracowane dokumenty:
1. Zasady i warunki wdrażania audytu bezpieczeństwa na obiekcie.
2. Oświadczenie ratowników o zapoznaniu się z wybranymi dokumentami.
3. Ankieta dla ratowników.

Po każdym, ustalonym cyklu składane było sprawozdanie do zarządza-
jącego. Poniżej prezentowane są poszczególne materiały:
1. Zasady i warunki wdrażania audytu bezpieczeństwa na obiekcie.

Cel opracowania
Podstawą przygotowania niniejszego dokumentu, jest troska Zarządza-

jącego (nazwa obiektu), o zapewnienie najlepszych standardów bezpie-
czeństwa na obiekcie.

W związku z decyzją o bezpośrednim zatrudnieniu ratowni-
ków wodnych (z pominięciem firm/organizacji zewnętrznych), oraz 
uwzględniając propozycje zawarte w opracowanym audycie bezpie-
czeństwa, z  dnia (data) roku, Zarządzający uznał, że niezbędna jest 
pomoc w bieżącej analizie procesu wdrażania poszczególnych sugestii 
tego studium – w życie. 

Dobre przygotowanie merytoryczne ratowników, ich wysoka spraw-
ność fizyczna, zgranie zespołu ratowniczego, poczucie bezpieczeństwa 

4  I. Michniewicz, Proces wdrażania audytu bezpieczeństwa, Kalisz 2015.
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w  miejscu pracy, przyjazna atmosfera wewnątrz grupy, zaufanie do po-
szczególnych członków obsady a także wypracowane algorytmy postępo-
wania w różnych sytuacjach, stanowią o wartości i sile tego grona. 

Etapy wdrażania audytu bezpieczeństwa
Cały cykl wprowadzania audytu, składać się będzie z trzech części, 

opierających się o kwartały sprawozdawcze, realizowane przez okres jed-
nego roku. 

Etap I.
1.  Zapoznanie ratowników ze wszystkimi procedurami, opracowanymi 

na potrzeby obiektu, zarówno w odniesieniu do regulaminów, podzia-
łu obiektu na strefy i podstrefy (wraz z przydziałem stanowisk do po-
szczególnych stref nadzoru) a także dokumentacją, jaką mają prowa-
dzić. Ratownicy potwierdzą w formie pisemnej, przyjęcie do wiadomo-
ści i stosowania – zasady pełnienia dyżuru ratowniczego, opracowane 
dla obiektu.

2.  Ratownicy odbędą spotkanie z osobą wdrażającą audyt, w czasie które-
go będą mogli przedstawić swoje (dotychczasowe) rozwiązania w oma-
wianej materii. 

3.  Przez okres 2–3 tygodni obowiązywać będą procedury zalecone w au-
dycie, z ewentualnymi poprawkami nanoszonymi z uwzględnieniem 
warunków panujących na obiekcie. Poprawki zostaną opracowane 
przez wdrażającego.

4.  Ratownicy będą spotykać się z wdrażającym co najmniej raz w mie-
siącu, w celu bieżącego korygowania wszystkich procedur i zasad, 
mających obowiązywać w kompleksie. Dlatego muszą oni analizo-
wać wszelkie sytuacje, wydarzające się na (nazwa obiektu), by jak 
najlepiej dostosowywać procedury do panujących warunków i moż-
liwych zagrożeń. 

5.  W pierwszym kwartale powinna nastąpić ostateczna adaptacja audy-
tu (w odniesieniu do procedur i dokumentacji), uwzględniająca uwagi, 
przemyślenia i doświadczenie całego zespołu ratowniczego, zatrudnio-
nego w (nazwa obiektu). 

6.  Każdego miesiąca zostanie przygotowane sprawozdanie, podsumowu-
jące wykonane czynności. Raport będzie zawierał załączniki w formie 
m.in. poprawionych wersji procedur audytu, nowe dokumenty, zreali-
zowane inicjatywy etc.
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7.  Zwieńczeniem każdego kwartału będzie opracowanie zbiorcze, dzięki 
któremu Zarządzający uzyska pełną informację na temat stanu wdro-
żenia audytu. Kwartalne omówienie podjętych działań oraz wprowa-
dzonych zasad, pozwoli na wybór najlepszych rozwiązań, służących za-
pewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, przy uwzględnieniu 
możliwości zespołu ratowniczego, bieżących potrzeb, pojawiających się 
(potencjalnych) trudności i ponoszonych nakładów na tę część funkcjo-
nowania obiektu – w kolejnych okresach.
Etap II.

1.  Spotkania ratowników z wdrażającym – w miarę potrzeb, zgłaszanych 
przez którąkolwiek ze stron.

2.  Podnoszenie sprawności ratowniczej zespołu poprzez opracowywanie 
i realizację pozorowanych akcji ratowniczych w różnych wariantach 
(czasie, miejscu, sytuacji etc.).

3.  Schematyzacja postępowania wypadkowego, poprzez opracowanie al-
gorytmów różnych rodzajów zdarzeń.

4.  Realizacja co najmniej jednego cyklu doszkalającego (np. w zakresie ob-
serwacji, odpowiedzialności karnej, psychologii, i innych).

5.  Opracowywanie raportów miesięcznych. 
6.  Opracowanie sprawozdania kwartalnego. 

Etap III.
1.  Kontynuacja czynności etapu II.
2.  Rozpoczęcie „wychodzenia” do klienta  – włączanie użytkowników 

w  akcje, realizacja inicjatyw profilaktycznych, budowanie wizerunku 
obiektu i zespołu kompetentnego, przyjaznego, stanowiącego gwaran-
cję bezpieczeństwa.

3.  Przywiązanie ratowników do miejsca pracy, dalsza afiliacja zespołu 
i klientów w powiązaniu z obiektem.

4.  Opracowywanie raportów miesięcznych. 
5.  Opracowanie sprawozdania kwartalnego. 

Wszelkie, opracowane dokumenty, będą niezwłocznie przekazywane 
Zarządzającemu.

Propozycja zastosowania pragmatycznych rozwiązań w drodze do osią-
gania założonego celu
1.  Ratownicy muszą zapoznać się z opracowanymi dokumentami (z audy-

tem) – w części dotyczącej procedur, regulaminów, stref, etc.
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2.  Ratownicy muszą podpisać oświadczenia, potwierdzające fakt zapozna-
nia się i przyjęcia do stosowania tychże procedur. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

3.  Ratownicy winni zostać poddani weryfikacji umiejętności, w co naj-
mniej 3 próbach (wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym z dnia 21 czerw-
ca 2012 r., Dz.U. 2012 poz. 747), tj:
1) Przepłynięciu w czasie poniżej 8 minut dystansu 400 m.
2)  Przepłynięciu pod wodą odległości 25 metrów z podjęciem dwóch 

przedmiotów z dna.
3) Holowaniu manekina na dystansie 150 m. trzema sposobami.

4.  Ratownicy, którzy nie uzyskają odpowiednich czasów/nie wykonają 
prób  – będą mogli pozostać na stanowiskach, pod warunkiem pozy-
tywnego zaliczenia ww. prób w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. Za-
pis taki winien się znaleźć w ich obowiązkach – umowach o pracę. Je-
śli w ciągu tego czasu ratownicy nie spełnią tych warunków, zostanie 
z nimi rozwiązana umowa o pracę (zlecenie). 

5.  Proponuje się zapewnienie wszystkim ratownikom – w celu utrzyma-
nia wysokiej sprawności, nieodpłatnego (lub na bardzo preferencyjnych 
warunkach) dostępu do możliwości korzystania z pływalni, ewentualnie 
z sauny i siłowni – poza godzinami pracy.

6.  Należy na bieżąco kontrolować aktualność uprawnień ratowników, gdyż 
część z elementów jest ograniczona czasowo (np. członkostwo w pod-
miocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa oraz KPP).

7.  Należy zorientować cały zespół na stały rozwój, na samodoskonale-
nie poszczególnych jego członków i całej grupy. Winno się dołożyć 
wszelkich starań, by utrzymać wartościowych pracowników w (nazwa 
obiektu), związując ich stosownymi umowami, zapewniającymi kom-
fort dla obu stron, a także stale wzmacniać (różnymi metodami: na-
grodami, udostępnieniem obiektu na własne potrzeby, możliwością 
rozwoju etc.).
Proponowane brzmienie oświadczenia podpisywanego przez ratowni-

ków – rysunek 1. 
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Rys. 1. Oświadczenie ratowników o zapoznaniu się z wybrana dokumentacją.

Figure 1. Lifeguards’ statement about becoming acquainted with chosen documents.

Propozycja ankiety badającej opinię ratowników
Ankieta ewaluacyjna wdrażania audytu bezpieczeństwa w (nazwa 

obiektu) przeprowadzona wśród ratowników w dniach (termin) r.
Ankieta służy poznaniu Państwa opinii nt. procedur wdrażania audytu 

bezpieczeństwa w (nazwa obiektu). Zebrane informacje służyć będą dal-
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szemu doskonaleniu pracy zespołu ratowniczego i podnoszeniu bezpie-
czeństwa na obiekcie.

Cenimy sobie Państwa opinie, dlatego zwracamy się z prośbą o udziele-
nie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Data: ………………………………… Wiek: ………………….lat Płeć: 
K M 
1.  Jak ocenia Pan/i przygotowane na potrzeby (nazwa obiektu) procedury? 

Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza oce-
nę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką. 
1....................2....................3....................4....................5

2.  Czy ma Pan/i uwagi lub sugestie do wdrażanych procedur? 
 TAK NIE
Jeśli TAK – to proszę opisać – jakie:
Uwagi: 

3.  Czy uważa Pan/i, że należy przeprowadzić weryfikację umiejętności 
(sprawności) ratowników?
 TAK NIE
Niezależnie od udzielonej odpowiedzi, proszę podać krótkie uzasad-

nienie:
4.  Co jest dla Pana/i największą trudnością / problemem w pracy na (na-

zwa obiektu)? 
5.  Jak ocenia Pan/i przygotowanie zespołu ratowniczego (merytorycz-

ne, fizyczne) do pracy w (nazwa obiektu)? Proszę zaznaczyć ocenę na 
pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bar-
dzo wysoką. 
1....................2....................3....................4....................5

6.  Proszę ocenić swoje zaufanie do pozostałych członków zespołu ratowni-
czego. Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 ozna-
cza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką. 
1....................2....................3....................4....................5

7.  Jak ocenia Pan/i dziennik pracy zespołu ratowniczego przygotowany 
dla (nazwa obiektu)? Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, 
gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką. 
1....................2....................3....................4....................5
Uwagi: 
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8.  Jak ocenia Pan/i podział stref nadzoru przypadających na poszczegól-
nych ratowników? Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, 
gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką. 
1....................2....................3....................4....................5
Uwagi: 

9.  Gdyby miał/a Pan/i na to wpływ, to co zmieniłby/łaby Pan/i w funkcjo-
nowaniu zespołu – dla poprawy bezpieczeństwa na obiekcie? 

10.  Co należy Pana/i zdaniem bezwzględnie uczynić w ciągu następnych 
dni/tygodni, by (nazwa obiektu) był bardziej bezpieczny dla klientów? 

11.  Jak ocenia Pan/i współpracę z kierownikami zmiany? Proszę zaznaczyć 
ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, 
a 5 bardzo wysoką. 

1....................2....................3....................4....................5
Uzasadnienie:

12.  Jak ocenia Pan/i współpracę z koordynatorem zespołu ratowniczego? 
Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza oce-
nę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką. 

1....................2....................3....................4....................5
Uzasadnienie:

13.  Jak ocenia Pan/i współpracę z pozostałymi pracownikami (nazwa 
obiektu)? Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 
1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką. 

1....................2....................3....................4....................5
Uzasadnienie:

14.  Czy chciałby/łaby Pan/i doskonalić swoja wiedzę i umiejętności w ra-
townictwie wodnym?

 TAK NIE
Jeśli tak – to w jakim zakresie:

15.  Z jakimi częściami (informacjami) z opracowanego dla (nazwa obiek-
tu) audytu, został/a Pan/i zapoznany/a?

16.  Z jakimi częściami (informacjami) z opracowanego dla (nazwa obiek-
tu) audytu, chciałby/łaby się Pan/i zapoznać?

17.  Czy uważa Pan/i, że w chwili obecnej na obiekcie jest bezpiecznie?
 TAK NIE
Uzasadnienie:
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17.  Proszę w tym miejscu napisać wszelkie sugestie, wnioski, obawy etc., 
które mogą być przydatne w udoskonalaniu warunków związanych 
z bezpieczeństwem (nazwa obiektu). 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
Mamy nadzieję, że pomoże nam to wypracować najlepsze możliwe roz-

wiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa klientom (nazwa obiektu).
Prosimy o zwrot wypełnionej ankiety najpóźniej do dnia (termin) 

roku – do działu kadr.

Praktyczne znaczenie 

Tak wdrażany audyt bezpieczeństwa, może posłużyć jako istotny element 
obrony, w procesie sądowym – po zaistniałym wypadku na obiekcie. Za-
kup niezbędnego sprzętu, odpowiednie oznakowanie, opracowanie doku-
mentów (regulaminów, procedur, schematów postępowania), zatrudnie-
nie wykwalifikowanej kadry, włączenie specjalistów zewnętrznych a także 
bieżący nadzór nad wysoką jakością obsługi (w każdym wymiarze) – łącz-
nie stanowią o trosce i stałej dbałości mającej zapewnić możliwe najlepsze 
warunki bezpieczeństwa na zarządzanym obiekcie.

Warto a wręcz należy do procesu wdrażania audytu na obiekcie – włą-
czyć zespół ratowniczy. Ostatecznie to właśnie ta grupa odpowiada za 
zdrowie i życie klientów. Stąd informacje pochodzące z przykładowej an-
kiety  – mogą być bardzo przydatne w formułowaniu strategii działania 
w poszczególnych przypadkach, we wprowadzaniu zmian czy tworzeniu 
nowych regulacji. Pamiętać należy, że współtworzenie zasad (w każdym 
miejscu) wiąże się z większym przekonaniem o ich wartości. Dlatego, gdy 
narzucamy ratownikom gotowe normy i zasady – często pozostają w opo-
zycji do tych rozwiązań. Gdy zaś są ich autorami (choćby częściowo) bar-
dziej się z nimi identyfikują, cenią je i przestrzegają.

Tak więc – za obowiązujący i zalecony do przestrzegania można uznać 
audyt (opinię), tylko wówczas, gdy realizuje się jego zapisy w całości lub 
opracowuje na jego kanwie własne zasady bezpieczeństwa (dostosowane 
do konkretnych możliwości i specyfiki obiektu). W konsekwencji zarzą-
dzający winien zatwierdzić takie opracowanie do wdrożenia, a ratownicy 
winni otrzymać i przyjąć taki zbiór reguł do przestrzegania/stosowania 
(a nie tylko zapoznania z jego treścią). Końcowym elementem jest oczy-
wiście egzekwowanie przyjętych postanowień i zasad przez pracowników5.

5  Michniewicz R., Opinia biegłego sądowego, op. cit.
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Abstract

Injuries of the ankle joint affect mainly sportsmen and persons having 
physical activity. The causative agent of injury is the most common ab-
normal motor pattern. This is evidently an element belonging to the wider 
security culture. The important goal of therapy for the doctor and physio-
therapist is to back the sportsman to his activity as soon as possible. There-
fore, developing patterns of physiotherapy using the principles of logistics, 
will allow for good planning the next stages of the proceedings and to 
shorten the duration of therapy. Present paper describes the process of re-
habilitation of patients after injuries of the ankle in the context of security 
culture, discipline that begins to dynamically develop in safety science. 
The proceedings are in an acute state; The initial, early, late and functional 
phase of rehabilitation and rehabilitation stages: immobilization, restore 
joint function, restore recreational activities, sports rehabilitation stage. 
Among the pieces correctly carried out rehabilitation of the authors count-
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ed: the restoration of the physiological range of motion, muscle strength-
ening, training and active restoration of proprioception.

Key words

security culture, ankle joint, the stages of rehabilitation, quality of life, 
danger 

Abstrakt 

Urazy w obrębie stawu skokowo-goleniowego dotyczą głównie sportow-
ców i osób wykazujących wysoką aktywność fizyczną. Czynnikiem wy-
wołującym łańcuch zaburzeń patologicznych jest najczęściej nieprawi-
dłowy wzorzec ruchowy. Jest to ewidentnie element należący do szeroko 
rozumianej kultury bezpieczeństwa. Dla lekarza i fizjoterapeuty istot-
nym celem terapii jest, by zawodnik jak najszybciej wrócił do pracy. Dla-
tego opracowuje się wzorce postępowania fizjoterapeutycznego, które 
przy użyciu zasad logistyki pozwolą na dobre rozplanowanie kolejnych 
etapów postępowania i maksymalne skrócenie czasu trwania terapii. Ni-
niejsza praca opisuje proces rehabilitacji pacjentów po urazach stawu 
skokowo-goleniowego w kontekście kultury bezpieczeństwa, subdyscy-
pliny jaka zaczyna dynamicznie rozwijać się w naukach o bezpieczeń-
stwie. Przedstawione zostało postępowanie w stanie ostrym; początkowa, 
wczesna, późna i funkcjonalna faza rehabilitacji oraz etapy rehabilitacji: 
unieruchomienie, przywracanie funkcji stawu, przywracanie aktywności 
rekreacyjnej, etap rehabilitacji sportowej. Wśród elementów prawidło-
wo prowadzonej rehabilitacji autorzy wymienili: przywrócenie fizjolo-
gicznego zakresu ruchu, wzmocnienie siły mięśniowej, trening aktywny 
i przywrócenie propriocepcji.

Słowa kluczowe

kultura bezpieczeństwa, staw skokowo-goleniowy, etapy rehabilitacji, ja-
kość życia, zagrożenie

Wprowadzenie 

Podczas życia osobniczego organizm człowieka poddawany jest zróżni-
cowanym obciążeniom. Wynika to z fizjologicznej potrzeby ruchu, do-
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skonalenia sprawności, wymogów wykonywanego zawodu, czy uprawia-
nia sportu1.

Wyczynowy sportowiec urazy podczas treningu czy zawodów ma wpi-
sane w tzw. ryzyko zawodowe2. Intensywne zwiększanie wydolności or-
ganizmu i siły mięśniowej przyspiesza zużycie tkanek, co naraża (te ge-
netycznie mniej wartościowe) na mikrourazy. Zsumowane mikrourazy 
w krótkim czasie prowadzą do kontuzji3. Najczęściej czynnikiem wywo-
łującym łańcuch zaburzeń patologicznych jest nieprawidłowy wzorzec 
ruchowy4. Pojęcie kultury bezpieczeństwa istotne w niniejszej rozprawie, 
ujmowane jest jako „ogół materialnych i pozamaterialnych elementów 
utrwalonego dorobku człowieka, służącym kultywowaniu, odzyskiwaniu 
(gdy utracono) i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa określonych pod-
miotów”5. Zjawisko to współtworzą trzy przenikające się wymiary:
– mentalno-duchowy (wymiar indywidualny),
– organizacyjno-prawny (wymiar społeczny),
– materialny6.

Biorąc pod uwagę, że ludzka cielesność i dobrostan człowieka w tym 
zakresie należą do obszaru trzeciego, fizycznego filaru kultury bezpie-
czeństwa, autorzy koncentrują się na rodzaju przypadków zagrożeń ura-
zów określonego stawu. Tego typu sytuacje mają bowiem często miejsce 
w  przypadku urazów w obrębie stawu skokowo-goleniowego. Istotnym 
jest, by zawodnik jak najszybciej wrócił do pracy. W tym celu opracowuje 
się wzorce postępowania fizjoterapeutycznego, które przy użyciu zasad lo-
gistyki pozwolą na dobre rozplanowanie kolejnych etapów postępowania 
i maksymalne skrócenie czasu trwania terapii.
1  W. Dega, Ortopedia i rehabilitacja, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, War-

szawa 1964; J.A. Onate, J.S. Everhart, D.R. Clifton, T.M. Best, J.R. Borchers, A.M. Chau-
dhari, Physical Exam Risk Factors for Lower Extremity Injury in High School Athletes, 
“A Systematic Review. Clin J Sport Med”, 2015, Dec 22.

2  G.J. Browne, P.L.J. Barnett, Common sports-related musculoskeletal injuries presenting 
to the emergency department, “Journal of Paediatrics and Child Health”, 2016, nr 52(2), 
s. 231–236.

3  S. Sammito, N. Gundlach, I. Böckelmann, Injuries caused during military duty and leisu-
re sport activity, “Work”, 2016, vol. 54, no. 1.

4  A. Dziak, S. Tayara, Urazy i uszkodzenia w sporcie, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2000, 
Tom 1, Numer 2, s. 105–110.

5  J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, „Kultura bezpieczeństwa. Nauka
-praktyka-refleksje”, 2016, nr 21, s. 13.

6  Ibidem, s. 14.
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Tego typu zagrożenia związane z kontuzjami na które narażony jest 
każdy sportowiec, nawiązują do trzeciego strumienia kultury bezpieczeń-
stwa, którym jest, powołując się na definicję kultury bezpieczeństwa Ma-
riana Cieślarczyka, wymiar materialny7. Trzeci strumień opiera się na cie-
lesności oraz fizyczności, w całości obejmując materialne aspekty ludzkiej 
egzystencji. Egzystencja ta składa się z trzech wymiarów (biologicznego, 
społecznego oraz duchowego), z których to każdy, narażony jest na roz-
maite zagrożenia, w tym zagrożenia rozwoju. Zagrożenie rozpatrywane 
jest również jako zjawisko wtórne do bezpieczeństwa, a określenie to ro-
zumiemy jako „uświadomione lub nieuświadomione (…) wysokie praw-
dopodobieństwo poniesienia straty istotnej wartości [niematerialnego lub 
materialnego, istotnego dla podmiotu dobra] lub doraźnej albo trwałej 
utraty potencjalności tego podmiotu do szeroko pojmowanego rozwoju”8. 
Kultura bezpieczeństwa służy człowiekowi do realizacji określonych celów, 
którym jest m.in. sprawowanie kontroli nad występującymi zagrożeniami, 
minimalizowanie poziomu odczuwanego zagrożenia i odzyskiwanie cał-
kowitego poczucia bezpieczeństwa9. 

Celem niniejszej pracy jest opracowanie schematu postępowania re-
habilitacyjnego z pacjentami chcącymi po urazie w obrębie stawu sko-
kowego szybko wrócić do aktywności sprzed zdarzenia. Elementy takie 
mają znaczenie zarówno dla sportowców jak i dla efektywnego funkcjo-
nowania członków uzbrojonych formacji mundurowych, nie mówiąc 
o osobach cywilnych.

Powrót do sprawności po urazie w stawie skokowo-goleniowym

Uraz w stawie skokowo-goleniowym może uszkadzać nerwy zaopatrujące 
ten obszar. Wykazano, że u części pacjentów po ok. 2 tygodniach od zda-
rzenia, w urazach skrętnych I i III stopnia, występują elektromiograficzne 
nieprawidłowości nerwów obwodowych.

Prędkość przewodzenia nerwu strzałkowego może zmniejszać się 
w czasie od 4 do 22 dni po urazie.

7  M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podla-
skiej, Siedlce 2010, s. 210.

8  J. Piwowarski, Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeń-
stwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Kra-
kowie, Kraków 2015, s. 22.

9  Ibidem, s. 14.



132 

Agnieszka Pedrycz, Beata Budzyńska

Możliwe przyczyny uszkodzenia nerwów: to zespół ciasnoty, krwiak 
i trakcja nerwów.

Przy prawidłowym i przemyślanym postępowaniu fizjoterapeutycz-
nym, po urazach częściowych i izolowanych I stopnia, powrót do aktyw-
ności następuje po ok. 3–5 tygodniach od urazu. W obrażeniach II stopnia 
sprawność można uzyskać po ok. kilkunastu tygodniach, a III stopnia po 
ok. 5–7 miesiącach od urazu. Jeśli w urazach III stopnia występuje rów-
nież uszkodzenie więzozrostu lub złamanie, czas rekonwalescencji wydłu-
ża się10.

Głównym celem rehabilitacji jest rozwój siły i kontroli nerwowo-mię-
śniowej.

Postępowanie w ostrym stanie pourazowym w obrębie stawu skoko-
wo-goleniowego

Przez szereg lat w przypadku postępowania po urazie w obrębie stawu 
skokowo-goleniowego obowiązywał schemat „RICE”. Jest to skrót z języka 
angielskiego i oznacza: odpoczynek, chłodzenie, kompresja i odciążenie 
(Rest Ice Compression Elevation). Czynności te powinny być wykonywa-
ne w ciągu kilku minut od wystąpienia urazu. Po wypadku i ocenie lekarza 
zakazane jest wykonywanie ruchu, chłodzi się okolice uszkodzonego sta-
wu, zakłada miękki ucisk – kompresję i odciąża kończynę11.

Obecnie schemat „RICE” został rozszerzony i przyjęto nazwę „PRI-
CEMM”. Skrót: „PRICEMM” oznacza: ochronę, odpoczynek, chłodzenie, 
kompresję, odciążenie/wysokie ułożenie kończyny, leczenie, mobilizację 
(Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation, Madication, Mobilisation)12.

Istotny dodany element do postępowania w ostrym uszkodzeniu sta-
wu skokowo-goleniowego to ochrona kończyny przed dalszymi urazami, 
co nie jest równoznaczne z odpoczynkiem. Zwrócono również uwagę na 
konieczność leczenia farmaceutycznego lekami przeciwbólowymi, prze-
ciwzapalnymi, przeciwobrzękowymi. U podłoża szybkiego powrotu do 

10  A. Czamara, Physiotherapeutic treatments after surgery of total Achilles tendon repture. 
“Journal of Orthopaedic Surgery and Research”, 2007, nr 1 (5), s. 75–93.

11  P.J. van der Wees, E.J. Hendriks, M.J. Jansen, H. van Beers, R.A. de Bie, J. Dekker, 
Adherence to physiotherapy clinical guideline acute ankle injury and determinants of 
adherence: a cohort study, “BMC Musculoskelet Disord.”, 2007, May 22; 8:45.

12  G.J. Browne, P.L.J. Barnett, Common sports-related…, op. cit.; A. Czamara, Postępo-
wanie fizjoterapeutyczne po obrażeniach tkanek miękkich stawu skokowo-goleniowego, 
“Journal of Orthopaedic Surgery and Research”, 2008, nr 4 (12).
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sprawności leży wczesna mobilizacja, która stała się jednym z punktów 
schematu postępowania.

Fazy rehabilitacji po urazie w obrębie stawu skokowo-goleniowego

W celu logistycznego uporządkowania procesu fizjoterapii pourazowej 
podzielono go na cztery fazy: faza początkowa, wczesna rehabilitacja, póź-
na rehabilitacja i faza funkcjonalna. Czas trwania każdej z nich zależy od 
indywidualnego procesu gojenia i nie jest możliwy do przewidzenia.

Faza początkowa rehabilitacji.
Postępowanie w tej fazie ogranicza się do działania przeciwbólowego, 

przeciwzapalnego oraz przeciwobrzękowego. Cel ten należy osiągnąć łą-
cząc leczenie farmakologiczne i postępowanie fizjoterapeutyczne. Miej-
scowe i ogólne stosowanie leków niesterydowych i przeciwzapalnych 
zmniejsza bolesność, obrzęk oraz poprawia jakość życia. Zachowania 
wspomagające to odpoczynek, uniesienie kończyny, chłodzenie, kompre-
sja. Przyspieszenie procesu gojenia w tej fazie można osiągnąć stosując 
ultradźwięki i elektroterapię.

Już w tej fazie należy jak najszybciej rozpocząć naukę chodzenia – 
bez obciążania chorej kończyny w celu zachowania koordynacji nerwo-
wo-mięśniowej13.

Faza wczesna rehabilitacji. 
Faza ta oparta jest na terapii manualnej i kinezyterapii. Ma ona na celu 

przywrócenie fizjologicznego zakresu ruchu w stawie skokowo-golenio-
wym. Na tym etapie pacjent rezygnuje już z przewlekłego unieruchomie-
nia kończyny. W uzasadnionych przypadkach może okresowo pozostawać 
jeszcze w ortezie. W tej fazie należy rozpocząć lub jeśli wcześniej została 
rozpoczęta, kontynuować fizykoterapię, w tym krio- i elektroterapię w celu 
ciągłego zmniejszania bólu i obrzęku14.

Elementem nowym wprowadzonym do rehabilitacji na tym etapie jest 
ruch. Powinien on być spokojny, pasywny (ćwiczenia izometryczne, dre-
naż limfatyczny). Celem wprowadzonego ruchu jest dalsze zmniejszanie 
obrzęku oraz rozciąganie więzadeł stawu i następujące po tym zwiększenie 
zgięcia grzbietowego.

13  C. Zöch, V. Fialka-Moser, M. Quittan, Rehabilitation of ligamentous ankle injuries, a re-
view of recent studies, “British Journal of Sports Medicine”, 2003, nr 37(4), s. 291–295.

14  Ibidem.
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Powoli można rozpocząć naukę chodu z kulami w częściowym lub cał-
kowitym odciążeniu kończyny, w zależności od rodzaju i stopnia uszko-
dzenia tkanek miękkich w obrębie stawu i współistniejących uszkodzeń15.

Faza późna rehabilitacji.
Faza oparta na treningu siły mięśniowej. Jest to trening izokinetyczny. 

Efektem działań rehabilitacyjnych w tej fazie powinna być poprawa wydaj-
ności i wytrzymałości mięśni w obrębie leczonego stawu oraz eliminacja 
deficytów propriocepcji. Faza kończy się w momencie, kiedy pacjent jest 
w stanie tolerować pełne obciążanie chorej kończyny.

Faza funkcjonalna rehabilitacji przygotowuje pacjenta do powrotu do 
pełnej aktywności fizycznej sprzed urazu16.

Etapy rehabilitacji po urazie w obrębie stawu skokowo-goleniowego

Kolejną logistyczną strategią, jest podział procesu rehabilitacji stoso-
wanej w trakcie powracania do sprawności po urazie stawu skokowo-
goleniowego, na etapy. Etapy te, odwzorowują stan sprawności stawu. 
Są dla pacjenta elementem miarodajnym i mobilizującym. Wśród nich 
wyróżniamy: etap unieruchomienia, etap przywracania funkcji stawu, 
etap przywracania aktywności rekreacyjnej (treningu rehabilitacyjnego) 
i etap fizjoterapii sportowej

Unieruchomienie.
Jest podstawowym leczeniem napięcia funkcjonalnego. Najczęstszy typ 

unieruchomienia w przypadku urazów w obrębie stawu skokowo-golenio-
wego w postaci skręcenia, to opatrunek gipsowy. Kończynę umieszcza się 
w nim w zgięciu podeszwowym stopy. W takim przypadku, po zaprzesta-
niu unieruchomienia, należy nauczyć pacjenta poruszania się z kulami po 
powierzchni równej, po schodach, z odciążeniem stawu pełnym i częścio-
wym. Inny stosowany rodzaj unieruchomienia to but ERCAST. W tym 
opatrunku pięta zostaje uniesiona. Kolejny sposób – łuska daje możliwość 
regulacji ustawienia stopy. W przypadku urazów skrętnych I stopnia oraz 
pomiędzy I a II stopniem można zastosować stabilizatory ze stabilizacją 
boczną stawu skokowego typu ERCAST. Unieruchomienie typu ERCAST 
daje możliwość rozpoczęcia wczesnej fizjoterapii pacjenta.

Unieruchomienie kończyny po urazie stymuluje produkcję kolagenu.

15  A. Czamara, Postępowanie fizjoterapeutyczne…, op. cit.
16  C. Zöch, V. Fialka-Moser, M. Quittan, Rehabilitation of ligamentous…, op. cit.
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Na etapie unieruchomienia ważne jest, w pierwszych kilku dniach po 
urazie, okładanie stawu lodem. Zabiegi te trwające 15 minut powinny być 
powtarzane co 3–4 godziny. W następnych dniach można stosować krio-
terapię miejscowa trwającą 2–3 minuty17.

Badania wykazały, że dla pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia, 
krioterapia rozpoczęta w ciągu 36 godzin po urazie jest statystycznie bar-
dziej skuteczna niż terapia ciepłem. Oceniani pacjenci z urazem skrętnym 
stawu skokowego czwartego stopnia, u których zastosowano krioterapię 
osiągnęli pełną aktywność w 13,2 dnia, a ci, stosujący terapię ciepłem 
w  33,3  dnia. Warunkiem było wszczęcie krioterapii w przeciągu pierw-
szych 36 godzin po urazie18.

Przywracanie funkcji stawu.
Ten etap można rozpocząć już po kilku dobach od rozpoczęcia unieru-

chomienia. Warunkiem jest ustąpienie bólu.
W celu wzmocnienia siły mięśni oddziałujących na uszkodzony staw, 

a z czasem również innych mięśni, należy wykonywać ćwiczenia izo-
metryczne. Trzeba je wykonywać w dwóch seriach po 6–8 powtórzeń 
dla poszczególnych grup mięśniowych na przemian dla jednej i drugiej 
kończyny dolnej. Napięcie izometryczne powinno trwać ok. 4 sekundy, 
po czym następuje przerwa ok. 6–7 sekund. Seria trwa 2–3 minuty. Pa-
cjent robi przerwy pomiędzy seriami, które wynoszą również 2–3 mi-
nuty. Początkowo napięcia izometryczne mięśni podudzia nie powinny 
przekraczać 25% maksymalnego napięcia izometrycznego uzyskanego 
w zdrowej kończynie. Z czasem napięcie można zwiększać o ok. 5–10% 
tygodniowo, a  pojedyncze ćwiczenia izometryczne do 5–6 sekund 
i 5–6 sekund przerwy.

Zawsze należy uwzględniać indywidualne możliwości pacjenta, a ćwi-
czenia przerwać w przypadku pojawienia się bólu.

Po około dwóch tygodniach można włączyć fizykoterapię pod postacią 
stymulacji mięśni polem magnetycznym. Natężenie wyjściowe nie powin-
no być większe niż 10–15 Gs, a częstotliwość impulsu 10–15 Hz, kształt 
impulsu sinusoidalny, czas 20–25 minut z przerwami co 1,5–2 sekundy. 
Parametry należy zwiększać stopniowo.

17  A. Czamara, Postępowanie fizjoterapeutyczne po obrażeniach tkanek…, op. cit.
18  J.E. Hocutt JR, R. Jaffe, C.R. Rylander, J.K. Beebe, Cryotherapy in ankle sprains, “The 

American Journal of Sports Medicine”, 1982, vol. 10 no. 5, s. 316–319.
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Przywracanie aktywności rekreacyjnej.
Rehabilitację tego etapu można rozpocząć dopiero w chwili, gdy zosta-

nie przywrócony pełen zakres ruchów. Podczas przywracania aktywności 
rekreacyjnej pacjent zwykle przebywa już w domu. Ćwiczenia powinny 
mu zajmować ok. 4 godzin dziennie, po 2 serie dla każdej z grup mięśnio-
wych. Z każdym tygodniem liczba napięć izometrycznych w serii powinna 
się zwiększać19.

W momencie kiedy pacjent całkowicie już obciąża nogę, co nie wywo-
łuje bolesności, powinien rozpocząć ćwiczenia proprioceptywne i wyko-
nywać je do odzyskania równowagi i kontroli postawy20.

Etap fizjoterapii sportowej.
Stabilność stawu skokowego jest warunkiem niezbędnym do rozpoczę-

cia rehabilitacji sportowej.
W tym etapie, pacjent z pełnym zakresem ruchów w stawie skokowo-

goleniowym, bez bólu i obrzęku może rozpocząć pracę nad wzmacnia-
niem mięśni. Jest to niezbędne do szybkiego odzyskiwania pełnej spraw-
ności i ważne w zapobieganiu kolejnej kontuzji. Wykonywane w tej fazie 
ćwiczenia powinny skupić się na mięśniach strzałkowych. Niewystarczają-
ca siła w tej grupie mięśni jest przyczyną niestabilności stawu skokowego 
i nawracających kontuzji.

Po ćwiczeniach izometrycznych, pacjent rozpoczyna dynamiczne ćwi-
czenia oporowe, za pomocą ciężaru kostki lub oporu opaski elastycznej21. 
Dobrym, wspomagającym ćwiczeniem jest podnoszenie na palcach oraz 
chodzenie na piętach i palcach.

Elementy prawidłowej rehabilitacji

Cztery elementy prawidłowo prowadzonej rehabilitacji to: 1. przywróce-
nie fizjologicznego zakresu ruchu, 2. wzmocnienie siły mięśniowej (ćwi-
czenia progresywne) 3. trening aktywny 4. przywrócenie propriocepcji.

Rehabilitacja po uszkodzeniu w obrębie stawu skokowo-goleniowego 
powinna się rozpocząć już w dniu urazu i trwać do czasu kiedy chód jest 
bezbolesny, a pacjent osiągnął pełną aktywność. W badaniach przepro-
wadzonych na grupie żołnierzy udowodniono, że brak rehabilitacji skrę-

19  A. Czamara, Physiotherapeutic treatments…, op. cit.
20  M.W. Wolfe, C.G. Mattacola, L.C. McCluskey, Management of Ankle Sprains, “Ameri-

can Family Physician”, 2001, 1;63(1), s. 93–105.
21  Ibidem.
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ceń stawu skokowego znacznie opóźnia powrót do służby. Jest to różnica 
nawet kilku miesięcy. Działanie według ustalonego schemat rehabilitacji 
jest kluczowe dla przyspieszenia powrotu do zdrowia i zapobiega prze-
wlekłej niestabilności22.

Ćwiczenia zwiększające zakres ruchu w stawach
Do ćwiczeń, które zwiększają zakres ruchu w stawach zaliczamy mię-

dzy innymi te rozciągające ścięgno Achillesa. Rozciąganie tego ścięgna 
powinno się rozpocząć już po 48 godzinach, a po 72 godzinach po kon-
tuzji, powinno ono być już rozciągnięte23. Wykonuje się je do granicy 
bólu przez 15 do 30 sekund, 5 powtórzeń, 3 do 5 razy dziennie. Ćwicze-
nie bez obciążenia polega na użyciu taśmy tak, by wyciągnąć stopę w kie-
runku twarzy. Ćwiczenie z obciążeniem to stanie piętami na podłodze ze 
zgiętymi kolanami.

Kolejne ćwiczenie zwiększające zakres ruchu w stawie skokowo-gole-
niowym zostało nazwane: „Alfabet” i polega na przesuwaniu stopy w wielu 
płaszczyznach rysując litery alfabetu (małe i wielkie). Ćwiczenie powtarza-
ne 4 do 5 razy dziennie może być wykonywane w połączeniu z krioterapią.

Ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową.
Wśród ćwiczeń wzmacniających siłę mięśniową wyróżniamy ćwiczenia 

izometryczne i izotoniczne.
Podczas ćwiczeń izometrycznych mięśnie są napięte, ale nie zmienia 

się ich długość. Oporem może być nieruchomy obiekt (ściana lub podło-
ga) lub stopa przeciwna. Wykonując konkretne ćwiczenie (zgięcie stopy 
grzbietowe, podeszwowe, nawrócenie, odwrócenie) powinno się przytrzy-
mać ruch przez 5 sekund i wykonać 10 powtórzeń. Taką serię należy po-
wtórzyć trzy razy dziennie. Ćwiczenia wykonuje się tylko w pozycjach, 
które nie powodują bólu.

Ćwiczenia izotoniczne polegają na rytmicznym wydłużaniu i kurczeniu 
się mięśni, w obrębie aktywnej części ciała, przy ich stałym naprężeniu. 
W rehabilitacji po urazie stawu skokowo-goleniowego główny nacisk kła-
dziony jest na część ekscentryczną. Ćwiczenia powinny być wykonywane 
powoli, pod kontrolą. Pomocne są ciężarki lub gumowe taśmy. Proporcje 
ruchu powinny być następujące: po przytrzymaniu ruchu dla elementu 
koncentrycznego przez 1 sekundę należy przytrzymać ruch w ekscen-

22  Ibidem.
23  Ibidem.
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trycznym składniku przez ponad 4 sekundy. Wykonać dwa razy dziennie 
trzy serie po 10 powtórzeń.

Trening przywracający aktywność fizyczną
Ćwiczenia zalecane w celu poprawy aktywności fizycznej u pacjentów 

po urazie stawu skokowo-goleniowego to marsz przechodzący w trucht 
i trucht przechodzący w bieg. Zasadą jest, że przy braku odczuwania bólu, 
pacjent połowę dystansu pokonuje marszem, połowę truchtem, a jeśli 
może już biec, 50% dystansu to trucht, 50% bieg. Jest to ostatnia faza re-
habilitacji stawu skokowego, a zrealizowanie jej jest istotne dla odzyskania 
stabilności stawu skokowego24.

Pacjent, który chce powrócić do sportu wyczynowego może wyma-
gać dodatkowej terapii sportowej. Powinna ona być nadzorowana przez 
uprawnionego trenera sportowego lub fizjoterapeutę sportowego, któ-
ry zna fizyczne wymagania niezbędne w danym sporcie uprawianym 
przez pacjenta25. 

Ćwiczenia przywracające propriocepcję.
Wiele urządzeń zostało zaprojektowanych specjalnie dla tej fazy reha-

bilitacji. Za pomocą tych urządzeń można skutecznie przywrócić wysoki 
poziomu funkcjonalności.

Najprostszym urządzeniem do treningu proprioceptywnego jest beret 
równoważny i półberet. Pacjent staje na berecie na jednej nodze i przenosi 
ciężar ciała. Trening może być urozmaicany poprzez wykonywanie ćwi-
czenia na różnych wysokościach oraz z zamkniętymi oczami.

Innym sposobem trenowania propriocepcji jest spacer po różnych po-
wierzchniach. Chodzić należy w sposób normalny lub od pięty do pal-
ców zaczynając od powierzchni twardej jak płaska podłoga, a kończąc na 
powierzchni nierównej. Spacerować można z otwartymi lub zamkniętymi 
oczami z oporem lub bez.

Podsumowanie

Uważa się, że żadne uszkodzenie tkanek narządu ruchu nie goi się bez 
śladów. Do wyleczenia uszkodzonej tkanki dochodzi jedynie w przypadku 
zastąpienia wysokowartościowej tkanki mięśniowej, ścięgnistej, więzadło-
wej, tkanką niepełnowartościową. Pod wpływem licznych stłuczeń lub na-
derwań pojawiają się blizny i komórki mięśniowe, które w różnym stopniu 

24  Ibidem.
25  Ibidem.
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utraciły kurczliwość, siłę i wytrzymałość. W przypadku więzadeł, ścięgien 
i torebek stawowych jest podobnie. Tracą one naturalną elastyczność, wy-
stępuje ograniczony zakres ruchów, doprowadza to do patologicznej wiot-
kości stawu26.

W urazach narządu ruchu bardzo ważne jest kierowanie się zbiorem 
reguł, które niewątpliwie można uznać za czynniki kultury bezpieczeń-
stwa. Wczesna diagnostyka, prawidłowe leczenie oraz specjalistyczna re-
habilitacja, to podstawowe z tych elementów, które pozwalają na to by pa-
cjent mógł powrócić do pełnej sprawności. W przypadku uszkodzeń na 
tle przeciążeniowym, które objawiają się okresowymi dolegliwościami, 
nasilającymi się w miarę upływu czasu, rokowania nie są dobre. Wynika 
to z późnego podjęcia leczenia co wiąże się ze skomplikowanymi zabie-
gami naprawczymi (np. rekonstrukcja więzadeł). Jednakże prawidłowo 
przeprowadzony zabieg, specjalistyczna rehabilitacja oraz determinacja 
pacjenta, mają duży wpływ na osiągnięcie zamierzonego celu, którym jest 
powrót do zdrowia27. 

Uważa się, że mimo osiągnięć współczesnej medycyny nadal są granice 
jej możliwości, a ortopedia nie może zdziałać cudów we wszystkich przy-
padkach medycznych28. Nie bez znaczenia są jednak elementy drugiego 
strumienia kultury bezpieczeństwa zajmującego się sprawami organizacyj-
nymi i prawnymi oraz prawidłowo przebiegającymi relacjami społecznymi.
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Abstrakt 

Artykuł przedstawia metody nauczania karate odnosząc ich wartości do 
współczesnej kultury bezpieczeństwa. Autor w opracowaniu zwraca szcze-
gólną uwagę na istotne kwestie rozwoju duchowego w treningu karate, 
takie jak uzyskanie czystego, spokojnego umysłu, opanowanie, praktyko-
wanie medytacji. W publikacji autor eksponuje oraz omawia związek za-
sad karate z religią Wschodu, przedstawia osadzenie kulturowo-religijne 
praform karate-do oraz budo porównując je z poglądami wschodnich mi-
strzów Sztuki Walki.

Słowa kluczowe

szkoła karate, karate, sztuki walki, kultura bezpieczeństwa, religia Wschodu

Abstract

The following article presents methods of teaching karate, referring their 
value to the contemporary security culture. Author in this article pays 
particular attention to the important issues of spiritual development in 



143

Szkoła karate – wychowanie i trening…

training of karate, such as obtaining a calm mind, equanimity, practicing 
meditation. Author in the publication exposes and discusses the relation-
ship of principles of karate with East religion, represents positioning of 
the cultural-religious primeval forms of karate-do and budo by comparing 
them with the view of the eastern martial arts masters.

Key words: 

school of Karate, karate, martial arts, security culture, East religion

Przysięga Dojo stanowi nieodłączny rytuał „drogi karate” – karate-dō. Sło-
wo karate oznacza „pusta dłoń”, zaś „dō” stanowi japoński odpowiednik 
chińskiego tao. Przeprowadzenie tego ceremoniału związane jest zwykle 
z egzaminem na stopień wtajemniczenia w Sztuce Walki, zarówno w tra-
dycyjnych szkołach karate-do, w innych odmianach Budō, jak również 
w szanujących się sekcjach karate sportowego. R. M. Kalina zauważa, iż 
„można śmiało stwierdzić, że sporty walki są jedyną dziedziną kultury fi-
zycznej, która posiada własną filozofię. Co więcej, fakt ten w połączeniu 
z możliwością spotęgowania wszechstronnego rozwoju człowieka można 
ująć w następujące (stwierdzenie): w procesie wszechstronnego rozwoju 
człowieka szczególną wartość sztuk i sportów walki determinuje opar-
cie praktyki na podstawach filozoficznych etosu rycerskiego. Z wielości 
możliwych argumentów zaświadczających o wysokiej wiarygodności tego 
(stwierdzenia) na plan pierwszy wysuwa się kultywowanie po dzień dzi-
siejszy etosu i ceremoniału rycerskiego we wszystkich [sztukach i] spor-
tach walki bez względu na ich kulturowe usytuowanie. Są to między inny-
mi takie zachowania, jak: gesty powitalne przed – i pożegnanie po walce; 
system stopni wtajemniczenia w sportach walki o rodowodzie azjatyckim 
połączony z ceremoniałem egzaminacyjnym i Przysięgą (...)”1. 

Podobnie jak w starożytnym oraz wczesnośredniowiecznym okresie 
rozwoju praform karate-do, tak i w czasach współczesnych (aż do II woj-
ny światowej), obecnie związanych z powstaniem uniwersalnego kara-
te-do, podłoże filozoficzno-religijne Sztuki Walki było efektem analogii 
i przenikania się religii Wschodu. Tak pisze o tym Joo Bang Lee, koreański 
mistrz walki, wychowywany przez wiele lat w buddyjskim klasztorze: „Na 
Wschodzie sztuki wojenne były często związane z ruchami religijnymi 
przewijającymi się przez Azję. W czasach, kiedy wielkie religie Chin zaczę-

1  R. M. Kalina, Teoria sportów walki, Warszawa 2000, s. 27.
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ły rozprzestrzeniać się na południe, Półwysep Koreański był podzielony na 
trzy królestwa. Wtedy to upadły plemienne wierzenia, a powstała nowa re-
ligia, która była połączeniem buddyzmu, taoizmu i konfucjanizmu”2. I, jak 
stwierdza cytowany autor, ta nowa idea religijna wywarła wielki wpływ na 
sztuki walki.

Pierwowzorem Dojo-kun były okinawskie reguły Dojo Sokona Bushi 
Matsumury i mistrzów pokolenia klasycznego karate, i przeszły one z po-
czątkiem XX wieku poprzez Japonię do współcześnie kultywowanego ka-
rate-do. Metody nauczania karate były już w pełni usystematyzowane na 
Okinawie przez Sokona Bushi Matsumurę (1797–1889). Spisał on istotne, 
jego zdaniem, przemyślenia dotyczące „drogi karate”. Sokon Matsumura 
należał do starej generacji mistrzów „pustej ręki” poprzedzającej pokole-
nie Gichina Funakoshi, zwanego ojcem współczesnego karate-dō. Hono-
rowy tytuł „Bushi”, w uznaniu jego zasług i autorytetu, nadał mu wład-
ca królestwa Ryukyu. Zasady spisane przez Matsumurę dotyczą zarówno 
spraw związanych z filozofią Karate-dō, jak też spraw typowo technicz-
nych, przy czym elementy te, dzięki specyficznemu dalekowschodniemu 
podejściu mentalnemu przenikają się w płynny sposób. Jest to zgodne 
zarówno z myśleniem taoistycznym, jak i duchem chińskiego buddyzmu, 
w których problem psychofizyczny, a także kwestia wzajemnego uwarun-
kowania pierwiastków duchowych i fizycznych rozwiązywane są raczej 
w perspektywie dynamicznej jedności (Dao, koncepcja Huayan) niż po-
równywalnego z kartezjańskim dualizmu.

Na marginesie można dodać, że najbardziej znanym w Polsce źródłem, 
podającym fragmenty wyżej wspomnianych reguł, jest książka Lekcja 
Karate, napisana przez mistrza karate Aleksandra Staniszewa, będącego 
członkiem Okinawskiej Rady Karate-dō, który po wieloletniej, wytrwałej 
praktyce Shorin-ryu Karate dostąpił tego zaszczytu jako jeden z nielicz-
nych mistrzów spoza Okinawy. Można też dodać, że nasz kraj jest jednym 
z kilku przodujących na świecie mocarstw w dziedzinie budo, w tym tak-
że karate-do. Jeśli chodzi o liczbę ćwiczących – w kontekście stosunkowo 
młodej, ale już tradycji budō – a także spektrum reprezentowanych styli, 
Polska jest jednym z europejskich liderów budō, szczególnie jego odmia-
ny karate-dō. Pośrednio właśnie stąd wynika szeroka dostępność niemal 
wszystkich liczących się na świecie dzieł dotyczących obszaru budō.

2  Joo Bang Lee, The Ancient Martial Art of Hwarang do, Califomia 1978, s. 4.
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Ścisły związek sztuk walki z kształtowaniem postawy duchowej, 
a szczególnie moralności podkreśla Bushi Matsumura pisząc: „Jeśli chcesz 
poznać Karate, musisz być stanowczy. Stanowczość w studiowaniu sztuk 
walki jest najważniejsza. Karate, jak każda inna sztuka, posiada trzy praw-
dy fundamentalne. Są to biegłość słowa, znajomość historii i moralność”3. 
Tak określone karate-dō pokazuje, że samo techniczne podejście do walki 
to jeszcze zbyt mało, by można było mówić o „Drodze Karate”, ponieważ 
łączą się w niej, oprócz umiejętności, także doświadczenie i wiedza – rów-
nież ta, zgromadzona wraz z bagażem doświadczeń pokoleń. Te pokolenia 
przekazywały zaś nie tylko wiedzę o tym, w jaki sposób walczyć, ale rów-
nież i jak żyć, a także, jak godnie umierać, wykraczając w swojej praktyce 
poza dualizm życia i śmierci, poza dualizm doświadczeń i wiedzy teore-
tycznej. W kontekście wspomnianych religii i filozofii, wpływających na 
ukształtowanie zasad sztuk walki, rozumienie moralności traktować nale-
ży oczywiście z odniesieniem się do ich zasadniczych idei.

Podobnie jak w licznych fragmentach kodeksu Bushidō, pouczające hi-
storie i wypływające z nich wnioski służące właściwemu postępowaniu, 
podejmowaniu słusznych decyzji, znalazły się także wśród fundamental-
nych zaleceń twórcy dziewiętnastowiecznego systemu Okinawa-te, z któ-
rego wykształcił się system karate-dō. Biegłość słowa to w całościowo 
ujętej drodze rozwoju człowieka rozumianego jako rozwój ciała–mowy–
umysłu cecha niezbędna dla nauczyciela sztuki walki w przekazie jej za-
sad. Jeśli zaś idzie o moralność, to spotykamy się często ze stwierdzeniem, 
iż bez niej sztuka walki staje się „zwykłym barbarzyństwem”. Patrząc zaś 
na karate-dō z buddyjskiego punktu widzenia, ignorowanie wskazań mo-
ralnych zagraża nie tylko otoczeniu adepta, ale również jest niebezpieczne 
dla niego samego, bowiem odwodzi go przede wszystkim od uzyskania 
oświecenia (resp. wyzwolenia). Ponadto utrata „siły moralnej” tożsamej 
w koncepcji taoistycznej z cnotą (chiń. de), staje się elementem osłabia-
jącym skuteczność człowieka w chwilach jego decydujących, życiowych 
prób. „Prakseologowie rozróżniają więc – obok siły w rozumieniu współ-
czesnej fizyki – siłę moralną, wiążąc ją głównie z zagadnieniami sprawno-
ści działań zarówno w walce zbrojnej, jak niezbrojnej4 (...) ta właśnie siła 

3  A. Staniszew, Karate w szkołach, Pińczów 2001, s. 30.
4  J. Rodniański, Sfera duchowa i moralna jako realna siła w wala zbrojnej i niezbrojnej 

[w:] Tradycje i współczesność etosu oficera Wojska Polskiego, M. Adamkiewicza (red.), 
Warszawa 1997, s. 123–127.
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jest głębokim przekonaniem emocjonalnym i racjonalnym o konieczności 
nieprzerwanego prowadzenia walki – niezależnie od zmiennych jej kolei – 
oraz o możliwości osiągnięcia zwycięstwa niezależnie od siły (zwłaszcza 
fizycznej) przeciwnika”5. Masutatsu Ōyama również odwoływał się do 
wspierającego działania siły moralnej karate-dō: „Jednakże, bez względu 
na siłę rywala, zwycięstwo zawsze przypadnie temu, kto walczy w słusznej 
sprawie. Tego jestem pewien”6. Większość mistrzów tej sztuki, jak i sportu 
walki zna wiele przykładów potwierdzających powyższe przekonania, iż 
możliwe jest pozornie irracjonalne oczekiwanie, że silniejszy zostanie po-
konany, jeżeli racja nie leży po jego stronie, dzięki wsparciu siły moralnej, 
gdyż „w ten sposób uaktywniona zostaje tak zwana głęboka sfera psychicz-
na, która stanowi największą siłę człowieka”7.

Wracając do Zasad Karate sformułowanych przez Sokona Matsumu-
rę, to radzi on każdemu praktykującemu ten sposób samodoskonalenia: 
„ćwicząc Karate, musisz zapoznać się również z techniką, posiąść siłę i wa-
leczność. Ale równocześnie musisz mieć też »spokojne serce«, które jest 
warte więcej niż wszystkie skarby świata. Musisz być dobry, lojalny, zhar-
monizowany z Naturą”. Ewidentnie widać, że samurajski kodeks Bushidō 
odcisnął swe piętno na wskazaniach Mistrza z Okinawy. Kolejna wska-
zówka okinawskiego Bushi, na którą pragnę zwrócić uwagę, jest zbliżona 
do słów o-sensei Ueshiby, Matsumura bowiem uważa, że w karate „mu-
sisz się skupić wyłącznie na swoim umyśle, powodując jednocześnie, by 
przeciwnik zatracił swój. Zwyciężysz w walce głównie spokojem umysłu. 
Działając, staraj się wprawić przeciwnika w irytację, samemu zachowując 
spokój swego umysłu, a wówczas zyskasz siłę tygrysa [jak mówi Gogen 
Yamaguchi] i szybkość ptaka, co przyjdzie samoczynnie”8.

Uzyskanie czystego, spokojnego umysłu jest możliwe głównie dzięki na-
ukom buddyjskiej Dharmy. W języku japońskim buddyjskie pojęcia „mi-
zu-no-kokkoro” oraz „tsuki-no-kokkoro” oznaczają „duch jak woda” oraz 
„duch jak księżyc”. W budō i karate-dō nawiązuje się do tych metafor. Ter-
min „duch jak woda” nawiązuje do rozpoznawania sytuacji, jakie można 
osiągnąć, patrząc na odbicie w lustrze wody. Jakość tego rozpoznania jest 
adekwatna do stopnia uspokojenia emocji. Jeśli zaś chodzi o metaforę „duch 

5  R. M Kalina, Teoria sportów walki, op. cit., s. 75.
6  Masutatsu Ōyama, Mas. Oyarnns Karate Philosophy. The Kyokushin Way, Tokyo, s. 59.
7  R. M. Kalina, Teoria sportów walki, op. cit. 
8  A. Staniszew, Lekcja karate, op. cit., s. 30.
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jak księżyc”, to przytacza się ją, ponieważ, zgodnie z psychologią buddyj-
ską opartą na Abhidharmie, zaadaptowaną przez karate-dō, postrzeganie 
powinno równomiernie i spokojnie – tak jak równomiernie oświetla prze-
strzeń światło księżyca nocą  – rejestrować otaczającą rzeczywistość, nie 
ulegając przywiązaniu do określonych drobiazgów kosztem innych szcze-
gółów, co w konsekwencji może zadecydować o życiu lub śmierci. Opano-
waniu i spokojowi umysłu powinny towarzyszyć także pewne wspierające 
działania i  postawy. Buddyzm zaleca, by w przypadku odkrycia u siebie 
negatywnych skłonności świadomie podejmować wysiłki, które będą im 
przeciwdziałać lub je skompensują. Są nimi postanowienia, czasami na-
wet ślubowania, w których zobowiązujemy się czynić przeciwnie niż ma to 
miejsce w określonej, występującej w przypadku danej osoby, negatywnej 
tendencji. W przypadku przetworzenia ludzkiego ciała w broń, bo takim, 
bardzo realnym jest uzyskanie poziomu zewnętrznego karate-dō, zaleca się, 
by pamiętać o inspirowanej buddyzmem wskazówce, przekazanej przez nie 
mniej słynnego niż Miyamoto Musashi szermierza Munenori Yagyu w jego 
dziele Heiho kadensho, która mówi: „Sztuka władania bronią wymaga dużej 
Wiedzy (tu: w znaczeniu Mądrości). Jeśli chcesz kogoś zabić bez tej wiedzy, 
z pewnością będziesz sam zabity. Spróbuj pomyśleć: (...) pojedynek na mie-
cze jest czymś mało ważnym. Jeden zwycięzca, jeden zwyciężony. Niewiele 
z tego korzyści lub szkody”9. Bushi Matsumura, by zneutralizować mogące 
się pojawiać łatwo u wojownika negatywne tendencje, daje zaś takie poucze-
nie: „Mistrz Karate musi powstrzymywać się od gwałtowności. Musi dążyć 
do pokoju między ludźmi, czyniąc jednocześnie tak, by wzrastało w nich 
bogactwo ducha. Mistrz musi mieć zaufanie do swoich umiejętności. Pokój 
w sercu i dobro, oto cechy godne prawdziwego mistrza karate. Tę ostatnią 
zasadę musisz mieć ciągle w myślach, ćwicząc Karate-dō”10.

Sokon Bushi Matsumura wybitny mistrz sztuki „pustej ręki” podsumo-
wał swoje „Zasady” następująco: „Karate ma siedem zalet: łagodzi gwał-
towność, dyscyplinuje ćwiczącego, daje panowanie nad swoim ciałem 
(i umysłem), czyni dobro, daje spokój serca, czyni pokój wśród ludzi, daje 
pomyślność narodom. Tak jak moralność jest najważniejsza w sztuce, tak 
pamiętaj, że w Karate najistotniejszy jest spokój w sercu i honor (...)”11.

9  Munenori Tajima-no kami Yagyu, Heiho kadensho. Księga -przekazów rodzinnych 
o sztuce wojny, Bydgoszcz 2002, s. 12.

10  A. Staniszew, Karate w szkołach, op. cit., s. 30.
11  Ibidem.
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Jedną z istotnych uwag o sztuce karate pozwalającą na poszerzenie jej 
definicji jest to, co zapisał w Zasadach Nauki Karate Choki Motobu w roku 
1926: „jeżeli ktoś chce poznawać sztuki walki – wiek jest bez znaczenia, 
ważne jest tylko to, aby kontynuować treningi przez całe życie”12. Stwier-
dzenie to jest ważne dlatego, że zawiera w sobie dwa rodzaje rozumienia 
zwrotu „przez całe życie”, później użytego w Dojo-kun. Pierwszy z nich, 
rozumiany wprost, nakłada na człowieka Drogi Karate zobowiązanie  – 
skądinąd całkiem dobrowolne – doskonalenia się poprzez ćwiczenia przez 
całe życie. Tak jak ważne jest, by na poziomie mistrzowskim wszystko, co 
ktoś czyni, w czym bierze udział było w swym duchu zenem – medytacją 
(chin. chan). Mówi o tym również tybetańskie „Bushidō” – „Shambhala”, 
idea, która rozwinęła się wraz z tybetańską praformą karate-dō, nazywaną 
„lama kung-fu”. Jednocześnie, drugi sposób rozumienia sentencji „przez 
całe życie” wchodzącej w treść Dojo-kun unaocznia, iż system bojowy 
wypełniony duchową treścią rozwijaną przez całe życie może być uznany 
za prawdziwą Sztukę Walki. Daje on wtedy możliwość uprawiania go do 
ostatnich dni, tak jak to działo się w życiu arcymistrza miecza Miyamoto 
Musashi i wielu innych mistrzów tzw. Świętej Drogi Sztuki Walki, której 
jednym z elementów jest Karate-dō. Przywoływanym przykładem są tu 
m.in. Gichino Funakoshi czy Masutatsu Ōyama.

Sprzężenie zwrotne pomiędzy dążeniem do długowieczności, do któ-
rej dąży ćwiczący karate-dō, a wyidealizowaną długowiecznością mistrza 
karate (jako człowieka i jako skutecznego mistrza Sztuki Walki) może 
być zilustrowane przykładem Masutatsu Ōyamy, który, sięgając do swo-
ich licznych doświadczeń spostrzegł, że „warto zwrócić uwagę na różnicę 
w dojrzałym wieku między mężczyznami uprawiającymi Karate oraz inne 
(rodzaje) Sztuki Walki, a tymi, którzy uprawiają zwykłe sporty. Ponieważ 
dla sportowca ważna jest sprawność fizyczna i siła, jego najlepsza forma 
przypada, jak się uważa, między dwudziestym a trzydziestym rokiem ży-
cia. Tymczasem, ponieważ Wschodnie Sztuki Walki są tak głęboko zwią-
zane ze zjednoczeniem duchowym i dojrzałością, a także, ponieważ w ich 
przypadku sprawność umysłu i trening są ważniejsze niż sam talent, ka-
rateka osiąga szczyt możliwości w wieku lat czterdziestu – pięćdziesięciu. 
Kiedy obecnie walczę z młodszymi partnerami, mogę zawsze przewidzieć 
ich działania tak dokładnie, że nigdy nie muszę używać uderzeń ani kop-
nięć. Mogę przejść za przeciwnika, albo użyć techniki hikkake czy kawa-

12  Ibidem, s. 31.
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shii, aby powalić go na ziemię bez użycia gwałtownych metod. Ale stan 
taki osiągnąłem dopiero po czterdziestce i po trzydziestu latach trenin-
gu”13. Kontakt z japońskim, współczesnym już karate-dō nawiązał Ōyama 
poprzez szkołę Goju-ryu Karate i będącego jej członkiem nauczyciela 
Dharmy. Założyciel Goju-ryu Miyagi „zwracał również dużą uwagę na 
związek między Karate a filozofią buddyjską”14. Stevens, wspomina o in-
spiracjach religijnych Choki Motobu, pierwszego okinawskiego mistrza 
nauczającego karate w Osace, iż: „Szczerze interesował się klasycznym Ju-
jutsu, co było jego kolejnym powodem przyjazdu do Osaki (analogicznie 
jak przyjazd Takedy na Okinawę). Kiedy doszło do pierwszej rozgrywki 
z nauczycielem Jujutsu, znokautował go (...) Motobu wsławił się zwycię-
stwem nad zachodnim (zawodowym) bokserem wagi ciężkiej, którego 
powalił jednym uderzeniem – miał wtedy ukończone pięćdziesiąt lat”15. 
Chojun Miyagi z Okinawy założyciel Goju Karate, pisał, że: „Karate mogą 
ćwiczyć mężczyźni i kobiety, młodzi i starzy, niezależnie od swojej budo-
wy fizycznej [dodając] trening Karate poprawia zdrowie (...) (ponadto), 
fizyczna i umysłowa jedność podczas ćwiczeń Karate rozwija »nieposkro-
mionego ducha«”16. Jego godnym następcą był buddysta Yamaguchi, zwa-
ny Kotem.

Gogen Yamaguchi, głowa japońskiego Goju Ryu Karate, mistrz Ma-
sutatsu Ōyamy zapamiętany został jako postać wybitna: „Yamaguchi raz 
w miesiącu wyrusza w góry, by wzmocnić swego ducha i ciało. Kilka go-
dzin dziennie poświęca wtedy na ćwiczenie sanchin (ćwiczeń oddecho-
wych) w lodowatych strumieniach wodospadu. Ma to uodpornić jego 
umysł i ducha przed niesprzyjającymi okolicznościami... Nawet u siebie 
w domu Yamaguchi przestrzega ściśle sztywnego rozkładu dnia. Wstaje 
codziennie wcześnie rano i poświęca przynajmniej godzinę na medytację 
i co najmniej godzinę na samotne ćwiczenia kata”17.

W Zasadach Nauki Karate Choki Motobu czytamy, że ten „kto chce 
zgłębiać i poznawać Karate, powinien wciąż ćwiczyć najsłabsze miejsca 
swego ciała (nie pomijając przy tym ćwiczenia umysłu z takim nasta-

13  M. Oyama, Mas. Oyamas Karate Philosophy. The Kyokushin Way, op. cit., s. 100.
14  J. Stevens, Trzej Mistrzowie Budō, Bydgoszcz 2001, s. 72.
15  Ibidem, s. 71.
16  A. Staniszew, Lekcja karate, op. cit., s. 33.
17  Podaję za: O. Ratti, A. Westbrook, Sekrety samurajów. Sztuki Walki średniowiecznej 

Japonii, op. cit., s. 348.
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wieniem), a zwłaszcza sprawność lewej ręki. Kto uczy się Karate i pożą-
da umiejętności charakterystycznych dla mistrza Sztuki Walki, powinien 
rozpoczynać ćwiczenia każdego ranka, gdy tylko się obudzi”18.

Widać wyraźnie, że w opisywanym podejściu występuje inne rozumie-
nie sztuki walki niż w sporcie wyczynowym, gdzie medal staje się jedynym 
celem, zamiast dodatkowym środkiem samodoskonalenia. Motobu na-
wiązuje w Zasadach Nauki Karate do przesłania koncepcji yin-yang i uka-
zuje, w jaki sposób należy zgodnie z nią dobierać ćwiczenia. Wskazuje na 
filozofię działania, nacechowaną nieustannym poszukiwaniem równowa-
gi zamiast wzmacniania tylko tego, co już jest mocne, tak jak ma to miejsce 
często w nazbyt głębokim poszukiwaniu specjalizacji. Jak zauważa, dobrze 
jest codziennie rozpoczynać ćwiczenia od samego ranka i nie zaszkodzi, 
jeżeli chwila ćwiczeń umysłu otworzy tę sesję czterema buddyjskimi roz-
myślaniami – o Cennym Ludzkim Ciele, o Przemijaniu i Nietrwałości oraz 
Prawdziwej Naturze Umysłu, o Karmanie i jego Prawie niosącym radość 
i szczęście oraz smutek i cierpienie adekwatnie do naszych pozytywnych 
i negatywnych czynów oraz o cierpieniu i pragnieniu poznania szczęścia 
i przyczyny szczęścia wraz z odcięciem przyczyn cierpienia, tak swego, jak 
też cierpienia wszystkich czujących istot. Potrzebę duchowej praktyki po-
twierdza też ostatnia z jego uwag: „Karate stanowi także ważne źródło dla 
siły ducha. Studenci Karate posiadają niezwykłe zdolności do kontrolo-
wania samych siebie duchowo, umysłowo i emocjonalnie. Dobry student 
Karate, który umie się duchowo skoncentrować, może przewidzieć ruchy 
przeciwnika, tylko patrząc na niego (podczas walki). Ale zawsze powinien 
pamiętać o konieczności samokontroli”19.

Zgodnie z zasadami, nauczanie karate-do nie pozwala na wybiórcze 
przyjmowanie tylko takich elementów systemu, jak siła i skuteczność 
(niewątpliwie charakterystycznych dla karate), a odrzucenie uprzejmo-
ści, pokory, samokontroli i realizowanej na różne sposoby pobożności 
czy też samodyscypliny. Zdaniem mistrza Choshin Chibana z Okinawy 
(1885–1969): „człowiek honoru stanowi indywidualność, która daje sło-
wo i zawsze go dotrzymuje. Jeżeli zaś składa obietnicę, której nie zamie-
rza spełnić, nawet nie próbuje tego zrobić, wtedy ta osoba plami jedną ze 
swoich najważniejszych wartości – honor. Wierzę głęboko, że wojownik 
Karate, to człowiek honoru”. Chibana dodaje: „jest niezwykle ważnym, aby 

18  A. Staniszew, Lekcja karate, op. cit., s. 31.
19  Ibidem.
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zrozumieć kata i ćwiczyć ciało tak, aby rozwinąć również Ducha Karate”20. 
Pochodzący z Okinawy mistrz Shoshin Nagamine stwierdził, iż: „Karate 
zaczyna się na uprzejmości i kończy się nią, zgodnie z ideą początku i koń-
ca pełnych kurtuazji: Dlatego też zaczynaj i kończ (ćwiczenia oraz) trenin-
gi ukłonem. (...) Karate można określić jako walkę z samym sobą... Włączaj 
[medytację] zazen do praktyki Karate w celu dalszego rozwoju umysłu... 
swoje potencjalne możliwości rozwiniesz tylko wtedy, gdy wyzwolisz się 
z ograniczeń, jakie na siebie nieświadomie nakładasz. Karate ci w tym po-
może”21. Według wielu uprawiających sztuki walki ta obietnica znanego 
mistrza daje sporą nadzieję i motywację do zaangażowania się w karate-do 
w celu odnalezienia – jak mówią buddyści – swojej prawdziwej, wrodzonej 
natury. Jak widać z tego krótkiego i pobieżnego przedstawienia proble-
mu, niewątpliwe związki zasad karate-do z religijnymi światopoglądami 
Wschodu pozwalają na postawienie tezy, iż bez tych inspiracji karate-do 
całkowicie utraciłoby swą specyfikę. Leżąc w paradygmacie całościowego 
doskonalenia wszystkich aspektów ludzkiej egzystencji, karate-do wpisuje 
się doskonale w typ filozofowania nieodmiennie związany z ćwiczeniami 
psychofizycznymi, charakterystyczny dla podejścia chińskiego (np. joga 
taoistyczna), indyjskiego (joga) czy japońskiego (zwłaszcza zen). Niewąt-
pliwie więc zasadne jest pytanie, czy nie należałoby zaliczyć tego syste-
mu samodoskonalenia do jakiejś formy parareligijnej. Należałoby jednak 
wcześniej przeprowadzić badania socjologiczne, ukazujące nie tylko teo-
retyczne założenia omawianego systemu, ale także społeczny obraz oraz 
funkcjonowanie tych idei i zasad.

Aneks

Współczesna forma przysięgi Dojo Karate Kyokushin oraz Dojo-Kun All 
Style Karate.

Współczesna wersja Dojo-Kun powstała dzięki współpracy mistrza Ka-
rate-dō Kyokushin, Masutatsu Oyamy i pisarza Eiji Joshikawy, znawcy kul-
tury samurajskiej związanej z buddyzmem, taoizmem i konfucjanizmem. 
Pełny tekst Przysięgi Dojo Oyama umieścił w This is Karate22. Została też 
ona między innymi opublikowana przez Davida Cooka w 1946 roku. Oto 
tekst Dojo-Kun, przytoczony za Davidem Cookiem:

20  Ibidem, s. 34.
21  Ibidem, s. 35.
22  M. Ōyama, This is Karate, Tokyo 1973, s. 360.
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1. We will train our hearts and bodies for a firm unshaking spirit.
2.  We will pursue the true meaning of the Martial Way, so that in time, our 

senses may be alert.
3. With true vigour, we will seek to cultivate a spirit of self-denial.
4.  We will observe the rules of courtesy, respect our superiors, and refrain 

from violence.
5.  We will follow our gods or Buddha and never forget the true virtue of 

humility.
6. We will look upwards to wisdom and strenght, not seeking other desires.
7.  All our lives, through the discipline of Karate, we will seek to fulfill the 

Kyokushin-way. 
Polska Organizacja Karate Kyokiishin-kai sankcjonuje nieznacznie 

różniącą się wersję roty Przysięgi Dojo, co częściowo było – jak sądzę – 
podyktowane uwarunkowaniami politycznymi lat 70., kiedy to tak zwane 
Karate Najwyższej Prawdy zagościło w naszym kraju.
1.  Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzru-

szonego ducha.
2.  Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania Sztuki Karate, aby kiedyś 

nasze ciało i umysł stały się doskonałe.
3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowy-

rzeczenia się złudnych przyjemności na rzecz Karate.
4.  Będziemy przestrzegać zasad grzeczności i poszanowania starszych oraz 

powstrzymywać się od gwałtowności.
5.  Będziemy wierni naszym ideom i nigdy nie zapomnimy o prawdziwej 

cnocie pokory.
6.  Będziemy spoglądać w górę, ku prawdziwej mądrości i Sztuce Karate, 

porzucając inne pragnienia.
7.  Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę Karate, dążyć będziemy do 

poznania prawdziwego znaczenia Drogi, którą obraliśmy.
8. Nie będziemy stosować i rozpowszechniać Sztuki Karate poza Dojo.

Polska Federacja All Style Karate celebruje podczas uroczystych pro-
mocji na stopnie ku oraz dan zbliżoną w swej treści rotę Dojo-Kun, zawie-
rającą, podobnie jak w Kyokushin Karate dołączone istotne motto, doty-
czące prawdziwego sensu bycia niezwyciężonym:
1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzru-

szonego ducha.
2.  Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania Sztuki Walki, aby kiedyś 

nasze ciało, mowa i umysł stały się doskonałe.
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3.  Będziemy rozwijać postawę samowyrzeczenia się złudnych przyjem-
ności, gdyż wojownik często jest tym więcej wart, im więcej potrafi 
sobie odmówić.

4. Będziemy mądrze żyć i walczyć, dbając o godność i o lojalność.
5.  Będziemy przestrzegać zasad dobrych obyczajów i poszanowania 

starszych.
6.  Wspierając Naturalną Hierarchię, wyrzekamy się gwałtowności na rzecz 

poznawania ukrytej siły niewzruszonego spokoju i łagodnego, perfek-
cyjnego zdecydowania mistrza.

7.  Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej Mądrości i Sztuce Walki, po-
rzucając złudne pragnienia na rzecz głębokich dążeń.

8.  Będziemy wierni ideom Drogi Wojownika, pamiętając o prawdziwej 
cnocie Pokory, bez której prawdziwy rozwój i siła stają się nieosiągalne.

9.  Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę Budo dążyć będziemy do po-
znania prawdziwego znaczenia Drogi, którą obraliśmy.

10.  Nie będziemy bez wyraźnej potrzeby stosować i rozpowszechniać Sztu-
ki Karate poza Dojo.

Motto: Najważniejsze w Karate nie jest ani zwycięstwo, ani porażka, 
a Karate znaczy – „zwyciężyć samego siebie!”

Przeglądając uważnie treść kolejnych punktów Przysięgi Dojo, moż-
na dostrzec, że przedstawione dotąd w niniejszym tekście osadzenie 
kulturowo-religijne praform budo i karate-do oraz przykłady związane 
z życiem, poglądami i działaniem mistrzów Sztuki Walki są odzwiercie-
dleniem wskazówek opartych na rycerskich ideach zawartych między 
innymi w Bushidō czy wizji Shambhali i uzasadniają postawione w arty-
kule stwierdzenia.

Przedruk za zgodą autora z Przegląd Religioznawczy 3/221, Warszawa 2006.
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Abstrakt

Autorzy artykułu wyrażają pogląd, iż współczesna dynamika zmian nieja-
ko wymusza, iż firmy i organizacje, chcąc uczestniczyć w tych procesach, 
mają głównie potrzebę bycia organizacjami uczącymi się lub przekształ-
cającymi się w takie organizacje. W XXI w. zaniechanie takiego podejścia 
może obniżyć poczucie bezpieczeństwa organizacji. Dlatego też zarówno 
stan bezpieczeństwa, jak również traktowanie tego pojęcia jako istotnej 
wartości w systemie wartości Maslowa, powinny stanowić jeden z istot-
nych elementów budowy strategii każdej szanującej się organizacji. Arty-
kuł omawia to zagadnienie w oparciu o przykład Wyższej Szkoły Bezpie-
czeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.
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Abstract

Authors of the article have expressed a view that the modern dynamics 
of changes, as it were, forces that companies and organisations wishing 
to participate in these processes mostly need to be learning organisations 
or have to transform in such organisations. In 21st century failure of such 
approach can reduce sense of security of the organisation. Therefore, both 
security state and treatment of this concept as a worth material on system 
of Maslow’s value should be one of the essential elements of building the 
strategy of any respectable organisation. The following article discusses 
this issue based on the example of the University of Public and Individual 
Security “Apeiron” in Kraków.
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strategy of an organisation, university, learning organisation, the Code of 
Bushido

Charakterystyka analizowanej organizacji

Artykuł dotyczy badań nad funkcjonowaniem podmiotu poznania jakim 
jest określona szkoła wyższa w początkowym okresie jej działalności. Po-
niższa publikacja ma posłużyć w kolejnych krokach badawczych stworze-
niu możliwości dokonywania porównań w drugiej dekadzie funkcjonowa-
nia obiektu badań. 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego ,,Ape-
iron” w Krakowie została wpisana do wykazu niepublicznych szkół wyż-
szych w 2005 roku. Jest to wynik starannie przygotowanego wniosku do 
ministra właściwego dla prowadzenia studiów wyższych o pozwolenie na 
utworzenie Uczelni Wyższej. Jej założycielem jest dr Juliusz Piwowarski. 
Założenie niniejszej Uczelni to wielki sukces, gdyż zazwyczaj tego typu 
organizacje zakładane są przez osoby wywodzące się ze środowiska aka-
demickiego. Siedziba Uczelni mieści się w ścisłym centrum Miasta Kra-
ków, przy ul. Krupniczej 3. Uczelnia zatrudnia około 40 pracowników – 
trudno to dokładnie oszacować, ponieważ Uczelnia jest w fazie rozwoju. 
Po raz drugi ,,Apeiron” opuścili jego absolwenci. Uczelnia oczekuje na 
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odpowiedź z ministerstwa dotyczącą utworzenia dwóch nowych kierun-
ków studiów. Oprócz tych działań zostały poczynione znaczne inwestycje 
związane z  obsługą studentów  – w chwili obecnej Uczelnia jest w fazie 
wdrażania programu dziekanatowego oraz Wirtualnego Dziekanatu.

WSBPI „Apeiron” obecnie oferuje studia pierwszego stopnia na kie-
runku: Administracja, z unikalną specjalnością: Administracja Systemami 
Bezpieczeństwa. „Klientem” Uczelni są osoby młode mające zamiar do-
stać się do służb mundurowych lub osoby w średnim wieku już pracujące 
w służbach mundurowych, uzupełniające wykształcenie specjalistyczne. 
„Apeiron” w ramach swego Biura Karier Studentów nawiązał współpracę 
z  wieloma wyspecjalizowanymi firmami i  jednostkami służb munduro-
wych celem zapewnienia kompleksowej praktyki zawodowej dla studen-
tów, jak na przykład Służba Ochrony Lotniska Międzynarodowego Portu 
Lotniczego Kraków – Balice.

Organizacja ucząca się – wyjaśnienie pojęcia

Organizacja ucząca się jest miejscem, gdzie pielęgnuje się nowe i rozwo-
jowe wzorce myślenia, gdzie realizuje się kolektywne aspiracje oraz gdzie 
ludzie bez przerwy uczą się, jak wspólnie się rozwijać1.

Firmy podejmują działania w celu poprawy swego funkcjonowania po-
przez wprowadzanie zmian. Do tych zmian zaliczamy m.in. wprowadza-
nie nowoczesnych systemów motywacyjnych lub systemów jakości. W re-
aliach niejednokrotnie kończy się to fiaskiem, gdyż nie są podtrzymywane 
nowe zasady dotyczące jakości czy stworzonego systemu motywacyjnego. 
Fundamentem działania i bezpiecznego rozwoju przedsiębiorstwa lub in-
stytucji jest umiejętność wprowadzania systematycznych zmian, z pełnym 
poczuciem potrzeby tworzenia tych zmian oraz ich celowości.

Peter Senge inaczej widzi wprowadzanie zmian w firmie. Jego nowa-
torskie spojrzenie polega na wprowadzaniu zmian poprzez naukę. Według 
Senge’go, organizacja, która permanentnie wzmacnia możliwości własnej 
przyszłości to organizacja ucząca się. Czyli jest to organizacja, gdzie zespół 
stale rozwija swoje umiejętności celem osiągania założonych celów. Gwa-
rantem rozwoju jest zaangażowanie wszystkich pracowników w przebieg 

1  M. Nowacka-Sahin, Organizacja ucząca się, [dostęp: 20.05.2010] http://www.nf.pl/
Artykul/8459/Organizacja-uczaca-sie/kapital-intelektualny-kultura-organizacyjna- 
organizacja-uczaca-sie/; Por. Drydan G., Vos B., Rewolucja w uczeniu, Zysk i S-ka, Po-
znań 2003, s. 479 i n.
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doskonalenia. Dzięki temu zmiany stają się czymś naturalnym, a pracow-
nicy mają w ich kreowanie duży wkład.

Senge w swojej koncepcji zabezpieczenia rozwoju firmy czy instytucji 
wyróżnia następujące „dyscypliny organizacji uczącej się”2:
•	 Myślenie systemowe  – to zdolność do odbierania i analizowania zja-

wisk, procesów jako całości, oceny wzajemnych relacji i związków oraz 
rozpoznawania zasad funkcjonowania systemów.

•	 Mistrzostwo osobiste – jest dążeniem każdego pracownika do perma-
nentnego doskonalenia się, bycia mistrzem w swojej dziedzinie. Zada-
niem organizacji jest zapewnienie warunków pracownikom do realiza-
cji tego celu. W przypadku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego 
i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie element ten opisuje koncepcja 
Modern Bushidō będąca wręcz statutowym elementem Misji Uczelni.

•	 Modele myślowe – to zdolność analizy przesłanek i mechanizmów, któ-
rymi się kierujemy w celu pracy nad zmienianiem ich dla rozwoju wła-
snej osobowości, odrzucenia negatywnych przyzwyczajeń, odczuć.

•	 Wspólna wizja  – to zdolność zrozumiałego formułowania i przedsta-
wiania wizji i celów, będących motywatorem działań dla członków ze-
społu, które pobudzają proces uczenia się. Ten element także opiera się 
w „Apeironie” na koncepcji Modern Bushidō3.

•	 Zespołowe uczenie się – to metody i techniki komunikowania się, po-
zwalające wykorzystywać możliwości zespołu jako całości, dla wydaj-
niejszej pracy oraz efektu synergii tworzącego się podczas wspólnego 
pozyskiwania nowej wiedzy. Zdecydowane postawienie na pracę zespo-
łową, a nie wybijających się jednostek daje większy efekt.

Mistrzostwo osobiste w WSBPI „Apeiron” w Krakowie

Pracownicy „Apeirona” głównie uczą się poprzez odbywanie szkoleń or-
ganizowanych w Uczelni oraz szkoleń zewnętrznych. Jednak szkolenia 
wewnątrz Organizacji, jaką stanowi Uczelnia odbywają się częściej, gdyż 
pracownicy dzielą się wcześniej pozyskaną wiedzą. Dbałość kierownic-
twa Uczelni o rozwój pracowników jest tutaj na pierwszym miejscu, gdyż 
wszyscy dobrze zdają sobie sprawę z potrzeby rozwoju jednostek, to zaś 
ma wpływ na rozwój całego zespołu i wyniki jego pracy. 
2  P. M. Senge, Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 21.
3  W. Czajkowski, J. Piwowarski, Modern Bushidō: administrowanie jakością życia czło-

wieka, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 
„Apeiron” w Krakowie, nr 3, Kraków 2009, s. 120–131.
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Pracownicy w tym zakresie starają się jak najlepiej wykonywać swoje 
zadania i odczuwa się, że przynosi im to dużo satysfakcji. Wiedzą oni, cze-
go mają oczekiwać od Organizacji, potrafią i mogą bez problemu to zako-
munikować oraz wykorzystać potencjał Firmy w celu dążenia do realizacji 
celów związanych z rozwojem osobistym. Jest to wynik intensywnej pracy 
kierownictwa nad kształtowaniem się takiej kultury organizacyjnej w pew-
nym sensie odwzorowującej idee Kodeksu Bushidō. Inwestowanie w roz-
wój pracowników to jeden z kluczowych aspektów rozwoju całej Uczelni. 
Dobrze rozwinięty kapitał ludzki stanowi jeden z czynników przewagi 
konkurencyjnej na polskim rynku. Oczywiście unikalna specjalizacja ofe-
rowana przez WSBPI przyciąga słuchaczy, ale powiązanie jej z kapitałem 
ludzkim w postaci zespołu pracowników Uczelni tworzy dopiero określo-
ny, holistyczny wymiar trendów jej rozwoju. Jeśli chodzi o  jakość usług 
edukacyjnych, osoba z nich korzystająca jest z reguły bardzo wymagająca. 
Dotyczy to zwłaszcza szkolnictwa wyższego. Dobór kadry dydaktycznej, 
pracowników obsługi oraz metod kształcenia ma niebagatelny wpływ na 
opinię o szkole wyższej. Z badań przeprowadzonych w WSBPI „Apeiron” 
w Krakowie wynika, że głównym czynnikiem wpływającym na decyzję 
o podjęciu studiów na tej Uczelni są informacje przekazane przez uczest-
ników zajęć. Kierownictwo Uczelni sądzi, że odnosi ona sukces dzięki do-
brej polityce inwestowania w mistrzostwo osobiste pracowników.

Modele myślowe w WSBPI „Apeiron” w Krakowie

Modele myślowe w Organizacji, o której pisze Autor niniejszej pracy po-
legają na wytworzeniu się pewnych schematów czy stereotypów, które 
mogą przyczynić się do niezrozumienia tego „środowiska” przez osoby 
spoza Organizacji. Jest to silna cecha kultury organizacyjnej, którą mo-
żemy potraktować jako w pewien sposób namacalną. Nowi pracownicy 
szybko przyzwyczajają się do pewnych określeń bądź sposobów działania. 
Każdy człowiek jest specyficzny i tak samo jest z pracownikami „Apeiro-
na” – każdy ma swój styl wyrażania się czy zachowań, jednak w przypadku 
pewnych grup pracowników można zauważyć standardowe zachowania 
i określenia. W tej części opracowania, Autor przeanalizuje grupę osób 
zajmującą się pracą administracyjno-biurową, gdyż ma on bezpośredni 
i systematyczny kontakt z tymi pracownikami.

Biurokratyczny system pracy, wymuszany przez liczne przepisy doty-
czące szkolnictwa wyższego narzuca wiele schematów działań. Pracow-
nicy od początku dostają wskazówki odnośnie charakteru obejmowa-
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nego stanowiska oraz odbywają szkolenia wewnętrzne z nim związane. 
W takiej sytuacji, wśród tych pracowników tworzą się stereotypowe dla 
nich sposoby myślenia i podejmowania działań, np. schemat wnoszenia 
zapytań i próśb przez studentów wymaga formy pisemnej – żaden z pra-
cowników nie wyobraża sobie, aby procedura ta mogła przebiegać ina-
czej. Luźne pytania ze strony interesantów kończą się udzieleniem jak 
najlepszej porady odnośnie sposobu załatwienia danej sprawy i do kogo 
napisać stosowne podanie. Przygotowanie odpowiedzi wymaga szeregu 
standardowych działań ze strony pracowników, każdy dokument opisy-
wany jest standardową notatką wskazującą aktualną sytuację studenta, 
wynikającą z dokumentacji zgromadzonej w biurze Organizacji. W ten 
sposób tworzy się schemat myślowy określony przez pryzmat biurokra-
tyczny. Przypomina to styl działania opisany w kodeksie klanu japoń-
skich samurajów Nabeshima Hagakure4, powstałym w latach 1710–1717. 
W takiej sytuacji ten proces myślowy powoduje to, że jeżeli pojawia się 
jakiś problem, pracownicy w pierwszej kolejności szukają rozwiązań 
w instrukcjach i innych dokumentach, a następnie – gdy zajdzie potrze-
ba – udają się do przełożonych celem uzyskania dalszych instrukcji, jak 
określony problem optymalnie rozwiązać. 

Zgodnie z ideą Modern Bushidō, której styl jest obecny na przykład 
w  systemie zarządzania wiodącej światowej firmy, jaką jest Toyota, biu-
rokracja może przyjmować różne oblicza. Zgodnie z badaniami P. Adle-
ra, biurokracja może  – poza tym, iż z reguły jest nieco statyczna  – być 
„biurokracją zmuszającą” lub „biurokracją ułatwiającą”5. Pierwsza z nich 
chwyta ludzi na łamaniu reguł i stosuje system karania celem wymusze-
nia określonych zachowań organizacyjnych u pracowników i studentów. 
Drugi rodzaj biurokracji opiera się na najlepszych, prowadzonych przez 
eksperymenty ex post fatum metodach  – procedurach przy założeniu, że 
pracownik stanowi najcenniejszy zasób firmy, traktowany podmiotowo6.

Na Uczelni zatrudnieni są również informatycy, którzy posługują się 
swoim specyficznym językiem. Inni pracownicy niejednokrotnie mają 
problem ze zrozumieniem, o co tak naprawdę informatykowi chodzi, np. 
4  Yamamoto Tsunetomo, Hagakure: Sekretna Księga Samurajów (Tsunetomo Yamamom-

to, Hagakure: The Book of Samurai, Kodansha International, Tōkyō 1992).
5  P. S. Adler, Building Better Bureaucracies [w:] “Academy Management Executive”, 1999, 

nr 3, s. 36–49.
6  Por. J. K. Liker, The Toyota Way, Wydawnictwo McGrow-Hill Proffesional, New 

York 2005.
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podczas tłumaczenia, jak posługiwać się nowym oprogramowaniem, czy 
też, jak znaleźć dany program bądź dokument na serwerze. Obecnie sta-
nowi to główny problem, ponieważ Uczelnia jest w fazie wprowadzania 
całego oprogramowania dziekanatowego do użytku dla pracowników. 
Kierownictwo Uczelni znalazło, na szczęście, rozwiązanie i jeden z pra-
cowników został oddelegowany na specjalistyczne szkolenie dotyczące 
zarządzania sieciami informatycznymi na poziomie podstawowym, gdzie 
miał styczność ze słownictwem zawodowym związanym z informatyką. 
Obecnie pracownik ten jest łącznikiem (opiekunem) między pracowni-
kami a informatykami i rozwiązuje wraz z zespołem wszystkie problemy 
dotyczące wdrażania systemu Wirtualny Dziekanat i innych elementów 
komunikacji na linii informatycy – reszta zespołu pracowników Uczelni.

Na terenie Uczelni wszyscy odnoszą się do siebie per „Pan”, „Pani”, co 
powoduje wytworzenie się niezbędnego dystansu pomiędzy pracowni-
kami i klientami (którzy niejednokrotnie są starsi od pracowników), co 
sprzyja temu, że wszyscy darzą się szacunkiem (unikając spoufalania się). 
Natomiast kontakt studentów i reszty pracowników z kadrą dydaktyczną 
wymaga używania zdobytych tytułów naukowych, dzięki czemu wiadomo, 
jak wysoki poziom specjalizacji osiągnęli pracownicy dydaktyczni w swo-
ich dziedzinach. Ten typ kultury organizacyjnej określa się jako elitarny, 
co jest zbieżne ze stylem zachowań opisywanych przez Kodeks Bushidō7. 

Analiza dyscypliny organizacji uczącej się wskazuje w omawianym 
przypadku na to, że w Firmie tworzą się różne procesy myślowe, jedne 
pozytywne, inne negatywne. Nie należy jednak z nimi walczyć poprzez 
nakazowe ich likwidowanie, ale poprzez edukowanie pracowników, jak 
pewne elementy, zachowania powinny wyglądać. Istotne jest szkolenie 
i edukowanie pracowników jako zespołu i jako jednostek poprzez indy-
widualne dostosowanie przekazu do osobowości i zasobów intelektual-
nych osób, członków zespołu celem znalezienia z nimi nici porozumie-
nia. Uczelnia świetnie radzi sobie z napotykanymi problemami poprzez 
edukowanie pracowników.

Wspólna wizja w WSBPI „Apeiron” w Krakowie

Rozwojem wspólnej wizji w omawianej Organizacji zajął się osobiście jej 
Założyciel. Cotygodniowe wykłady dla pracowników prowadzone na ze-

7  Daidoji Yūzan Taira-no Shigesuke, Kodeks młodego samuraja. Budō shoshinshū, Dia-
mond Books, Bydgoszcz 2004.
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braniach podsumowujących ich pracę przynoszą pożądane efekty. Każdy 
pracownik zna wizję Uczelni, dzięki czemu wszystkie ich działania są 
z nią powiązane.

Misja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 
„Apeiron” w Krakowie została określona następująco: „Głównym zada-
niem Uczelni jest kształcenie studentów w celu przygotowania ich do pod-
jęcia i wykonywania pracy w administracji publicznej, tak na poziomie 
centralnym, jak i samorządowym, oraz stosowania prawa w instytucjach 
niepublicznych. Szczególne znaczenie w procesie kształcenia będzie miało 
przygotowanie słuchaczy pod kątem stosowania podstawowych polskich 
oraz europejskich norm prawa administracyjnego w zakresie bezpieczeń-
stwa publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia, oraz 
dbałości o rozwój szeroko pojętego porządku i bezpieczeństwa w wymia-
rze społecznym oraz indywidualnym”8.

Misja ta jest silnie ukierunkowana na praktyczne kształcenie studentów, 
a co za tym idzie, na taką obsługę interesantów, aby jak najlepiej zorganizo-
wać im cały proces kształcenia oparty zarówno o system prawa polskiego, 
jak i unijnego. Ma to również niebagatelny wpływ na funkcjonowanie całej 
administracji Uczelni, ponieważ, aby w pełni osadzić studentów w środo-
wisku prawnym związanym z powyższymi wymogami, trzeba w ramach 
Uczelni również modelowo posługiwać się normami i przepisami wynika-
jącymi z tych postanowień. Nie tylko środowisko wewnątrz Uczelni po-
maga studentom oswoić się z procedurami administracyjnymi, które będą 
im niezbędne w przyszłej pracy. Nie można tutaj pominąć olbrzymiego 
wkładu wykładowców akademickich i roli odbywanych praktyk. Na tym 
polu korzyści odnoszą również pracownicy, ponieważ oni także muszą 
szkolić się pod tym kątem, aby działać zgodnie z tymi przepisami i umieć 
porozumiewać się ze studentami na poziomie poznanej przez nich wiedzy.

Zespołowe uczenie się w WSBPI „Apeiron” w Krakowie

Zespołowe uczenie się w „Apeironie” ułatwia fakt, iż podczas poniedział-
kowych zebrań pracownicy uczestniczą w spotkaniu i wspólnym wykła-
dzie z Kanclerzem Uczelni – w ten sposób uczą się w zespole. Ten krótki 
wykład nie jest tylko teoretycznym monologiem prowadzącego. Po jego 
zakończeniu każdy ma prawo zabrania głosu, czy też wyrażenia swojej in-
terpretacji tematu, który został poruszony.

8  Edukacja bez granic, [dostęp: 16.11.2008] www.edukacjabezgranic.pl.
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Istnieją określone projekty w ramach działań rozwojowych firmy, gdzie 
wspólnie poszukuje się rozwiązań, czy tworzy nowe procedury w oparciu 
o wiedzę i doświadczenie wszystkich pracowników. Niejednokrotnie pod-
czas tych działań dochodzi do „konfliktów”, ale umiejętność zarządzania 
konfliktami zawsze daje możliwość wypracowania wspólnych rozwiązań.

W wielu projektach udział biorą wszyscy pracownicy działu admini-
stracji, ponieważ kierownictwo ceni sobie wkład i zaangażowanie oraz 
rosnącą motywację do pracy wynikającą z poczucia partycypacji w two-
rzeniu nowych elementów Organizacji. Nawet najmniejsze działania 
związane z ponoszoną odpowiedzialnością powodują, że pracownicy co-
raz bardziej integrują się z istnieniem Uczelni jako firmy i w jakiś sposób 
czują się „rodzicami” danego projektu, opiekując się nim przez cały cykl 
jego egzystencji. 

Dobra koordynacja czynności zespołu wynika z przekazu informacji, 
wzajemnego wsparcia oraz wkładu pracowników w rozwój ich kolegów. 
Pracownicy chętnie dzielą się wiedzą, natomiast kierownictwo stara się 
o wzrost delegacji uprawnień przygotowywany poprzez regularne organi-
zowanie szkoleń wewnątrz Firmy. 

Zespołowe uczenie się w „Apeironie” (trzeba pamiętać, że Uczelnia ta 
jest Organizacją młodą) w obrębie działu administracyjno-biurowego do 
chwili obecnej funkcjonuje bardzo sprawnie. Jeśli tendencja ta zostanie 
utrzymana, będzie to bardzo dobrze rokować dla Uczelni na przyszłość.

Myślenie systemowe w WSBPI „Apeiron” w Krakowie

Jak wynika z Misji Uczelni: „Misją Uczelni jest edukacja służąca szeroko 
pojętemu porządkowi i bezpieczeństwu, tak w wymiarze publicznym, jak 
i w szeroko pojętym, indywidualnym wymiarze egzystencji osoby ludz-
kiej, a jej naczelnymi dewizami są jednoczesny rozwój ciała i umysłu dla 
porządku, godności i bezpieczeństwa oraz to, że dobra grupa generuje wy-
bitne jednostki”9.

Wszyscy stanowiący kolektyw pracownicy zdają sobie sprawę, że wła-
śnie poprzez „zespołowość” można osiągnąć pozytywne efekty w postaci 
postępów w rozwoju Uczelni. Podczas rozmów wewnątrz Firmy zostało 
pracownikom wyraźnie zakomunikowane, że nawet ich najdrobniejsze 
czynności mają duży wpływ na funkcjonowanie całej Organizacji. Motto 
stanowi tu maksyma, iż „coraz mniejsze szczegóły świadczą o coraz więk-

9  Ibidem.
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szym mistrzostwie”, co można transferować na działanie zarówno jedno-
stek, jak i całej organizacji i przekształcić na: „coraz drobniejsze szczegóły 
mogą doprowadzić do coraz lepszego funkcjonowania Organizacji”.

Wśród pracowników „Apeirona” znajdowały się także osoby, które 
miały problem ze zrozumieniem swojego wkładu w całość działań Uczelni 
w duchu Modern Bushidō. Niestety nie wszystkich udało się przekonać, 
że są częścią całości. Osoby te nie utrzymały się na swoich stanowiskach, 
gdyż niespójność ich myślenia z pozostałymi członkami zespołu była ele-
mentem dysfunkcjonalnym. Kierownictwo uważa, iż od samego początku 
należy budować zdrową organizację zharmonizowaną w duchu przyjętej 
przez Założyciela firmy kultury organizacyjnej. W przeciwnym razie nie 
będzie się ona odpowiednio szybko rozwijać, a rozwój firmy decyduje o jej 
pozycji na rynku.

Myślenie systemowe pielęgnowane jest przez wszystkich pracowników 
Uczelni. Odbywa się to dzięki objaśnianiu oraz wpajaniu założonego przez 
kierownictwo Uczelni systemu wszystkim pracownikom od momentu 
rozpoczęcia przez nich pracy.

Wnioski i zalecenia dla WSBPI „Apeiron” w Krakowie w zakresie 
tworzenia organizacji uczącej się

Po przeanalizowaniu informacji oraz szczegółowych danych dotyczących 
WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Autor pracy uważa, iż ta instytucja nie tyle 
przekształca się w organizację uczącą się, ale nią faktycznie jest. W tej sytu-
acji trudno jest znaleźć dla Uczelni jakiekolwiek zalecenia w tym zakresie. 
Autor pracy uważa jednak, iż w spotkaniach szkoleniowych z pracownika-
mi powinien brać udział specjalista z zewnątrz, który może wnieść świeże 
spojrzenie na tempo i kierunek rozwoju Organizacji. Jednocześnie istot-
ne jest, by szczegóły zarządzania w stylu opartym na zarządzaniu japoń-
skim10 były podbudowywane znajomością ogólnych zasad wynikających 
z Modern Bushidō (a tym samym bezpośrednio z  Kodeksu Bushidō)11. 
Te ogólne zasady zawarte są również w koncepcjach filozofii japońskiej12, 
zwłaszcza tej ukształtowanej w czasach nowożytnych.
10  M. Aluchna, P. Płoszajski, Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, Szkoła Główna 

Handlowa, Warszawa 2008.
11  Inazō Nitobe, Bushidō. Dusza Japonii, Keiko Publishers, Warszawa 1993.
12  Por. H. G. Blocker, C. L. Starling, Filozofia japońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-

giellońskiego, Kraków 2008; Yao Xinzhong, An Introdution to Confucianism, Cambrid-
ge University Press 2000.
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Abstrakt

Rachunkowość jest nauką stosowaną, tzn., że główne jej metody i zasady 
znajdują zastosowanie w praktyce gospodarczej. Istotą rachunkowości 
jest między innymi metoda podmiotowa co oznacza, że rachunkowość 
prowadzona jest odrębnie w każdej jednostce gospodarczej i dla jej po-
trzeb informacyjnych.

Głównym celem wprowadzania norm w zakresie rachunkowości jest 
zapewnienie, aby jej prowadzenie odbywało się w sposób rzetelny i wia-
rygodny oraz umożliwiało dostarczenie niezbędnych informacji o sytuacji 
majątkowej i działalności gospodarczej jednostki.

Prowadzenie działalności, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne 
i standardy zawodowe, ma również zapewnić właściwe informacje zarzą-
dowi podmiotu gospodarczego i jego pracownikom.

W miarę upływu lat ilość informacji, które prezentowane są w spra-
wozdaniach finansowych, zwiększyła się (m.in. w postaci dodatkowych 
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informacji i objaśnień stanowiących integralną część tych sprawozdań). 
Dlatego też sprawozdawczość finansowa jest cennym źródłem informacji, 
służącym ocenie kondycji ekonomiczno-finansowej jednostki.

Słowa kluczowe

bilans, należności, zobowiązania, inwentaryzacja, wycena

Abstract

Accounting is an applied science. This means that its main methods and 
principles are applied in practice. The essence of accounting, among oth-
ers economic method. This means that the accounting is conducted sepa-
rately for each entity and for its information needs. It can not be conduct-
ed in any form and by individual solutions substance. The main purpose 
of accounting standards is to ensure that its conduct was carried out in 
a fair and credible, and enabled to provide the necessary information on 
the economic and business units. Conducting business in accordance with 
applicable laws and professional standards, and ensure the right informa-
tion to the Management Board of the economic entity and its employees. 
Over the years the amount of information that is presented in the financial 
statements, increased (e.g. in the form of additional information and notes 
are an integral part of these statements). Therefore, financial reporting is 
becoming more valuable source of information for evaluating the condi-
tion of the unit.

Key words

balances, receivables, payables, inventory, valuation

Wstęp

Rachunkowość jest nauką stosowaną, tzn., że główne jej metody i zasady 
znajdują zastosowanie w praktyce gospodarczej. Istotą rachunkowości jest 
między innymi metoda podmiotowa, co oznacza, że rachunkowość pro-
wadzona jest odrębnie w każdej jednostce gospodarczej i dla jej potrzeb 
informacyjnych. Nie może być prowadzona w dowolnej formie oraz we-
dług indywidualnych rozwiązań merytorycznych ale zgodnie z art. 4 usta-
wy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości1.

1  Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm., zwana dalej ustawą o rachunkowości.
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Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady i zakres prowadze-
nia rachunkowości w Polsce jest wymieniona wyżej ustawa o rachunkowo-
ści, która była wielokrotnie nowelizowana przez Sejm. Zasadnicze zmia-
ny zostały wprowadzone dopiero przez nowelizację ustawy, która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Podstawowym celem tych zmian było 
dostosowanie polskiego ustawodawstwa do Międzynarodowych Standar-
dów Rachunkowości2. Natomiast kolejne nowelizacje dotyczyły dalszego 
dostosowania polskiego prawa bilansowego do wymogów Unii Europej-
skiej i międzynarodowych rynków finansowych3.

Głównym celem wprowadzania norm w zakresie rachunkowości jest 
zapewnienie, aby jej prowadzenie odbywało się w sposób rzetelny i wia-
rygodny oraz umożliwiało dostarczenie niezbędnych informacji o sytuacji 
majątkowej i działalności gospodarczej jednostki. Prowadzenie działalno-
ści w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i standardy zawodowe ma 
również zapewnić właściwe informacje zarządowi podmiotu gospodar-
czego i jego pracownikom. W miarę upływu lat ilość informacji, które pre-
zentowane są w sprawozdaniach finansowych, zwiększyła się (m.in. w po-
staci dodatkowych informacji i objaśnień stanowiących integralną część 
tych sprawozdań). Dlatego też sprawozdawczość finansowa jest cennym 
źródłem informacji, służącym ocenie kondycji ekonomiczno-finansowej 
jednostki. Jednym z ważnych wskaźników takiej oceny jest wskaźnik płyn-
ności finansowej przedsiębiorstwa4. W celu zapewnienia płynności finan-
sowej ważne jest, aby firma na bieżąco regulowała swoje zobowiązania 
z maksymalnie długim terminem płatności, a jednoczenie uzyskiwała na 
bieżąco, w maksymalnie krótkim czasie wpływy z tytułu należności5. 

2  Od 2002 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości rozpoczęła opraco-
wanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), któ-
rych celem jest stopniowe zastępowanie dotychczasowych Międzynarodowych Stan-
dardów rachunkowości (MSR).

3  J. Turyna, Rachunkowość finansowa, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014, s. IX.
4  Szerzej: W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, 

PWE, Warszawa 2014, s. 11–19.
5  O analizie w kontekście JST, np. P. Dziekański, Analiza sytuacji finansowej samorządu 

jako wyznacznik efektywności ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Fi-
nanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach, „Zeszyty Naukowe”, 38/2011, 
s. 247–259. P. Dziekański, Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu 
rozwoju samorządu na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego [w:] 
Determinanty rozwoju polski; Finanse publiczne, Owsiak E. (red.), PTE, Warszawa 2015.
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W związku z powyższym, konieczne jest śledzenie stanu rozrachunków 
i prowadzenie analizy dostawców i odbiorców.

Analiza sald powinna być prowadzona na bieżąco. Podmiot gospodar-
czy musi mieć określone schematy postępowań, mające na celu zachowa-
nie płynności. W przypadku braku wpłat i rosnących zaległości, należy 
rozpocząć proces windykacji. Ma on na celu uzyskanie całości zaległości 
w możliwie najkrótszym czasie i przy poniesieniu możliwie najmniejszych 
kosztów. Ważne jest również, aby zabezpieczyć środki na spłatę przyszłych 
zobowiązań i jeżeli w jakimś okresie wystąpi deficyt płatniczy, powinno 
się podjąć odpowiednie kroki, aby uzyskać zewnętrzne finansowanie. 
Świadomość o nadwyżkach środków pieniężnych, które mogą wystąpić 
w przyszłości w firmie, pozwala zaplanować inwestycje w lokaty lub inne 
instrumenty finansowe.

Celem niniejszego artykułu jest analiza rozrachunków (o charakterze 
długo- i krótkoterminowym) oraz sposobu ich ujęcia w bilansie podmiotu 
gospodarczego będącym jednym z elementów sprawozdania finansowego. 

Szczególna uwaga została poświęcona problematyce inwentaryzacji 
i  wycenie bilansowej rozrachunków, której obowiązek wynika z ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości6 i odnosi się do wszystkich 
podmiotów prowadzących księgi handlowe.

Pojęcie i istota rozrachunków

Rozrachunki to stosunki prawne oraz prawa i obowiązki majątkowe wy-
stępujące w związku z działalnością jednostki prowadzącej rachunkowość, 
wynikające z jej powiązań finansowych z różnymi kontrahentami, takimi 
jak:7 - odbiorcy, - dostawcy, - pracownicy, - urzędy, instytucje oraz inne 
osoby prawne lub fizyczne.

Powiązania finansowe jednostki z tymi kontrahentami powstają 
m. in. jako rezultat realizacji:8

– umów kupna - sprzedaży składników majątku, np. towarów, produktów 
(rozrachunki z dostawcami i odbiorcami),

– innych umów (o zatrudnieniu pracowników, o dzieło, zlecenia, najmu, 
dzierżawy itp.),

6  Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm..
7  M. Limas, Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa 1997, s. 44.
8  Ibidem.
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– przepisów prawnych dotyczących rozrachunków publicznoprawnych 
(z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych),

– przepisów prawnych dotyczących rozrachunków z pracownikami z tytu-
łu wynagrodzeń za pracę i innych tytułów.

 Należności to wszelkie antycypowane przychody środków pienięż-
nych z różnych tytułów, np. sprzedaży produktów czy usług, wypłaconych 
zaliczek, przy czym powstanie należności wyprzedza wpływ określonej 
sumy środków pieniężnych do kasy lub na rachunek bankowy. Są to zatem 
środki podmiotu gospodarczego czasowo (przejściowo) znajdujące się 
w dyspozycji kontrahentów (do momentu spłaty należności)9. Natomiast 
zobowiązanie jest definiowane, w założeniach koncepcyjnych MSSF, jako 
obecny obowiązek jednostki powstały w wyniku zdarzeń z przeszłości, 
którego wypełnienie, według przewidywań, spowoduje wypływ z jednost-
ki zasobów zawierających korzyści ekonomiczne. Podstawową cechą zo-
bowiązania jest obowiązek traktowany jako powinność podjęcia działania 
w określony sposób10. 

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 20 ustawy o rachunkowości, zobowiąza-
nia oznaczają wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania 
świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wyko-
rzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobo-
wiązaniami o charakterze rezerw są zobowiązania, których termin wy-
magalności lub kwota nie są pewne. Przyjmując za kryterium podziału 
podmiot, z którym następuje rozliczenie, wyodrębnia się następujące 
grupy rozrachunków:11

– rozrachunki z jednostkami gospodarczymi w zakresie dostaw,
–  rozrachunki z jednostkami publicznoprawnymi w zakresie podat-

ków, ubezpieczeń,
– rozrachunki z pracownikami w zakresie wynagrodzeń, sum do rozlicze-

nia i inne.
Wymogi w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także analizy fi-

nansowej przedsiębiorstwa, wymuszają klasyfikację i prezentację rozra-
chunków według różnych kryteriów.

9  J. Aleszczyk, Rachunkowość od podstaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2012, s. 223. 
10  J. Turyna, Rachunkowość finansowa…, op. cit., s. 74.
11  G. Mazur, http:/księgowość.infor.pl/poradnikgazetyprawnej, [dostęp: 12 września 2015 r.].
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Ze względu na termin realizacji zapłaty wyróżnia się:12

– rozrachunki długoterminowe  – obejmujące całość lub tę część rozra-
chunków, innych niż rozrachunki z tytułu dostaw i usług, dla których 
termin zapłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia spra-
wozdań finansowych,

– rozrachunki krótkoterminowe – obejmujące wszystkie rozrachunki z ty-
tułu dostaw i usług niezależnie od terminu ich zapłaty, a także całość lub 
tę część rozrachunków z innych tytułów, dla których termin zapłaty jest 
krótszy niż 12 miesięcy od dnia sporządzenia sprawozdań finansowych.

Dodatkowym czynnikiem podnoszącym walor informacyjny i anali-
tyczny prezentowanych w bilansie rozrachunków jest przedmiot ich po-
wstania. Na tej podstawie wyróżnia się:13

– rozrachunki z tytułu dostaw i usług,
– rozrachunki z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych,
– rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,
– rozrachunki wewnątrzzakładowe,
– pozostałe rozrachunki.

Rosnąca ilość operacji wykonywanych z podmiotami zagranicznymi, 
a tym samym konieczność identyfikacji waluty, w której przeprowadzony 
jest rozrachunek wywołują potrzebę klasyfikacji rozrachunków pod kątem 
zasięgu terytorialnego i rodzaju waluty. Wyróżnia się więc:14

– rozrachunki z kontrahentami krajowymi (w walucie krajowej),
– rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi (w walucie obcej).

Ze względu na typ regulacji rozliczeń wyróżnia się:15

– gotówkowe,
– bezgotówkowe.

Ze względu na terminowość zapłaty wyróżnia się:16

– nieprzeterminowane, 
– przeterminowane.

12  B. Micherda, Podstawy rachunkowości, aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, Warsza-
wa 2005, s. 129.

13  Ibidem.
14  Szerzej: B. Micherda, Podstawy rachunkowości, aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, 

Warszawa 2005, s. 129.
15  Szerzej: I. Frymark, Rachunkowość przedsiębiorcy, WSIP, Warszawa 2006, s. 80.
16  Ibidem.
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Ze względu na możliwość ich wyegzekwowania wyróżnia się:17

– przedawnione,
– umorzone,
– nieściągalne.

W celu identyfikacji skutków bilansowych, rozrachunki rozpatruje 
się podmiotowo. Przedsiębiorstwo, biorąc udział w operacjach kupna  – 
sprzedaży, występuje raz w roli wierzyciela, a innym razem w roli dłuż-
nika. Z  tego względu w ramach rozrachunków wyróżnia się należności 
(wierzytelności) i zobowiązania (długi). Należności oznaczają prawo jed-
nostki gospodarczej do otrzymania aktywów pieniężnych. Prawo to wyni-
ka z umowy z kontrahentem (kontrahentami). Należności oznaczają bez-
sporne stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorstwem a jego dłużnikami. 
Określają w swej treści, przede wszystkim, kwoty do otrzymania, które 
mają zostać uregulowane w oznaczonym w umowie terminie. Występują 
wówczas, gdy moment wykonania świadczenia na rzecz dłużnika nie po-
krywa się z momentem otrzymania zapłaty18.

Z ekonomicznego punktu widzenia należności oznaczają tę część 
majątku przedsiębiorstwa, która w formie kredytu „kupieckiego została 
udostępniona innym podmiotom ekonomicznym. W przypadku, gdy na-
leżności zostają zakwestionowane w całości lub części przez dłużników, 
wówczas określa się je mianem roszczeń. Roszczenia nie powodują zmiany 
charakteru prawnego należności. Powinny zostać rozstrzygnięte na dro-
dze polubownej. Rozpoczęcie przez wierzyciela windykacji należności 
na drodze postępowania sądowego zmienia charakter prawny należności 
z bezspornej na sporną. Wykonanie obowiązku zobowiązaniowego spo-
woduje wykorzystanie przez dłużnika posiadanych lub przyszłych akty-
wów, najczęściej aktywów pieniężnych. Zobowiązania oznaczają stosunki 
prawne pomiędzy przedsiębiorstwem a jego wierzycielami, określające 
w swojej treści przede wszystkim kwoty do zapłacenia, które mają zostać 
uregulowane w oznaczonym w umowie terminie. Występują wówczas, gdy 
moment zakupu świadczenia nie pokrywa się z momentem przekazania 
zapłaty. Zobowiązania stanowią najtańsze obce źródło finansowania dzia-
łalności gospodarczej19.

17  Szerzej: I. Frymark, Elementy rachunkowości, zasady rachunkowości, uproszczone for-
my, WSIP, Warszawa 2007, s. 128.

18  Szerzej: T. Cedrowska, Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa 2007, 
s. 342 i nast.

19  B. Micherda, Podstawy rachunkowości,…, op. cit., s.128–129.
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Inwentaryzacja rozrachunków

Przedmiotem inwentaryzacji na koniec każdego roku obrotowego są mię-
dzy innymi stany rozrachunków, a więc stany należności i zobowiązań. 
Stanowią one wyraz nieuregulowanych na dzień bilansowy rozliczeń fi-
nansowych między jednostką, a jej kontrahentami, którymi mogą być za-
równo osoby prawne, w tym także banki i urzędy, jak i osoby fizyczne 
prowadzące i nie prowadzące ksiąg rachunkowych20. Należności i zobo-
wiązania nie stanowią jednorodnej kategorii ekonomicznej i zależnie od 
przyjętego do podziału kryterium obejmują rozrachunki klasyfikowane: 
a) według kryterium podmiotowego – do rozrachunków:21

– z odbiorcami (z tytułu dostaw i usług),
– z dostawcami (z tytułu dostaw i usług),
– publicznoprawne, a więc z urzędami i podobnymi instytucjami z tytu-

łu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych, 
do których stosują się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Or-
dynacja podatkowa22, (mogą to być również należności),

– z pracownikami, zarówno z tytułu stosunku pracy jak i innych, 
– z pożyczkodawcami - lub - biorcami, w tym także z tytułu kredytów i lokat, 
– z pozostałymi - innymi niż wymienione wyżej; 

b) według terminów płatności - do rozrachunków:23

–  krótkoterminowych, których okres spłaty na dzień bilansowy nie jest 
dłuższy niż 12 miesięcy (oprócz należności i zobowiązań z tytułu dostaw 
i usług, które są w każdym przypadku zaliczane do krótkoterminowych), 

–  długoterminowych, których okres spłaty na dzień bilansowy jest 
dłuższy niż 12 miesięcy;

c) według kryterium możliwości windykacji - do rozrachunków:
– bezspornych (niekwestionowanych),
– spornych zwane roszczeniami (kontrahent neguje obowiązek zapłaty 

całości lub części należności)24.
20  Szerzej: B. Sowa, Zasady ustalania i ewidencjonowania różnic inwentaryzacyjnych, 

„Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, seria: Zarządzanie i Marketing, nr 280 
z 2011, nr 18 (3/2011), s. 117–128.

21  B. Micherda, Podstawy rachunkowości…, op. cit., s. 128–129.
22  Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.
23  Art. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 

z późn. zm.).
24  J. Uryga, W. Jagielski, Inwentaryzacja rozrachunków, http:/rachunkowość.com.pl [do-

stęp: 12.08.2015 r.].
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Inwentaryzacja należności i zobowiązań

Inwentaryzację należności przeprowadza się zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy 
o rachunkowości – na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Inwenta-
ryzacji tej dokonuje się, co do zasady, drogą uzyskania od kontrahentów 
potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jed-
nostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych 
różnic25. Jednostka będąca wierzycielem wysyła do dłużnika pismo zawie-
rające wyciąg z konta rozrachunkowego z wykazem niezapłaconych należ-
ności, w którym prosi o potwierdzenie ich stanu. Potwierdzenie odbywa 
się zwyczajowo poprzez odesłanie podpisanej przez kontrahenta kopii pi-
sma ze stosowną adnotacją.

W świetle art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości - inwentaryzację 
należności, które z uzasadnionych przyczyn nie mogą być zinwentaryzo-
wane poprzez potwierdzenie salda, przeprowadza się drogą porównania 
danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji 
wartości tych składników. Dotyczy to np.:
– należności spornych i wątpliwych, 
– należności od osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, tzn. należno-

ści od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, od 
pracowników (m.in. z tytułu zaliczek, pożyczek), a także od kontrahen-
tów prowadzących działalność gospodarczą, ale nie prowadzących ksiąg 
rachunkowych (np. prowadzących księgę przychodów i rozchodów), 

–  należności publicznoprawnych, a więc takich, do których stosuje się 
przepisy ustawy- Ordynacja podatkowa (np. z tytułu podatków, dotacji, 
ceł, składek ZUS, PFRON).
Termin i częstotliwość inwentaryzacji należności uważa się za dotrzy-

mane, jeżeli inwentaryzację rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
końcem roku obrotowego, 

a zakończono do 15 dnia następnego roku. Ustalenie zaś stanu nastą-
piło przez dopisanie do stanu lub odpisanie od stanu stwierdzonego dro-
gą potwierdzenia salda – zwiększeń i zmniejszeń, jakie nastąpiły między 
datą potwierdzenia, a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachun-
kowych. Przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być 
ustalony po dniu bilansowym26.

25  Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
26  Art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
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Inwentaryzacja zobowiązań - przepisy ustawy o rachunkowości nie zo-
bowiązują dłużników do wysyłania potwierdzeń sald swoich zobowiązań. 
W art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości mowa jest bowiem wy-
łącznie o potwierdzeniach sald należności. Wierzyciel wysyła do dłużnika 
wydruk z konta w celu potwierdzenia stanu swoich należności, natomiast 
dłużnik powinien ustosunkować się do otrzymanego salda, potwierdzając 
je lub udzielając informacji, które pozycje są niezgodne. Następnie kontra-
henci wspólnie powinni ustalić prawidłowe saldo. W ten sposób przepro-
wadzona zostaje inwentaryzacja należności u wierzyciela oraz równocze-
śnie zobowiązań u dłużnika.

Prawo bilansowe nie zabrania przy tym dłużnikowi wystąpić z potwier-
dzeniem wysokości długu, jaki na nim ciąży, jeśli uzna to za stosowne. 
Należy jednak pamiętać, iż z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości 
wynika obowiązek inwentaryzacji zobowiązań drogą porównania danych 
ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej 
wartości tych składników. Dlatego też, aby nie narazić się na zarzut nie-
zgodności z ustawą, jednostki powinny ujmować salda swoich zobowiązań 
do protokołów porównań ewidencji z dokumentacją i ich weryfikacji. Je-
żeli jednostka posiada potwierdzenie salda zobowiązania, to wymienia je 
w protokole, jako główny lub jedyny dokument potwierdzający realność, 
poprawność i wiarygodność salda.

Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych

W świetle art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości - rozrachunków 
publiczno-prawnych nie można zinwentaryzować poprzez potwierdzenie 
salda, dlatego przeprowadza się inwentaryzację drogą porównania danych 
ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości 
tych składników27.

Inwentaryzacja rozrachunków z pracownikami

Inwentaryzacja rozrachunków z pracownikami powinna być przeprowa-
dzana metodą weryfikacji, czyli drogą porównania zapisów księgowych 
z ewidencją źródłową. Czynności weryfikacyjne będą przeprowadzane 
przez zespół weryfikacyjny powołany zarządzeniem kierownika jednostki.

27  Art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
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Dokumentami źródłowymi do weryfikacji powinny być:28

– wydruki z ksiąg rachunkowych,
– księgi pomocnicze – rejestry ewidencyjne (rejestr zaliczek, wykazy po-

trąceń, rejestr tytułów wykonawczych i administracyjnych),
– tabele należności odpłatnych świadczeń.

Udokumentowaniem przeprowadzonych czynności powinien być pro-
tokół weryfikacji29.

Inwentaryzacja pozostałych rozrachunków

Wszystkie pozostałe zobowiązania i należności na koniec roku obrotowe-
go muszą zostać zinwentaryzowane. Zasadniczą metodą ich inwentaryza-
cji jest weryfikacja stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumen-
tacją źródłową.

Inwentaryzacja rozrachunków należności spornych i wątpliwych

Inwentaryzując należności sporne i wątpliwe (a więc takie, których wyso-
kość jest kwestionowana przez kontrahentów) metodą weryfikacji należy 
sprawdzić każdą należność i roszczenie dochodzone na drodze postępo-
wania cywilnego oraz te, w odniesieniu do których kontrahenci zgłosili 
odmowę zapłaty.

Weryfikacja należności spornych i wątpliwych polega na sprawdzeniu 
poprawności sald poszczególnych należności, wykazanych w księgach ra-
chunkowych, z odpowiednimi dokumentami. Stan roszczeń w toku po-
wództwa cywilnego można zweryfikować np. z pozwami lub wyrokami 
sądowymi. W odniesieniu do należności niebędących przedmiotem po-
stępowania sądowego, co do których nastąpiła odmowa zapłaty, wskazane 
jest wyjaśnić powody braku zapłaty, ustalić sposób windykacji oraz spraw-
dzić, czy nie nastąpiło przedawnienie. 

Inwentaryzacja rozrachunków (należności i zobowiązań) może ujawnić 
różnice wymagające ustalenia przyczyn ich powstania oraz ostatecznego 
ich rozliczenia. Stwierdzone różnice, wynikające z braku zgodności sald 
u  obydwu kontrahentów, powinny być szczegółowo zbadane - zarówno 
pod względem formalnym, jak i rachunkowym.

28  P. Walentowicz, Inwentaryzacja konta 234-rozrachunki z pracownikami, http://www.
ekspertbeck.pl [dostęp: 4.03.2015 r.].

29  Ibidem.
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Różnice w wysokości sald rozrachunków mogą być spowodowane30 m.in.: 
–  momentem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych danego dowodu 

księgowego (faktura lub przelew, mające wpływ na wysokość sald, ujęte 
zostały u jednego z kontrahentów w okresie późniejszym, następującym 
po dniu, na który uzgadnia się saldo),

– odmiennym zakwalifikowaniem operacji,
– zagubieniem dowodu dokumentującego operację objętą saldem,
– różnicą zdań co do charakteru lub wysokości kwoty operacji (dotyczy to 

głównie rozrachunków o charakterze spornym).

Ujęcie rozrachunków w bilansie

Bilans stanowi główną część sprawozdania finansowego, która przedsta-
wia stan aktywów i pasywów jednostki na dzień bilansowy. Jednostka 
jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie finansowe co najmniej za 
rok obrotowy. Dane bilansu umożliwiają realizację jednego z głównych 
zadań z  rachunkowości, jakim jest rzetelne i jasne przedstawienie na 
dzień bilansowy sytuacji jednostki: majątkowej – jakimi środkami dys-
ponuje (strona aktywów) i finansowej – z jakich źródeł pokryła środki 
(strona pasywów)31.

Aktywa bilansu dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Aktywa 
obrotowe obejmują m.in. wszelkie należności z tytułu dostaw i usług oraz 
innych tytułów, m.in. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych, innych świadczeń oraz dochodzone na drodze sądowej.

Pasywa bilansu dzielą się na kapitał (fundusz) własny jednostki oraz 
zobowiązania. Zobowiązania to obowiązek wynikający z zaistniałych zda-
rzeń do wykonania określonych wartościowo świadczeń, które wg prze-
widywań uszczuplą jej obecne lub przyszłe aktywa. Uszczuplenie to może 
polegać na spłacie zobowiązań pieniędzmi, towarami lub usługami, kom-
pensacie z należności, zamianie (konwersji) jednych zobowiązań na inne 
bądź zamianie na udział w kapitale. Pasywa jednostki dzieli się również na 
trwałe oraz długoterminowe i krótkoterminowe. Pasywa trwałe to kapitał 
(fundusz) własny, długoterminowe to zobowiązania (w tym rezerwy) wy-
magające spłaty w okresie dłuższym niż rok. Zobowiązania krótkotermi-
nowe (w tym rezerwy) wymagające spłaty w okresie krótszym niż rok od 
dnia bilansowego.

30  P. Walentowicz, Inwentaryzacja konta 234-rozrachunki z pracownikami…, op. cit.
31  Art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
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Szczególny rodzaj wykazywanych w bilansie zobowiązań stanowią już 
powstałe na skutek zaistnienia określonych zdarzeń obowiązki wykonania 
świadczeń, których ostateczna kwota bądź termin nie są jednak jeszcze 
dokładnie znane na dzień bilansowy i dlatego muszą być szacowane – są 
to rezerwy.

Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług prezentuje się w bi-
lansie zawsze jako należności krótkoterminowe (aktywa) lub zobowią-
zania krótkoterminowe (pasywa) bez względu na termin płatności. Przy 
czym, zarówno w należnościach, jak i zobowiązaniach krótkotermino-
wych z tytułu dostaw i usług wyszczególnia się dodatkowo zobowiązania 
lub należności, ze względu na okres ich wymagalności:32 do 12 miesięcy 
oraz b) powyżej 12 miesięcy. 

Ponadto należności z tytułu dostaw i usług należy wykazać z podziałem 
na: od jednostek powiązanych33 i od pozostałych jednostek. Jednostki po-
wiązane to grupa jednostek obejmująca jednostkę dominującą lub znaczą-
cego inwestora, jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone.

Wykaz rozrachunków z działalności operacyjnej w bilansie: W aktywach 
bilansu przedsiębiorstwa występują następujące należności:34

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych.
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy – powyżej 

12 miesięcy,
b) inne,
2. Należności od pozostałych jednostek.
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy, powyżej 

12 miesięcy,
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowot-

nych oraz innych świadczeń,
c) inne,
e)dochodzone na drodze sądowej.

32  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
33  Jednostki powiązane z jednostką – rozumie się przez to jej jednostkę dominującą, zna-

czącego inwestora, jej jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone oraz jednostki 
znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólnika jednostki 
współzależnej (art. 3 ust. 1 pkt 42 ustawy o rachunkowości).

34  T. Cedrowska, Rachunkowość…, op. cit., s. 342 i nast.
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W pasywach bilansu występują następujące pozycje zobowiązań:35

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa,
– krótkoterminowa.
3. Pozostałe rezerwy: – długoterminowe, – krótkoterminowe.

III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy, – 

powyżej 12 miesięcy
b) inne,
2. Wobec pozostałych jednostek,
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:– do 12 miesięcy, – 

powyżej 12 miesięcy,
b) zaliczki otrzymane na dostawy,
c) zobowiązania wekslowe,
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń,
e) z tytułu wynagrodzeń,
f) inne,
3. Fundusze specjalne.
Należy zaznaczyć, że stan należności krótkoterminowych zwiększają 

na dzień bilansowy również zasądzone przez sąd odsetki z tytułu zwło-
ki w zapłacie oraz zwrot kosztów postępowania sądowego36. Ustalone 
i wycenione należności krótkoterminowe wykazuje się w aktywach bi-
lansu z podziałem na należne od jednostek powiązanych i od pozosta-
łych jednostek. 

4. Wycena bilansowa rozrachunków

Pod pojęciem wyceny, z punktu widzenia rachunkowości finansowej, ro-
zumie się przypisywanie wielkości wyrażonych w mierniku pieniężnym 
różnorodnym obiektom, procesom lub zdarzeniom, bądź też ich pojedyn-

35  Bilans 2005, Grupa Wydawnicza INFOR S.A., Warszawa 2005, s. 242.
36  J. Aleszczyk, Rachunkowość od podstaw…, op. cit., s. 224–226.
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czym cechom, a następnie prezentacji tych informacji w księgach rachun-
kowych i w sprawozdaniu finansowym37.

Wycenę należności i zobowiązań dokonuje się na dzień bilansowy 
według cen historycznych, czyli po których rzeczywiście nastąpił zakup, 
sprzedaż lub zaciągnięcie zobowiązań. Zasadę wyceny uzupełniają:38

–  zasada realizacji - zyski powstają dopiero w momencie sprzedaży lub 
czynności z nią zrównanej i wykazuje się to w księgach i bilansie z chwi-
lą ich sprzedaży,

– zasada ostrożności - polega na odpowiednim uwzględnieniu wszelkich 
znanych jednostce, skutkujących na dzień bilansowy zdarzeń, które 
wpływają ujemnie na wartość, w której aktywa i zobowiązania figurują 
w księgach rachunkowych jednostki. 

Stosowanie tej zasady oznacza, że aktualizacja należności i tworzenie 
rezerw na zobowiązania oraz odniesienie skutków tego na wynik finanso-
wy powinny nastąpić także wtedy, gdy: 
–  korekty takie powodują powstanie lub pogłębienie straty bądź nie są 

uznawane za koszt uzyskania przychodu,
– informacje o potrzebie dokonania korekt docierają do jednostki między 

dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknię-
cie ksiąg rachunkowych (90 dni po dniu bilansowym - art. 7 ust. 2 usta-
wy) lub nawet później (art. 54 ustawy), ale przed dniem zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego.

 Stosowanie zasady ostrożności nie oznacza jednak prawa do dokony-
wania nadmiernych odpisów aktualizacyjnych lub tworzenia nadmiernych 
rezerw, a więc umyślnego wykazywania w księgach i bilansie aktywów 
w  za niskiej wysokości lub zobowiązań w nadmiernych kwotach. Takie 
postępowanie byłoby nierzetelne, wypaczające obraz sytuacji jednostki 
przekazywany w rocznym sprawozdaniu finansowym.

 Jeżeli odpisy aktualizujące należności lub rezerwy okażą się w ca-
łości lub części zbędne, to niepotrzebna ich część wymaga nie później 
niż na dzień bilansowy roku, w którym ujawniła się ich zbędność, zli-
kwidowania drogą ich odniesienia na wynik finansowy39– jako pozo-
stałych przychodów operacyjnych, a więc na konto przeciwstawne do 

37  J. Turyna, Rachunkowość finansowa…, op. cit., s. 24.
38  Rachunkowość zamknięcie roku, Rachunkowość Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 40.
39  Art. 35c oraz 35d ustawy o rachunkowości.
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tego, w ciężar którego uprzednio odniesiono odpisy aktualizacyjne lub 
utworzono rezerwę40.

 Należność to zagwarantowane umową należne świadczenie od dłuż-
nika na rzecz wierzyciela, w określonym umownie terminie i kwocie41. 
Zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 7 ustawy o rachunkowości, należności wycenia 
się - nie rzadziej niż na dzień bilansowy - w kwocie wymagalnej zapłaty, 
z zachowaniem ostrożności. Natomiast należności w walutach obcych – 
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości - wycenia się na 
dzień bilansowy według średniego kursu ogłoszonego na ten dzień dla da-
nej waluty przez Narodowy Bank Polski.

 Kwotę wymagalnej zapłaty stanowi wartość nominalna należności 
powiększona o: kary umowne, zasądzone koszty sądowe oraz odsetki za 
opóźnienie w zapłacie, których zapłaty, według stanu na dzień bilansowy, 
oczekuje jednostka (wierzyciel). Kwotę wymaganej zapłaty pomniejszają 
utworzone odpisy aktualizujące. W przypadku należności od dłużników 
postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, odpis aktualizacyj-
ny jest dokonywany do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub in-
nym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu 
komisarzowi w postępowaniu upadłościowym42. W przypadku należno-
ści przeterminowanych lub o znacznym stopniu nieściągalności - zgodnie 
z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - odpis jest dokonywany w wy-
sokości wiarygodnie oszacowanej kwoty na nieściągalne należności. Na-
tomiast należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają 
dokonywane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość43.

 Obciążenie kontrahenta (dłużnika) odsetkami za opóźnienie w za-
płacie może nastąpić na podstawie księgowej noty obciążeniowej, inaczej 
zwanej notą odsetkową. Ewidencja noty odsetkowej w księgach rachunko-
wych wierzyciela wymaga uwzględnienia bilansowej zasady memoriału, 
określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Należne wierzycielowi 
odsetki, ujmuje się w księgach rachunkowych roku, którego dotyczą.

Należności przedawnione, umorzone i nieściągalne nie są wykazywane 
w bilansie i powinny zostać odpisane w ciężar pozostałych kosztów opera-
cyjnych lub kosztów finansowych.

40  Rachunkowość zamknięcie roku…, op. cit.
41  J. Turyna, Rachunkowość finansowa…, op. cit., s. 240.
42  Ibidem, s. 241.
43  Art. 35b ust. 2–4 ustawy o rachunkowości.
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Niezapłacone na dzień bilansowy należności długoterminowe wyrażone 
w walucie obcej wycenia się po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez 
bank, z którego usług korzysta podmiot gospodarczy, nie wyższym jednak 
od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP. Ustalone i wy-
cenione należności długoterminowe wykazuje się w bilansie z podziałem na 
należne: od jednostek powiązanych i od pozostałych jednostek. Natomiast 
należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, 
z zachowaniem zasady ostrożności, tzn. wykazuje się je łącznie z odsetkami 
z tytułu zwłoki zapłacie, jeśli podmiot gospodarczy, korzystając z przysługu-
jącego mu uprawnienia, naliczył je dłużnikowi albo jeżeli odsetki należą się 
mu zgodnie z umową zawartą na piśmie z kontrahentem.44

Zobowiązania w momencie ich powstania, podobnie jak należności, 
ujmuje się w ich wartości nominalnej. Jednak na dzień bilansowy, stosow-
nie do art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości, zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Jest to kwota, 
która zgodnie z umową, bądź przepisami prawa, w wysokości ustalonej na 
dzień bilansowy, powinna być spłacona wierzycielowi. Będzie to zazwyczaj 
kwota nominalna zobowiązania wraz z należnymi wierzycielowi odsetka-
mi, karami oraz kosztami sądowymi. 

W celu zaliczenia do prawidłowego okresu sprawozdawczego odsetek 
dotyczących zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wskazane jest kierować 
się zasadą memoriału. Naliczone odsetki dłużnik ujmuje zatem w księgach 
rachunkowych okresu, którego dotyczą, bez względu na to, czy zostały za-
płacone, czy też nie45.

Zobowiązania długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej za-
płaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie 
z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środ-
ki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości 
godziwej, stan zobowiązań na dzień bilansowy wykazuje się wraz z odset-
kami z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli podmiot gospodarczy, jako nabyw-
ca, został nimi obciążony przez wierzyciela lub zgodnie z umową i zasadą 
memoriału sam je naliczył46.

44  J. Aleszczyk, Rachunkowość od podstaw…, op. cit., s. 225.
45  Odsetki z tyt. dostaw i usług ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu, http://www.

gofin.pl [dostęp: 20.09.2015 r.].
46  J. Aleszczyk, Rachunkowość od podstaw…, op. cit., s. 227.
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Rys. 1. Wycena rozrachunków na dzień bilansowy.

Źródło: opracowanie własne na podst. Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględ-
nieniem MSSF, PWN, Warszawa 2007, s. 212.
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Powstałe w związku z wyceną bilansową niezrealizowane dodatnie lub 
ujemne różnice kursowe wpływają bezpośrednio na wynik finansowy i za-
liczane są odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych w za-
leżności od charakteru różnic. Dodatnie różnice kursowe stanowią przy-
chody finansowe, natomiast ujemne różnice kursowe koszty finansowe. 
W przypadku wyceny bilansowej rozrachunków ustawa o rachunkowości 
nie przewiduje obowiązku ich dyskontowania47.

Zakończenie

Dane o rozrachunkach z jednostkami gospodarczymi w ujęciu syntetycz-
nym i analitycznym służą rozwijaniu kontaktów rynkowych oraz przeciw-
działaniu ewentualnym zagrożeniom w tym zakresie. Zadłużenie z tytu-
łu podatków, ceł i innych rozrachunków i naliczone odsetki za zwłokę są 
symptomami sygnalizującymi trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Zdolność do terminowej regulacji zobowiązań jest odzwierciedleniem 
płynności finansowej i wypłacalności jednostki. Ważną determinantą 
płynności finansowej jest zdolność do generowania gotówki oraz termino-
wość i pewność jej uzyskiwania, czyli zdolność do skutecznej windykacji. 
Tworzenie odpisów na należności oraz tworzenie rezerw na zobowiązania 
pozwala na urealnienie wyniku finansowego firmy. 

Wielkość zobowiązań w sumie bilansowej pasywów, pozwala określić 
w jakim stopniu działalność jednostki jest finansowana kapitałami obcy-
mi. Kwoty i udział należności w strukturze aktywów, stanowią istotne ele-
menty dla oceny sytuacji finansowej, z uwzględnieniem porównania na-
leżności z zobowiązaniami. Tak więc rozrachunki to jeden z ważniejszych 
wskaźników, określających sytuację finansową przedsiębiorstwa.
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Abstract 

The publication refers to the characteristics of the emergency notification 
system (SPR) operating in Poland for several years. The article describes 
the basic concepts of CPR, the specificity and conditions for the func-
tioning of the Polish Republic. The primary purpose of discussion is to 
establish the principles of the emergency number 112 in Poland and to 
investigate its practical dimension, aiming to create an effective handling 
of emergency calls. In the second part indicates how to effect and optimize 
the functioning of the current system.

Keywords
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Abstrakt

Publikacja dotyczy charakterystyki systemu powiadamiania ratunkowego 
(SPR) działającego w Polsce od kilku lat. W artykule scharakteryzowano 
podstawowe pojęcia dotyczące CPR, jego specyfikę oraz uwarunkowa-
nia funkcjonowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym 
celem rozważań jest ustalenie zasad działania numeru alarmowego 112 
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w  Polsce oraz zbadanie jego wymiaru praktycznego, zmierzającego do 
stworzenia skutecznego systemu obsługi wezwań alarmowych. W drugiej 
części wskazano w jaki sposób uskutecznić i zoptymalizować funkcjono-
wanie obecnego systemu.

Słowa kluczowe

System Powiadamiania Ratunkowego, numer alarmowy 112, bezpieczeństwo.

Geneza systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce

Oficjalna nazwa Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) poja-
wiła się po raz pierwszy w Polsce w grudniu 1999 roku w nowelizacji 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spra-
wie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśnicze-
go (KSRG)1. System Powiadamiania Ratunkowego (SPR) to jednolity 
system, który obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do numerów 
alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiający przekazanie zgłosze-
nia alarmowego w celu zaangażowania właściwych służb ratowniczych. 
W ramach systemu mogą być obsługiwane numery 991, 992, 993, 994 
i 987 oraz inne numery alarmowe podmiotów, do których zadań należy 
ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa, porządku publicznego, mienia 
lub środowiska2. Operatorzy numerów alarmowych odbierają połącze-
nia, następnie przeprowadzają rozmowę w celu uzyskania odpowied-
nich informacji i przekazują zgłoszenie do służb ratunkowych. Operator 
otrzymuje automatycznie informacje na temat lokalizacji dzwoniącego; 
w przypadku zgłoszeń z telefonów komórkowych są to współrzędne 
geograficzne, numer dzwoniącego oraz dane osoby, na którą telefon 
jest zarejestrowany (w przypadku telefonu na kartę te informacje nie są 
dostępne), w przypadku zgłoszeń z telefonów stacjonarnych operator 
otrzymuje dokładny adres oraz dane osoby, na którą telefon jest zareje-
strowany. System powiadamiania ratunkowego pozwala także na iden-
tyfikację numerów zastrzeżonych.

1  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśni-
czego, (Dz. U. nr 111, poz. 1311, z późn. zm.).

2  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, (Dz. U. 
nr 2013, poz. 1635, z późn. zm.).
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Rys. 1. Logo Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) w Polsce. (źródło: www.112.
gov.pl – Oficjalna strona Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji).

Zgodnie z założeniami koncepcji do zadań Systemu Powiadamiania 
Ratunkowego (SPR) należy m.in.:
•	 przyjęcie/selekcja zgłoszeń o nagłym zagrożeniu życia, zdrowia, środo-

wiska i mienia, 
•	 dysponowanie sił i środków służb ratowniczych i podmiotów współ-

działających,
•	 wspomaganie kierującego działaniem ratowniczym,
•	 analizowanie możliwości szpitalnych oddziałów ratunkowych i innych 

jednostek organizacyjnych szpitali. 
Za organizację Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) na terenie 

kraju odpowiada minister właściwy do spraw administracji publicznej. To 
on planuje, nadzoruje i koordynuje jego funkcjonowanie, zapewnia upo-
wszechnianie wiedzy o numerach alarmowych oraz publikuje na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej statystyki dotyczące funk-
cjonowania systemu. Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) two-
rzy z kolei wojewoda. Określa ich lokalizację i szczegółową organizację 
(uwzględniając kwestie finansowe, społeczne i terytorialne). Głównym za-
daniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) jest obsługa zgło-
szenia alarmowego i przekazanie go w celu zaangażowania właściwych 
służb ratowniczych. Poza tym ustawa nakłada na centrum jeszcze szereg 
innych obowiązków3:
•	 ewidencjonowanie i przechowywanie w systemie teleinformatycznym 

danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów 

3  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. 
w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punk-
tów centralnych służb, (Dz. U. 2011, nr 75, poz. 404 z późn. zm.).
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telefonicznych, danych osób zgłaszających i osób wskazanych w trakcie 
przyjmowania zgłoszenia, informacji o miejscu zdarzenia, jego rodzaju 
oraz skróconego opisu zdarzenia,

•	 wykonywanie analiz związanych z funkcjonowaniem systemu oraz two-
rzenie statystyk w zakresie liczby, rodzaju i czasów realizacji zgłoszeń,

•	 współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego,
•	 wymiana informacji i danych, z wyłączeniem danych osobowych, na 

potrzeby analiz z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dysponentami ze-
społów ratownictwa medycznego oraz podmiotami, których numery 
telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu. 
System działa z zastosowaniem zasady wzajemnej zastępowalności 

centrów w przypadku technicznej awarii jednego CPR-u lub w razie gdy 
liczba połączeń przekracza możliwość szybkiej ich obsługi, wtedy system 
przekierowuje automatycznie zgłoszenie do CPR-u innego województwa. 
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji i funkcjonowania cen-
trów powiadamiania ratunkowego pracę centrum organizują kierownik 
wraz ze swoim zastępcą. Są to osoby posiadające doświadczenie zawodo-
we w zakresie zarządzania kryzysowego, powiadamiania ratunkowego, 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej lub 
ratownictwa medycznego. Podstawowe obowiązki kierownika związane są 
z opracowaniem zasad funkcjonowania centrum, organizacji pracy ONA, 
obsługi administracyjnej, technicznej oraz psychologa, sporządzenie pla-
nu postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz planu 
zwiększania obsady osobowej w sytuacjach nadzwyczajnych. Aktualnie 
system powiadamiania ratunkowego w Polsce składa się z następujących 
elementów organizacyjnych4:
•	 16 Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz Cen-

trum Powiadamiania Ratunkowego dla miasta stołecznego Warszawa.
•	 Centrum Nadzoru i Monitoringu Technicznego (CNiMT).
•	 Centrum Szkoleniowe (CSz).

Jako pierwszy w 2009 roku powstał CPR w Krakowie ostatni CPR ruszył 
w 2013 roku w Warszawie, CPR w Katowicach jest największym w kraju, 
zatrudnia 95 operatorów, natomiast najmniejszy CPR znajduje się w Opo-
lu, pracuje tam 20 operatorów. 

4  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w spra-
wie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego, (Dz. U. 2014, 
poz. 574, z późn. zm.).



191

System powiadamiania ratunkowego w Polsce…

Tabela 1. Wykaz Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) 
wraz z liczbą etatów.

Nr CPR Liczba etatów

1 Białystok 28

2 Bydgoszcz 45

3 Gdańsk 45

4 Gorzów Wielkopolski 25

5 Katowice 95

6 Kraków 70

7 Kielce 30

8 Łódź 55

9 Lublin 45

10 Olsztyn 30

11 Opole 20

12 Poznań 70

13 Radom 71

14 Rzeszów 45

15 Szczecin 35

16 Warszawa 40

17 Wrocław 60

Źródło: www.mac.gov.pl – Oficjalna strona Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Obsługa wszystkich zgłoszeń kierowanych do Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego (CPR) odbywa się według opracowanych w Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji wytycznych. Celem ich wydania jest przede 
wszystkim zapewnienie jednolitego sposobu postępowania przez operato-
rów numerów alarmowych w skali całego kraju. Procedury określają m.in. 
metody działań: 
•	 w przypadku zgłoszeń będących zgłoszeniami alarmowymi, 
•	 w przypadku braku możliwości połączenia się z dyspozytorem służ-

by wiodącej, 
•	 w przypadku przekazania zgłoszenia do niewłaściwego terytorial-

nie dyspozytora, 
•	 w przypadku przekazania zgłoszenia do dyspozytora niewłaściwej służ-

by wiodącej,
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•	 w przypadku otrzymania zgłoszeń alarmowych obcojęzycznych, 
•	 w przypadku zgłoszeń niebędących zgłoszeniami alarmowymi. 

Szczegółowy katalog zdarzeń i odpowiednich do nich pytań, które na-
leży zadać zgłaszającemu zgłoszenie alarmowe oraz szczegółowe proce-
dury zgłoszeń alarmowych są opracowywane przez ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej we współpracy z wojewodami, Policją, 
Państwową Straż Pożarną i podmiotami ratowniczymi, których numery 
są obsługiwane w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR). 
Katalog zdarzeń składa się z 88 kategorii, w tym 27 dotyczy pożarów, 
12 miejscowych zagrożeń, 28 policyjnych i 21 o charakterze medycznym. 
Kategorie o szerszym zakresie zastosowania posiadają podkategorie (182) 
pozwalające na sprecyzowanie występującego zagrożenia. Ujednolicony 
katalog zdarzeń zawiera także najczęściej zadawane pytania z zaznaczoną 
adekwatnością do konkretnych kategorii. System umożliwia automatycz-
ne lub manualne podpięcie (powiązanie) rozmów do zdarzeń, podpięcie 
kilku rozmów do jednego zdarzenia, wyświetlenie na mapie powiązań 
miejsca zdarzenia z miejscem dzwoniącej osoby. 

System Powiadamiania Ratunkowego (SPR) umożliwia ewidencjonowa-
nie i przechowywanie danych dotyczących treści otrzymywanych zgłoszeń 
alarmowych, wykonywanie bezpośrednich analiz funkcjonowania systemu 
oraz tworzenie statystyk i zestawień dla celów badawczych. Centrum Powia-
damiania Ratunkowego (CPR) przechowuje dane dotyczące treści zgłoszeń 
alarmowych, w tym nagrania rozmów telefonicznych obejmujących całość 
zgłoszenia alarmowego, danych osób zgłaszających i innych osób wskaza-
nych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, informacji o  miejscu zdarzenia 
i jego rodzaju oraz skróconego opisu zdarzenia przez 3 lata. 

Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego to również 
duże ułatwienie dla cudzoziemców. Każdy operator numeru alarmowego 
musi znać przynajmniej jeden język obcy, dając tym samym obcojęzycz-
nym osobom możliwość swobodnego zgłaszania na numer alarmowy 112 
informacji o zdarzeniach wymagających interwencji. Aktualnie w Syste-
mie 112 w Polsce zarejestrowanych jest 14 języków obcych, którymi wła-
dają operatorzy numerów alarmowych. Operator 112 przyjmujący zgło-
szenie ma możliwość przekierowania zgłoszenia do innego zalogowanego 
operatora władającego danym językiem obcym bez względu na lokalizację 
CPR-u lub (w przypadku braku operatora 112 ze znajomością takiego ję-
zyka obcego) dokonanie połączenia konferencyjnego z tłumaczem spoza 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). System 112 zawiera aktu-
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alny przegląd zalogowanych operatorów i ich znajomości języków obcych. 
Także dyspozytor, Policja czy dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w razie 
konieczności bezpośredniej rozmowy z obcokrajowcem, mogą skorzystać 
z pomocy operatora 112 jako tłumacza.

Usprawnienie i poprawa funkcjonowania obecnego systemu

Zapewnienie niezawodnego funkcjonowania oraz stałej gotowości odbio-
ru zgłoszeń to główne zadania stawiane Systemowi Powiadamiania Ratun-
kowego (SPR). Obecnie każde Centrum w przypadku wystąpienia awarii 
lub przeciążenia może być zastępowane przez inne centrum. Dzięki przy-
jętym w systemie mechanizmom lokalizacji dzwoniącego, rozwiązanie to 
jest w pełni skuteczne i bezpieczne. Znaczącym usprawnieniem i poprawą 
funkcjonalności Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) w przyszło-
ści będzie: 
•	 System eCall – ogólnoeuropejska technologia powiadamiania o wyda-

rzeniach drogowych, którego główną ideą jest zmniejszenie śmiertel-
ności na drogach. Zaproponowane rozwiązanie zakłada automatyczne 
zareagowanie systemu na powiadomienie o wypadku wysłane przez 
urządzenie zamontowane w samochodzie. Zgodnie z decyzją Parlamen-
tu Europejskiego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wdrożenia interope-
racyjnej usługi eCall na terenie całej Unii Europejskiej państwa mają 
obowiązek wprowadzenia na swoim terytorium infrastruktury punk-
tów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach eCall najpóźniej do 1 paź-
dziernika 2017 r.5

•	 Centralny Moduł Mapowy (CMM)  – aplikacja Centralnego Modułu 
Mapowego będzie miała za zadanie wizualizować na komputerze ope-
ratora numeru alarmowego 112 przestrzeń miejsca zdarzenia. Operator 
będzie mógł nałożyć na miejsce zdarzenia mapę, która na przykład po-
każe układ ulic, infrastrukturę techniczną – ujęcia wodny, układ budyn-
ków etc.6

5  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. 
w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej 
prawami użytkowników. (Dz. U. UE. L. 2002. 108. 51).

6  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w spra-
wie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu 
drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. (Dz. U. L 207, 06/08/2010 
P. 0001 – 0013).
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•	 Technologia SMS SOS (SMSS) – obsługa w ramach systemu powiada-
miania ratunkowego zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer alar-
mowy 112 za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS). 
Zapewni to, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, możliwość przeka-
zywania informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia danych 
zagrożeń także w sytuacji, w których nie będzie możliwe wykonanie kla-
sycznego, głosowego połączenia telefonicznego. Wdrożenie tej funkcjo-
nalności wymaga odpowiedniego przygotowania technicznego zarów-
no po stronie centrów powiadamiania ratunkowego, jak i dostawców 
publicznie dostępnych usług telefonicznych. 
Należy pamiętać, że system, od którego skuteczności i niezawodności 

często zależy życie i zdrowie ludzkie, wciąż wymaga dalszej rozbudowy 
oraz rozszerzenia o nowe funkcjonalności. Biorąc pod uwagę natężenie 
ruchu alarmowego, a także planowane rozpoczęcie przejmowania obsłu-
gi innych niż 112 numerów alarmowych przez centra powiadamiania ra-
tunkowego, konieczne będzie zwiększenie obsady operatorów numerów 
alarmowych. Ważne miejsce wśród działań ukierunkowanych na poprawę 
funkcjonowania numeru 112 powinno również zajmować upowszechnia-
nie wiedzy o numerach alarmowych. 

Podsumowanie

Celem nadrzędnym Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) jest po-
prawa bezpieczeństwa obywateli poprzez uzyskanie szybkiego i skutecz-
nego dostępu do służb odpowiedzialnych za niesienie pomocy. Wszyst-
kie zgłoszenia alarmowe obsługiwane są według jednolitych standardów 
przez wyszkolonych operatorów pracujących w odpowiednio wyposażo-
nych centrach. Zasięg numeru alarmowego 112 obejmuje obecnie obszar 
całego kraju. Podsumowując, trzeba stwierdzić zatem, że obecnie System 
Powiadamiania Ratunkowego (SPR) skutecznie wywiązuje się z postawio-
nych przed nim zadań. 
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