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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.
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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).



Trzy filary kultury bezpieczeństwa

13

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, 



Trzy filary kultury bezpieczeństwa

15

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

Care about life and health of the youngest citizens as well as ensuring their 
safety takes various forms. The basic duties of adults towards children have 
been described in legal acts, regulations, orders starting from decisions of 
different levels of authorities, through court decisions, resolutions of dif-
ferent institutions and  ending up with detailed regulations. Each year, in 
the whole world, there is a huge number of accidents involving children 
and teenagers. Drowning is amongst one of the most frequent causes of 
death in the above group. Children drown in home pools, but also in life 
guarded water basins. Only responsibility and common sense of adults are 
capable of preventing many tragedies, since, based on a conducted survey, 
children aged 9, think of themselves as good swimmers when they can 
swim 25 meters without stopping.

Key words: law, safety, child, drowning

Abstrakt

Troska o życie i zdrowie najmłodszych obywateli, w tym o zapewnienie 
ich bezpieczeństwa– przejawiana jest w różnych formach. Podstawowe 
powinności wobec dzieci opisane są w aktach prawnych; począwszy od 
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ustaw, rozporządzeń, przez decyzje władz różnych szczebli, wyroki sądów, 
na uchwałach różnych instytucji i regulaminach szczegółowych kończąc. 
Każdego roku na całym świecie wydarza się ogromna liczba wypadków 
z udziałem dzieci i młodzieży. Utonięcie to jedna z najczęstszych przy-
czyn utraty życia w tej grupie. Dzieci toną w przydomowych basenach ale 
też w miejscach strzeżonych przez ratowników. Tylko odpowiedzialność 
i rozsądek dorosłych są w stanie zapobiec wielu tragediom, gdyż jak wy-
nika z przeprowadzonej ankiety, dzieci w wieku 9 lat uznają się za bardzo 
dobrych pływaków, jeśli potrafią przepłynąć 25 metrów bez zatrzymania.

Słowa kluczowe: prawo, bezpieczeństwo, dziecko, utonięcie

Wstęp

Śmierć w wyniku utonięcia zawsze wydaje się brutalna i niepotrzebna. Po-
zostaje niemal w każdym przypadku pewność, że można jej było uniknąć. 
Trudno jest się pogodzić z faktem, że drobny gest (zauważenie symptomów 
tonięcia), niewielkie wsparcie (podanie ręki, sprzętu) czy odrobina uwagi – 
mogły zapobiec tragedii. Szczególnie bolesna jest strata dziecka w okoliczno-
ściach, które wszystkim kojarzą się z radością i przyjemnością – tzn. – wy-
poczynkiem i rekreacją nad wodą. Czy obowiązujące przepisy, wewnętrzne 
regulacje na obiektach a także zwyczajowe praktyki, chronią grupę najmłod-
szych użytkowników kąpieli przed utratą życia i zdrowia w wodzie?

Metody 

Artykuł zawiera analizę obowiązujących przepisów, weryfikuje wybrane tre-
ści zwyczajowo zamieszczane w regulaminach ogólnych i stanowiskowych 
na kąpieliskach i pływalniach, a także dokonuje przeglądu praktycznych roz-
wiązań stosowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
w czasie kąpieli. Autorka przybliża problem w oparciu o szereg publikacji 
dotyczących podjętego zagadnienia a także prezentuje fragment obszernego 
materiału badawczego, zebranego w roku 2016, w formie ankiety, na grupie 
prawie 1000 dzieci (uczniów klas trzecich kaliskich szkół podstawowych). 

Wyniki 

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa karnego oraz prawa wykroczeń, 
przewidują możliwość pociągnięcia rodziców lub opiekunów do odpowie-
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dzialności za brak należytej opieki nad dzieckiem, którego skutkiem było 
narażenie dziecka na niebezpieczeństwo1.

Art. 160 § 1 Kodeksu karnego2 przewiduje odpowiedzialność za na-
rażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który to czyn zagrożony jest karą po-
zbawienia wolności do lat 3. W § 2 tego artykułu zawarty jest typ kwa-
lifikowany, przewidujący surowszą odpowiedzialność karną sprawcy, na 
którym ciążył obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeń-
stwo – do tej kategorii podmiotów należą również rodzice i opiekuno-
wie. W sytuacji zatem, gdy na skutek braku należytej opieki rodziców lub 
opiekunów dziecko zostało narażone na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ich zachowanie 
powinno zostać ocenione pod kątem realizacji znamion występku okre-
ślonego w art. 160 § 2 K.k., zagrożonego karą pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do 5 lat.

Podkreślić należy, że powołane przepisy chronią życie i zdrowie czło-
wieka, w tym życie i zdrowie dziecka, już na etapie zagrożenia tych dóbr. 
Przestępstwa w nich określone dokonane są z chwilą narażenia życia lub 
zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo, choćby osoba zagrożona osta-
tecznie nie doznała krzywdy.

W art. 210 § 1 K.k. przewidziano natomiast, że ten, kto wbrew obowiąz-
kowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną 
ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, osobę tę porzuca, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. Czynność sprawcza tego przestęp-
stwa polega na porzuceniu, przez które należy rozumieć działanie polega-
jące na opuszczeniu dziecka lub osoby nieporadnej, połączone z zaprzesta-
niem troszczenia się o nią, bez zapewnienia opieki ze strony innych osób3. 
Wskazać należy, iż znamiona przestępstwa określonego w art. 210 § 1 K.k. 
zostają zrealizowane w momencie porzucenia osoby, wobec której sprawca 
ma obowiązek troszczenia się, bez względu na ewentualne konsekwencje 
zachowania sprawcy.

1  Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia 
ministra - na zapytanie nr 4059 w sprawie odpowiedzialności rodziców i opiekunów 
prawnych za dzieci, często będące ofiarami ich nierozwagi i braku odpowiedzialności, 
Warszawa, dnia 17 czerwca 2009 r.

2  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.
3  Wyrok SN z 4 VI 2001 r., V KKN 94/99, Orz. Prok. i Pr. 2001, nr 11.
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Art. 210 § 2 K.k. przewiduje typ przestępstwa porzucenia kwalifikowa-
ny przez następstwo w postaci śmierci osoby porzuconej, którego sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Z kolei art. 106 Kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność oso-
by zobowiązanej do opieki lub nadzoru nad małoletnim do 7 roku życia 
albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebez-
pieczeństwem już za samo dopuszczenie do jej przebywania w okoliczno-
ściach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. 

Określony w powołanych powyżej przepisach obowiązek opieki lub 
troszczenia się o małoletniego może wynikać z ustawy (art. 95 § 1 i art. 96 
§  1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)4, decyzji sądu (np.  opiekun 
prawny powołany na podstawie art. 145 § 1 K.r.o.) a nawet z umowy 
(np.  obowiązki opiekunki lub wychowawczyni, których opiece rodzice 
powierzyli dziecko).

Przedstawione powyżej przepisy pozwalają organom ścigania na 
wszczęcie i przeprowadzenie odpowiedniego postępowania w wypadku 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez rodziców lub opiekunów 
opisanych powyżej przestępstw (postępowanie karne) lub wykroczeń (po-
stępowanie w sprawie o wykroczenie).

Podkreślić należy, iż zasada dobra dziecka stanowi jedną z fundamen-
talnych zasad polskiego prawa rodzinnego, wyznaczając treść wielu prze-
pisów tego kodeksu.

Piecza nad osobą dziecka, stanowiąca jeden z elementów władzy rodzi-
cielskiej, oznacza roztaczanie stałej troski i starań o dziecko, obejmuje tro-
skę o zapewnienie dziecku odpowiednich warunków egzystencji, ochronę 
przed niebezpieczeństwami mogącymi zagrozić dziecku oraz zapewnienie 
prawidłowego rozwoju (art. 92 K.r.o.).

Przytoczone przepisy świadczą o tym, że w wielu miejscach prawo stara 
się zapewnić bezpieczeństwo nieletnich, w różnych warunkach (w domu, 
na drodze, nad wodą etc.). Pozostawienie małego dziecka bez opieki bądź 
sprawowanie jej w sposób nieodpowiedni – narażając życie i zdrowie nie-
letniego na uszczerbek – skutkuje nałożeniem dotkliwych sankcji na opie-
kunów. Poza traumą, jaka pojawia się po wypadku (niezależnie od skut-
ku), opiekunom stawiane są zarzuty i wymierzane kary za brak należytej 
troski o dzieci.

4  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59.
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„Na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa 
lata skazał Sąd w Pajęcznie 31-letnią Ilonę B., pracownicę Ośrodka 
Pomocy Społecznej w sprawie utonięcia latem 2013 r. czwórki dzieci 
wWarcie”5.

Każdego roku, na całym świecie – również w Polsce, dochodzi do wie-
lu wypadków, które spowodowane są wyłącznie brakiem wyobraźni czy 
wręcz lekkomyślnością rodziców6. W USA, w okresie letnim, co pięć dni 
tonie dziecko poniżej piątego roku życia w przenośnym, przydomowym 
basenie7. Jednym z powodów, dla których taka sytuacja ma miejsce, jest 
fakt ogólnej dostępności tych urządzeń w wielu sklepach i centrach han-
dlowych oraz łatwość ich montażu. Rodzice dokonują zakupu, po powro-
cie do domu natychmiast ustawiają „zabawkę” w wybranym miejscu, po-
mijając jednocześnie dbałość o jakiekolwiek zabezpieczenie dzieci przed 
możliwością samodzielnego wejścia do basenu. 

Jak podają amerykańskie źródła, w Kalifornii odsetek utonięć w grupie 
dzieci poniżej 10-tego roku życia był najwyższy w miastach i regionach 
o wyższych dochodach rodziny8 [8,9]. Wyniki takie są tłumaczone faktem 
częstszego posiadania przez te rodziny basenów przydomowych, przy jed-
noczesnym braku poszanowania przepisów zobowiązujących do monto-
wania odpowiednich zabezpieczeń. 

Istotne okazują się także wskaźniki, z których odczytać można, że 39% 
wszystkich zgonów dzieci w wieku do 5 lat w wyniku utonięcia, nastąpiło 
w weekend9. Informacja ta wydaje się oczywista, gdyż w te dni większość 
czasu dzieci spędzają w domu (nie idą do żłobków, przedszkoli czy szkół).

5  http://www.rp.pl/Prawo-karne/309179817-Wyrok-w-procesie-ws-utoniecia-czworki
-dzieci-w-Warcie.html [dostęp: 10.06.2016].

6  R. Michniewicz, I. Michniewicz, Utonięcia małych dzieci w przydomowych basenach, 
„Polish Hyperbaric Research”, 2012, nr 2(39), s. 53–68.

7  http://www.msnbc.msn.com/id/43460098/ns/health-childrens_health/t/portable- 
pools-claim-childs-life-every-days/#slice-2 [dostęp: 10.06.2016].

8  H. Morgenstern, T. Bingham, A. Reza, Effects of pool-fencing ordinances and other fac-
tors on childhood drowning in Los Angeles County, 1990–1995,  “American Journal of 
Public Health”, 2000, nr 90, s. 595–601; A.A. Hyder, N.N. Borse, L. Blum, R. Khan, 
S. El Arifeen, A.H. Baqui, Childhood drowning in low- and middle-income countries: 
Urgent need for intervention trials, Journal of Paediatrics and Child Health Apr.44(4) 
2008, s. 221–227.

9  S.P. Baker, B. O’Neill, M.J. Ginsburg, G. Li, Injury. Fact Book, wydanie drugie, New 
York, NY, Oxford University Press 1992, s. 174–185.
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Zatrważającym wydaje się inny fakt: utonięcia dzieci poniżej 15 roku 
życia w basenach przydomowych w stanie Texas, przekroczyły liczebnie 
śmiertelne wypadki w innych akwenach słodkowodnych10.

Na podstawie przeprowadzonych przez US Consumer Product Safety 
Comission w latach 2001 – 2009 badań11, dotyczących utonięcia i prawie 
utonięcia z udziałem dzieci do lat 12, okazało się, że aż 94% wypadków do-
tyczyło dzieci młodszych niż 5 lat, które miały miejsce na ich prywatnych 
podwórkach – w przydomowych basenach. 

Mimo zmniejszającej się w perspektywie pięcioletniej, śmiertelności 
dzieci poniżej piątego roku życia wskutek utonięcia w Australii12, wskaź-
niki śmiertelności dzieci i tak są bardzo niepokojące. W latach 2001-2002 
doszło tam do 251 incydentów śmiertelnych, z czego 44 to bardzo małe 
dzieci  – grupa 0–5 lat.  Aż siedemdziesiąt pięć procent z nich poniosła 
śmierć wchodząc lub upadając do wody. Również w Iranie ponad 44% uto-
nięć dzieci poniżej 10 roku życia wydarza się w domowym basenie13. 

Komitet do spraw śmiertelności dzieci i młodzieży oraz krajowa orga-
nizacja ratownicza Nowej Zelandii, opracowały raport na temat okolicz-
ności utonięć obywateli poniżej 25 roku życia14. Wyniki materiału zgroma-
dzonego do analizy, z okresu 1980-2002, wskazują że spośród wszystkich 
wypadków utonięcia, aż 42% dzieci w wieku 1-4 lata traci życie w przy-
domowych basenach. Ogólnie wysoki odsetek śmiertelności w wodzie 
małych dzieci, pozycjonuje Nową Zelandię na pierwszym miejscu wśród 
krajów OECD.

Wyniki z analizy 10-letniego okresu wypadków (zakończonych i nie-
zakończonych śmiercią) dzieci wskazują15, że najczęstszym czynnikiem 
10  C.L. Warneke, S.P. Cooper; Child and adolescent drowning in Harris County, Texas, 

1983 through 1990, “American Journal of Public Health”, 1994, nr 84, s. 593–598.
11  B.J. Shields, C. Pollack-Nelson; G.A. Smith, Pediatric Submersion Events in Portable 

Above-Ground Pools in the United States, 2001–2009, “Pediatrics”, 2011, nr 128 (1), 
s. 45–52.

12  S. DeBoer, E. Scott, Near-drowning: Prognoses and prevention, “Australian Emergency 
Nursing Journal”, Volume 6, Issue 2, 2004, s. 27–38.

13  A. Sheikhazadi, M.H. Ghadyani, Epidemiology of drowning in Isfahan province, center 
of Iran, “Journal of Research in Medical Sciences”, 2009, nr 14(2), s. 79–87.

14  Child And Youth Mortality Review Committee in collaboration with Water Safety 
New Zealand, Circumstances surrounding drowning in those under 25 in New Ze-
aland (1980–2002) – http://www.hqsc.govt.nz/our-programmes/mrc/.

15  L. Quan, E.J. Gore, K. Wentz, J. Allen, A.H. Novack, Ten-year study of pediatric drow-
nings and near-drownings in King County, Washington: lessons in injury prevention, 
“Pediatrics”, 1989, Nr 83, s.1035–1040.
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tragedii był niewystarczający nadzór dorosłych, którzy pozostawiali swoje 
małe dzieci same, zajmując się innymi pracami domowymi lub na przy-
kład prowadząc rozmowę telefoniczną. 

Zdecydowana większość dostępnych źródeł16 dowodzi jednoznaczną 
winę osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci (rodziców, dziad-
ków, innych opiekunów), jako podstawowy powód utonięć.

W Polsce problem jest podobny. Z policyjnych statystyk wynika, że 
każdego roku ginie w wodzie średnio (w przekroju 13 lat) ponad 22 dzieci 
w wieku poniżej 7 lat i 36 dzieci w wieku 8–14 lat17. Statystyka utonięć 
dzieci w latach 1998-2010 prowadzona przez policję, dostarcza wiedzy 
w zakresie liczby wypadków nad wodą z udziałem dzieci.

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wod-
nych18, a także akty wykonawcze (m.in. rozporządzenia MSWiA19) nie 
wniosły żadnych specjalnych rozwiązań do zasad zabezpieczenia naj-
młodszych użytkowników obiektów rekreacji wodnej.

Rozporządzenie w sprawie oznakowania i zabezpieczenia obsza-
rów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków in-
formacyjnych i flag20, poza głębokościami stref dla pływających i nie 
umiejących pływać oraz kolorami znaczników oddzielających te strefy, 
wprowadziło (§ 2.1 pkt 3) dokładny opis brodzika dla małych dzieci 
(w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli) jako miejsce 
o głębokości do 40 cm, wydzielone ze strefy dla nieumiejących pływać, 
bojami w kolorze białym oraz dodatkowo otoczonym siatką sięgają-
cą od powierzchni lustra wody do dna. Przy tworzeniu tego przepisu, 
nie wzięto pod uwagę faktu, że na większości (o ile nie na wszystkich) 

16  Modell J.H.; „Prevention of needless deaths from drowning”, Southern Medical Jour-
nal Jul.103(7) 2010, s. 650–653.

17  http://www.policja.pl/portal/st/958/ [dostęp: 10.06.2016].
18  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240).
19  Rozporządzenie MSW z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 286 z 2012 roku) w sprawie 

sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zaka-
zu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag; Rozporządzenie MSW z dnia 27 lutego 
2012 r. (Dz. U. poz. 261 z 2012 roku) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia 
wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sy-
gnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

20  Rozporządzenie MSW z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 286 z 2012 roku) w sprawie 
sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zaka-
zu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.
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kąpieliskach nadmorskich, montaż takiego brodzika jest niecelowy 
z uwagi na stały ruch wody i ciągłą zmianę jej głębokości a także na 
natychmiastowe niszczenie takiej infrastruktury przez fale. W § 5.1. 
dodano w omawianym rozporządzeniu dwa znaki nakazu: nakaz za-
kładania kamizelek ratunkowych i nakaz ustawicznego nadzoru nad 
dziećmi (nazwy znaków: B-1 i B-2).

Rys. 1. Znaki nakazu, wprowadzone rozporządzeniem

Z kolei Rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących wyposa-
żenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomoc-
niczy21, w załączniku, narzuca obowiązek posiadania na każdym wy-
znaczonym obszarze wodnym sprzętu medycznego, leków i artykułów 
sanitarnych –  w tym z uwzględnieniem dzieci –  następujących elemen-
tów: rurki ustno-gardłowe dla dzieci, maskę twarzową dla dzieci, maskę 
tlenową dla dziecka, szyny usztywniające – różne rozmiary, kołnierz or-
topedyczny pediatryczny.

Kolejny akt prawa, dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą 
i  w  wodzie dzieciom i młodzieży w ramach wypoczynku. Wcześniej 
obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organi-
zatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 
organizowania i nadzorowania, zostało uchylone z dniem 1 kwietnia 
2016 roku. W miejsce tego rozporządzenia uchwalony został inny doku-
ment – Ustawa z dnia 11 września 2015 r., o zmianie ustawy o systemie 

21  Rozporządzenie MSW z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz. U. poz. 261 z 2012 roku) w spra-
wie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt 
ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt me-
dyczny, leki i artykuły sanitarne.
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oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym22. W myśl art. 92c. 
pkt 2. ust. 6: Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne korzystanie 
z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
(Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779). Tak więc dzieci wypo-
czywające nad wodą muszą korzystać z kąpielisk i miejsc wykorzystywa-
nych do kąpieli oraz pływalni i innych obiektów, które są odpowiednio 
przygotowane i strzeżone. Zatem takie zorganizowane formy wypoczyn-
ku nie muszą zapewniać (jak wymagano tego wcześniej) ratownika wod-
nego – do opieki nad uczestnikami, a jedynie mają obowiązek korzysta-
nia z wyznaczonych obszarów wodnych  – pod nadzorem ratowników 
zatrudnionych na tych obiektach. 

Poza przepisami w randze ustaw i rozporządzeń, ogólnie obowiązu-
jącymi nad wodą – są regulaminy (zarówno ogólne jak i stanowiskowe), 
opracowywane przez zarządzających – w celu doprecyzowania zasad sto-
sowanych w danym miejscu. Wiele z tych opracowań jest niepełnych, nie-
doskonałych czy wręcz zawierających rażące błędy. Często spotkać można 
w nich zapisy dyskwalifikujące. Należą do nich między innymi: 
1. Powołania na nieaktualne przepisy.
2.  Wymaganie od klientów zachowania, które ogranicza ich prawa i swo-

body obywatelskie. Np. całkowity zakaz prowadzenia indywidualnej na-
uki pływania – powodujący powstawanie absurdalnej sytuacji, w której 
nikt nie może instruować (uczyć pływać) nawet zaprzyjaźnionej osoby.

3.  Nakładanie na użytkowników obowiązków, których nie są w stanie prze-
strzegać. Np. zakaz przepływania pod pomostem, oddzielającym strefę 
dla umiejących od strefy dla nieumiejących pływać, przy jednoczesnym 
zakazie wchodzenia na pomost (mogą na niego wchodzić wyłącznie ra-
townicy) – co powoduje teoretyczną niemożność korzystania ze strefy 
dla umiejących pływać.

4.  Zakazy nagminnie łamane, których respektowanie mają wymuszać ra-
townicy, a nie są w stanie tego uczynić. Np. zakaz pływania poza kąpie-
liskiem – ratownicy nie mogą się stale koncentrować na terenie poza 
ich nadzorem, gdyż powodują zagrożenie na kąpielisku strzeżonym. Po-
dobnie jak nie są w stanie „pilnować” czy ktoś spożywa alkohol na pla-
ży – gdyż ich uwaga jest skierowana w całości na kąpielisko a nie plażę.

22  Ustawa z dnia 11 września 2015 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy 
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. 2015 poz. 1629).
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5.  Niespójność pomiędzy regulaminem ogólnym a stanowiskowymi. 
Np. samodzielnie mogą na obiekt wejść (wykupując bilet na pływalnię) 
osoby w wieku 12 lat, a z wielu atrakcji mogą korzystać wyłącznie te, 
które ukończyły 13 lat. 

6.  Przypisanie ratownikom swego rodzaju nieograniczonej władzy wo-
bec każdego użytkownika zapisem o bezwzględnym stosowaniu się 
do wszystkich ich poleceń. Taki zapis winien być uzupełniony o treść, 
z której jednoznacznie wynikałoby, że te polecenia mogą dotyczyć wy-
łącznie tego, co wiąże się z bezpieczeństwem na obiekcie. Inaczej bo-
wiem ratownik mógłby wymagać od klientów wykonywania subiektyw-
nie uznanych poleceń. 

7.  Zapisy martwe. Np. dotyczące wymogu posiadania specjalnej karty pły-
wackiej (tzw. żółtego czepka), która miałaby zezwalać na pływanie poza 
wyznaczonym obszarem a jej kontrola ma się odbywać przez ratownika. 

8. Inne.
Wszystkie obiekty (nawet o tych samych parametrach technicznych) 

różnią się między sobą. Każdy z nich ma swoją odrębną specyfikę, na 
którą składają się: inny zespół ratowników, inni klienci, inne rozwiązania 
organizacyjne, inne oświetlenie/nasłonecznienie, inne kolory i struktura 
wykończenia ścian/podłoża, etc. Zdarza się, że na obiekcie (np. Wrocław-
ski Park Wodny) wyznaczona jest osoba, która zajmuje się – w roli prze-
wodnika z ramienia ośrodka – grupami zorganizowanymi. Przeprowadza 
dzieci przez wszystkie punkty od kas przez szatnie, natryski po halę base-
nową – wspólnie z opiekunami. Bywają obiekty, gdzie każda grupa otrzy-
muje tzw. znaczniki: czepki, kamizelki, chusty, co ułatwia szybkie rozpo-
znanie poszczególnych członków tej grupy. To bardzo dobre rozwiązanie 
(szczególnie czepki), gdyż dzięki temu zarówno ratownicy jak i opiekuno-
wie łatwo diagnozują miejsce pobytu nawet rozproszonej gromady.

Rys. 2. Jednolite czepki dla grupy
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Rys. 3. Dzieci w kapokach na pływalni (fot. Jacek Rakowski, www.goldap.info)

Pamiętać należy, iż dzieci mają bardzo ograniczone rozumienie zagro-
żeń, jakie na nie czyhają. Nie boją się też wejść czy wręcz wskoczyć do głę-
bokiej wody, zjechać ze zjeżdżalni czy zaangażować w zabawę zapomina-
jąc o całym świecie. W zgiełku panującym na obiektach rekreacji wodnej, 
w ogromnej przestrzeni gdzie jest czasem kilkaset osób, dziesiątki bodź-
ców (wodospady, sztuczne fale, fontanny, tryskacze, zabawki itd.) uwaga 
młodego człowieka jest tak bardzo zaabsorbowana, że łatwo może oddzie-
lić się od grupy czy zgubić. W takiej sytuacji często dochodzi do tragedii. 
Przykładem jest śmierć 6-letniego chłopca w kleszczowskim parku wod-
nym (2014 r.), który niezauważony przez ojca (zajętego młodszymi dzieć-
mi) wyszedł z niecki rekreacyjnej i utonął w basenie sportowym. Inne, 
niedawne (2014 r.) i tak samo dramatyczne zdarzenie miało miejsce w So-
pocie. Grupa 39 dzieci przyjechała na wycieczkę do aquaparku z pięcioma 
opiekunami. Na całej pływalni pracowało wówczas pięciu zawodowych ra-
towników. W pewnym momencie ktoś dostrzegł, że 8-letnia dziewczynka 
bezwładnie unosi się na wodzie twarzą w dół. Każdego roku, takich przy-
padków jest co najmniej kilka. Dzieci toną na strzeżonych kąpieliskach 
i pływalniach, przy obecności ratowników, opiekunów, rodziców, kolegów. 
Jak do tego dochodzi? Dorośli zazwyczaj „na chwilkę” odrywają wzrok od 
podopiecznego, ratownicy nie zauważają momentu krytycznego, bo nie 
potrafią obserwować23 inne dzieci bawią się i nie zwracają uwagi na prze-
strzeń wokół siebie. 

23  I. Michniewicz, R. Michniewicz, Obserwacja w ratownictwie wodnym, PWSZ Ka-
lisz 2015.



29

Prawo, praktyka i logika w profilaktyce utonięć dzieci

29

Ogromnym zagrożeniem dla dzieci młodszych jest także fakt uznawa-
nia się za dobrych pływaków. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki ankiety, 
przeprowadzonej na 967 dzieciach w wieku 9 lat (uczniowie wszystkich 
klas trzecich Miasta Kalisza).  W jednym z postawionych pytań, dzie-
ci określały swoje umiejętności pływackie. Jako bardzo dobre określiło 
je 62% badanych, jako dobre 27%, jako słabe 11%. Żadne z dzieci nie 
uznało, że nie umie pływać. Drugie pytanie miało określić dystans, który 
dzieci są w stanie pokonać bez zatrzymywania. Ponad 70% respondentów 
wpisało w tym miejscu 25m – czyli długość jednego basenu. Dwie dłu-
gości (50 m) przepływa 23% kaliskich trzecioklasistów a więcej jedynie 
7%. Bardzo ciekawe okazało się zestawienie obu wyników – przypisanie 
samooceny umiejętności pływackich do pokonywanego dystansu. Wyni-
ki wskazują, że 58% dzieci, które uznały się za bardzo dobrych pływaków 
zaznaczyło długość jednego basenu. W tej samej grupie, 50 metrów jest 
w stanie przepłynąć kolejnych 17% a więcej niż dwa baseny pływa tylko 
25% badanych dziewięciolatków.

Wniosek z analizy tych dwóch zbiorów danych jest taki, że kilkuletnie 
dzieci mają o sobie wyobrażenie jako o bardzo dobrych i dobrych pływa-
kach, podczas, gdy większość z nich jest w stanie przepłynąć co najwyżej 
dwie długości basenu.

Dyskusje nad metodami i wynikami

Analizując obowiązujące przepisy, można dojść do wniosku, że życie 
i zdrowie dzieci a ogólnie rzecz ujmując ich bezpieczeństwo, to bardzo 
ważny aspekt w tworzeniu wszelkich regulacji.  Światowe i krajowe źró-
dła od lat dostarczają informacji o zagrożeniach dzieci, gdy te znajdą się 
nad wodą czy w wodzie. Śmierć przez utonięcie jest drugą, po wypadkach 
drogowych, przyczyną niezamierzonych zgonów w ogólnej statystyce24. 
W  tym samym opracowaniu WHO stwierdza, że utonięcie jest w  wielu 
krajach świata, pierwszą przyczyną niezamierzonych śmierci wśród ma-
łych dzieci. Ta wiedza powinna skłaniać do globalnej refleksji nad po-
szerzeniem akcji profilaktycznych, dotyczących tego zjawiska. Poza sze-
regiem mechanizmów uruchamianych przez organizatorów kąpielisk, 
zarządzających pływalniami i innymi obiektami wodnymi, poza zapew-
nieniem doskonale wyszkolonej kadry ratowniczej, sprzętu, oznakowania, 

24  World Health Organisation, Global report on drowning. Preventing a leading killer, 
2014.
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doprecyzowania wewnętrznych regulacji porządkujących – bardzo ważny 
jest ten indywidualny, dziecięcy ogląd świata. Beztroska, niezrozumienie 
zagrożenia, wysoka ocena własnych umiejętności, zaangażowanie w za-
bawę itp. – wszystko to w połączeniu z żywiołem jakim jest woda, w kilka 
sekund może doprowadzić do tragedii.

Wnioski 

Nie jest możliwe doprowadzenie do sytuacji, całkowitego wyeliminowania 
śmierci dzieci w wodzie. Jednak odpowiedzialność – wynikająca z prze-
pisów i dojrzałości, zdrowy rozsądek, sprawdzone w praktyce techni-
ki – mogą zapobiec wielu z nich. Nie można liczyć na to, że świadomość 
dziecka, jego obycie z obiektem, umiejętność pływania czy rezolutność – 
pozwolą uniknąć tragedii. 

Wyłącznie na odpowiedzialnych dorosłych, spoczywa obowiązek za-
pewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Przepisy w randze ustaw czy rozpo-
rządzeń, regulaminy ogólne i stanowiskowe obiektów, ratownicy ale przede 
wszystkim stały, troskliwy nadzór nad podopiecznymi – są gwarantem ich 
każdorazowego szczęśliwego powrotu do domu, z miejsc wodnej rekreacji.
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Abstract

The following article is a description of the terrorism as the phenomenon 
in global world, the profile of the terrorist, the scope of operations of as-
sassins and preventive undertakings. An act of terror is presenting as one 
of the greatest contemporary threats towards people. The article highlights 
importance of media attention in the terrorist attacks. It describes assas-
sins motives, show how women and children are involved in the terrorist 
activity. Countries touched by violence are concerned about the national 
security. Analysis of events from 7th July 2005 in London became a pre-
text for the counteraction for terrorism worldwide. The paper says about 
involving governments and police in preventive terminations. It also pays 
attention for sensitizing all sorts of societies of different countries to the 
issue of the terrorism.

Key words: terrorist, attack, assault, terrorism, bomb attack

Abstrakt

Poniższy artykuł opisuje terroryzm jako zjawisko w globalnym świecie, 
profil terrorysty, zasięg działań zamachowców i przedsięwzięcia prewen-
cyjne. Przedstawia akt terroryzmu jako jedno z największych współcze-
snych zagrożeń wobec ludzi. Podkreśla istotę medialności w zamachach 
terrorystycznych. Omawia motywy zamachowców, wskazuje na zaanga-
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żowanie w działalność terrorystyczną kobiet i dzieci. Państwa dotknięte 
przemocą troszczą się o zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. Anali-
za wydarzeń z 7 lipca 2005 r. w Londynie stała się pretekstem do przeciw-
działania terroryzmowi na całym świecie. Mówi o zaangażowaniu rządów 
i policji w rozwiązania prewencyjne. Zwraca także uwagę na uwrażliwienie 
społeczeństw różnych państw na zagadnienie terroryzmu.

Słowa kluczowe: terrorysta, atak, zamach, terroryzm, zamach bombowy

Terroryzm to zjawisko, które we współczesnym świecie pojawia się coraz 
częściej. Koniec XX wieku i XXI wiek to czas wzmożonych ataków skie-
rowanych przeciwko różnym instytucjom oraz poglądom, w czasie któ-
rych cierpią niewinni ludzie. Nie jest on zupełnie nowym zjawiskiem. Po-
czątkowo występował na terenach państw biedniejszych – np. Afganistan, 
jednak w latach 60. XX wieku ataki rozpoczęły się w krajach bogatszych, 
takich jak: USA, Anglia, Belgia czy Francja. 

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na zasięg i wpływ ter-
roryzmu na bezpieczeństwo poszczególnych państw w obecnych czasach.

Terroryści, obierając cel, nie przebierają w środkach, a ataki przeobra-
żają się w wojnę prowadzoną bez względu na ofiary. Początkowo napa-
dy kierowane były przeciwko niewielkiej grupie ludzi, z czasem nabierały 
charakteru masowego  – ludzie giną bez względu na wiek i płeć. Dyna-
mika tego zjawiska przybiera coraz nowsze formy. W ostatnich latach za-
uważamy, że  terroryzm niesie ze sobą coraz większe niebezpieczeństwa 
i zagrożenia. Globalizacja powoduje, że zjawiska te stanowią już nie tylko 
problem lokalny, lecz dotyczący wszystkich narodów. Jest on na tyle nie-
bezpieczny, że trudno go przewidzieć i mu zapobiec. Początkowo akty ter-
rorystyczne były skierowane nie tylko przeciw przywódcom politycznym 
i państwom, ale również miały wywierać presję na inne grupy społeczne, 
takie jak np. przedstawiciele sfer finansowych i urzędniczych, sportowcy, 
a także przypadkowe osoby1. Obecnie mamy do czynienia z „nowym ter-
roryzmem”. Symbolem najniebezpieczniejszego i najbardziej przerażające-
go wydarzenia tej działalności dla współczesnych jest sytuacja z 11 wrze-
śnia 2001 roku, kiedy w USA, samolotów wraz z pasażerami użyto jako 
bomb. Liderzy i eksperci od spraw terroryzmu uświadomili sobie, że nie 

1  Encyklopedia PWN w trzech tomach, D. Kalisiewicz (red.), t. III, Warszawa 1999, s. 574.
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da się zatrzymać działań terrorystów. Medialność tragedii WTC sprawiła, 
że zaczęli stawiać pytania dotyczące najbliższej przyszłości. 

Państwa próbują się bronić przed organizacjami zagrażającymi bez-
pieczeństwu ich obywateli, opracowując plany prewencyjne i odwetowe, 
szkoląc żołnierzy do tajnych działań lub skierowanych bezpośrednio do 
walki przeciwko terrorystom. Aby działać przeciwko terroryzmowi, stara-
no się go najpierw zdefiniować w odniesieniu do realiów i potrzeb własne-
go narodu. Jednak naukowcy nie są jednomyślni co do rozumienia tego 
pojęcia i określenia jego definicji. 

Za opracowaniem merytorycznym B. Hołysta, omówię najczęściej po-
jawiającą się w świadomości społecznej definicję terroryzmu. Słowo terror 
pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „strach”, „grozę”; określa stosowanie 
przemocy, gwałtu, okrucieństwa w celu zastraszenia przeciwnika. Termin 
„terroryzm” oznacza stosowanie terroru, zwłaszcza przez ugrupowania eks-
tremistyczne, które za pomocą zabójstw, porwań próbują zwrócić uwagę lu-
dzi na wysuwane przez siebie żądania i wymusić określone ustępstwa2. 

Początki terroryzmu związane są z Hassanem Ben Sabbahem. Sto-
sował on terror wobec swoich przeciwników politycznych i religijnych, 
stał na czele sekty asasynów, która powstała ok, 1090 roku na terenach 
Persji. Członkowie tajnego stowarzyszenia odurzeni haszyszem, zabijali 
na rozkaz rycerzy krzyżowych. Kolejnym przejawem terroru była dykta-
tura jakobinów. Dała ona początek funkcjonowaniu pojęcia „terroryzm” 
w kręgu kultury Zachodniej. Jakobini dokonali wielu aktów ludobójstwa, 
by zreformować system wyborczy i gospodarkę. Podczas „Rządów Ter-
roru” zginęło czterdzieści tysięcy ludzi, przez co ich poparcie w społe-
czeństwie spadło. Innym przykładem może być zamach na Przemysła 
II w 1295roku. Władca z dynastii Piastów został zamordowany podczas 
nieudanej próby porwania.

W dzisiejszych czasach nasilenie niepokoju nastąpiło po wydarzeniach 
z 11 września 2001 roku, a także po zamachu w Madrycie z 11 marca 
2004  roku. Gdy doszło do kolejnego zamachu, tym razem w Londynie 
7 i 21 lipca 2005 roku, świat przekonał się, że człowiek nie jest bezpieczny. 
Historia pokazuje, że również Polska nie była wolna od terroryzmu. Jako 
przykład może posłużyć zabójstwo Gabriela Narutowicza w 1919  roku. 
Walki narodowo-wyzwoleńcze również były prowadzone metodami ter-
rorystycznymi. Powojennymi przykładami aktów przemocy o cechach 

2  B. Hołyst, Terroryzm. Tom 1, LexisNexis, Warszawa 2009.
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klasycznego terroru państwowego było wysadzenie Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Opolu w 1971 roku przez braci Kowalczyków czy zamach 
bombowy w Nowej Hucie na pomnik Lenina w 1979 roku3.

W państwach takich jak: Pakistan, Iran, Korea Północna, Birma 
i Chińska Republika Ludowa władza cywilna skupia się w rękach oligar-
chii i wojska w celu zastraszenia własnego społeczeństwa przez stosowa-
nie przemocy i okrucieństwa, by zmusić naród do wykonywania zaleceń 
instytucji państwa. 

Po dokonaniu analizy wielu publikacji naukowych na temat terroryzmu 
okazuje się, że mimo obserwacji działań terrorystów przez służby w róż-
nych państwach, trudno przewidzieć ich kolejne kroki. Odpowiednie in-
stytucje we współpracy ze sobą próbują określić cechy działań terrorystów, 
ich cele, sens życia i sposób działania. Zachowania te są charakterystyczne 
dla większości zamachów. Należą do nich: 
•	 stosowanie przemocy i siły;
•	 aspekt polityczny czynu;
•	 wywoływanie strachu i terroru;
•	 groźba jako element zastraszenia;
•	 skutki i reakcje psychologiczne. 

Niektórzy dostrzegają podobieństwo między zwykłym przestępcą, 
nastawionym na własne korzyści, a terrorystą. Zauważyć należy, że obaj 
stosują przemoc, lecz przestępca robi to dla uzyskania korzyści i zazwy-
czaj z pobudek osobistych. Atak przestępczy zwykle nie jest zaplano-
wany, nie przewiduje skutków dalekosiężnych i  nie stanowi przesłania 
dla opinii społecznej. 

Terrorysta wierzy, że służy dla dobra ogółu, jakiejś sprawie i reprezen-
tuje organizację. Najczęściej atak taki jest skierowany na dalekosiężny cel. 
Można sądzić, że ma wywoływać strach w szerokim audytorium, aby zdo-
być władzę lub wpływy.

By zapobiegać atakom terrorystycznym, eksperci dążą do opracowania 
portretu psychologicznego terrorysty. Kim jest osoba, która dla osiągnięcia 
celu potrafi poświęcić życie niewinnych osób i oddać swoje? Czy należą do 
nich tylko mężczyźni, w jakim są wieku, skąd pochodzą? Do odpowiedzi 
na te pytania posłużyć mogą badania nad zamachami. Przykładem jest 
sytuacja w londyńskim metrze. 7 lipca 2005 roku rozpoczął się zwyczajnie, 

3  B. Kayzer, Demokracja, terroryzm i polityka radykalna: zarys wykładu z doktryn poli-
tyczno- prawnych, Wydaw. Wyższej szkoły Policji, Szczytno 1999, s. 95–96. 
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w zatłoczonym metrze ludzie spieszyli się do pracy, pociągi metra spóź-
niały się, ale uważano, że spowodowane to było godzinami szczytu. Nic 
nie wskazywało na to, że ten dzień będzie jednym z najtragiczniejszych 
whistorii Londynu. O godzinie 8:50, gdy ludzie jechali do pracy czy szko-
ły, wybuchły 3 bomby. Pierwsza na Circle Line pomiędzy stacją Liverpool 
Street i Aldgate, druga na Circle Line przy stacji Edgware Road oraz trze-
cia na Piccadilly Line pomiędzy stacją King’s Cross i Russell Square. Go-
dzinę później nastąpił czwarty wybuch w autobusie numer 30 w Tavistock 
Square. W zamachu straciło życie 56 osób, włączając w to zamachowców, 
a ponad 700 zostało rannych4.

Dochodzenie wykazało, iż wczesnym rankiem, ok. godziny 6:49, ka-
mery zarejestrowały spotkanie czwórki przestępców, którzy posiadali duże 
plecaki wypełnione materiałami wybuchowymi. Policja ustaliła, że w sa-
mochodzie znajdował się również innego rodzaju niebezpieczny sprzęt – 
pistolet 9 mm.

Terroryści, po spakowaniu ok. 4 kg ładunku wybuchowego w tury-
styczne plecaki udali się do stacji King’s Cross w Londynie. Z późniejszych 
odczytów kamer wynikało, że sprawcy zachowywali się spokojnie, ściska-
li się i sprawiali wrażenie szczęśliwych. Następnie każdy z nich poszedł 
w inną stronę. W ich zachowaniu nie było nic podejrzanego.

Zdjęcia ze stacji Liverpool Street ilustrują pociąg linii Circle tuż przed 
wybuchem. Sprawca znajdował się w drugim wagonie. Po tym, jak pociąg 
opuścił stację, z tunelu zaczął wydobywać się dym. Ładunek zabił 8 ludzi, 
a 171 zostało rannych. Przy ulicy Edgware, Circle Line, Mohammad Si-
dique Khan również znajdował się w drugim wagonie metra. W wyniku 
detonacji bomby zginęło 7 osób oraz 163 osoby zostały ranne.

W pociągu w drodze z King’s Cross do Russell Square na linii Piccadil-
ly znajdował się trzeci z zamachowców, Jermaine Lindsay. Zajął miejsce 
w pierwszym wagonie, w którym przebywało w tamtej chwili ok. 127 lu-
dzi. Z przeprowadzonego śledztwa wynika, iż terrorysta ze względu na za-
tłoczenie stał. Wybuch zabił 27 osób oraz ranił ponad 340. Samobójczy za-
mach Jermaine Lindsay spowodował największą ilość poszkodowanych5.

Czwarty sprawca, Hussain, wyszedł z metra ok. godziny 8:55 i próbo-
wał się skontaktować z pozostałą trójką. Jego postawa wskazywała na opa-
nowanie. Po dotarciu do stacji przesiadł się do autobusu numer 30, który 

4  N. Mosaddeq Ahmed, The London Bombings, Overlook Press, USA, 2006 s. 11.
5  Report of the Official Account of the Bombings In London on 7th July 2005.
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był zatłoczony z powodu wcześniejszych wybuchów w metrze. Z pozoru 
bezpieczni ludzie informowali najbliższych o zaistniałej sytuacji. Zama-
chowiec usiadł na górze autobusu wraz ze swym plecakiem. O godzinie 
9:47 nastąpiła detonacja czwartej i  ostatniej bomby, która spowodowała 
śmierć 14 osób oraz zranienie ponad 1106.

Zdaniem BBC trzech zamachowców  – Hasib Hussain, Shahzad Tan-
weer oraz 30-letni Mohammad Sidique Khan – pochodziło z Pakistanu, 
czwarty, Lindsey Germaine, urodził się na Jamajce. Wszyscy 4 to kamika-
dze, którzy zginęli podczas zamachu.

Jermaine Lindsay  – terrorysta, był outsiderem. Urodził się na Jamajce 
w 1985 roku. Jego matka miała wtedy zaledwie 19 lat, natomiast ojciec nie 
brał udziału w wychowywaniu syna. Jermaine Lindsay był bystrym dziec-
kiem, osiągał sukcesy w szkole oraz wyróżniał się w sporcie. Jako nastola-
tek interesował się sztukami walki – kickboxingiem. Lindsay wraz z matką 
nawrócili się na Islam w 2000 roku. Jermaine przybrał imię Jamal. Od tego 
momentu rozpoczęły się kłopoty w szkole, a jego zachowanie budziło wiele 
zastrzeżeń. Stał się zwolennikiem Al-Qaeda i również działał na ich rzecz. 
W swojej grupie religijnej był podziwiany za zdolność do szybkiego przy-
swajania języka arabskiego oraz wiedzy na temat Koranu. W 2002 roku mat-
ka Jermaine opuściła syna, wyprowadzając się do Stanów Zjednoczonych, 
pozostawiając go w rodzinnym mieście Huddersfield. Było to dla młodego 
mężczyzny traumatyczne przeżycie i wiązało się z poważnymi konsekwen-
cjami. Zrezygnował ze szkoły, wykonywał tylko prace doraźne, utrzymywał 
się głównie z zasiłków7.Kolejnym zamachowcem był Mohammed Siddique 
Khan. W chwili zamachu miał 30 lat. Okazało się, że to on zainicjował przed-
sięwzięcie całej czwórki. Shehzad Tanweer urodził się w 1982 roku, a Hasib 
Hussain w 1986 roku. Cała trójka dorastała w Beeston, na obrzeżach miasta 
Leeds. Tanweer oraz Hussain mieszkali z rodzicami, Khan przeprowadził się 
wraz z żoną do pobliskiej miejscowości Batley. Wszyscy trzej uczęszczali do 
tej samej szkoły. 

O Khanie mówiono, że był chłopcem spokojnym, wrażliwym, którego 
nękano w szkole. W 1996 roku zaczął studiować na Metropolitan Uni-
versity w Leeds, tam poznał swoją żonę, Brytyjkę pochodzenia indyjskie-
go. Już na studiach Khan wykazywał zainteresowania, by nieść pomoc 
słabszym, udzielał wsparcia trudnej młodzieży. W 2001 roku rozpoczął 

6  Coroner’s Inquests into the London Bombings of 7 July 2005, 13 October 2010 session.
7  http://www.bbc.co.uk/news/uk-12621385 z dnia 30.05.2016 r.
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pracę w szkole podstawowej jako nauczyciel. Prowadził zajęcia z dziećmi 
o specjalnych potrzebach. Z powodu przewlekłej choroby w 2004 roku 
musiał zrezygnować z pracy w szkole. Jednakże w tym czasie nadal był 
aktywny społecznie.

Następnym terrorystą był Shehzad Tanweer, większość swojego życia 
spędził w Beeston. Był dobrym uczniem oraz wyróżniającym się sportow-
cem. W 2001 roku rozpoczął studia w Metropolitan University w Leeds 
na kierunku „Nauka o sporcie”. Zrezygnował z edukacji już w 2003 roku, 
nie ukończywszy studiów inżynierskich. Dzień przed zamachem Tanweer 
spędził czas, grając w krykieta wraz z przyjaciółmi. Swojej rodzinie powie-
dział, że jedzie na kilka dni na biwak niedaleko Manchesteru.

Kolejnym, najmłodszym zamachowcem, był Hasib Hussain. Jego ojciec, 
Mahmood pracował w fabryce, a matka, Maniza była tłumaczką, świad-
cząc usługi rodzinom z południowej Azji. W czasie zamachu na Londyn, 
Hasib mieszkał ze swoim bratem Imran oraz szwagierką Shazia w miej-
scowości Leeds. Jego nauczyciele opisują go jako przeciętnego ucznia, któ-
ry interesował się sportem. Po powrocie z Pakistanu w 2003 roku stał się 
bardziej religijny, zaczął nosić tradycyjne muzułmańskie ubrania, zapuścił 
brodę oraz udał się na pielgrzymkę do Mekki. Niedługo po swoim powro-
cie manifestował własne poglądy i wypisywał na książkach: „Al-Qaeda – 
No Limits”. Jeden z sąsiadów opisał tę rodzinę, że to: „Bardzo mili ludzie”. 
„Wszyscy ich znaliśmy, lecz nie byli nam bliscy. Po prostu byli miłą rodzi-
ną” – opowiadał8.

Jak w takim razie z tłumu wyłonić człowieka – zbrodniarza? Jak rozpo-
znać niebezpiecznego człowieka, by móc uchronić życie swoje i niewin-
nych osób? Jak widać na  podstawie przedstawionych powyżej krótkich 
biogramów, mężczyźni pochodzili ze  zwykłych domów, mieli rodziców 
i rodzeństwo. Mogli się uczyć, zdobyć wykształcenie, by w przyszłości móc 
utrzymać siebie i rodzinę. Chodzili do świeckich szkół, większość z nich 
była bystra i inteligentna, wszechstronnie uzdolniona. Ich zamiłowanie 
do sportu wzbudzało podziw wśród rówieśników i nauczycieli. Wszyscy 
spokojni, angażowali się w pomoc rodzinie, asymilowali się ze społeczeń-
stwem. Honorowi, wychodzili z założenia, że  muszą sami sobie radzić. 
Skromni i pomocni zyskiwali szacunek wśród znajomych. Nie otwierali się 
jednak zbytnio, zawsze tajemniczy i niewyróżniający się w tłumie. Sąsiedzi 
ich szanowali, ale do końca nie znali. 

8  http://www.bbc.co.uk/news/uk-12621387 z dnia 30.05.2016 r.
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Nic nie wskazywało na to, że tacy młodzi ludzie, uczący się w dobrych 
szkołach, mieszkający w Anglii, niewchodzący w konflikty z innymi, pró-
bujący zakładać rodziny, podejmujący prace zarobkowe mogą posunąć się 
do tak drastycznych kroków. Przeprowadzone dochodzenie dowodzi, iż 
duży wpływ na ich zachowanie miała religia. Z powodu swych poglądów 
rzucali rodziny i pracę, często bliscy nie zdawali sobie sprawy z działal-
ności męża czy syna, terroryści poświęcali wszystko dla jednego celu  – 
obrony islamu. Okazało się wtedy, że ci przyzwoici, „normalni” ludzie są 
uparci i bezwzględni, a swoje zdolności wykorzystali do robienia ładun-
ków wybuchowych i planowania zamachów. Mężczyźni ci mieli wspólne 
cechy: zdeterminowanie, bezgraniczne poświęcenie, wiarę w  wyznawa-
ną ideologię, zrównoważenie emocjonalnie oraz wykazywali skłonność 
do ofiarowania własnego życia. Umyślnie zabili przypadkowych ludzi, by 
wytworzyć w społeczeństwie atmosferę strachu i zagrożenia bezpieczeń-
stwa. Ważnym był dla nich rozgłos w mediach, gdyż w ten sposób przeka-
zywali ideologie i werbowali nowych członków.

Mówiąc o terroryzmie, nie powinno zapominać się o tym, że nie tylko 
mężczyźni biorą udział w atakach, ale również kobiety i dzieci. Nie jest 
to zjawisko nowe, gdyż  kobiety często są przywódczyniami oraz wyko-
nawczyniami. Potrafią zachowywać się bezwzględnie i z wyrachowaniem. 
W zależności od regionu, działalność kobiet ma różny charakter, np. naro-
dowo-wyzwoleńczy czy religijny. Biorą one udział w walkach lub poświę-
cają swoje życie jako męczennice, często przygotowują zamachy. Co po-
woduje, że kobiety angażują się w tak straszne w skutkach akcje? Być może 
wpływa na to ich złe traktowanie, chęć zemsty lub myślą one o zmyciu 
hańby czy zyskaniu szacunku. Bywa, że często są przymuszane do działań 
samobójczych, podobnie jak dzieci zmuszane do bycia żołnierzami, choć 
to właśnie one ulegają najszybciej wpływom i namowom. Dzięki takim 
akcjom mogą zyskać choćby uznanie rówieśników. 

Pierwsze informacje o kobietach zamachowcach pojawiły się 
w  1969  roku w  czasie porwania przez Palestyńczyków izraelskiego sa-
molotu. Wraz z nimi współpracowała aktywnie Leila Khaled. Kolejną 
kobietą, przywódczynią RAF (Frakcja Czerwonej Armii/Rote Arme 
Fraktion), była Urlika Meinhof. Przekształcona w późniejszych latach 
organizacja pochodząca z Niemiec przybrała nazwę od nazwiska ter-
rorystki i jej współpracownika (Baader  – Mainhof). Takie wydarzenie 
ukazało silny wpływ terrorystki na ugrupowanie. Inne kobiece nazwiska, 
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które wzbudzały strach na całym świecie, to: Idoia Lopez Liano (ETA), 
działająca w służbie praw własnego regionu oraz La Rose „Dżihad-Jane” 
(Al-Kai-da), rekrutująca muzułmanów przez Internet do działalności 
terrorystycznych w  Ameryce9. W  1985 roku siedemnastoletnia libań-
ska dziewczyna – Sanya Mahaydali, znana jako „Panna Południa” jako 
pierwsza kobieta zdecydowała się na zamach samobójczy10. Znane są 
również szahidki („czarne wdowy”), czyli czeczeńskie terrorystki, które 
dokonały zamachów w moskiewskim metrze. 

Definiuje się również tzw. terroryzm patologiczny. Mówi się o nim, gdy 
zamachy terrorystyczne organizowane są przez ludzi o zmniejszonej po-
czytalności lub osoby chore psychicznie. Tacy sprawcy zazwyczaj naśla-
dują metody działania terrorystów i w podobny sposób motywują swoje 
działania. Niekiedy grupy terrorystyczne wykorzystują ich do  osiągania 
swoich celów i w niektórych sytuacjach, takich działaczy, wciągają do swo-
ich struktur. Przez takie działania zamachowców, zwalczanie terroryzmu 
stało się priorytetem władz państwowych. Wśród znawców problematyki 
terroryzmu pojawiły się obawy co do tego, że w przyszłości czeka ludzi akt 
terroru z wykorzystaniem broni masowego rażenia, a realizowany on bę-
dzie w sposób bezwzględny przy pomocy wszelkich dostępnych środków, 
takich jak na przykład: przemoc fizyczna, nacisk psychiczny, użycie broni 
i ładunków wybuchowych. Działania takie przebiegają w warunkach jak 
największego rozgłosu społecznego i celowo mają wytworzyć w społeczeń-
stwie atmosferę strachu i zagrożenia bezpieczeństwa11. 

Szczegółowa analiza osobowości zamachowców ma ułatwiać zapobie-
ganie masowym zabójstwom i wypadkom kamikadze. Jednak pomimo 
opracowania profili terrorystów nie zawsze możliwe jest podjęcie dzia-
łań prewencyjnych, czego przykładem mogą być zamachy w Brukseli czy 
w Paryżu. Należy pamiętać, że terroryzm rozwijał się od najdawniejszych 
czasów, przybierał różne formy i wnikał w najważniejsze struktury pań-
stwa, lecz działania terrorystyczne we współczesnym świecie nasiliły się 
i przybierają okrutne formy, a zamachowcy zachowują się coraz bardziej 
bezwzględnie. Ludzie są świadomi niebezpieczeństw wynikających z dzia-
łań terrorystycznych, pamiętają o atakach, lecz sami nie są w stanie temu 

9  http://wyborcza.pl/1,76842,7651413,Dzihad_Jane_spod_Filadelfii.html.
10  K. Von Knop, The Female Jihad: Al Qaeda’s Women, “Studies in Conflict & Terrorism” 

2007, 30, s. 397–414.
11  Encyklopedia PWN w trzech tomach, D. Kalisiewicz (red.), t. III, Warszawa 1999, s.574.
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zaradzić. Rządy państw, szczególnie tych dotkniętych przez terroryzm, 
przez cały czas poszukują rozwiązań chroniących obywateli oraz sposo-
bów zmierzających do likwidacji tego zjawiska. Doświadczenia pokazują, 
że najskuteczniejszą metodą działań antyterrorystycznych jest prewencja 
oraz wzmocnienie komunikacji pomiędzy społeczeństwem a służbami od-
powiedzialnymi za jego bezpieczeństwo.

W Stanach Zjednoczonych oraz Honolulu, funkcjonuje program „Cri-
me Stoppers”. Nie ma on charakteru rządowego. Opiera się wyłącznie na 
inicjatywie prywatnej, którą miejscowa policja wykorzystuje w odniesie-
niu do realizacji swoich działań.

W Londynie, w mieście szczególnie zagrożonym atakami ze względu na 
jego wielokulturowość, w 2006 roku nastąpiło połączenie komórki SO14, 
która jest odpowiedzialna za śledztwa w  mieście, z komórką SO12, zaj-
mującej się analizą. W wyniku zespolenia tych wydziałów powstała jedna 
komórka – SO15, na którą składa się ponad 1700 funkcjonariuszy policji 
realizujących zadania operacyjno-rozpoznawcze, analityczne oraz pro-
cesowe, jak i przedsięwzięcia prewencyjne. Działania antyterrorystyczne 
skupiają się również na systematycznej analizie zdobytych informacji. 
Każdego dnia przeprowadzane są spotkania, odprawy, a także skrupulatne 
raportowanie o stanie zagrożenia. Dopełnieniem tych działań jest anty-
terrorystyczna „gorąca linia” telefoniczna, która zapewnia anonimowość 
osobom dzwoniącym. Tego rodzaju przedsięwzięcia są istotną formą pre-
wencyjną. W ramach proponowanych zadań przygotowano także mate-
riały dydaktyczne służące prowadzeniu zajęć profilaktycznych z dziećmi 
i młodzieżą.

Inną ważną rzeczą jest komunikacja między komórkami wywiadow-
czymi pracującymi w różnych państwach i zajmującymi się zapobieganiem 
zamachom. W Belgii, mimo działań prewencyjnych, nie udało się uniknąć 
tragedii. 22 marca 2016 roku miały miejsce 3 wybuchy. W atakach zginęły 
32 osoby i trzech zamachowców samobójców, a ponad 316 osób zostało 
rannych12. Do zamachów przyznała się organizacja Państwo Islamskie13. 
W czasie maratonu w USA przez terrorystów również zginęło wiele osób, 
a jeszcze więcej zostało rannych. Zamachowcy osiągnęli cel, zastraszyli 

12  http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/25/brussels-attacks-british-it-expert- 
david-dixon-confirmed-dead/ [dostęp 03.06.2016].

13  http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1655206,1,seria-zamachow-w- 
brukseli-rosnie-liczba-ofiar-sa-zabici-i-ranni.read [dostęp 03.06.2016].



43

Oblicza terroryzmu i walka z nim

społeczeństwo, pokazali, że nikt nie jest bezpieczny, zaabsorbowali media. 
Cały świat dowiedział się, że działalność terrorystyczna nie ustaje. Zagro-
żenie terrorystyczne, mimo wysiłku wielu ludzi z różnych państw, jest tak 
naprawdę nieprzewidywalne. Najbardziej skuteczną formą walki z tym 
zjawiskiem jest dobry wywiad międzynarodowy i rozpoznanie środowi-
ska. Wszystko po to, aby wspierać działalność odpowiednich służb i wła-
ściwie nimi kierować. Walka z terroryzmem to ciągła gra z przestępcami, 
ale na przykładzie USA czy Izraela widać, że opłacalna. Kraje te, chociaż 
ogólnie uznawane przez terrorystów islamskich za głównego wroga, sto-
sunkowo rzadko stają się ofiarami bezpośrednich ataków.
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Abstract

The following article presents an example that show how erroneous beliefs 
and intuition of the entity activities can influence on making the wrong 
decisions. Applied study of a simple case shows that the tool sufficient to 
verify the correctness of reasoning process and taking ruther consequenc-
es of the decisions of the entity might be knowledge of the basic mathe-
matical engine.
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Abstrakt

W artykule zaprezentowany został przykład, który ukazuje w jaki sposób 
błędne przekonania i intuicja podmiotu działania mogą wpłynąć na pod-
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jęcie niewłaściwej decyzji. Zastosowane studium prostego przypadku 
ukazuje, że narzędziem które wystarczająca do zweryfikowania popraw-
ności procesu rozumowania i podejmowania w dalszej konsekwencji 
decyzji podmiotu działania może okazać się znajomość podstawowego 
aparatu matematycznego.

Słowa kluczowe: kultura bezpieczeństwa, nauki o bezpieczeństwie, inter-
dyscyplinarność, paradoks Monty Halla, podejmowanie decyzji, myśle-
nie matematyczne

Egzystencja człowieka wiąże się z nieustannym podejmowaniem decyzji, 
których konsekwencje mają bezpośredni wpływ na szeroko pojęte bezpie-
czeństwo. Poziom bezpieczeństwa dla danego podmiotu bezpieczeństwa jest 
proporcjonalny do dynamiki rozwoju tego podmiotu wraz z pułapem, jaki 
zdoła on osiągnąć w subobszarze kultury bezpieczeństwa. 

Kultura bezpieczeństwa danego podmiotu, to ogół utrwalonego, mate-
rialnego i pozamaterialnego dorobku człowieka, który służy jego militarnej 
i pozamilitarnej, szeroko rozumianej obronności1. Ten fenomen współtworzą 
trzy przenikające się wymiary: mentalno-duchowy, organizacyjno-prawny 
oraz materialny. Z racji dominującej roli państwa narodowego jako podmio-
tu bezpieczeństwa, istotną rolę i dla personalnego, i dla międzynarodowego 
wymiaru bezpieczeństwa ma kultura bezpieczeństwa narodowego.

Aby tę kulturę można było rozwijać, konieczna jest obecność odpowied-
niego środowiska, a konkretnie środowiska bezpieczeństwa. Definiowane 
jest ono jako system uzależniony od dynamicznych interakcji wielu czynni-
ków, a w szczególności pojawiąjących się szans, wyzwań, zagrożeń i ryzyka2. 
Nasze środowisko będzie bezpieczne, jeśli będziemy się otaczać ludźmi jak 
najlepiej zapoznanymi z tajnikami czynności, które na co dzień wykonują. 
Kultura bezpieczeństwa służy człowiekowi do spełniania różnorodnych ce-
lów i potrzeb, do których zaliczają się m.in.3:

1  J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka
-Praktyka-Refleksje”, 2015, nr 19, s. 21–33.

2  Biała Księga Rzeczpospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013, s. 247; J. Piwowarski, 
Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, Wyższa 
Szkoła bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kra-
ków 2014, s. 8.

3  J. Piwowarski, Trzy filary kultury…, op. cit. 
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•	 efektywna kontrola nad pojawiającymi się niebezpieczeństwami, która 
zmierza do osiągnięcia stanu o dostatecznie niskim poziomie zagrożeń,

•	 odzyskanie bezpieczeństwa, gdy zostało utracone,
•	 optymalizacja poziomu wielosektorowo pojmowanego bezpieczeństwa,
•	 pobudzanie w świadomości człowieka potrzeby samodoskonalenia 

i trychotonomicznego rozwoju pod względem mentalnym, społecznym 
i materialnym. 
Człowiek na przestrzeni wieków uczył się dostrzegania i wyróżniania 

różnego rodzaju zagrożeń. Uświadomił sobie potrzebę radzenia z tymi 
zagrożeniami oraz fakt istnienia możliwości, które pozwalają na ich uni-
kanie oraz skuteczne im przeciwdziałanie4. Każde takie działanie5 jest 
efektem podjęcia pewnej decyzji na podstawie, w większości wypadków, 
naszych doświadczeń, wiedzy czy też intuicji. Istotna jest zatem zdolność 
logicznego i racjonalnego rozumowania, to zaś kojarzy się bezpośrednio 
z umiejętnością myślenia matematycznego, które można określić jako in-
dywidualną predyspozycję do: 
•	 rozpoznania i zrozumienia roli, jaką matematyka odgrywa we współ-

czesnym świecie,
•	 formowania sądów opartych na matematycznym rozumowaniu, 
•	 wykorzystywania umiejętności matematycznych tam, gdzie wymagają 

tego potrzeby życia codziennego6.
Te umiejętności powinny wpływać na wzrost kompetencji matematycz-

nych indywidualnego podmiotu bezpieczeństwa, jak i modyfikować samo 
myślenie, a tym samym i działanie tego podmiotu. Obecny świat podlega 
bardzo szybkim i głębokim przemianom, co wpływa na system kształcenia 
i stanowi wyzwanie dla całej edukacji. Wiedza i towarzyszące jej umiejęt-
ności matematyczne pełnią w naszej codziennej egzystencji istotną rolę. 
Przygotowują do życia w otaczającej nas rzeczywistości społecznej i przy-
rodniczej, bowiem często spotykamy problemy realne, których rozwiąza-
nie wymaga od nas szeroko pojętych kompetencji matematycznych. 

4  J. Piwowarski, Fenomen bezpieczeństwa…, op. cit., s. 13.
5  Działanie w ujęciu socjologicznym to rodzaj postępowania ludzkiego, z którym pod-

mioty wiążą określone znaczenie; Według Maxa Webera, który upowszechnił tą defini-
cję działania jest to „ludzkie zachowanie (zewnętrzny lub wewnętrzny czyn, zaniecha-
nie lub znoszenie), jeśli i o ile [podmiot] działający, bądź wielu działających, wiąże z nim 
pewien subiektywny sens”  – M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, s. 6.

6  Program OECD/PISA, https://www.oecd.org/pisa/
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W dalszej części artykułu przedstawiony zostanie przykład, który uka-
zuje w jaki sposób nasze błędne przekonania i intuicja mogą wpłynąć na 
podjęcie decyzji, którą można określić jako niewłaściwą. Narzędziem wy-
starczającym do zweryfikowania poprawności naszego rozumowania po-
winien być podstawowy aparat matematyczny. 

Przejdźmy do przykładu, w którym rozważymy taką sytuację:
Uzyskaliśmy informację, że w jednym z trzech budynków (oznaczmy 

je A, B i C) znajdują się zakładnicy (pozostałe dwa są puste). Nie dys-
ponujemy innymi informacjami, a czasu na akcję ratunkową jest mało. 
Dysponujemy jednym oddziałem specjalnym, który może sprawdzić tylko 
jeden budynek. Każdy z tych budynków jest prawdopodobny jako miejsce 
przetrzymywania więźniów.

Dowódca grupy uderzeniowej wybierając więc pierwszy cel ma świa-
domość, że ten wybór może zaważyć na losach przetrzymywanych, gdyż 
na drugi atak może już nie być czasu. Przyjmijmy na chwilę, do dalszych 
rozważań, że zdecydował się uderzyć na budynek A (rys. 1).

Rys. 1. Paradoks Monty Halla
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Na kilka minut przed planowanym atakiem na wybrany cel (A), dowód-
ca niespodziewanie otrzymuje informację, iż jeden z pozostałych budynków 
(ustalmy, że jest to budynek B) na pewno jest pusty. Tu rodzi się pytanie: 
Czy dowódca powinien zaatakować wcześniej wybrany budynek A czy może 
powinien zmienić swój cel i wybrać budynek C?

W pierwszej chwili może się wydawać, że pytanie jest mało istotne i de-
cyzja dowódcy jest bez znaczenia. Okazuje się, że tak jednak nie jest, mamy 
tu bowiem do czynienia z paradoksem, czyli twierdzeniem zaskakująco 
sprzecznym z przyjętym powszechnie mniemaniem7. Rozumowanie mate-
matyczne jest w stanie uzasadnić, że nasze intuicje bywają błędne.

Przedstawiony problem swoje korzenie wywodzi z popularnego kie-
dyś i emitowanego w amerykańskiej telewizji teleturnieju ,,Let’s make 
a deal”8. Program ten był emitowany w latach 1963–1976, a prowadzą-
cym go był Monty Hall. W teleturnieju tym nagrodą główną był samo-
chód, który umieszczano za jedną z trzech bramek. Za pozostałymi dwie-
ma bramkami znajdowały się kozy. Zadaniem podejmującego wyzwanie 
gracza było wskazanie bramki, za którą jego zdaniem znajduje się samo-
chód. Gospodarz programu wiedząc, co kryje się za każdą z bramek, po 
wskazaniu bramki typowanej przez gracza, losowo odkrywał jedną z po-
zostałych bramek, przy czym zawsze w bramce tej była jedynie nagroda 
pocieszenia w postaci kozy. Wówczas Monty Hall pytał gracza, czy chce 
zmienić swoją pierwotną decyzję? Interesującą kwestią jest więc zastano-
wienie się, czy graczowi opłaca się dokonywanie tej zmiany? Prawidło-
wa, choć początkowo zaskakująca odpowiedź na to pytanie brzmi: „tak”. 
Gracz stosując strategię zmiany bramki dwukrotnie zwiększa szanse swej 
wygranej! Rozwiązanie to, często uznawane jest za błędne i sprzeczne 
z intuicją dla większości osób stykających się z tym problemem po raz 
pierwszy. Z powodu tej sprzeczności przedstawiony problem nazywany 
jest w matematyce paradoksem Monty Halla.

Warto tu nadmienić jako pewną ciekawostkę, iż paradoks Monty Hal-
la zyskał bardzo dużą sławę w roku 1990 za sprawą pani Marilyn vos 
Savant, która w tamtym czasie prowadziła specjalną, bardzo poczytną 
kolumnę w amerykańskim dodatku niedzielnym, który dołączano do 
640 różnych gazet i czasopism na terenie całych Stanów Zjednoczonych. 
Marilyn vos Savant zyskała sławę i  popularność jako osoba z najwyż-
7  Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
8  J.S. Rosenthal, Monty Hall, Monty Fall, Monty Crawl, Math Horizons, 2005.
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szym znanym IQ – równym 228. Wiele osób zgłaszało się z pytaniami 
do kolumny ,,Ask Marilyn”, chcąc poznać opinię tak inteligentnej osoby 
na różne nurtujące pytania. Wprawdzie zarówno omawiany paradoks, 
sformułowanie zagadnienia, jak i jego poprawne rozwiązanie były znane 
już wcześniej, ale dopiero opublikowanie pytania w kolumnie ,,Ask Ma-
rylin” wraz z poprawną odpowiedzią pani Marilyn vos Savant uczyniło 
paradoks przedmiotem publicznej i rozległej dyskusji przebiegającej na 
terenie całych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Publikacja spowodowa-
ła bardzo wiele kontrowersji. Oszacowano, że w tej sprawie do redakcji 
przyszło około 10 000 listów, których autorzy przekonywali, że Marylin 
jest w błędzie i że redakcja powinna zamieścić sprostowanie. Jako cieka-
wostkę, można podać, że wśród tych listów do redakcji było wiele listów 
od pracowników naukowych z  różnych uniwersytetów. Emocje w  tej 
sprawie osiągnęły tak wysoki pułap, że niektóre z listów posiadały nawet 
dosyć obraźliwy charakter9. 

Kluczem do rozwiązania tego paradoksu jest niedocenianie informacji 
o „pustej” bramce. Tak naprawdę w całej tej sytuacji bowiem dokonujemy 
jedynie dwóch decyzji. Można więc przyjąć, że zagadnienie ma dwie fazy:
•	 Decyzja 1 (na początku rozgrywki): wybór bramki (budynku – w odnie-

sieniu do naszego przypadku).
•	 Decyzja 2 (po ujawnieniu „pustej” bramki – budynku): decyzja o zmia-

nie celu lub pozostaniu przy pierwotnym wyborze.
Prześledźmy więc całą sytuację analizując ją przez pryzmat tych dwóch 

decyzji. Przypomnijmy, że mamy trzy budynki, z czego tylko w jednym 
są zakładnicy.

Faza 1 – wybór celu. Tu możemy wybrać „dobry” budynek z prawdopo-
dobieństwem 1/3 lub „pusty” budynek z prawdopodobieństwem 2/3.

Faza 2 – decyzja o zmianie celu. Przyjmijmy, że nie decydujemy się 
na zmianę decyzji. Oznacza to, że szanse naszej „wygranej”10 są takie 
jak w fazie 1, czyli są równe prawdopodobieństwu wyboru „dobrego” 
budynku na początku i wynoszą 1/3. Szansa „przegranej” zaś to prawdo-
podobieństwo wyboru „pustego” budynku na początku eksperymentu 
i wynosi 2/3.

9  M. Samant, Game Show problem, http://marilynvossavant.com/game-show-problem/
10  Przez „wygraną” (sukces) rozumiemy wskazanie budynku, w którym znajdują się za-

kładnicy, przez „przegraną’ (porażka) – wskazanie pustego budynku.
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Rys. 2. Matematyczne rozumowanie obalające błędne intuicje

Co jednak, jeśli w fazie 2 podejmiemy decyzje o zmianie celu? Wówczas 
jeżeli na początku wybraliśmy błędny budynek (co jest bardziej praw-
dopodobne bo dwa z trzech budynków są puste) przy zmianie decyzji 
na pewno osiągniemy sukces, jednak jeżeli nasz wybór był trafny – zmia-
na celu doprowadzi nas do porażki (rysunek 2). Zatem zmieniając cel wy-
grywamy z prawdopodobieństwem 2/3, a przegrywamy z prawdopodo-
bieństwem 1/3. 

Dowódca po wysłuchaniu komunikatu wywiadu o pustym budynku, 
ma więc szanse na sukces: 1/3 gdy nie zmieni celu i 2/3 gdy zadecyduje 
o zmianie celu. Zatem jeśli zmieni swą decyzje o celu ataku zwiększy swoje 
szanse na zwycięstwo (i to dwukrotnie). 

Reasumując, jak pokazuje to powyższy przykład czasem działania pod-
miotu bezpieczeństwa oparte o intuicję są dalekie od optymalnych, a wręcz 
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można je uznać za błędne. Pomimo, iż na pierwszy rzut oka rozumowanie 
matematyczne wydaje się czymś całkowicie specyficznym, gdyż wydaje się, 
że nie można go zaklasyfikować ani do grupy nauk doświadczalnych, ani 
też do twórczości artystycznej, to praktyczne zastosowanie dla niego moż-
na odnaleźć w każdej dziedzinie codziennego życia człowieka. Sama zaś 
matematyka jako dyscyplina może być postrzega jako obszar dosyć szcze-
gólny, gdyż w jej zakresie, w większym stopniu niż w jakiejkolwiek innej 
dyscyplinie naukowej, chodzi o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, co jest 
prawdą, a co fałszem. Prowadzenie rozumowań staje się więc narzędziem 
rozstrzygającym o prawdziwości pewnych sformułowań, a tym samym 
ujawnia się implementacyjny aspekt matematyki użytecznej w praktyce. 
W ukazanym przypadku istotnym było rozstrzygnięcie prawdziwości tezy, 
że warto zmienić już raz podjętą decyzję. Elementarna wiedza z rachunku 
prawdopodobieństwa oraz proste rozumowanie matematyczne potwier-
dza trafność tego wydawać by się mogło nienaturalnego rozstrzygnięcia. 

W dobie szybko zmieniającego się świata, przemianom powinna pod-
legać również edukacja społeczeństwa. Warto dołożyć większych starań 
by kształcenie na każdym poziomie nauczania w większym stopniu oparte 
było o prowadzenie rozumowań matematycznych, gdyż to one w przyszło-
ści pozwolą na weryfikację poprawności podejmowanych decyzji. 

Zasygnalizowany w artykule problem jest istotny z punktu widzenia 
szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa jak również dla życia zakładników, 
którzy w nim występowali. Autorzy opracowania mają nadzieję, że ukaza-
nie tego przykładu stanie się pretekstem do zainicjowania szerszej dyskusji 
na ten temat.
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Abstract

Security of a society is related to the level of its health which largely de-
pends on the level of professional education of medical staff whose task is 
to help a person in life-threatening situations. Life-threatening situations 
include among others acute cardiac failure or renal failure. One of the 
methods to improve health condition of patients with these medical prob-
lems is intravenous treatment with dopamine administered by an infusion 
pump. Medical staff is responsible for proper programming of a pump so 
that it gives a patient the appropriate dose. Introduction of modern tech-
nology to training programme can facilitate the process of learning how to 
programme an automatic infusion pump. The article describes an exam-
ple of a simple computer programme created on the basis of free software 
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which is GeoGebra and shared as HTML pages. The prepared learning 
resource does not require from its receivers any programming skills or 
special software. 

Keywords: security, health, modern technologies, teaching process,  
education, dopamine, infusion pump, GeoGebra

Abstrakt 

Artykuł „Przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie 
szkolenia personelu medycznego celem poprawy bezpieczeństwa pracy” 
autorstwa T. Ratusiński, D. Szczeblowska wpisuje się w nurt poprawy bez-
pieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Porusza istotne zagadnienie 
poprawy jakości kształcenia personelu medycznego przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii. Zaprezentowane przez Autorów zagadnienie 
jest istotne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa tegoż personelu, 
gdyż zmniejsza prawdopodobieństwo popełniania błędów w opiece nad 
pacjentem, ale również z punktu widzenia każdego człowieka, potencjal-
nego pacjenta. Tylko wykształcona kadra medyczna jest w stanie zadbać 
w odpowiedni sposób o nasze zdrowie i życie. To przecież zdrowie społe-
czeństwa leży u podstaw bezpieczeństwa narodów. 

Interesujący jest pomysł wykorzystania darmowego oprogramowania 
(dedykowanego dla nauk ścisłych) do zagadnień związanych z medycyną. 
Dodatkowo fakt weryfikacji tego narzędzia w grupie studentów studiów 
pielęgniarskich oraz młodych adeptów zawodu lekarskiego odsłania prak-
tyczny aspekt tego projektu, co uznać należy za bardzo cenne.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zdrowie, nowoczesne technologie, pro-
ces uczenia, edukacja, dopamina, GeoGebra

Odpowiednie przygotowanie zawodowe i ciągłe doskonalenie intelektu-
alne poszczególnych grup społecznych jest podstawą kultury bezpieczeń-
stwa. Kultura bezpieczeństwa, zgodnie z definicją, to nic innego jak ogół 
utrwalonego, materialnego i pozamaterialnego dorobku człowieka, który 
służy jego militarnie i pozamilitarnie, szeroko rozumianej obronności1.

1  J. Piwowarski, Kultura bezpieczeństwa i jej trzy wymiary, „Kultura Bezpieczeństwa. Na-
uka-Praktyka-Refleksje” 2012.
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Aby tę kulturę można było rozwijać konieczna jest obecność odpowied-
niego środowiska, tzw. środowiska bezpieczeństwa. Definiowane jest ono 
jako system uzależniony od dynamicznych interakcji wielu czynników2. 
Nasze środowisko będzie bezpieczne, jeśli będziemy się otaczać ludźmi jak 
najlepiej zapoznanymi z tajnikami czynności, które na co dzień wykonują. 

Człowiek na przestrzeni wieków uczył się dostrzegania i wyróżniania 
różnego rodzaju zagrożeń. Uświadomił sobie potrzebę radzenia z tymi 
zagrożeniami oraz istnienie możliwości, które pozwalają na ich unikanie 
oraz skuteczne im przeciwdziałanie3.Zaobserwował, że w im lepszej kon-
dycji fizycznej i psychicznej się znajduje, tym wydajniej jest w stanie dbać 
o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Truizmem jest więc stwierdzenie, 
że bezpieczeństwo społeczeństwa związane jest z poziomem zdrowia da-
nego człowieka4.

Tylko zdrowy człowiek będzie mógł w odpowiedni sposób troszczyć się 
o środowisko bezpieczeństwa. Zdrowie, to zgodnie z definicją Światowej 
Organizacji Zdrowia, dobrostan fizyczny i psychiczny. Aby utrzymać stan 
tego zdrowia na jak najwyższym poziomie niezbędna jest edukacja zdro-
wotna populacji, tak w zakresie zachowań prozdrowotnych, jak i odpo-
wiednia edukacja oraz przygotowanie zawodowe personelu medycznego, 
którego zadaniem jest niesienie pomocy człowiekowi, zarówno w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej jak i w stanach zagrożenia życia.

Jednym z elementów takiej edukacji, obok oczywiście zapoznania adep-
tów sztuki medycznej z patomechanizmem poszczególnych schorzeń, jest 
nauka postępowania w stanach zagrożenia życia.

Stanem zagrożenia życia nazywamy takie sytuacje, w których brak pod-
jęcia natychmiastowych czynności podtrzymujących życie prowadzi do 
pogorszenia stanu ogólnego człowieka i w dalszym etapie do zgonu5. Do 
wielu czynności, których podjęcie jest niezbędne w związku z ratowaniem 
życia i zdrowia drugiego człowieka, należy bezpieczne podawanie środków 
farmakologicznych ratujących życie. Istotnym jest więc odpowiednie przy-

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

3  Ibidem.
4  D. Szczeblowska, I. Grys, Zdrowy tryb życia jako element kultury bezpieczeństwa, „Kul-

tura Bezpieczeństwa. Nauka-praktyka-refleksje”. 
5  M. Buchfelder, A. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2014.
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gotowanie merytoryczne w zakresie bezpiecznego ustalania dawek leków 
i sposobów ich podawania. Odpowiednie merytoryczne przygotowanie 
personelu medycznego wymaga od kadry nauczycielskiej właściwego do-
pasowania procesu dydaktycznego, dopracowania programu szkoleń i ma-
teriałów dydaktycznych. Niezbędna w osiągnięciu tych umiejętności jest 
znajomość podstawowych reguł matematycznych.

Do stanów zagrożenia życia należą na przykład ostra niewydolność ne-
rek i serca lub zaostrzenie przewlekłej niewydolności nerek i serca. 

Ostra niewydolność nerek lub zaostrzenie przewlekłej niewydolności 
nerek jest nagłym upośledzeniem ich funkcji, przede wszystkim przesą-
czania kłębuszkowego, które następuje w ciągu godzin i dni, a któremu 
towarzyszy zmniejszenie wydalania moczu i tym samym zmniejszenie wy-
dalania związków toksycznych powstających w związku z procesami ży-
ciowymi. Niewydalone z moczem związki zatruwają nasz organizm. Przy-
czyną tego problemu klinicznego oprócz uszkodzenia struktur samej nerki 
(niewydolność pochodzenia nerkowego), zablokowania odpływu moczu 
drogami moczowymi (niewydolność zanerkowa) może być zmniejsze-
nie efektywnej objętości krwi krążącej, tzw. hipowolemia. Hipowolemia 
związana być może z krwotokiem lub z małym rzutem serca wynikającym 
z jego niewydolności6.

Niewydolność serca z kolei to stan, w którym w wyniku zaburzenia 
czynności serca dochodzi do zmniejszenia pojemności minutowej serca 
(zmniejsza się ilość krwi dopływająca do naczyń obwodowych, serce jako 
pompa przestaje spełniać swoją funkcję), bądź właściwa pojemność mi-
nutowa jest utrzymywana dzięki podwyższeniu ciśnienia napełniania jam 
serca. Podwyższone ciśnienie napełniania jam serca skutkuje jego uszko-
dzeniem. Konsekwencją niewydolności serca jest pojawienie się objawów 
klinicznych, do których należy między innymi ograniczenie tolerancji wy-
siłku, duszność, obrzęki obwodowe. U osób starszych najczęstszą przyczy-
ną ostrej niewydolności serca bądź zaostrzenia przewlekłej niewydolności 
serca, jest choroba niedokrwienna serca. U osób młodszych najczęstszą 
przyczyną jest kardiomiopatia rozstrzeniowa (schorzenie o różnej etiolo-
gii związane z poszerzeniem komór serca), zaburzenia rytmu serca, wro-
dzone i nabyte wady serca, zapalenie mięśnia serca7.

6  I. Mikulska, Interna Szczeklika, Medycyna Praktyczna, Kraków 2015.
7  Ibidem.
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Jednym z podstawowych leków podawanych we wszystkich wymie-
nionych powyżej sytuacjach klinicznych jest dopamina. Dopamina jest 
neuroprzekaźnikiem, którego syntetyczna pochodna wykorzystywana 
jest w leczeniu ostrej niewydolności nerek i w ostrych stanach kardiolo-
gicznych. Należy ona do tzw. amin presyjnych. Stosuje się ją zwłaszcza 
u  chorych, u których mimo odpowiedniego nawodnienia utrzymuje się 
niskie ciśnienie tętnicze8. W związku z tym, iż dopamina ma krótki okres 
półtrwania (ok. 2 min), musi być podawana w ciągłym wlewie dożylnym 
przy użyciu pompy infuzyjnej. Odbywa się to pod kontrolą EKG i ciśnie-
nia tętniczego. 

Do przygotowania roztworu do wlewu można użyć roztworu 5% gluko-
zy, 0,9% NaCl lub mieszaniny tych roztworów. Na rynku dostępne są pre-
paraty dopaminy w ampułkach 5 ml zawierające 50 mg substancji czynnej 
i 10 ml zawierające 200 mg substancji czynnej.

Stosowanie dopaminy w dawkach 0,5  – 3 μg/kg m.c./min powoduje 
zwiększenie przepływu nerkowego, przesączania kłębuszkowego i wydala-
nia sodu. W takich dawkach dopamina nie ma wpływu na serce.

W dawkach 5 – 10 μg/kg m.c./min zwiększa ona siłę skurczu serca. 
Nie działa na naczynia obwodowe. W dawkach powyżej 10 μg/kg m.c./
min dopamina wywołuje uogólniony skurcz naczyń krwionośnych, 
a w wyniku tego wzrost ciśnienia tętniczego zarówno skurczowego jak 
i rozkurczowego9.

Wobec powyższego szczególnie istotne jest stosowanie dopaminy w ści-
śle określonych i dokładnie kontrolowanych dawkach. Znacznym ułatwie-
niem staje się proponowane wprowadzenie techniki komputerowego pro-
gramowania pracy automatycznej pompy infuzyjnej. Dzięki temu wzrasta 
skuteczność leczenia i bezpieczeństwo zdrowia pacjenta jak również bez-
pieczeństwo zawodowe zaangażowanego w stosowanym leczeniu perso-
nelu medycznego. Istotnie zmniejsza się ryzyko popełnienia błędu przy 
obliczaniu właściwej dawki leku.

Podawanie dopaminy powszechnie odbywa się przy pomocy pomp in-
fuzyjnych strzykawkowych zapewniających stałą szybkość wlewu. Pompy 
te pozwalają na podawanie zawartości jednej lub kilku strzykawek (o po-
jemności 25, 50 lub 100 ml) za pomocą napędu tłokowego. Pompa umoż-

8  Ibidem.
9  J.K. Podlewski, A. Chwalibogowska-Podlewska, Leki Współczesnej Terapii, Medical Tri-

bune Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
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liwia dawkowanie leku z szybkością 0,1 do 100 ml/h10. Na wyposażeniu 
wielu placówek znajdują się starsze modele pomp, które pozwalają na re-
gulację w zakresie od 0,5 ml/h z dokładnością do 0,5 ml/h. Nasze dalsze 
rozważania prowadzić będziemy z uwzględnieniem tych różnic. 

Rys. 1. Pompa infuzyjna strzykawkowa

Potrzebna do obliczeń wiedza matematyczna, nie wykracza poza zakres 
podstawowy egzaminu dojrzałości. W przypadku jednak, gdy oprócz (cza-
sami niczym nieuzasadnionej) niechęci do matematyki pojawia się czyn-
nik stresu, potęgowany presją odpowiedzialności za życie drugiego czło-
wieka, nawet proste przeliczenia mogą okazać się dość dużym problemem 
i powodować wzrost napięcia psychicznego. Ta narastająca spirala strachu 
może realnie przyczynić się do błędów w sztuce medycznej. Spróbujmy za-
tem prześledzić obliczenia potrzebne do prawidłowego aplikowania leku.

Lekarz zleca podawanie leku określając jego dawkę w mikrogramach na 
kilogram masy ciała pacjenta, na minutę [np. 0,5 μg/kg m.c./min.]. Pompa 
infuzyjna podaje przygotowany roztwór z ustaloną prędkością w mililitrach 
na godzinę [np. 20 ml/h]. Należy określić stężenie roztworu przygotowane-
go do pompy i odpowiednio zaprogramować przepływ pompy.

W pierwszej kolejności określimy ilość leku, jaką konkretny pacjent 
przyjmie hipotetycznie w ciągu godziny. Obliczenia nie są skomplikowane 

10  K. Zahradniczek, Pielęgniarstwo, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
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i w większości wypadków opierają się na proporcji. Dla lepszego zobrazo-
wania istoty obliczeń ustalmy przykładowe wartości: zakładamy, że nasz 
pacjent waży 72 kg, a lekarz zalecił dawkowanie leku 2,5 μg/kg m.c./min. 
Wówczas dawka dostosowana do tego konkretnego pacjenta wynosi:

2,5 μg – 1 kg masy ciała
X1 μg – 72 kg masy ciała
czyli X1 = 2,5 x 72 = 180 [μg]
Zatem pacjent powinien otrzymać 180 μg/min. A jak obliczyć ile to jest 

na godzinę? Znów posłużymy się proporcją:
180 μg – 1 min
X2 μg – 60 min
czyli X2 = 180 x 60 = 10800 [μg]
Zatem nasz pacjent powinien otrzymać 10 800 μg/h. Ale jak to się ma 

do stężenia roztworu i ustawień pompy infuzyjnej?
Przyjmijmy na chwilę, że chcemy przygotować 50 ml roztworu. Wyko-

rzystamy do tego celu dwie ampułki dopaminy po 5 ml (50 mg). Zatem te 
2 ampułki leku trzeba rozpuścić w 40 ml płynu infuzyjnego. Dlaczego tak? 
W sumie potrzebujemy 50 ml płynu. 2 ampułki leku dają nam 2 x 5 ml = 
10 ml zatem 50 - 10 = 40 [ml] – tyle płynu infuzyjnego należy użyć.

Jakie jest stężenie uzyskanego w ten sposób roztworu? A dokładniej ile 
μg leku mieści się w 50 ml tego roztworu? Odpowiedź jest prosta: tyle ile we 
wszystkich użytych ampułkach, czyli 2 x 50 mg = 100 mg = 100 000 μg leku.

Pozostaje nam zastanowić się ile mililitrów tego płynu powinien przy-
jąć nasz pacjent w godzinę by pokryć zapotrzebowanie rzędu 10 800 μg 
leku? Znów posłużymy się proporcją:

100000 μg – 50 ml – tyle jednostek leku mieści się w naszym roztworze
10800 μg  – X3 ml – tyle jednostek musi pacjent przyjąć w godzinę 
czyli X3 = (50 x 10800) : 100000 = 5,4 [ml]
Zatem pompę powinno ustawić się na przepływ 5,4 ml/h. 
W nowszych modelach pomp wprowadzenie tego nastawu nie wymaga 

żadnych dodatkowych czynności. W starszych modelach może zrodzić się 
pewna trudność wynikająca z ograniczeń technicznych sprzętu.

Jak zostało wcześniej zaznaczone starsze typy pomp infuzyjnych mogą 
dozować roztwór z dokładnością do 0,5 ml/h. Zatem praktycznie, przygo-
towany roztwór można zaaplikować do urządzenia z nastawem 5,5 ml/h 
(rys. 2). Prowadzi to jednak do narastającego podczas upływu czasu, błędu 
w dawkowaniu leku.



61

Przykład wykorzystania nowoczesnych technologii…

Klinicznie nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż dawkowanie 
modyfikujemy w zależności od stanu pacjenta. Pacjent wymagający poda-
wania amin presyjnych we wlewie, jest pacjentem w stanie ogólnym cięż-
kim i wymaga ciągłego monitorowania. Kontrolujemy więc jego ciśnienie 
tętnicze, zapis EKG, diurezę i objawy kliniczne. W sytuacji braku poprawy 
stanu ogólnego zwiększamy przepływ pompy, zgodnie z zalecanym przez 
producenta dawkowaniem, aby zwiększyć dozę leku. W przypadku poja-
wiania się objawów ubocznych, przepływ w danym momencie, decyzją le-
karza nadzorującego leczenie, jest zmniejszany. 

Jednak w zaistniałej sytuacji warto dołożyć starań by podawana dawka 
jak najmniej odbiegała od zleconej. Przyjrzyjmy się, jakiego rzędu to błąd? 

Dawka teoretyczna, przypomnijmy, to 10 800 μg leku na godzinę. Błąd 
dawkowania obliczymy z proporcji: 

10 800 μg – 5,4 ml/h – dawkowanie teoretyczne
X4 μg  – 5,5 ml/h – dawkowanie praktyczne
czyli X4 = (5,5 x 10800): 5,4 = 11000 [μg]
Różnica wynosi 11000 - 10800 = 200 [μg]

Rys. 2. Poprawne ustawienie pompy dla danych z omawianego przykładu.

Oznacza to, że po godzinie wlewu różnica w dawce leku wynosiłaby 
200 [μg]. Zważywszy na wcześniejsze uwagi o stałej kontroli pacjenta można 
przyjąć, że tego rzędu odchylenie w dawkowaniu jest dopuszczalne.

Przygotowane arkusze oparte są o skrypty GeoGebry, a udostępniane 
są w formie stron HTML. Technicznie GeoGebra (www.geogebra.org), 
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jest multiplatformowym, darmowym programem typu DGS (Dynamic 
Geometry System) z elementami CAS (Computer Algebra System), de-
dykowanym raczej naukom ścisłym. Ma szerokie zastosowanie w wielu 
działach matematyki. Dużym walorem programu jest jego intuicyjność 
i  prostota w obsłudze. Dzięki tym cechom program GeoGebra zyskał 
bardzo dużą popularność w szerokim gronie naukowców i nauczycieli. 

Przygotowane w GeoGebrze materiały nie wymagają od odbiorców 
umiejętności programowania ani posiadania zainstalowanego programu. 
Wystarczy bowiem wcześniej wykonane arkusze wyeksportować do tak 
zwanej dynamicznej karty pracy. Wówczas program sam utworzy potrzeb-
ne pliki, które umieszczamy na serwerze lub nośniku CD. Aby z nich ko-
rzystać wystarczy przeglądarka internetowa z obsługą Java Script. W takiej 
właśnie formie udostępnione zostały przygotowane materiały dydaktycz-
ne opisane w niniejszym opracowaniu. 

Arkusze opracowane zostały w dwóch wariantach: symulacyjnym 
i  ewaluacyjnym. W obu można wyróżnić pięć wspólnych, zasadniczych 
obszarów (porównaj z rysunkiem 2). 

Rys. 3. Opis obszarów arkusza dydaktycznego.
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Obszar 1 to przycisk generujący nowy przykład. Po jego naciśnięciu 
arkusz przelicza się prezentując nowe dane. Obszar 2 to sekcja gdzie pre-
zentowana jest treść problemu  – przypadku medycznego. Podane są tu 
wszystkie dane dotyczące pacjenta i zalecenia lekarza. Obszar 3 to sek-
cja odpowiedzialna za ustawienia pompy infuzyjnej. Przyciski pozwalają 
zmieniać wartość przepływu. Wszystkie wartości arkusza (tj. nastaw prze-
pływu, jak i  objętość płynu w strzykawce) nanoszone są automatycznie 
i prezentowane w tej części ekranu w formie graficznej symulując wygląd 
pompy. Obszary 4 i 5 to sekcje odpowiedzialne za ustawienia ilości dobra-
nych ampułek leku (obszar 4) i ilości płynu infuzyjnego (obszar 5) użytego 
do sporządzenia roztworu. Dzięki powyższym elementom, daje możli-
wość kalkulacji różnych przypadków oraz przeanalizowania odmiennych 
sytuacji, proporcji leków i nastawy pompy.

Rys. 4. Wygląd arkusza symulacyjnego.

Dodatkowo arkusz w wersji symulacyjnej (rys. 4) ma możliwość pod-
powiedzi prawidłowych ustawień po wprowadzeniu danych wejściowych. 
Daje to możliwość spokojnego zapoznania się z kilkoma rozwiązaniami 
tego samego przypadku, co w konsekwencji pomaga w zdobyciu tak po-
trzebnego doświadczenia. Metoda ta w praktyce umożliwia prześledzenie 
dowolnych realnych przypadków i porównanie wyników różnych nasta-
wień pompy i stężeń leku.



64 

Tadeusz Ratusiński, Dorota Szczeblowska

 
Rys. 5. Wygląd arkusza ewaluacyjnego.

Arkusz ewaluacyjny (rys. 5) daje możliwość sprawdzenia nabytej wie-
dzy i umiejętności. Arkusz generuje przykład – przypadek medyczny – do 
którego należy dobrać optymalne parametry podawania leku. Odpowiedź 
studenta podlega natychmiastowej weryfikacji. Po wykonaniu nastawów 
można nacisnąć przycisk “Sprawdź” i arkusz oceni poprawność wykonania 
zadania. W przypadku, gdy zaproponowana odpowiedź różni się od teore-
tycznej o mniej niż 1% arkusz sugeruje idealne rozwiązanie problemu. Jeżeli 
błąd jest mniejszy niż 3% odpowiedź oceniona jest jako bardzo dobra, gdy 
odchylenie nie przekracza 5% odpowiedź uznana jest za dobrą. W przypad-
ku, gdy błąd jest większy niż 5% arkusz sugeruje błędne wykonanie zadania. 

Rys. 6. Bardziej optymalne ustawienie pompy dla danych z omawianego na początku 
artykułu przykładu.
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Wracając do wcześniej omawianego przykładu i możliwości wykorzysta-
nia tego narzędzia dydaktycznego do symulacji przypadku medycznego, już 
niewielka zmiana parametrów roztworu i nastawów pompy może spowodo-
wać, iż dobrana konfiguracja okaże się bardziej optymalna (rys. 6).

W nowym przypadku godzinna dawka leku wynosi 10 869,57 μg (co 
jest bliższe zalecanemu 10 800 μg). Dzięki temu student może swobod-
nie modyfikować wszystkie parametry symulacji bez zwiększania kosztów 
leczenia i co ważniejsze bez ryzyka narażania życia i zdrowia pacjentów, 
co ma niebagatelne znaczenie dla szeroko rozumianej kultury bezpieczeń-
stwa. Arkusz symulacyjny daje możliwość dokonania analizy tej samej 
sytuacji w  kilku wariantach, a nabyte doświadczenia w rozwiązywaniu 
sytuacji hipotetycznych przekładają się na skuteczne działania podczas le-
czenia czy wręcz ratowania życia pacjenta.

W efekcie optymalizacja ustawień wlewów przekłada się na:
•	 skuteczniejszą i szybszą poprawę stanu zdrowia pacjenta i niejednokrot-

nie ratuje mu życie;
•	 pozwala zmniejszyć stres personelu zaangażowanego w ratowanie 

zdrowia i życia, a tym samym zmniejsza niebezpieczeństwo popełnia-
nia błędów;

•	 zmniejsza koszty materialne związane z podejmowaniem czynności ra-
tujących życie.
Opracowane arkusze udostępnione zostały grupie studentów studiów 

pielęgniarskich i młodym adeptkom i adeptom zawodu. 
Udzielone uwagi i komentarze uznajemy za bardzo cenne z racji tego, 

iż doświadczone pielęgniarki weryfikując tego typu pomoc porównują je 
z własnym doświadczeniem i wątpliwościami. 

Poniżej przytoczone zostały przykładowe wypowiedzi:
Dopiero możliwość takiej „zabawy” z tym programem uświadomiła mi, że 
jeden przypadek można rozwiązać na kilka sposobów. Czasem istnieje ro-
związanie lepsze niż proponowane za pierwszym razem. Fajnie, że można 
spróbować jeszcze raz i to nie niszcząc leków. 

Zawsze miałam z tym przeliczaniem problem, nie byłam dobra z matematyki 
w szkole, ale gdy mogę poćwiczyć to okazuje się, że nie jest to takie trudne. 

Zdrowie i życie jednostek to filary bezpieczeństwa społeczeństw. Od-
powiednie przygotowanie zawodowe kadry medycznej to inwestycja w na-
sze bezpieczeństwo. Dostępność nowoczesnych technologii nauczania 
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pozwala w lepszy i szybszy sposób przygotować kadrę do wykonywania 
ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Redukuje także stres towarzyszący ich 
pracy, a to z kolei zwiększa ich wydajność. Tak więc wdrożenie nowocze-
snych technologii wydaje się w dzisiejszych czasach być koniecznością. 
Zapoznanie personelu medycznego z nowoczesnymi technologiami wy-
maga z kolei odpowiedniego przygotowania kadry nauczycielskiej. Musi 
ona poradzić sobie z oswojeniem medyków w stosowaniu podstawowych 
reguł matematycznych, a także nauczyć stosowania nowych technologii 
w codziennej pracy. 
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Abstract

The aim of the publication is to present the idea of Intelligent Transport 
Systems (ITS) and their impact on improving safety. In the first part of the 
study was characterized by concepts of Intelligent Transportation Systems 
and presents the types of these systems and their applications. In the sec-
ond part the author has a number of benefits from the implementation of 
Intelligent Transport Systems in Poland.
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Abstrakt

Celem publikacji jest przedstawienie idei Inteligentnych Systemów Trans-
portowych (ITS) oraz ich wpływu na poprawę bezpieczeństwa. W pierw-
szej części opracowania scharakteryzowano pojęcia dotyczące Inteli-
gentnych Systemów Transportowych oraz przedstawiono rodzaje tych 
systemów i ich zastosowanie. W drugiej częsci autor wykazuje szereg ko-
rzyści płynących z  wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych 
w Polsce. 

Słowa klucze: Inteligentne Systemy Transportowe, bezpieczeństwo, infra-
struktura transportu. 
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Charakterystyka Inteligentnych Systemów Transportowych

Nazwa Inteligentne Systemy Transportowe została zaakceptowana na 
pierwszym, światowym kongresie w Paryżu w 19941 i oznacza systemy, 
które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii (telekomunika-
cyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik 
zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników 
ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony 
zasobów środowiska naturalnego. Systemy te mają również na celu świad-
czenie usług związanych z różnymi rodzajami transportu i zarządzaniem 
ruchem, co pozwala na lepsze informowanie użytkowników oraz zapew-
nia bezpieczniejsze, bardziej skoordynowane i „inteligentniejsze” korzy-
stanie z sieci transportowych2. Cechami charakterystycznymi Inteligent-
nych Systemów Transportowych (ITS) są:
•	 integracja technologii, wykorzystywanych narzędzi i oprogramowania 

zapewniająca sprawny przepływ informacji, zdolność systemu do po-
dejmowania samodzielnych decyzji w zmiennych sytuacjach,

•	 elastyczność i duża zdolność do adaptacji – możliwość tworzenia konfi-
guracji w zależności od potrzeb,

•	 efektywność rozumiana jako powszechność korzyści.
Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) jest 

korzystniejszą cenowo i łatwiejszą metodą poprawy warunków komuni-
kacyjnych niż rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w dotychcza-
sowej formie. Każdy podsystem systemu ITS ma specyficzne wymagania 
na kanały łączności, które muszą być dobrane adekwatnie do potrzeb 
danego podsystemu, jego topologii, użytkowników, z uwzględnieniem 
kosztów zarówno budowy jak i eksploatacji systemu. Bardzo istotne 
są także połączenia mające wpływ na rozliczenia finansowe pomiędzy 
uczestnikami ruchu a administracją i właścicielem drogi. Kluczowym 
elementem systemów jest informacja przesyłana za pomocą różnego 
typu środków łączności. Zastosowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
i informatycznych sprawia, że systemy są w rzeczywistości systemami 
teleinformatycznymi. Stąd też nabiera istotnego znaczenia problematyka 

1  J. Sussman, Introduction to Transportation Systems. Artech House, Boston 2000, s. 89.
2  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 dro-
gowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. (Dz. U. L. 320.10L/0040).  
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bezpieczeństwa informacyjnego Inteligentnych Systemów Transporto-
wych (ITS)3. 

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) powstają poprzez wdrażanie 
współpracujących ze sobą różnorodnych rowiązań telematycznych, często 
pod kontrolą człowieka – wspieranego przez odpowiednie, wyspecjalizo-
wane aplikacje telematyczne. Schemat elementów wchodzących w skład 
Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) przedstawiono na rysun-
ku poniżej.

Rysunek 1. Elementy Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS),  
(źródło: opracowanie własne).

Jednym z najważniejszych zadań jakie stawiają sobie państwa wprowa-
dzając inteligentne rozwiązania w transporcie jest ustanowienie architek-
tury Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), czyli szeregu powią-
zań (logicznych, fizycznych i komunikacyjnych) pomiędzy elementami 
systemów jakie tworzą Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) w celu 
stworzenia rozwiązań skalowalnych, łatwych w utrzymaniu i  zarządza-
niu4. Krajowe architektury nie wskazują konkretnych technologii lub do-
stawcy, dzięki temu stają się otwartymi systemami zwiększającymi konku-

3  A. Adamski, Inteligentne systemy transportowe. Sterowanie, nadzór i zarządzanie. Uczel-
niane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2003, s. 92. 

4  Planning a modern transport system. A guide to Intelligent Transport System architec-
ture. European Communities, Cambridge, USA 2010, s. 23.
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rencyjność implementowanych rozwiązań. Obecnie w Polsce rozwiązania 
Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) mają charakter „wyspo-
wy”, tzn. iż oddzielnie spełniają zadaną rolę, natomiast w przypadku ich 
połączenia może dojść do sytuacji, w której systemy te są niekompatybilne 
i nie będą mogły ze sobą współpracować nie przynosząc tym samym po-
tencjalnych korzyści.

Inteligentne Systemy Transportu (ITS) stanowią szeroki zbiór różno-
rodnych narzędzi bazujących na technologii informatycznej, komunika-
cji bezprzewodowej i elektronice pojazdowej.  Technologie telematyczne 
wprowadzoane są do elementów wyposażenia infrastruktury transporto-
wej i pojazdów. Podstawowym celem tych działań jest taje zarządzanie po-
jazdami, ładunkami i trasami, które spowoduje poprawę bezpieczeństwa, 
zmniejszenie zatłoczenia, skrócenie czasów przejazdu i ograniczenie zuży-
cia paliwa. Zakres zastosowania inteligentnych systemów transportowych 
określono w tabeli poniżej. 

Tabela 1. Podział Inteligentnych Systemów Transportowych

Kategoria ITS Nr 
usługi Nazwa usługi

Informacja dla  
podróżnych  
(Traveller  

information)

1 Informacja przed  podróżą  
(Pre-trip information)

2 Informacja dla kierowcy w czasie podróży
(On-trip driver information)

3 Informacja w czasie podróży transportem publicznym 
(On-trip public transport)

4 Prowadzenie wzdłuż trasy i nawigacja 
(Route Guidance and Navigation) 

Zarządzanie ruchem
(Traffic  

management)

5 Wspomaganie planowania transportu
(Transportation planning support)

6 Sterowanie ruchem
(traffic control)

7 Zarządzanie incydentami
(Incident management) 

8 Egzekowanie przestrzegania przepisów
(Policing, enforcing traffic regulations)
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Pojazd
(Vehicle)

9 Poprawa widoczności
(Vision enhancement)

10 Zautomatyzowane kierowanie pojazdem
(Automated vehcile operation)

11 Unikanie kolizji z iinym pojazdem 
(Longitudinal collision avoidance)

12
Zastosowanie zaawansowacnych systemów  

monitorujących stan pojazdu i kierowcy
(Safety readiness)

Pomoc
(Emergency)

13 Powiadomienie o wypadku i bezpieczeństwo osobiste
(Emergency notification and personal security)

14 Zarządzanie pojazdami ratowniczymi
(Emergency vehcile management)

15 Materiały niebezpieczne i powiadomienie o incydentach
(Hazardous Materials and incydent notification)

Bezpieczeństwo
(Safety)

16 Bezpieczeństwo w transporcie publicznym
(Public travel safety)

17 Inteligetne skrzyżowania
(Intelligent junctions)

(źródło: K. Proper, T. Allen, Intelligent Transportation System Benefits: 2000 Update. U.S. 
Department of Transportation Washington D.C., 2001, s. 17).

Oddziaływanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) na 
poprawę bezpieczeństwa

Różnorodność Inteligentnych Systemów Drogowych (ITS) i  ich zastoso-
wań w różny sposób warunkuje poprawę bezpieczeństwa. Na obszarach 
miejskich o  znacznej gęstości infrastruktury drogowej rozwiązywanie 
problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego  poprzez rozbudowę infra-
struktury jest działaniem najmniej efektywnym.  Dużo bardziej zauwa-
żalne efekty poprawy bezpieczeństwa można zauważyć, na terenach poza 
miejskich. Inteligentne Systemy Transportowe świetnie sprawdzają się 
m.in. w: zarządzaniu ruchem na drogach szybkiego ruchu, funkcjonowa-
niu transportu zbiorowego, itd. Zastosowanie Inteligentnych Systemów 
Transportowych (ITS) pozwala również usprawnić wymianę informacji 
pomiędzy kierowcami, przewoźnikami i centrami logistycznymi. 
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Korzyści płynące z zastosowania Inteligentnych  
Systemów Transportowych5:

•	 Zwiększenie przepustowości sieci ulic o 20 – 25%.
•	 Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie liczby wy-

padków o 40 – 80%).
•	 Zmniejszenie czasów podróży i zużycia energii ( o 45 – 70%).
•	 Poprawa jakości środowiska naturalnego (redukcja emisji spalin 

o 30 – 50%).
•	 Poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców, po-

dróżujących transportem zbiorowym oraz pieszych.
•	 Redukcja kosztów zarządzania taborem drogowym.
•	 Redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni.
•	 Zwiększenie korzyści ekonomicznych w regionie.

Aby skutecznie realizować tego typu cele zarządzający systemem dróg 
powinien mieć dostęp do danych napływających automatycznie i w od-
powiednim przedziale czasu. Niektóre dane muszą być dostępne w czasie 
rzeczywistym (np. alarmy, połączenia ratunkowe, obrazy z kamer). Inne 
dane mogą napływać z niewielkimi opóźnieniami.

Podsumowanie 

Korzyści wynikające z zastosowania Inteligentnych Systemów Transporto-
wych (ITS) są znaczące. Z jednej strony system stosuje się w celu zaspoko-
jenia potrzeb użytkowników systemu, z drugiej strony w celu podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowymi atutami Inteligentnych Systemów 
Transportowych (ITS) są: obniżenie kosztów ponoszonych przez Państwo 
i  sołeczeństwo związanych z  transportem oraz spadkiem negatywnego 
wpływu ruchu na srodowisko naturalne. Wysoka efektywność stosowanych 
rozwiązań w ramach Inteligentnych Sytemów Transportowych (ITS) po-
winna skutkować, iż w Polsce powinny zostać podjęte działania systemo-
we – zmierzające do rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych.

5  A. Adamski, PIACON - DISCON integrated approach to public transport priority con-
trol at traffic signals. Advanced OR and AI Methods in Transportation Publ. House, Po-
znań 2015, s. 422.
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OF CIVIL PLANNING AND RESCUE
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Abstract 

As set forth in the Competition NCBiR 7/2015 assumptions, the aim of the 
project is “Development and implementation of the needs of government 
entities and organizational units KSRG highly advanced IT tools support-
ing civil emergency planning and rescue”. During the implementation, 
special attention is directed at two groups of beneficiaries of the project, 
ie. Public administration and National Rescue and Fire Fighting (KSRG), 
and civil emergency planning and rescue. Pursuant to the requirements of 
the Polish Act on civil crisis management planning is to ensure the read-
iness to take at a specific time, place and extent of organized, adequate to 
the situation and effective measures in accordance with prepared plans 
or improvise according to the tasks arising from the real threat. This is 
to ensure an acceptable level of safety by preparing and maintaining reli-
able and adequate capacity to respond to threats. The activities included 
in these response should be either organized at all levels according to the 
situation and should provide: effective administration in such a situation, 
implementing and maintaining the capacity to respond, ensure the imple-



75

Proces wdrażania audytu bezpieczeństwa…

mentation of the most important social and economic processes, securing 
a rational and timely assistance to victims of disaster and disasters, the 
rational use of human, financial and material. Such measures should en-
sure readiness to respond to any threat and in all conditions and the use of 
resources in any situation on the stretch as civilian and military. This re-
quires continuous updating of documentation and process improvement 
of crisis management, which also allows you to conduct rational action at 
the level of the minimum cost of the human and financial material. One of 
the most important conditions for civil planning is also compliance with 
the requirement to engage appropriate resources and expertise to the spe-
cific situation. This ensures responsiveness to the lowest level necessary to 
respond and ensure the inclusion of all levels of government, institutions, 
organizations and businesses, and all residents. Rescue, the second area of 
the project objectives, it is generally understood as the means and meth-
ods of saving lives and helping people in hazardous conditions, as well 
as serving saving or securing equipment, rooms and other goods. Design 
works are carried out for the needs of public administration and organiza-
tional units of the KSRG, whose task is to integrate the rescue operations 
undertaken in the case of threats to life, health, property or the environ-
ment, the ministry established to provide assistance and social organiza-
tions of such profile.

Key words: public crisis management, civil emergency planning, rescue, 
services appointed to rescue

Abstrakt

Zgodnie z przedstawionymi w Konkursie NCBiR 7/2015 założeniami, ce-
lem projektu jest „Opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów ad-
ministracji publicznej i jednostek organizacyjnych KSRG wysoko zaawan-
sowanego narzędzia informatycznego wspomagającego planowanie cywilne 
i ratownictwo”. W trakcie realizacji szczególna uwaga jest skierowana na 
dwie grupy beneficjentów projektu, tj. na administrację publiczną i Krajowy 
System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) oraz na planowanie cywilne i ratow-
nictwo. Zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym planowa-
nie cywilne ma zapewniać gotowość podjęcia w określonym czasie, miejscu 
i zakresie zorganizowanego, adekwatnego do sytuacji i efektywnego działa-
nia zgodnie z przygotowanymi planami lub improwizacji stosownie do za-
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dań wynikających z rzeczywistego zagrożenia. Ma to na celu zapewnienie 
akceptowanego poziomu bezpieczeństwa przez przygotowanie i utrzymanie 
wiarygodnych i adekwatnych do zagrożeń zdolności reagowania. Działania 
składające się na wspomniane reagowanie, powinny mieć charakter zorga-
nizowany na wszystkich szczeblach administracji odpowiednio do zaistnia-
łej sytuacji oraz powinny zapewniać: skuteczne administrowanie w takiej 
sytuacji, wdrażanie i utrzymywanie zdolności reagowania, gwarantowanie 
realizacji najważniejszych procesów społecznych i gospodarczych, zabez-
pieczenie racjonalnej i terminowej pomocy ofiarom klęsk i katastrof, racjo-
nalne wykorzystanie zasobów ludzkich, finansowych i materiałowych. Ta-
kie działania powinny zapewniać gotowość sprostania każdemu zagrożeniu 
i w każdych warunkach oraz wykorzystanie zasobów w dowolnej sytuacji na 
odcinku tak cywilnym, jak i militarnym. Wymaga to ciągłego uaktualniania 
dokumentacji i doskonalenia procesu zarządzania kryzysowego, co pozwala 
również na prowadzenie racjonalnych działań na poziomie minimalnych 
kosztów ludzkich i finansowo-materiałowych. Jednym z najistotniejszych 
warunków planowania cywilnego jest również przestrzeganie wymogu an-
gażowania stosownych zasobów i kompetencji do określonej sytuacji. Gwa-
rantuje to reagowanie na najniższym koniecznym poziomie administracji 
publicznej oraz gwarantuje włączenie do systemu wszystkich poziomów 
władzy, instytucji, organizacji i podmiotów gospodarczych oraz wszyst-
kich mieszkańców. Ratownictwo, czyli drugi obszar celów projektu, jest 
rozumiane jako ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesie-
nia pomocy osobom w warunkach zagrożenia, a także służących ratowaniu 
lub zabezpieczaniu sprzętu, pomieszczeń i innych dóbr. Prace projektowe 
są realizowane na potrzeby administracji publicznej oraz jednostek orga-
nizacyjnych KSRG, którego zadaniem jest integracja działań ratowniczych, 
podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowi-
ska, przez służby powołane do niesienia pomocy oraz organizacje społeczne 
o takim profilu.

Słowa kluczowe: publiczne zarządzanie kryzysowe, planowanie cywilne, 
ratownictwo, służby powołane do niesienia pomocy

Wprowadzenie 

Projekt (termin zakończenia  – grudzień 2018 r.) jest prowadzony przez 
konsorcjum Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (WZ) oraz 
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firmę informatyczną Medcore sp. z o.o. Wpisuje się on zarówno w dysku-
towane właśnie w środowiskach naukowych redefiniowanie subdyscyplin 
nauk o zarządzaniu – logistyki społecznej oraz publicznego zarządzania 
kryzysowego1, jak i w praktyczne, nowe, prospołeczne kształtowanie pla-
nowania cywilnego i ratownictwa. Oba te aspekty mają istotny wpływ na 
przebieg i rezultaty projektu.

Logistyka społeczna zajmuje się przede wszystkim kwestiami optymali-
zacji świadczenia usług publicznych w zakresie skuteczności i racjonalno-
ści (w odróżnieniu od logistyki klasycznej, która za kryterium optymaliza-
cji przyjmuje efektywność czyli przede wszystkim perspektywę kosztów)2. 
Zagadnienie zarządzania kryzysowego jest tylko częścią logistyki społecz-
nej. Takie postawienie sprawy nadaje zarządzaniu kryzysowemu właściwy 
wymiar i rangę, a także pokazuje, że organy powołane do prowadzenia 
publicznego zarządzania kryzysowego powinny działać w ramach szer-
szych struktur administracji publicznej, aby zapewnianie bezpieczeństwa 
publicznego polegało w pierwszym rzędzie na zapewnianiu usług dostar-
czanych przez tzw. systemy infrastruktury krytycznej zdefiniowane przez 
ustawę o zarzadzaniu kryzysowym oraz Unijny Mechanizm Ochrony Lud-
ności (UMOL), a zarządzanie kryzysowe było tylko marginesem (w okre-
ślonych sytuacjach bardzo ważnym) zapewniania usług publicznych spo-
łeczności z danego obszaru. W tym kontekście narzuca się analogia do 
zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie, które z jednej 
strony chce wiedzieć, jakie zdarzenia mogą zakłócić jego planowe działa-
nie, ale równocześnie nie może poświęcić temu więcej uwagi i środków niż 
jest to racjonalnie uzasadnione realizacją celów przedsiębiorstwa3. Wraz 
z rozwojem cywilizacyjnym rosną oczekiwania społeczne co do zakresu 
skuteczności i niezawodności świadczenia usług publicznych. Z tego po-
wodu następuje systematyczne poszerzanie interpretacji sytuacji kryzyso-
wych, którymi są już obecnie nie tylko zdarzenia klasycznie katastroficzne 
typu powódź czy pożar, ale także cywilizacyjnie uciążliwe, jak przerwanie 
dostaw wody, prądu, gazu itp. Stąd w rozwiązaniach Unii Europejskiej, 
składających się na UMOL, oraz w rozwiązaniach polskiej ustawy o za-
rządzaniu kryzysowym wprowadzono systematykę tzw. systemów infra-

1  M. Kisilowski, J. Zawiła-Niedźwiecki, Odkrywanie ‘DNA‘ logistyki społecznej. Przesłanki 
potrzeby nowego zdefiniowania, „Przegląd Organizacji”, 2016, nr 7, (w druku).

2  Ibidem.
3  J. Zawiła-Niedźwiecki, Ryzyko operacyjne z perspektywy logistyki społecznej, „Logisty-

ka”, 2015, nr 4, CD2, s. 8606–8613.
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struktury krytycznej obejmujących szerokie spektrum usług logistyki spo-
łecznej, które mają być utrzymywane nie tylko w zakresie ochrony życia, 
zdrowia i mienia obywateli, ale także komfortu bieżącego funkcjonowania 
uznawanego za elementarny. 

Publiczne zarządzanie kryzysowe jeszcze dwadzieścia lat temu nosiło 
nazwę obrony cywilnej i stanowiło zagadnienie właściwe dyscyplinie nauk 
o wojskowości. Zmiana na obecne postrzeganie jest fundamentalna. Za-
stąpiono bowiem dawne wtłaczanie społeczeństwa w ramy postępowania 
właściwe dla sił militarnych i towarzyszących im formacji niby cywilnych, 
ale w istocie zmilitaryzowanych. W to miejsce wprowadzono stopnio-
wo współczesne zarządzanie kryzysowe, które jest aktywnością organów 
władz publicznych (nie tylko rządowych i służb powołanych do niesienia 
pomocy, ale i władz samorządowych) oraz podmiotów operujących syste-
mami infrastruktury krytycznej. Może też być aktywnością samoistnych 
form organizowania się lokalnych społeczności.

Ma to swoje odzwierciedlenie naukowe, przede wszystkim wskazując 
potencjał rozwoju koncepcji logistyki społecznej i zarządzania kryzysowe-
go, związany z multidyscyplinarnością zagadnienia. Koncepcje te sięgają 
do zasobów dokonań naukowych dyscyplin: nauk o administracji, nauk 
o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu, a co do istoty działania systemów 
infrastruktury krytycznej państwa odwołują się do licznych dyscyplin na-
ukowych właściwych dla zapewniania rozwoju poszczególnych systemów 
infrastruktury krytycznej4.

Metody 

Kluczowymi metodami wykorzystywanymi w projekcie są studia litera-
turowe oraz analogia, a we wnioskowaniu stosowane jest podejście in-
dukcji niezupełnej. 

Studia literaturowe dotyczą zbadania dotychczasowej praktyki postę-
powania podmiotów wskazanych do zajmowania się planowaniem cywil-
nym i ratownictwem oraz poszukiwania wzorców postępowania jakimi 
jest praktyka krajów tradycyjnie najbardziej zaangażowanych w rozwija-
nie planowania cywilnego i ratownictwa z uwagi na ich specyficzną sytu-
ację geograficzną, klimatyczną, demograficzną itp5. Takimi krajami są np. 

4  M. Kisilowski, Paradygmaty logistyki w zarządzaniu kryzysowym z perspektywy nauki 
o zarządzaniu, „Logistyka”, 2014, nr 6, CD3, s. 14347–14353.

5  A. Kosieradzka, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zaawansowana metodyka oceny ryzyka 
w publicznym zarządzaniu kryzysowym, edu-Libri, Kraków 2016, rozdz. 7.4.
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Australia, Dania, Holandia, Irlandia, Kanada, Niemcy, Szwajcaria, Szwe-
cja, Wielka Brytania.

Analogia (jako metoda) dotyczy adaptowania, po pierwsze, wspo-
mnianych zagranicznych wzorców, a po drugie teorii i praktyki zarzą-
dzania ryzykiem operacyjnym w podmiotach gospodarczych6, co jest 
w zakresie zasad, metod i technik zarządzania bliskie publicznemu za-
rządzaniu kryzysowemu7.

Indukcja niezupełna jest przyjęta z oczywistych powodów, jako pod-
stawowe narzędzie nauk doświadczalnych8. Liczebność badań powoduje 
ich ograniczoność, ale dobór wzorców jest starannie przeprowadzony, 
wynika też z doświadczenia zespołu badawczego, który zajmuje się kolej-
nym dużym projektem z zakresu problemowego publicznego zarządzania 
kryzysowego. Poprzednio ten sam zespół uczestniczył w latach 2012–2015 
w projekcie opracowania krajowej metodyki oceny ryzyka w ochronie in-
frastruktury krytycznej państwa (Konkurs NCBiR 3/2012).

Wyniki 

Celem utylitarnym tytułowego projektu jest opracowanie systemu infor-
matycznego, który będzie wspierać i siłą rzeczy standaryzować planowanie 
cywilne i ratownictwo na wszystkich szczeblach administracji publicznej, 
z tym, że wcześniej jako realizacja celu badawczego zostaną przeprowa-
dzone analizy stanu obecnego i wzorców zagranicznych, a następnie jako 
realizacja celu naukowego zostaną opracowane zasady metodyczne tego 
działania, a w szczególności:
•	 metodyka budowy planów ratowniczych oraz planów zarządzania kryzy-

sowego;
•	 metodyka wykorzystania danych w raportach cząstkowych oraz w ra-

porcie o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego;
•	 struktura repozytorium gromadzenia wzorców i przykładów dobrych 

praktyk z zakresu planowania cywilnego oraz budowy planów ratowni-
czych i planów zarządzania kryzysowego;

6  J. Zawiła-Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości 
działania organizacji, edu-Libri, Kraków 2013.

7  J. Zawiła-Niedźwiecki, Analogie zarządzania kryzysowego z zarządzaniem ryzykiem 
operacyjnym przedsiębiorstwa, „Logistyka”, 2014, nr 5, CD2, s. 1734–1743.

8  A. Grobler, Metodologia nauk, Aureus + Znak, Kraków 2008; C. Frankfort-Nachmias, 
D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk, Poznań 2001.
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•	 budowa scenariuszy zdarzeń niekorzystnych uwzględniających ryzyko 
zagrożeń militarnych i niemilitarnych.
Dodatkowym rezultatem mają być rekomendacje prawne dotyczące 

planowania cywilnego i ratownictwa, przy założeniu dostrzeżenia w toku 
analiz niedostatków obecnych rozwiązań. 

Dyskusja nad metodami i wynikami

Metodyki będą mieć dwa sprawdzone źródła wzorcowych koncepcji. Po 
pierwsze, na zasadzie analogii wykorzystane będą bogate doświadcze-
nia WZ w zakresie teorii projektoznawstwa oraz procedur praktycznego 
planowania i projektowania rozwiązań zarządzania zapewnianiem cią-
głości działania w organizacjach. Nawiązanie to będzie wykorzystywać 
integrującą koncepcję triady problemowej: zagrożenia i ryzyko – bezpie-
czeństwo i planowanie – reagowanie kryzysowe i ratownictwo. Po drugie, 
metodyki będą nawiązaniem do zakończonego przez obu konsorcjantów 
(z udziałem jeszcze innych podmiotów) projektu dla Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu za-
rządzania kryzysowego RP” (z konkursu NCBiR 3/2012). W toku tego 
projektu już rozważano: kwestię poziomego i pionowego uzgadniania 
planów przez jednostki administracji publicznej, zasady hierarchiczne-
go raportowania umożliwiającego agregację danych oraz technicznych 
możliwości wizualizacji wyników, zwłaszcza z wykorzystaniem map geo-
informatycznych (GIS).

Budowanie planów ratowniczych wymaga wcześniejszego ustalenia 
wobec jakich przewidywanych zagrożeń plany te mają powstać. Także pla-
ny zarządzania kryzysowego muszą nawiązywać do identyfikacji zagrożeń, 
analizy podatności, analizy ryzyka, oceny ryzyka, rozwiązań zabezpiecza-
jących (stanu sił i środków). Odnośnie do zasad budowania scenariuszy 
zdarzeń niekorzystnych zostanie wykorzystany dorobek WZ w zakresie 
teorii panowania nad ryzykiem operacyjnym, w tym projektowania roz-
wiązań zabezpieczających oraz rozwiązań zapewniania ciągłości działania. 
W szczególności zostanie zastosowane podejście otwartych list wzorco-
wych zagrożeń połączonych z kompleksowym klasyfikowaniem ryzyka 
celem realizacji postulatu dołożenia należytej staranności, co ma zapew-
niać unikanie sytuacji pominięcia jakiegoś zagrożenia lub niedocenienia 
jakiegoś rodzaju ryzyka.
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Podsumowanie/ wnioski 

Podstawowe pojęcia i zagadnienia logistyki społecznej oraz publicznego 
zarządzania kryzysowego jak dotąd bardziej określają i regulują przepisy 
niż formalna teoria. Tymczasem wymagania, związane z uczestnictwem 
Polski w Unii Europejskiej, powodują zderzenie już na poziomie prakty-
ki „zachodniego” podejścia pragmatycznego i prospołecznego z polskim 
myśleniem w kategoriach „obrony cywilnej”, charakterystycznej dla spo-
łeczeństwa zdominowanego przez organy i służby publiczne. Taki, nie-
co dziennikarski, styl argumentacji jest uzasadniony deficytem nie tylko 
praktyki, ale i teorii. Problematyka publicznego zarządzania kryzysowego 
w oczach rosnącej liczby specjalistów wymaga ulokowania na tle aktualnej 
wiedzy naukowej, gdyż wymienionym w artykule zagadnieniom odpo-
wiada wiele dyscyplin naukowych, co tak na poziomie teoretycznym, jak 
i operacjonizacji, zmusza do poszukiwania rozwiązań multidyscyplinar-
nych oraz stwarza poważne wyzwania normalizacji i triangulacji badaw-
czej, od kwestii terminologicznych począwszy. 

W obliczu zasygnalizowanej multidyscyplinarności konieczny jest 
zwiększony rygoryzm stosowania takich pojęć jak: kryzys gospodarczy, 
zarządzanie ryzykiem, zarządzanie w kryzysie, zarządzanie kryzysowe. 
Potrzeba taka wynika z faktu, że działania praktyczne bazujące na poszcze-
gólnych dyscyplinach naukowych integrują się lub nakładają na siebie. 
Określenia te są bardzo sobie bliskie, ale tradycja ich używania w  ramach 
poszczególnych dyscyplin naukowych nadaje im niuansowo różniące się 
znaczenia. Warto to utrzymać w stopniu bardziej zdyscyplinowanym niż 
ma to miejsce obecnie. Operacjonalizacja teorii natrafia wobec tego na: 
problem interpretowania zjawisk rzeczywistych równocześnie w ujęciu 
różnych nauk i zagrożenie napotkania „wieży Babel” różnorakich pojęć 
i ich znaczeń.

Rozwój problematyki, którą po stronie nauki wspiera wiele dyscyplin 
przynależnych w dodatku do różnych dziedzin naukowych, rodzi i rodzić 
będzie wiele praktycznych problemów w zakresie metodologii. Jak dowo-
dzi M. Kisilowski9, w sytuacji multidyscyplinarnego charakteru problema-
tyki zarządzania kryzysowego, jej operacjonalizacja wymaga wskazania 
dyscypliny naukowej, która byłaby wiodąca w formułowaniu paradygmatu 
oraz wskazywaniu modelowej praktyki, np. metodycznych zasad prakty-
kowania takiego zarządzania. Wybór dyscypliny wiodącej powinien być 
9  M. Kisilowski, Paradygmaty logistyki w zarządzaniu kryzysowym…, op. cit.
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dokonany nie na podstawie dominujących treści, lecz potencjału triangu-
lacji metodologicznej jako platformy normalizacji ujęć: co najmniej onto-
logicznego i aksjologicznego, a w miarę możności także metodologiczne-
go10. W toku dwóch konferencji „Szkoła Logistyki” w latach 2015 i 2016 
oraz IV Kongresu Nauk o Zarządzaniu przychylnie dyskutowano propo-
zycję, aby taką dyscypliną były nauki o zarządzaniu11.

Ma to też swoje implikacje edukacyjne, z których główną jest potrzeba 
kształcenia specjalistów o profilu znacząco odmiennym od tego, jaki za-
pewniają dotychczasowe studia na kierunkach Bezpieczeństwo publiczne 
albo Bezpieczeństwo narodowe12. Z uwagi na wyrafinowaną techniczną 
specyfikę większości systemów infrastruktury krytycznej państwa najwła-
ściwszym modelem do prowadzenia takiego kształcenia są związki uczel-
ni/wydziałów technicznych, zarządzania oraz administracji.

Bibliografia

1. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach spo-
łecznych, Zysk, Poznań 2001.

2. Grobler A., Metodologia nauk, Aureus+Znak, Kraków 2008.
3. Kisilowski M., Paradygmaty logistyki w zarządzaniu kryzysowym z perspek-

tywy nauki o zarządzaniu, „Logistyka”, 2014, nr 6, CD3, s. 14347–14353.
4. Kisilowski M., Zawiła-Niedźwiecki J., Zarządzanie kryzysowe  – zagad-

nienie na styku nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu, „Orga-
nizacja i Kierowanie”, 2015, nr 2, s. 51–61.

5. Kisilowski M., Zawiła-Niedźwiecki J., Odkrywanie ‘DNA‘ logistyki spo-
łecznej. Przesłanki potrzeby nowego zdefiniowania, „Przegląd Organiza-
cji”, 2016, nr 7, (w druku).

6. Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), Zaawansowana metodyka 
oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, edu-Libri, Kra-
ków 2016.

7. Zawiła-Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnia-
niu ciągłości działania organizacji, edu-Libri, Kraków 2013.

10  J. Zawiła-Niedźwiecki, Dualne naukowo postrzeganie zarządzania kryzysowego, „Logi-
styka”, 2014, nr 6, CD6, s. 14896–14903.

11  M. Kisilowski, J. Zawiła-Niedźwiecki, Odkrywanie ‘DNA‘ logistyki społecznej…, op. cit.
12  M. Kisilowski, J. Zawiła-Niedźwiecki, Zarządzanie kryzysowe – zagadnienie na styku 

nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie”, 2015, 
nr 2, s. 51–61.



83

Proces wdrażania audytu bezpieczeństwa…

8. Zawiła-Niedźwiecki J., Analogie zarządzania kryzysowego z zarządza-
niem ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa, „Logistyka”, 2014, nr 5, 
CD2, s. 1734–1743.

9. Zawiła-Niedźwiecki J., Dualne naukowo postrzeganie zarządzania kryzy-
sowego, „Logistyka”, 2014, nr 6, CD6, s. 14896–14903.

10. Zawiła-Niedźwiecki J., Ryzyko operacyjne z perspektywy logistyki spo-
łecznej, „Logistyka”, 2015, nr 4, CD2, s. 8606–8613.

11. Zawiła-Niedźwiecki J. (2015a), Wieloznaczność czy jednoznaczność pu-
blicznego zarządzania kryzysowego w ujęciu dyscyplin nauk, „Marke-
ting i Rynek”, 2015, nr 5, CD, s. 70–86.

Skróty 

•	 CD – compact disc, artykuły naukowe w piśmie „Logistyka” ukazują się 
na płytach CD

•	 GIS – System Informacji Geograficznej (Geographic Information System)
•	 KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (National Rescue and 

Fire Fighting)
•	 NCBiR  – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (National Centre for 

Research and Development)
•	 WZ – Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej (Warsaw Univer-

sity of Technology, Faculty of Management)

dr hab. n. ekon. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. nzw. PW, Politech-
nika Warszawska, Wydział Zarządzania, dziekan elekt na kadencję 2016-
2020, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, j.zawila-niedzwiecki@wz.pw.edu.
pl. Naukowiec, dydaktyk i praktyk zarządzania. M.in. dyrektor informatyki 
Giełdy Papierów Wartościowych, członek zarządu i dyrektor zarządzający 
PZU, kierownik europejskiego projektu Platformy Lokalizacyjnej (część 
systemu telefonu ratunkowego 112). Pomysłodawca, redaktor i współautor 
m.in. monografii „Informatyka gospodarcza” (2010), „Ryzyko operacyjne 
w naukach o zarządzaniu” (2015), „Zaawansowana metodyka oceny ryzy-
ka w publicznym zarządzaniu kryzysowym” (2016).

doc. dr inż. Marek Kisilowski, Politechnika Warszawska, Wydział 
Administracji i Nauk Społecznych, pl. Politechniki 1, 00-661 Warsza-
wa, marek@kisilowscy.waw.pl. Dydaktyk, naukowiec i praktyk zarzą-
dzania administracyjnego.



Security, Economy & Law
Nr 2/2016 (XI), (84–105)

PROFILOWANIE KRYMINALNE 
I LINGWISTYKA KRYMINALISTYCZNA 

JAKO MULTIDYSCYPLINARNE METODY 
TYPOWANIA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

CRIMINAL PROFILING AND CRIMINAL LINGUISTICS 
AS MULTIDYSCYPLINARY METHODS  

OF TYPING THE CULPRITS

Monika Wasiak
Akademia Humanistyczna w Pułtusku

Abstract

Forensic profiling is an inference of characteristic of criminals on the basis of 
the traces of their crime observed on the place of the crime. The central con-
text of definition of forensic profiling is an inference based on the evidences 
collected in the course of the proceedings. The fundamental importance in 
forensic profiling of unknown perpetrators of crimes have inspections of 
the place of the crime and the examination of human remains. During the 
inspection of the place of the crime – the behavior of the perpetrator is re-
vealed. We can also see the perpetrators action course and his behavior. In-
spection of the place of the crime shows us also the types of evidences which 
the perpetractor left and the manners of their creation. The most important 
and the stated objective of forensic profiling and forensic linguistics is the 
investigation of the main features of the unknown offender (perpetrator). 
Profiler is a person who is involved into traces of the crime, their origin. 
Profiler uses the knowledge from different fields of science. He cooperates 
with many specialists, the ultimate and the final goal of the profiler is link-
ing the essential elements of knowledge of the man indicting the person that 
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can be characterized in a certain way. This person can be described in so 
specifically defined features. Work of profiler is also based on the relation-
ships with many people involved in solution of the riddle in order to detect 
the perpetrator and solution of affair.

Key words: forensic profiling, profiler, forensic linguistics, psychological 
portrait of the perpetrator of the crime

Abstrakt

Profilowanie kryminalistyczne jest wnioskowaniem o charakterystyce prze-
stępcy na podstawie śladów jego akcji zaobserwowanych na miejscu prze-
stępstwa. Centralnym pojęciem definicji profilowania kryminalistycznego 
jest wnioskowanie w oparciu o zebrany materiał dowodowy w toku pro-
wadzonego postępowania. Fundamentalne znaczenie w profilowaniu kry-
minalistycznym nieznanych sprawców przestępstw mają oględziny miejsca 
zdarzenia i oględziny zwłok. W trakcie oględzin uwidacznia się i utrwala 
sposób działania sprawcy, kierunek działania, zachowanie sprawcy, rodzaj 
pozostawionych śladów i sposób ich powstania. Wskazywanym celem profi-
lowania kryminalistycznego i lingwistyki kryminalistycznej jest dochodze-
nie do charakterystyki ujmującej najważniejsze cechy nieznanego sprawcy 
przestępstwa. Profiler zajmuje się śladami, ich genezą, wykorzystuje wiedzę 
z wielu różnych dziedzin nauk, współpracuje z wieloma specjalistami. Osta-
tecznym celem profilera jest powiązanie stosownych fragmentów wiedzy 
z człowiekiem, wskazanie osoby, którą można w określony sposób scharak-
teryzować, która odznacza się właśnie określonymi cechami. Praca profilera 
to także wzajemne relacje z wieloma osobami zaangażowanymi w rozwiąza-
nie zagadki zmierzającej do wykrycia sprawcy i rozwiązania sprawy. 

Słowa kluczowe: profilowanie kryminalistyczne, profiler, lingwistyka kry-
minalistyczna, oględziny, portret psychologiczny sprawcy przestępstwa

Profilowanie kryminalne (psychologiczne) to proces określania charak-
terystyki indywidualnej sprawcy  przestępstwa  na podstawie dostępnych 
danych1. Profilowanie, to dochodzenie do krótkiej, dynamicznej cha-
rakterystyki, zwięźle ujmującej najważniejsze cechy nieznanego sprawcy 

1  Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Profilowanie_kryminalne [dostęp: 11.12.2015 r.]. 
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przestępstwa oraz przejawy jego zachowań2. Zgodnie z najbardziej popu-
larnymi definicjami profilowanie jest to wnioskowanie o cechach prze-
stępcy na podstawie jego zachowania na miejscu przestępstwa3. Według 
niektórych autorów służy ono nie tylko do zawężenia kręgu osób podej-
rzanych i ukierunkowania śledztwa, lecz również do przewidywania za-
chowania przestępcy w przyszłości, opracowania taktyki przesłuchania, 
oceny przedmiotów znalezionych w miejscu zamieszkania podejrzanego4. 
Profilowanie kryminalne jest dyscypliną rozwijającą się, która korzysta 
z innych dziedzin takich jak psychologia, kryminologia, kryminalistyka, 
medycyna sądowa, psychiatria, seksuologia i wielu innych w zależności od 
charakteru zaistniałego przestępstwa.

Słowo „profilowanie” łączone jest w rozmaite związki frazeologiczne 
z innymi wyrazami5. Czasami występuje jako profilowanie nieznanych 
sprawców przestępstw, jako profilowanie psychologiczne, kryminologicz-
ne oraz profilowanie kryminalne6. Nazwy różnią się od siebie ale opisują te 
same działania mające na celu ustalenie profilu psychologicznego sprawcy 
przestępstwa oraz zawężenie pewnego kręgu osób które mogą być spraw-
cami przestępstwa7. Większość z nas reaguje odrazą, ale i ciekawością na 
doniesienia o bezlitosnych, pozbawionych sumienia zabójcach, którzy co-
raz częściej pojawiają się w filmach, programach telewizyjnych i prasie. 
Ludzie z tym zaburzeniem osobowości są w pełni świadomi konsekwencji 
swoich czynów, znają różnicę pomiędzy dobrem i złem, a jednak wykazują 
przerażający egocentryzm, brak skrupułów i niezdolność do troszczenia 
się o los innych. Szczególnie zaś przeraża, że osobom postronnym wyda-

2  http://www.centrumpsychologiisadowej.pl/index.php/action,site,id,21.html [dostęp: 
10.12.2015 r.].

3  K. Olszak-Hӓußler, Czy profilowanie kryminalne ma podstawy naukowe? http://doc 
player.pl/9691135-Czy-profilowanie-kryminalne-ma-podstawy-naukowe-1-criminal
-profiling-a-science-based-tool-streszczenie.html [dostęp: 14.04.2016 r.].

4  Ibidem.
5  J. Gołębiowski, K. Grochowska, Profilowanie kryminalne na potrzeby sądu. Kontrower-

sje wokół przydatności, s. 4 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/58887/10_Jan_
Golebiowski_Kamila_Grochowska.pdf [dostęp 11.12.2015 r. ].

6  Ibidem, s. 4.
7  Przestępstwo – czyn zabroniony uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub spo-

łecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa kar-
nego. Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Przestępstwo [dostęp: 14.04.2016 r.].
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ją się zwykle całkowicie normalni8. Profilowanie dokonuje się w oparciu 
o analizę danych pochodzących z miejsca zbrodni, cech ofiary oraz wiedzę 
na temat podobnych, wcześniej popełnionych przestępstw. Dziedzina ta 
stała się w ostatnich latach ważną częścią świadomości społecznej, głównie 
za sprawą mediów, które wykorzystując sensacyjny charakter przestępstw, 
wykreowały wizerunek profilerów jako ekspertów, którzy z niemal stupro-
centową skutecznością rozwiązują najbardziej zawiłe zagadki kryminal-
ne9. Mało która dziedzina psychologii w kryminalistyce doczekała się tak 
wielu opisów w książkach sensacyjnych, kryminałach i hollywoodzkich 
produkcjach. Dlaczego ta ofiara? Dlaczego ten dzień? Dlaczego to miej-
sce? I dlaczego to zachowanie? – to pytania często pojawiające się podczas 
tworzenia profilu przestępcy.

Nie ma czegoś takiego jak zawodowy profiler. Ogromna większość osób 
wykonujących profilowanie to policjanci, psycholodzy i psychiatrzy, osoby 
mające odpowiednią wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Każdemu kto 
chce zrobić karierę w tej dziedzinie radzi się, aby:
1.  skończył studia związane z badaniem psychiki ludzkiej, psychologię, 

socjologię, antropologię itp., medycynę ze specjalnością psychiatra, 
lub też prawo,

2.  zdobył doświadczenie pracując w jednostce związanej z policją i sądow-
nictwem, np. w prokuraturze, urzędzie sądowym, jednostce policyjnej itp.

3.  dopiero po zdobyciu wiedzy oraz odpowiedniego doświadczenia ubie-
gać się o stanowisko profilera10.
Ważnym pojęciem dla profilującego jest „przypuszczenie” czyli tak na-

prawdę wnioskowanie o czymś na podstawie naprawdę niewielkiej ilości 
materiału wejściowego. Wnioski oczywiście mogą być prawidłowe lub nie, 
ale zdolność do tworzenia właściwych przypuszczeń jest kluczowa, na ich 
podstawie buduje się profil przestępcy11.

Profilowanie, jak każda dyscyplina naukowa, rozwijała się stopniowo 
dlatego trudno jest określić konkretną datę kiedy pojawiła się ta technika 

8  J. Gołębiowski K. Grochowska, Profilowanie kryminalne na potrzeby sądu. Kontrower-
sje wokół przydatności, s. 4 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/58887/10_Jan_ 
Golebiowski_Kamila_Grochowska.pdf [dostęp: 11.12.2015 r.].

9  Ibidem s. 4.
10  http://www.kryminalistyka.fr.pl/psycho_profilowanie_091.php [dostęp: 11.12.2105 r.].
11  Ibidem s. 11.
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śledcza12. W literaturze podaje się, iż profilowanie zaczęło się od prac Ja-
coba Fries’a (1773–1843), jego kontynuacją były dokonania Cesare Lom-
broso (1835–1909), teorie Alphonse’a Bertillon (1853–1914), Ernesta 
Kretschmera (1888–1964), Ernesta Hootona (1887–1954) oraz Williama 
Sheldona (1899–1977). Wskazuje się również na prace kryminologa Ja-
mesa Reinhardta, który już w 1957 r. posługiwał się pojęciem „łańcu-
chowy morderca”. Brytyjczyk John Brophy w oparciu o te badania zaczął 
posługiwać się zwrotem „seryjny morderca” w roku 1966 13. Pomiędzy 
1957 i 1972 rokiem, psychiatra James Brussel, pomagał departamentowi 
policji New York City w znalezieniu sprawców podpaleń, zabójstw i za-
machów bombowych. Wśród jego sławnych spraw znalazł się między 
innymi „szalony bombowiec”. W roku 1974 psychiatra sądowy Donald 
Lunde wprowadził pojęcie „masowego mordercy”, zaś opis „seryjnego 
zabójstwa”, około 1974 r. zaczął używać agent FBI Robert Ressler. Od 
roku 1974 FBI mogło pochwalić się wieloma sukcesami w profilowaniu 
sprawców seryjnych morderstw14. W 1978 roku Wydział Badań nad Za-
chowaniem Akademii FBI w Quantico wprowadził Program Profilowa-
nia Psychologicznego, który okazał się skutecznym narzędziem w walce 
ze sprawcami zabójstw na tle seksualnym. 

Najpopularniejsza typologia przestępców, która w świadomości 
opinii publicznej nieodłącznie wiąże się z profilowaniem kryminal-
nym, czyli stosowany przez FBI podział na sprawców zorganizowanych 
i  niezorganizowanych (zdezorganizowanych) była autorstwa Holmes 
i Holmes15. W Polsce za pierwszy profesjonalny profil uznaje się profil 
sporządzony w roku 1986 przez Instytut Ekspertyz Sądowych z Krako-
wa w przypadku zabójstwa kobiety w Dąbrowie Tarnowskiej. Jednak-
że próby budowania profili psychologicznych, były podejmowane już 
wcześniej w latach 60. przez obecnych profesorów Janusza Reykowskie-
go oraz Adama Frączka. Profil miał opisywać sylwetki psychologiczne 
sprawców głośnego niegdyś napadu na bank przy ulicy Jasnej w War-
szawie w połowie lat 50. Następnie w roku 1965 sporządzono charakte-

12  Ibidem.
13  http://www.kryminalistyka.fr.pl/psycho_profilowanie_091.php [dostęp: 11.12.2015 r.].
14  Ibidem s. 1.
15  K. Olszak-Hӓußler, Czy profilowanie kryminalne ma podstawy naukowe?, s. 7 http://

docplayer.pl/9691135-Czy-profilowanie-kryminalne-ma-podstawy-naukowe
-1-criminal-profiling-a-science-based-tool-streszczenie.html [dostęp: 14.04.2016 r.].
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rystykę sprawcy mordu „nad Białuchą” w Krakowie16. W 1972 roku na 
zlecenie Prokuratury Generalnej, przygotowano złożone opinie nauko-
we, kryminalistyczno-kryminologiczną oraz psychiatryczną. Pozwoliły 
one na wytypowanie sprawcy z 79% trafnością cech – był nim Zdzisław 
Marchwicki. Również w 1983 roku, w śledztwie oznaczonym kryptoni-
mem „Skorpion”, dzięki inicjatywie kpt. Ryszarda Małaszka skorzystano 
ze specjalnego narzędzia jakim była „ankieta wstępnego opracowania 
sylwetki psychologicznej mordercy”17.

Dla profilera w opracowaniu sylwetki psychologicznej mordercy istot-
ne i pomocne są:
-  sposób i forma zgłoszenia, w przypadku zgłoszenia przez osobą infor-

mującą emocje jej towarzyszące a także sposób wyrażania emocji, czas 
zgłoszenia oraz wstępnie podane informacje,

-  oględziny miejsca zdarzenia, przedmiotów oraz zwłok. Oględziny to 
czynność procesowa, polegająca na szczegółowej obserwacji prowa-
dzącej do wykrywania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych 
miejsca, osoby, rzeczy lub zwłok, przeprowadzanej przez człowie-
ka za pomocą zmysłów i z wykorzystaniem środków technicznych, 
w celu wyjaśnienia charakteru i okoliczności powstałego zdarzenia 
oraz ustalenia jego sprawcy18. W czasie oględzin miejsca zdarzenia 
dokonuje się inspekcji miejsca, a także wszystkich rzeczy, znajdują-
cych się w tej określonej przestrzeni. Podstawowym celem oględzin 
jest obiektywna rekonstrukcja przebiegu zdarzenia i zabezpieczenie 
rzeczowego materiału dowodowego dla potrzeb postępowania karne-
go19. Oględziny zwłok oraz miejsca ich znalezienia należą do czynno-
ści koniecznych z punktu widzenia kryminalistycznego, gdy istnieje 
domniemanie, że działanie przestępcze pozostawiło ślady, które od-
powiednio ujawnione i zabezpieczone zostaną wykorzystane w pro-
cesie identyfikacyjnym, jak również do ustalenia okoliczności zdarze-
nia i sprawcy czynu przestępczego.

16  J. Gołębiowski K. Grochowska, Profilowanie kryminalne na potrzeby sądu. Kontrower-
sje wokół przydatności, s. 2 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/58887/10_Jan_
Golebiowski_Kamila_Grochowska.pdf [dostęp: 11.12.2015 r.].

17  J. Gołębiowski K. Grochowska, Profilowanie kryminalne na potrzeby sądu. Kontrower-
sje wokół przydatności, s. 2 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/58887/10_Jan_
Golebiowski_Kamila_Grochowska.pdf [dostęp: 11.12.2015 r.].

18  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/pojecie-ogledzin.html [dostęp: 04.01.2016 r.].
19  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/pojecie-ogledzin.html [dostęp: 04.01.2016 r.].
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Cel oględzin zwłok to próba odpowiedzi na pytania:
- co do rodzaju śmierci czy było to z powodu choroby, czy była to śmierć 

naturalna, czy może śmierć gwałtowna: nieszczęśliwy wypadek, zabój-
stwo, samobójstwo, 

- co do przyczyny zgonu – tzw. czynnik sprawczy, np. postrzał klatki pier-
siowej, uduszenie z powodu utonięcia, porażenie prądem, 

- czy na zwłokach i w miejscu ich znalezienia widoczne są ślady walki i ja-
kie widoczne obrażenia mają zwłoki,

- czy na miejscu znalezienia zwłok znajduje się przedmiot, który spowo-
dował zgon lub obrażenia na ciele20.

Osiągnięcie głównego celu możliwe jest dzięki realizacji celów cząstko-
wych, które określa reguła tzw. 7 złotych pytań kryminalistyki:
1. co? 
2. gdzie? 
3. kiedy?
4. jak?
5. czym? 
6. dlaczego? 
7. kto21? 

Na początku należy ustalić, z jakim zdarzeniem mamy do czynienia, 
czy jest to przestępstwo lub wykroczenie, czy też jest to zdarzenie, np. 
nieszczęśliwy wypadek, umyślne czy nieumyślne działanie człowieka lub 
działanie sił przyrody. Trzeba ustalić, gdzie faktycznie przebiegało całe 
zdarzenie oraz gdzie nastąpił jego skutek, a następnie ustalić inne miejsca 
mające związek ze zdarzeniem. Kiedy zaistniało zdarzenie oznacza dąże-
nie do ustalenia czasu popełnienia przestępstwa oraz czasookresu trwa-
nia zdarzenia. Należy ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz w miarę 
możliwości chronologię. Ustalić rodzaj środków i narzędzi, które służyły 
sprawcy do popełnienia przestępstwa. Określić, jakimi pobudkami kiero-
wał się sprawca dokonując przestępstwa oraz jaki był motyw jego działania. 
Wstępnie należy ustalić czy był to tylko jeden sprawca czy też kilku spraw-
ców, ile osób brało udział w zdarzeniu, ustalić pokrzywdzonych, świadków 
a następnie określić role poszczególnych uczestników zdarzenia22.

20  https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/Oględziny%20
zwłok,%20osoby,%20rzeczy%20%20pdf.pdf [dostęp: 11.12.2015 r.].

21  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/pojecie-ogledzin.html [dostęp: 04.01.2016 r.].
22  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/pojecie-ogledzin.html [dostęp: 04.01.2016 r.].
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Oprócz sposobu i formy zgłoszenia przestępstwa, oględzin zdarzenia, 
przedmiotów i zwłok, dla profilera w opracowaniu sylwetki psychologicz-
nej mordercy niezbędne są również takie informacje jak:
- ekspertyzy i wyniki badań laboratoryjnych – zabezpieczenie śladów kry-

minalistycznych i dowodów rzeczowych, pobieranie materiału porów-
nawczego oraz inne czynności na miejscu zdarzenia muszą być dokład-
ne ze względu na ich niepowtarzalność, mają na celu przede wszystkim 
przygotowanie i przesłanie materiału do badań dla biegłego lub instytucji 
specjalistycznej23. Następnie uzyskanie opinii kryminalistycznej z dane-
go zakresu np. uzyskanie informacji czy ofiara była pod wpływem środ-
ków odurzających czy psychotropowych bądź innych substancji i jaki to 
miało wpływ na zdarzenie lub też czy zabezpieczone ślady na miejscu 
zdarzenia nadają się do identyfikacji24.

- eksperymenty śledcze  – w myśl art. 211 kodeksu postępowania kar-
nego (dalej k.p.k.) w celu sprawdzenia okoliczności mających istotne 
znaczenie dla sprawy, można przeprowadzić w drodze eksperymentu 
procesowego doświadczenie lub odtworzenie przebiegu stanowiących 
przedmiot rozpoznania zdarzeń lub fragmentów. Eksperyment proce-
sowy to czynność dowodowa, która łączy w sobie elementy proceso-
we25. Eksperyment jako doświadczenie polega na sprawdzeniu moż-
liwości wystąpienia określonych faktów lub zjawisk albo na zbadaniu 
sposobów ich spostrzegania w określonych warunkach. Natomiast jako 
odtworzenie ma na celu sprawdzenie, czy zdarzenie mogło mieć okre-
ślony przebieg26.

- protokoły oględzin i sekcji zwłok oraz dokumentacja fotograficzna – każ-
da czynność procesowa w postaci przeprowadzenia oględzin musi być 
udokumentowana. W myśl art. 143 § 1 pkt 3 i 4 k.p.k. przeprowadzenie 
oględzin wymaga spisania protokołu. Protokół ten jest podstawowym 
dokumentem odzwierciedlającym przebieg oględzin27. Spisanie pro-
tokołu wymaga stosowania się do określonych zasad, zapewniających 

23  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/stories/Biblioteka/Ebiblioteka/
PDF/021_kozminski_wybrane.pdf [dostęp 04.01.2016 r.].

24  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/stories/Biblioteka/Ebiblioteka/
PDF/021_kozminski_wybrane.pdf [dostęp 04.01.2016 r.].

25  K. Witkowska, Oględziny: aspekty procesowe i kryminalistyczne, LEX a Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2013, s. 303.

26  Ibidem s. 304.
27  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/sporzadzanie-protokolu.html [dostęp: 04.01.2016 r.].
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procesową prawidłowość oraz obiektywność i wierność opisu. Zgod-
nie z art. 147 § 1 k.p.k. przebieg czynności protokołowanych może być 
utrwalony także za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk. 
Protokoły oględzin utrwalają najistotniejsze zastane fakty na miejscu 
zdarzenia28. Protokoły otwarcia zwłok pozwalają nie biorąc udziału 
w czynności, na zapoznanie się z jej przebiegiem i wynikami. Podsta-
wowym zadaniem fotografii kryminalistycznej jest ujawnianie i utrwa-
lanie informacji o określonych przedmiotach, sytuacjach i okoliczno-
ściach. Stanowi cenny materiał poglądowy będący załącznikiem do spo-
rządzanej dokumentacji w postaci protokołów w toku czynności proce-
sowych29. Niemożność powtórzenia oględzin z takim samym skutkiem, 
stwarza konieczność opracowania takich form i metod dokumentacji, 
które zapewniają w sposób maksymalny utrwalenie sytuacji zastanej na 
miejscu, występujących na nim śladów i przedmiotów30. Fotografia obok 
opisu słownego w protokole, pozwala na ujawnienie i utrwalenie, w po-
staci obrazu, szeregu informacji, których z różnych względów nie utrwa-
lono w inny sposób. Podczas wykonywania czynności nie zawsze istnie-
je możliwość przewidywania wszystkich okoliczności, jakie mogą mieć 
istotne znaczenie w dalszym postępowaniu przygotowawczym. Dlatego 
podczas sporządzania dokumentacji fotograficznej należy rejestrować 
nie tylko te elementy, których znaczenie jest znane już w trakcie czyn-
ności oględzinowej, ale i te, które mogą okazać się przydatne w później-
szym czasie. Temu celowi służą zdjęcia obejmujące miejsce zdarzenia 
i poszczególnych jego fragmentów31.

- protokoły zeznań świadków – w myśl art. 143 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. przyjęcie 
ustnego zawiadomienia o przestępstwie, wniosku o ściganie i jego cof-
nięcie oraz przesłuchanie świadka wymaga spisania protokołu32. Złożo-
ne zeznania są istotne dla prowadzonego postępowania z uwagi na dąże-
nie w toku prowadzonego postępowania do ustalenia przebiegu zdarze-
nia, okoliczności w jakich do niego doszło oraz wszelkich okoliczności 
sprawy czy ujawnienie nowych świadków. Złożone zeznania świadków 

28  Ibidem.
29  Ibidem.
30  Ibidem.
31  file:///C:/Documents%20and%20Settings/Dom/Moje%20dokumenty/Podstawowe_

czynnosci_Kozminski%20(4).pdf [dostęp: 04.01.2016 r.].
32  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/sporzadzanie-protokolu.html [dostęp: 05.01.2016 r.].
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mogą być rzeczowe i spójne, ale też wykazujące rozbieżności, kłamstwa 
i próby mataczenia w sprawie. 

- dane etniczne, rasowe, warunki socjalne ofiary, położenie geograficz-
ne33 – jest to szereg informacji, które mogą ukierunkować tok prowa-
dzonego postępowania i informacje wyjściowe odnośnie sprawcy. Do-
tyczą miejsca i regionu w jakim popełniono przestępstwo, z jakiego re-
gionu pochodzi ofiara i jaki może mieć związek ze sprawcą, mówią do 
jakiej grupy społecznej należała ofiara i tym samym w jakim środowisku 
mogła się obracać. Określają również czy popełnione przestępstwo mo-
gło być popełnione na tle rasowym i religijnym, czy motywem zbrodni 
mogły być przekonania lub wyznanie wiary ofiary, dyskryminacja raso-
wa, wyznaniowa czy też przynależność do grupy społecznej z uwagi na 
warunki materialne (bezdomni)34. Przykładem ostatniego przestępstwa, 
jest zabójstwo 68-letniego bezdomnego dokonane w 2007 roku w Legio-
nowie. Sprawcą okazał się 20-letni Krzysztof B. mieszkaniec Legionowa, 
który dokonał zabójstwa mężczyzny gdyż był on bezdomnym. Przed za-
bójstwem mężczyźni razem spożywali alkohol. Sprawca działał wyjątko-
wo brutalnie – ofiara miała na ciele liczne rany cięte twarzy i szyi oraz 
rany tłuczone głowy35.

W trakcie tworzenia profilu psychologicznego sprawcy przestępstwa 
wyróżnić należy pewne etapy czynności, które pozwalają na osiągniecie 
zamierzonego celu. W pierwszej kolejności należy przeanalizować wszyst-
kie dane dotyczące ofiary, czasu i miejsca zdarzenia, jej sytuację rodzinną, 
stan majątkowy, zachowanie, temperament, inteligencję, stopień przysto-
sowania społecznego, zachowania seksualne, choroby, przyczynę śmierci, 
ślady i obrażenia na ciele oraz przeanalizować ostatni okres życia36. Nale-
ży poznać znalezione ślady i miejsce czynu (napadu, śmierci, porzucenia 
ciała): położenie geograficzne, otoczenie, straty, zniszczenia, zabite zwie-
rzęta, przedmioty, napisy, rysunki pozostawione przez sprawcę37. Poznać 
ślady: narzędzia zbrodni, przedmiotów pomocniczych, ślady wydzielin 
i inne znalezione na miejscu. Umiejscowić zdarzenie w czasie (pora roku, 

33  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/Zamowienia/Kwartalnik/Nr8-9/ 
wybrane_zagadnienia.pdf [dostęp: 05.01.2016 r.].

34  Ibidem.
35  Źródło własne.
36  http://www.kryminalistyka.fr.pl/psycho_profilowanie_03.php [dostęp: 04.01.2016 r.].
37  http://www.kryminalistyka.fr.pl/psycho_profilowanie_03.php [dostęp: 04.01.2016 r.].
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dokładna data), określić przebieg zdarzenia: czas wykorzystany na rozpo-
znanie i przygotowanie, zabójstwo i czynności z ciałem ofiary, zacieranie 
śladów i ucieczka. Profiler szacuje te dane na podstawie danych zebranych 
w śledztwie, dokumentacji policyjnej i medycznej, raportów z sekcji zwłok, 
zdjęć z miejsca przestępstwa38. Profil budowany jest w oparciu o doświad-
czenie zawodowe profilera i jego ocenę faktów i zdarzeń, natomiast stwier-
dzenia znajdujące się w profilu uznawane są za hipotezy i przypuszczenia 
zawężające krąg podejrzanych. Profilujący musi zapoznać się szczegółowo 
z danymi zawartymi w aktach sprawy, które mogą wskazywać na sposób 
działania sprawcy. Następnie należy sklasyfikować posiadane dane okre-
ślając z jakim typem zabójstwa mamy do czynienia, to znaczy czy jest to 
zabójstwo pojedyncze, seryjne, wielokrotne, emocjonalne czy na tle sek-
sualnym, czy sprawcą może być mężczyzna czy kobieta, określając poziom 
eskalacji przemocy wobec ofiary, ustalenie czy podobne zabójstwa zosta-
ły wcześniej odnotowane i jeśli tak to w jakim rejonie i kiedy39. Możemy 
zrekonstruować zdarzenie poprzez ustalenie między innymi co działo się 
przed zabójstwem, czy ofiara była z kimś skonfliktowana, czy było słychać 
odgłosy kłótni, krzyków, wołania o pomoc, zastanowienie się nad wybo-
rem ofiary i narzędzia którym się posłużono w trakcie zdarzenia, jakie 
czynności wykonał sprawca z ciałem ofiary oraz zachowanie sprawcy bez-
pośrednio po zabójstwie40. Przeanalizowanie danych wiktymologicznych 
płeć ofiary, wiek, stan cywilny, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, za-
wód, wykształcenie, karalność, biografia, rodzina, środowisko społeczne, 
role społeczne, tryb życia, majątek, osoby znaczące, właściwości psychicz-
ne, zwyczaje, wrogowie, opinie w otoczeniu, problemy, nałogi, osobowość, 
rozwój seksualny i partnerzy, upodobania, orientacje psychoseksualne, 
dewiacje, cechy fizyczne, wygląd zewnętrzny, blizny, tatuaże, stan zdro-
wia, ułomności, wyniki sekcji, badania medyczne, czas zgonu, przyczyna 
zgonu, obrażenia, okoliczności kiedy widziana była po raz ostatni, środki 
bezpieczeństwa podejmowane przez ofiarę, miejsca pobytu przed śmier-
cią – tzw. „mapa podróży”, czynności wykonywane przed i w chwili zda-
rzenia, położenie ciała, typ broni, przedmioty nie należące do ofiary – wię-
zy, pętle, wstążki, przedmioty umieszczone w ciele41. W  celu określenia 
38  Ibidem.
39  Ibidem.
40  Ibidem.
41  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/Zamowienia/Kwartalnik/Nr8-9/ 

wybrane_zagadnienia.pdf [dostęp: 05.01.2016 r].
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motywacji sprawcy i pobudki czynu należy podjąć próbę określenia czy 
zabójstwo mogło być z pobudek emocjonalnych takich jak np. zemsta, za-
zdrość, sprawy rodzinne, na tle seksualnym, rabunkowym, czy też były 
to porachunki, a może w najbliższym otoczeniu ofiary była osoba chora 
psychicznie która może być sprawcą zabójstwa42 .

Określenie motywacji głównej i innej motywacji mniej oczywistej 
mogącej mieć tzw. „drugie dno”. Wnioskowanie o strukturze osobowości 
sprawcy musi być poprzedzone próbą rekonstrukcji całego zdarzenia43. 
Należy określić modus operandi  – metodę działania sprawcy, czyli co 
jest szczególnie charakterystycznym i powtarzalnym sposobem zachowa-
nia się sprawcy. Odzwierciedla on jego indywidualne cechy, właściwości 
i możliwości, sprawca z każdym czynem przestępczym uczy się, zdobywa 
większą wprawę, nowe doświadczenia i udoskonala sposób działania, na-
bywa wyrachowania i pewności siebie44.

Temat profilowania kryminalnego stał się bardzo popularny w mediach 
w ciągu ostatniej dekady. Pojawienie się wielu filmów, seriali oraz książek 
rozpowszechniło wiele mitów dotyczących profilowania45. Na pierwszy 
rzut oka profilowanie wydaje się być sensowną techniką śledczą: specja-
lista tworzy psychologiczny profil zbrodniarza i dzięki temu sprawca zo-
staje szybko ujęty przez organy ścigania. Profilowanie jest konglomeratem 
wielu dziedzin: kryminologii, wiktymologii, medycyny sądowej, psycho-
logii, psychiatrii i wielu innych46. Profiler musi mieć rozległą wiedzę ze 
wszystkich tych dziedzin, ale też określone predyspozycje i analityczny 
umysł. Powinien posiadać umiejętność budowania obrazka na podstawie 
nieistniejących elementów. Metoda ta służy głównie do tego, by ograni-
czyć grono podejrzanych47. Kryminalistyka jest tak stara jak przestępstwo. 
Od wieków poszukiwano skutecznych metod ścigania przestępcy i udo-

42  http://www.kryminalistyka.fr.pl/psycho_profilowanie_03.php [dostęp: 04.01.2016 r.].
43  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/Zamowienia/Kwartalnik/Nr8-9/ 

wybrane_zagadnienia.pdf [dostęp: 05.01.2016 r.].
44  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/Zamowienia/Kwartalnik/Nr8-9/ 

wybrane_zagadnienia.pdf [dostęp: 05.01.2016 r.].
45  http://www.polskatimes.pl/artykul/3375589,polscy-profilerzy-o-tym-kto-ich-odkryl-i

-na-czym-polega-ich-praca,id,t.html [dostęp: 06.01.2016 r.].
46  http://www.polskatimes.pl/artykul/3375589,polscy-profilerzy-o-tym-kto-ich-odkryl-i

-na-czym-polega-ich-praca,2,id,t,sa.html [dostęp: 06.01.2016 r.].
47  http://www.polskatimes.pl/artykul/3375589,polscy-profilerzy-o-tym-kto-ich-odkryl-i

-na-czym-polega-ich-praca,2,id,t,sa.html [dostęp: 06.01.2016 r.].
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wadniania mu winy na podstawie śladów pozostawionych przez niego na 
miejscu przestępstwa48. 

Rozwój metod i technik popełniania przestępstw, wymusza szybki 
rozwój kryminalistyki i nowych metod skutecznych w ustalaniu spraw-
ców przestępstw takich jak zabójstwa, porwania czy przestępstwa na tle 
seksualnym. W dzisiejszych czasach tak jak rozwijają się i powstają nowe 
techniki wykrywania sprawców przestępstw tak samo swój warsztat 
przestępczy rozbudowują kryminaliści. Dlatego tak istotna jest pomoc 
i wsparcie w rozwoju nowych technik kryminalistyki i kryminologii. 
Nie ma obawy, że sprawcy poznają tajniki pracy profilera49. Jest mnó-
stwo rzeczy, których sprawca nie jest w stanie przewidzieć i kontrolować. 
Brak śladów na miejscu zdarzenia też jest śladem dla profilera50. Jesz-
cze dziesięć lat temu profilerów – policyjnych psychologów śledczych – 
traktowano jak wróżbitów. Dziś chyba każdy słyszał o Bogdanie Lachu 
czy Janie Gołębiowskim. Mało kto jednak wie, że polskich profilerów 
odkryła i spopularyzowała autorka powieści kryminalnych Katarzy-
na Bonda51 – autorka bestsellerowych powieści kryminalnych. Do pol-
skiego kryminału wprowadziła postać profilera: trylogia o psychologu 
policyjnym Hubercie Meyerze „Sprawa Niny Frank”, „Tylko martwi nie 
kłamią”, „Florystka”, w 2014 roku zapoczątkowała „tetralogię żywiołów” 
o profilerce Saszy Załuskiej „Pochłaniacz  – POWIETRZE”, „Okular-
nik – ZIEMIA” w przygotowaniu są: „Lampiony – OGIEŃ”, „Czerwony 
Pająk  –  WODA”. „Sprawa Niny Frank” to pierwsza na polskim rynku 
powieść kryminalna, której bohaterem jest tzw. profiler, czyli psycholog 
wykonujący portrety psychologiczne nieznanych sprawców52. W Polsce 
takiego zawodu jak profiler nie ma, aczkolwiek organizowany jest szereg 
szkoleń z tego zakresu, przez Centrum Psychologii Kryminalnej.

Osoby, które zajmują się przygotowaniem portretów psychologicz-
nych morderców to zazwyczaj policyjni psychologowie. Na razie w Polsce 
nie ma szans na uzyskanie certyfikatu, który określał by daną osobę jako 

48  http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2009/nr-22009/1104,TECHNIKA- 
KRYMINALISTYCZNA.html [dostęp: 11.12.2015 r.].

49  http://www.polskatimes.pl/artykul/3375589,polscy-profilerzy-o-tym-kto-ich-odkryl-i
-na-czym-polega-ich-praca,3,id,t,sa.html [dostęp: 06.01.2016 r.].

50  Ibidem.
51  Ibidem.
52  http://katarzynabonda.pl [dostęp: 12.12.2015 r.].
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profilera53. Można za to odbyć przygotowujące do takiej pracy szkolenie. 
Profiler może dużo nauczyć się z literatury specjalistycznej w tym zakre-
sie, na kursach w Polsce i za granicą, ale najwięcej umiejętności może 
nabyć w praktyce, uczestnicząc w czynnościach procesowych czy w oglę-
dzinach miejsca i zwłok oraz ucząc się od innych specjalistów z różnych 
dziedzin naukowych wspomagających tworzenie profilu sprawcy prze-
stępstwa. Praca profilera jest żmudna i nudna. To analityczna „dłubani-
na”. W serialach wygląda to fascynująco, towarzyszą temu emocje, w rze-
czywistości więc też oczekuje się od profilera, że uczyni cud. Najstarszą 
instytucją w Polsce, która chlubiła się tym, że tworzy profile sprawców, 
badając niewyjaśnione morderstwa na podstawie akt spraw, jest Instytut 
Ekspertyz Sądowych54. Ale dziś już wiadomo, że akta to za mało. Nie da 
się stworzyć profilu zabójcy, nie będąc na miejscu zdarzenia, nie posia-
dając dobrej dokumentacji fotograficznej czy wideo. Profilowanie zaczy-
na się na miejscu zbrodni. Policjanci – śledczy oraz technicy – zbierają 
dane pod swoim kątem,  profiler zwraca uwagę na inne elementy. Samo-
dzielnie powinien zbierać dowody, rozmawiać ze wszystkimi osobami 
(jako pierwszy), umieć nawiązywać kontakty, bacznie obserwować i słu-
chać. Czerpie z tego, co zbiorą policjanci, ale de facto prowadzi własne 
śledztwo – powinien być niezależny i niepodległy55. 

Obok profilowania kryminalnego, kolejną ciekawą metodą pomocną 
w profilowaniu nieznanych sprawców przestępstw, jest lingwistyka krymi-
nalistyczna zwana też psycholingwistyką. Psycholingwistyka lub psycholo-
gia języka jest to dziedzina nauki na pograniczu psychologii i językoznaw-
stwa zajmująca się psychologicznymi podstawami funkcjonowania języka, 
tzn. tym, jak język jest przyswajany, przetwarzany oraz wykorzystywany 
przez ludzki umysł56. 

W Polsce pierwszą biegłą z zakresu lingwistyki kryminalistycznej jest 
prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka  – pracownik Uniwersytetu Śląskiego 
i Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, członek Rady Naukowej 
Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks” w Poznaniu, rzecz-

53  http://www.polskatimes.pl/artykul/3375589,polscy-profilerzy-o-tym-kto-ich-odkryl-i
-na-czym-polega-ich-praca,3,id,t,sa.html [dostęp: 06.01.2016 r.].

54  http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3375589,polscy-profilerzy-o-tym-kto-ich- 
odkryl-i-na-czym-polega-ich-praca,3,id,t,sa.html [dostęp: 06.01.2016 r.].

55  Ibidem.
56  Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Psycholingwistyka [dostęp: 07.01.2016 r.].
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nik Instytutu, językoznawca, biegła z zakresu ekspertyz cyberstalkingo-
wych, profilowania językowego nadawcy komunikatu57. W udzielonym 
w 2013 r. wywiadzie dla poznańskiego serwisu prawnego „poprawny.pl” 
prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka powiedziała, iż wykorzystanie lingwi-
styki może dotyczyć dwóch obszarów. Jednym z nich jest ustalanie intencji 
nadawcy komunikatu. Drugi obszar obejmuje ustalenie autorstwa wypo-
wiedzi na podstawie wyodrębnienia cech językowych z materiału kwestio-
nowanego oraz materiału porównawczego58. Intencje nadawcy można 
ustalić poprzez semantyczną i pragmatyczną interpretację znaczeń języko-
wych np. w sprawach o groźbę karalną, pomówienie czy zniewagę. Chodzi 
tu nie tylko o zbadanie znaczeń na podstawie źródeł słownikowych, ale 
i wskazanie znaczeń kontekstowych, wynikających z analizy użycia dane-
go wyrazu w kontekście59. Wg prof. zw. dr hab. Jadwigi Stawnickiej drogą 
analizy językowej sprawca nie może być jednoznacznie zidentyfikowany, 
w odróżnieniu od analizy DNA sprawcy czy poprzez daktylogram, nie-
mniej jednak językoznawca poprzez profilowanie językowe może ograni-
czyć krąg podejrzanych, wskazać wiek sprawcy, jego pochodzenie, okre-
ślić, czy sprawca jest rodzimym użytkownikiem języka, jakie ma 
wykształcenie itp. Oczywiście im więcej materiału kwestionowanego i po-
równawczego, im więcej cech językowych (idiolektu60) można wyodręb-
nić, tym z większym prawdopodobieństwem można ograniczyć krąg osób, 
którym przypisujemy autorstwo/wykonawstwo tekstu61. Anonimy są to 
najczęściej listy, których autorzy nie ujawniają swojego nazwiska, bądź też 
są to informacje utrwalone na nośnikach62. Celem wstępnego badania 
anonimu jest m.in. ustalenie: rodzaju pisma (rękopis bezpośredni czy od-

57  http://www.poprawny.pl/index.php?itemid=5167&catid=36 [dostęp: 07.01.2016 r.].
58  http://www.poprawny.pl/index.php?itemid=5167&catid=36 [dostęp: 06.01.2016 r.].
59  Ibidem.
60  Indiolekt – swoisty język danego użytkownika języka w danym okresie jego rozwoju. 

Różnice dotyczą w mniejszym stopniu gramatyki, w większym cech leksykalnych i fo-
netycznych. Kształtuje się pod wpływem przynależności użytkownika do grupy spo-
łecznej, tradycji rodzinnych, wykształcenia, gustu stylistycznego. 

  Odgrywa ważną rolę w dialektologii, która często uznaje idiolekty poszczególnych użyt-
kowników za punkt wyjścia do opisu jakiejś gwary. Od badania własnego idiolektu roz-
poczynają badania ojczystego języka zwolennicy gramatyki generatywnej. Wikipedia  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Idiolekt [dostęp: 12.04.2016 r.].

61  http://www.poprawny.pl/index.php?itemid=5167&catid=36 [dostęp: 06.01.2016 r.].
62  B. Hołyst, Kryminalistyka, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa 1981, s. 338.
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ciśnięty przez kalkę), stopnia naturalności pisma, ręki od której pochodzi 
(leworęczne, praworęczne), oraz liczby osób, które mogły brać udział 
w sporządzaniu anonimu63. Analizie poddaje się również właściwości ję-
zykowe i treściowe oraz motywy pod kątem widzenia możliwości określe-
nia środowiska, z którego może pochodzić wykonawca anonimu64.Języko-
znawca jest także niezastąpiony w kwestii stalkingu i cyberstalkingu w ob-
szarze werbalnym, niewerbalnym i całościowej sytuacji komunikacyjnej, 
w dokonaniu analizy treściowo-formalnej zeznań świadka i podejrzanego. 
W dobie internetu i możliwości komunikowania się za pomocą różnego 
rodzaju komunikatorów, biegły językoznawca wydaje opinię wskazującą 
nadawców anonimów, stalkerów oraz cyberstalkerów, wykorzystujących 
media elektroniczne do nękania drugiej osoby65. Sprawcy stalkingu66 czy 
cyberstalkingu67 niejednokrotnie mają poczucie anonimowości. Ustalanie 

63  Ibidem, s. 339.
64  Ibidem.
65  http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2015/nr-12015 [dostęp: 07.01.2016 r.].
66  Stalking – termin pochodzący z języka angielskiego, który oznacza „podchody” lub 

„skradanie się”. Pod koniec lat 80. XX wieku stalking zyskał dodatkowe negatywne 
znaczenie na skutek nowego zjawiska społecznego, jakim było obsesyjne podążanie 
fanów za gwiazdami filmowymi Hollywood. Obecnie stalking jest definiowany jako 
„złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie za-
grażające czyjemuś bezpieczeństwu”. Stalking jest często powiązany z czynami karal-
nymi, tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. Przykładowe 
zachowania definiowane jako stalking to śledzenie ofiary, osaczanie jej (np. poprzez 
ciągłe wizyty, telefony, smsy, pocztę elektroniczną, podarunki) i ciągłe, powtarzające 
się nagabywanie. Działania te są szczególnie niebezpieczne, gdy mogą przybrać formę 
przemocy fizycznej, zagrażającej życiu ofiary. W polskim kodeksie karnym stalking 
(zdefiniowany jako uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami 
poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności) od 6 czerwca 2011 r. stano-
wi przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat (art. 190a § 1 k.k.) 
lub – w przypadku doprowadzenia ofiary do próby samobójczej – do 10 lat. Osoba 
dopuszczająca się stalkingu nazywana jest stalkerem. Wikipedia https://pl.wikipedia.
org/wiki/Stalking [dostęp: 15.04.2016 r.].

67  Cyberstalking  – neologizm określający zjawisko używania internetu i innych me-
diów elektronicznych do nękania. Zjawisko to jest definiowane jako cyberprzemoc 
popełniana przez stalkera. Sprawca jako narzędzia używa technologii informacyjnej, 
w szczególności internetu, by dręczyć pojedynczą osobę, grupę osób lub całą organi-
zację. Zachowania te obejmują również: fałszywe oskarżenia, nielegalny monitoring, 
pogróżki, kradzież tożsamości, uszkodzenia sprzętu lub danych, narzucanie się z sek-
sualnymi intencjami i gromadzenie informacji o pokrzywdzonym celem dręczenia. 
6 czerwca 2011 r. weszła w życie poprawka do kodeksu karnego, uznająca cyberprze-
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sprawców takich przestępstw, oprócz uzyskania adresu IP komputera czy 
innego urządzenia którym się posłużyli do nadawania wiadomości, rów-
nież odbywa się pod kątem psycholingwistycznym. Przed takimi zagroże-
niami powinno się bronić i do tego można wykorzystać profilowanie ha-
kerów. Stworzony profil hakerów ma pomóc stworzyć zespół cech 
osobowościowych, czyli skłonności, upodobań wskazujących, że taka oso-
ba może ewentualnie stanowić bazę, podbudowę do stania się hakerem68. 
Pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Stawnickiej są wydawane opinie są-
dowe z zakresu stalkingu i cyberstalkingu oraz badań anonimów w ujęciu 
językoznawczym w Instytucie Ekspertyz Kryminalistycznych w Poznaniu 
w Zakładzie Lingwistyki i Psychologii69. Kwestia profilowania językowego 
nadawcy tekstu nabiera szczególnego znaczenia w dobie komunikacji in-
ternetowej, a tym samym na gruncie stalkingu i cyberstalkingu70. Prze-
stępstwo stalkingu może obejmować groźby ukryte lub bezpośrednie, mo-
lestowanie lub przysyłanie listów i prezentów, demonstrowanie gróźb 
ustnie lub pocztą oraz poprzez sposób zachowania. Ustalenie cech języko-
wych nadawcy tekstu zamieszczonego w internecie może być pomocne we 
wskazaniu, którego (których) nadawców należy brać pod uwagę przy 
wskazaniu autorstwa materiału dowodowego71. Również na podstawie 
cech składniowych można wyznaczyć zespół cech charakterystycznych dla 
nadawcy, np. jego stan emocjonalny. Stany emocjonalne mogą się bowiem 
przejawiać w tekście nie tylko poprzez nazywanie uczuć czy też poprzez 
użycie odpowiednich środków językowych, ale także na poziomie formal-
nej struktury wypowiedzi. Na podstawie cech formalnych lingwista może 
określić, iż dana wypowiedź jest wypowiedzią o charakterze emocjonal-
nym i jakie środki językowe na to wskazują, np. równoważniki zdań czy 
pytania retoryczne72. Zdaniem prof. dr hab. Jadwigi Stawnickiej skutecz-
ność ekspertyz lingwistycznych jest uwarunkowana kilkoma czynnikami: 

moc i stalking w Polsce za czyn zabroniony (połączenie tych terminów daje pojęcie 
cyberstalkingu). Czyn ten podlega karze na podstawie art. 190a k.k. Osoba dopuszcza-
jąca się cyberstalkingu nazywana jest cyberstalkerem. Wikipedia https://pl.wikipedia.
org/wiki/Cyberstalking [dostęp: 15.04.2016 r.].

68  M. Gajewski, Profilowanie hakerów część 2, „Magazyn Informatyki Śledczej i Bezpie-
czeństwa IT”, 2016, nr 29.

69  http://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2015/nr-12015 [dostęp: 07.01.2016 r.].
70  http://www.poprawny.pl/index.php?itemid=5167&catid=36 [dostęp: 06.01.2016 r.].
71  http://www.poprawny.pl/index.php?itemid=5167&catid=36 [dostęp: 06.01.2016 r.].
72  Ibidem.
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stanem materiałów do analizy, liczbą tekstów, wykształceniem lingwi-
stycznym eksperta, gdyż analiza tekstów powinna obejmować nie tylko 
poziom słownictwa, poprawność pisowni, jakość popełnianych błędów, 
ale także cechy konstrukcji składniowych, ponieważ nadawca panuje nad 
składnią w mniejszym stopniu. Zdaniem prof. dr hab. Antoniego Feluś, 
zainteresowanie językiem na potrzeby kryminalistyki miało swoją genezę 
w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to organy ścigania zaczęły się intere-
sować językiem przestępców73. Profilowanie kryminalne cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem opinii publicznej oraz międzynarodowego 
środowiska naukowego. W Polsce publikuje się na ten temat stosunkowo 
niewiele, chociaż, jak wynika z dostępnej literatury, profile kryminalne są 
sporządzane w ramach opinii biegłych przez co najmniej trzy grupy eks-
pertów: policyjnych psychologów, pracowników Instytutu Ekspertyz Są-
dowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie oraz kilku psychologów wpi-
sanych na listę biegłych sądowych74. Metody kryminalistycznego badania 
modus operandi sprawców, wyrażonego bądź to w sposób werbalny, bądź 
pozawerbalny, opierają się na tym, o czym pisze prof. dr hab. Antoni Feluś 
a mianowicie, że język naturalny jako kod jest przede wszystkim środkiem 
komunikacji międzyludzkiej, a jako twór psychiczny ogniskuje w sobie 
wartości identyfikujące każdego człowieka w sposób nie tylko grupowy, 
ale i jednostkowy75. Umiejętnie badany język stał się dla kryminalistyki 
kolejnym śladem podlegającym ekspertyzie i umożliwiającym nie tylko 
identyfikację grupową, ale też indywidualną. Kryminalistyka lingwistycz-
na opiera się na pewnym ciekawym założeniu. Każda osoba władająca ja-
kimś językiem, bez względu czy jest to język ojczysty czy wyuczony, posia-
da tzw. idiolekt, rodzaj lingwistycznego odcisku palca. Idiolekt ten jest na 
tyle skomplikowany i niepowtarzalny, iż umożliwia nie tylko zidentyfiko-
wanie autora każdego tekstu na podstawie analizy i porównania go z inny-
mi tekstami, ale także na wskazywanie udziału kilku autorów w pojedyn-
czym tekście76. Idiolekt ulega ewolucji, ale ewolucję tę można prześledzić, 
wskazać wpływy lingwistyczne, czasem nawet przewidzieć dalsze kierunki 
73  A. Feluś, O potrzebie badania języka na użytek kryminalistyki, „Problemy Kryminali-

styki”, 1979, nr 142.
74  J.K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, Zabójcy i ich ofiary. Psychologiczne podstawy 

profilowania nieznanych sprawców zabójstw, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądo-
wych, Kraków 2003.

75  A. Feluś, O potrzebie badania języka na użytek…, op. cit.
76  https://brzytwahanlona.wordpress.com/tag/lingwistyka/ [dostęp: 07.01.2016 r.].
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zmian przy założeniu (przykładowo) rozwoju słownictwa danego użytkow-
nika języka. Idiolekt umożliwia niemal bezbłędną weryfikację autorstwa do-
wolnego tekstu77. Już w 1997 roku w artykule „Możliwości i granice sądowej 
(kryminalistycznej) ekspertyzy lingwistycznej” prof. Brunon Hołyst pisał, iż 
skoro istnieją wytyczne do pobierania próbek pisma do badań porównaw-
czych, to wydaje się, że tego rodzaju instrukcje byłyby niezbędne również do 
przygotowywania próbek tekstów do badań lingwistycznych. Bardzo waż-
nym postulatem jest prowadzenie dokumentacji dotychczasowych i bieżą-
cych działań oraz wykonawstwa ekspertyz w postaci komputerowych lin-
gwistyczno-sądowych zbiorów. Językoznawstwo kryminalistyczne rozwija 
się w Niemczech, Anglii, w Polsce i jego rozwój związany jest przede wszyst-
kim z działalnością naukową prof. B. Hołysta, którego zasługi dla rozwoju 
tej dziedziny są olbrzymie78. Sprawcę przestępstwa możemy zidentyfikować 
także na podstawie analizy jego mowy. Technika śledcza mająca na celu 
identyfikację mówcy na podstawie analizy mowy to fonoskopia. Ze względu 
na charakter i specyfikę tego środka dowodowego, ekspertyzy fonoskopijne 
odgrywają istotną rolę w sprawach prowadzonych przez organa ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości79. Badania mowy w Pracowni Fonoskopii pro-
wadzone są również pod kątem określenia osobowości i cech charakterolo-
gicznych nieznanych osób w celu ustalenia m.in. stanu psychofizjologiczne-
go mówcy, co ma często podstawowe znaczenie zarówno w postępowaniu 
przygotowawczym, jak i sądowym, gdyż przyczynia się do faktycznego usta-
lenia motywacji sprawcy zdarzenia, działania osób w stanie zagrożenia np. 
katastrof80. Metodyka uwzględnia psychologię i patologię mowy, głosu i słu-
chu81. Wykorzystuje ona ścisły związek analizowanych zjawisk m.in. z psy-
chiczno-indywidualnymi właściwościami danej osoby, anatomiczną budo-
wą jej narządów mowy oraz ich sprawnością, utrwalonymi nawykami 
fonacyjno-artykulacyjnymi, przebytymi chorobami i wypadkami82. W Pol-
sce Sąd Najwyższy w 1960 r. jako jeden z pierwszych w świecie-uznał zapis 
magnetofonowy za dowód w sprawie83.  
77  Ibidem.
78  http://poprawny.pl/index.php?itemid=5812&catid=36 [dostęp: 07.01.2016 r.].
79  B. Hołyst, Kryminalistyka…, op. cit., s. 347.
80  Ibidem, s. 352.
81  http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/stories/Biblioteka/Ebiblioteka/

PDF/012_malanowicz_fonoskopia.pdf [dostęp: 15.04.2016 r.].
82  Ibidem.
83  B. Hołyst, Kryminalistyka…, op. cit., s. 347.
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Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspek-
ty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, 
sposobu jego popełniania, wykrywania sprawców i zapobiegania przestęp-
stwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym84. Specyfika psycho-
logii kryminalistycznej wynika w znacznej mierze ze specyfiki samej kry-
minalistyki. Wiadomo, iż jest ona nauką w znacznym stopniu praktyczną, 
niemniej, nie stanowi jedynie uogólnienia praktyki śledczej, co niewątpli-
wie ograniczałoby lub wręcz uniemożliwiałoby jej rozwój. Dominowanie 
w kryminalistyce elementów wiedzy praktycznej nie oznacza też, iż jest 
ona pozbawiona zagadnień teoretycznych. Do zagadnień takich można 
zaliczyć pewne prawa ogólne, takie jak na przykład empirycznie stwier-
dzone zjawiska indywidualności obrazu linii papilarnych palców rąk czło-
wieka, cech pisma ręcznego czy głosu, pozwalające na przeprowadzenie 
badań identyfikacyjnych. Wymienia się również prawo motywu każdego 
umyślnego przestępstwa, umożliwiające dokonywanie kierunkowej selek-
cji osób podejrzanych85.

 Każda sprawa jest inna, do każdej podchodzi się indywidualnie, ko-
rzystając z już zdobytej wiedzy, nabytych w trakcie pracy doświadczeń 
oraz umiejętności. Każda sprawa to wspólna praca wielu ludzi z różnych 
wydziałów i z różnymi doświadczeniami oraz wiedzą. Na wykryte postę-
powanie i ujęcie sprawcy składa się trud włożony przez osoby które wy-
konywały czynności, czy na miejscu zdarzenia czy w toku prowadzonego 
postępowania. Rozwój kryminalistyki poprzez rozwój technik i taktyk 
kryminalistyki, rozwój metod śledczych, inwestycja w sprzęt i szkolenia, 
inwestycja w ludzi, nawiązywanie współpracy z różnymi specjalistami, 
zasięganie opinii innych ekspertów z różnych dziedzin nauki, odnoszenie 
się do nowych metod śledczych, otwartość na nowinki to klucz do szyb-
szego wyjścia na sprawcę i sprawniejszego przeprowadzenia postępowania 
a także przyjemność i pasja która powinna towarzyszyć w codzienności 
pracy policjanta, profilera, psychologa, eksperta i każdego kto dąży do wy-
krycia sprawcy przestępstwa i rozwiązania sprawy.

84  B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, LexisNexis Polska, Warszawa 2009, s. 23.
85  Ibidem.
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