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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, DOI 10.24356/KB/19/1.

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 most-
ly non-military aspects of security. An emphasis is put on security cul-
ture, the main pivot of the “Security Culture” as a scientific journal, with 
the three pillars of the security culture concept: mental and spiritual (indi-
vidual 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 obsza-
rze jej oddziaływania, począwszy od skali personalnej aż po skalę global-
ną, stanowi taki mechanizm, który może znacząco wpływać na postawy 
i zachowanie tych podmiotów w określonych sytuacjach, procesach, 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 
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The Cultural Turn5. Postmodernizm wskazał na kulturę, jako pierwszo-
planowy element dyskursów dotyczących spraw społecznych. Jeżeli kul-
tura 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 zagroże-
nia principia społecznego współżycia, wzory kulturowe i założenia mo-
ralne właściwych dla danej zbiorowości społecznej zachowań, to w konse-
kwencji, wpływa ona na powstawanie faktów społecznych oraz artefaktów 
należących do tego subobszaru kultury, którym jest kultura bezpieczeń-
stwa. Na początku XXI wieku spełniło się również miarodajne i presti-
żowe zinstytucjonalizowanie kulturowego zwrotu w naukach społecznych, 
bowiem na Uniwersytecie 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 przełomo-
wi jaki nastąpił w latach 80. w naukach o bezpieczeństwie, można stosować 
do badań każdej skali podmiotów bezpieczeństwa, nie tylko w państwowo-
centrycznej perspektywie badawczej. Są stosowane już począwszy od skali 
indywidualnych podmiotów bezpieczeństwa, poprzez skalę podmiotów gru-
powych, aż po społeczeństwa-narody i ich państwa. Zwięzła definicja poję-
cia kultura bezpieczeństwa, którą proponuje autor niniejszego artykułu, jest 
sformułowana następująco:

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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Kultura bezpieczeństwa to ogół materialnych i pozamaterialnych 
elementów utrwalonego dorobku człowieka, służących kultywowaniu, 
odzyskiwaniu (gdy utracono) i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa 
określonych podmiotów. Można rozpatrywać ją w wymiarze indywidu-
alnym  – mentalno-duchowym, wymiarze społecznym oraz wymiarze 
fizycznym (materialnym).

Rozbudowaną, tak zwaną spektralną wersję definicji kultury bez-
pieczeństwa, 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 
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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(mentalny/społeczny/materialny) rozwoju wraz z uaktywnianiem 
motywacji i postaw skutkujących indywidualnymi i zespołowymi 
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.

9  M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podla-
skiej, Siedlce 2010, s. 210.
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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-
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 cza-
su) uzasadnionej „agresji”. Kultura bezpieczeństwa, jej odpowiednio wy-
soki 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, 

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, 
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także rozumianej bardzo szeroko – nie tylko pojmowanej jako kategoria 
rozważań militarnych.

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 

jej pierwsza typologia ogranicza się do typu rodowo-genealogicznego (relacja rodzice–
dzieci) i kulturowo-genealogicznego (relacja nauczyciel–uczeń).

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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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.

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.

•

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. Kul-
tura bezpieczeństwa: koncepcja w chaosie?), Urbana Champaign: University of Illinois, 
http://www.humanfactors.uiuc.edu/Reports&PapersPDFs/humfac02/zhawie gvonsha-
mithf02.pdf, Odczyt 2008‒12‒25.

19  L. Korzeniowski, Securitologia…, op.cit. s. 39.
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Można powiedzieć, że współczesne nauki społeczne postawiły kulturę 
na piedestale. Jak oświadcza Ulf Hannerz20, „kultura jest wszędzie”, nato-
miast Mahmood Mamdani21 dodaje, że „kultura jest sprawą życia i śmier-
ci”. Na dodatek, z kulturą „trzeba się liczyć”, o czym wszystkim przypomina 
Samuel 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

The author is a member of the board of Polish Employers Association 
Ochrona and the author of pioneering studies designed to investigate 
the degree of participation of companies protecting people and property 
in ensuring public safety in Poland. In the course of the research conduct-
ed two years ago, he has determined that it is possible to raise the level 
of efficiency of the private security industry, which is an essential element 
of the public security system. The author mentions some of the most im-
portant results of his research, which clearly show that the security staff:
– earn wages well below the minimum wage in Poland
– spend too much time at work exceeding the standards set out in the La-
bour Code, 
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– are generally employed on the basis of civil law contracts, the so-called 
“junk” contracts.
The author points out that the provisions of the Act of 22 July 2016 amend-
ing the law on the minimum wage and other legislation are part of the re-
alization of proposals he has formulated on the basis of the results of his 
research. Being satisfied with this fact, he decided to pose another research 
question – Has the introduced legislation aimed at improving social and liv-
ing conditions of a security employee had the expected effect?
To address this research question the author has used the analysis of ser-
vice procurements in the security sector, the opinions formulated by local 
employers in the industry, trade unions, as well as the diagnosis of repre-
sentatives of the state bodies responsible for the implementation of and 
compliance with new regulations. According to the author, the changes 
in legislation have had the desired effect, but there are also problems with 
dishonest employers and clients who do not respect these new solutions. 
Hence, it is necessary to monitor the current situation and carry out au-
dits to eliminate all cases of underreporting the amounts of contracts and 
salaries. Such practices threaten not only the workers’ rights but also are 
a manifestation of unfair competition.
Keywords: Companies protecting the safety of persons and property, 
minimum wage for security guards, ordering security services, unfair 
competition

Abstrakt

Autor artykułu jest członkiem zarządu Polskiego Związku Pracodawców 
Ochrona oraz autorem pionierskich badań ukierunkowanych na zbadanie 
stopnia partycypacji firm ochrony osób i mienia w zapewnianie bezpie-
czeństwa publicznego w Polsce. W toku przeprowadzonych przed dwoma 
laty badań ustalił, iż jest możliwe podniesienie poziomu efektywności pry-
watnego sektora ochrony, który jest ważnym elementem systemu bezpie-
czeństwa publicznego. Autor przypomniał niektóre, najważniejsze wyniki 
swoich badań, z których jednoznacznie wynikało iż, pracownicy ochrony:
– zarabiają kwoty znacznie poniżej minimalnej płacy w Polsce,
– pracują zbyt długo przekraczając normy czasowe określone w Kodeksie 

pracy, 
– zatrudnieni są z reguły na podstawie umów cywilnoprawnych tzw. „śmie-

ciowych”.
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Autor wskazał, iż zapisy Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie usta-
wy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 
są realizacją części postulatów jakie sformułował na bazie wyników prze-
prowadzonych przez siebie badań. Mając satysfakcję z tego faktu postawił 
jednak kolejne pytanie badawcze – Czy wprowadzone uregulowania praw-
ne zmierzające do poprawy sytuacji socjalno-bytowej pracownika ochrony 
odniosły zakładany skutek?

Do odpowiedzi na ten problem badawczy autor wykorzystał analizę za-
mówień usług w sektorze ochrony, opinie formułowane przez: samorządy 
pracodawców tej branży, organizacje związkowe, a także diagnozy przed-
stawicieli organów państwowych odpowiedzialnych za wdrażanie i prze-
strzeganie nowych uregulowań. Zdaniem autora zmiany aktów prawnych 
odniosły pożądany skutek, ale występują także problemy ze strony nie-
uczciwych pracodawców oraz zleceniodawców, którzy nie respektują tych 
nowych rozwiązań. Stąd konieczne jest bieżące monitorowanie sytuacji 
oraz prowadzenie kontroli, tak by eliminować wszystkie przypadki zaniża-
nia kwot kontraktów i wynagrodzeń. Takie praktyki godzą bowiem nie tyl-
ko w prawa pracownicze, ale są także przejawem nieuczciwej konkurencji.
Słowa kluczowe: Firmy ochrony osób i mienia, płaca minimalna pra-
cownika ochrony, zamawianie usług ochrony, nieuczciwa konkurencja

Autor tego artykułu w 2014 roku przeprowadził pionierskie badania firm 
ochrony osób i mienia pod kątem stopnia ich partycypacji w zapewnianiu 
porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce1. 

Powstanie prywatnego sektora bezpieczeństwa było wynikiem tego, iż 
władze w naszym kraju zorientowały się, że dotychczasowe, scentralizowa-
ne zarządzanie bezpieczeństwem publicznym stało się nieefektywne i nie 
odpowiada już współczesnym wyzwaniom i determinantom zagrożeń. 
Efektem takiej konstatacji było uchwalenie w dniu 26 sierpnia 1997 roku 
Sejm RP Ustawy o ochronie osób i mienia2, która otworzyła drogę do stop-
niowej decentralizacji zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Ten akt 
prawny dał podmiotom prowadzącym komercyjną działalność gospodar-
czą kompetencje, a zarazem odpowiedzialność za tak istotny obszar życia 
obywateli i infrastruktury gospodarczej państwa. Obecnie w Polsce działa 

1  Zob. A.Czop, Udział firm ochrony osób i mienia w zapewnianiu bezpieczeństwa publicz-
nego w Polsce, Katowice 2014.

2  Dz.U.1997 nr 114 poz.740.
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5200 firm ochrony osób i mienia, w których zatrudnionych jest 114 tysięcy 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz 18 tysięcy kwalifi-
kowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Część z nich pracu-
je w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych, których jest 
w Polsce 1084, z czego 265 to wewnętrzne służby ochrony, a 819 to przed-
siębiorcy, którzy posiadają koncesje na prowadzenie ochrony oraz pozwo-
lenia na broń na okaziciela3. 

Rola tych podmiotów jest szczególnie ważna gdyż realizują one usta-
wowy obowiązek ochrony obszarów, urządzeń i transportów istotnych dla 
obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego 
i innych ważnych interesów państwa. Ma to szczególnie istotne znaczenie 
w sytuacji dynamicznie wzrastającego zagrożenia aktami terroru. Zgod-
nie z danymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ogółem 
w branży ochrony zatrudnionych jest blisko 300 tysięcy osób. To duży po-
tencjał, który dobrze wyszkolony, nadzorowany i włączony w komplekso-
wy system bezpieczeństwa może pozytywnie oddziaływać na zapobieganie 
i zwalczanie zagrożeń, zarówno tych godzących w obywateli, jak i w intere-
sy ekonomiczne oraz gospodarcze państwa. 

Autor badań stanął na stanowisku, że prywatne firmy ochrony są czę-
ścią systemu bezpieczeństwa państwa. Tworzą go organy administracji 
rządowej, samorządowej i właśnie często niedoceniany prywatny sektor 
ochrony. Wskazane podsystemy, choć w różnym zakresie i z różnymi kom-
petencjami, odpowiadają za zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa pu-
blicznego. System bezpieczeństwa jest więc swoistym rodzajem systemu 
społecznego, który charakteryzuje się4:
– wspólnym celem i poczuciem więzi struktury zarówno jako całości, jak 

i poszczególnych jej elementów;
– granicą określającą zakres odrębności wobec otoczenia;
– kulturą organizacyjną rozumianą jako wartości, normy i zasady regulu-

jące działania osób i poszczególnych ogniw w procesach zachodzących 
w systemie;

– strukturą, to jest wewnętrznym układem i relacjami pomiędzy ogniwa-
mi systemu;

– współdziałaniem elementów struktury ukierunkowanym na realizację 
wspólnego celu;

3  A.Czop, Udział firm ochrony osób i mienia…,op. cit., s. 9‒10.
4  Por. L. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012, s. 84.
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– kierownictwem zarządzającym działaniami ogniw tworzących daną 
strukturę.

Żeby działanie takiego systemu było efektywne, niezbędna jest dobra 
współpraca wszystkich podsystemów zmierzająca do osiągnięcia zasadni-
czego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie 
podmioty tego systemu, pomimo, iż funkcjonują na bazie różnych aktów 
normatywnych i mają odmienną podległość instytucjonalną, działają w tej 
samej przestrzeni publicznej, wykonując zróżnicowane zadania w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego. Za kreowanie i zapewnienie sprawnego dzia-
łania systemu bezpieczeństwa odpowiedzialne jest państwo5. 

Badania miały dać odpowiedź jaki jest obecny udział firm ochrony osób 
i mienia w tak rozumianym systemie bezpieczeństwa państwa. Autor uzy-
skał odpowiedź, że stopień partycypacji firm ochrony osób i mienia w za-
pewnianiu bezpieczeństwa publicznego jest niewystarczający, a jego inten-
syfikacja powinna być jednym z priorytetów państwa w tym obszarze. 

Autor uznał, że ważną funkcję w zapewnianiu warunków do od-
powiedniego uczestnictwa w systemie bezpieczeństwa pracowników 
ochrony jest zapewnienie im odpowiedniego wynagrodzenia. Z prze-
prowadzonych przez niego dwa lata temu badań ankietowych, którymi 
objęto populację ponad pięciuset pracowników tej branży wynika, iż 
zdecydowana większość z nich zarabiała do 7 złotych za godzinę pracy 
(58,6%). W grupie uzyskującej kwotę powyżej 7 złotych, z górną cezurą 
wyznaczoną na poziomie 10 złotych, znalazło się 34,9% badanych, a tyl-
ko 4,8% zarabiało więcej, lecz nie przekraczając 13 złotych za godzi-
nę pracy. Zaledwie 1,6% badanych otrzymywało gratyfikację, powyżej 
13 złotych. To wyjątkowo niski poziom płac w odniesieniu do innych 
profesji. Aby uzyskać dochód na poziomie średniej płacy pracownik 
ochrony zarabiający 7 złotych za godzinę pracy musiałby pracować, aż 
544 godziny w miesiącu. Należy mieć na uwadze, iż miesięczny czas pra-
cy określony w Kodeksie pracy nie może przekraczać 168 godzin. Jeśli 
za punkt odniesienia przyjąć minimalną obowiązującą wówczas w Pol-
sce kwotę wynagrodzenia, która wynosiła 1600 złotych, to aby ją zarobić, 
pracownik ochrony musiałby przepracować ok. 229 godzin. To dobrze 

5  Zob. A. Czop, System bezpieczeństwa publicznego w Polsce, „Kultura Bezpieczeństwa. 
Nauka-Praktyka-Refleksje”, nr 12, red. W. Hrynicki, J. Piwowarski, Kraków 2012.
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ukazuje skalę zjawiska, jakim było powszechne zubożenie osób zatrud-
nionych w branży ochrony6. Autor zauważył, że pracodawcy, aby sku-
tecznie walczyć z konkurencją, obniżali maksymalnie ceny oferowanych 
usług, a pracownik ochrony ponosił tego konsekwencje w postaci tak 
rażąco niskich poborów. To oczywiście musiało przekładać się na po-
ziom świadczonych usług.

Autor w toku badań ustalił również czas pracy pracowników ochrony 
stwierdzając, że aż 76,6% z nich świadczy usługi ponad 176 godzin. Od 177 
do 190 godzin pracuje 19,2%, a od 191 do 220 godzin 25,5% badanych. Po-
wyżej tego pensum zatrudnionych jest 31,8% ogółu pracowników tej bran-
ży. Te dane jednoznacznie wykazały przekraczanie przez pracodawców 
dopuszczalnych Kodeksem pracy limitów miesięcznego czasu świadczenia 
pracy7. Zatrudniający omijali te regulacje prawne stosując zatrudnianie 
pracowników na umowy cywilnoprawne, głównie umowy zlecenia. Nie 
zmieniało to jednak faktu, że pracownicy, aby zarobić na swoje utrzyma-
nie musieli pozostawać w pracy bardzo długo. To w oczywisty sposób nie 
sprzyjało zachowaniu przez nich sprawności psychofizycznej, gdyż czasu 
na regenerację sił i relaks pozostawało im niewiele. Ten stan rzeczy także 
negatywnie wpływał na wykonywanie powierzonych im zadań.

6  A.Czop, Udział firm ochrony osób i mienia…,op. cit., s. 203‒204.
7  Ibidem, s. 205‒206.
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Konsekwencją przedstawionych ustaleń było kolejne badanie zmierza-
jące do zdiagnozowania charakteru zatrudnienia pracowników ochrony. 
Mniej niż połowa z badanych (46,2%) zatrudniona była na podstawie 
umów o pracę, z czego 5,6% w wymiarze ½ etatu. Pozostali świadczyli 
pracę w ramach zawieranych z pracodawcą umów cywilno-prawnych: 
zlecenia 51,1%, lub o dzieło 2,6%. Powodem takiego stanu rzeczy było 
podobnie jak przy określaniu niskich stawek wynagrodzenia, oszczędza-
nie przez pracodawcę na kosztach pracowniczych, tak by móc zachować 
konkurencyjność na rynku. Stąd występował tak duży odsetek tzw. umów 
„śmieciowych” w branży ochrony8.

Podsumowując wskazane wyniki badań autor wysunął propozycję, 
by wprowadzić minimalną kwotę wynagrodzenia za pracę dla pracownika 
ochrony, bez względu na formę jego zatrudnienia. 

Uznał bowiem, iż jeśli wszyscy będą musieli zastosować to samo kryte-
rium przy wycenie godziny pracy świadczonej przez takiego pracownika, 
to przy zamawianiu usług zaczną się liczyć takie niedoceniane dotychczas 
kryteria jak: doświadczenie, poziom wyszkolenia, wyposażenie czy reko-
mendacje z dotychczas wykonanych zleceń. Ponadto pracownik ochrony 
jeśli będzie lepiej wynagradzany to będzie także wykonywał powierzone 
mu zadania na wyższym poziomie i z większym zaangażowaniem9. 

8  Ibidem, s. 207‒208.
9  Ibidem, s. 264.
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Autor przyjął założenie, że nie będzie można zwiększyć udziału firm 
ochrony w zapewnianie bezpieczeństwa publicznego jeśli nie zostaną za-
spokojone podstawowe potrzeby ekonomiczno-bytowe tych którzy bez-
pośrednio wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa. Nie można liczyć 
na poprawę zaangażowania pracowników ochrony jeśli ich zarobki pozo-
staną na dramatycznie niskim poziomie. 

Ta opinia autora została zauważona przez ustawodawcę. Zgodnie z ob-
wieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września, ogłoszonego 
na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw10 
wysokość minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń od 1 stycznia 
2017 roku wynosi 13 zł. Po uwzględnieniu obowiązkowych składek odpro-
wadzanych na ubezpieczenie społeczne implikuje to koszt płacowy jednej 
roboczogodziny zleceniobiorcy na poziomie 15,57 zł. 

Ale pełne wyliczenie kosztów można uzyskać biorąc pod uwagę cały 
szereg dodatkowych elementów. Aby stworzyć taki kalkulator kosztów 
płacowych roboczogodziny pracy pracownika ochrony w roku 2017 przyj-
mujemy następujące założenia11:
– średnia ilość roboczogodzin w miesiącu wynosi 168,
– pracownik pracuje w porze nocnej 60 godzin w miesiącu-dopłata nie 

wchodzi do minimalnej,
– pracownik posiada co najmniej 10 letni staż pracy,
– zakład zatrudnia pracowników na umowę o pracę,
– pracownik ochrony.

10  Dz. U. 2016. poz. 1265.
11  http://www.pzpochrona.pl/kalkulacja-kosztow-placowych-roboczogodziny-pracy

-pracownika-ochrony-i-zleceniobiorcy-na-rok-2017, [dostęp 2017.03.04]
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1). Minimalne miesięczne wynagrodzenie pracownika:
– brutto (od 1 stycznia 2017 roku) – 2 000,00,
– dodatek za pracę w porze nocnej (20%),
– 2000,00: 168 godz. x 20% = 2,38 zł x 60 godz. 142,80,
– przychód brutto razem 2 142,80 zł.

2). Składki ZUS pracodawcy (19,74% od sumy 2 142,80):
– emerytalna 9,76% – 209,14,
– rentowa 6,50% – 139,28,
– wypadkowa* 0,93% – 19,93,
– fundusz pracy 2,45% – 52,50,
– fundusz GŚP 0,10% – 2,14.

składki razem: 422,99.
Jeśli dokonamy zsumowania pozycji 1 i 2 to otrzymamy kwotę – 

2 565,79 zł.
Konieczne jest też wyliczenie świadczenia urlopowego w skali jednego 

miesiąca: 
Przychód – 2 565,79 zł dzielimy przez średnio 21 dni w miesiącu i mno-

żymy przez 26 dni wymiaru urlopu pracownika:
Biorąc pod uwagę 12 miesięcy w skali roku otrzymujemy – 264,72 zł. 

Kolejny element to wyliczenie wynagrodzenia chorobowego za 33 dni: 
Składki ZUS za pracownika (13,71% od sumy z poz. 1 – 2 142,80 zł):
– emerytalna 9,76% – 209,14 zł,
– rentowa 1,50% – 32,14 zł,
– chorobowa 2,45% – 52,50 zł.
– składki razem – 293,78 zł.

2142,80 zł. przychód – 293,78 zł. składki: 30 dni wg ustawy ZUS = 
61,63 zł. dzienna stawka 100%.

61,63 zł. x 80% = 49,31 zł. dzienna stawka x 33 dni wynagrodzenia cho-
robowego: 12 miesięcy w skali roku – 135,60 zł.

Na bazie tak przeprowadzonych kalkulacji otrzymujemy podstawo-
wy miesięczny koszt utrzymania pracownika, który zamyka się kwotą – 
2966,11 zł. 

Reasumując koszt podstawowy jednej roboczogodziny pracownika wy-
nosi obecnie:

2 966,11 zł.: 168 godzin = 17,66 zł.
Należy przy tym pamiętać, że przedstawione tu wyliczenie obejmu-

je wyłącznie płacowe koszty wynagrodzenia pracownika ochrony, lecz nie 
uwzględnia pozostałych elementów branych pod uwagę przy kalkulowaniu 
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ceny za świadczenie usługi ochrony osób i mienia. Te pozapłacowe czynniki 
są kalkulowane w sposób indywidualny przez konkretnych przedsiębiorców 
w zależności od specyfiki prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

W tej nowej sytuacji ekonomiczno-prawnej autor postanowił znaleźć 
odpowiedź na problem badawczy określony w pytaniu: Czy wprowadzo-
ne uregulowania prawne zmierzające do poprawy sytuacji socjalno-bytowej 
pracownika ochrony odniosły zakładany skutek?

Autor dokonał konstatacji, iż zmiany zostały z zadowoleniem przy-
jęte przez rzetelnych i zainteresowanych profesjonalnym świadczeniem 
usług ochrony przedsiębiorców. Szczególnie przez tych, którzy zrzeszeni 
są w Polskim Związku Pracodawców Ochrona12, który jest dobrowolną, 
samorządną i niezależną organizacją grupującą wyróżniających się pol-
skich pracodawców z branży bezpieczeństwa.

Głównym celem ich działań jest ochrona praw pracodawców i prezen-
towanie ich interesów w relacjach z:
– instytucjami,
– administracją państwową, 
– związkami zawodowymi, 
– mediami, 
– samorządem terytorialnym.

PZPO aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji normatywnych, 
wytyczaniu wysokich standardów rynkowych oraz rozwiązywaniu pro-
blemów z obszaru zapewniania bezpieczeństwa prywatnego i publiczne-
go. Członkowie tego stowarzyszenia prezentują pogląd, że ochrona osób 
i mienia to nie tylko istotny elementem aktywności gospodarczej, ale także 
ważny podsystem systemu bezpieczeństwa państwa13.

W dniu 24 listopada 2016 roku PZPO skierowało do swoich członków 
oraz wszystkich pozostałych podmiotów z prywatnego sektora bezpie-

12  Polski Związek Pracodawców Ochrona został utworzony na podstawie ustawy o orga-
nizacjach pracodawców/Dz. U. Nr. 55 poz. 235/z dnia 23 maja 1991 r z późn. zm. Zwią-
zek został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i re-
jestrowy w dziale „A” poz. „13”, pod nazwą: „Krajowy Związek Pracodawców Agencji 
Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych”, w dniu 19.03.1992 r. 28.06.2001 r. 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są-
dowego zarejestrował Związek pod numerem KRS: 0000019164. 25.05.2001 r. XII Wal-
ne Zgromadzenie Członków nadało mu nazwę:  POLSKI ZWIĄZEK PRACODAW-
CÓW OCHRONA. Zmiana została zgłoszona w KRS.

13  Zob. A. Czop, System bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem prywatnego sektora ochrony, Kraków 2016.
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czeństwa swoisty apel, którego inspiracją były wprowadzane od 2017 roku 
zmiany w kosztach świadczonych usług. 

Zarząd PZPO wskazywał w nim fakt, że nowe uregulowania prawne spo-
wodują wzrost kosztów wykonywania usług ochrony na poziomie od 30% 
do 50%, co będzie zależało od dotychczas stosowanych stawek za jedną ro-
boczogodzinę świadczonych usług ochrony. Podkreślono, iż wszystkie fir-
my prywatnego sektora bezpieczeństwa znalazły się w sytuacji wymagającej 
dostosowania warunków dotychczasowych umów łączących te podmio-
ty z klientami. Zmiany, które są wynikiem wyłącznie nowych unormowań 
prawnych oznaczają, że wszyscy wiarygodni dostawcy usług ochrony są zo-
bowiązani uwzględnić je w swoich kalkulacjach kosztów realizacji tych usług. 

Polski Związek Pracodawców Ochrona zwrócił tym samym uwagę na ko-
nieczność szczegółowej analizy treści tych ofert, które zawierają cenę net-
to roboczogodziny usługi ochrony niższą niż określona ustawowo stawka 
– 15,57 zł. Stawka ta dotyczy ceny działań realizowanych przez zlecenio-
biorców. W piśmie zaznaczono, że w przypadku realizacji usługi przez pra-
cowników etatowych koszt płacowy roboczogodziny pracownika ochrony 
będzie jeszcze wyższy i wyniesie 17,66 zł. Jeśli więc usługę będą wykonywać 
pracownicy etatowi to ofertowa cena roboczogodziny netto poniżej wska-
zanej kwoty musi stanowić sygnał do dodatkowego, wnikliwego badania 
sposobu skalkulowania takiej oferty. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, 
że zamawiający decydujący się na zakup usług poniżej kosztów płacowych 
zleceniobiorcy naruszają obowiązujące przepisy prawa, podobnie jak i firmy 
oferujące świadczenie usług ochrony, w takich zaniżonych cenach14. 

Polski Związek Pracodawców Ochrona prowadzi stałe, bieżące działa-
nia weryfikujące procesy przetargowe i zakupowe oraz występuje z wnio-
skami o interwencje do organów administracji państwowej takich jak:

– Urząd Zamówień Publicznych15,
– Państwowa Inspekcja Pracy16,

14  INFORMACJA PRASOWA Federacji Przedsiębiorców Polskich, Warszawa, 7 lutego 
2017 r.

15  Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzę-
du, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień 
publicznych, w zakresie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych. Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych, 
zapewniającą przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych.

16  Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pra-
cy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontro-
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– Zakład Ubezpieczeń Społecznych17, 
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych18.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach PZPO występuje także 

do organów ścigania, w sprawach, które dotyczą zarówno zleceniodawców 
jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi, poniżej ustawowych 
kosztów płacowych. 

Takie działania prowadzone przez samorząd pracodawców z bran-
ży ochrony służą normalizacji cen za usługi ochrony oraz zapewnieniu 
transparentności w zakresie wysokości wynagrodzeń i stosowanych form 
zatrudnienia pracowników ochrony19. Zdaniem autora zwiększają również 
profesjonalizm ochrony, podnosząc jakość świadczonych w tym zakresie 
usług. Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany są znaczące, a wzrost 
kosztów niejednokrotnie bardzo wysoki, lecz przez wiele lat stawki za ofe-
rowane usługi bezpieczeństwa były niedoszacowane. Tym samym pracow-
nicy ochrony zarabiali znacznie poniżej obowiązujących standardów co, 
jak wykazał autor, było zjawiskiem utrudniającym efektywny udział firm 
ochrony w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

Jak już wskazano w świetle Ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie 
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych 
ustaw20 oczywiste jest, że od 1 stycznia 2017 roku pracownicy ochrony po-
winni otrzymywać, za czynności wykonywane w ramach umowy zlece-
nia, wynagrodzenie w wysokości 13 złotych brutto za godzinę, czyli kwotę 
13 zł  za każdą godzinę, pomniejszoną jedynie o obciążenia wynikające 
z przepisów podatkowych oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych 
w części dotyczącej zleceniobiorcy. Miało to zrealizować zamysł ustawo-

le oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych 
i poszanowania prawa pracy.

17  ZUS –  państwowa  instytucja  publicznoprawna realizująca zadania z zakresu  ubez-
pieczeń społecznych  w  Polsce. Jest jednostką sektora finansów publicznych. Zakres 
działania, zadania i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określają 
art. 66‒72 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (Dz.U. 2016 poz. 963) oraz statut ZUS (Dz.U. 2011 nr 18 poz. 93).

18  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym 
działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane 
są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnia-
nie. PFRON istnieje od 1991 r.

19  Pismo Zarządu PZPO z dnia 24 listopada 2016 roku
20  Dz. U. z 2016 r., poz. 1265.
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dawcy by osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogły uzyski-
wać wynagrodzenie przynajmniej zbliżone do obowiązującego w Polsce 
minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Analiza rynku ochrony fizycznej pozwala zauważyć, że stosowane 
przez niektórych przedsiębiorców praktyki powodują, że realny koszt ro-
boczogodziny pracownika ochrony, zatrudnionego na podstawie umowy 
zlecenia – w roku 2017 jest niejednokrotnie zdecydowanie niższy, niż wy-
nikający z minimalnej stawki godzinowej. Rzeczywista kwota przezna-
czona do wypłaty pracownikowi ochrony – zleceniobiorcy często wynosi 
zaledwie 6 do 7 złotych netto za godzinę. Nieuczciwi pracodawcy czynią 
to poprzez obciążanie pracownika dodatkowymi, nienależnymi, obowiąz-
kowymi opłatami z tytułu zapewnienia mu: 
– umundurowania, 
– wyposażenia służbowego,
– pomieszczeń socjalnych,
– udziału w szkoleniach.

Firmy stosujące takie nielegalne rozwiązania dokonują potrąceń 
kwot tych opłat z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy, a ustalonego 
w oparciu o minimalną stawką godzinową. Obciążenia te nieraz stano-
wią kwoty w wysokości nawet kilku złotych, za każdą roboczogodzinę 
świadczenia usług21.

Według autora, a także stanowiska wielokrotnie prezentowanego przez 
Polski Związek Pracodawców Ochrona dokonywanie takich potrąceń 
musi być uznawane za złamanie prawa. Naruszony zostaje bowiem usta-
wowy obowiązek wypłaty wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług w wysokości nie niższej niż obowiązująca 
od 1 stycznia 2017 roku minimalna stawka godzinowa.

W jednej z firm działającej na terenie Łukowa pracowników poinfor-
mowano, że nowa stawka wynosząca 13 zł za godzinę pracy ma zastosowa-
nie wyłącznie w państwowych firmach, a oni są przecież zatrudnieni przez 
podmiot prywatny do którego nie odnoszą się nowowprowadzone przepi-
sy22. Była to oczywiście jawna dezinformacja pokazująca całkowite lekce-
ważenie nie tylko prawa, ale także własnych pracowników. Powszechnym 

21  Pismo Zarządu PZPO z dnia 27 stycznia 2017 roku (podpisała z upoważnienia Barbara 
Bujak Kowerczuk)

22  M. Rzemek, Umowy cywilnoprawne: przedsiębiorcy zapłacą 13 zł za godzinę, „Rzecz-
pospolita”, 01.03.2017 r.
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zjawiskiem staje się niewpisywanie do ewidencji czasu pracy 9, 10. czy 11. 
godziny przepracowanej w danym dniu, tak aby zgadzało się wyliczenie 
minimalnego wynagrodzenia.

Są także takie firmy, które nie bacząc na zapisy ustawowe wprost pro-
ponują w swych ofertach pracę w ochronie za kwotę 4,50 zł23. To przykład 
z województwa lubuskiego. Kolejna nieuczciwa wobec swoich pracowni-
ków firma ochroniarska oferowała nawet stawkę 5 groszy za pierwsze go-
dziny pracy; wraz z kolejnymi przepracowanymi godzinami stawka rosła, 
co miało zachęcać do długiej pracy i jednocześnie zniechęcać do odcho-
dzenia z firmy w trakcie trwania danego miesiąca rozliczeniowego.

Stawka w wysokości 4,50 zł to rzeczywiście ogromne nadużycie. Na ta-
kim działaniu tracą nie tylko sami zatrudnieni, ale też uczciwie działające 
firmy, które płacą wynagrodzenia zgodnie z przepisami. Implikuje to też 
spore koszty społeczne gdyż generuje grupę tzw. „biednych pracujących” 
zniechęcając do podejmowania pracy. Bezrobotnemu bardziej będzie się 
opłacało korzystać z zasiłków aniżeli pracować zauważa Leszek Zieliński, 
prezes Jobman Group, ekspert Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Jego 
zdaniem takie bulwersujące przypadki wciąż będą miały miejsce zwłasz-
cza w regionach, w których występuje trudna sytuacja na rynku pracy24.

Autor w oparciu o dane zgromadzone i monitorowane przez PZPO do-
konał analizy zamówień w obszarze usług ochrony mienia i przedstawiła 
następujące przykłady nierespektowania przez zamawiającego standardów 
cenowych wynikających z nowych regulacji prawnych:

1). Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie25

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo za-
mówień publicznych, którego przedmiotem są usługi społeczne pod nazwą: 
„Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu 
w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem grupy inter-
wencyjnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 roku wraz z dzier-
żawą parkingu”.

Wybrano ofertę z ceną 13,00 zł netto za roboczogodzinę.

23  Ł. Guza, Firmy ignorują minimalne stawki: 4,50 zł za godzinę dla ochroniarza wciąż 
aktualne, „Gazeta Prawna Pl.”, 12.01.2017.

24  http://biznes.interia.pl/firma/news/placa-minimalna-stowarzyszenie-agencji- 
zatrudnienia,2404231,1852

25  http://bip.cos.pl/202/24‒02‒2017-calodobowa-ochrona-fizyczna-osob-i-mienia
-centralnego-osrodka-sportu-w-warszawie-przy-ul-lazienkowskiej-6a-w-okresie-
24-miesiecy
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2). Oddział ZUS w Płocku26

Zamówienie publiczne: Ochrona fizyczna budynków i posesji oraz ca-
łodobowe utrzymanie w systemie monitoringu antywłamaniowego lokal-
nych systemów alarmowych w budynkach Oddziału ZUS w Płocku i podle-
głych terenowych jednostkach organizacyjnych. Zamawiający przeznaczył 
na realizację tej umowy stawkę 13,83 zł netto za roboczogodzinę. Wybra-
no ofertę ze średnią ceną 12,85 zł netto za roboczogodzinę.

3). Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie27

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na pod-
stawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem 
są usługi społeczne pod nazwą: całodobową ochronę budynku RCKP miesz-
czącego się w Krośnie przy ul. Kolejowej 1.

Postawiono wymóg zatrudnienia kwalifikowanych pracowników 
ochrony, wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Wybrano ofertę za 9,07 zł netto za roboczogodzinę.
4). Urząd Statystyczny w Łodzi28

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenia usług ochrony 
obiektu Urzędu Statystycznego w Łodzi» (nr sprawy LDZ-WA.271.1.2017). 
Najniższa oferta 11,49 zł netto za roboczogodzinę.

5). Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie29

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przed-
miotem są usługi społeczne pod nazwą: „Ochrona Biblioteki Uniwersyteckiej 
oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 (BUW), Dobra 
72 tzw. „Biała Willa”, Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 55”. 

– Obiekt podlegający obowiązkowej ochronie,
– wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę,
– zatrudnienie wyłącznie kwalifikowanych pracowników ochrony fi-

zycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego
Zamawiający przeznaczył na realizację tej umowy stawkę 15,65 zł netto 

za roboczogodzinę. Wybrano ofertę 16,70 zł netto za roboczogodzinę.

26  http://www.zus.pl/bip/default.asp?id=220&idz=177316
27  http://www.rckp.krosno.pl/strona-518-zamowienie_na_uslugi_spoleczne.html
28  http://lodz.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/przetargi/
29  http://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/6312
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6). Sąd Okręgowy w Świdnicy30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na zada-
nie ochronę obiektów, osób i mienia Sądu Okręgowego w Świdnicy przy 
pl. Grunwaldzkim 14 w Świdnicy. Wymóg zatrudnienia pracowników 
na umowę o pracę. Zamawiający przeznaczył na realizację umowy staw-
kę 14,65 zł netto za roboczogodzinę. Wybrano ofertę – 14,09 zł netto 
za roboczogodzinę.

7). Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu31

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynkach Prokuratury 
Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych położonych na terenie 
miasta Wrocławia, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. 
Chopina 2, w budynku Prokuratury Rejonowej w Oławie przy ul. 1 Maja 41, 
w budynku Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej przy ul. Parkowej 1 
oraz w budynku Prokuratury Rejonowej w Wołowie przy ul. Wojska Polskie-
go 2 z podziałem na 8 zadań.
– średnia kwota przeznaczona przez Zamawiającego to 13,97 zł netto 

za roboczogodzinę
– najniższa oferowana średnia cena wyniosła – 9,90 zł netto za roboczo-

godzinę
8). Delegatura NIK w Łodzi32

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy usługi pn.: „ochrona 
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. nieruchomości (siedziby 
Delegatury NIK w Łodzi) położonej w Łodzi ul. J. Kilińskiego 210”.Wymóg 
zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Zamawiający przeznaczył 
na realizację stawkę 21,69 zł netto za roboczogodzinę. Wybrano ofertę 
ze stawką 15,36 netto za roboczogodzinę.

To co musi budzić niepokój to fakt, że naruszających prawo kalkulacji 
ofertowych dokonują nie prywatni przedsiębiorcy, ale organy i instytucje 
państwowe, często właśnie te, które mają obowiązek stać na straży prze-
strzegania prawa.

30  http://www.swidnica.so.gov.pl/pl/publikacje/page/1
31  http://www.prokuratura.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&task= 

view&id=1931&Itemid=121
32  https://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/przetarg,374.html
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W tej sytuacji Państwowa Inspekcja Pracy, która od początku roku 
koncentruje się na kontroli przestrzegania nowych uregulowań alarmuje, 
że co piąta wizytowana przez inspektorów firma nie przestrzega nowych 
przepisów prawnych33. Pomocy w walce z tymi patologiami udzielają tak-
że Państwowa Inspekcja Pracy oraz Związki Zawodowe, które gromadzą 
sygnały o przypadkach zaniżania wynagrodzeń i przekazują je do upraw-
nionych organów.

Marek Lewandowski z NSZZ „Solidarność” poinformował, że w ra-
mach akcji „13 zł i nie kombinuj” przesłano do PIP ponad 300 zgłoszeń 
dotyczących naruszeń nowych przepisów o wynagrodzeniach34. Z jego ob-
serwacji wynika, że w większości przypadków dotyczą one małych firm 
ochroniarskich i sprzątających, ale także tzw. „małej gastronomii”. Jak za-
uważył, do Związku docierają też pozytywne sygnały o tym, iż niektóre 
firmy wyrównują zatrudnionym wynagrodzenia za styczeń 2017 roku, aby 
być w zgodzie z nowymi przepisami.

Z kolei Witold Polkowski – ekspert Pracodawców RP twierdzi, że część 
nieprawidłowości z wypłatą wynagrodzeń wynika z tego, że wielu fir-
mom nie udało się renegocjować umów na świadczenie usług zawartych 
z administracją w ramach wcześniejszych przetargów. Jednakże nie może 
to w żadnym stopniu usprawiedliwiać tych firm, gdyż zaniżanie wynagro-
dzeń to w konsekwencji nieuczciwa konkurencja. Pozostaje jednak fak-
tem, iż stawki minimalnego wynagrodzenia zostały narzucone odgórnie 
i niektórych firm po prostu nie stać na ich zapłatę.

Na bazie dotychczasowych obserwacji Ministerstwo rodziny, pracy 
i polityki społecznej nie wyklucza, że konieczne będzie wprowadzenie ko-
lejnych zmian. Chodzi głównie o ułatwienie prowadzenia ewidencji czasu 
pracy, ale także ograniczenie możliwości stosowania umów o dzieło przez 
nieuczciwe firmy, które w ten sposób chcą ominąć nowe przepisy.

Z kolei NSZZ Solidarność na podstawie otrzymywanych zgłoszeń pla-
nuje przygotowanie raportu legislacyjnego, który ma posłużyć do posze-
rzenia uprawnień którymi dysponuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć planuje by w 2017 roku 
przeprowadzić 20 tysięcy kontroli ukierunkowanych na sprawdzenie, jak 

33  http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017‒02‒14/500-zl-za-dzierzawe-odkurzacza-
jak-pracodawcy-obchodza-stawke-13-zl-za-godzine/

34  M. Rozpędowski, Stawka godzinowa. Akcja „Solidarności”: dostajesz mniej niż 13 zł? 
Wyślij donos, „WP Finanse”, 202.2017 r.
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przedsiębiorcy przestrzegają obowiązku wypłaty minimalnej stawki godzi-
nowej wynoszącej 13 zł. Z dotychczasowych kontroli wynika, że wpraw-
dzie zdecydowana większość firm przestrzega nowych przepisów, ale 
blisko 20 procent ma w tym względzie spore kłopoty. Według GIP część 
takich przypadków zwłaszcza w małych i średnich firmach jest skutkiem 
niewiedzy. Zapewnia jednak, że jeśli nieprawidłowości powtórzą się przy 
kolejnej kontroli to takim pracodawcom grożą surowe sankcje.

Przeprowadzony przez autora proces badawczy pozwolił na uzyskanie 
odpowiedzi na postawiony problem badawczy. Zdaniem autora zgroma-
dzone informacje, analiza rynku prywatnego sektora ochrony, obserwacja 
działań poszczególnych firm ochrony osób i mienia, reakcje samorządów 
pracodawców branży ochrony oraz związków zawodowych pozwalają 
przyjąć stwierdzenie, że generalnie wprowadzone uregulowania prawne 
zmierzające do poprawy sytuacji socjalno-bytowej pracownika ochrony 
odniosły zakładany skutek. 

Teraz trzeba będzie zbadać na ile te pozytywne zmiany w sferze eko-
nomicznej przyczyniły się do poprawy jakości pracy i zaangażowania pra-
cowników ochrony w poziom świadczonych przez nich usług. To z ko-
lei powinno skutkować zoptymalizowaniem udziału prywatnego sektora 
ochrony w zapewnianie bezpieczeństwa publicznego w Polsce. 

Autor zauważa jednak, iż około 1/5 wszystkich firm ochrony osób i mie-
nia nie podporządkowało się wprowadzonym zmianom prawnym, tak 
więc sukces zakładany przez ustawodawcę nie jest jeszcze pełny i bezwa-
runkowy. Stąd konieczne są działania monitorujące proces wdrażania re-
formy płac, które winny być prowadzone przez samorządy branży ochrony 
oraz organizacje związkowe. To te podmioty jak wykazano w toku badań 
mają spełniać rolę społecznego sygnalizatora wszelkich naruszeń i patolo-
gii jakich dopuszczają się nieuczciwi pracodawcy. 

Autor podkreślił, że takie sytuacje godzą nie tylko w pracowników, ale 
także są pogwałceniem zasad uczciwej konkurencji rynkowej. Ważne jest 
zatem by wszystkie zdiagnozowane przypadki takiego złego działania były 
napiętnowane i represjonowane przez powołane do tego organy państwo-
we. One nie mogą wyłącznie czekać na ustalenia, które do nich wpływają, 
ale muszą również wykazać się dużą aktywnością własną, w rozpoznawa-
niu tych niekorzystnych zjawisk, głównie poprzez prowadzenie systema-
tycznych kontroli. 
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Konkludując należy przyjąć, że zrealizowany został dopiero pierwszy 
etap na drodze do poprawy kondycji pracowników firm ochrony osób 
i mienia. Jest to jednak proces, który nie został jeszcze zamknięty i wyma-
ga szczególnej troski od wszystkich podmiotów tworzących i organizują-
cych prywatny sektor ochrony.
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Abstract

The two paramount objectives of any organization, including such com-
plex as countries are survival and development. So as to provide correct 
functioning of state, such as Republic of Poland, their development and 
realisation of national affair operating in certain geopolitics, culture and 
social environment strategies and systems are being created concerning 
national security. Article describes national security system of the Repub-
lic of Poland, presenting its objectives and tasks and discusses compo-
nents and subsystems that form it. Also, article characterises, according 
to the holistic approach to the organisation, the master-system, which in 
this case is the entire state.
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Abstrakt

Nadrzędnymi celami wszystkich organizacji, w tym tak złożonych jak 
państwa, są przetrwanie i rozwój. Aby zapewnić prawidłowe funkcjono-
wanie krajów, w tym Polski, ich rozwój oraz możliwości realizacji interesu 
narodowego, działając w konkretnym środowisku geopolitycznym, kultu-
rowym i społecznym, opracowywane są strategie i systemy dotyczące bez-
pieczeństwa narodowego. Artykuł charakteryzuje system bezpieczeństwa 
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiając jego cele i zadania 
a także omawiając elementy oraz podsystemy, które go tworzą. W pracy 
został również – zgodnie z podejściem systemowym do organizacji – scha-
rakteryzowany nadsystem, którym w przypadku systemu bezpieczeństwa 
narodowego jest całe państwo.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo narodowe, system, organizacja

Wstęp

„Bezpieczeństwo Narodowe (ang. national security)  – jedna z podstawo-
wych dziedzin funkcjonowania (aktywności) państwa, mająca zapewnić 
możliwości przetrwania, ale przede wszystkim rozwój i swobodę realizacji 
interesów narodowych w konkretnym środowisku (warunkach) bezpie-
czeństwa, poprzez podejmowanie wyzwań, wykorzystywanie szans, redu-
kowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla 
jego interesów” – tak bezpieczeństwo narodowe jest definiowane w słowni-
ku Akademii Obrony Narodowej1. Jednak bezpieczeństwo narodowe to nie 
tylko problem ciągłości istnienia i rozwoju wspólnoty, lecz także jednostek, 
ludzi, którzy w tej wspólnocie uczestniczą. Wobec tak wielkiego znaczenia 
bezpieczeństwa narodowego, nie powinno dziwić, iż państwa opracowują 
strategie i systemy, mające tę właśnie ochronę zapewnić. Wśród nich jest 
również Polska. Jak wygląda taki system bezpieczeństwa narodowego, który 
jest wdrażany w największych organizacjach świata – państwach?

Państwa są organizacjami bardzo złożonymi, których części składowe, 
chociażby ze względu na charakter działania, nie mogą być rozpatrywane 
jako oddzielne organizacje, na warunkach równoważnych jak te, które wy-
stępują między komercyjną spółką matką i spółką córką. 

1  A. Bandurski, H. Bińkowski, P. Boryn et al., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego, red. J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, Akademia Obrony Na-
rodowej Wydział Strategiczno-Obronny, Warszawa 2008, s. 17.
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Największym przedsiębiorstwem w 2015 roku, pod względem zatrudnia-
nych pracowników, była korporacja Wal-Mart2, wraz z ok. 2 200 000 pra-
cowników. Jednak nie jest to jednostka prawna, zatrudniająca największą 
liczbę ludzi – w tym samym roku był nią Departament Obrony Stanów 
Zjednoczonych, który posiadał 3  200  000 zatrudnionych3. Nawet jeżeli 
nie dyskutuje się o systemie bezpieczeństwa narodowego, to niewątpliwie 
warto zbadać, jaki system używany jest w organizacji zatrudniającej naj-
większą liczbę ludzi, jak radzi on sobie z okiełznaniem najbardziej chwiej-
nego elementu, jakim jest człowiek.

A trzeba zauważyć, iż te trzy miliony ludzi zatrudnianych w amerykań-
skim departamencie obrony to tylko część państwa, którego wszystkie człon-
ki są elementem systemu bezpieczeństwa, jako odpowiedzialne za realizowa-
nie tej podstawowej powinności organizacji państwowej. Całe amerykańska 
administracja składa się bowiem z blisko 22 milionów pracowników4!

Oczywiście, sytuacja w Polsce kształtuje się inaczej: wg stanu na 31 marca 
2015 roku państwo zatrudniało 3 miliony ludzi5, natomiast największy pra-
codawca sektora prywatnego (dane za rok 2014) to spółka Jeronimo Mar-
tins (większe Poczta Polska i Kompania Węglowa to spółki skarbu państwa), 
zatrudniająca ok. 47 tysięcy pracowników6. Zatem i w sytuacji Polski można 
stwierdzić, iż państwo jest największą i prawdopodobnie najbardziej skom-
plikowaną organizacją występującą na tym terytorium. Zaś jednym z naj-
bardziej palących zadań administracji, jest obrona samej siebie i obywateli, 
realizowana w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego.

2  Statista Inc., The world’s 50 largest companies based on number of employees in 2015 
w witrynie: “The Statistics Portal” (URL: http://www.statista.com/statistics/264671/
top-20-companies-based-on-number-of-employees/), Pobrano: 27‒05‒2016.

3  N. McCarthy, The World’s Biggest Employers w witrynie: “Forbes” (URL: http://www.forbes. 
com/sites/niallmccarthy/2015/06/23/the-worlds-biggest-employers-infographic/), Po-
brano: 27‒05‒2016.

4  T.P. Jeffrey, 21,995,000 to 12,329,000: Government Employees Outnumber Manufac-
turing Employees 1.8 to 1 w witrynie: “cnsnews.com” (URL: http://cnsnews.com/
news/article/terence-p-jeffrey/21955000‒12329000-government-employees-o-
utnumber-manufacturing), Pobrano: 31‒05‒2016.

5  GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Zatrudnienie i wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2015 r., red. A. Zgierska, Główny Urząd 
Statystyczny, Warszawa 2015, s. 22.

6  J. Koc, Oto 30 największych pracodawców w Polsce w witrynie: „pulshr.pl” (URL: http://
www.pulshr.pl/wiadomosci/oto-30-najwiekszych-pracodawcow-w-polsce,19128.
html), Pobrano: 31‒05‒2016.



41

SYSTEM ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI…

Charakterystyka Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o model 7S

Dokonanie charakterystyki państwa jest zadaniem skomplikowanym 
i to ze względu zarówno na charakter pracy (nie jest to monografia, a do-
piero ta forma pozwoliłaby na pogłębioną charakterystykę) jak i jej cele. 
W związku z tym przyjęte zostanie maksymalnie uproszczone ujęcie pań-
stwa, sprowadzające się do tych jego elementów, które ujęte są w budżecie, 
bądź ich status jako własności państwa jest jasny.

Strategia

Ze smutkiem należy stwierdzić, iż Polska nie posiada jednolitej strategii, ani 
tym bardziej dokumentu, który by kształtował lub chociaż zbierał poszcze-
gólne strategie funkcjonalne. Najbardziej rozwiniętą koncepcją jest ta przed-
stawiona w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju: Polska 2030, Trzecia 
fala nowoczesności7. Chociaż zawiera ona takie aspekty, jak bezpieczeństwo 
energetyczne, politykę spójności, kształtowanie gospodarki i efektywną ad-
ministrację, to jednak nie znaleziono miejsca dla systemu bezpieczeństwa 
narodowego (który jest tylko wzmiankowany), co w najlepszym przypadku 
można odebrać jako rozczłonkowanie realizacji polityki państwa.

Dodatkowo, niejasna sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej wobec 
przyjmowania planów celowych. Można do tego dołączyć Plan na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, który również wprowadza modyfikacje 
do kierunku strategicznego Polski, jednak w sposób niezharmonizowany 
z pozostałymi koncepcjami.

W Strategii 20208 analizie bezpieczeństwa narodowego poświęcona zo-
stała jedna strona (część 229 i 230), w dodatku zawierająca jedynie ogólni-
ki oraz odniesienia do poczucia bezpieczeństwa, które w oczywisty sposób 
nie mogą być uznane za substytut specjalistycznej oceny sytuacji. O za-
wodności tego podejścia świadczy chociażby konflikt na Ukrainie (przy-
kład agresji podprogowej), czy powstanie Kalifatu na Bliskim Wschodzie. 
Proponowany kierunek strategiczny na lata 2016‒2020 to (sic!) dwa punk-
ty, które zostaną zacytowane:
– „budowa profesjonalnych i nowoczesnych Sił Zbrojnych RP”

7  Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długo-
okresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności., Monitor 
Polski, 2013r. poz 121.

8  Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Kraju 2020, Monitor Polski, 2012, poz. 882.
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– „rozwój B+R w sferze militarno-obronnej służących także zwiększaniu
poziomu nowoczesności gospodarki”
Trudno w kontekście takich stwierdzeń mówić o jakimkolwiek kie-

runku strategicznym, bo co to znaczy, że siły zbrojne, czy gospodarka, 
będą nowoczesne?

W przyjętej przez Radę Ministrów uchwale z dnia 9 kwietnia 2013 r.9 
znajduje się opracowanie własne MON określające hierarchię planów stra-
tegicznych (nie mające żadnej mocy, jednak wskazujące na systemowe 
podejście pracowników resortu bezpieczeństwa). Przedstawione jest ono 
na pierwszej ilustracji (zob. rys. 1).

Rysunek 1. Hierarchia strategii wg MON 
Źródło: Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP, s. 7

Dokument wewnętrzny MON nie konstytuuje hierarchii strategii 
w skali całego państwa i wobec tego nie można określić, jaki jest główny 
cel strategiczny Polski w tym momencie. Jeżeli przyjąć, że Długookresowa 
Strategia Rozwoju Kraju faktycznie ma prymat i jest wykonywana (co wo-
bec zawirowań politycznych jest wątpliwe), to głównym celem działań 
władzy w Polsce jest – formalnie – „poprawa jakości życia Polaków”.

9  Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 
rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022”, Moni-
tor Polski, 2013, poz. 377.
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Rysunek 2. Struktura zarządzania terytorialnego państwa 
Źródło: http://www-isp.miks.uj.edu.pl/pliki/dydaktyczne/noworol/7%20ZADANIA.pdf, 
s. 5

Struktura

Ogólna struktura państwa zapisana jest w obowiązującej Konstytucji. Art. 10 
wskazuje, iż w Polsce obowiązuje trójpodział władzy na: legislatywę, egze-
kutywę i judykatywę. Ponadto, chociaż nie jest to wzmiankowane we wspo-
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mnianym artykule, to pojawiają się także organy służące kontroli, które nie 
mają władzy sądowniczej. Przykładem jest Najwyższa Izba Kontroli. 

Trójpodział władzy oznacza, iż nie można przyjąć struktury, tak jak 
to zwykle jest, z jakimś końcowym elementem, który posiada władzę nad 
innymi. Prezydent, przez wewnętrzne dokumenty MSZ ws. precedencji 
stanowisk publicznych10, ustawiany jest na pierwszym miejscu; jest on 
wprawdzie zwierzchnikiem państwa (w tym sił zbrojnych), jednak jego 
władza ogranicza się do aspektu wykonawczego (zgodnie z ust. 2 art. 10 
Konstytucji). W ustawie zasadniczej znajdują się m.in. następujące organy:
– Sejm
– Senat
– Rada Ministrów
– Prezydent RP
– Prezes NIK

Rysunek 3. Struktura organizacyjna MON 
Źródło: MON, http://bip.mon.gov.pl/informacje/artykul/struktura-organizacyjna/struk-
tura-organizacyjna-urzedu-ministerstwa-obrony-narodowej-103258x/

10  Jak bardzo zawiły i niejasny jest status obecnych rozstrzygnięć ws. precedencji poka-
zuje dokument Biura Analiz Sejmowych: D. Dziewulak, Precedencja stanowisk publicz-
nych w Polsce, „Analizy BAS”, 2009 nr 2 (10), całość (Wydanie czasopisma składa się 
z jednego artykułu)
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Syntetyczne podsumowanie struktury państwa w zakresie administra-
cji publicznej stanowi rysunek 2 (zob. rys. 2), na którym A. Noworól ze-
brał najważniejsze elementy (również spoza Konstytucji).

Przedstawiony podział nie obejmuje jednak Wojska Polskiego; jego 
struktura widoczna jest na rysunku 3 (zob. rys. 3).

Ilustracja ta nie posiada dwóch istotnych organów, które podlegają 
Ministrowi Obrony Narodowej, tj. Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych oraz Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych11, którzy 
to razem sprawują władzę nad wszystkimi jednostkami wojskowymi, któ-
re nie podlegają bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej lub innym 
podmiotom. Ocenę kompetencji Ministra Obrony Narodowej utrudnia 
fakt, iż „jest organem, za którego pośrednictwem Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej sprawuje w czasie pokoju zwierzchnictwo nad Siłami Zbroj-
nymi Rzeczypospolitej Polskiej”, co oznacza, że w czasie „niepokoju” na-
stępują zmiany w strukturze dowodzenia12.

Nie sposób nie zauważyć, iż struktura państwa jest skomplikowana 
i obejmuje wiele stanowisk. W tym punkcie przedstawione zostały jedynie 
jej najważniejsze (z punktu widzenia pracy) elementy.

Systemy

Państwo Polskie, działając na wielu obszarach życia codziennego obywa-
teli, dysponuje dużą ilością systemów, które składają się na jego działa-
nie (ekosystem państwa). Pierwszym i najbardziej rzucającym się w oczy, 
a także determinującym kształt pozostałych, jest system polityczny. Po-
nadto wyróżnić można m.in.:
– System ochrony zdrowia
– System zarządzania rozwojem kraju
– System edukacji
– System transportowy
– System ubezpieczeń społecznych
– System sądownictwa
– System nauki
– System podatkowy
– System monetarny

11  Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, Dz.U. 1996 
nr 10 poz. 56.

12  Ibidem, art. 1 ust. 1.
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– System transferu technologii
– System transferów społecznych
– System polityki społecznej
– System usług publicznych
– System planowania przestrzennego
– System energetyczny

Są to niektóre ze 174 połączeń słowa system w przywoływanym już pla-
nie rozwoju, stanowiące reprezentatywną, ze względu na swój charakter, 
próbkę systemów państwa, które są nastawione albo na świadczenie usług 
obywatelom, albo na procesy i zasilenia wewnętrzne.

Wartości

Wartości Polski zapisane są w preambule Konstytucji. Są to (w porządku 
pojawiania się w tekście):
– prawda, 
– sprawiedliwość, 
– dobro,
– piękno,
– kultura zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólno-

ludzkich wartościach,
– rzetelność,
– sprawność,
– odpowiedzialność,
– wolność,
– godność człowieka,
– solidarność.

Przedstawione wartości można uznać za uniwersalne dla tzw. cywilizacji 
łacińskiej i wątpliwe, czy stanowią one jakiś wyróżnik wobec innych państw 
europejskich. Oczywiście, w kontekście państw o innej kulturze dominują-
cej, różnice są znaczne i determinują każdy element życia jednostek, od ich 
podejścia do pracy, poprzez wiarę, do postawy wobec konfliktów.

Kwalifikacje personelu

Kwalifikacje osób zatrudnianych przez państwo Polskie są trudne do okre-
ślenia wobec spektrum realizowanych funkcji oraz liczby pracowników. Wia-
domo jedynie, że zatrudnienie na wyższych szczeblach odbywa się na zasa-
dzie konkursu (czy to wybory, czy procedura rekrutacyjna na Prezesa ZUS).
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Sytuacja inaczej wygląda w przypadku resortu obrony; można w nim 
wyróżnić personel cywilny, którego kwalifikacje są równie trudne do okre-
ślenia jak w przypadku reszty służby cywilnej, oraz personel wojskowy, 
o którym można powiedzieć, że ma zdolności z zakresu szeroko pojętej 
wojskowości (żołnierze, inżynierowie, medycy itd.).

Kwalifikacje całej organizacji należy uznać (wobec pozycji gospodar-
czej) za umiarkowane, trzeba jednak zauważyć, że państwo jeszcze istnieje, 
więc jakieś kompetencje w zakresie obronności (również poprzez dyplo-
mację i ogólne funkcjonowanie struktur) przejawia.

Style kierowania

Styl kierowania państwem jest określany przez system partyjny, system 
rządów, reżim polityczny. W ujęciu bardzo szerokim panuje styl auto-
kratyczny, gdzie władza wybrana przez większość wyborczą narzuca 
reszcie rzeczywistość.

Można uznać, że władze państw demokratycznych mają zwyczaj prze-
chodzić między dwoma stylami kierowania państwem: w zależności od tego, 
czy wybory są blisko, będzie to styl przyjacielski lub styl wyizolowany.

Pracownicy

Trudno określić jakąś jednorodną postawę wobec rozwijania zdolności 
pracowników. Wspólnicy państwa (obywatele) nie posiadają wykształco-
nych zdolności kontrolnych, wobec czego zarząd (organy państwa) rzadko 
jest stymulowany do rozwoju.

Na niższych szczeblach organizacji występują szkolenia pracowni-
ków, jednak wobec braku weryfikacji rynkowej niemożliwe jest ustale-
nie ich wartości.

Charakterystyka systemu bezpieczeństwa narodowego

Cele i zadania systemu

Celem systemu bezpieczeństwa narodowego jest zapewnienie przetrwania 
i rozwoju państwa oraz możliwości realizacji interesu narodowego.

Realizacja tego celu wymaga postawienia diagnozy obecnego stanu sys-
temu i wyznaczeniu kierunku zmian, co również wpływa na określanie za-
dań. Obecnym celem głównym strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa 
narodowego jest „wzmocnienie efektywności i spójności systemu bezpie-
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czeństwa narodowego”13. Zakłada się bowiem, że problemem nie są za-
soby wojska, lecz ich organizacja. W świetle tych celów widać, iż system 
proponowany zakłada autokorektę, która pozwoli na bieżąco zwiększać 
sprawność całego układu. Ta zdolność do uczenia się i czerpania wyników 
jako danych wejściowych w obecnej perspektywie strategicznej jest naj-
istotniejszym zadaniem pośrednim systemu bezpieczeństwa narodowego. 
Ponadto można wyróżnić następujące zadania związane ze strategią14: 
– kształtowanie stabilnego międzynarodowego środowiska bezpieczeń-

stwa w wymiarze regionalnym i globalnym;
– umocnienie zdolności państwa do obrony;
 -rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego;
– zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa;
– tworzenie warunków do rozwoju zintegrowanego systemu bezpieczeństwa.

Niezależnie od zadań wynikających z bieżącej strategii, Biała Księga 
Bezpieczeństwa Narodowego RP określa następujące zadania (powiązane 
z podsystemami systemu bezpieczeństwa narodowego):
– stałe utrzymywanie gotowości do skutecznego reagowania na zagrożenia 

dla niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP oraz zaangażowa-
nia w różnego rodzaju międzynarodowych operacjach bezpieczeństwa;

– działania służby zagranicznej na rzecz bezpieczeństwa, tj. wzmacnianie 
spoistości, wiarygodności i skuteczności obecnych sojuszy i powiązań 
międzynarodowych oraz rozwój relacji ze wschodzącymi potęgami;

– wspieranie bezpieczeństwa krajowego i pomoc społeczeństwu (odpadki 
militarne, katastrofy naturalne, nienaruszalność granic);

– pomoc w ewakuacji obywateli polskich z zagranicy w sytuacji zagroże-
nia ich życia;

– współdziałanie przy unowocześnianiu i  przebudowie przemysłowego 
potencjału obronnego Polski stosownie do potrzeb narodowych;

– udział w  weryfikacji przestrzegania porozumień dotyczących kontroli 
zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, 
w tym zwłaszcza w celu przeciwdziałania niekorzystnym zmianom sto-
sunku sił wojskowych w regionie;

– budowa środków zaufania w stosunkach z Rosją (na zasadzie wzajem-
ności) przez rozszerzenie współpracy wojskowej w ramach istniejących 
możliwości wynikających z członkostwa w NATO;

13  Strategia rozwoju systemu… op.cit., s. 38
14  Ibidem
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– wnoszenie wkładu w rozwój wojskowych zdolności UE w zakresie re-
agowania kryzysowego;

– rozwijanie zdolności przyjęcia na terenie Polski sojuszniczych sił 
wzmocnienia oraz prowadzenia ćwiczeń przygotowujących do wspól-
nych operacji;

– dążenie do rozszerzania współpracy wojskowej między NATO a  UE 
na zasadzie komplementarności;

– prowadzenie działań wywiadowczych informujących o istniejących 
lub potencjalnych zagrożeniach interesu narodowego (energetycznych, 
związanych z proliferacją broni masowego rażenia, surowcami) oraz 
wspomagających wojska w prowadzonych operacjach militarnych;

– biały wywiad, tj. analiza danych z ogólnodostępnych źródeł, mających 
wpływ na bezpieczeństwo;

– kontrwywiad: przeciwdziałanie szpiegostwu, dywersji, korupcji i naru-
szeniu bezpieczeństwa informacyjnego;

– angażowanie krajowych zasobów wiedzy i kapitału do modernizacji 
technicznej wyposażenia wojska;

– osłona kontrwywiadowcza dla utrzymania ładu i stabilności państwa;
– utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
– zwalczanie terroryzmu i ekstremizmu politycznego;
– ochrona informacji niejawnych;
– zapewnienie cyberbezpieczeństwa;
– ochrona najważniejszych organów władzy i administracji publicznej;
– ochrona obszarów, obiektów czy urządzeń ważnych dla obronności, in-

teresu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego bądź in-
nych ważnych interesów państwa;

– bezpieczeństwo transportu.

Elementy tworzące system

Należy w pierwszej kolejności omówić podsystemy, jakie tworzą system 
bezpieczeństwa narodowego. W ostatnich latach można zauważyć trend 
dążący do optymalizacji wykorzystania środków; przejawia się on w in-
tegrowaniu funkcji bezpieczeństwa, tj. systemu obronnego i systemu za-
rządzania kryzysowego w system bezpieczeństwa narodowego. Z tego 
względu elementy go budujące będą coraz bardziej urozmaicone. Dotąd 
wyróżnione są następujące podsystemy:
– Podsystem kierowania:
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– „tworzą [go] organy władzy publicznej i kierownicy jednostek organiza-
cyjnych, które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodo-
wym oraz organy dowodzenia Sił Zbrojnych RP”15 – patrz: struktura MON

– Podsystemy wykonawcze:
– spraw zagranicznych
– obronności
– służb specjalnych (wywiadu)

Ponadto nie włączony, jednak pozostający w ciągłej relacji jest system 
wsparcia bezpieczeństwa państwa. W Strategii Rozwoju Systemu Bezpie-
czeństwa Narodowego system wsparcia bezpieczeństwa – jego elementy – 
zdefiniowany jest następująco: „Należą do nich między innymi ochrona 
infrastruktury krytycznej oraz system rezerw strategicznych, a także sze-
reg uzupełniających, szczegółowych systemów operacyjnych (np. system 
ochrony granicy państwowej, system przeciwpowodziowy, system ochro-
ny danych osobowych i informacji niejawnych). Ich rozwijanie służy uzy-
skaniu odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym 
na sytuacje nadzwyczajne i nieprzewidywalne zdarzenia.”16

Jeżeli chodzi o podmioty, które wchodzą w skład systemu, to Strategia 
Rozwoju SBN określa sytuację następująco: „System bezpieczeństwa na-
rodowego tworzą wszystkie odpowiedzialne za bezpieczeństwo w świetle 
Konstytucji RP i właściwych ustaw organy oraz instytucje należące do władz 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, w tym parlament, Prezy-
dent RP, Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów, centralne organy admi-
nistracji rządowej oraz inne państwowe urzędy centralne i instytucje pań-
stwowe. Istotnymi jego elementami są siły zbrojne oraz służby i instytucje 
rządowe zobowiązane do zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom ze-
wnętrznym, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań 
ratowniczych oraz ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych, 
a także władze samorządowe oraz inne podmioty prawne, w tym przedsię-
biorcy tworzący przemysłowy potencjał obronny oraz realizujący zadania 
z zakresu obronności państwa”17.

Jak łatwo można to zauważyć, lista organów jest dosyć płynna; uszcze-
gółowić ją można za pomocą pozycji wydatków w budżecie. Niestety, na-
wet pozycje budżetowe nie są w stanie przekazać całego obrazu sytuacji 
(co się kryje za pozycjami „pozostała działalność”?).

15  Ibidem, s. 15.
16  Ibidem.
17 Ibidem.
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Niematerialne zasoby wykorzystywane w systemie

Zasoby niematerialne stanowią dużą część systemu bezpieczeństwa naro-
dowego. Z jednej strony, co oczywiste, widać kosztowne wyposażenie woj-
skowe, z drugiej wiadomo, iż zapewnianie bezpieczeństwa i przewagi nad 
przeciwnikami angażuje pozyskiwanie informacji, do którego trzeba m.in.:
– koneksji i kontaktów operacyjnych,
– umiejętności interpersonalnych i wysokiego poziomu motywacji,
– środków finansowych

Projektowanie strategii oraz infrastruktury technicznej angażuje wyso-
ki poziom wiedzy specjalistycznej.

Niestety, struktura wewnętrzna (know-how, procesy, systemy wewnątrz 
organizacji itd.) oraz zewnętrzna (wizerunek, relacje z otoczeniem) będą-
ce elementami zasobów niematerialnych pozostają niewykorzystane w od-
powiednim zakresie; dopiero tworzy się właściwy kształt wykorzystania 
procesów, zaplecza informatycznego i systemów administracyjnych. Jest 
to związane z przebiegającą właśnie modernizacją armii.

Relacje z nadsystemem

Jak zostało już wspomniane w pracy, nadsystemem w tym przypadku jest 
całe Państwo Polskie. Relacje z nadsystemem zostały przedstawione w czę-
ści za pomocą załącznika do budżetu: generalnie system bezpieczeństwa 
narodowego pobiera z nadsystemu środki finansowe i decyzje personalne 
wysokich stanowisk, a zwraca wynik w postaci informacji i bezpieczeństwa 
(a także wyników realizacji wszystkich innych jego zadań). Niezależnie 
od tego, ze względu na członkostwo Polski w Organizacji Paktu Północno-
atlantyckiego, system obronny RP jest również podsystemem obronnym 
całej organizacji. Relacje występują tutaj za pośrednictwem Dowództwa 
Sił Połączonych NATO. Przykładem jest chociażby objęcie stanowiska sze-
fa sztabu przez generała broni Janusza Adamczaka18, czy wspólne operacje 
militarne i manewry wojskowe.
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Abstract

This paper describes basic way to use armored cars in VIP protection. It 
shows how it should look control and protection of the vehicle at a stand-
still, and recognizable for the presence of explosives. In addition, it shows 
the composition cavalcade and responsibilities sectors security agents.
Keywords: security agent, car, Very Important Person, security, sectors 
of responsibility, cavalcade. 

Abstrakt

Niniejszy artykuł opisuje podstawowy sposób wykorzystania samocho-
dów opancerzonych w ochronie VIP. Ukazuje jak powinna wyglądać kon-
trola oraz zabezpieczenie pojazdu podczas postoju, a także rozpoznanie 
go pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Ponadto przedstawia 
skład kawalkady oraz sektory odpowiedzialności agentów ochrony.
Słowa klucze: agent ochrony, samochód, VIP, bezpieczeństwo, sektory od-
powiedzialności, kawalkada.

Autor artykułu, podobnie jak Jarosław Kaczyński, zauważa, że „w ciągu 
ostatnich dziesięcioleci świat stał się bardzo niebezpieczny dla polityków 
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i znanych osobistości – są dziś obiektami regularnych ataków z przyczyn 
politycznych i wielu innych. Służby wywiadowcze informują o organi-
zacjach terrorystycznych i przestępczych, w których są setki gotowych 
na wszystko zabójców. Jeśli dodamy do tego zagrożenie, jakie stanowią 
psychopatyczni mordercy, potrzeba ochrony staje się zrozumiała”1. Z dnia 
na dzień planowane są liczne zamachy i wdrażane zostają one do życia. 
Ochrona ludzi wysoko postawionych odbywa się nie tylko w formie zasła-
niania ich własnym ciałem. W dobie postępu technicznego i technologicz-
nego powstają samochody opancerzone, które w sposób odpowiednio za-
projektowany i wykorzystywany zwiększają poziom bezpieczeństwa osoby 
ochranianej. „Mówiąc o samochodach opancerzonych (przystosowanych 
dla VIP-ów) nasuwa się pytanie dlaczego zginął prezydent John Fitzgerald 
Kennedy, papież Jan Paweł II padł ofiarą zamachu, a dlaczego Jose Maria 
Aznar – premier Hiszpanii podczas zamachu przygotowanego przez ETA2 
żyje do dziś? Odpowiedź jest jedna: jechał samochodem opancerzonym”3. 

Artykuł pozwala autorowi przybliżyć tematykę dotyczącą sposobu wy-
korzystania pojazdów opancerzonych. Ukazuje jak zapewniane jest bez-
pieczeństwo w czasie podróży i przed nią. Przedstawia czynności dokony-
wane podczas kontroli samochodu, sprawdzenia go pod kątem obecności 
materiałów wybuchowych, a także jego należytego zabezpieczenia w trak-
cie postoju. Zawarte są tu ponadto informacje odnośnie pojazdów wyko-
rzystywanych w ochronie, kolumny jaką tworzą, gdy się przemieszczają 
oraz sposób wsiadania i wysiadania. Opisuje również sektory odpowie-
dzialności agentów podczas realizacji zadań.

Bezpieczeństwo VIP-a oraz całego konwoju podczas podróży i nie tyl-
ko stanowią bardzo ważny aspekt w ochronie. Jest to uwarunkowane tym, 
że gdy zginie ochroniarz nie dostanie on wówczas wynagrodzenia. Nato-
miast, gdy przez luki w ochronie dojdzie do śmierci VIP-a, wtedy nie bę-
dzie miał kto zapłacić za wykonywane działania. Peter’a Consterdine’a pi-
sze, że „biorąc pod uwagę styl życia sławnych i bogatych, podróże stanowią 
regularny aspekt bytu większości VIP-ów. Najważniejszą cechą w ochronie 
jest przygotowanie i nigdzie nie będziesz miał tyle pracy przygotowaw-
czej, jak przy podróży i wszystkim, z czym ona się wiąże, zwłaszcza je-

1  J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych, Ochrona osób, wyd. GWP, Gdańsk 2009, s. 13.
2  ETA  (eu. Euskadi Ta Askatasuna)  – Kraj Basków i Wolność, http://sjp.pwn.pl/so/

ETA;4432264.html (data dostępu: 03.06.2016r.)
3  K. Chmielarz, BODYGUARD, Wyd. Skorpion, Tarnów 1999, s. 141.
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żeli podróż będzie zagraniczna. Dobre przygotowanie pozwoli Ci działać 
z wyprzedzeniem oraz inicjatywą, a nie tylko reagować na sytuacje kryzy-
sowe”4. Autor trafnie określił życie jakie prowadzą osoby sławne czy boga-
te. Coraz więcej podróżują nie tylko zwiedzając świat, ale również w celu 
załatwiania spraw biznesowych. Każda taka planowana wyprawa musi być 
starannie przygotowana. Wówczas bezpieczeństwo podczas podróży może 
zostać utrzymane na wysokim poziomie. Jednak samo zaplanowanie tra-
sy wiąże się z szeregiem innych czynności związanych z wykorzystaniem 
pojazdu. W zależności od tego czy podróż będzie odbywać się stosunko-
wo blisko, czy też za granicę planowanie i przygotowanie wyjazdu będzie 
rozciągać się w czasie. Wiąże się to z aspektami na trasie, które muszą być 
brane pod uwagę. W podróży zagranicznej będzie ich więcej, gdyż trasa 
przejazdu będzie dłuższa, a sam wyjazd zostanie zaplanowany z dużym 
wyprzedzeniem. Natomiast podróż codzienna obejmie swym zakresem 
działań mniejszy obszar, ale jest równie ważna. Wyjazdy codzienne wiążą 
się z rutyną i są najczęściej nieoczekiwane. Nieplanowane i spontaniczne 
podróże są jednak stosunkowo bezpieczne, gdyż zamachowcy nie maja 
dostatecznych danych i czasu na przygotowania. Zaś długie podróże po-
zwalają agresorom na zdobycie informacji i zaplanowanie ataku. Sprawia 
to, że taki wyjazd musi być skrupulatnie i dokładnie zaplanowany. Podczas 
przejazdu należy zapewnić VIP-owi maksymalne możliwe bezpieczeństwo 
i komfort podróży. W miarę możliwości należy zapewnić mu prywatność. 
W samochodzie nie ma jednak tego problemu. Ważne z punku widzenia 
bezpieczeństwa podróży jest również pilnowanie i zabezpieczenie bagażu. 
Powinien on być obserwowany na okrągło, a gdy to możliwe jeden z człon-
ków ochrony winien zajmować się cały czas jego pilnowaniem. Wszystko 
po to, aby bagaż w takim stanie jakim został zapakowany był cały czas, 
a osoby postronne nie miały do niego dostępu5. To jednak nie koniec. 
Samo sprawdzenie pojazdu VIP-a pod tym kątem nie jest wszystkim. Aby 
każdy szczegół był dopięty na ostatni guzik należy dokonać sprawdzenia 
całego konwoju i odpowiednio dobrać samochody. Pozwoli to na zniwelo-
wanie ewentualnych niespodzianek podczas podróży. 

Najważniejszym pojazdem bez wątpienia jest pojazd VIP-a. Jednak sa-
mochody ochrony także muszą być w nienagannym stanie. Sprawdzenie 

4  P. Consterdine, Poradnik współczesnego bodyguarda. Nowoczesna ochrona, wyd. Bello-
na, Warszawa 2009, s. 125.

5  P. Consterdine, Poradnik współczesnego bodyguarda …, op. cit., s. 125, 127.
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konwoju pozwoli na bezpieczną podróż. Trzeba upewnić się, czy każda 
procedura została przeprowadzona przed odjazdem. Należy przeszukać 
każdy pojazd przed przystąpieniem do przejazdu. Sprawdzić je pod kątem 
możliwości umieszczenia w nich materiałów wybuchowych i innych sub-
stancji zagrażających życiu i zdrowiu. Pojazdy, aby zapewnić odpowiednią 
ochronę muszą być wzmocnione i należeć do pojazdów specjalistycznych 
przeznaczonych do tego typu działań. Pojazd VIP-a oraz pojazd wspar-
cia powinny charakteryzować się jak najbardziej zbliżonymi parametrami 
(moc, waga, przyspieszenie itp.). W zależności od warunków jakie panują 
na drodze oraz pory roku ważny jest dobór odpowiedniego samochodu. 
Zimą z napędem na cztery koła. Niekoniecznie musi to być pojazd tere-
nowy, ale gdy panują warunki zimowe należy ponadto upewnić się czy 
samochód został wyposażony w zimowe opony. Natomiast w lecie samo-
chody winny być wyposażone w klimatyzację. Zapewnia to komfort jazdy 
VIP-a, a przy tym sprawia, że pracownicy są w pełni sił do działań. Za kie-
rownicą powinna zasiąść osoba, która w stopniu niemal perfekcyjnym zna 
prowadzony samochód. Wiedzieć jak się zachowuje w różnych sytuacjach. 
Ponadto musi być zaradna w sprawach mechanicznych w celu usunięcia 
drobnych usterek. Kierowca taki ma obowiązek posiadania odpowiednich 
przeszkoleń. W razie zagrożenia, by spełniać swoją rolę sprawdza usta-
wienia fotela, lusterek czy zapięcie pasów bezpieczeństwa. Pozwala mu 
to na prowadzenie pojazdu w pełni nad nim panując. Utrzymuje on czy-
stość w samochodzie. Musi mieć wszystko pod ręką i upewnić się, że każda 
niezbędna mu rzecz działa jak należy. Przed odjazdem, dysponując dosta-
tecznie czasem, sprawdza ogólny stan pojazdu. Powinien również poin-
struować VIP-a w jaki sposób ma się zachować podczas zagrożenia. Nato-
miast osoba ochraniana, gdy zobaczy coś co wydaje się podejrzane winna 
zawiadomić o tym kierowcę, bądź innego członka ochrony. To jednak nie 
koniec. Zanim pojazdy ruszą musi zostać sprawdzony szereg czynności. 
Silnik powinien osiągnąć temperaturę umożliwiającą jego prace na mak-
symalnych osiągach. Pozwala to na prowadzenia działań na możliwie naj-
wyższym poziomie. Z kolei zespół musi upewnić się, że wszystkie wejścia 
do samochodu zostały zamknięte (drzwi, okna, szyber dach, bagażnik). 
Szczelnie zamknięty pojazd pozwala na wykorzystanie w pełni jego cech. 
Jednak niekiedy występują sytuacje, gdzie okna pojazdu otwarte są nie-
znacznie. Dochodzi do tego tylko w razie konieczności. Osoba ochraniana 
ma zajmować miejsce na tylnych siedzeniach. Patrzy ona na skos w stro-
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nę kierowcy. Mając VIP-a w pojeździe należy liczyć się również z tym, 
że może zostać ranny podczas wsiadania do pojazdu. W związku z tym 
niezbędne jest by w przestrzeni pasażerskiej była apteczka. Nie w bagaż-
niku, gdyż dostęp do niej jest wówczas utrudniony. W bagażniku z kolei 
powinny się znaleźć rzeczy, które są w każdym samochodzie (gaśnica, za-
pasowe żarówki, paski, a w razie niesprawnego akumulatora kable do od-
palania). Ponadto w każdym samochodzie kolumny musi się znaleźć mapa 
trasy, z którą perfekcyjnie zaznajamia się kierowca. Kiedy dojdzie do ataku 
będzie musiał reagować, a nie czytać mapę. Podczas takiego zdarzenia nie-
zbędne jest także zapewnienie odpowiedniej łączności między samocho-
dami kolumny6. Niezbędne jest więc upewnienie się czy systemy odpowie-
dzialne za łączność działają poprawnie i nie są uszkodzone. W zależności 
od rodzaju pojazdów mogą pojawić się jeszcze inne rzeczy do sprawdze-
nia7. Podróż samochodem nie jest wszystkim. VIP nie spędza w nim ca-
łego swojego czasu. Przed przystąpieniem do działań, a także po dotarciu 
na miejsce osoba ochraniana opuszcza pojazd. Ochrona podąża za nią. 
Wszystko po to, aby kolejne wejście do pojazdu było bezpieczne. Pomimo 
wyjścia VIP-a z pojazdu, pojazd powinien być pilnowany bez przerwy. 

Zabezpieczenie pozostawionego pojazdu jest jednym z zadań jakie mu-
szą być realizowane, aby zapewnić bezpieczeństwo VIP-a. „Prawdziwą głu-
potą byłoby opuścić rezydencję i wylecieć w powietrze w swoim własnym 
samochodzie. Pojazd powinien być zabezpieczony, a kiedy nie jest używa-
ny, powinien być schowany w garażu i pozostawiony pod nadzorem, na-
wet na terenie rezydencji”8. W zależności od stopnia zagrożenia samochód 
może zostać zabezpieczony w różny sposób. W czasie, gdy poziom ten jest 
podwyższony pojazd powinien być pilnowany dzień i noc na okrągło. Po-
nadto winien znajdować się w zamkniętym garażu i mieć włączony alarm. 
Wymaga to udziału wielu zaufanych ludzi. Jest to ciężkie do osiągnięcia 
właśnie ze względu na zasobność czynnika ludzkiego do zadań. Jednak 
celem takich działań jest dostosowanie poziomu zabezpieczeń do pozio-
mu niebezpieczeństwa. Musi ono być na odpowiednim poziomie. Nawet 
samochód pozostawiony bez nadzoru na kilka sekund wymaga ponowne-
go przeszukania i zabezpieczenia. Wszystko ze względów bezpieczeństwa. 
W ciągu kilku sekund można założyć ładunek. Ponowne przeszukanie 

6  Cf. P. Consterdine, Poradnik współczesnego bodyguarda …, op. cit., s. 178‒179.
7  Ibidem, s. 178‒179, 181.
8  Ibidem, s. 138.
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ma na celu wykrycie podłożonego ewentualnie ładunku wybuchowego. 
Może ono odbywać się w różnym stosunku czasowym. Wszystko jest uza-
leżnione od poziomu zagrożenia. Jeżeli mamy do czynienia z zagrożeniem 
nieznacznym lub nie ma przesłanek, że może zaistnieć, wówczas sprawdze-
nie ograniczy się do pobieżnego przeglądnięcia samochodu. Natomiast, 
gdy dochodzi do przesłanek świadczących o wysokim niebezpieczeństwie, 
to samochód może być sprawdzany godzinami. Krok po kroku z dużą do-
kładnością. Ten typ przeszukania najczęściej może zaistnieć np. w zespo-
łach ochrony rządowej. Jest to jednak rzadkością, ponieważ sprawniejszą 
czynnością będzie zabranie innego samochodu9. Strzeżony pojazd bę-
dzie bezpieczniejszy, gdy będzie zależało VIP-owi na czasie. Kiedy samo-
chód nie jest pod stałą obserwacja staje się łatwym punktem terrorystów. 
W zależności od dysponowanego czasu, są oni w stanie podłożyć bombę 
w różnym miejscu. Dzięki specjalnym urządzeniom ochrona jest w sta-
nie ujawnić taki ładunek. Jednak czasami, gdy zostanie on umiejscowiony 
w trudno dostępnym miejscu to powierzchowne sprawdzenie może oka-
zać się nieskuteczne. Nie wykryje materiału wybuchowego. Wybuch może 
zniszczyć nie tylko wyznaczony cel, ale również strefę w odległości na jaką 
zadziała podłożony ładunek. Terroryści w dzisiejszych czasach są coraz 
bardziej pomysłowi. Podkładany ładunek może być widoczny gołym 
okiem. Jednak należy zwracać uwagę także na przedmioty codziennego 
użytku, które nie mają wyglądu bomby. Może ona zostać ukryta wewnątrz 
różnych opakowań np. w kartonie po soku, czy opakowaniu po płatkach 
śniadaniowych. Terroryści nie są zazwyczaj amatorami. Wiedzą co robią, 
dlatego ważne jest, aby zabezpieczenie pojazdu było na wysokim pozio-
mie i nie odbywało się w sposób rutynowy. Ochrona VIP-a musi zwracać 
uwagę na wszystko aby zapewnić należyty poziom bezpieczeństwa. Na-
wet podczas pozostawienia samochodu na terenie rezydencji podlegającej 
ochronie, kierowca powinien codziennie sprawdzić pojazd. Sposób spraw-
dzenia uwarunkowany jest od poziomu występującego zagrożenia. Nato-
miast podczas prac serwisowych któryś z pracowników ochrony zostaje 
wyznaczony do doglądania pracy serwisantów. Aczkolwiek, gdy jest to sa-
mochód nowo zakupiony to powinna zostać przeprowadzona całościowa 
kontrola i przeszukanie pojazdu. Podłożenie niewielkiego ładunku z wy-
korzystaniem magnesu zajmuje bardzo krótki okres czasu. Odwrócenie 
się ochrony na ułamek sekundy może dać potencjalnym zamachowcom 

9  Cf. Ibidem, s. 138. 
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szanse na jego podłożenie. Należy zawsze zabezpieczać pojazd przed oso-
bami trzecimi. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Wówczas, gdy na doda-
tek istnieją przesłanki zagrożenia, należy dokonać rozpoznania pojazdu 
pod kątem obecności materiałów wybuchowych10.

„Przeszukanie […] środków transportu pod względem obecności ma-
teriałów wybuchowych i urządzeń eksplodujących powinno być prowa-
dzone przez specjalnie przygotowane i wyposażone do tego celu zespoły 
agentów pirotechników. Zakres szkolenia specjalistów pirotechników obej-
muje przede wszystkim tematykę związaną z działaniem materiałów wybu-
chowych i urządzeń eksplodujących, rozpoznaniem ich oraz typowaniem 
miejsc, w których mogą być podkładane. Wykonywanie tego typu zadań 
przez ludzi i zespoły bez odpowiedniego przygotowania stanowi zagrożenie 
dla tych osób i nie gwarantuje, że urządzenia eksplodujące zostaną odna-
lezione”11. Jak stwierdza Jarosław Kaczyński, przeszukania takiego muszą 
dokonać osoby przeszkolone. Jest to oczywiste z tego względu, iż osoba nie-
mająca o tym pojęcia nie dokona takiej czynności w sposób prawidłowy. 
Może ona pominąć istotne elementy pojazdu do sprawdzenia i tym samym 
doprowadzić do tego, że VIP wsiądzie do samochodu, w którym znajduje się 
materiał wybuchowy. Efekt tego może być tragiczny w skutkach.

Podłożenie ładunku wybuchowego w samochodzie określonej osoby 
jest zamachem na jej życie. Wiąże się to z tym, że rozpoznania takiego 
samochodu muszą dokonywać przeszkolone osoby. Podczas takich dzia-
łań zobowiązują się zachować maksymalne bezpieczeństwo. Materiały 
takie są niebezpieczne i w zależności od sposobu zapłonu mogą eksplo-
dować w każdym momencie. Ładunki mogą zostać umieszczone w róż-
ny sposób i w różnorakich miejscach np.: ładunek może zostać podpięty 
do kabli zapłonowych (uruchomienie silnika zainicjuje wybuch ładunku), 
umieszczony blisko silnika lub układu wydechowego (detonacja nastę-
puje na skutek wytwarzanej przez pojazd temperatury), umiejscowiony 
w luźnym miejscu w okolicach deski rozdzielczej, pod maską pojazdu, 
w siedzeniu (detonacja pod naciskiem), w drzwiach (detonacja na sku-
tek otwarcia drzwi) albo w bagażniku12. Tak naprawdę w każdym miejscu 
może znaleźć się ładunek, a jego detonacja może odbyć się drogą radiową. 
Zważając na to, należy do każdego pojazdu i każdego rozpoznania pod-

10  Ibidem, s. 138‒140.
11  J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych …, op. cit., s.185‒186.
12  Cf. Ibidem, s. 195. 
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chodzić indywidualnie i nie poddawać się rutynie. Przystępując do tego 
typu czynności (przeszukania i rozpoznania) należy najpierw sprawdzić 
otoczenie pojazdu. „Podczas sprawdzania otoczenia samochodu człon-
kowie ochrony osobistej szukają śladów, znaków manipulowania przy 
samochodzie lub przedmiotów niewiadomego pochodzenia”13. Zwraca 
się wówczas uwagę na ewentualne ślady jakie mógł zostawić potencjalny 
zamachowca (np.:  ślady butów, ślady opon, ślady ukazujące wchodzenie 
do samochodu itp.). Następnie dokonuje się oględzin samochodu zwraca-
jąc uwagę m.in. na: odciski palców na karoserii czy widoczne ślady prób 
otwierani poszczególnych elementów samochodu. Należy również zwrócić 
uwagę na podwozie samochodu. Doglądając wszelkich odkrytych części 
i innych, gdzie tylko istnieje taka możliwość. Sprawdzanie takie powinno 
dokonywać się bez dotykania pojazdu za pomocą lusterka inspekcyjnego. 
Gdy wszystko jest w porządku na tym etapie przystępuje się do spraw-
dzenia komory silnika oraz otwarcia drzwi. Nie odbywa się to szybko. 
Do otwarcia drzwi i maski dochodzi na odległość wykorzystując przy tym 
linkę. Pozwoli to na sprawdzenie czy otwarcie tych elementów nie dopro-
wadzi do wybuchu. Po sprawdzeniu komory silnika oraz rozpoznaniu 
samochodu z zewnątrz, przechodzi się do przestrzeni pasażerskiej oraz 
bagażnika. Tu przeszkoleni agenci zaczynają od elementów obicia drzwi 
i mat podłogowych. Podczas każdej z wykonywanej czynności zwraca się 
uwagę na ślady czy doszło do naruszenie jakiegoś elementu przez osobę 
z zewnątrz. Kolejnym sprawdzanym elementem powinny być siedzenia, 
podłokietniki, schowki, obudowy świateł wewnętrznych, popielniczka 
z przodu i gdy samochód został wyposażony to i z tyłu. Elementy pojaz-
du nie są jednak wszystkim. W pojeździe zespół sprawdzający może tak-
że znaleźć jakieś nieznane mu pakunki czy przedmioty. Wówczas traktują 
je oni jako potencjalny ładunek, który może wybuchnąć w każdej chwili. 
Przechodząc w tylna część samochodu przeszkoleni agenci sprawdzają 
bagażnik. Otwierany jest on podobnie jak drzwi i maska – na odległość. 
Po bezpiecznym otwarciu bagażnika należy sprawdzić całe jego wyposa-
żenie wraz z matą podłogową oraz światłami. Cały proces trwa stosun-
kowo długo. Ma to jednak na celu zweryfikowanie bezpieczeństwa jakie 
samochód da VIP-owi. Jest to więc niezbędna czynność, która musi zostać 
przeprowadzona skrupulatnie i szczegółowo. Przeszukanie takie daje pew-
ność, że wszystko jest w porządku. Jednak może się zdarzyć, że zostanie 

13  K. Chmielarz, BODYGUARD…, op. cit., s. 237.
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wykryty materiał wybuchowy. W takim wypadku należy zabezpieczyć sa-
mochód poprzez odgrodzenie go w bezpiecznej odległości oraz dopilno-
wanie by nikt się nie zbliżał do oznaczonego pojazdu. Przeszkolony zespół 
neutralizuje ładunek. Po usunięciu go z pojazdu kontynuuje się przeszu-
kanie doprowadzając do jego końca. Prawidłowe rozpoznanie daje gwa-
rancję, że pojazd VIP-a jest bezpieczny14. Kiedy jednak czas w życiu osoby 
ochranianej odgrywa bardzo ważną rolę wykorzystany może zostać inny 
sprawdzony już wcześniej pojazd o podobnej klasie i standardzie, a który 
wchodzi w skład kawalkady.

Podczas ochrony VIP-a używa się kilku samochodów. Najważniejszy 
jest ten, w którym podróżuje osoba ochraniana. Jest to pojazd główny. 
Prócz niego w szyku podczas przejazdu uczestniczą samochody ochrony 
oraz samochód zapasowy, który zazwyczaj spełnia rolę pojazdu ochrony. 
Pojazd główny jest w samym środku pierścienia zabezpieczającego. Sta-
nowi bowiem centralny pierścień ochronny15. W samochodzie tym prócz 
VIP-a musi znaleźć się kierowca, a po jego prawej stronie, na miejscu pa-
sażera zasiąść winien agent ochrony bezpośredniej. Obie te osoby są zo-
bowiązane posiadać dużą wiedzę i doświadczenie związane z prowadze-
niem pojazdu w sposób uwzględniający szyki ochronne. Dzięki takim 
umiejętnością w razie zagrożenia mogą oni w sposób skuteczny reagować. 
Do ochrony VIP-a za pomocą samochodu używa się pojazdów, które nie 
wyróżniają się znakami szczególnymi. Nie są w żaden sposób oznakowane. 
Pojazd taki musi być zamknięty, co zapewnia mu ochronę przed pociskami 
lub innymi przedmiotami zmierzającymi w jego stronę, zgodnie z norma-
mi wyznaczonymi przez producenta samochodu. Zasunięte szyby również 
dają dużą ochronę w szczególności jeżeli są przyciemnione. Wówczas nie 
widać kto, ani czy w ogóle ktoś siedzi w samochodzie. Identyfikacja celu 
zostaje utrudniona. Silniki pojazdów głównych wyposażone są w wysoko 
konne jednostki. Pozwala to na jak najszybszą ucieczkę podczas zaistnienia 
zagrożenia i wykonywania przez kierowcę szyków ochronnych w jak naj-
krótszym czasie. Wnętrze musi być przestronne i dawać swobodę nie tylko 
pasażerom, ale również kierowcy. Odpowiednia ilość miejsca pozwala mu 
na wykonywanie manewrów bez utrudnień. Z kolei hamulce tarczowe po-
zwolą na skuteczniejsze hamowanie. Ważne dla samochodu głównego jest 
również to aby był wyposażony w system, który sam pompuje koła. Gdy 

14  J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych …, op. cit., s. 195‒197, 202‒204, 208.
15  Cf. Ibidem, s. 96.
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dojdzie do przebicia opony, a samochód znajdzie się pod ostrzałem należy 
ewakuować się z takiego miejsca. Opona bez powietrza utrudni tę możli-
wość, a dzięki takiemu systemowi będzie można odjechać. Ponadto, żeby 
wspomóc pracę kierowcy samochód powinien zostać wyposażony również 
w GPS16. Ułatwi mu to orientację w terenie, a osobą kierującym akcją po-
zwoli zlokalizować położenie pojazdu. Dobrze jest także, gdy fotel pasażera 
jest obrotowy. Dzięki temu podczas ostrzału agent ochrony bezpośredniej 
może w sposób szybki zasłonić VIP-a swoim ciałem. Z pojazdu powinna 
być dobra widoczność umożliwiająca obserwację, co dzieje się z każdej 
jego strony. Ponadto powinien on zostać wyposażony w sprzęt umożli-
wiający działania podczas ataku środkami silnie toksycznymi. Samochody 
takie należą do samochodów specjalistycznych. Nie posiadają one seryj-
nego wyposażenia, które można znaleźć w każdym z tego typu samocho-
dów. Są one dodatkowo wyposażane w systemy specjalnych zabezpieczeń. 
W skład takich systemów zwiększających bezpieczeństwo w razie ataku 
mogą wchodzić np.: kuloodporne szyby, wzmocniona, cięższa konstruk-
cja, opancerzenie drzwi dachu i innych niezbędnych elementów17. Jak opi-
suje Jarosław Kaczyński „standardowe opancerzenie samochodu polega 
na umieszczeniu we wszystkich drzwiach, za oparciem siedzeń i na podło-
dze stalowych lub ceramicznych płyt zapewniających dodatkową ochronę 
kierowcy i osoby ochranianej. Płyty stalowe mają jednak wiele wad: przede 
wszystkim znacznie zwiększają ciężar pojazdu, co osłabia jego konstrukcję 
oraz utrudnia manewrowanie. Trzeba wówczas wzmocnić jednostkę napę-
dową i zawieszenie samochodu, wzmacniając amortyzatory, resory, sprę-
żyny i opony. […] Optymalnym rozwiązaniem jest więc zamontowanie 
w drzwiach, dachu i w fotelu kierowcy płyt ceramicznych, które są lżejsze 
i nie zwiększają tak bardzo ciężaru pojazdu, a ponadto zatrzymują pociski 
o kalibrze 7,62 milimetra. Bezpieczeństwo zwiększają również szklane lub 
plastikowe szyby kuloodporne. Wzmocnienia konstrukcyjne samochodu 
montuje się w miejscach szczególnie narażonych na uderzenia, takich jak 
misa olejowa, zbiornik paliwa, zderzaki, chłodnica. Do tego celu używa się 
prętów stalowych, blach, kształtek i tym podobnych”18. Samochód główny 
w takim wyposażeniu i tak przystosowany daje dużo większą szansę na za-

16  GPS (ang. Global Positioning System) – system nawigacji satelitarnej http://sjp.pwn.
pl/so/GPS;4438487.html (data dostępu: 31.05.2016 r.)

17  J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych …, op. cit., s. 96‒98.
18  Ibidem, s. 98‒99.
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pewnienie bezpieczeństwa VIP-owi w porównaniu ze zwykłym samocho-
dem z salonu. Pojazd główny nie jest jednak wszystkim. Towarzyszą mu 
pojazdy ochrony oraz pojazd zapasowy.

Samochody, którymi porusza się dodatkowa ochrona stanowią swoistą 
barierę w przedostaniu się potencjalnych zamachowców do pojazdu głów-
nego. Kierowca pojazdu ochrony musi mieć takie samo doświadczenie 
i wiedzę na temat pojazdów i zastosowania ich w ochronie jak i kierow-
ca pojazdu VIP-a. W jego wnętrzu powinni się poruszać dwoje lub więcej 
agentów wykonujących działania ochronne. Natomiast sam pojazd ochrony 
winien znajdować się za pojazdem głównym. Podróżując za nim pozwa-
la to kierowcy ochrony zabezpieczać i blokować ewentualne zagrożenie 
z tyłu, a gdy dojdzie do awarii pojazdu głównego zastępuje on jego rolę. 
Przechwytuje VIP-a i kontynuuje ochronę. Samochód ochrony jest wyposa-
żony podobnie jak pojazd główny. Musi on mieć zbliżone osiągi jak pojazd 
VIP-a, aby nie odstawać od niego podczas ucieczki. Powinien być niemal-
że bezawaryjny i wyposażony w hamulce tarczowe dla lepszego panowania 
nad nim. Posiadać system łączności wykorzystywany do porozumiewania 
się z członkami zespołu oraz centralą. We wnętrzu pojazdu fotele obrotowe 
jak i w pojeździe głównym. Są one wskazane, gdyż ułatwiają i przyśpieszają 
zmianę położenia w pojeździe. Czasami sekundy mogą zaważyć o czyimś 
życiu. Ponadto musza się znajdować w ich wnętrzu maski gazowe odpowia-
dające ilości osób poruszających się nim. Gdy dojdzie do ataku środkami 
toksycznymi, nie można przerwać działań. Ochrona musi przebiegać cały 
czas. Pojazdy ochrony muszą również zostać wzmocnione, aby mogły to-
warzyszyć i ochraniać pojazd główny podczas całej jego drogi. Wzmocnie-
nia pozwolą również ochronie taranować ewentualne blokady jakie zostaną 
stworzone przez napastników. Da to możliwość na przebicie się przez taką 
barierę z dużym prawdopodobieństwem, że pojazd taranujący po uderzeniu 
będzie mógł normalnie kontynuować ochronę w szyku samochodowym. 
Prócz pojazdu ochrony w kolumnie ochronnej powinien znajdować się po-
jazd zapasowy spełniający także funkcję eskortową19. W skład obsady tego 
pojazdu „wchodzą: kierowca i od 2 do 4 pracowników ochrony. Samochód 
ten jedzie za samochodem osoby ochranianej i jest wysunięty o pół szeroko-
ści auta w lewo. Takie jego usytuowanie umożliwia dobrą widoczność przed 
samochodem eskortowanym i zmusza nadjeżdżające pojazdy do „odbicia” 
w prawo, a wyprzedzające – do zataczania większego łuku”20. Prócz funkcji 
19  Cf. Ibidem, s. 101.
20  J. Karabin, Ochrona osób, wyd. KARAT, Warszawa 2000, s. 67. 
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eskortowej, w razie potrzeby staje się on pojazdem zapasowym. Zastępuje 
inny pojazd w razie jego awarii lub gdy z przyczyn innych nie jest wstanie 
kontynuować przejazdu. Bardzo często się zdarza, że taki pojazd spełnia rolę 
pojazdu ochrony. Kiedy coś się stanie staje się on wówczas pojazdem zapaso-
wym. Samochód zapasowy w razie awarii pojazdu głównego musi spełniać 
takie same standardy. Musi być równie dobrze wyposażony i wzmocniony. 
Przejmie on VIP-a i ma zagwarantować mu bezpieczeństwo. Dopuszczal-
ne jest, aby jego minimalne standardy były na poziomie pojazdu ochrony. 
Jednak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo należy dostosować po-
jazd zapasowy do standardów pojazdu głównego21. Wszystkie te pojazdy 
poruszają się wspólnie. Przejazd dokonywany jest w różnych formacjach 
w ochronnej kolumnie samochodowej. Kolumna samochodów poruszająca 
się w umówionym szyku wraz z samochodem VIP-a stanowi swoistą jego 
osłonę. Jest to szyk poruszających się w ustalonej konfiguracji położenia 
i odległości między sobą pojazdów. Odpowiednio dobrana kolumna samo-
chodów w stosunku do przewożonej osoby i aktualnie istniejącego zagro-
żenia pozawala na zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. 
Szyki w takich formacjach mogą być różne. Uwarunkowane jest to od ilości 
wykorzystanych samochodów, a także od panującej sytuacji. Idąc od same-
go początku, gdzie zagrożenie bezpieczeństwa jest znikome, wykorzystuje 
się jeden pojazd. Jest nim samochód główny, we wnętrzu którego znajduje 
się VIP, kierowca oraz agent ochrony. Wykonywanie takiej ochrony odbywa 
się tylko, gdy niebezpieczeństwo oscyluje w granicach minimum. Nie jest 
to zalecana ochrona ze względu na to, że pojedynczy pojazd jest stosunko-
wo prostym celem. Takie sytuacje się jednak zdarzają. Najczęściej dochodzi 
do nich na trasach krótkich i wówczas ochrona podczas niebezpieczeństwa 
jest w zakresie kierowcy i agenta bezpośredniego. Dzięki wzmocnionemu 
samochodowi i dysponowanymi umiejętnościami są oni w stanie skutecz-
nie odpierać ataki i prowadzić ucieczkę do miejsca bezpiecznego. Jednak 
koncentrując się na zagwarantowaniu bezpieczeństwa, z wykorzystaniem 
samochodów opancerzonych, należy rozpatrzyć sytuacje, gdzie niebezpie-
czeństwo jest wysokie, a osoba ochraniana jest wysoka rangą. Należy wtedy 
dołożyć wszelkich starań i środków, aby zapewnić jej bezpieczeństwo. Nie 
jest to łatwe lecz w pełni wymagane, aby VIP był bezpieczny22. Przykładową 
ochroną w szyku z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych można zoba-
czyć na rysunku (rys.1).
21  Cf. J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych …, op. cit., s. 100‒101.
22  Ibidem, s.101‒102.
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Legenda:
F- samochód poprzedzający
O1- samochód eskortujący
O2- samochód prowadzący
O3- samochód eskortujący
V- samochód główny (VIP)

Rys.1. Osłona dwoma samochodami eskortującymi oraz samochodami prowadzącym 
i poprzedzającym źródło: J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych, Ochrona osób, wyd. 
GWP, Gdańsk 2009, s. 106.

Jak można zauważyć kolumna ta składa się z pięciu pojazdów. W skład 
ten wchodzi pojazd główny (V), samochody eskortujące (O3,O1), samo-
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chód prowadzący (O2) oraz pojazd poprzedzający (F). Każdy pojazd od-
powiedzialny jest za swój sektor położenia i wykonywane zadania podczas 
przejazdu. Głównym, a przy tym priorytetowym zadaniem całej grupy jest 
zapewnienie bezpieczeństwa pojazdowi głównemu. Jednak każdy z pojaz-
dów z osobna ma także swoje oddzielne zadania. Samochody eskortujące 
(O3, O1) znajdujące się na samym końcu kolumny zabezpieczają ją od tyłu. 
Samochód eskortujący powinien być wysunięty połową maski na wysokość 
tyłu samochodu głównego. Takie ustawienie jest najbardziej opcjonalne 
i nie pozwala nikomu wcisnąć się w kolumnę. Ich zadaniem jest uniemoż-
liwienie innym pojazdom zbliżanie się do pojazdu osoby ochranianej. Blo-
kują one pojazdy wyprzedzające, takie które chcą się zrównać z kolumną 
czy dostać pomiędzy samochody tej kolumny. Ustawienie pojazdów w ten 
sposób wykorzystywane jest podczas dużego zagrożenia. Zabezpieczony 
zostaje wówczas dojazd do samochodu głównego z obu pasów ruchu. Po-
nadto w razie ataku nieprzyjaciela jeden z samochodów eskortujących w tej 
formacji może nawiązywać ogień z napastnikami. Skupiać w ten sposób 
uwagę na sobie, a odciągając od pojazdu głównego. Natomiast drugi pojazd 
eskortujący nadal zabezpiecza dostęp do kolumny od tyłu i nie pozwala się 
nikomu zbliżyć. Nie można jednak zapominać, że prowadzenie ognia z nie-
przyjacielem nie sprawia, że przestaje wykonywać on swoje pierwotne zada-
nia. Nadal blokuje i nie dopuszcza nikogo do pojazdu jednocześnie odpie-
rając ataki i skupiając siłę ognia na swoim pojeździe. Dlatego ważne jest, aby 
samochód ochrony był równie należycie wzmocniony, a kierowca potrafił 
zareagować na zachowania innych agresywnie i stanowczo prowadząc tak-
tyki defensywne i ofensywne. Mimo, że podczas przejazdu zobowiązany jest 
zachować bezpieczeństwo. Przed pojazdem VIP, porusza się pojazd prowa-
dzący (O2). Jak sama nazwa wskazuje odpowiedzialny on jest za prowadze-
nie kolumny ochronnej. Ponadto będąc na przedzie kolumny jego zadaniem 
jest blokowanie pojazdów nadjeżdżających z przodu oraz wyznaczanie stałej 
i zmiennej prędkości dla kolumny. Kierowca tego pojazdu prowadzi ją przez 
cały czas przez co musi uprzedzać pozostałych członków odnośnie każdego 
manewru. Sygnalizuje on wszystko za pomocą kierunkowskazów. Ponadto 
jego zadaniem jest również zwracanie uwagi na płynność kolumny i zmiany 
prędkości jazdy. Nie mogą robić się luki miedzy kolumną. Mogłoby to dać 
szanse do ataku z zewnątrz. Kolumna taka porusza się płynnie i ma kontakt 
łącznościowy. Jednak, aby zapewnić bezpieczeństwo na wyższym pozio-
mie, pojazdowi prowadzącemu przewodzi pojazd poprzedzający (F). Jego 
zadania są jasno sprecyzowane. Podążając kilkanaście metrów przed cało-
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ścią obserwuje otoczenie. Porusza się z niezmienną prędkością w stosunku 
do całej kolumny. W niektórych przypadkach odległość ta może być mie-
rzona w wyprzedzeniu czasowym. W razie dostrzeżenia nieprawidłowości 
występujących na trasie przejazdu pojazd ten informuje resztę konwoju. 
Dzięki temu są oni przygotowani na ewentualne problemy lub zagrożenia23. 
Mogło by się wydawać, że pięć pojazdów w kolumnie, wliczając w to po-
jazd VIP-a to dużo. Jednak niekiedy, gdy zagrożenie jest wysokie i wiąże 
się to z ochroną osoby wysoko postanowionej, kolumna ta zwiększa ilość 
uczestniczącej w niej pojazdów i ludzi.

W skład pełnej kolumny wchodzą:
1. Pierwszy samochód poprzedzający – wyprzedza kolumnę o 2‒5 minut, aby 
sprawdzić 
2. warunki bezpieczeństwa i ruchu na trasie; powinno w nim jechać co najm-
niej dwóch agentów ochrony;
3. Drugi samochód poprzedzający – kontroluje ruch na trasie, dokonuje 
przeglądu trasy i miejsc przed przybyciem kolumny;
4. Samochód stanowiący ruchome stanowisko dowodzenia;
5. Samochód prowadzący;
6. Samochód główny;
7. Dwa samochody eskortujące;
8. Samochód wspierający – przewozi sekcję wsparcia taktycznego;
9. Karetka pogotowia;
10. Samochód zapasowy (rezerwowy) – na wypadek niesprawności lub niez-
datności do użycia samochodu głównego;
11. Samochód personelu – przeznaczone do przewożenia doradców osoby 
ochranianej lub innych dygnitarzy;

12. Oznakowany samochód zamykający – zamyka kolumnę i kontroluje ruch  
z tyłu kolumny24. 

Kolumna samochodowa złożona w taki sposób, wykorzystując sa-
mochody opancerzone jest w stanie zagwarantować podwyższone bez-
pieczeństwo osoby przewożonej. Kolumna może zostać ponadto jeszcze 
uzupełniona o eskortę motocyklową co zwiększy jeszcze bardziej jej sku-
teczność. Maksymalizowanie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Im więcej 
pojazdów i ludzi tym poczucie bezpieczeństwa rośnie.

23  Ibidem, s. 102‒103, 105‒107.
24  Ibidem, s. 107.
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Rys.2. Rozmieszczenie agentów – osłona samochodami 
eskortującym i prowadzącym

źródło: J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych, Ochrona osób, wyd. GWP, Gdańsk 
2009, s. 110.
Legenda:
O2 – samochód prowadzący
V – samochód główny (VIP)
O1 – samochód eskortujący
K – Kierowca
App – Agent prawy przód  
lp – Agent lewy przód
Ab – Agent bezpośredni
v – VIP
Ad – Agent dowodzący
Apt – Agent prawy tył
Alt – Agent lewy tył
At – Agent tył



70 

ARTUR MALCZYK

Podczas całego przejazdu kolumny ochronnej zwraca się uwagę 
na wszystko, co dzieje się w jej otoczeniu. Cały czas od samego rozpoczę-
cia ochrony do jej zakończenia każdy z agentów ma wyznaczone zadania. 
W ich skład wchodzi między innymi odpowiedzialność za dany sektor. 
„Sektor obserwacji, to strefa bezpieczeństwa, która jest przydzielana każ-
demu pracownikowi ochrony oraz kierowcy. Odpowiedzialność za stre-
fy musi być konsekwentnie przestrzegana […]. Przy wyznaczaniu sekto-
rów stosuje się metodę zegarową przyjmując, że kierunek jazdy znajduje 
się na godzinie dwunastej”25. Odpowiedzialność ta odbywa się zarówno 
podczas przejazdu, jak i po opuszczeniu samochodu celem wypuszczenia 
VIP-a lub podczas wsiadania do pojazdu. Sektory odpowiedzialności wy-
noszą od 75% – 90%. Agent ochrony powinien mieć zawsze przypisany ob-
szar obserwacji, za który jest odpowiedzialny. Natomiast po opuszczeniu 
pojazdu powinien mieć wyznaczone stałe miejsce zabezpieczenia pojazdu 
z VIP-em26. Na rysunku (rys.2) opracowanym przez Jarosława Kaczyń-
skiego na podstawie jego doświadczenia życiowego doskonale można za-
uważyć jak wygląda odpowiedzialność poszczególnych członków ochrony 
z wykorzystaniem dwóch pojazdów.

Analizując powyższy rysunek (rys.2) można dostrzec bardzo ważną 
rzecz. Nie ma obszaru pozostawionego bez nadzoru. Każdy obszar jednego 
z agentów zazębia się z obszarem obserwacji drugiego agenta co sprawia, 
że wszystko na około jest pod stałą obserwacją. Pozwala to na wychwyce-
nie wszystkich nieprawidłowości i odstępstw od norm, które mogłyby za-
grozić VIP-owi. Pod najmniejszym kątem patrzą kierowcy. Jest on zbliżony 
do około 90 stopni. Wynika to z tego, że prowadzą pojazd i muszą skupiać 
się na jeździe. Z kolei reszta agentów ochrony obserwuje swoje sektory pod 
kątem 120 stopni. Pozwala to na graniczne obserwowanie tego samego ob-
szaru z innym agentem. Jak łatwo można dostrzec w pojeździe głównym (V) 
brak jest agenta siedzącego z tyłu. Dlatego obszar obserwacji agenta (Alp) 
z pojazdu prowadzącego zazębia się dopiero z obszarem obserwacji agenta 
(Alt) z pojazdu eskortującego. Obszar obserwacji zamykany jest przez agen-
ta siedzącego w ostatnim pojeździe. Obserwuje on pojazdy jadące za konwo-
jem. Obserwacja z samochodu opancerzonego jest bezpieczniejsza. Dzięki 
wykorzystaniu odpowiednich materiałów w ich budowie podczas obserwa-

25  J. Karabin, Ochrona osób, wyd. KARAT, Warszawa 2000, s. 67‒68.
26  Cf. J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych, Ochrona osób, wyd. GWP, Gdańsk 2009, 

s.109.
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cji przy zamkniętych drzwiach i oknach ich bezpieczeństwo jest na podwyż-
szonym poziomie. Pojazdy chronią ich przed atakami z zewnątrz, pozwala-
jąc przy tym na wyszukiwanie napastnika nadal obserwując otoczenie bez 
ukrywania się przed nieskutecznymi atakami.

Jednak pojazdy nie są zawsze w ruchu. Kolumna ochronna nie porusza 
się bez ograniczeń czasowych. Po pewnym czasie (w zależności od tra-
sy) całość konwoju dociera do miejsca docelowego. Dojeżdżając do celu 
zapewniają VIP- owi osłonę podczas wysiadania. Wówczas dochodzi 
do rozmieszczenia się agentów celem zabezpieczenia terenu, a w kolejnym 
etapie VIP opuszcza samochód. Całości procesu wsiadania i wysiadania 
towarzyszą odpowiednio rozmieszczeni agenci ochrony. Odpowiedzialni 
oni są za swoje sektory po wyjściu z samochodu. Obserwują otoczenie 
i sprawdzają czy nie istnieją przeciwwskazania, aby VIP mógł opuścić po-
jazd. Proces wsiadania i wysiadania jest dla zamachowców doskonałym 
momentem na atak. VIP wysiadając z samochodu traci osłonę jaką podczas 
przejazdu był opancerzony pojazd. Narażony wówczas jest na zagrożenie 
w stopniu większym niż podczas przejazdu. Jednak wyszkoleni pracowni-
cy mają zapewnić mu ochronę i w tym zakresie. Gdy dochodzi do ataku, 
najczęściej VIP jest eskortowany z powrotem do samochodu i cała kolum-
na odjeżdża. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Dlatego do czasu zaist-
nienia możliwości ewakuacji, samochody opancerzone mogą zostać użyte 
jako tarcza i umożliwić bezpieczne wejście do pojazdu. Kiedy w trakcie 
prowadzenia takich działań dojdzie do wymiany ognia i zabicia zama-
chowców, agenci ochrony nie ponoszą odpowiedzialności karnej z tego 
tytułu, ponieważ dopuszczają się oni obrony koniecznej. „Istotą tej insty-
tucji jest zasada, że nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej 
odpiera bezpośredni i równocześnie bezprawny zamach na jakiekolwiek 
dobro chronione prawem”27. Aby zminimalizować ryzyko zaistnienia ta-
kiego zamachu na osobę ochranianą należy trzymać się pewnych zasad. 
Jedna z naczelnych jest zachowanie spokoju. Jest to ciężkie, dlatego praca 
ta nie jest dla wszystkich. Cały zespół powinien poruszać się stosunkowo 
blisko siebie, aby zasłaniać VIP-a. Natomiast w czasie samego już zatrzy-
mania pojazdy powinny stać blisko siebie i w miarę możliwości najbliżej 
wejścia do budynku. Muszą być też gotowe do nagłej ewakuacji. Kierow-
cy winni bacznie obserwować otoczenie i w razie ataku być przygotowani 

27  W. Kotowski, Ochrona osób i mieni, poradnik pracownika ochrony, Dom Wydawniczy 
ABC, Warszawa 2000, s. 86.
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na działanie. Nie opuszczają oni pozycji za kierownicą. Samochód na bie-
gu i z kołami ustawionymi do wyjazdu. Silnik cały czas włączony, a ha-
mulec ręczny opuszczony. Kierowca cały czas gotowy do nagłego ruszenia 
trzymając pojazd poprzez wciśnięty hamulec nożny. Drzwi pojazdu głów-
nego cały czas otwarte. Zamykane dopiero, gdy VIP znajdzie się w budyn-
ku. Wszystko po to, aby skrócić maksymalnie czas ewentualnej ewakuacji 
do minimum. Podczas wsiadania i wysiadania powinno się ponadto za-
wsze stosować metodę zwana „plecy pierwsze”. Wykorzystywana głównie 
do wsiadania. Pozwala ona w ten sposób na jak najdłuższe obserwowa-
nie tego co dzieje się poza drzwiami samochodu i ewentualnie reagować 
na sytuacje jakie zaistnieją. Jak wszyscy znajdą się w samochodzie nale-
ży upewnić się, że drzwi są zaryglowane, a okna zasunięte. Wtedy można 
odjechać. Ważne z punku bezpieczeństwa jest również to, aby przejście 
odbyło się stosunkowo szybko. Osobę chronioną dużo łatwiej zabezpie-
czyć w budynku czy samochodzie niż na otwartym terenie. W przypadku 
wysiadania VIP wychodzi z pojazdu ostatni. Natomiast przy wsiadaniu 
wchodzi pierwszy do samochodu. Wieloletnia praca z tą samą osobą po-
zwala na pełne przewidywanie zachowania VIP-a. Niezmienność zespołu 
również ma znaczenie. Nowy członek zespołu może nie zawsze w pełni 
pojąć zachowanie osoby ochranianej. Zespół, który wie jak w razie zagro-
żenia zachowa się VIP, wie również jakie środki będą odpowiednie do da-
nej sytuacji. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu dzielone jest na dwie kate-
gorie. Pierwsza z nich jest to forma klasyczna. Polega ona na tym, że VIP 
wysiadając z samochodu zmierza prosto do wejścia budynku. Nie musi 
ona obchodzić niepotrzebnie samochodu czy też przechodzić przez ru-
chliwą ulicę. Pozwala to na szybkie i mniej problemowe przemieszczanie 
się osoby ochranianej niżeli w drugiej formie jaką jest forma nieklasycz-
na. Forma nieklasyczna, jest formą gdzie VIP musi w celu przedostania 
się do punku docelowego pokonać jakąś trudność. Mimo, iż będzie pod 
stałą ochroną, to na otwartym terenie jest bardziej narażony na niebezpie-
czeństwo. Ważne jest, aby przed przyjazdem na miejsce wiedzieć jakie jest 
rozmieszczenie wejść w budynku. Wtedy można ustalić, od której strony 
VIP będzie najbardziej bezpieczny28. Pojazdy w tym aspekcie są bardzo 
ważne. Dają możliwość schronienia i zasłony, a ponadto szanse na szybką 
ewakuację z miejsca zagrożenia. 

28  P. Consterdine, Poradnik współczesnego bodyguarda…, op. cit., s. 151‒153.
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Zagrożenia bezpieczeństwa przyjmujące formę zamachów pojawia-
ły się, pojawiają się i należy spodziewać się, że będą pojawiać się nadal. 
Jednak można przeciwdziałać im, minimalizując tym samym negatywne 
skutki, jakie mogą stworzyć. Dobierając odpowiedni sprzęt, rozwijający się 
z postępem cywilizacyjnym, wyszkolonych pracowników ochrony, a także 
odpowiednio wyposażone i wzmocnione pojazdy, można zwiększyć po-
czucie bezpieczeństwa VIP-a. Wszystkie te czynniki mogą przyczynić się 
w czasie ataku do uratowania bezcennego ludzkiego życia.

Na świecie istnieją niezliczone ilości formacji ochronnych zajmują-
cych się ochroną osób. Stale się rozwijają i dążą do jak najbardziej efek-
tywnego wykonywania swoich codziennych zawodowych czynności. Nie 
jest to wcale zadanie proste. Praca tego typu jest specyficzna i wymaga 
specjalnych predyspozycji w sytuacjach granicznych i ponadprzeciętne-
go poświęcenia od agenta ochrony. Rozmyślając nad przekazem jaki autor 
zawarł w tej pracy dochodzi się do wniosku, że „bycie agentem ochrony 
to znalezienie się w odpowiedniej chwili między tym, kogo się ochrania, 
a zagrożeniem. Poświęcenie życia dla drugiej osoby, to nie tyle kwestia fi-
lozofii czy nastawienia psychicznego, co odpowiedniego treningu. W woj-
sku żołnierz, który usłyszy strzał, natychmiast pada na ziemię, natomiast 
w ochronie osobistej jest dokładnie na odwrót. Agent ochrony stoi wy-
prostowany, by zasłonić osobę, którą chroni. [Profesjonalnie działający], 
dobry agent przez cały czas musi bardzo uważnie obserwować otoczenie 
podmiotu bezpieczeństwa, który jest przezeń chroniony. Należy obserwo-
wać tłum, rozumieć niewerbalne zachowanie ludzi, umieć zapobiec za-
grożeniu, jeszcze zanim nadejdzie i rozwinie się w sposób trudny do opa-
nowania. [W przypadku], gdy nastąpi atak, agent ochrony staje się żywą 
tarczą [postawioną] między osobą ochranianą a lecącymi pociskami”29. 

Należy jednak podkreślić, że współczesne pojazdy opancerzone znacz-
nie ułatwiają w te czynności. Dzięki ich zastosowaniu cały zespół ochrony 
wraz z VIP-em znajdują się w hermetycznym obiekcie jakim jest samo-
chód. Pojazd specjalny chroni przed pociskami i wykorzystany w odpo-
wiedni sposób zapewnia możliwość szybkiej, a przy tym bezpiecznej ewa-
kuacji z miejsca zagrożenia. Siedzący za kierownicą agent ochrony, będąc 
odpowiednio wyszkolonym jest w stanie ewakuować chronione osoby 
i zachować przy życiu cały zespół i klienta.

29  J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych …, op. cit., s. 318.
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ABSTRACT

The aim of the article was to research a level of secondary school students’ 
security on physical education lessons.
The study covered 140 students, 69 male, 71 female. Surveys were made 
on October 2016 in Secondary School number 15 and Secondary School 
number 83 in Cracow.
Authors used their own questionnaire to this study. The questionnaire in-
cluded 15 questions – 13 closed questions and 2 open questions. Results 
were presented in percent and were checked by χ2 test.
Results gave us information that students feel secure on physical education 
lessons and their answers are not dependent at age and sex. The most impor-
tant thing for students, that gave them security is presence and professional 
behavior of a teacher on lesson. Students lead that decline of their security 
on physical education is most connected with a power of their classmates.
KEYWORDS: Security, secondary school students, physical education



76 

MICHAŁ ROJOWSKI, JAKUB PIEPRZYK

ABSTRAKT

Celem pracy było zbadanie poziomu bezpieczeństwa młodzieży gimna-
zjalnej podczas lekcji wychowania fizycznego.

Materiał badawczy stanowiło 140 osób – 69 gimnazjalistów oraz 71 gim-
nazjalistek. Badania zostały przeprowadzone przez autorów w październi-
ku 2016 roku w Gimnazjum nr 15 oraz Gimnazjum nr 83 w Krakowie.

Metodą badawczą jaką autorzy wykorzystali w niniejszej publikacji był 
autorski kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz zawierał 15 pytań, w tym 
13 zamkniętych i 2 otwarte. Wyniki przedstawiono w formie procentowej, 
a poziom zależności odpowiedzi zbadano testem χ2.

Z wyników badań można wnioskować, że uczniowie czują się bezpiecz-
nie w czasie lekcji wychowania fizycznego, a uzyskane odpowiedzi nie 
są zależne od wieku i płci badanych. Najważniejszym elementem zapew-
niającym poczucie bezpieczeństwa w szkolnym wychowaniu fizycznym 
jest obecność i profesjonalna postawa nauczyciela w czasie zajęć. Gimna-
zjaliści wskazują także, iż na spadek poczucia bezpieczeństwa w czasie lek-
cji największy wpływ ma siła współćwiczących.
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, młodzież gimnazjalna,  
wychowanie fizyczne

WSTĘP

Warto już na samym początku wspomnieć, że już w XVI wieku polski po-
eta – Jan Kochanowski pisał w swojej fraszce jak bardzo ważne jest utrzy-
mywanie zdrowia1:

(…) Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Należy zaznaczyć również, że dzieci w wieku gimnazjalnym rozwija-

ją się intensywnie pod względem fizycznym, emocjonalnym i intelektu-
alnym. To sprawia, że organizm jest bardzo wrażliwy na różne czynniki 

1  M. Rojowski, E. Dybińska, K. Latinek, Pływanie jako jedna z form bezpieczeństwa zdro-
wotnego na przykładzie dzieci w młodszym wieku szkolnym uczęszczających na naukę 
pływania do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w latach 1974‒2012, „Securi-
ty, Economy & Law”, 2015, no. 4.
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występujące w środowisku szkolnym. Stąd kluczowe jest dbanie o bezpie-
czeństwo podczas lekcji wychowania fizycznego2. 

Dzieci w wieku 13‒15 lat dostrzegają zjawiska, które uważają za im za-
grażające. Powstają także grupy rówieśnicze (również te destruktywne), 
których ofiarami są słabsi uczniowie3. 

Charakter lekcji wychowania fizycznego sprzyja niebezpiecznym sytu-
acjom, które mogą doprowadzić do nieszczęśliwych wypadków i w dalszej 
kolejności urazów. W tym miejscu trzeba nadmienić że młodzież nie za-
wsze jest w stanie ocenić czy dana sytuacja zagraża poczuciu bezpieczeń-
stwa, czy też nie. Jest to spowodowane tym, że uczniom brakuje jeszcze 
doświadczenia życiowego, przeceniają oni swoje umiejętności, nie doce-
niają realnych zagrożeń4. 

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na bezpie-
czeństwo podczas lekcji wychowania fizycznego jest nauczyciel, którego 
powinny cechować: rozwaga, odpowiedzialność, przewidywanie sytuacji 
niebezpiecznych. Należy zaznaczyć też, że to właśnie na osobie nauczycie-
la wychowania fizycznego spoczywa zapewnianie pełnego bezpieczeństwa 
uczniów podczas lekcji. W tym celu nauczyciele powinni5:
– szczegółowo omówić regulaminy korzystania z sal gimnastycznych i bo-

isk sportowych oraz korzystania ze sprzętu sportowego,
– asekurować uczniów w trakcie nauczania nowych elementów i podczas 

trudniejszych ćwiczeń,
– nauczenie uczniów asekuracji i samoasekuracji,
– sprawdzić gotowość uczniów zarówno pod względem fizycznym jak 

i psychicznym przed rozpoczęciem zajęć, 
– sprawdzić przed rozpoczęciem lekcji stan techniczny obiektów i sprzę-

tu sportowego, 
– dbać o to, aby uczniowie nie stwarzali sobie wzajemnie niebezpieczeń-

stwa podczas lekcji.
2  R. Muszkieta, D. Sypniewska, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na zajęciach wycho-

wania fizycznego, [w:] Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży, 
M. Bronikowski, R. Muszkieta (red.), AWF, Poznań, 2001.

3  K. Zajączkowski, P. Piotrowski, Bezpieczeństwo w gimnazjach: badania krakowskie, [w:] 
Problemy współczesnej pedagogiki – teoria i praktyka, H. Noga, P. Piotrowski (red.), Wy-
dawnictwo Naukowe PWSZ, Nowy Sącz, 2011.

4  W. Wiesner, Bezpieczeństwo jako podstawa zajęć w wychowaniu fizycznym i sporcie 
szkolnym, „Lider”, 2010, no. 4.

5  K. Warchoł, Bezpieczeństwo w trakcie zajęć z wychowania fizycznego, „Wychowanie Fi-
zyczne i Zdrowotne”, 2011, no. 6.
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Na bezpieczeństwo podczas lekcji wychowania fizycznego mają 
także wpływ dobrze zorganizowane obiekty sportowe oraz sprawny 
sprzęt sportowy6. 

MATERIAŁ I METODA BADAŃ

Materiał badawczy stanowiło 140 osób – 69 gimnazjalistów oraz 71 gim-
nazjalistek. Badania zostały przeprowadzone przez autorów we wrześniu 
2016 roku w Gimnazjum nr 15 oraz Gimnazjum nr 83 w Krakowie.

Metodą badawczą jaką autorzy wykorzystali w niniejszej publikacji był 
kwestionariusz ankiety. Kwestionariusz zawiera 15 pytań, w tym 13 za-
mkniętych i 2 otwarte. 

Wyniki przedstawiono w ujęciu procentowym. Do zbadania istotności 
różnic odpowiedzi w badanych grupach wykorzystano test χ2 przy praw-
dopodobieństwie 0,05.

WYNIKI BADAŃ

Do opracowania wyników badań wykorzystano odpowiedzi na 5 spośród 
15 pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety, w tym na dwa pytania 
otwarte. Do przedstawienia wyników badań posłużono się analizą pro-
centową danych.

Ryc. 1. Procentowe ujęcie poczucia bezpieczeństwa w czasie lekcji wychowania fizycz-
nego wśród gimnazjalistów z uwzględnieniem płci i klas.

Z powyższego zestawienia (Ryc. 1.) rozróżniającego płeć i klasę bada-
nych gimnazjalistów, można stwierdzić, iż większość z nich niezależnie 
od płci i klasy czuje się bezpiecznie w czasie lekcji wychowania fizycznego. 
Jedynie w gronie dziewczyn i chłopców z klas trzecich widoczne jest nieco 
bardziej ujemne poczucie bezpieczeństwa, co wyraża 24% dla odpowiedzi 
6   Ibidem.
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„Nie mam zdania” i 18% dla odpowiedzi „Raczej nie” dla dziewczyn oraz 
9% („Nie mam zdania”), 18% („Raczej nie”) i 9% („Zdecydowanie nie”).

Ryc. 2. Procentowe ujęcie poczucia bezpieczeństwa w czasie lekcji wychowania fizycz-
nego wśród gimnazjalistów – porównanie odpowiedzi klasami (rocznikami).

Analizując dane zawarte w powyższym wykresie (Ryc. 2.) również ob-
serwujemy przewagę pozytywnych odczuć bezpieczeństwa wśród bada-
nych grup wiekowych (klas). W klasach pierwszych i drugich poczucie 
bezpieczeństwa jest na wyraźnie wyższym poziomie, niż w klasach trze-
cich, które mimo 61% opinii pozytywnych, uwidaczniają problem poprzez 
15% ocen neutralnych i 23% negatywnych.

Ryc. 3. Procentowe ujęcie poczucia bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego 
wśród gimnazjalistów – porównanie płciami.

Analizując powyższą rycinę (Ryc. 3.) można jednoznacznie stwierdzić, 
że zarówno dziewczyny, jak i chłopcy uczęszczający do gimnazjów czują się 
bezpiecznie na lekcjach wychowania fizycznego (ponad 70% odpowiedzi 
„Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”). W obydwu przypadkach około 10% 
ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii. Negatywne opinie na temat 
poczucia bezpieczeństwa stanowią około 10% dla odpowiedzi „Raczej nie” 
oraz 1,41% i 5,80% dla zdecydowanego braku poczucia bezpieczeństwa.
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Ryc. 4. Procentowe ujęcie częstotliwości opuszczania sali gimnastycznej lub boiska 
szkolnego przez nauczyciela w czasie lekcji wychowania fizycznego  
z uwzględnieniem płci i klas.

Odpowiedzi uzyskane w powyższym zestawieniu (Ryc. 4.) świadczą, iż 
zjawisko opuszczania lekcji przez uczącego, jeśli się zdarza, to jedynie spo-
radycznie (zero odpowiedzi dla regularnego opuszczania sali lub boiska 
szkolnego), a w przeważającej większości nie występuje wcale.

Wykresy z rozróżnieniem na płeć i klasy zostały pominięte w analizie 
wyników, gdyż na opuszczanie lekcji przez nauczyciela nie wpływa płeć 
i rocznik badanych uczniów.

Tab. 1. Zestawienie czynników wpływających dodatnio 
na poczucie bezpieczeństwa wśród gimnazjalistów na lekcjach 
wychowania fizycznego z uwzględnieniem klas (roczników).

Klasy
Odpowiedź Klasy 1 Klasy 2 Klasy 3 Suma

Bezpieczne ćwiczenia 7 3 3 13
Obecność nauczyciela 41 15 20 76
Brak zagrożeń 5 1 1 7
Dobra infrastruktura sportowa 11 2 10 23
Dobra atmosfera na lekcji 11 5 6 22
Przestrzeganie zasad BHP na lekcji 0 4 2 6

Powyższa tabela jednoznacznie pokazuje, iż czynnikiem najważniej-
szym zapewniającym poczucie bezpieczeństwa w czasie wychowania fi-
zycznego, niezależnie od wieku ankietowanych, jest obecność nauczycie-
la. Odpowiedź ta zyskała ponad trzykrotnie więcej wskazań niż kolejna 
w zestawieniu – dobra infrastruktura sportowa. Kolejnym znaczącym po-
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wodem oddziałującym dodatnio na bezpieczeństwo jest dobra atmosfera 
na lekcji. W dalszej kolejności ankietowani wskazywali jeszcze bezpieczne 
ćwiczenia, brak zagrożeń oraz przestrzeganie zasad BHP.

Tab. 2. Zestawienie czynników wpływających negatywnie 
na poczucie bezpieczeństwa wśród gimnazjalistów na lekcjach 
wychowania fizycznego z uwzględnieniem klas (roczników).

Klasy
Odpowiedź Klasy 1 Klasy 2 Klasy 3 Suma

Obojętna postawa nauczyciela wobec uczniów 5 0 0 5
Sporty kontaktowe 2 3 1 6
Niebezpieczne zachowania współćwiczących 0 3 1 4
Siła współćwiczących 4 0 7 11
Twarde i ciężkie piłki 1 2 0 3
Dokuczanie 6 0 2 8

Głównym czynnikiem negatywnie oddziałującym na bezpieczeństwo 
w czasie zajęć wychowania fizycznego jest duża siła współćwiczących, któ-
ra szczególnie dotkliwie odczuwalna jest w klasie 3 gimnazjum. Następnym 
w kolejności zagrożeniem jest dokuczanie kolegów z klasy. Gimnazjaliści 
nie czują się bezpiecznie także w sportach kontaktowych, co ma jedno-
znaczne przełożenie na dysproporcje wagowo – siłowe u uczniów. Na na-
stępnych pozycjach w zestawieniu znalazły się obojętna postawa nauczy-
ciela wobec uczniów, niebezpieczne zachowania współćwiczących oraz 
twarde i ciężkie piłki do gry.

Z powodu braku aktualnej literatury zawierającej badania na temat 
bezpieczeństwa zdrowotnego gimnazjalistów podczas lekcji wychowania 
fizycznego autorzy niniejszego artykułu nie mieli możliwości przeprowa-
dzenia dyskusji. 

WNIOSKI

1.  Zdecydowana większość młodzieży w czasie lekcji wychowania fizycz-
nego czuje się bezpiecznie. Otrzymane wyniki nie pozwalają na stwier-
dzenie zależności między wiekiem i płcią w odczuciu bezpieczeństwa 
w badanych grupach.
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2.  Zdecydowana większość nauczycieli nie opuszcza uczniów w czasie lek-
cji (83%), a jeśli takie sytuacje się zdarzają, to najczęściej są to jedynie 
sporadyczne przypadki (17%). 

3.  Najważniejszym ogniwem zapewniającym bezpieczeństwo na lekcjach 
wychowania fizycznego jest nauczyciel. Ogromne jego znaczenie w tym 
aspekcie przedstawia przepaść jaką ma to wskazanie nad kolejnymi, 
a dodać należy, że było to pytanie otwarte, a więc ankietowani nie mieli 
w nim żadnej sugestii w postaci możliwych odpowiedzi. 

4.  Kolejnymi ważnymi ogniwami mającymi wpływ na bezpieczeństwo 
podczas lekcji wychowania fizycznego jest dobra infrastruktura sporto-
wa placówki oraz dobra atmosfera na lekcji. 

5.  Najbardziej zagrażającym bezpieczeństwu uczniów czynnikiem w cza-
sie lekcji wychowania fizycznego jest siła współćwiczących. 

6.  Gimnazjaliści w swych odpowiedziach informują także, iż na pogorsze-
nie ich bezpieczeństwa na lekcji duży wpływ ma dokuczanie współćwi-
czących oraz rywalizacja w sportach kontaktowych.
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Abstract

In the Republic of Poland, the most important formation responsible for 
the EU external borders protection is the Border Guard. It cooperates with 
many institutions in order to ensure the highest possible level of security at 
the borders. It’s not uncommon that the Border Guard’s officers cooperate 
with the Police, as well as the Customs Service in order to combat crimes. 
Sources of illegal smuggling are often located in the Asian countries (such 
as Vietnam, Pakistan or Iraq), as well as the African states, making it nec-
essary for Polish forces to cooperate with the other countries of the Euro-
pean Union. For combating these crimes, the highly specialised agency, 
FRONTEX, was established. It collaborates with other EU institutions and 
international organisations, whose activities involve external borders se-
curity or migration issues.
Keywords: border, European Union, protection

Introduction

In past centuries, Europe was divided into various competing factions 
and religious movements, competing with each other. It was a rather war-
like territory than a region of cooperation between countries or nations1. 

1  F. Drago, B. Gaziński, Unia Europejska. Co każdy o niej wiedzieć powinien, Published 
by Littera, Olsztyn 1996, p. 19.
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The person most often credited for starting the process of democrati-
zation in Europe, Charles the Great, began by strengthening the state 
of Franks2, leading to the restitution of the Roman Empire. After his 
death, however, Otto the First’s Holy Roman Empire took control over 
Europe, resulting in political disintegration across the continent. Con-
secutive years yielded numerous projects of European integration, but 
none of them succeeded. Only after two terrible wars in the 20th century 
was it obvious how politically weak Europe was. The Nazi and Stalin-
ist regimes led to economic, social and political disaster. Many Euro-
pean countries have been destroyed and needed external aid3. Benelux 
countries4 are regarded as the precursors of the economic integration 
in Europe. In 1948, they abolished restrictions on trade and also estab-
lished unified rules of trade exchange with the other countries. After 
World War 2, other European countries also pursued democratization, 
at the same time rejecting nationalistic reigning of the huge powers in 
Europe. The biggest desires in Europe at that time were security, peace 
and the spread of human rights. Europeans aimed at freedom of infor-
mation, flow of goods and capital5. As a consequence, on 7 February 
1992, the Treaty on European Union was signed in Maastricht. It came 
into force on 1 November 1993. It started a new stage of European uni-
ty by enabling political integration of the member states. It established 
European citizenship, increased the entitlements of the European Par-
liament and initiated economic and currency union, and the European 
Economic Community became the European Community. Nowadays, 
European Union consists of 28 member states6. Its purpose is the crea-
tion of a common and unified community, in which member states, act-
ing as mutual partners, present joint and agreed positions on important 
issues, endeavouring to meet common targets and challenges.

2  In the peak period the state contained areas of present France, Belgium, Netherlands, 
Austria, Switzerland, west Germany, north Italy, Corsica, north-east part of Spain and 
Balearic Islands.

3  In the end of war and after it had ended, external aid was offered to Europe by the Unit-
ed states of America.

4  Belgium, Netherlands and Luxembourg.
5  W. Weidenfeld, W. Wessels, Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Pub-

lished by Wokół nas, Gliwice 1999, p. 11.
6  This figure includes also Great Britain, although there was organised a referendum 

about leaving the EU on 23 June 2016 and its society voted for the exit.
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The integration of Poland and the European Union

The states, which decided to join the European Union, had to transmit 
some part of their powers to nongovernmental international bodies. 
The European Commission, given the treaty, has exclusive rights for any 
legislative initiatives in the areas covered by the Treaty of Lisbon, which 
amended the Maastricht Treaty. It doesn’t possess, however, such “mo-
nopoly” when it comes to the Common Foreign and Security Policy and 
the justice system and internal affairs, although the Maastricht Treaty 
didn’t exclude these areas from Commission’s initiative privileges.

The core legislative, executive, judiciary and subsidiary institutions, 
necessary for the proper union functioning, are: the European Parliament, 
the European Council, the Council of the European Union, the Europe-
an Commission, the Court of Justice, the Court of Auditors, the Euro-
pean Investment Bank, the European Committee of the Regions, among 
others. The highest ranking, in terms of the decisive power, is the Coun-
cil of the European Union, which consists of ministerial representatives 
of the member states. Its main competences involve lawmaking, deciding 
about the budgeting, establishment of the international agreements, as 
well as realization of the foreign policy and ensuring security7.

The states of the European Community reacted quickly and affirm-
atively for the political changes of Poland in 1989. First reactions were 
mainly focused on economic aid, in the frames of the PHARE pro-
gram8, as well as including Poland, since 1 January 1990, to the system 
of the common duty preferences9. The Polish government filed the formal 
application for European Union membership on 8 April 1994. On 16 July 
1997, in the European Parliament in Brussels, the European Commis-
sion presented opinions about Poland and Cyprus, as well as about other 
Central and Eastern Europe countries, which applied for European Un-
ion membership. During the European Union summit in Luxembourg, 
on 12‒13 December 1997, the European Council decided about the pro-
cess of the extension of the European Union for all the countries that 

7  F. Drago, B. Gaziński, Unia Europejska…, op. cit., p.30.
8  Assistance for Restructuring their Economies – European Commission program es-

tablished in 1989 in order to provide material aid to the countries applying to Europe-
an communities.

9  E. Kawecka-Wyrzykowska, Polska w drodze do Unii Europejskiej, Published by Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, p. 113‒115.
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applied – Poland, Cyprus and other Central and Eastern Europe states, 
starting on 30 March 1997.

On 16 April 2003, the Treaty of Accession was signed in Athens by the rep-
resentatives of 25 countries – 15 existing member states as well as ten appli-
cants for membership. Polish representatives, who signed the treaty, were 
the Prime Minister of Poland, the Minister of Foreign Affairs, and the Secre-
tary of State for the European Union. On 17 April 2003, Polish government 
passed a resolution and ordered a referendum to ratify Polish accession into 
the European Union. The referendum took place on 7‒8 June 2003. Poland 
officially joined European Union on 1 May 2004. Since then, it became a ful-
ly fledged member state of the European Union10.

Polish and European Union common borders

After 1 May 2004, the eastern border of Poland also became the external 
border of the European Union. The accession of Poland into the European 
Union required applying new and different approach to the politics of bor-
ders functioning, as well as international cooperation.

The external border of the European Union in Poland measures 
1163 km, which corresponds to 33% of the total length of the Polish bor-
ders. The longest part of it is the border between Poland and Ukraine, 
which measures 535 km (46%), the second in terms of length is the border 
with Belarus, which is 418 km long (36%) and third – with Russia, 210 km 
long (18%). The frontier zone on the Polish side comprises of 270 com-
munes11, which cover 43000 km2 in total. Such an area corresponds 
to 13.9% of the total area of Poland. The frontier zone by the Russian bor-
der covers 41.2% of the zone of an external border of the European Union, 
by the Belarussian border – 33.8%, and Ukrainian – 30.8%12. Joint Polish 
and European Union borders contain not only land borders, but also bor-
ders lying on the sea, rivers, lakes, and the airports.

The geographical location of Poland, on the track from Asia to Western 
Europe, as well as the length and natural conditions of the borderline, cre-

10  http://www.polskawue.gov.pl/Glowne,wydarzenia,procesu,integracyjnego, accessed on  
04.01.2014

11  Small administrative area in Poland.
12  Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej 

na terenie Polski. Turystyka w 2011 r., Published by Główny Urząd Statystyczny, War-
szawa-Rzeszów 2012.
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ate specific challenges for those services responsible for combating illegal 
immigration as well as international organized crime and smuggling. In 
order to enable the free and unconstrained, but at the same time safe, flow 
of people, improvements of coordination and cooperation between po-
lice forces and judicial authorities were necessary. They helped to increase 
internal security and, most importantly, combating organised crime. For 
that reason, the Schengen Information System (SIS) was established. It’s 
technologically advanced database, used by the bodies of the member 
states for information exchange about specific people categories or arti-
cles. Among all the European Union member states, Bulgaria, Cyprus and 
Romania aren’t fully fledged members of the Schengen zone yet13.

The main entities engaged in the protection of Polish – EU borders

Political changes in Central and Eastern Europe of the 80’s and 90’s 
of the XX century transformed Poland into sovereign, democratic coun-
try and economic zone. Because of that, based on the Act of 12 October 
199014, the Polish Border Guard15 was established. On 16 May 1991 it took 
over the protection of Polish borders and control of the border traffic16. 
The Polish Border Guard, which shares a similar organizational structure 
as the police, is designed to meet the general legal regulations of the Euro-
pean Union members in terms of their structure and characteristics to ease 
the cooperation between these forces17.

After accession into the European Union, the Polish eastern border 
became an external frontier of the EU. Because of that, on the borders 
with Belarus, Ukraine and Russia, the competences of the Polish Border 
Guard were expanded. The changes were made on both the external and 

13  Agreement that abolishes control of people crossing borders between countries 
of the zone (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Greece, Spain, Netherlands, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Malta, Germany, Poland, 
Portugal, Slovakia, Slovenia, Sweden, Hungary, Italy, as well as Norway, Iceland, Liech-
tenstein and Switzerland, which do not belong to the EU), but strengthens cooperation 
in the issues about security and asylum policy.

14  Ruling on the Border Guard. 1990.78.462.
15  Pol. Straż Graniczna.
16  Before that, the formation responsible for those was Polish formation Wojska Ochrony 

Pogranicza. 
17  A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Published 

by Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2007, p. 99.
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the internal borders. On the internal border, the Border Guard stopped 
the physical protection and border control on the border crossings. 
The tasks on the external borders have also been changed and include pa-
trolling the border line and its observation, detention of wanted persons, 
keeping out unwelcome ones and smuggling prevention.

The most important threat that the Border Guard faces is the illegal 
transit immigration through the territory of Poland, drugs trafficking, 
and the flow of other material dangerous for the natural environment. 
The number of organised crime groups committing these crimes is grow-
ing. For many of them it’s the main source of income18.

For majority of illegal migrants, Poland is a transit country. There has 
been a visible intensification of the “multipersons” phenomenon – the for-
eigners, who change their personal data accordingly to the local law (es-
pecially Ukrainian citizens), so as to get the visa issued or to avoid arrest 
or refusal of entry.

Whilst preventing smuggling is not the main task of the Border Guard, 
the Customs Service19 and its officers are heavily engaged in anti-smug-
gling activity, based on the cooperation and integration of border protec-
tion. For each part of the Polish border, there are typical articles that are 
smuggled, for instance alcohol and cigarettes have been smuggled main-
ly through the eastern border for many years. The fact, that Poland has 
become interesting for the international organised crime groups special-
ising mostly in smuggling, isn’t surprising. Control of border traffic and 
protecting those who cross the borders legally are other tasks for which 
the Border Guard is responsible. The dynamic development of cross bor-
der traffic has caused changes in the tools available for border control, 
especially after the widespread integration of IT systems in such areas in 
recent years20.

The Border Guard cooperates also with organisational units, government 
administration units, local government units, and other state and foreign 
organisational units, including entities outside the eastern border. Such co-
operation aims at ensuring the necessary conditions for effective protection 

18  Gawryś R., Olejnik A., Doświadczenia Straży Granicznej w przeciwdziałaniu międzyna-
rodowej przestępczości zorganizowanej związanej m.in. z nielegalną migracją, Problemy 
Ochrony Granic, Biuletyn nr 29, 2004, p. 4244.

19  Pol. Służba Celna.
20  A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Ochrona granic…, op. cit., p. 99.
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of the country’s border and border traffic control. Similarly, it participates 
in the airspace border protection, too. Its tasks include communication and 
transmitting information to the Polish Army about identification and rec-
ognition of other low flying aircrafts which pass over the border, recognition 
of unidentified sea vessels, aircrafts and other flying objects, as well as any 
evidence of aircrafts breakdowns or receiving help signals21.

Airports can too be considered as an external border of Poland and 
the European Union. On 11 June 2013, at the Civil Aviation Authority’s 
headquarters, the settlement between the President of the Civil Aviation 
Authority22 and the Chief Commander of the Border Guard was signed. It 
covered specific regulations of the cooperation, supervision and realization 
of the works related to the safety control in the civil aviation. The main tar-
get of that settlement was to ensure high safety standards within civil avi-
ation. It included specific rules of information exchange between the Bor-
der Guard and the Civil Aviation Authority in the field of controlling, as 
well as organisational solutions to be performed by the Border Guard23.

For the protection of the external European Union sea border, the mar-
itime division of the Polish Border Guard24 was created. It is responsible 
for the protection of the sea border, which measures 471 km in total, and 
the part of the border with Russia, which measures 0,85 km. Its officers 
take part in carrying out tasks in the Gdańsk – Rębiechowo border cross-
ing, too. All these tasks are performed by 13 Border Guard stations, which 
are in charge of 16 border crossings (15 sea crossings and 1 air crossing) 
and two Border Guard squadrons. These units are localised on the coast 
from Elbląg to Świnoujście.

In times of global complexity, no organization can succeed if it does 
not cooperate with other units. Because of that, the Border Guard collab-
orates with the Railroad Guards25, the Mountain and Tatra Volunteer and 
Rescue26, the City Guard, airport security services, and the police, among 

21  J. Paśnik, Straż Graniczna. Prawne podstawy działania i uprawnień, Published by Ko-
deks, Warszawa 2003, p. 49.

22  Pol. Urząd Lotnictwa Cywilnego.
23  http://www.arslege.pl/kontrola-bezpieczenstwa-w-lotnictwie-cywilnym/k800/

a61957/.html, accessed on 22.05.2014.
24  Pol. Morski Oddział Straży Granicznej.
25  Pol. Służba Ochrony Kolei.
26  Pol. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) and Tatrzańskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe (TOPR)
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others. Investigations, led by the Border Guard in cooperation with Police, 
end up in defeating organised criminal groups. It’s also common to dele-
gate specialist officers for the specific tasks between the units27. 

The Customs Service28, is another important entity responsible for 
the external border safety of the European Union. It is a uniformed for-
mation created for the protection and safety of the customs territory 
of the European Community. The process of European Union accession 
involved the abolition of the customs border between Poland and neigh-
bouring EU member states, i.e. Germany, Czech Republic, Slovakia and 
Lithuania. This resulted in an influx of duty free articles into the EU mem-
ber states and in a greater significance of the eastern border of Poland 
as the external frontier of the European Union. This required changes in 
the competences of the Customs Service, e.g. acquisition of the additional 
tasks related to excise tax, VAT on imported goods, or participation in 
the common agricultural policy.

Main tasks of the Customs Service involve realization of the tariff policy 
regarding export and import of articles and performing other works, such as:
– Activities related to setting customs destination of goods;
– Calculation and collection of customs charges regarding exported and 

imported articles, added tax on articles or services importation, excise 
tax, gambling tax, or fuel charge;

– Recognition, detection, prevention and combating fiscal crimes and of-
fences and prosecution of their perpetrators29.

The aforementioned changes resulted in a restructuring of the Customs 
Service, in terms of its location, competences and structure of the customs 
departments and offices. Analysis of the size and destinations of trade ex-
changes indicated a fall in customs charges for articles outside of the Eu-
ropean Union, which resulted in a decrease of customs officers workload 
related to the customs declarations after 1 May 2004. At the same time, 
the workload related to the realization of the tasks involving excise tax and 
other new tasks, has significantly increased.

27  http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/ 
serwi-ssg/polskie_formacje_graniczne/wspolpraca_miedzy_sluzbami/html, accessed 
on 22.05.2014.

28  Pol. Służba Celna.
29  http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/zadania-i-funkcje;jsessionid=1D39C 

8021D33791E6C227FA71866EFB7.html, accessed on 04.08.2016.
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Cooperation between Poland and European Union regarding  
sealing the borders

Since the first days in the European Union, Poland had to team up with the oth-
er European countries in order to seal its eastern borders, which became 
the external frontiers of the EU. As such, Poland became a significant partner 
in the operation of FRONTEX, the European Agency for the Management 
of Operational Cooperation at the External Borders of the European Union. 
It is a EU agency, established by Council Regulation (EC) No 2007/2004. 
Its name comes from the French phrase frontiers exterieures, which literally 
means “external border”. FRONTEX began work on 1 May 2005 and gain its 
full operability on 3 October 2005. The seat of the FRONTEX is located in 
Warsaw. The agency combines the functions of the border and intelligence 
services and promotes and encourages innovation in the field of immigra-
tion control. The main reason for the agency establishment was integrated 
management of the external borders of the European Union. The agency 
is responsible for providing a framework for the coordination of member 
states actions and supports protection of the external frontiers of the EU. An 
additional responsibility includes providing the European Commission and 
the member states with technical support and expertise in the area of exter-
nal borders management and solidarity between member states.

The total current length of the external European Union borders is 
42672 km, of which 8826 km of the land borders. Schengen zone consists 
of 25 countries (including three affiliated states – Iceland, Switzerland, and 
Norway). Since its establishment in 1995 it has made it possible to travel 
freely in the whole territory of the zone. It is estimated that approximately 
half a billion people can travel freely within Schengen area. Thus, there is 
high motivation for proper and effective protection of external borders 
and to ensure safety of the European Union as a whole and all the member 
states in particular.

So as to increase its performance, FRONTEX cooperates with the oth-
er EU institutions and international organizations (Europol30, Cepol31, 
Interpol32 among others). However, in addition to European Union 

30  European Police Office – police agency of the European Union based in Hague.
31  European Police College – one of the European Union agencies responsible for police 

and judicial cooperation in criminal cases.
32  International Criminal Police Organisation  – international police organization that 

helps law enforcement authorities combat any forms of criminality.
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member states, FRONTEX must collaborate with non EU-third party 
states. Such cooperation involves exchange of information about situa-
tion on the borders, trainings, arrangement of observers on the borders 
and other joint operations. Currently, FRONTEX has cooperation agree-
ments with 16 countries – mainly from the Balkans and Eastern Europe, 
but also Africa, USA and Canada. According to the Regulation (EC) 
No 863/2007, in case of a sudden problem, FRONTEX can delegate for 
a limited time one or several rapid border intervention teams (RABITs) 
to participate in the support operation on the border.

European Border Surveillance System (EUROSUR) is the surveillance 
system of the European Union. It was started on 2 December 2013. It 
was designed for coordinating operations aimed at detection, prevention 
and combating illegal immigration into EU countries and cross border 
crimes using drones, reconnaissance aircrafts, and offshore and satel-
lite sensors. EUROSUR cooperates closely with FRONTEX. The main 
responsibility of EUROSUR is to monitor activities outside external 
borders of the EU, and the state coordination centres collect data inside 
the specific countries and transmit it further to the headquarters of EU-
ROSUR and FRONTEX.

EUROSUR was started in 18 EU member states: Bulgaria, Cyprus, Cro-
atia, Estonia, Finland, France, Greece, Spain, Lithuania, Latvia, Malta, Po-
land, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Hungary, Italy, and Norway. 
Other EU countries were to join the system on 1 December 201433.

When it comes to closing the external borders of the EU, the second gen-
eration Schengen Information System (SIS II) should be noted. SIS II com-
plements its predecessor for some additional functions and is a large scale 
IT system, which contains information about people and articles. The sys-
tem is designed to be used by border guards, customs officers, visa entities 
and other law enforcement authorities of the Schengen zone. The data in 
SIS II is inserted, updated, deleted and searched through the specific do-
mestic systems. The central system, responsible for the controlling and 
administration, is located in Strasburg in France. Backup central system 
is located near Strasburg in Austria. Each member state is responsible for 
the development, exploitation and maintenance of its own domestic sys-
tem, as well as for addition of its system to the central one.

33  http://www.uniaeuropejska.org/system-eurosur-rozpoczyna-dzialanie.html, accessed 
on 22.05.2016.
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In order to use the SIS II system, each member state specifies its SIRENE 
(Supplementary Information Request at the National Entries) Bureau, 
which is responsible for the exchange of additional information, necessary 
for the data insertion and for taking appropriate actions. SIRENEs operate 
as contacts point which are constantly available throughout the year at 
every opportunity to those who request aid information. Member states 
are responsible for any damage done to persons by using the domestic 
SIS II system. They also ensure that any cases of abuse are effectively, pro-
portionately and prohibitively sanctioned34.

Conclusion

In the Republic of Poland, the most important formation responsible for 
the EU external borders protection is the Border Guard. It cooperates with 
many institutions in order to ensure the highest possible level of security at 
the borders. It’s not uncommon that the Border Guard’s officers cooperate 
with the Police, as well as the Customs Service in order to combat crimes. 
Sources of illegal smuggling are often located in the Asian countries (such 
as Vietnam, Pakistan or Iraq), as well as the African states, making it nec-
essary for Polish forces to cooperate with the other countries of the Euro-
pean Union. For combating these crimes, the highly specialised agency, 
FRONTEX, was established. It collaborates with other EU institutions and 
international organisations, whose activities involve external borders se-
curity or migration issues.

Following the accession of Poland into the Schengen zone, as well as 
changes in the border traffic on the significant part of the Polish frontiers 
caused huge changes in the way that border control operates. So far ho-
mogenous security system was divided into two different and incompara-
ble ways of operation. The first, traditional, is based on the traffic control 
in the border crossings and patrolling the border line, while the second, 
completely new, involves reconnaissance and preventive works, rather 
than physical protection of the borders35. Since Poland joined European 
Union, the competences and responsibilities of the formations in charge 
of the borders security have significantly increased. The role of Poland has 

34  http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_
of_persons_asylum_immigration/l14544_pl.html, accessed on 27.05.2016.

35  B. Radzikowska-Kryśczak, A. Sadownik (Eds), Polska w strefie Schengen, Published 
by Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, p. 56.
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been substantially more important after it had entered the Schengen zone 
in 2007. The scale of illegal trafficking is smaller because of the higher 
engagement of the Border Guard, Customs Service and Police. Certainly, 
the opportunity for Polish officials and officers to train and learn from 
experiences in fellow member states has increased the competency and 
qualification of said officers through joint patrols or development of IT 
networks and systems.

Poland, as one of the most populated and fast developing countries in 
the European Union, has cooperated with many European institutions 
after the accession. Collaboration with many foreign agencies, e.g. from 
Germany, Czech Republic, or Slovakia, ended up in the detection of many 
crimes. Mutual exchange of skills and experience also played a key role in 
Polish officials avoiding mistakes that the 15 countries of the “old EU”36 
have previously made. Such opportunities and frameworks for sharing 
the most suitable practices of border control have certainly contributed 
to strengthening not only the borders of Poland, but the European Union 
as a whole.
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