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*  Artykuł stanowi przedruk artykułu J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, 
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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 aim of the thesis was to study the physical activity of female inhabit-
ants of Radom, aged 18‒65.
The research material was made up by 120 women, including: 30 women 
aged 18‒30, 30 women aged 31‒40, 30 women aged 41‒50 and 30 women 
aged over 50 years, all inhabiting the city of Radom. 
The research method used in the thesis was a survey questionnaire. 
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Aktywność fizyczna kobiet w wieku 18 – 65 lat

The evaluation assessed indices characterizing somatic characteristics 
(body height, body weight, Body Mass Index [BMI]). The obtained results 
indicate a significant increase with age in body weight and Body Mass In-
dex of women who took part in the study. 
Based on the research conducted, it should be noted that among 120 wom-
en who took part in the study, 85 of them engage in physical activity, while 
35 do not engage in physical activity at all. The greatest physical activity 
can be observed in the youngest age group, while the smallest one – in 
the oldest age group. The analysis of the research showed differences in 
the preferred forms of physical activity, incentives for physical activity and 
reasons behind the lack of the activity of the particular age groups. 

Key words: Physical activity, Questionnaire, BMI

Abstrakt

Celem niniejszej pracy było zbadanie aktywności fizycznej wśród kobiet 
w wieku 18 – 65 lat z Radomia. Materiał badawczy stanowiło 120 kobiet, 
w tym 30 kobiet w przedziale wiekowym 18 – 30 lat, 30 kobiet w przedziale 
31 – 40 lat, 30 kobiet w wieku 41 – 50 lat oraz 30 kobiet w wieku powyżej 
50 lat. Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszej pracy był kwestiona-
riusz ankiety. 

Ocenie poddano poziom wskaźników charakteryzujących cechy so-
matyczne (wysokość ciała, masa ciała, BMI). Uzyskane wyniki, wskazują 
na wyraźny wzrost wskaźnika masy ciała i współczynnika BMI wraz z wie-
kiem badanych kobiet.

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych należy zauważyć, iż 
wśród 120 przebadanych kobiet, 85 z nich przejawia aktywność fizycz-
ną, natomiast 35 kobiet jej nie podejmuje. Aktywność ta jest przejawiana 
w największym stopniu przez najmłodszą grupę, a w najmniejszym przez 
najstarszą grupę wiekową. Analiza badań wykazała, że występują różni-
ce między poszczególnymi grupami wiekowymi w kwestii preferowanych 
form aktywności fizycznych, czynników zachęcających do wykonywania 
aktywności oraz powodów, dla których ta aktywność nie jest realizowana. 

Słowa kluczowe: Aktywność fizyczna, kwestionariusz ankiety, BMI
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WSTĘP

W dzisiejszych czasach, wiele osób prowadzi zawrotne tempo życia. Głów-
nym priorytetem jest rozwój zawodowy oraz osiągnięcie sukcesu, a rodzi-
na i aspekty życia osobistego pozostają na drugim planie. Chroniczny brak 
czasu powoduje, iż społeczeństwo często zapomina o tym, jak ważne jest 
aktywne spędzanie wolnego czasu. 

Aktywność fizyczna zwana również aktywnością ruchową bądź moto-
ryczną według Caspersena, Powella i Christensona jest „każdym ruchem 
ciała wyzwalanym przez mięśnie, który powoduje wydatek energetyczny”1. 

Według Żukowskiej, aktywność fizyczna jest spójną i zasadniczą jed-
nostką zdrowego trybu życia, bez której prawidłowy rozwój u dzieci nie 
jest możliwy. Brak aktywności ruchowej bądź jej nadmiar może pro-
wadzić do wielorakich powikłań, chorób oraz nieodwracalnych zmian 
w naszym organizmie2. 

Jest ona nieodłącznym elementem naszego życia, dzięki któremu zapo-
biega się chorobom, w tym coraz częściej występującej otyłości. Natomiast 
brak aktywności ruchowej w życiu może doprowadzić m.in. do patologii 
na tle psychicznym3. Analizując doniesienia z literatury4,5 należy stwierdzić, 
iż niedostateczny poziom aktywności fizycznej jest ściśle skorelowany z wyż-
szym poziomem występowania chorób6, co z kolei przyczynia się do pra-
wie dwóch milionów przedwczesnych śmierci rocznie na całym świecie7.

Według Guszkowskiej8, aktywność motoryczna ma nieoceniony wpływ 
na zdrowie psychiczne człowieka. Autorka twierdzi, że „aktywność ru-

1  W. Osiński, Antropomotoryka. AWF Poznań, 2003.
2  Z. Żukowska, Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia współczesnego człowie-

ka, [in:] Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka, A. Kaźmierczak, A. Ma-
szorek-Szymal, E. Dębowska (red.), WUŁ, Łódź, 2008.

3  A. Wojtyła, P. Biliński, i. Bojar, K. Wojtyła, Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej 
w Polsce. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, 2011, no. 2.

4  R.B. Singh D. Pella, V. Mechirova, K. Kartikey, F. Demeester, Prevalence of obesity, phys-
ical inactivity and undernutrition, a triple burden of diseases during transition in a devel-
oping economy. The Five City Study Group, PubMed, Acta Cardiol, 2007.

5  World Health Organization. The world health report 2002: reducing risk, promoting 
health life, World Health Organization, Geneva, 2002.

6  Ibidem.
7  Ibidem.
8  M. Guszkowska, Aktywność ruchowa a przebieg transakcji stresowej u młodzieży. Wy-

dawnictwo, AWF Warszawa, 2005. 
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chowa może być istotnym narzędziem obniżenia napięcia emocjonalnego 
i minimalizowania negatywnych emocji doświadczanych przez jednost-
kę w konfrontacji ze stresorami”. Z kolei Plewa i Markiewicz9 wymieniają 
szereg pozytywów płynących z podejmowania aktywności fizycznej. Zali-
czają do nich: zmniejszenie masy tłuszczowej wraz ze wzrostem masy mię-
śniowej, zmniejszenie wysokiego stężenia insuliny, poprawę sprawności, 
poprawę samopoczucia, stanu emocjonalnego i psychicznego, utrzymanie 
prawidłowego reżimu dietetycznego oraz obniżenie ciśnienia tętniczego 
wraz z tętnem. 

Warto również wspomnieć o korzyściach płynących z uczestnictwa 
w aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży. Należą do nich: zapobiega-
nie rozwoju chorób i różnorakich zaburzeń, lepsze samopoczucie, zmniej-
szenie stresu, lęku oraz różnych odchyleń od normy dotyczących zdrowia 
psychicznego, zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości, 
poprawa poziomu zdrowotnego oraz zwiększenie sprawności fizycznej10. 
Ruch pod wieloma postaciami jest również wskazany dla osób w pode-
szłym wieku. Pozwala on na zahamowanie procesu starzenia się. Odgry-
wa kluczową rolę w usprawnieniu układu krwionośnego oraz spowalnia 
zmiany jakie zachodzą w naszym organizmie z racji upływu lat. Często 
stanowi podporę i pomaga ustabilizować różnorakie schorzenia, takie jak 
np.: nadciśnienie, otyłość, osteoporoza, cukrzyca, choroba niedokrwienna 
serca, oraz miażdżyca11. 

Aktywność fizyczna odgrywa dużą rolę w postrzeganiu samego siebie, 
w podniesieniu naszej wartości oraz pewności siebie, dzięki niej poprawia 
się nasze samopoczucie, ogólny wygląd, a przede wszystkim sylwetka. Pro-
wadzi do uspokojenia i wyciszenia organizmu, dostarcza nam zadowole-
nia z życia i samego siebie. Pozytywnie wpływa na pracę naszego umysłu 
co przekłada się na polepszenie procesów intelektualnych12.

Z powyższych rozważań wynika, że aktywność fizyczna odgrywa 
ogromną rolę w naszym życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest jej pro-

9  M. Plewa, A. Markiewicz, Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości, „En-
dokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii”, no. 1.

10  Ibidem.
11  U. Kaźmierczak, A. Radzimińska, M. Dzierżanowski, I. Bułatowicz, K. Strojek, G. Sro-

kowski, W. Zukow, Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez oso-
by, „Journal of Education, Health and Sport”, 2015, no. 5 (1).

12  M. Napierała, M. M. Szark-Eckardt, H. Żukowska, M. Kuska, W. Zukow, Aktywność 
fizyczna w zdrowym stylu życia bydgoskich gimnazjalistów, Bydgoszcz, 2014.
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pagowanie wśród wszystkich grup wiekowych. Mówiąc o propagowaniu 
zdrowego stylu życia najpełniej wyraziła się w swoich słowach Żukowska13.: 
„wychowanie do aktywnego uczestnictwa w rekreacji fizycznej powinno 
mieć miejsce na wszystkich poziomach edukacji, w rodzinie, w środowi-
sku rówieśniczym i lokalnym. Szczególną rolę edukacyjną mogą spełniać 
media i samorządowe struktury organizacyjne (...). Zdrowie to dobrostan 
fizyczny, psychiczny i społeczny. Nie zapominajmy także, o tych argumen-
tach, które potwierdzają rolę aktywności fizycznej nie tylko w wychowa-
niu do prozdrowotnego stylu życia, ale do bycia człowiekiem zdrowym 
i szczęśliwym, pożytecznym społecznie”.

Szeroki wybór form aktywności fizycznej pozwala na to, aby każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Wiele z nich może być przejawiane grupowo 
bądź indywidualnie, zarówno w zamkniętych obiektach sportowych jak 
i na otwartej przestrzeni. 

Jedną z najpopularniejszych, najtańszych oraz najprostszych form jest 
spacer. Na spacer można się wybrać niezależnie od pory roku czy pogo-
dy, wystarczy ubrać się odpowiednio do panujących warunków atmos-
ferycznych. Spacer pozytywnie wpływa na samopoczucie, np. poprzez 
obniżenie hormonu stresu, co przekłada się na opóźnienie procesów 
starzenia się. Zbliżoną formą do spaceru jest nordic walking, który jest 
dynamicznym marszem z kijkami. Podobnie jak i w przypadku spaceru 
może on być wykonywany we wszystkich warunkach pogodowych, przez 
starsze oraz młodsze pokolenie. Forma ta angażuje około 90% wszyst-
kich mięśni14. Kolejną formą, która nie wymaga wykorzystania żadnego 
specjalistycznego sprzętu jest bieganie. Angażuje ono dużą liczbę mię-
śni w ciele człowieka oraz wspomaga wytrzymałość i sprawność, a także 
może być praktykowane przez osoby w każdym wieku. Jazda na rowerze 
także zalicza się do bardzo popularnych form przejawiania aktywności 
fizycznej. Dzięki temu, że rower przejmuje masę ciała człowieka, jest 
on,,zabezpieczeniem” dla stawów skokowych, kolanowych i biodrowych 
przed niekorzystnym obciążeniem15. 

Wśród kobiet, coraz częściej wybieraną formą aktywności ruchowej 
jest fitness, wszechstronna forma, nie wymagająca praktycznie żadnych 
umiejętności. Uczestnictwo w zajęciach nie jest w żaden sposób związa-

13  Ibidem.
14  K. Kwilecki, Rozważania o czasie wolnym wybrane zagadnienia, WSH, Katowice 2011.
15  Ibidem.
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ne z rywalizacją i walką o jak najlepszy wynik. Dla wielu osób praktyku-
jących fitness jest on swojego rodzaju ideą, ukierunkowaną na poprawę 
nie tylko zdrowia fizycznego, ale też psychicznego, emocjonalnego oraz 
umysłowego. W typologii zajęć fitness wyróżnia się: cardio (wzmocnienie 
układu krążenia), muscle (wzmocnienie mięśni i kształtowanie sylwetki), 
cardio & muscle (poprawa wydolności organizmu i wzmocnienie mięśni) 
i body & mind inaczej zwany cooling (trening ciała i umysłu)16,17. 

CEL PRACY 

Celem pracy było określenie poziomu aktywności fizycznej kobiet w wie-
ku 18‒65 lat z Radomia. 

Chcąc osiągnąć powyższy cel sformułowano następujące pytania ba-
dawcze:
1.  Jaki jest poziom rozwoju podstawowych cech somatycznych badanych 

kobiet w poszczególnych przedziałach wiekowych?
2.  Czy odsetek kobiet podejmujących aktywność fizyczną jest różny w po-

szczególnych przedziałach wiekowych?
3. Jaka jest samoocena sprawności fizycznej kobiet?
4.  Czy podejmowanie aktywności fizycznej ma wpływ na ogólne samopo-

czucie?
5.  Jak kształtują się formy aktywnego spędzania czasu wolnego w poszcze-

gólnych przedziałach wiekowych?
6.  Czy występują różnice w czynnikach skłaniających do przejawiania ak-

tywności fizycznej wśród badanych?
7.  Jakie są powody niepodejmowania aktywności fizycznej badanych ko-

biet w zależności od wieku?

MATERIAŁY BADAWCZY 

Badania zostały prowadzone od kwietnia do maja 2017 roku w Uniwer-
sytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu na losowo wybra-
nej próbie kobiet. Badaniu poddano 120 osób w wieku 18‒65 lat, które 
16  A. Jeziorek, Rola instruktora fitness w zjednywaniu do aktywności fizycznej na przy-

kładzie klubów fitness w Polsce i Portugalii, [in:] Kultura fizyczna i zdrowotna współ-
czesnego człowieka, A. Kaźmierczak, A. Maszorek-Szymal, E. Dębowska (red.), WUŁ 
Łódź, 2008.

17  E. Stępień, J. Stępień, M. Wasilewska, Motywy uczestnictwa kobiet w zajęciach fitness 
w zależności od ich wieku, [in:] Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka, 
A. Kaźmierczak, A. Maszorek-Szymal, E. Dębowska (red.), WUŁ, Łódź 2008.
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podzielono na cztery przedziały wiekowe (18‒30, 31‒40, 41‒50, powyżej 
50 lat). W tabeli nr 1 została przedstawiona liczebność i cechy somatyczne 
badanych grup. 

Tabela nr 1. Liczebność i cechy somatyczne badanych grup.

Grupa badawcza Liczebność (n) Średnia wysokość  
ciała badanych (cm)

Średnia masa ciała 
badanych (kg)

18 – 30 lat 30 167,8 cm 60,4 kg

31 – 40 lat 30 167,7 cm 61,1 kg

41 – 50 lat 30 165,4 cm 67,2 kg

powyżej 50 lat 30 160,2 cm 68,7 kg

METODY BADAŃ 

Wykonano pomiary podstawowych wskaźników somatycznych: wysoko-
ści ciała (cm) i masy ciała (kg)18.

Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego przy zastosowaniu 
kwestionariusza ankiety, która zawierała 20 pytań. Ankietowanym zapew-
niono pełną anonimowość i swobodę wyrażania swojej opinii. 

ZASTOSOWANE METODY STATYSTYCZNE

Materiał pomiarowy został opracowany za pomocą metod statystycz-
nych powszechnie stosowanych w pracach naukowych19. Wykorzystano 
dwa podstawowe wskaźniki statystyczne, a mianowicie wartości średnie 
i procentowe. 

WYNIKI 

CHARAKTERYSTYKA CECH SOMATYCZNYCH

Dane dotyczące porównania cech somatycznych w badanych grupach 
przedstawiono w tabeli 2. Z poniższych danych wynika, że największy od-
setek kobiet, których współczynnik BMI znajduje się w normie, uwidacz-

18  S. Gołąb, M. Chrzanowska, Przewodnik do ćwiczeń z antropologii, Wydawnictwo AWF, 
Kraków, 2005.

19  P. Francuz, R. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodolo-
gii i statystyce nie tylko dla psychologów, KUL Lublin, 2007.
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nia się w przedziale wiekowym 18  – 30 lat (87%). Z kolei w przedziale 
wiekowym 31 – 40 lat jest to 70%, natomiast w przedziałach 41 – 50 lat 
oraz powyżej 50 lat znajduje się 63,5% kobiet w normie. Największy pro-
cent kobiet z nadwagą uwidacznia się wśród kobiet z przedziału 41 – 50 lat 
(33,5%) oraz powyżej 50 lat (30%), z kolei najmniejszy w grupie wiekowej 
18 – 30 lat (6,5%) oraz 31 – 40 lat (10%). Otyłość w najwyższym stopniu 
występuje wśród kobiet powyżej 50 roku życia (6,5%) oraz u kobiet z prze-
działu 31  – 40 lat (3%). Z problemem otyłości nie borykają się kobiety 
w przedziałach wiekowych 18 – 30 lat oraz 41 – 50 lat. Problem niedowagi 
najwyraźniej uwidocznił się w grupie wiekowej 31 – 40 lat (17%), następ-
nie w grupie wiekowej 18 – 30 lat (6,5%) oraz 41 – 50 lat (3%). Wśród ko-
biet powyżej 50 roku życia nie odnotowano przypadków niedowagi. Na-
leży podkreślić także, iż z problemem wychudzenia nie boryka się żadna 
z badanych kobiet.

Tabela nr 2. Współczynnik BMI badanych kobiet 
w poszczególnych przedziałach wiekowych, podany 
w wartościach procentowych.

Przedziały  
wiekowe 

BMI
18 – 30 lat 31 – 40 lat 41 – 50 lat powyżej  

50 lat

Wychudzenie 0% 0% 0% 0%

Niedowaga 6,5% 17% 3% 0%

Norma 87% 70% 63,5% 63,5%

Nadwaga 6,5% 10% 33,5% 30%

Otyłość 0% 3% 0% 6,5%

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Na wykresie 1 przedstawionym poniżej zobrazowano wpływ wieku bada-
nych kobiet na przejawianie aktywności fizycznej. Najwyższy poziom ak-
tywności można zauważyć wśród kobiet w najmłodszej grupie wiekowej 
18 – 30 lat (25 na 30 kobiet) natomiast najmniejszy uwidocznił się w naj-
starszej grupie wiekowej powyżej 50 lat (18 na 30 kobiet). Z kolei w prze-
dziale wiekowym 31 – 40 lat, 23 kobiety na 30 badanych deklaruje podej-
mowanie aktywności fizycznej, a w przedziale 41 – 50 lat, jest to 19 kobiet 
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na 30 badanych. Wśród badanych kobiet 85 jest aktywnych fizycznie, na-
tomiast 35 kobiet jej nie podejmuje.

Wykres nr 1. Aktywność fizyczna badanych w poszczególnych przedziałach wiekowych. 

Z analizy zebranego materiału (tabela nr 3) wynika, że w grupach wie-
kowych 18 – 30 lat, 31 – 40 lat oraz powyżej 50 lat, badane kobiety naj-
częściej aktywność fizyczną podejmują 2 – 3 razy w tygodniu. W wieku 
41 – 50 lat, ponad połowa badanych kobiet, uczestniczy w aktywności fi-
zycznej, zaledwie 1 raz w tygodniu. 

Tabela nr 3. Częstotliwość aktywności fizycznej w wymiarze 
tygodniowym, podana w wartościach procentowych.

Przedziały  
wiekowe 

Częstotliwość
18 – 30 lat 31 – 40 lat 41 – 50 lat powyżej 

50 lat

Codziennie 4% 8,7% 0% 5,6%

4 – 6 razy w tygodniu 28% 26,1% 31,6% 33,3%

2 – 3 razy w tygodniu 52% 47,8% 15,8% 38,9%

1 razy w tygodniu 16% 17,4% 52,6% 22,2%
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Dokonując analizy danych z tabeli 4, można zauważyć, że wśród re-
spondentów w wieku 18 – 50 lat, dość duża grupa bierze udział w formie 
aktywności trwającej 45 min – 60 min. Natomiast kobiety powyżej 50 roku 
życia w znacznym procencie (61,1%) deklarują wykonywanie ćwiczeń 
przez 60 min – 90 min. 

Tabela nr 4. Czas trwania aktywności fizycznej w wymiarze 
minutowym, podany w wartościach procentowych.

Przedziały  
wiekowe 

Czas trwania
18 – 30 lat 31 – 40 lat 41 – 50 lat powyżej 

50 lat

90 min – 120 min 16% 4,3% 15,8% 11,1%

60 min – 90 min 20% 26,1% 15,8% 61,1%

45 min – 60 min 36% 47,8% 31,6% 16,7%

30 min – 45 min 20% 8,7% 26,3% 5,6%

1 min – 30 min 8% 13% 10,5% 5,6%

Z danych zawartych w tabeli nr 5 wynika, że w każdej z poszczególnych 
grup wiekowych największy procent kobiet dokonuje samooceny spraw-
ności fizycznej na poziomie oceny 3 lub 4 (w skali od 1 do 6). Analizując 
sprawności fizyczną kobiet w poszczególnych przedziałach wiekowych 
oraz biorąc pod uwagę dwie skrajne oceny najniższą i najwyższą, należy 
zauważyć, iż najwięcej ocen o wartości 1 zadeklarowały kobiety z przedzia-
łu wiekowego powyżej 50 lat (13,5%), następnie w przedziale 41 – 50 lat 
(4,5%) i 31 – 40 lat (3%). Natomiast żadna z badanych kobiet w przedziale 
18 – 30 lat nie ocenia swojej sprawności fizycznej na ocenę najniższą. Naj-
wyżej swoją aktywność fizyczną oceniły kobiety w przedziale wiekowym 
41 – 50 lat (13,5%), następnie 18 – 30 lat (6,5%) oraz 31 – 40 lat (4,5%). 
W grupie wiekowej powyżej 50 lat tylko 3% kobiet określiło swoją spraw-
ność na ocenę 6. 
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Tabela nr 5. Samoocena sprawności fizycznej kobiet 
w poszczególnych przedziałach wiekowych w skali 
od 1 do 6, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 6 najwyższą, 
podana w wartościach procentowych.

 Samoocena

Przedziały wiekowe 
1 2 3 4 5 6

18 – 30 lat 0% 6,5% 30% 30% 27% 6,5%

31 – 40 lat 3% 13,5% 23,5% 35,5% 20% 4,5%

41 – 50 lat 4,5% 4,5% 27% 27% 23,5% 13,5%

powyżej 50 lat 13,5% 13,5% 30% 23,5% 16,5% 3%

Badane kobiety zostały zapytane o to, czy aktywność fizyczna wpływa 
na poprawę ich samopoczucia. Wśród 85 ankietowanych kobiet, aż 86% 
odpowiedziało twierdząco, 13% nie miało zdania na ten temat, natomiast 
1% uważa, że aktywność fizyczna nie wpływa na poprawę ich samopoczu-
cia (wykres nr 2). 

Wykres nr 2. Wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie, podany  
w wartościach procentowych.

Z przytoczonych danych w tabeli nr 6 wynika, że w największym stop-
niu preferowaną formą aktywności fizycznej przez większość badanych 
kobiet są zajęcia fitness.
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Badane kobiety zostały poproszone o wymienienie maksymalnie 
3 czynników, które skłaniają je do przejawiania aktywności fizycznej – ta-
bela 7. Czynniki podawane przez respondentki są zróżnicowane. Jednakże 
dla kobiet w wieku 18  – 30 lat głównymi powodami, które wymieniały 
były: lepsze samopoczucie (26%), lepszy wygląd (26%) oraz spadek masy 
ciała (15%). Kobiety w przedziale wiekowym 31 – 40 lat zadeklarowały, 
że najważniejszymi bodźcami dla nich są: dobra kondycja (20%), spadek 
masy ciała (17%) oraz lepsze samopoczucie (16%). Dla kobiet w wieku 
41 – 50 lat głównymi pobudkami były: lepszy wygląd (19%), spadek masy 
ciała (14%) oraz aktywna forma spędzania czasu (14%). Natomiast kobiety 
powyżej 50 roku życia stwierdziły, że najważniejszymi dla nich czynnika-
mi są: dobra kondycja (26%), lepsze samopoczucie (17%) oraz odreago-
wanie stresu (15%).

Ankietowane kobiety mogły wymienić maksymalnie 3 powody, dla 
których nie przejawiają aktywności ruchowej (tabela 8). Motywy podane 
przez respondentki były zróżnicowane w zależności od tego, do jakiej gru-
py wiekowej należą. 
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DYSKUSJA 

Aktywność fizyczna powinna być nieodłącznym elementem życia każdego 
z nas, stanowić zasadniczy czynnik wpływający na zdrowie oraz samopo-
czucie. Przejawiając aktywność fizyczną w każdym wieku20, można uzy-
skać szeroką gamę korzyści, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. 
Dzięki publikacjom wielu znanych autorów21, 22, 23 mamy dziś tak obszerne 
spojrzenie na pozytywne aspekty praktykowania aktywności motorycz-
nej. Wśród tych autorów znalazła się m.in. Guszkowska, która zwracała 
szczególną uwagę na to, iż aktywność ta wpływa korzystnie na zdrowie 
psychiczne, zredukowanie poziomu stresu oraz lepsze samopoczucie24,25. 
Potwierdzają to także wyniki przeprowadzonych badań własnych, któ-
re wskazują na pozytywny wpływ aktywności fizycznej badanych kobiet 
na poprawę ogólnego samopoczucia. 

Zgodnie z powszechnie przeprowadzanymi badaniami CBOS „upra-
wianie sportu to przede wszystkim domena ludzi młodych”26. Zauważalne 
jest to również w wynikach badań własnych, które ujawniają, iż aktywność 
fizyczna maleje wraz z wiekiem oraz w największym stopniu przejawiana 
jest przez najmłodszą grupę wiekową 18‒30 lat. W przeciwieństwie do wy-
ników uzyskanych przez Topolską i wsp27., które wskazują, iż należy popu-
laryzować zajęcia ruchowe wśród młodych kobiet, charakteryzujących się 
niską aktywnością fizyczną.

W niniejszej pracy dokonano podziału wiekowego ankietowanych ko-
biet, ponieważ jak nietrudno zauważyć, w wielu kwestiach panie w różnym 
wieku mają zróżnicowane zdanie, m.in. w sprawie wyboru preferowanych 
form aktywności, czynników skłaniających do przejawiania aktywności 
oraz różnorodności przyczyn dla których praktykowanie jej jest niemożli-

20  U. Kaźmierczak, A, Radzimińska, M. Dzierżanowski, I. Bułatowicz, K. Strojek, G. Sro-
kowski, W. Zukow, Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez oso-
by starsze, Journal of Education, Health and Sport, no. 5 (1), 2015.

21  Ibidem.
22  Ibidem.
23  Ibidem.
24  Ibidem.
25  Ibidem.
26  CBOS http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.PDF – 2017.06.11.
27  M. Topolska, R. Sapuła, A. Topolski, M. Maciejewski, K. Marczewski: Aktywność fi-

zyczna, a zdrowie u kobiet w wieku od 19 do 65 lat w różnych dziedzinach życia, „Za-
mojskie Studia i Materiały”, no. 1 (34), 2011.
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we. Można stwierdzić, iż w najmłodszej grupie wiekowej 18 – 30 lat, cho-
roba nie stanowi głównego przeciwskazania do przejawiania aktywności, 
natomiast w przedziale wiekowym powyżej 50 lat, jest często czynnikiem 
uniemożliwiającym wykonywanie ćwiczeń z uwagi na osiągnięty wiek 
oraz większe prawdopodobieństwo występowania schorzeń. 

Przeprowadzone badania wskazują także, iż kobiety w starszym wieku 
preferują spokojniejsze oraz bardziej relaksujące metody aktywnego spę-
dzania czasu wolnego w przeciwieństwie do bardziej energicznych form 
ćwiczeń, wybieranych przez panie w młodszym wieku. 

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowałem następują-
ce wnioski:
1. Wraz z wiekiem badanych kobiet zwiększa się ich masa ciała. 
2.  Aktywność fizyczna maleje wraz z wiekiem oraz w największym stopniu 

przejawiana jest przez najmłodszą grupę 18 – 30 lat. 
3.  Kobiety oceniają swoją sprawność fizyczną w stopniu przeciętnym (oce-

na 3) bądź dobrym (ocena 4). 
4. Aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na ogólne samopoczucie.
5.  Preferowane formy aktywnego spędzania czasu wolnego są inne w każ-

dej z poszczególnych grup wiekowych. Jedyną formą, która jest naj-
większym stopniu preferowana przez wszystkie grupy wiekowe są za-
jęcia fitness.

6.  Czynniki zachęcające do praktykowania aktywności fizycznej rozkłada-
ją się różnorodnie w badanych przedziałach wiekowych.

7.  Występują znaczne różnice w badanych przedziałach wiekowych, jeśli 
chodzi o powody nieprzejawiania aktywności fizycznej. Jednym powo-
dem, który znajduje się w każdej grupie wiekowej jest brak chęci.
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Abstrakt

Celem pracy było zbadanie wpływu treningu pływackiego na kształtowa-
nie się krzywizn kręgosłupa u dzieci w wieku 10‒13 lat. Praca opierała się 
na badaniach kręgosłupa za pomocą sprzętu MediMouse i wagi Tanita. 
Wybranych zostało 60 dzieci. Trzydzieścioro z nich trenujących czynnie 
pływanie od ponad 3 lat, zostało wybranych z sekcji pływackiej z Wie-
liczki, kolejnych trzydzieścioro było wybranych ze szkoły podstawowej 
jako grupa kontrolna. Powyższe badania dowiodły, iż występują różnice 
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w ruchomości kręgosłupa w skłonach bocznych w płaszczyźnie czołowej 
w obu grupach. W płaszczyźnie strzałkowej grupa trenująca cechowała się 
natomiast większym zakresem skłonów w przód oraz tył w porównaniu 
do grupy kontrolnej. W przypadku wskaźników somatycznych takich jak 
wzrost, waga, BMI, wystąpiły niewielkie różnice. Powyższe badania po-
twierdziły, iż w przypadku treningu pływackiego, zauważyć można zwięk-
szoną ruchomość w obu płaszczyznach. 

Słowa kluczowe: pływanie, kręgosłup, ruchomość, płaszczyzny

Abstract

The goal of the research was to determine the influence having trained 
swimming has on the development of spinal curvature in children aged 
10‒13. The work was focused on spine research with the help of the Medi-
Mouse apparatus and the Tanita scale. Sixty kids were chosen. Thirty kids 
who have trained for over 3 years had been chosen from the Wieliczka swim 
club, the other 30 were chosen from an elementary school as a control group. 
The research indicated a difference in spinal mobility in the sideways bend 
in the frontal plane in both groups. In the sagittal plane, the trained group 
characterized itself with a significantly greater spinal curvature towards 
the front and the back compared to the control group. In the case of somatic 
indicators such as height, weight and BMI, the differences between groups 
appeared small. The research confirmed, that by having trained swimming, 
there is a noticeable increase in mobility in both planes.

Key words: swimming, spine, mobility, anatomical plane

Wstęp

Siedzący tryb życia, niewłaściwe warunki pracy oraz nauki, niska aktyw-
ność fizyczna, częsty brak snu i nieregularne posiłki sprawiają, że postawa 
ciała, sprawność fizyczna, a więc w konsekwencji zdrowie ulega pogorsze-
niu. Dynamiczny rozwój chorób cywilizacyjnych takich jak choroby serco-
wo–naczyniowe, układu oddechowego i te najgroźniejsze, najczęściej wy-
stępujące: cukrzyca i otyłość dominują w dzisiejszych czasach1. Większość 

1  L. Bąk-Romaniszyn, Choroby społeczne i cywilizacyjne – wybrane zagadnienia, Uniwer-
sytet Medyczny w Łodzi, Łódź, 2013.
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z nich udałoby się w znacznym stopniu ograniczyć lub nawet wyelimino-
wać m.in. poprzez aktywny styl życia. Problem w obrębie jednej z cech 
prawidłowej postawy ciała pojawia się już u co trzeciego dziecka2, a we-
dług Starosty3 występuje on u 65% młodych ludzi. Przyczyny to m.in. nie-
właściwa pozycja podczas odrabiania lekcji, niewygodne i niedostosowa-
ne do uczniów ławki w szkole, brak świadomości rodziców4. Wypadkową 
tych wszystkich elementów stają się problemy z kręgosłupem, układem 
kostnym oraz mięśniowo-więzadłowym5. 

Dziecko, będące w wieku rozwojowym, które nie ma dostatecznej ilo-
ści ruchu staje się podatne w znacznej mierze na zmiany zwyrodnieniowe 
w obrębie układu ruchu, a przede wszystkim: kręgosłupa, stawów i wię-
zadeł. Mięśnie ulegają skróceniu, a kości deformacji. Wiek rozwojowy 
u dzieci to najbardziej dynamiczny proces obarczony sporym ryzykiem, 
którego konsekwencją mogą być nieodwracalne zmiany.

Każdy człowiek posiada swoją własną charakterystyczną postawę 
ciała, przyjmowaną w sposób indywidualny. By postawę móc nazywać 
prawidłową, musi ona występować u wystarczająco dużej grupy ludzi 
sprawnych zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym6. Od-
powiednia równowaga poszczególnych segmentów ciała, jak również 
równowaga mięśniowa poszczególnych grup, zapewnia odpowiednią 
stabilność całego układu. By prawidłowo ocenić danego osobnika pod 
względem układu ciała, należy ocenić postawę nawykową, to znaczy 
taką, która bez udziału woli jest przyjmowana naturalnie, swobodnie7. 
Postawa ciała uwarunkowana jest samą budową każdego osobnika, jego 
odżywianiem oraz stanem mięśni i podlega zmianom od okresu dzie-
ciństwa do starości. Czynnik, który w największym stopniu kształtuje 
postawę w okresie rozwojowym to stan czynnościowy, będący odzwier-
ciedleniem całego szeregu czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, 
oddziałujący tym samym na rozwój osobniczy. Tak, więc, na jakość po-
stawy wpływ swój mają: napięcie mięśniowe, ustawienie miednicy, czyn-
2  J. Wilczyński, Korekcja wad postawy człowieka, Anthropos, Starachowice, 2005.
3  W. Starosta, Kręgosłup w motoryce człowieka, „Trening” 1993, 3: s. 77‒94.
4  G. Karkoszka, Świadomość występowania wad postawy wśród młodzieży w wieku 

16‒18 lat, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2004, nr 2, s. 23‒25.
5  R. Walaszek., T. Kasperczyk., L. Magiera, Diagnostyka w kinezyterapii i masażu, Bio-

sport, Kraków, 2014.
6  T. Kasperczyk, Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, Kasper, Kraków, 1998.
7  E. Zeyland-Malawka, Ćwiczenia korekcyjne, AWF Gdańsk, Gdańsk, 2003.
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niki środowiskowe, genetyczne, klimatyczne, a nawet przyzwyczajenia, 
sposób odżywiania, charakter pracy i odpoczynku. Najważniejszą rolę 
w kształtowaniu postawy ciała posiada niewątpliwie cały układ nerwowo
-mięśniowy8. Pozytywne skutki na ogólną sprawność całego ciała dzieci 
ma pływanie i wszelkie formy spędzania czasu w wodzie. Jest to środo-
wisko, które odciąża kręgosłup i inne stawy od ucisku osiowego, a za-
razem zapewnia opór dla mięśni podczas ćwiczeń oraz poprawia para-
metry krążeniowo oddechowe jak i koordynację nerwowo-mięśniową9. 
Pod względem mechanicznym woda oddziałuje na człowieka poprzez: 
siłę grawitacji, siłę wyporu oraz ciśnienie hydrostatyczne i hydrodyna-
miczne10, wpływa w specyficzny sposób począwszy od układu oddecho-
wego, poprzez układ krążenia, układ nerwowy, układ mięśniowo-szkie-
letowo i więzadłowy. Zmniejsza się częstotliwość oddechów, a zwiększa 
ich głębokość. Poprzez wzmożoną pracę mięśni wdechowych i wyde-
chowych poprawia się ogólna wydolność krążeniowo-oddechowa, po-
jemność płuc. Jest to korzystny efekt, szczególnie w wadach w obrębie 
klatki piersiowej11. W przypadku układu nerwowego, zimna woda działa 
pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, poprawia się koordynacja 
nerwowo-mięśniowa, obniża się próg odczuwania bólu. Odczuwalna jest 
też również poprawa samopoczucia i motywacji wysiłkowej12. Przy cał-
kowitym zanurzeniu ciała, zauważalny jest spadek masy ciała do 1‒3 kg, 
co jest spowodowane siłami wyporu działającymi na ludzki organizm 
oraz gęstością samej wody. Pozornie zmniejszona masa ciała i grawita-
cja skutkuje redukcją napięcia mięśniowego, przeciwdziała deformacjom 
postawy, ułatwia pracę mięśni antagonistycznych i synergistycznych13.

Każdy styl pływacki posiada swoją odmienną charakterystykę „pra-
cy”. Począwszy od faz wiosłujących kończyn górnych oraz pracy kończyn 
dolnych, ułożenia ciała na wodzie, zmianami tego ułożenia podczas po-
szczególnych cyklów pracy kończyn dolnych i górnych, na zaangażowaniu 
poszczególnych grup mięśniowych skończywszy. Wszystkie te czynniki 

8  R. Walaszek, T. Kasperczyk., L. Magiera. op.cit.
9  S. Owczarek, Korekcja wad postawy: pływanie i ćwiczenia w wodzie, WSiP, Warszawa, 

1999.
10  S.Owczarek. op. cit.
11  E. Dybińska, Uczenie się i nauczanie pływania, AWF Kraków, Kraków 2011. 
12  E. Dybińska. op. cit.
13  E. Dybińska. op. cit.
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wpływają w odmienny sposób na ułożenie się segmentów ciała, a co za tym 
idzie kształtowaniu się postawy ciała14.

Cel badań i pytania badawcze

Celem badań była analiza wpływu uprawiania pływania i zwiększonej ilo-
ści godzin aktywności fizycznej w środowisku wodnym na krzywizny oraz 
ruchomość kręgosłupa u dzieci w wieku 10‒13 lat względem dzieci nietre-
nujących, mających zajęcia ruchowe tylko w ramach lekcji wychowania 
fizycznego w szkole. Chcąc osiągnąć powyższy cel sformułowano następu-
jące pytania badawcze:
1.  Jaki jest poziom podstawowych cech somatycznych dzieci trenujących 

pływanie?
2.  Czy dochodzi do pogłębienia lub spłycenia fizjologicznych krzywizn 

kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej?
3.  W jakim zakresie dochodzi do odchyleń kręgosłupa od osi w płaszczyź-

nie czołowej?
4.  Jaki jest wpływ uprawiania pływania na ruchomość kręgosłupa u trenu-

jących dzieci?

Materiał i metody badań

Materiał badań

Tab. 1. Struktura wiekowa badanej grupy

Wiek
N ♀ w grupie 

trenującej  
pływanie

N ♂ w grupie 
trenującej  
pływanie 

N ♀ w grupie 
nietrenującej

N ♂ w grupie 
nietrenującej

10 7 6 4 4

11 3 1 2 2

12 2 4 4 4

13 2 5 5 5

Razem 14 16 15 15

14  S. Owczarek. op. cit.
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Materiał badań stanowiła grupa 60 dzieci w wieku 10‒13 lat. Trzydzie-
ścioro z nich trenowało pływanie od ponad 3 lat w sekcji pływackiej Cen-
trum Edukacyjno-Rekreacyjnego „Solne Miasto” w Wieliczce. Grupę po-
równawczą stanowiły dzieci nietrenujące ze SP Nr 88 w Krakowie. Żadne 
z dzieci nie miało zdiagnozowanych wad postawy w obrębie kręgosłupa 
przez lekarza. Grupa pływacka liczyła 14 dziewczynek i 16 chłopców, 
w grupie porównawczej było 15 dziewczynek i 15 chłopców.

Metody badań

Cechy somatyczne

Podstawowe cechy somatyczne zbadano za pomocą urządzenia Tanita 
BC601 – masa i analiza składu ciała. Do pomiaru wysokości ciała posłu-
żył antropometr. 

Analiza położenia kręgosłupa

Analizy położenia kręgosłupa dokonano za pomocą urządzenia Medi-
Mouse. Jest to urządzenie służące do oceny fizjologicznych krzywizn krę-
gosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej oraz funkcjonalnej jego 
ruchomości. Po wprowadzeniu danych do programu obsługującego, prze-
suwano czytnikiem urządzenia wzdłuż wyrostków kolczystych kręgosłupa 
od kręgu C7 do szpary pośladkowej. Badanie odbywało się w sześciu po-
zycjach: w postawie stojącej, następnie podczas skłonu w przód (zgięcie) 
i tył (wyprost) oraz podczas skłonów bocznych w prawą i lewą stronę. Ba-
dany w tym czasie stał boso, bez koszulki, na płaskim podłożu. Uzyskane 
dane były przesyłane do komputera, gdzie specjalny program sterujący 
urządzeniem, w czasie rzeczywistym, kreślił linię kręgosłupa w podanych 
wyżej płaszczyznach. Na podstawie zawartych algorytmów program prze-
prowadził analizę danych mobilności poszczególnych segmentów kręgo-
słupa. Wyniki zostały przedstawione w formie wartości liczbowych oraz 
odpowiednio zobrazowane za pomocą wykresów graficznych. Na ich 
podstawie, po szczegółowej interpretacji możliwe jest ewentualne ziden-
tyfikowanie u badanego możliwych do wystąpienia dysfunkcji takich jak 
hipermobilność oraz hipomobilność danego segmentu kręgosłupa. 
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Analiza statystyczna

Dokonano podstawowych obliczeń statystycznych za pomocą programu 
Microsoft Excel wyliczając wartości takie jak średnia arytmetyczna, od-
chylenie standardowe, wartości minimalne i maksymalne.

Wyniki

Analiza cech somatycznych

Tab. 2. Wysokość ciała chłopców trenujących [cm].

N Wiek x S Min Max

6 10 140,0 6,2 133,0 150,0

1 11 154,0 - - -

4 12 162,0 13,2 152,0 181,0

5 13 160,2 4,0 155,0 165,0

Tab. 3. Wysokość ciała chłopców nietrenujących [cm].

N Wiek x S Min Max

4 10 142,3 8,2 135,0 154,0

2 11 145,9 6,9 126,0 165,0

4 12 157,0 10,1 148,0 170,0

5 13 177,8 6,1 170,0 185,0

Wysokość ciała u chłopców trenujących w wieku 11 i 12 lat była wyższa 
niż u równieśnikow, jednakże była niższa w wieku 10 i 13 lat.

Tab. 4. Masa ciała chłopców trenujących [kg].

N Wiek x S Min Max

6 10 35,0 5,2 29,6 43,3

1 11 43,2 - - -

4 12 53,8 16,5 41,6 80,3

5 13 48,6 7,9 37,3 55,6
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Tab. 5. Masa ciała chłopców nietrenujących [kg].

N Wiek x S Min Max

4 10 39,9 8,4 32,7 50,8

2 11 38,8 8,7 24,1 82,6

4 12 43,0 8,9 32,5 52,2

5 13 65,1 10,0 50,9 78,9

W przypadku masy ciała u chłopców trenujących w wieku 10 i 13 lat 
wartość ta była niższa od rówieśników, a wyższa w wieku 11 i 12 lat, w po-
równaniu z masą ciała chłopców nietrenujących.

Tab. 6. Wskaźnik BMI chłopców trenujących [kg/m2].

N Wiek x S Min Max

6 10 17,9 1,1 16,2 19,2

1 11 18,2 - - -

4 12 20,0 3,1 17,6 24,5

5 13 18,8 2,4 15,5 21,4

Tab. 7. Wskaźnik BMI chłopców nietrenujących [kg/m2].

N Wiek x S Min Max

4 10 19,5 2,2 16,9 21,4

2 11 18,1 3,0 13,9 34,1

4 12 17,3 2,5 14,4 20,4

5 13 20,5 2,3 17,6 23,6

W przypadku wartości BMI, chłopcy trenujący mieli je niższe w rocz-
nikach 10 i 13 lat, a wyższe w rocznikach 11 i 12 lat w porównaniu z chłop-
cami nietrenującymi w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Tab. 8. Wysokość ciała dziewcząt trenujących [cm].

N Wiek x S Min Max

7 10 140,4 7,1 130,0 153,0

3 11 145,3 9,5 136,0 155,0

2 12 152,5 7,8 147,0 158,0

2 13 165,0 2,8 163,0 167,0
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Tab. 9. Wysokość ciała dziewcząt nietrenujących [cm].

N Wiek x S Min Max

4 10 142,6 8,8 134,0 154,0

2 11 150,5 0,7 150,0 151,0

4 12 153,3 4,3 148,0 158,0

5 13 163,6 2,7 160,0 167,0

Wysokość ciała u nietrenujących dziewczynek w wieku 10, 11 i 12 lat 
była wyższa niż u dziewczynek trenujących, natomiast dziewczynki w wie-
ku 13 lat przewyższały swoje nietrenujące rówieśniczki.

Tab. 10. Masa ciała dziewcząt trenujących [kg].

N Wiek x S Min Max

7 10 33,0 3,8 29,5 41,1

3 11 36,1 7,7 29,6 44,6

2 12 54,9 14,4 44,7 65,1

2 13 53,7 5,8 49,6 57,8

Tab. 11. Masa ciała dziewcząt nietrenujących [kg].

N Wiek x S Min Max

4 10 42,3 12,1 29,5 58,7

2 11 44,5 8,8 38,3 50,7

4 12 34,8 3,2 32,2 39,1

5 13 50,8 8,7 41,6 65,0

W przypadku masy ciała dziewczynki trenujące miały ją mniejszą w rocz-
nikach 10, 11 i 13 lat względem dziewczynek nietrenujących, natomiast tyl-
ko w wieku 12 lat miały większą masę ciała od dziewczynek nietrenujących.

Tab. 12. Wskaźnik BMI dziewcząt trenujących [kg/m2].

N Wiek x S Min Max

7 10 16,2 0,83 15,4 17,5

3 11 16,9 1,4 16,0 18,6

2 12 23,0 3,2 20,7 25,3

2 13 19,8 2,8 17,8 21,8
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Tab. 13. Wskaźnik BMI dziewcząt nietrenujących [kg/m2].

N Wiek x S Min Max

4 10 20,4 3,6 16,4 24,8

2 11 19,8 3,5 17,3 22,2

4 12 14,7 0,5 14,1 15,2

5 13 18,9 3,2 15,8 24,2

W wieku 10 i 11 lat wartość BMI dziewcząt trenujących była niższa 
niż u dziewcząt nietrenujących, lecz w wieku 12 i 13 lat ta wartość była 
już wyższa. 

Analiza ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej 
u chłopców

Tab. 14. Ruchomość w płaszczyźnie czołowej u trenujących 
chłopców [°].

N x S Min Max

Skłon 
w lewo

16

33,6 8,4 21,0 44,0

Wyprost 3,6 2,3 0,0 9,0

Skłon 
w prawo 22 15,4 26,0 40,0

Tab. 15. Ruchomość w płaszczyźnie czołowej u nietrenujących 
chłopców [°].

N x S Min Max

Skłon 
w lewo

15

38,4 7,7 25,0 50,0

Wyprost 6,1 2,6 0,0 10,0

Skłon 
w prawo 28 9,6 16,0 45,0

W płaszczyźnie czołowej, maksymalny zakres ruchomości w skłonie 
bocznym w lewo u chłopców trenujących był mniejszy niż u chłopców 
nietrenujących, podobnie jak w skłonie bocznym w prawo. W przypadku 
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pozycji swobodnej nieskorygowanej odchylenie od osi pionowej, w przy-
padku chłopców trenujących, było mniejsze niż u chłopców nietrenują-
cych. Różnica w zakresie ruchomości między maksymalnym skłonem 
bocznym w prawo i lewo u trenujących i nietrenujących chłopców jest 
znaczna i w obu przypadkach wynosi około 10°. Zauważyć można zatem 
zwiększoną ruchomość w przypadku maksymalnego skłonu bocznego 
w lewą stronę w obu grupach męskich, natomiast mniejszy zakres w skło-
nie bocznym w prawą stronę. W pozycji swobodnej w wyproście u grupy 
nietrenującej występuje odchylenie kręgosłupa od pionowej osi średnio 
o 6°, w sytuacji gdy u trenującej grupy średnia ta wynosi 3,6°. 

Analiza ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej 
u dziewcząt

Tab. 16. Ruchomość w płaszczyźnie czołowej u trenujących 
dziewcząt [°]

N x S Min Max

Skłon 
w lewo

14

35,5 9,9 22,0 60,0

Wyprost 3,1 2,0 1,0 6,0

Skłon 
w prawo 31,5 11,5 18,0 62,0

Tab. 17. Ruchomość w płaszczyźnie czołowej u nietrenujących 
dziewcząt [°]

N x S Min Max

Skłon 
w lewo

15

36,2 7,2 23,0 47,0

Wyprost 6,0 1,6 3,0 8,0

Skłon 
w prawo 26,9 6,0 15,0 40,0

W płaszczyźnie czołowej, maksymalny zakres ruchomości w skłonie 
bocznym w lewą stronę u dziewcząt trenujących był nieznacznie mniejszy 
w porównaniu do dziewcząt nietrenujących, jednakże w skłonie bocznym 
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w prawą stronę u dziewcząt trenujących był on większy średnio o około 4,5° 
niż w przypadku dziewcząt nietrenujących. W pozycji swobodnej nieskory-
gowanej odchylenie od osi pionowej, w przypadku dziewcząt trenujących 
było mniejsze niż u dziewcząt nietrenujących. Różnica w zakresie ruchomo-
ści między maksymalnym skłonem bocznym w prawą i lewą stronę u tre-
nujących dziewcząt była nieznaczna i wyniosła 4°, natomiast w przypad-
ku dziewcząt nietrenujących ta różnica osiągnęła wartość 9,2°. Zauważyć 
można zatem zwiększoną ruchomość w przypadku maksymalnego skłonu 
bocznego w lewą stronę w obu grupach damskich, natomiast mniejszy za-
kres w skłonie bocznym w prawą stronę oraz większą różnicę między skraj-
nymi skłonami bocznymi u dziewcząt nietrenujących. W pozycji swobodnej 
w wyproście u grupy nietrenującej występuje odchylenie kręgosłupa od pio-
nowej osi średnio o 6°, w sytuacji gdy u trenującej grupy jest to 3,1°.

Analiza ruchomości kręgoslupa w płaszczyźnie strzałkowej 
u chłopców

Tab. 18. Ruchomość w płaszczyźnie strzałkowej u trenujących 
chłopców [°]

N x S Min Max

Skłon 
w przód

16

103,8 11,0 80,0 124,0

Wyprost 1,6 3,0 -3,0 9,0

Skłon w tył -29,2 9,3 -46,0 -19,0

Tab. 19 Ruchomość w płaszczyźnie strzałkowej u nietrenujących 
chłopców [°]

N x S Min Max

Skłon 
w przód

15

98,5 19,5 46,0 126,0

Wyprost 0,2 3,3 -6,0 5,0

Skłon w tył -22,9 9,5 -43,0 -9,0
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W płaszczyźnie strzałkowej wartość maksymalnego skłonu w przód 
i w tył u chłopców trenujących była wyższa niż u chłopców nietrenujących 
i wyniosła odpowiednio więcej o 5,3° w przypadku skłonu w przód oraz 
o 6,3° w przypadku skłonu w tył. 

W przypadku pozycji swobodnej nieskorygowanej, odchylenie od pio-
nu w grupie chłoców trenujących było większe, niż u chłopców nietre-
nujących. U chłopców trenujących i nietrenujących występuje tendencja 
do kifotyzacji odcinka piersiowego kręgosłupa.

Analiza ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej 
u dziewcząt

Tab. 20. Ruchomość w płaszczyźnie strzałkowej u trenujących 
dziewcząt [°]

N x S Min Max

Skłon 
w przód

14

110,4 17,7 76,0 141,0

Wyprost 0,3 2,8 -3,0 5,0

Skłon w tył -30,6 9,7 -40,0 -16,0

Tab. 21. Ruchomość w płaszczyźnie strzałkowej 
u nietrenujących dziewcząt [°]

N x S Min Max

Skłon 
w przód

15

99,8 14,1 80,0 125,0

Wyprost -0,1 4,0 -10,0 6,0

Skłon w tył -19 7,3 -36,0 -6,0

W przypadku płaszczyzny strzałkowej, zakres maksymalnego skłonu 
w przód i w tył był większy u dziewcząt trenujących, niż u nietrenujących. 
W skłonie w przód ta różnica wyniosła 10,2° natomiast w skłonie w tył 
wyniosła 11,6°. W wyproście, w przypadku odchylenia kręgosłupa od osi 
w pionie wartości zmierzone były niewielkie i bardzo zbliżone do siebie. 
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U dziewcząt trenujących i nietrenujących występuje tendencja do kifoty-
zacji odcinka piersiowego kręgosłupa.

Dyskusja

Na tle wyników badań przeprowadzonych wśród dzieci szkół krakow-
skich15 wysokość ciała w przebadanej grupie dziewczynek nietrenują-
cych ze wszystkich grup wiekowych znajduje się w okolicach wartości 
przeciętnej lub nieznacznie ją przewyższa. W przypadku dziewcząt tre-
nujących sytuacja jest podobna, dziewczęta z grupy wiekowej 10‒12 lat 
osiągają średnią wysokość ciała mieszczącą się w okolicy 50 centyla, 
jedynie dziewczęta w wieku 13 lat znacznie przewyższają rówieśniczki 
ze szkół krakowskich. Zauważyć można, że trenujące dziewczęta w wieku 
10‒12 lat są niższe, zarówno w odniesieniu do rówieśniczek z roku 2000, 
jak i do obecnej grupy porównawczej. Analizując wartości masy ciała 
dziewcząt nietrenujących w wieku 10‒11 lat odnotowano znaczny wzrost 
w porównaniu do wartości z 2000 roku, przy jednoczesnym zachowaniu 
przeciętnych wartości u dziewcząt trenujących w tym samym wieku. Po-
jawiają się znaczne rozbieżności u udziewcząt 12-letnich. Średnia masa 
ciała trenujących jest znacznie powyżej przeciętnej, plasując się w oko-
licy 90 centyla, z kolei nietrenujących znajduje się poniżej przeciętnej 
wartośći. W grupie 13 latek średnia masa ciała obu przebadanych przez 
autorów grup jest wyższa od przeciętnej wartości z 2000 roku. Analizując 
wskaźnik BMI u dziewcząt nietrenujących w wieku 10, 11 i 13 lat moż-
na zauważyć plasowanie się wskaźnika powyżej przeciętnej z 2000 roku. 
Wyjątek stanowią dziewczęta 12-letnie, których wartość wskaźnika 
BMI wyraźnie znajduje się poniżej normy osiągając wartość 10 centyla. 
W przypadku grupy trenującej sytuacja wygląda odwrotnie. Dziewczęta 
w wieku 10‒11 lat osiągają wartości poniżej przeciętnych przy warto-
ściach ponadprzeciętnych u dziewcząt 12 i 13-letnich. W odniesieniu 
do wysokości ciała, chłopcy nietrenujący w wieku 10‒12 lat mieszczą się 
między 50 a 75 centylem względem dziecka krakowskiego. Jedynie w wie-
ku 13 lat uzyskana średnia plasuje się poza zakresem 97 centyla. Chłopcy 
trenujący pływanie w badanym przedziale wiekowym mieszczą się wszy-
scy między 50 a 75 centylem. Porównując grupę trenującą do nietrenują-
cej stosunek jest dość różnorodny. W wieku 10 i 13 lat chłopcy trenujący 

15  S. Gołąb., M. Chrzanowska., i wsp. „Dziecko Krakowskie 2000 – Sprawność fizyczna 
i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa”. AWF Kraków, Kraków, 2003.
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są niżsi od swoich rówieśników, natomiast w przypadku przedziału wie-
kowego 11‒12 lat są nieco wyżsi. Analizując masę ciała u badanej grupy 
chłopców, średnie uzyskane wartości w przypadku wieku 10 i 13 lat tre-
nujących chłopców znajdują się w okolicach 50 centyla, natomiast w wie-
ku 11 i 12 lat jest to odpowiednio 75 i 90 centyl na tle dziecka krakowskie-
go. W przypadku chłopców nietrenujących w wieku 11 i 12 lat wartości 
masy ciała znajdują się w okolicach 50 centyla, a 10 i 13 lat odpowiednio 
w okolicach 75 i 90 centyla dziecka krakowskiego. Na tle badanej gru-
py stwierdzono, iż uzyskane wartości w przedziale wiekowym 10‒12 lat 
są dość zbliżone do siebie. Analizując wskaźnik BMI u grupy chłopców 
w przypadku wieku 10 i 13 lat uzyskane wskaźniki są niższe u trenują-
cej, aniżeli u nietrenującej grupy. Wskaźniki te plasują się w okolicach 
50 centyla w porównaniu z dzieckiem krakowskim. W przypadku nie-
trenującej grupy w tym wieku jest to już 75 centyl. W wieku 11 i 12 lat 
w przypadku chłopców trenujących wskaźniki te są nieznacznie wyższe 
w wieku 11 lat i znacznie wyższe w wieku 12 lat w porównaniu do grupy 
nietrenującej. Wskaźniki te plasują się odpowiednio w przypadku grupy 
trenującej na 50 i 75 centylu, a w przypadku nietrenującej obie wartości 
są w okolicach 50 centyla na tle dziecka krakowskiego.

Poszukując odniesień do przeprowadzonych badań kształtowania się 
krzywizn kręgosłupa oraz jego ruchomości, nie natrafiono w literaturze 
na takie, które byłyby przeprowadzone tym typem urządzenia i obejmo-
wałyby grupę badawczą odnoszącą się do tej samej dyscypliny sporto-
wej. Porównując dwie grupy, trenujących i nietrenujących dzieci można 
zatem określić ogólną ruchomość w poszczególnych płaszczyznach oraz 
tendencję, w którym kierunku występują ewentualne odchylenia od osi 
w pozycji stojącej swobodnej. Mierzwińska i wsp.16 zbadali podczas ba-
dań przesiewowych dzieci z warszawskich szkół podstawowych z zasto-
sowaniem urządzenia MediMouse. Za cel obrali sprawdzenie podstawo-
wych cech somatycznych oraz ruchomości kręgosłupa w poszczególnych 
odcinkach. Z uzyskanych wyników jednoznacznie wynika, że u ponad 
50% dzieci występują pewne dysfunkcje w odcinku piersiowym kręgo-
słupa, u około 35% w odcinku piersiowo-lędźwiowym i u około 15% 
w odcinku lędźwiowym. Ogólny odsetek dysfunkcji w obrębie kręgosłu-

16  A. Mierzwińska i wsp., Ocena krzywizn i funkcjonalnej ruchomości kręgosłupa u dzieci 
w wieku szkolnym, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 2013, 57 (2).
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pa u badanych dzieci wyniósł ponad 25%. Doszukując się przyczyn okre-
ślili je jako brak aktywności ruchowej wśród dzieci, znaczny czas spędza-
ny w postawie siedzącej, brak diety i spora otyłość17. Z kolei Wierzbicka 
i Stasiak18 przeprowadzili badania u dzieci 8-letnich z Gorzowa Wielko-
polskiego trenujących czynnie pływanie w porównaniu z grupą nietre-
nującą, których celem było określenie wpływu wzmożonej aktywności 
ruchowej w warunkach odciążenia na kształtowanie się przednio-tyl-
nych krzywizn kręgosłupa. Do tego celu wykorzystali metodę sferoso-
matograficzną Iwanowskiego, dzięki której uzyskali zapis w postaci krzy-
wej przestrzennej będącą odzwierciedleniem wierzchołków wyrostków 
kolczystych kręgosłupa. Dzięki uzyskanym wynikom stwierdzili brak 
znaczących różnic w wartościach średnich fizjologicznych krzywizn krę-
gosłupa między grupą trenującą, a nietrenującą, jednakże większa kon-
centracja materiału w przypadku odchylenia standardowego zauważalna 
jest wśród grupy pływającej. Łubkowska i wsp.19 przeprowadzili badania 
aby ocenić ukształtowanie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dziew-
cząt trenujących pływanie i nie uprawiających pływania z okolic Szcze-
cina. Były to dziewczęta w wieku 11‒15 lat, z czego trenujących było 91, 
a grupę kontrolną stanowiły 286 dziewczęta. Pomiar został dokonany 
za pomocą urządzenia sferosomatografu. Z otrzymanych danych wy-
nika, iż technika pływania kraulem na grzbiecie oraz kraulem na pier-
siach łagodzą łuk kifozy piersiowej w dolnym jej odcinku, natomiast 
w przypadku stylu motylkowego, kraulu na piersiach oraz klasycznego, 
następuje zwiększenie się kifozy piersiowej. Jednocześnie praca kończyn 
dolnych we wszystkich stylach zmniejsza łuk lordozy lędźwiowej. Naj-
bardziej zalecanym stylem w przypadku walorów korekcyjnych jest kraul 
na grzbiecie, szczególnie w plecach okrągłych, okrągło-wklęsłych i wklę-
słych, natomiast styl klasyczny jest przeciwskazany szczególnie w ple-
cach okrągłych i okrągło-wklęsłych, gdyż może nastąpić pogłębianie się 
tych wad20.

17  A. Mierzwińska i wsp. op.cit.
18  A. Wierzbicka., J. Stasiak., Kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dzieci 

8-letnich uprawiających pływanie na tle rówieśników niepływających, „Lider” 1992, (9) 
s. 13‒14.

19  W. Łubkowska i wsp., Ocena ukształtowania fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dziew-
cząt trenujących sport pływacki i nie uprawiających pływania, „Family Medicine&Pri-
maryCareReview” 2015, nr. 17, s. 189‒192.

20  W. Łubkowska i wsp. op.cit
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Powyższe badania dowodzą, iż pływanie ma korzystny wpływ na ogól-
ną ruchomość kręgosłupa, czemu sprzyja symetryczna praca kończyn 
w wypadku stylów motylkowym i klasycznym, oraz praca w warunkach 
odciążenia. W badaniach przeprowadzonych przez autorów zauważyć 
można podobne wnioski. Ogólna ruchomość kręgosłupa, względem 
grupy porównawczej, jest większa, przede wszystkim w płaszczyźnie 
strzałkowej, natomiast w czołowej różnice w maksymalnym skłonie 
są bardziej zróżnicowane, zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt tre-
nujących i nietrenujących. Występuje tendencja do większego maksy-
malnego skłonu bocznego w lewą stronę. Również w przypadku postawy 
stojącej, swobodnej zauważalnie mniejsze są odchylenia od osi pionowej 
u grupy trenującej, niż u nietrenującej, lecz w obu przypadka istnieje 
tendenja do pogłębiania się kifozy piersiowej. Przeanalizowany problem 
opraty jest niestety na małej grupie, która nie stanowi na tyle reprezenta-
tywnych cech by móc formułować daleko idące wnioski. Należałoby za-
tem głębiej przeanalizować powyższy problem celem zbadania bardziej 
szczegółowych różnic z zastosowaniem podobnej metody pomiarowej. 
Obecnie dzięki dużej dostępności basenów, ta forma rekreacji oraz spor-
tu powinna być w szczególności zalecana młodym dzieciom, by zapew-
nić im harmonijny rozwój oraz zapobiec ewentualnym wadom kręgosłu-
pa lub nawet je niwelować poprzez odpowiednie ćwiczenia korekcyjne 
w wodzie.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące 
odpowiedzi na postawione pytania badawcze:
1.  Na tle rówieśników nietrenujących, chłopcy w wieku 10 i 13 lat byli wy-

żsi, natomiast niżsi w wieku 11 i 12 lat. Masa ciała lokuje się podobnie 
jak wysokość ciała. Na tle rówieśniczek nietrenujących, wysokość ciała 
dziewcząt trenujących była niższa we wszystkich przedziałach wieko-
wych, za wyjątkiem 13 lat. W przypadku masy ciała, dziewczęta te miały 
mniejszą masę ciała we wszystkich przedziałach wiekowych, za wyjąt-
kiem 12 latek. 

2.  W przypadku grupy dzieci trenujących pływanie, zauważyć można ten-
dencję do pogłębiania fizjologicznej kifozy piersiowej.
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3.  W grupie dzieci trenujących średnie odchylenie od pionu w płaszczyź-
nie czołowej w przypadku chłopców wyniosło 3,6°, natomiast u dziew-
cząt 3,1°.

4.  Zauważalna jest większa ruchomość w płaszczyźnie strzałkowej kręgo-
słupa zarówno przy skłonie w przód jak i w skłonie w tył u chłopców 
i dziewcząt trenujących, w porównaniu do grupy nietrenującej, nato-
miast w płaszczyźnie czołowej zauważyć można u całej grupy chłopców 
i dziewcząt tendencję do zwiększonej ruchomości w przypadku skłonu 
bocznego w lewą stronę.
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Abstract

One hundred healthy people (average age being 28.5 years) participated 
in the study, 38 males and 62 females. Each participant underwent a one-
time hot rocks massage, their height and weight was measured, and their 
blood pressure and heart rate were measured both pre and post-massage. 
The massage lasted between 60‒70 min, a total of 45 hot rocks were used. 
The studied group was divided into 2 subgroups: A (participants with 
a normal body weight) and B (participants who were overweight). The hot 
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rocks massage was an effective in lowering both blood pressure and heart 
rate. This result was concluded in both groups.

Key words: hot rocks massage, blood pressure, heart rate

Abstrakt

W badaniu wzięło udział 100 zdrowych osób (średnia wieku 28,5 lat), gru-
pa liczyła 38 mężczyzn i 62 kobiet. Każdą osobę poddano jednorazowo 
masażowi gorącymi kamieniami oraz badaniu pomiaru wysokości i masy 
ciała oraz 2 pomiarom ciśnienia krwi wraz z tętnem przed i po masażu. 
Sam masaż trwał 60‒70 min, do masażu wykorzystano zestaw 45 kamieni. 

Cała badana grupa została podzielona również na dwie podgrupy: 
A (osoby z masą prawidłową) oraz B (osoby z nadwagą). Masaż gorący-
mi kamieniami był skuteczną formą obniżającą ciśnienie krwi oraz tętno. 
Stwierdzono podobne wyniki zarówno w grupie osób z masą ciała prawi-
dłową i z nadwagą.

Słowa kluczowe: masaż gorącymi kamieniami, ciśnienie krwi, tętno

Wstęp

Ciągły stres, pośpiech, złe odżywianie, a także oddalanie się od natury ob-
fituje wzrostem zapadalności na choroby cywilizacyjne, w tym choroby 
układu krążenia. Tak dynamiczny rozwój cywilizacji nie wpływa na popra-
wę stanu zdrowia człowieka, lecz skutkuje wzrostem występowania chorób 
układu krążenia, które z kolei stanowią najczęstszą przyczynę zgonów1. 
Schorzenia układu krążenia dotykają tkanek i narządów, w tym: serca, tęt-
nic i żył, dlatego też często nazywana jest chorobą układu sercowo-naczy-
niowego i właśnie do tego obszaru zalicza się nadciśnienie tętnicze2.

Istnieje wiele metod walki ze schorzeniami układu krążenia, a zastoso-
wanie techniki manualnej – masażu jest próbą niefarmakologicznej walki 
z nadciśnieniem. Dodatkowo zastosowanie w masażu bazaltu w formie 
kamieni, mających zdolność,,magazynowania” energii cieplnej daje moż-

1  Z. Bednarkiewicz, Epidemiologia chorób układu krążenia. Medycyna rodzinna, Warsza-
wa 2004, s. 171‒173.

2  A. Szczeklik., Gajewski., Interna Szczeklik, MP, Kraków 7/2015, s. 5‒11, s. 423‒440.
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liwość połączenia dwóch zabiegów: masażu i ciepłolecznictwa, a co za tym 
idzie dwóch bodźców: mechanicznego i termicznego. 

Masaż towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, co potwierdza Hipkokra-
tes w swoich księgach, opisując efekty,,pocierania” w leczeniu różnych cho-
rób. Pobudza on układ krążenia działając tym samym miejscowo i na cały 
ogólnoustrojowo. Następcami praktyk Hipokratesa byli Celsus i Gaalen3.

Prapoczątków masażu gorącymi kamieniami upatrywać należy w miej-
scach o dużej aktywności wulkanicznej. Najwięcej informacji historycz-
nych o terapii gorącymi kamieniami pojawiło się w Indiach, Japonii, Ty-
becie i na Hawajach. Właśnie w tych krajach,,kamienioterapia” stanowiła 
metodę leczenia wielu schorzeń4,5,6. Na Hawajach zabieg ten nazywany jest 
Pohaku Wai Ola lub Pahaku Lomi, co w tłumaczeniu oznacza: Pohaku –
kamień/skałę, Wai- wodę, Ola- życie, zdrowie. Zabieg,,kamienioterapii” 
polegał głównie na okładaniu gorącymi kamieniami miejsc chorych i bo-
lesnych. Dodatkowo z,,kamienioterapią” łączono rośliny, które pod wpły-
wem wysokiej temperatury wydzielały olejki lecznicze, wchłaniające się 
do organizmu. Indie, Japonia i Tybet to przykłady miejsc, gdzie łączy się 
terapię gorącymi kamieniami z systemem energetycznym ludzkiego ciała. 

Współczesne odrodzenie i propagowanie tej formy masażu zawdzięcza 
się amerykańskiej propagatorce masażu gorącymi kamieniami – Mary Do-
lores Nelson, która udoskonalała zabiegi,,kamienioterapii” i w 1993 roku 
opracowała metodę La Stone Therapy, wykorzystującą masaż szwedzki 
w połączeniu z aromaterapią, termoterapią oraz czakroterapią7,8,9.

Kamienie bazaltowe stosowane w masażu to fragmenty skały bazalto-
wej, bądź otoczaki – kamienie naturalnie uformowane przez naturę. No-
watorską metodą jest masaż zmienny, przy użyciu ciepłych kamieni bazal-
towych i zimnych kamieni marmurowych10,11. 

3  L. Magiera., Historia masażu w zarysie, BIO-STYL, Kraków, 2007, s. 152.
4  B. Leszczyński., Masaż kamieniami, Kraków, 2014, s. 9‒16.
5  L. Bruder., Hot Stone Massage: a Three Dimensional Approach, LWW, 2009, s. 20‒45, 

70‒98, 131‒162, 198‒221.
6  A. Trulcok., Hot Stone Massage: The Essential Guide to Hot Stone and Aromatherapy 

Massage, Sterling, 2009, s. 5‒17, 19‒38.
7  L. Magiera, op. cit.
8  A. Trulcok, op. cit.
9  R. Hochleitner, Minerales y Rocas, Omega, 2002.
10  B. Leszczyński. op. cit. 
11  Migoń P., Geomorfologia, PWN 2016, s 57‒76.
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Masaż gorącymi kamieniami jest zaliczany do zabiegów ciepłoleczni-
czych i stanowi połączenie dwóch rodzajów zabiegów: ciepłolecznictwa oraz 
manualnego masażu. Pierwszy rodzaj zabiegów angażuje procesy termore-
gulacji i funkcję termoreceptorów, natomiast manualny masaż jest oddzia-
ływaniem na ustrój, przy pomocy bodźców mechanicznych jakimi są uciski 
na tkanki wywołując odpowiednią reakcję. Po połączeniu obydwu rodzajów 
zabiegów, usprawnia się i pobudza układ hormonalny, krążenia i układ lim-
fatyczny, co pośrednio oddziałuje na pozostałe układy, dzięki którym zacho-
dzą fizjologiczne reakcje konieczne do zachowania homeostazy12.

Kamienie bazaltowe swoje właściwości termiczne zawdzięczają bardzo 
dużej pojemności cieplnej i bardzo małemu przewodnictwu cieplnemu. 
Oznacza to, że rozgrzane do ok. 60º Celsjusza kamienie bazaltowe, długo 
utrzymują ciepło i powoli je oddają. Wysoka temperatura kamieni nie jest 
nieprzyjemna dla osoby masowanej, co jednak nie oznacza, że nie może dojść 
do poparzenia. Przy dłuższym pozostawieniu mocno rozgrzanych kamieni  
w jednym miejscu dojdzie do znacznego przekrwienia miejscowego, 
a później do poparzenia skóry. Proces przekazywania energii cieplnej przy 
użyciu gorących kamieni odbywa się drogą przewodzenia (kondukcji).

Siła i jakość odbierania przez organizm do głębszych warstw ciała cieplnej 
energii kinetycznej uzależnione są m.in. od grubości i ukrwienia skóry oraz 
tkanki podskórnej. Istotne znaczenie pełnią również funkcje fizjologiczne, 
a w szczególności sprawnie działający układ krwionośny tkanek. To krew peł-
ni funkcję regulatora ciepła i to ona przenosi ciepło do głębszych warstw, stąd 
też nie dochodzi do nagromadzenia się ciepła na powierzchni ciała13,14,15,16,17,18.
12  Mika T., Kasprzak., Fizykoterapia, PZWL Warszawa 2013, s. 21‒31.
13  D. Cichoń., I. Demczyszak. Spyrka, Wybrane zagadnienia z termoterapii, KK, Jelenia 

Góra 2010, s. 12‒14, 29‒32.
14  E. Bartelmus., P. Bartelmus, Relaksacyjna forma masażu z użyciem gorących kamieni, 

Rehabilitacja w praktyce, 04/2013, 61‒67
15  H. Kuge., H. Mori., T. H. Tanaka., K. Hanyu.,T. Morisawa, Difference between the ef-

fects of one-site and three-site abdominal hot-stone stimulation on the skin-temperature 
changes of the lower limbs, Journal of Integrative Medicine, 5/2013, vol. 11, s.314‒319

16  Z. Mohebbi., M. Moghadasi., K. Homayouni., M.H. Nikou., The effect of back massage 
on blood pressure in the patients with primary hypertension in 2012‒2013: a randomized 
clinical trial, International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, 
4/2014, vol. 2, s. 251- 258

17  E. Bartelmus., Masaż ciepłymi kamieniami u zdrowych noworodków i niemowląt, Reha-
bilitacja w praktyce 4/2008, 43‒44

18  G. Thomas. i wsp. Recommed Recommendations for Blood Pressure Measurement in 
Humans and Experimental Animals, American Heart Association, 2016, s. 142‒160
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Cel pracy i pytania badawcze.

Celem pracy jest określenie wpływu jednorazowego masażu gorącymi ka-
mieniami na ciśnienie krwi oraz tętno. Chcąc uzyskać powyższy cel posta-
wiono następujące pytania badawcze:
1. Jaki jest poziom podstawowych cech somatycznych w badanej grupie?
2.  Jaki wpływ na ciśnienie skurczowe i rozkurczowe ma zastosowany ma-

saż gorącymi kamieniami?
3. Czy występują zmiany w zakresie tętna przed i po masażu?
4. Czy zmiany w obrębie ciśnienia i tętna są uwarunkowane BMI?

Materiał badawczy

Badaniami objęto grupę składającą się ze 100 osób w wieku od 20 
do 40  lat, w tym 38 mężczyzn (38%) i 62 kobiet (62%). W grupie ba-
dawczej były osoby bez zdiagnozowanych i udokumentowanych cho-
rób, dodatkowo badane osoby deklarowały brak jakichkolwiek dolegli-
wości zdrowotnych w odstępie 7 dni przed dniem badania, jak również 
brak przyjmowania jakichkolwiek środków farmakologicznych w ciągu 
14 dni przed badaniem, co mogłoby zakłócić wynik badania lub wpłynąć 
na sam jego przebieg. 

Z badań wykluczone zostały osoby, które:
– przyjmowały środki farmakologiczne,
– miały zdiagnozowane nadciśnienie bądź odnotowano nadciśnienie 

w dniu badania,
– skarżyły się na dolegliwości bólowe.

Metody badawcze

Każda z badanych osób została objęta badaniem fizykalnym (przedmioto-
wym), jak również jednorazowym zabiegiem masażu gorącymi kamienia-
mi. Badaniami objęto: 
1.  Pomiar podstawowych cech somatycznych: masę ciała (kg), wysokość 

ciała (cm. Na ich podstawie obliczono BMI (kg/m2).
2.  Pomiar ciśnienia krwi i tętna, przed i po masażu. Procedura badania 

standardowa.
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Metodyka wykonania masażu. 

Technika i metodyka wykonania masażu gorącymi kamieniami oparta 
była na wskazaniach opartych w literaturze19,20,21,22,23,24,25,26,27,28. Masaż trwał 
60‒70 min, a do masażu wykorzystano zestaw 45 kamieni o różnej wiel-
kości. Temperatura kamieni wynosiła 38‒50. Kamienie zostały podgrzane 
w specjalnym podgrzewaczu (czas podgrzewania trwał 60 min.). Do ma-
sażu użyto oliwki bez zawartości olejków eterycznych i witamin. Kolej-
ność zastosowanych technik:

Ryc.1. Kamienie ułożone na ciele.

Źródło: Opracowanie własne.

19  B. Leszczyński, op. cit.
20  L. Bruder, op. cit.
21  A. Trulcok, op. cit.
22  L. Magiera, op. cit.
23  M. Garakyaraghi., M. Givi., M. Moeini., A. Eshghinezhad., Qualitative study of wom-

en’s experience after therapeutic massage, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Re-
search, 2014, s. 390‒395

24  H. Kuge., H. Mori., T. H. Tanaka., K. Hanyu.,T. Morisawa, op. cit.
25  Z. Mohebbi., M. Moghadasi., K. Homayouni., M.H. Nikou, op. cit.
26  E. Bartelmus, op. cit.
27  M. Givi., Durability of effect of massage therapy on blood pressure, International Journal 

of Preventive Medicin, 2013, s.511‒516
28  R. Walaszek., T. Kasperczyk., Ł. Nowak, Wpływ masażu klasycznego na zmiany warto-

ści ciśnienia tętniczego krwi i częstość tętna u osób zdrowych w wieku 21‒26 lat, Fizjotera-
pia 2008 s. 11‒19
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1. Masaż rozpoczęto od wstępnego głaskania, bez użycia kamieni.
2.  Następnie ułożono kamienie na stronie podeszwowej stóp, wewnętrznej 

części dłoni oraz wzdłuż kręgosłupa po obu jego stronach na prostowni-
kach grzbietu i przykryto ciało ręcznikiem (ryc.1).3. Do właściwej części 
masażu odsłonięto połowę ciała oraz użyto kolejnych dwóch kamieni.

4.  Masaż kończyn górnych został wykonany metodą taką samą jak koń-
czyn dolnych.

5.  Masaż części tylnej ciała zakończono głaskaniem kamieniami (ryc.2) po-
zostawionymi w części wstępnej na podeszwach stóp oraz części dłoni. 

Ryc.2. Głaskanie końcowe powierzchni tylnej kończyn górnych, pleców i kończyn dolnych. 

Źródło: Opracowanie własne.

Po opracowaniu tylnej części ciała, opracowano przędną cześć ciała:
6.  Przędną część ciała rozpoczęto od masażu kończyn dolnych. Metoda 

wykonania taka sama jak podczas opracowywania tylnej części ciała. 
7.  Masaż kończyn kończy górnych. Metoda wykonania taka sama jak pod-

czas opracowywania tylnej części ciała.
8. Masaż przedniej części tułowia (ryc.3).
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Ryc. 3. Głaskanie końcowe. 

Źródło opracowanie własne.

Zastosowanie metody statystyczne

Wyniki badań opracowano przy użyciu wybranych metod statystyki, wy-
korzystując komputerowy program Statistica i Microsoft Excel. Na pod-
stawie wyników uzyskanych badań obliczono wartości: , s, max. i min., 
które przedstawiono w tabelach.

WYNIKI 

Średnia zmian ciśnienia skurczowego przed i po masażu wykazuje niewiel-
ki spadek ciśnienia o 7,80 mmHg, a ciśnienia rozkurczowego o 0,70 mmHg 
(Ryc.4.).

Średnia zmiana tętna u kobiet przed i po masażu osiągnęła tendencję 
spadkową i wyniosła ona 4.90 (Ryc.5.).

Średnia zmian ciśnienia skurczowego przed i po masażu u mężczyzn 
wykazuje niewielki spadek ciśnienia o 8,90 mmHg, a ciśnienia rozkurczo-
wego o 3,70 mmHg (Ryc.6.).

Średnia zmiana tętna u mężczyzn przed i po masażu osiągnęła ten-
dencję spadkową i wyniosła ona 4.80. Badana grupa podzielona została 
również pod względem wskaźnika BMI na grupę A z masą prawidłową 
(BMI 18,5‒24,99), która liczyła 58 osób, oraz na grupę B z nadwagą (BMI), 
ta natomiast liczyła 40 osób. Dwie osoby, których masa ciała była poniżej 
normy według BMI zostały wykluczone z badań (Ryc.7.). 
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Ryc.4. Zmiany ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi u kobiet przed i po masażu.

Ryc.5. Analiza zmian tętna u kobiet przed i po masażu.
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Ryc.6. Analiza zmian ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi u mężczyzn przed 
i po masażu. 

Ryc. 7. Analiza zmian tętna u mężczyzn przed i po masażu.
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Tab.7. Różnica zmian ciśnienia skurczowego i rozkurczowego 
po masażu w grupie osób z masą prawidłową i nadwagą

Cecha BMI 18,5‒24,99 BMI ≥25

Ciśnienie skurczowe 6,4 ⬇ mmHg 10,5 ⬇ mmHg

Ciśnienie rozkurczowe 0,3 ⬇ mmHg 3,7 ⬇ mmHg

Ryc.8. Analiza zmian ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi przed i po masażu 
w grupie osób z masą prawidłową i nadwagą.

Średnia zmian ciśnienia skurczowego przed i po masażu u osób z pra-
widłowa masą ciała i z nadwagą była zbliżona i w obu przypadkach nie-
znacznie spadła. 

Tab.8. Różnica zmian tętna po masażu w grupie osób z masą 
prawidłową i nadwagą.

Cecha BMI 18,5‒24,99 BMI ≥25

Tętno [Częstość akcji serca/min] 5,4 ⬇ 4,1 ⬇
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Ryc.9. Analiza zmian tętna przy masie prawidłowej i nadwadze. 

Średnia zmiana tętna przed i po masażu przy wadze prawidłowej osią-
gnęła tendencję spadkową i wyniosła on 5,4 a przy nadwadze 4,1 uderzeń 
na minutę mniej. Tętno było wyższe u osób z nadwagą w stosunku do osób 
z prawidłową masą ciała, zarówno przed jak i po masażu. Osoby z nadwa-
gą miały tętno przed masażem wyższe o 6 uderzeń na minutę, a po ma-
sażu wyższe o 7,3 uderzeń na minutę od osób z prawidłową masą ciała. 
Natomiast sam spadek tętna w obydwu grupach był niewielki i zbliżony 
do siebie. 

Dyskusja

Choroby układu krążenia dotykają coraz większy odsetek społeczeń-
stwa, szacuje się, że prawie w każdej rodzinie jest ktoś z chorobą układu 
krążenia. Należy również zauważyć, że owe schorzenie, w tym choroby 
niedokrwienne serca stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w UE. Pro-
gnozy na najbliższe lata są niestety negatywne, a z analiz wynika że bę-
dzie postępował wzrost odsetka chorych, gdyż najczęściej dotyczy on 
osób starszych po 65 roku życia, których w społeczeństwie przybywa29. 
Narastający problem stawia przed światem medycznym olbrzymie wy-
zwanie, mające na celu polepszenie stanu zdrowia chorych z problema-

29  Z. Bednarkiewicz, op. cit. 
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mi układu krążenia. Istotne jest poszerzanie wiedzy i doświadczenia, nie 
tylko w zakresie farmakologii ale i w zabiegach niefarmakologicznych, 
które w ostatnich latach robią coraz to większa furorę i przynoszą także 
zadowalające rezultaty30.

Analizując uzyskane wyniki zauważono następujące tendencję.
– średnia wartość ciśnienia skurczowego u kobiet przed masażem 

wyniosła 120,5 ± 10,7 mmHg, natomiast po masażu średnia ta zmniej-
szyła się do 112,7 ± 11,7 mmHg. Natomiast u mężczyzn wynik zmalał 
z 127,5 ± 7,5 mmHg do118,6 ± 12,8 mmHg, a średnia wartość ciśnienia 
rozkurczowego zmierzona przed masażem w grupie kobiet wyniosła 
70,7 ± 9,9 mmHg, po masażu 70,0 ± 8,1 mmHg. Wyższy spadek ciśnie-
nia odnotowano u mężczyzn, gdzie średnie ciśnienie skurczowe zmalało 
z 78,3 ± 10,1 mmHg do 74,6 ± 10,2 mmHg.

Tętno u kobiet przed masażem wyniosło 70,5 ± 9,1 uderzeń na minutę, 
a po masażu spadło do 65,6 ± 8,0 uderzeń na minutę. U mężczyzn tętno 
przed masażem było zbliżone i wyniosło 71,6 ± 5,8 uderzeń na minutę. Ob-
niżka tętna była również podobna i wyniosła 66,8 ± 5,5 uderzeń na minutę.

Badana grupa została podzielona na dwie podgrupy: A (osoby z pra-
widłową masą ciała) oraz B (osoby z nadwagą). Średnie wartości ciśnienia 
skurczowego w podgrupie A przed masażem kształtowały się na poziomie 
119,0 ± 9,9 mmHg, a w podgrupie B wyniosły 129,4 ± 7,1 mmHg. Po masażu 
w podgrupie A ciśnienie skurczowe wyniosło 112,6 ± 9,1 mmHg, a w podgru-
pie B wyniosło118,9 ± 13,0 mmHg. Średnia wartość ciśnienia rozkurczowa 
w podgrupie A przed masażem wyniosła 70,6 ± 11,5 mmHg, a w podgrupie 
B było to 78,4 ± 13,0 mmHg. Odnotowano spadek ciśnienia w podgrupie 
A do 70,3 ± 9,1 mmHg i w podgrupie B do 70,7 ± 6,0 mmHg. Średnia war-
tość tętna w podgrupie A przed masażem wyniosła 68,8 ± 8,4 uderzenia 
na minutę, a w podgrupie B 74,8 ± 6,0 uderzenia na minutę. Po masażu 
w obu podgrupach tętno spadło do 63,4 ± 6,5 uderzeń na minutę w pod-
grupie A i 70,7 ± 6,0 uderzeń na minutę w podgrupie B.

W literaturze fachowej brak jest informacji o wpływie masażu gorący-
mi kamieniami na tętno i ciśnienie krwi. Zdarzają się jedynie pojedyncze 
wzmianki o podobnych badaniach, z reguły dotyczących innych form ma-
sażu. Badania przeprowadzone przez Walaszek i wsp.31 których celem była 
ocena wpływu masażu klasycznego na wartość ciśnienia tętniczego krwi 

30  S. Chrzan., R. Sapuła., M. Soboń, op. cit.
31  R. Walaszek., T. Kasperczyk., Ł. Nowak, op. cit.
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a także częstość tętna, wykazały nieznacznie spadek ich wartości. Do po-
dobnych wniosków doszli Chrzan, Sapuła i Soboń32, którzy ocenili wpływ 
masażu leczniczego na zmiany parametrów ciśnienia tętniczego krwi 
i tętna. Autorzy przeanalizowali wyniki grupy podzielonej według BMI 
na tych z masą ciała prawidłową i z nadwagą. I ta analiza również pokazała 
spadek ciśnienia skurczowego u z osób nadwagą i otyłością.

Do podobnych wniosków doszedł Narian Sadeghi Kaji33, który w szpi-
talu Shahin Shahr Goldis w 2014 roku przeprowadził badan oceniające 
wpływ masażu szwedzkiego na ciśnienie krwi oraz Moeini i wsp.34, którzy 
analizowali wpływ masażu szwedzkiego jako formy profilaktycznej lecze-
nia nadciśnienia tętniczego. 

Wnioski 

Po przeanalizowaniu wszystkich wyników można przedstawić następu-
jące wnioski:
1.  Grupa charakteryzowała się 58 osobami z prawidłową masą ciała, 

42 osobami z nadwagą i 2 osobami z masą ciała poniżej normy.
2.  Masaż gorącymi kamieniami był skuteczną formą obniżającą ciśnienie 

krwi oraz tętno.
3.  U badanych wystąpiły korzystne zmiany w zakresie ciśnienia krwi oraz 

tętna po masażu.
4.  Stwierdzono podobne wyniki w zakresie zmian ciśnienia i tętna za-

równo w grupie osób z prawidłową masą ciała oraz w grupie z nad-
wagą, nieco wyższy spadek wartości ciśnienia odnotowano w grupie 
osób z nadwagą. 
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Abstract

The results of intelligence protection can lead to the criminal liability for 
the damaging of the protected interests of the Slovak Republic. The quality 
of services for the citizens and the State in the field of intelligence to en-
sure the interests protected by foreseen quality of intelligence legislation, 
staffing, technical, material and financial support of activities of the intel-
ligence community. It is therefore necessary identification, analysis and 
assessment of new or innovative topics in the debate on the draft of the law 
on intelligence services, which after more than 23 years of independence 
is still awaited.
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Abstrakt

Výsledky spravodajskej ochrany môžu viesť k  trestnoprávnej zodpoved-
nosti subjektov za poškodenie chránených záujmov Slovenskej republiky. 
Kvalitná služba pre občana a štát v oblasti spravodajskej činnosti pre zais-
tenie chránených záujmov preto predpokladá kvalitnú spravodajskú legis-
latívu, personálne, technické, materiálne a finančné zabezpečenie činnosti 
spravodajskej komunity. Z uvedeného dôvodu je potrebná identifikácia, 
analýza a  hodnotenie nových alebo inovovaných tém v  rámci rozpravy 
k pripravovanému zákonu o spravodajských službách, ktorý je po viac než 
23 rokoch samostatnosti stále očakávaný. 

Kľúčové slová: Bezpečnosť, trestné právo, spravodajská komunita, chrá-
nené záujmy

Úvod

Každý štát disponuje prostriedkami spravodajskej ochrany pre zaistenie 
chránených záujmov štátu.1 Zákonom Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe,2 bola zriadená naša 
civilná spravodajská a bezpečnostná služba, ktorá má zákonom stanove-
né úlohy, postavenie, organizáciu a systém vonkajšej kontroly, povinnosti 
a oprávnenia. V súlade so zákonom sa Slovenská spravodajská služba (SIS) 
podieľa na ochrane pred bezpečnostnými hrozbami proti Slovenskej re-
publike, členským štátom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ako 
aj na bezpečnosti medzinárodného spoločenstva. Plní úlohy vo veciach 
ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu 
a ochrany zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu v rozsa-
hu vymedzenom zákonom ako aj medzinárodnými zmluvami a dohoda-
mi, ktorými je Slovenská republika viazaná.3 

Výsledky spravodajskej ochrany môžu viesť k trestnoprávnej zodpoved-
nosti subjektov za poškodenie chránených záujmov Slovenskej republiky, 

1  Téma článku bola prvýkrát publikovaná Kelemen, M. na https://dennikn.sk/blog/ 
konstruktivna-diskusia-obcanov-k-zakonu-o-spravodajskych-sluzbac/ 

2  Zákon NR SR č. 46/1993 Z.z. o Slovenskej informačnej službe. [cit. 2017‒04‒30]. Do-
stupné na internete: www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_sis.rtf

3  Úlohy SIS. [cit.2017‒04‒30]. Dostupné na internete: http://www.sis.gov.sk/o-nas/ulohy.
html
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v súlade s trestným právom, ako jedným z odvetví slovenského právneho 
poriadku (verejného práva), ktoré chráni významné spoločenské vzťahy 
pred protiprávnym konaním.

Napriek tomu, že rok 2016 prekryl zmenami v našej spoločnosti po par-
lamentných voľbách a predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Eu-
rópy neutíchajúci záujem občianskej verejnosti o pokračovanie odbornej 
diskusie k návrhu zákona o spravodajských službách, doba nás opäť privá-
dza k vybraným témam, z ktorých sa vynárajú otázky občanov.

Identifikácia skúmaných problémov návrhu nového zákona 

Bezpečnostný a trestnoprávny výskum poukazuje spravidla na „boj“ s pro-
tispoločenskými javmi, represiu, prevenciu a ochranu, ktoré sú zložitým, 
zdĺhavým, náročným, ale spoločensky potrebným procesom pre zdravý, 
spokojný a  trvalo udržateľný rozvoj demokratickej spoločnosti: bezpeč-
nosť štátu a bezpečie občana, ochranu základných ľudských práv a slobôd 
a zaistenie ďalších chránených záujmov. 

Hľadanie a verifikácia inovovaných výskumných a študijných ciest je pre-
to zaujímavá agenda, ktorá predstavuje pre nás trvalú výzvu. Pocit zodpo-
vednosti za budúcnosť bezpečnostnej a právnickej komunity v štáte a bez-
pečie občana nás núti túto cestu absolvovať a prispieť svojim, aj keď malým 
dielom, k  riešeniu. Samostatnú pozornosť pritom musíme venovať práci 
s talentovanými študentmi doktorandského štúdia, ktorí majú byť súčasťou 
riešiteľských kolektívov. Prioritou vedeckého skúmania je pritom ochrana 
toho najcennejšieho – ľudského života a zdravia človeka pri výkone ľudskej 
činnosti a ochrana jeho práv a slobôd vo všetkých sektoroch bezpečnosti. 

„Doterajšia spoločenská empíria nás utvrdzuje v poznaní, že bezpečnosť 
predstavuje významný multidimenzionálny faktor kvality života spoločnos-
ti a občana, ktorý musíme systematicky skúmať, prognózovať a zaisťovať.“4

Kvalitná služba pre občana a  štát v  uvedenej oblasti predpokladá ale 
kvalitnú spravodajskú legislatívu, personálne, technické, materiálne a  fi-
nančné zabezpečenie činnosti spravodajskej komunity. Z uvedeného dô-
vodu je potrebná identifikácia, analýza a hodnotenie nových alebo inovo-
vaných tém v rámci rozpravy k pripravovanému zákonu o spravodajských 
službách, ktorý je po viac než 23 rokoch samostatnosti stále očakávaný. 

4  M. Kelemen, Vybrané problémy ochrany osôb, majetku a zaistenia ďalších chránených zá-
ujmov v sektoroch bezpečnosti, Bratislava: VEDA vydavateľstvo SAV, 2014. 371 s. ISBN 
978‒80‒224‒1389‒3
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Objektom skúmania je spravodajská služba. Predmetom skúmania 
je návrh zákona o spravodajských službách5 v nasledovných identifikova-
ných témach:
– zmena názvu spravodajskej služby a v právomociach ukladať úlohy,
– obsah bezpečnostných opatrení,
– poskytovanie spravodajských informácií,
– spravodajský krycí subjekt a spravodajský krycí objekt.

Metódy skúmania vybraných tém

V  rámci skúmania vybraných tém pripravovaného zákona o  spravodaj-
ských službách využijeme metódu obsahovej analýzy paragrafového zne-
nia návrhu zákona, jeho komparáciu s  bezpečnostno-právnou praxou, 
metódu dedukcie a syntézy poznatkov pre formuláciu komentára k vy-
braných témam z nového zákona o spravodajských službách v „kontexte 
špecifického metodologického prístupu bezpečnostno-právneho skúma-
nia javu.6

Základná analýza a hodnotenie – komentár k vybraným témam 
v rámci akademickej diskusie

Vstupnou otázkou je napríklad dôvod zmeny názvu SIS na Úrad civilného 
spravodajstva. Zmeny názvu spravodajskej služby sa dejú najmä v prípa-
de zmeny štátneho zriadenia, zmeny charakteru spravodajskej služby, ale 
to nie je náš prípad. Pritom príslušníci služby sú spravidla v štátnej služ-
be ako policajti. Silnejúce trendy „scivilňovania“ nebadať v spojeneckých 
spravodajských službách. Partnerská BIS Bezpečnostná informačná služba 
v Českej republike je ozbrojených zborom, v ktorom príslušníci majú vo-
jenské hodnosti a pod… Predkladateľ možno nemal zámer „scivilňovať“ 
funkčné miesta policajtov, len vyjadriť civilnú platformu spravodajstva 
voči vojenskému spravodajstvu. Občanovi to ale nevysvetlili. Finančné 

5  Návrh nového zákona o spravodajských službách. [cit.2017‒04‒30]. Dostupné na inter-
nete: http://www.minv.sk/?pripomienkove-2015

6  M. Kelemen, Špecifické metodologické prístupy k  vedeckým problémom ochrany osôb, 
[In:] Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte 
kontroly kriminality. Pocta Viktorovi Poradovi k 70. narodeninám. [Monografia]. Ce-
loštátna konferencia s medzinárodnou účasťou 22.9.2013, Fakulta práva Paneurópskej 
vysokej školy. Ivor Jaroslav et al. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o: 
Plzeň, 2013. s. 18 ISBN 978‒80‒7380‒440‒4
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prostriedky na zmenu názvu by občan určite radšej investoval do finanč-
ného ohodnotenia spravodajcov za ich prácu.

Občania majú právo vedieť ako pracujú spravodajské služby a čím sa za-
oberajú, kým sú riadené a komu sa zodpovedajú. Preferujú zákonnú mož-
nosť pre vládu a prezidenta republiky ukladať spravodajským službám úlo-
hy v medziach ich pôsobnosti, v prípade pána prezidenta s vedomím pána 
predsedu vlády. Ukladanie úloh pre Vojenské spravodajstvo (VS) je odlišné, 
založené na oprávnení vlády ukladať ministrovi obrany úlohy pre VS. Podľa 
nášho názoru je návrh znenia zákona v uvedenej téme nadbytočný.

Nejasným a problematickým na pochopenie sa javí definovanie obsahu 
„bezpečnostných opatrení“, ktorý v základných pojmoch nenachádzame. 
Slovné spojenie „spravodajskej činnosti alebo bezpečnostných opatrení“ 
navodzuje dojem rozšírenia doterajšieho zamerania služieb na získanie in-
formácií a vecí, ktoré by mohli ohroziť chránené záujmy štátu, o represívne 
právomoci služieb (pre aktívnu reakciu, zadržanie, zatknutie, vypočúvanie 
a pod.). Tie majú v „rodnom liste“ orgány činné v trestnom konaní. Pred-
pokladáme, že o to navrhovateľovi zákona tiež nešlo.

V stanovených úlohách úradu (§6 návrhu) by sme navrhli posilniť iden-
tifikáciu poslania spravodajských služieb v podávaní správ a informácií pre 
prezidenta republiky a vládu SR, ako aj odovzdávanie informácií štátnym 
orgánom a policajným orgánom podľa ich pôsobnosti. Okrem prípadov, 
kedy by poskytnutie informácie ohrozilo záujem sledovaný spravodajskou 
službou. Získanie informácií by malo byť sústredené na informácie o rizi-
ku alebo hrozbe poškodenia hospodárskych a finančných záujmov štátu 
(resp. Európskeho spoločenstva), nielen v oblasti korupcie. Úloha v oblasti 
nelegálneho obchodovania môže byť špecifikovaná na nelegálne obchodo-
vanie s vojenským (nebezpečným) materiálom, alebo materiálom dvojité-
ho určenia atď.

Kľúčovým momentom je aj §13 (Poskytovanie spravodajských infor-
mácií), kde „Spravodajská služba poskytuje prezidentovi spravodajské 
informácie, ktoré sú významné pre jeho činnosť a rozhodovanie. Predse-
dovi Národnej rady Slovenskej republiky poskytuje spravodajská služba 
spravodajské informácie, ktoré sú významné pre činnosť a rozhodovanie 
Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi vlády poskytuje spravo-
dajské informácie, ktoré sú významné pre činnosť a rozhodovanie vlády.“. 
Otázkou je, či informácie majú slúžiť menovanej osobe alebo úradu, ktorý 
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reprezentuje. Pritom potenciál riaditeľa úradu musí zaručiť posúdenie vý-
znamnosti a rozsahu poskytnutých informácií. Lebo iné nedostanú…

Dôležitým pracoviskom je určite Národné bezpečnostné analytické 
centrum (§7 návrhu). Nerozumieme jeho koexistencii k schválenej Štúdii 
uskutočniteľnosti Situačného centra SR (SITCEN) vo variante 2, na 73. za-
sadaní Bezpečnostnej rady SR dňa 28. januára 2015. Štúdiu predložil mi-
nister obrany. Skúsenosti z teroristických útokov totiž preukázali fatálne 
chyby pri „zdieľaní“, resp. „nezdieľaní“ informácií medzi spravodajskými 
službami štátu, s problémami integrácie informácií pre strategické vede-
nie a rozhodovanie. Súčasne je nesporné, že v prípade získanie informácie 
alebo veci vojenského charakteru postúpi Úrad civilného spravodajstva 
informáciu Vojenskému spravodajstvu a v prípade získania informácie ci-
vilného charakteru postúpi Vojenské spravodajstvo túto informáciu part-
nerskej spravodajskej službe.

Z bezprostrednej spravodajskej činnosti sa javí ako problematické aj in-
formovanie občana, že v predchádzajúcom období boli použité informačné 
a technické prostriedky. Nie vždy dlhodobá práca spravodajcov prinesie do-
končenie úsilia napríklad v konaní orgánov činných v trestnom konaní a ča-
som sa žiaľ môže vytratiť do „stratenia“… a vtedy ešte ísť informovať občana, 
ktorý mal šťastie, že informácie „zapadli prachom“ sa javí problematické.

Inšpiratívny je §11 Vnútroštátna spolupráca, s konštatovaním v odseku 
3, že „Spravodajská služba môže, na účely utajenia spravodajskej činnosti 
podľa tohto zákona, vysielať svojich príslušníkov k orgánom verejnej moci, 
ozbrojeným silám a k právnickým osobám na základe dohody s prísluš-
ným štatutárnym orgánom; pri takomto vyslaní sa spravidla použije legen-
da podľa § 24. Na základe dohody s riaditeľom úradu alebo s ministrom 
môžu orgány verejnej moci prekladať štátnych zamestnancov na vykoná-
vanie štátnej služby k príslušnej spravodajskej službe a ozbrojené sily do-
časne vyčleniť profesionálneho vojaka na plnenie úloh príslušnej spravo-
dajskej služby, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa zákona.“. Vyvstáva 
otázka, že v prospech koho bude uvedené ustanovenie zákona slúžiť: pre 
štát, pre bezpečnosť občana, a môže sa štátny zamestnanec „ubrániť“ tejto 
ponuke štátu? Rozumieme akú vážnosť a hodnovernosť majú informácií 
získané štátnym zamestnancom – osobou spolupracujúcou z „vnútra“ in-
štitúcie verzus informácií získaných od informátora. Vie predkladateľ ná-
vrhu zákona vysvetliť občanovi implementáciu ustanovenia na príklade 
v praxi?
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Za vysvetlenie zámeru a predstavy predkladateľa stojí aj § 23 Spravo-
dajský krycí subjekt a spravodajský krycí objekt, „Spravodajským krycím 
subjektom sa na účely tohto zákona rozumie právnická osoba alebo fy-
zická osoba  – podnikateľ vystupujúca pod legendou za účelom utajenia 
činnosti spravodajskej služby alebo činnosti jej príslušníkov alebo utajenia 
príslušnosti príslušníkov k spravodajskej službe. Spravodajským krycím 
objektom sa na účely tohto zákona rozumie hnuteľná vec alebo nehnuteľ-
ná vec používaná alebo užívaná pod legendou za účelom utajenia činnosti 
spravodajskej služby alebo činnosti jej príslušníkov alebo utajenia prís-
lušnosti príslušníkov k spravodajskej službe. Vie predkladateľ špecifiko-
vať zakladanie firiem a nakladanie s majetkom, aby sa zabránilo zneužitiu 
v rámci projektu realizovaného spravodajskou službou?

Na základe uvedených informácií z  návrhu zákona je potrebná par-
lamentná kontrola, ktorá má najviac možností v kontrole nákupov, pre-
nájmov, predajov a pohybu s majetkom) v správe spravodajských služieb. 
Kontrola osobitných finančných prostriedkov je zložitá agenda.

Môžeme konštatovať, že aj skúmanie uvedených tém v príspevku pre-
ukazuje potrebu využitia nástrojov právnych vied a bezpečnostných vied. 
„Bezpečnostné vedy vnímame ako vedy praxeologické, o obrane, ochrane 
a záchrane človeka, spoločnosti, prírody a zaistení ďalších chránených zá-
ujmov na základe optimalizácie ľudskej činnosti v bezpečnostnej prax.“.7 
Podľa profesora V. Poradu „právne vedy, kriminalistika a kriminológia 
tvoria základ spoločensko-vednej disciplíny (východiská) bezpečnost-
nej vedy. Osobitnú úlohu zohráva trestné právo a správne právo s jeho 
vplyvom na teóriu bezpečnosti, metodické postupy a metódy činnosti. 
Kriminalistika nie je súčasťou bezpečnostnej vedy, ale tvorí podľa posu-
dzovaného poňatia základ pre riešenie jednotlivých bezpečnostných situ-
ácií, prispieva k vymedzeniu predmetu bezpečnostnej vedy a plní určitú 
metodologickú funkciu pre vznikajúce odborné bezpečnostné parciálne 
teórie, napr. operatívnu pátraciu činnosť a  pod. Proces konštituovania 
bezpečnostnej vedy tiež neočakáva mechanickú aplikáciu poznatkov kri-
minológie. Pozíciu kriminológie vo vzťahu k bezpečnostnej vede možno 
charakterizovať teoreticko-metodologickým a inštrumentálnym spojením 
a najmä aplikáciu kriminologických poznatkov v bezpečnostných činnos-
tiach.“. Pritom „bezpečnosť tu vystupuje ako ochrana pred nebezpečen-

7  M. Kelemen, Problems of Protected Interests in the Security Sectors, Warszaw: Warszaw 
Management University, 2015. p.25. ISBN 978‒83‒7520‒203‒8
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stvom najrôznejšieho druhu (ohrozujúcim napríklad život, zdravie a ma-
jetok občanov, životné prostredie, ľudské práva, celistvosť a integritu štátu 
a pod.) K takto chápaným bezpečnostným vedám alebo ich zárodkom tak 
môžeme zaradiť tzv. vedy o vnútornej bezpečnosti a vedy o vonkajšej bez-
pečnosti, podľa možnej štruktúry bezpečnostných vied.“.8 Medzinárodný 
kontext vnútornej bezpečnosti štátu približuje práca ďalších autorov.9

Záver

Na základe štúdia problematiky môžeme konštatovať, že návrh zákona 
evokuje súhlas s potrebou moderného zákonného prostredia v prospech 
špecifickej služby štátu k zaisteniu chránených záujmov, resp. k následnej 
trestnoprávnej ochrane porušenia chránených záujmov. Spravodajská ko-
munita už dlho očakáva špecifický zákon. 

Okrem skúmaných tém ešte samozrejme vyvstávajú ďalšie oblasti 
a otázky. Ako napríklad práca s „megadátami“. Veľký význam má proces 
verifikácie získaných informácií a vecí. Do databáz spravodajských služieb 
sa údaje o Vás dostanú veľmi rýchlo. Keď sa časom preukážu napríklad ako 
nepravdivé, vymažú sa, alebo tam zostávajú a môžu Vám strpčovať život? 
Ako zabezpečiť, aby politické nominácie riaditeľov služieb (resp. námest-
níkov) nepokračovali na nižšiu úroveň riadenia služby, ktorá má mať is-
totu profesionálnej práce? Ako merať efektívnosť činnosti spravodajských 
služieb? Porovnaním počtom oprávnených odposluchov s  konkrétnym 
výsledkom a počtom riešených orgánmi činnými v trestnom konaní? 

Občan – daňový poplatník ale potrebuje rozumieť zámerom predkla-
dateľa, ako sa jednotlivé paragrafové návrhy zákona plánujú realizovať 
v  každodennej praxi. Potom bude ochotný znášať aj prípadné zvýšené 
požiadavky na financovanie tejto spravodajskej činnosti. Občan spravidla 
ale ani nevie, ako sa za posledných 23 rokov vyvíjal rozpočet spravodaj-
ských služieb…. Preto je dvojnásobne dôležité naplniť očakávania oboch 
strán – profesionálov aj laikov. Čas na nový právny predpis, kvalitnú aktu-
alizovanú spravodajskú legislatívu sa napĺňa, najmä z dôvodu, že výsledky 
spravodajskej ochrany môžu viesť k  trestnoprávnej zodpovednosti sub-

8  K. Holcr, V. Porada et al. Policajné vedy: Úvod do teórie a metodológie. Plzeň: Vydava-
telství a nakladatelství Aleš Čeněk,s.r.o, 2011. s. 52, 97‒98. ISBN 978‒80‒7380‒329‒2.

9  J. Piwowarski, P. Bogdalski, Międzynarodowe konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa, Krakow: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Ape-
iron” w Krakowie, 2014. ISBN 978‒83‒64035‒21‒0
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jektov za poškodenie chránených záujmov Slovenskej republiky, v súlade 
s trestným právom, ako jedným z odvetví slovenského právneho poriadku 
(verejného práva), ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred proti-
právnym konaním.
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Abstract

Author every day dealing with practical provision of security in large 
the fuel referred to the importance that the concept of security. Using 
many sources described him as condition value and process indicating its 
essential for the operation and development of both individuals and soci-
ety. Pointed out the special role of the state, whose main responsibility is 
ensuring the safety in all categories of risks. The author defined the system 
of public security with its key elements. In its deliberations focused on 
the role and tasks of the police, which has both historical and contempo-
rary. Following the author presentation clearly shows that it was the police 
plays a key function in maintaining the internal security the state.

Key words: Public security, system security, the state security, police
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Abstrakt

Autor na co dzień zajmujący się praktycznym zapewnianiem bezpieczeń-
stwa w dużym koncernie paliwowym odniósł się do znaczenia samego 
pojęcia bezpieczeństwa. Opisał go korzystając z wielu źródeł jako stan, 
wartość oraz proces wskazując jego podstawowe znaczenie dla funk-
cjonowania i rozwoju, zarówno jednostki, jak i społeczeństwa. Wskazał 
szczególną rolę państwa, którego głównym obowiązkiem jest zapewnianie 
bezpieczeństwa we wszystkich kategoriach zagrożeń. Autor zdefiniował 
system bezpieczeństwa publicznego prezentując jego kluczowe elementy. 
W swych rozważaniach skoncentrował się na roli oraz zadaniach Policji, 
którą przedstawił zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym. 
Z przeprowadzonej przez autora prezentacji jasno wynika, że to właśnie 
Policja pełni zasadniczą funkcję w utrzymaniu bezpieczeństwa wewnętrz-
nego państwa.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo publiczne, system bezpieczeństwa, orga-
ny bezpieczeństwa państwa, Policja

Termin bezpieczeństwo wywodzi się z połączenia dwóch wyrazów: „bez” 
i „pieczy”. „Piecza” oznacza opiekę i otaczanie troską. W połączeniu 
z przedrostkiem „bez” oznacza stan, w którym wspomniana ochrona nie 
jest konieczna i potrzebna. Przyjmuje się, że bezpieczeństwo jest stanem 
preferowanym, w którym brak zagrożeń i poczucie pewności opiera się 
na społecznie akceptowalnym systemie prawnym i właściwie działają-
cych instytucjach aparatu państwowego. Brak zagrożenia może być bada-
ny pod kątem definiowalnych czynników. Jest więc to stan o charakterze 
obiektywnym. Drugi element pojęcia bezpieczeństwa – poczucie pew-
ności ma charakter subiektywny. Jest ono determinowane faktycznymi 
zagrożeniami, ale w zdecydowanie największym stopniu zależy od kon-
strukcji psychicznej jednostki, jej emocji i uwarunkowań zewnętrznych. 
Przyjmuje się więc, że bezpieczeństwo jest: „nie tyle określonym stanem 
rzeczy, ile ciągłym procesem społecznym, w ramach którego podmioty 
działające starają się doskonalić mechanizmy zapewniające im poczucie 
bezpieczeństwa”1. W 1942 roku A. Maslow umieścił potrzebę bezpieczeń-
stwa na drugim, co do ważności miejscu swojej hierarchicznej piramidy 

1  J. Kukułka, Bezpieczeństwo a współpraca europejska, współczesność i sprzeczności inte-
resów. Warszawa 1982.
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potrzeb. Ważniejszymi według tego badacza są jedynie potrzeby fizjolo-
giczne. Poniżej bezpieczeństwa znalazły się tzw. potrzeby wyższe: samo-
realizacja, przynależność. Uznawał on także, że sprawnie zorganizowane 
i dobrze funkcjonujące społeczeństwo jest warunkiem koniecznym dla 
zapewnienia swoim członkom poczucia bezpieczeństwa. W przypadku 
jego braku potrzeba bezpieczeństwa staje się głównym determinantem 
organizującym ludzkie zachowanie2. 

Termin bezpieczeństwo publiczne pojawił się w literaturze w XIX stule-
ciu. W Polsce jednym z prekursorów zajmujących się tym zagadnieniem 
był W. Kawka, który określał je jako „stan, w którym całość społeczeń-
stwa oraz państwo ze swoimi priorytetami mają zapewnioną ochronę 
od jakichkolwiek zagrożeń”3. Według J. Zaborowskiego bezpieczeństwem 
publicznym jest taki stan państwa, który pozwala na prawidłowe funkcjo-
nowanie organizacji państwowej, zapewnia możliwość realizacji jego inte-
resów oraz zachowania życia i zdrowia obywateli przy pełnej możliwości 
korzystania ze wszystkich praw zagwarantowanych w Konstytucji4. J. Li-
twin uważa, że bezpieczeństwo publiczne należy rozważyć w kontekście 
zagwarantowania możliwości realizacji podstawowych interesów społecz-
no-gospodarczych państwa i jego ustroju. Tak postrzegane bezpieczeń-
stwo implikuje konieczność likwidacji zagrożeń, które mogłyby uderzyć 
w ekonomiczno-polityczny system wartości państwa5. S. Bolesta rozumie 
„bezpieczeństwo publiczne jako system rozwiązań prawnych oraz relacji 
społecznych, mających oparcie w regulacjach prawnych, których zada-
niem jest ochrona: życia, zdrowia i mieszkania ludzi przy jednoczesnym 
zapewnieniu likwidacji sutków zagrożeń6”. Zdaniem E. Ochendowskiego 
jest „ono zapewnieniem nienaruszalności: życia, zdrowia, godności, wol-
ności, majątku, porządku prawnego oraz instytucji państwa7. J. Widacki 
i P. Sarnecki uważają, że sam termin bezpieczeństwo obejmuje swoim 
zakresem pojęcia: „bezpieczeństwa wewnętrznego państwa” oraz „bez-
pieczeństwa narodowego” jednocześnie oznacza właściwe i niezagrożo-
2  A. Maslow Motywacja i osobowość, Warszawa 2009, s. 53.
3  W. Kawka, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939, s. 46, 67‒68.
4  J. Zaborowski Administracyjno- prawne ujęcie pojęć bezpieczeństwo publiczne i porządek 

publiczny, „Zeszyty Naukowe SW” nr 41, Warszawa 1985, s. 85.
5  S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa… op. cit., s. 13‒14.
6  Ibidem, s. 14.
7  E. Ochendowski, Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, To-

ruń 2005, s. 21.
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ne działanie struktur publicznych, w których funkcjonuje społeczeństwo, 
jak również egzekwuje obowiązki obywateli wobec państwa. Sprawnym 
działaniem tych struktur powinno być zainteresowane całe społeczeń-
stwo, dlatego że dzięki temu ma ono zagwarantowane realizację swoich 
potrzeb”8. E. Uraza uważa, społeczeństwo za głównego beneficjenta bez-
pieczeństwa publicznego, twierdząc że „jest to stan, w którym obywatelom 
nie zagraża (niezależne od źródła) niebezpieczeństwo”9. Wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 22 grudnia 1993 roku określa bezpieczeństwo publicz-
ne jako: „całość porządku i urządzeń społecznych, chroniących obywateli 
przed zjawiskami groźnymi dla życia, zdrowia lub grożącymi poważnymi 
stratami w gospodarce narodowej”10. Bezpieczeństwem publicznym moż-
na więc nazwać stan, w którym brak zagrożenia w życiu obywateli wyni-
ka ze sprawnego przeciwdziałania przez struktury państwowe oraz inne 
podmioty funkcjonujące na podstawie prawa wszelkim zagrożeniom oraz 
zapobiegania czynom wymierzonym w:
– porządek publiczny,
– dobro państwa, 
– życie, 
– zdrowie i mienie społeczeństwa. 

System bezpieczeństwa publicznego jest tworzony przez organy ad-
ministracji rządowej, samorządowej oraz firmy ochrony osób i mienia. 
Wszystkie te podmioty posiadają różne kompetencje i dlatego w różnym 
zakresie są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

Pojęcie system rozumiemy jako układ uporządkowanych elementów, 
pomiędzy którymi zachodzą relacje tworzące określoną całość. Według 
R. Kulczyckiego „system bezpieczeństwa jest zbiorem podsystemów, któ-
re pomimo swojej odrębności dysponują potencjałami pozwalającymi 
na przeciwdziałanie zagrożeniom zapewniając jednocześnie zrównowa-
żony i trwały rozwój11. Organizacja tych podsystemów musi spełniać wa-
runki ciągłości działania w stanie określanym jako permanentne czuwanie 

8  J. Widacki, P. Sarnecki, Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej zadania w ochronie 
bezpieczeństwa i porządku, Warszawa – Kraków 1997, s. 7‒15.

9  S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa… op. cit., s. 14
10  Wyrok Sądu Najwyższego z 22 grudnia 1993 r., I KZP 30/93, OSNKW, 1994 r., nr 1‒2, 

poz. 6.
11  J. Wojnarowski, J. Babula, Bezpieczeństwo militarne Rzeczpospolitej Polskiej, Warsza-

wa 2004, s. 14.



87

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE JAKO PODSTAWOWY…

i doraźne reagowanie”12. Wszystkie wymienione podmioty systemu muszą 
prowadzić bieżące, rutynowe czynności mające na celu ratowanie ludzi, 
mienia i środowiska oraz neutralizować skutki nagłych zdarzeń. Zapo-
bieganie, monitorowanie i zwalczanie zagrożeń jest więc podstawą dzia-
łania13. Zdaniem L. Korzeniowskiego system bezpieczeństwa powinien 
posiadać następujące cechy14:
– wspólny cel oraz poczucie jedności struktury zarówno poszczególnych 

elementów jak i całości,
– granicę wyznaczającą zakres odrębności wobec otoczenia,
– sprawność organizacyjną, która opiera się na wartościach, normach i za-

sadach, regulujących działania jednostek i ogniw w procesach zachodzą-
cych w systemie,

– organizację systemu, czyli wewnętrzny układ i relacje pomiędzy ogni-
wami systemu,

– współdziałanie elementów organizacyjnych mające zapewnić realizację 
celu,

– kierownictwo zarządzające funkcjonowaniem ogniw tworzących strukturę.
Warunkiem koniecznym do efektywnego działania systemu jest opty-

malna współpraca pomiędzy wszystkimi elementami (podsystemami). 
Celem głównym jest tu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszyst-
kie elementy systemu, pomimo różnic wynikających, choćby z faktu 
funkcjonowania na podstawie różnych aktów prawnych i odmienności 
w podległości instytucjonalnej, działają w tej samej przestrzeni publicznej, 
wykonując różne działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Tworze-
nie i sprawne działanie systemu bezpieczeństwa publicznego jest podsta-
wowym i niezbywalnym obowiązkiem państwa15.

Potrzeba istnienia państwa jako gwaranta zapewnienia obywatelom 
godnego życia oraz bezpieczeństwa materialnego była znana już w czasach 
starożytnych. Grecki filozof Arystoteles (384‒322 r p.n.e.) uważał, że sys-
tem ustrojowy państwa powinien służyć dobru ogółu, a nie wyłącznie po-
szczególnym jednostkom, bądź uprzywilejowanym grupom16.
12  W. Kitler, A. Skrabacz, Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, Warsza-

wa 2003, s. 22.
13  W. Kitler, Obrona cywilna , Warszawa 2004, s. 110.
14  Por. L. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012.
15  Por. A. Czop, System bezpieczeństwa publicznego w Polsce, „Kultura Bezpieczeństwa. 

Nauka- Praktyka- Refleksje”, nr 12 red. W Hrynicki, J. Piwowarski, Kraków 2012, s. 74.
16  L. Dubel, J. Malarczyk, Historia doktryn polityczno- prawnych, Lublin 1997, s. 50.
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W średniowieczu podobny pogląd przedstawił teolog i filozof św. To-
masz z Akwinu (1224‒1274). Uważał on państwo za strukturę konieczną, 
pożyteczną dla całego społeczeństwa. Ma ono integrować często zróżni-
cowane działania poszczególnych obywateli. Państwo było przez niego 
porównane do ciała, składającego się z różnych, lecz równie ważnych 
i potrzebnych członków. Głowa ciała była utożsamiana z rządem danego 
państwa. Obowiązek zapewnienia ludziom spokoju i porządku spoczywać 
miał na aparacie państwowym.

T. Hobbes (1589‒1679) uważał jednostki za rywalizujących ze sobą 
egoistów, realizujących wyłącznie własne cele. Świadomość tego, że jedy-
nie państwo może chronić swoich obywateli przed konfliktami, chaosem 
powodowała, że zawierali oni swoistą umowę społeczną, w której suwe-
ren (państwo) ogranicza, co prawda swobodę działania jednostek, jednak 
w zamian gwarantuje im bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne17.

Poglądy podobne do Hobbes’a prezentował J. Lock, uważając, że po-
trzeba istnienia państwa wynika z umowy społecznej. Inaczej jednak pa-
trzył on na główny cel istnienia państwa. Jego zdaniem była nim ochrona 
własnych interesów poszczególnych jednostek, którym zależało na ochro-
nie swych praw przed władzą publiczną. Za najważniejsze uważał zaś pra-
wo do własności prywatnej. On też jako pierwszy posłużył się określeniem 
„społeczeństwo obywatelskie”. Rozumiał je jako społeczeństwo, które po-
wierzyło państwu swoje prawa mając na celu podniesienie standardów 
własnego bezpieczeństwa18. Idea umowy społecznej pojawiła się także 
we Francji, w czasach absolutyzmu oświeconego. Najbardziej znany jego 
przedstawiciel J. J. Rousseau (1712‒1778) uważał, że skutkiem społecznego 
kontraktu jest całkowite podporządkowanie się jednostki społeczeństwu. 
Ważne było jednak to, że koniecznym stało się zapewnienia i zachowanie 
równości wszystkich obywateli. Państwo więc istniało głównie po to, alby 
stać na straży wolności i praw cywilnych obywateli19. 

K. Monteskiusz (1689‒1755) w swoim dziele „O duchu praw” przedstawił 
bardziej liberalne podejście. Uważał, że państwo może wkraczać ze swoimi 
kompetencjami wszędzie tam, gdzie staje się to konieczne. W tym modelu 
jednostki zachowują możliwość w pełni wolnego działania. Zadaniem pań-
stwa jest zaś zapewnienie: pokoju, bezpieczeństwa i wolności20.
17  A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005, s. 56.
18  Ibidem, s. 65.
19  L. Dubel, J. Malarczyk, Historia doktryn polityczno- prawnych, Lublin 1997, s. 202‒205.
20  Ibidem, s. 198‒201.
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Jeszcze bardziej liberalne były poglądy prezentowane przez Anglika 
J. S. Milla (1806‒1873). Uważał on, że państwo powinno skupić się wy-
łącznie na zapewnieniu bezpieczeństwa swoich obywateli i w ogóle nie po-
winno ingerować w sprawy ekonomiczno-gospodarcze. Finansami i go-
spodarką miała rządzić tzw. „niewidzialna ręka rynku”21.

Kolejną interesująca definicję państwa przedstawił pod koniec XIX wie-
ku J. Jellinek (1851‒1911). Przyjął on, że państwo jest niezależną wspólno-
tą obywateli, posiadającą osobowość prawną i władzę i tylko ono posiada 
zagwarantowaną normatywnie możliwość stosowania przymusu. Przy-
mus mógł być stosowany dwojako: zewnętrznie do ochrony w przypadku 
ataku obcego państwa i wewnętrznie wobec obywateli, poprzez tworzenie 
i egzekwowanie prawa. Bardzo podobne poglądy prezentował Cz. Zna-
mierowski (1888‒1967) uważając, że głównym celem istnienia państwa 
jest obrona jego obywateli oraz utrzymywanie na właściwym poziomie 
bezpieczeństwa publicznego i porządku22.

Współcześnie dostrzec można kontynuację poglądów przedstawio-
nych przez J. Jellinka. Państwo ma do spełnienia dwa zasadnicze zada-
nia. Pierwszym jest dbanie o relacje w przestrzeni międzynarodowej, tak 
by zapewnić sobie realizację własnych interesów gospodarczo-politycz-
nych oraz nienaruszalność granic. Jest więc to funkcja zewnętrzna. Dru-
gim (wewnętrzna) jest regulowanie wzajemnych relacji pomiędzy swoimi 
obywatelami i innymi podmiotami społecznymi. Funkcja ta jest realizo-
wana przez stanowienie prawa oraz przez działania organów powołanych 
do jego egzekwowania. Wszystkie wskazane działania mają na celu zapew-
nienie obywatelom możliwości rozwoju, zarówno materialnego jak i du-
chowego. Bezpieczeństwo publiczne jest więc wartością pożądaną, a jego 
stałe, zapewnianie jest realizowane przez państwo. Ta funkcja państwa jest 
niezmienna od czasów starożytności aż do czasów współczesnych. 

System bezpieczeństwa państwa nie składa się wyłącznie z organów ad-
ministracji państwowej. Obok nich działają bowiem podmioty komercyj-
ne. Proces prywatyzacyjny objął również sferę bezpieczeństwa. Większość 
miejsc użyteczności publicznej np.: urzędy, porty, lotniska, banki była 
wcześniej chroniona przez instytucje państwowe. Obecnie zajmują się tym 
prywatne firmy ochrony a więc podmioty gospodarcze, wykonujące róż-
nego typu usługi. Podmioty te często nazywane są w języku potocznym 

21  G. Gozdór, Prywatyzacja bezpieczeństwa, Lublin 2012, s. 19.
22  A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Poznań 1995, s. 23.
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prywatnymi policjami23. Ustawa o ochronie osób i mienia (art.2) określa 
ochronę jako działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, 
zdrowia i nietykalności osobistej. Zaś ochrona mienia to działania mające 
zapobiec wykroczeniom i przestępstwom przeciwko mieniu. Z. T. Nowicki 
zwraca uwagę24, że relacje gospodarcze w tej sferze powinny być kształto-
wane formalnie (na gruncie cywilno-prawnym). Wprawdzie zapewnianie 
bezpieczeństwa jest ustawowym obowiązkiem państwa to jednak prywat-
ny sektor ochrony daje w tym obszarze wsparcie trudne do przecenienia. 
Wprowadzenie Ustawa o ochronie osób i mienia uregulowań określają-
cych prawa i obowiązki pracowników ochrony oraz zasady prowadzenia 
działalności koncesjonowanej w obszarze ochrony osób i mienia zapocząt-
kowało dynamiczny proces demonopolizacji bezpieczeństwa publicznego.

W Rzeczpospolitej Polskiej ochrona bezpieczeństwa publicznego wy-
nika z zapisu w art. 5 Konstytucji RP, który głosi, że Rzeczpospolita Polska 
strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia 
wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli25. 
Jest to jednoznaczne wskazanie na administrację rządową jako podmiot, 
który odpowiada za bezpieczeństwo publiczne. Działania w tym obsza-
rze innych podmiotów mają tylko charakter pomocniczo-rezerwowy. 
Art. 146 Konstytucji RP ustęp 4 pkt 7 mówi, że na zasadach określonych 
w Konstytucji i innych ustawach Rada Ministrów ma obowiązek zapew-
nienia bezpieczeństwa i porządku publicznego26. Zasadnicza rola przypa-
da tu premierowi. Zapewnia on wykonanie polityki Rady Ministrów oraz 
decyduje o sposobach jej realizacji (art. 148 pkt. 4 Konstytucji RP). Także 
do premiera należy koordynacja działań ministrów (art. 148 pkt 5 Kon-
stytucji RP). Głównym organem, na którym spoczywa realizacja spraw 
związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym jest Minister 
Spraw Wewnętrznych. Do jego zadań należy sprawowanie nadzoru nad 
podległymi służbami: 
– Policją, 
– Strażą Graniczną, 

23  J. Gierszewski , Firmy ochrony jako komercyjne organizacje odpowiedzialne za bezpie-
czeństwo innych podmiotów, [w:] Logistyka- Komunikacja- Bezpieczeństwo. Wybrane 
problemy. M Grzybowski (red.) Gdynia 2009, s. 171.

24  Z. T. Nowicki, Ochrona osób i mienia, Toruń 1999, s. 22.
25  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 t. Dz. U. nr 78, poz. 483.
26  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 t. Dz. U. nr 78, poz. 483.
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– Państwową Strażą Pożarną, 
– Obroną Cywilną Kraju,
– Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej,
– Biurem Ochrony Rządu27. 

Organem opiniodawczo-doradczym w sprawach programu, nadzo-
ru oraz koordynacji działań służb zajmujących się porządkiem i bez-
pieczeństwem publicznym w RP jest Kolegium ds. Służb Specjalnych. 
Głównymi zadaniem tego podmiotu jest opiniowanie, ocenianie kwe-
stii: powoływania i odwoływania Szefa Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby 
Wywiadu Wojskowego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. Ponadto Kolegium ma za zadanie: planowa-
nie strategii działania służb specjalnych, opracowanie budżetów służb 
specjalnych, koordynowanie działań służb specjalnych w ramach ich 
współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeń-
stwo publiczne, koordynowanie pracy polskich służb ze służbami in-
nych państw, w tym międzynarodowa wymiana informacji i ochrona 
informacji niejawnych. W skład Kolegium wchodzą: przewodniczący – 
Prezes Rady Ministrów, sekretarz oraz członkowie: Minister Spraw 
Wewnętrznych, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Obrony Na-
rodowej, Minister Finansów, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
Minister do Spraw Koordynowania Działalności Służb Specjalnych (je-
śli został powołany). Rolę wyjątkową w systemie bezpieczeństwa RP 
sprawuje Prezydent RP. Ma on obowiązek i uprawnienia „stania na stra-
ży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i nie-
podzielności jego terytorium28. Ma on także prawo wprowadzania, 
na wniosek rządu, stanu wyjątkowego na terenie całego kraju, lub jego 
części  – na okres do 90 dni. Uzasadnieniem takiej decyzji może być 
zagrożenie ustroju państwa, porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
obywateli. Główny ciężar zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 
spoczywa na władzy wykonawczej. Do służb realizujących ten obo-
wiązek na poziomie administracji rządowej należą: Policja, Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służba Wywiadu Wojskowego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna, 

27  Art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działaniach administracji rządowej , 
Dz. U. z 1999 r., nr 82 poz 928.

28  Art. 126 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dni 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483.
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Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Państwowa 
Straż Pożarną oraz Służba Więzienna. 

Termin policja wywodzi się z greckiego słowa politeja , które znaczyło 
tyle co państwowość (wówczas państwa-miasta). Określenie to dotyczyło 
także procesu zarządzania miastem (łac. Politia), lub ogółu sprawowanych 
funkcji państwowych29. W czasach nowożytnych słowo policja pojawia się 
po raz pierwszy we Francji (region Burgundia) ok. 1500 roku30. Termin ten 
oznaczał wówczas porządkowanie, lub dobre zarządzanie. Przywołanie go 
z historii miało na celu wzmocnienie autorytetu władcy, który był utożsa-
miany z królestwem oraz porządkowaniem jego spraw. W Niemczech zaś 
słowo „Polizei” znaczyło tyle co „prawa policji”. Miało ono być kojarzone 
ze wzmacnianiem struktur państwowych oraz władcą, który był odpowie-
dzialny za zapewnienie bezpieczeństwa. Wieki XVI i XVII to czasy, w któ-
rych „policją” była z reguły cała wewnętrzna administracja danego pań-
stwa. Wyjątek stanowiły traktowane odrębnie: sądownictwo, wojskowość, 
skarbowość i polityka zagraniczną. Podobną sytuację można zaobserwo-
wać pod koniec XVIII na terenach Rzeczpospolitej. W 1774 roku została 
powołana Rada Nieustająca, składająca się z pięciu departamentów, wśród 
których działała także policja nazywana departamentem dobrego porząd-
ku. Tak więc ówczesne określenie „policja” może być rozpatrywane nie 
tylko jako służba porządku publicznego, ale jako administracja państwo-
wa (sensu largo). Wiek XIX przynosi szereg zmian społeczno-politycz-
nych, które wymusiły swoistą potrzebę redefinicji roli i funkcji państwa, 
a w konsekwencji także będącej jego częścią policji. Koncepcja tzw. pań-
stwa prawnego (Rechtstaat) pojawiła się wówczas w Niemczech. Działanie 
aparatu administracyjnego zostało poddane ustawom. Nad ich przestrze-
ganiem, jako niezależny element władzy państwowej czuwały sądy. Rola 
policji została tym samym ograniczona do funkcji ochrony społeczeństwa 
przed zagrożeniami utraty wartości takich jak: porządek publiczny, spo-
kój i bezpieczeństwo31. Wewnętrzny podział policji odpowiadał jej spe-
cjalizacji. Wyróżniono więc: policję administracyjną, kryminalną i poli-
cję bezpieczeństwa. Obszar działania policji administracyjnej obejmował 
zagadnienia, które nie wchodziły w zakres obowiązków policji kryminal-

29  H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1996, s. 30.
30  J. Malec, U źródeł polskiej nauki policji w XVIII wieku, Krakowskie studia prawnicze 

1987, z. XX. S 159 i nast.
31  M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1995, s. 49.
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nej i bezpieczeństwa. Obecnie, w ujęciu formalnym policja stała się wy-
łącznie organem, którego nazwa została mu nadana przez ustawodawcę32. 
W III RP nazwa ta przysługuje wyłącznie jednej formacji, której zadaniem 
jest ochrona bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona bezpieczeństwa 
obywateli. Najważniejszym aktem prawnym, który reguluje funkcjonowa-
nie i organizację Policji w Polsce jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku 
(o Policji)33. Jej treść, pomimo eksponowania atrybutów militarnych, ta-
kich jak uzbrojenie, czy umundurowanie jasno nakreśla służebną rolę Po-
licji wobec społeczeństwa. Jej misją jest bowiem zapewnienie obywatelom 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wspomniana wyżej ustawa daje 
Policji autonomię w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Autonomia ta w założeniu miała skutkować apolitycznością 
tej formacji. Minister Spraw Wewnętrznych posiada wobec Policji szereg 
uprawnień, których nigdy nie posiadała administracja ogólna w czasach 
PRL34. Realizuje się w ten sposób postulat cywilnego nadzoru nad funk-
cjonowaniem tej służby, która nie jest już kojarzona z opresyjną funkcją 
państwa, ale ze spolegliwym działaniem na rzecz społeczeństwa.

W strukturach policji działają jednostki specjalistyczne – komisariaty: 
lotnicze, wodne, kolejowe, wydziały ruchu drogowego i policja autostra-
dowa. Dzięki temu Policja może zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia 
we wszystkich miejscach publicznych, w komunikacji publicznej, ruchu 
drogowym oraz na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. 
Od lat dziewięćdziesiątych, Policja przywiązuje ogromną wagę do różnych 
działań zapobiegawczych i stosowania rozwiązań profilaktycznych. W tym 
celu realizowany jest rządowy program „Razem bezpieczniej”. W jego ra-
mach inicjowane są wspólne z innymi organizacjami państwowymi, sa-
morządowymi i organizacjami społecznymi działania mające na celu za-
pobieganie przestępstwom i wykroczeniom. Ważną funkcją policji jest 
także nadzór nad strażami miejskimi (gminnymi) oraz specjalistycznymi 
uzbrojonymi formacjami ochrony. Uzyskuje się w ten sposób efekt scale-
nia systemu bezpieczeństwa publicznego państwa. Sama Policja jest jed-
nak najczęściej kojarzona z wykrywaniem wykroczeń i przestępstw oraz 
ściganiem ich sprawców. W tym właśnie celu ma współdziałać z policjami 
innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w ramach zapo-

32  J. Gierszewski Bezpieczeństwo wewnętrzne…, op. cit., s. 110.
33  Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn.zm.
34  A. Misiuk, Historia Policji w Polsce, Warszawa 2012, s. 190.
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biegania przestępstwom kryminalnym, kładąc szczególny nacisk na walkę 
z przestępczością zorganizowaną. W ramach tych działań dokonywana jest 
szeroka wymiana informacji o zagrożeniach terrorystycznych, mających 
coraz częściej charakter międzynarodowy, a nawet międzykontynental-
ny. Obliguje do tego podpisany przez Polskę Traktat Akcesyjny dotyczący 
przystąpienia naszego kraju do tzw. Strefy Schengen (1 maja 2004 r.) czyli 
obszaru, w którym swoboda przemieszczania ludzi, towarów i usług jest 
zagwarantowana prawem międzynarodowym. Ułatwienia komunikacyjne 
wynikające z likwidacji kontroli na granicach wewnętrznych skutkują tak-
że większą mobilnością grup przestępczych, które dzięki temu mogą bez 
przeszkód prowadzić nielegalne interesy w skali międzynarodowej. Policja 
ma także obowiązek gromadzenia, przetwarzania i przekazywania infor-
macji oraz prowadzenia bazy danych zawierającej wyniki testów kwasu 
dezoksyrybonukleinowego (DNA)35. Dzięki temu bardzo często możli-
wa jest identyfikacja indywidualna sprawców przestępstw kryminalnych. 
Wiele z działań Policji wynika z realizacji innych ustaw i umów między-
narodowych. Przyjmuje się więc, że Policja ma za zadanie realizację zadań 
dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa na podstawie ogólnej 
klauzuli kompetencyjnej36. Wprowadzone w Policji zamiany, które uczy-
niły ją nowoczesną i kompleksową służbą na rzecz bezpieczeństwa pu-
blicznego implikują konieczność naboru odpowiednich kadr, które mogą 
podołać tym wyzwaniom. Kryteria, którym musi odpowiadać kandydat 
do służby w Policji są więc wysokie i ściśle określone przez ustawodawcę. 
Wymagania dotyczące zdrowia psychicznego i fizycznego idą w parze z wy-
maganiami dotyczącymi wzorowej postawy moralnej i etycznej. Szerokie 
uprawnienia, które państwo powierza funkcjonariuszowi wymagają prze-
prowadzenia dokładnego procesu selekcyjnego, dzięki któremu do służ-
by trafiają osoby spełniające wysokie standardy. Z kolei proces szkolenia 
ma na celu przekazanie kandydatom do policyjnej służby niezbędnych 
umiejętności praktycznych (techniki interwencji, strzelanie) jak i teore-
tycznych (znajomość prawa). Policjantem może zostać wyłącznie obywatel 
polski, o nieposzlakowanej opinii, posiadający pełnię praw publicznych, 
niekarany. Wymaga się od niego co najmniej średniego wykształcenia. 
Z uwagi na charakter pracy musi posiadać szereg zdolności fizycznych 

35  Art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, 
z późn. Zm.

36  S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa…., op. cit. s. 91.
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i psychicznych typowych dla służb mundurowych. Po ślubowaniu, które 
pełni funkcję konstytuującą, policjant ma obowiązek wykonywać swoje 
obowiązki nawet z narażeniem własnego życia i zdrowia ponieważ nad-
rzędnym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu 
i państwu, którego jest funkcjonariuszem. Policjant wykonujący obowiąz-
ki służbowe objęty jest kwalifikowaną ochroną prawną, którą przewiduje 
Kodeks Karny dla funkcjonariuszy publicznych37. Specyfika oraz zakres 
realizowanych działań spowodowały wyodrębnienie w Policji następu-
jących służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działanie 
tej formacji, w zakresie logistycznym, technicznym i organizacyjnym38. 
Przełożonym wszystkich policjantów jest Komendant Główny Policji. Jest 
on powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wnio-
sek ministra właściwego w sprawach wewnętrznych. Komendant pełni 
funkcję naczelnego organu administracji rządowej. Jego odpowiednikiem 
na szczeblu wojewódzkim jest Komendant Wojewódzki policji, działający 
w imieniu wojewody. Administracja rządowa niższego szczebla reprezen-
towana jest przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji oraz ko-
mendanta komisariatu Policji. Podczas realizacji swoich zadań funkcjona-
riusze mają prawo korzystać z danych osobowych pozyskanych przez inne 
organy. Mają też prawo przetwarzania danych bez zgody i poza wiedzą 
osoby, której dotyczą. Mają ponadto możliwość korzystania z informacji 
pochodzących z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych39. Policja 
posiada prawo przeszukiwania osób oraz nieruchomości w trybie okre-
ślonym w przepisach Kodeksu postępowania karnego. Ma też możliwość 
dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży na dwor-
cach oraz w środkach transportu publicznego, w przypadku zaistnienia 
uzasadnionego podejrzenia dokonania czynu zabronionego40. Może też 
monitorować i rejestrować zdarzenia w miejscach publicznych. W okre-
ślonych przypadkach może także utrwalać dźwięk związany z tymi zdarze-
niami. Funkcjonariusze Policji posiadają prawo do stosowania środków 
przymusu bezpośredniego, włącznie z użyciem broni palnej. Mogą one 

37  Art. 221 par. 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r., nr 88 
poz. 553.

38  Art. 4 ust 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz 1687, 
z późn.zm.

39  Ibidem, Art. 14.
40  M. Paździor, B. Szmulik, Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2012, s. 186.
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być zastosowane, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia pożą-
danego celu. Ważne jest w tym przypadku zachowanie zasady proporcjo-
nalności i właściwej oceny stopnia istniejącego zagrożenia. Obowiązkiem 
funkcjonariusza jest wybranie środka jak najmniej dotkliwego41. Posłuże-
nie się bronią ma więc charakter wyjątkowy i ostateczny, zostało to okre-
ślone w Art. 16 ust. 2 Ustawy o Policji42. Celem wykrycia i zapobiegania 
przestępstwom oraz pozyskania i zabezpieczenia dowodów, policjanci 
mają prawo prowadzić pracę operacyjno-wywiadowczą, której charakter 
jest poufny i niejawny. Policja ma prawo stosować kontrolę operacyjną43. 
Może ona polegać na kontrolowaniu korespondencji, stosowaniu na-
rzędzi technicznych, które pozwalają na pozyskanie w sposób niejawny 
dowodów i informacji wraz z ich utrwaleniem. Głównym jednak polem 
działania są tutaj sieci telekomunikacyjne, których administracja ma obo-
wiązek bezpłatnego udostępnienia możliwości prowadzenia przez funk-
cjonariuszy kontroli operacyjnej. W sprawach dotyczących przestępstw 
określonych w art. 19 ust 1 cyt. czynności operacyjno-rozpoznawcze mogą 
polegać na niejawnym nabyciu, zbyciu lub przejęciu przedmiotów pocho-
dzących z przestępstwa (np. „zakup kontrolowany”), a także na wręczeniu 
lub przyjęciu korzyści majątkowej („łapówka kontrolowana”). W celu do-
kumentacji przestępstw (z art. 19 ust.1 ) lub ustalenia personaliów osób 
biorących udział w tych przestępstwach Policja ma prawo do niejawnego 
wytwarzania, kontrolowania dystrybucji i przechowywania przedmio-
tów przestępstwa, jeżeli nie stwarza to zagrożenia dla życia lub zdrowia44. 
W celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw lub identyfikacji sprawców 
Policja może pozyskiwać, przetwarzać i gromadzić dane (w tym również 
osobowe) z zasobów, które prowadzone są na podstawie odrębnych prze-
pisów, w szczególności z Krajowego Rejestru Karnego i Powszechnego 
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Administratorzy tych reje-
strów mają obowiązek do nieodpłatnego ich udostępniania45. Przy wyko-
nywaniu swoich zadań Policja ma prawo do korzystania z pomocy osób, 
które policjantami nie są. Dane tych osób nie mogą być ujawniane. 
41  Art. 6 ust. 1. Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 

i broni palnej, Dz. U. z 2013 r. poz. 628.
42  Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn.zm.
43  M. Paździor, B. Szmulik, Instytucje bezpieczeństwa…, op. cit., s. 188.
44  Art. 19 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, 

z późn. zm.
45  Ibidem, Art. 20.
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W stosunku do pozostałych służb zajmujących się bezpieczeństwem 
Policja jest formacją najstarszą, posiada też najdalej idące uprawnienia 
ingerowania w prawa i wolności obywatelskie. Prowadzi działania roz-
poznawczo-operacyjne, prewencyjne i procesowe. Ustawodawca dając tej 
formacji tak daleko idące uprawnienia korzystał z wcześniejszych regula-
cji i doświadczeń Policji, dostosowując je do nowego środowiska, potrzeb 
i realizowanych obecnie zadań. Policja jest także formacją najliczniejszą, 
zatrudnia bowiem ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy46. Dysponuje spe-
cjalistycznymi jednostkami, których działanie ukierunkowane jest na za-
pewnienie bezpieczeństwa wyodrębnionych obszarów lub do zajmowania 
się określoną problematyką47. Policja odgrywa więc kluczową rolę w trud-
nym procesie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i jest najważniej-
szym elementem zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego. 
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mgr Andrzej Zieliński – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Od 2006 roku współtworzy i koordynuje działanie 
systemu bezpieczeństwa w dużym koncernie paliwowym. Działania te 
przebiegają dwutorowo, zmierzając z jednej strony do ograniczenia strat 
wynikających z działalności przestępczej, z drugiej zaś polegają na pomo-
cy instytucjom państwowym w przygotowaniu materiałów dochodzenio-
wo- śledczych oraz dowodowych.
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Abstract

The governments of China and United States of America have vary-
ing views about the internet. This also includes the way society shout 
have access to it. These differences are fundamental and rooted in dif-
ferent cultural and political systems. The internet is also a place where 
those countries can – not always in a legal manner – gain advantage on 
the world stage. The article’s author tries to present China-U.S. relations 
in the cyberspace.
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Abstrakt

Rządy Chin i Stanów zjednoczonych cechują odmienne podejścia do kwe-
stii sieci Internet, w tym dostępu społeczeństwa do niej. Różnice te są fun-
damentalne i wynikają z zupełnie różnych systemów kulturalnych i poli-
tycznych. Sieć jest też dla obu krajów miejscem, gdzie mogą, nie zawsze 
w sposób legalny, uzyskać informacje pozwalające zdobyć przewagę 
na arenie międzynarodowej. Autor artykułu stara się przestawić wzajemne 
relacje Chin i Stanów Zjednoczonych w cyberprzestrzeni.
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Słowa kluczowe: Cyberbezpieczeństwo, Stany Zjednoczone, Chiny, cy-
berprzestrzeń, cyberszpiegostwo

Sieć internetowa stała się nieodłączną częścią życia większości mieszkańców 
cywilizowanego świata. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez 
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, w roku 2015 korzystało 
z niego 3,2 miliarda ludzi. Nawet w najmniej rozwiniętych krajach świata, 
takich jak Somalia czy Nepal korzysta z niego ponad 9% populacji1. Wraz 
z popularyzacją takich urządzeń jak smartfony czy tablety, urządzenia pod-
łączone do Internetu stają się częścią życia coraz większej liczby ludzi. 

Krajem z największą liczbą użytkowników Internetu są Chiny – jest ich 
tam ponad 710 milionów2. Stanowi to 53,2% populacji tego kraju. Stany zjed-
noczone plasują się w tym rankingu dopiero na trzecim miejscu (za Indiami) 
z 245 milionami użytkowników, co jednak stanowi aż 76% ich populacji3.

Rządy Chin i Stanów zjednoczonych cechują odmienne podejścia 
do kwestii samej sieci internetowej i dostępu społeczeństwa do niego. Różni-
ce te są fundamentalne i wynikają z zupełnie innych systemów kulturalnych 
i politycznych. Stany zjednoczone opowiadają się za otwartym, interopera-
cyjnym, bezpiecznym i niezawodnym Internetem4. Są przeciwne oddaniu 
go pod kontrolę państw lub organizacji międzynarodowych, zamiast tego 
promują ideę globalnej sieci jako miejsca, gdzie nie ma miejsca na cenzurę 
lub inne formy ograniczania wolności słowa. Kraj ten jest najstarszą nowo-
żytną demokracją świata i wartości, które leżą u jego fundamentów próbu-
je też przenieść do cyberprzestrzeni. W Chinach, których ustrój jest daleki 
od standardów demokratycznych państwo stara się ściśle kontrolować treści 
do jakich dostęp mają jego obywatele. Zgodnie z obowiązującym tam pra-
wem tzw. „great firewall” dba o to, aby obywatele korzystający z sieci inter-
netowej pozostali na ścieżce ściśle wytyczonej przez rząd5. System filtrów 
i routerów uniemożliwia dostęp do treści, które ten uznał za niewłaściwe.

1  Internet used by 3.2 billion people in 2015, http://www.bbc.com/news/technology- 
32884867 (dostęp 10.09.2017).

2  China’s internet users total 710 million, http://www.chinadaily.com.cn/business/
tech/2016‒08/04/content_26345610.htm (dostęp 10.09.2017).

3  Individuals using the Internet (% of population), https://data.worldbank.org/indicator/
IT.NET.USER.ZS?end=2016&locations=CN-US&start=1995 (dostęp 10.09.2017).

4  International Strategy for Cyberspace, https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/ 
default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf (dostęp 10.09.2017).

5  I. Bremmer, Democracy in Cybespace. What Information Technology Can and Cannot 
Do, “Foreign Affairs” 2010, Vol. 89, nr 6, s. 93
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Różnice między oboma krajami sięgają głębiej i dotyczą także kwestii 
tego kto ma sprawować kontrolę nad infrastrukturą sieci Internet oraz pro-
cesami standaryzacji jego elementów. Rząd w Waszyngtonie należy do jed-
nego z największych promotorów podejścia, że Internet i jego zasoby po-
winny być kontrolowane przez prywatne przedsiębiorstwa oraz podmioty 
niepaństwowe – tak jak ma to miejsce obecnie. Każda z prób oddania kon-
troli nad Internetem organizacjom międzynarodowym, jak np. Międzyna-
rodowy Związek Telekomunikacyjny, wywołuje sprzeciw Stanów Zjedno-
czonych6. Chińczycy podchodzą do kwestii kontroli nad siecią w sposób 
odmienny. W roku 2011 rząd Chin podjął próbę przeforsowania na forum 
ONZ Międzynarodowego kodeksu postępowania w zakresie bezpieczeństwa 
informacji7. W dokumencie tym znalazły się kontrowersyjne zapisy, takie 
jak ten mówiący o ochronie cyberprzestrzeni przed napływem informacji, 
które mogły by zostać uznane za potencjalnie szkodliwe. 

Pierwszy poważny przypadek konfrontacji w cyberprzestrzeni na li-
nii Chiny-USA ma związek z incydentem do jakiego doszło 1 kwietnia 
2001 roku w pobliżu wysp Paracelskich. Operujący w tym regionie samo-
lot rozpoznania radioelektronicznego EP-3 zderzył się z chińskim samolo-
tem myśliwskim J-8II. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł pilot myśliwca 
a załoga samolotu rozpoznawczego została zmuszona do awaryjnego lą-
dowania na wyspie Hainan. 24-osobowa załoga amerykańskiego samolotu 
została aresztowana i zwolniona dopiero po 10 dniach8. W trakcie incy-
dentu i krótko po nim ponad 100 stron rządowych (w domenie .gov) oraz 
komercyjnych (w domenie .com) padło ofiarą ataku DoS9 10. Źródło ata-
ku znajdowało się w Chinach i przy stopniu kontroli jaki Państwo Środka 
sprawuje nad swoją infrastrukturą sieciową trudno, aby taka akcja odby-
ła się bez wiedzy rządzących. Ataki te miały najprawdopodobniej na celu 

6  A. Segal, Chinese Computer Games: Keeping Safe in Cyberspace, “Foreign Affairs” 2012, 
Vol. 91, nr 2, s.70

7  China, Russia and Other Countries Submit the Document of International Code of Con-
duct for Information Security to the United Nations, http://nz.chineseembassy.org/eng/
zgyw/t858978.htm (dostęp 11.09.2017).

8  US: it was the Chinese pilot’s fault, https://www.theguardian.com/world/2001/apr/13/
china (dostęp 11.09.2017).

9  DoS czyli Denial of Service – atak polegający na przeciążeniu serwera dużą ilością za-
pytań aż ten przestanie odpowiadać.

10  Cyber Protests: The Threat to the U.S. Information Infrastructure, http://www.au.af.mil/
au/awc/awcgate/nipc/cyberprotests.pdf, s. 3 (dostęp 11.09.2017).
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przetestowanie ważnych sieci komputerowych w USA i ich ochrony oraz 
zbadanie reakcji rządu amerykańskiego na podobny atak. Zaatakowane 
systemy komputerowe wykazały marną odporność na atak, skutkował on 
uniemożliwieniem dostępu do prawie wszystkich zaatakowanych stron 
internetowych. Administracja George’a W. Busha nie zareagowała w ża-
den sposób na ataki przeprowadzone przez chińskich hakerów11. Świadczy 
to o jej nieprzygotowaniu na podobny rodzaj zagrożenia.

Kolejny poważny incydent miał miejsce w latach 2003 – 2005. W tym 
czasie chińscy informatycy przeprowadzili operację o nazwie „Titan Rain”. 
W odróżnieniu od ataków DoS przeprowadzonych w roku 2001 jest ona 
przykładem zorganizowanej akcji szpiegostwa w cyberprzestrzeni. Przez 
dwa lata na komputerach m.in. amerykańskich agencji rządowych, przed-
siębiorstw z sektora obronnego i kosmicznego oraz laboratoriów badań 
jądrowych aktywne było złośliwe oprogramowanie przekazujące wrażliwe 
dane do Chin. W trakcie tego ataku wykraść udało się m.in. plany myśliw-
ca V generacji Lockheed Martin F-35 Lightning II czy plany systemów 
obrony przeciwrakietowej12.

Już rok później rozpoczęła się kolejna operacja szpiegowska w Interne-
cie, określona kryptonimem „Shady RAT”. Trwała ona aż do roku 2011. 
Celem tych cyberataków były amerykańskie firmy zbrojeniowe, Organiza-
cja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz 
międzynarodowe korporacje13. Złośliwe oprogramowanie umieszczone 
przez hakerów w zaatakowanych systemach komputerowych pozostawało 
więc niewykryte przez wiele lat.

Barack Obama po objęciu urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych 
uczynił z cyberbezpieczeństwa priorytet dla bezpieczeństwa narodowego 
swojego kraju14. Mimo podjętych działań, nie udało się powstrzymać dzia-
łań Chińskich hakerów w sieci Internet. Aby przeciwdziałać wynikającym 
z tego zagrożeniom powołane zostało U.S. Cyber Command podległe Do-
wództwu Sił Strategicznych. Jednym z celów tej instytucji jest podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa amerykańskich sieci wojskowych.
11  R. Stiennon, Surviving Cyberwar, The Scarecrow Press, Toronto 2010, s. 14
12  Ibidem, s. 2
13  Revealed: Operation Shady RAT, http://www.csri.info/wp-content/uploads/2012/08/

wp-operation-shady-rat1.pdf (dostęp 12.09.2017).
14  Remarks by the President on Securing Our Nation’s Cyber Infrastructure, https://obama 

whitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-securing-our-nations- 
cyber-infrastructure (dostęp 12.09.2017).
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Działania kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych zdały się przy-
nieść czasowy skutek, lecz już w 2011 roku dokonane zostało włamanie 
do amerykańskiego przedsiębiorstwa RSA. Firma ta zajmuje się dostar-
czaniem rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa a jej generatory kodów 
(tokeny) są de facto standardem w zakresie autentykacji użytkowników 
w sieciach korporacyjnych, bankowości internetowej i sieciach organizacji 
rządowych. Dane uzyskane w czasie tego ataku nie umożliwiły uzyska-
nia haseł dostępu do systemów klientów firmy RSA, ale mogły zawierać 
informacje na temat sposobów zabezpieczeń stosowanych w kluczowych 
amerykańskich instytucjach15.

Amerykańska firma Madiant, zajmująca się cyberbezpieczeństwem, 
opublikowała w 2013 roku raport zatytułowany Exposing One of China’s 
Cyber Espionage Unit. Dokument ten stanowił zwieńczenie sześciu lat ba-
dań ataków dokonanych na sieci amerykańskich firm i agencji rządowych. 
Stwierdza on, że za znaczną liczbę ataków odpowiada jednostka nr 61398 
Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Ma ona być głównym organem 
armii chińskiej odpowiedzialnym za działania szpiegowskie w sieci Inter-
net16. Dokument ten był pierwszym bezpośrednim oskarżeniem władz 
Chin o działania z zakresu szpiegostwa internetowego.

W maju tego samego roku „The Washington Post” ujawnił fakt, że doszło 
do kolejnego skutecznego ataku na firmy zbrojeniowe i instytucje rządo-
we. Hakerzy, zgodnie z raportem Defence Science Board – organu dorad-
czego amerykańskiego Departamentu Obrony, uzyskali dostęp do infor-
macji na temat myśliwców Lockheed Martin F-35, McDonnell Douglas 
F/A-18, śmigłowców Sikorsky UH-60 Black Hawk, samolotu pionowego 
startu i lądowania Bell Boeing V-22 Osprey, systemów walki radioelektro-
nicznej oraz systemów obrony przeciwrakietowej Patriot PAC-3, THAAD 
i Aegis17. Raport nie wskazuje wprost na Chińczyków, jednak w kontekście 
wcześniejszych ataków mających na celu wykradzenie danych dotyczących 
nowoczesnych systemów wojskowych oraz zasobów wymaganych do prze-
prowadzenia podobnego ataku, udział Państwa Środka w tym incydencie 

15  Anatomy of an Attack, https://blogs.rsa.com/anatomy-of-an-attack/ (dostęp 12.09.2017).
16  APT1 Exposing One of China’s Cyber Espionage Units, https://www.fireeye.com/con 

tent/dam/fireeye-www/services/pdfs/mandiant-apt1-report.pdf (dostęp 12.09.2017).
17  E. Nakashima, Confidential report lists U.S. weapons system designs compromised 

by Chinese cyberspies, https://www.washingtonpost.com/world/national-security/confi 
dential-report-lists-us-weapons-system-designs-compromised-by-chinese-cyber 
spies/2013/05/27/a42c3e1c-c2dd-11e2‒8c3b-0b5e9247e8ca_story.html (dostęp 12.09.2017).



105

RELACJE CHIN I STANÓW ZJEDNOCZONYCH…

wydaje się być wysoce prawdopodobny. Szczególnie interesujące dla strony 
chińskiej wydają się być informacje na temat współczesnych i przyszłych 
myśliwców pokładowych (F/A-18, F-35), samolotów V-22 wykorzystywa-
nych przez U.S. Navy i U.S. Marine Corps oraz morskiego systemu walki 
Aegis, wykorzystywanego do osłony m.in. lotniskowcowych grup uderze-
niowych. Są to systemy uzbrojenia, które zostałyby wykorzystane w poten-
cjalnym konflikcie między Stanami zjednoczonymi a Chinami. Marynarka 
wojenna Stanów Zjednoczonych kładzie szczególny nacisk na obronę swo-
ich okrętów przed pociskami typu cruise oraz pociskami balistycznymi18. 
Uzyskane informacje pozwalają jednak na opracowanie skutecznych sposo-
bów przełamywania takiej obrony. Stanowi to duże zagrożenie dla amery-
kańskich okrętów operujących w rejonie Pacyfiku.

Administracja Baracka Obamy opublikowała w 2013 roku dokument 
opisujący strategię walki ze szpiegostwem internetowym – Administration 
Strategy on Mitigating the Theft of U.S. Trade Secrets19. Kładzie on nacisk 
na szpiegostwo przemysłowe, także to dokonywane za pomocą narzędzi 
informatycznych. Wśród sposobów walki z kradzieżą własności intelektu-
alnej wymienia się w nim:
–  Zwiększenie współpracy z partnerami współdzielącymi interesy handlo-

we ze Stanami Zjednoczonymi, w celu promocji ochrony tajemnicy han-
dlowej oraz powstrzymania handlu dobrami i usługami zwierającymi 
wykradzione tajemnice handlowe. 

–  Lokalizowanie i usuwanie luk w mechanizmach ochrony tajemnicy han-
dlowej za pomocą dostępnych narzędzi.

–  W ramach negocjowanych umów handlowych, takich jak Trans Paci-
fic Partnership, inne kraje zostaną zobowiązane do wdrożenia mecha-
nizmów ochrony tajemnicy handlowej podobnych do tych obecnych 
w prawie amerykańskim.

–  Położenie nacisku na ochronę tajemnicy handlowej w ramach dwu-
stronnych, regionalnych i wielostronnych dyskusji na temat handlu.
W marcu 2013 roku amerykański Kongres uchwalił ustawę mającą 

na celu ograniczenie ryzyka związanego z zakupami chińskiego sprzętu 

18  AIR–SEA BATTLE Service Collaboration to Address Anti-Access & Area Denial 
Challenges, http://navylive.dodlive.mil/files/2013/06/ASB-26-June-2013.pdf, 
s. 3 (dostęp 13.09.2017).

19  Administration Strategy on Mitigating the Theft of U.S. Trade Secrets, https://www.justice. 
gov/criminal-ccips/file/938321/download (dostęp 13.09.2017).
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i oprogramowania, mogącego zawierać złośliwe oprogramowanie lub bac-
kdoory20. Ustawa ta zabrania NASA oraz departamentom Handlu i Spra-
wiedliwości zakupów w.w. dóbr bez uzyskania stosownego zezwolenia 
ze strony FBI21. Ustawa ta mówi wprost o sprzęcie, który został wyprodu-
kowany lub złożony przez przedsiębiorstwa zarządzane lub subsydiowane 
przez Chiny. Fakt ten stanowi o zmianie sposobu myślenia o cyberbezpie-
czeństwie w administracji amerykańskiej. Wcześniej skupiano się głów-
nie na oprogramowaniu, jednak od tego czasu zaczęto też interesować się 
sprzętem, na którym to oprogramowanie jest uruchamiane.

Do kolejnego spektakularnego ataku na instytucje rządu Stanów Zjed-
noczonych doszło w roku 2015. W czerwcu tego roku administracja Ba-
racka Obamy ujawniła, że z Office of Personal Management, agencji po-
siadającej informacje na temat każdego pracownika zatrudnionego przez 
rząd Stanów Zjednoczonych wykradziono dane o 4 milionach osób22. 
Amerykanie oskarżyli o te działania Chiny, które stanowczo temu zaprze-
czyły. Według oficjalnych komentarzy pracowników administracji ame-
rykańskiej, działanie to miało na celu zdobycie bazy danych osób, które 
następnie będą inwigilowane w tradycyjny sposób.

Nie tylko Chiny są agresorem w przypadku ujawnionych cyberataków. 
Często to chińskie instytucje i przedsiębiorstwa padają ofiarą hakerów. Wła-
dze w Pekinie wielokrotnie oskarżały amerykańskich hakerów o działalność 
na szkodę chińskich firm i instytucji. Doszło do tego, że chińskie Minister-
stwo Obrony przedstawiło dane mające świadczyć o tym, że 2/3 cyberata-
ków na cele w tym kraju pochodzi z terenu Stanów Zjednoczonych23.

Władze w Chinach wyraziły też swoje oburzenie faktem, że zgodnie 
z publikacją dziennika „The Guardian”, prezydent Brack Obama podpi-

20  Backdoor – luka w zabezpieczeniach systemu utworzona umyślnie w celu późniejszego 
wykorzystania.

21  A. Selyukh, U.S. law to restrict government purchases of Chinese IT equipment, http://www.
reuters.com/article/us-usa-cybersecurity-espionage/u-s-law-to-restrict-government- 
purchases-of-chinese-it-equipment-idUSBRE92Q18O20130328 (dostęp 13.09.2017).

22  A. Griffin, OPM hack: as China blames US for huge cyberattack, new era of cyberwarfare 
and internet terrorism arrives, http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and- 
tech/news/opm-hack-as-china-blames-us-for-huge-cyberattack-new-era-of-cyber 
warfare-and-internet-terrorism-10299003.html (dostęp 14.09.2017)

23  A. Toor, China blames US for majority of cyberattacks on military websites, https://www.
theverge.com/2013/2/28/4039300/china-says-us-is-responsible-for-hacks-on-defense
-websites (dostęp 13.09.2017).
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sał tajną dyrektywę nakazującą utworzenie niejawnej listy celów na całym 
świecie wobec których można by było przeprowadzić cyberataki. Ataki 
te miały by służyć promowaniu interesów Stanów Zjednoczonych poza 
granicami swego kraju24. Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez 
dziennik, ataki te nie zostały przeprowadzone, lecz sam fakt przygotowań 
do nich wzbudził zaniepokojenie rządu w Pekinie.

Mimo zasadniczych różnic w kwestii Internetu  – od kontroli treści 
po próby oddania go pod kontrolę państwową i mimo wzajemnych oskar-
żeń o cyberszpiegostwo czy ataki DoS, Stany Zjednoczone i Chiny starają 
się nawiązać nić porozumienia w kwestii współpracy w cyberprzestrzeni. 
Pierwszym przykładem poważnego działania w tym zakresie było wspólne 
zobowiązanie prezydentów Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy i Chin 
Hu Jintao do poprawienia relacji między oboma krajami, w tym w sferze 
sieci Internet. Deklaracja ta padła po rozmowach, które obaj prezydenci 
odbyli w roku 2011.
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Abstract

The paper highlights the most significant aspects related to one of im-
portant, if not the most important, competence that should be possessed 
by every person who cares about her or his personal and professional de-
velopment, family life, education or lifelong learning. The most significant 
determinants, key for rational, wise and effective planning of person’s goals 
and intentions, both in short and long term, were indicated. It requires 
deep wisdom, understanding, and most of all balance between intellectual, 
physical, emotional and spiritual spheres.

Key words: self-management, personal safety, individual safety, professio-
nal competence, professional roles

Streszczenie

W niniejszym artykule zasygnalizowane zostały najważniejsze aspekty 
związane z jakże ważną, jak nie najważniejszą kompetencją, którą powi-
nien posiadać każdy człowiek – człowiek, który myśli o swoim rozwoju 
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osobowo-zawodowym, życiu rodzinnym, wykształceniu czy doskonaleniu 
się przez całe życie. W artykule wskazano tylko na najważniejsze determi-
nanty, które są kluczowymi w racjonalnym, mądrym i efektywnym plano-
waniu celów i zamierzeń człowieka, czy to w krótszej czy dalszej perspek-
tywie. Wymaga to od każdego człowieka głębokiej mądrości, zrozumienia, 
a przede wszystkim równowagi w sferach: intelektualnej, fizycznej, emo-
cjonalnej i duchowej.

Słowa kluczowe: zarządzanie sobą, bezpieczeństwo personalne, bezpie-
czeństwo indywidualne, kompetencje zawodowe, role zawodowe

Wstęp

Człowiek dąży do posiadania coraz to większej gamy kompetencji. Są mu 
one niezbędne do wypełniania wielu zadań i pełnienia różnorodnych ról 
życiowych, jakie nakłada na niego życie. W tym zakresie musi on być nie-
ustannie przygotowywany do pozyskiwania coraz to nowszych kompe-
tencji, by funkcjonować zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 
Człowiek w tym celu pozyskuje, a w zasadzie kształtuje w sobie szereg 
kompetencji, które pozwalają mu na realizację jego zamierzeń zarówno 
życiowych, jak i zawodowych.

Jest jedna grupa kompetencji, która powinna być wiodącą, gdyż umoż-
liwia każdemu człowiekowi realizację celów, zamierzeń, aspiracji, czasami 
ambicji we wszystkich sferach ludzkiej aktywności – są to tzw. kompeten-
cje zarządzania sobą. Inaczej rzecz ujmując, człowiek, który chce osiągnąć 
to, co sobie nakreślił, nadając swoim poczynaniom określone parytety, 
musi to czynić rozważnie, w sposób przemyślany, mądry, prakseologiczny, 
najlepiej tak zaplanowany, by nie przeżywać jakichkolwiek późniejszych 
rozczarowań w tym zakresie.

Dlatego też, w niniejszym artykule autorzy sygnalizują, czego dotyczą 
wskazane powyżej kompetencje, tym samym dają pod rozwagę odbiorcom, 
by utwierdzili się sami, czy już takie kompetencje posiadają czy jeszcze nie. 

Zarządzać można dosłownie wszystkim, jednak wielu ludzi zapomina 
o tym lub nie wie, że można to również czynić w stosunku do siebie. Są też 
tacy, którzy uważają, że można zarządzać sobą, ale w czasie, czy zarządzać 
swoimi emocjami itd. Oczywiście wszystko zależy od podejścia i uchwy-
cenia danego problemu.
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Należy sądzić, że niewątpliwie zarządzanie sobą nie jest jakimś błęd-
nie uchwyconym aspektem naszej codziennej rzeczywistości. Można na-
wet przyjąć tezę, że łączy ono wszystkie inne, o których jest napisane 
w literaturze przedmiotu, rodzaje zarządzania, które dotyczą człowieka 
i jego zachowań. Dlatego też, należy stwierdzić, że zarządzanie sobą jest 
jedną z kluczowych kompetencji każdego człowieka. To one umożliwiają 
mu realizację celów, zamierzeń, aspiracji, czasami ambicji we wszystkich 
sferach ludzkiej jego. Wiąże się to bezpośrednio z autokreacją własnej 
rzeczywistości, gdyż człowiek, który chce osiągnąć to, co sobie nakre-
ślił, jest w stanie nadać swoim poczynaniom określone priorytety, za-
chowując przy tym określoną gradację realizacji celów i zamierzeń naj-
ważniejszych w danym czasie i miejscu, Oczywiście powinien to czynić 
rozważnie, w sposób przemyślany, mądry, prakseologiczny, najlepiej tak 
zaplanowany, by nie przeżywać jakichkolwiek późniejszych rozczarowań 
w tym zakresie.

A. Borowska1, utożsamiając sprawność osobistą z zarządzaniem sa-
mym sobą – uważa ją za samodzielne kierowanie własnym życiem i ka-
rierą, ustalenie i realizację własnych celów życiowych, posiadanie peł-
nej kontroli nad swoim życiem, zachowaniem i zasobami oraz twórczą 
adaptację do ciągle zmieniającego się świata. Przejawia się to w szcze-
gólności na planowaniu swojego życia, kariery oraz wszelkich działań 
zgodnie z własnymi potrzebami i przekonaniami oraz na świadomym 
gospodarowaniu swoimi zasobami (energetycznymi, psychicznymi i fi-
zycznymi), a w szczególności emocjami, stresem i czasem. A. Borowska 
uważa także, że zarządzanie samym sobą wymaga znajomości siebie – 
czyli samowiedzy, pewności wynikającej z poczucia własnej wartości 
oraz integralności2.

Termin zarządzanie jest różnie definiowany w literaturze przedmiotu. 
W większości jest utożsamiany z działaniami kierowniczymi, z zestawem 
działań, czy sztuką osiągania zamierzonych celów i powodowanie ich reali-
zacji przez organizację podległą zarządzającemu. Przy czym ciąg postępo-
wania prowadzący do osiągnięcia wskazanych celów opiera się zasadniczo 
na sekwencjach postępowania, które tworzą: planowanie, organizowanie, 
motywowanie i kontrolowanie, będące zarazem funkcjami zarządzania 

1  A. Borowska, Kształcenie dla przyszłości, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warsza-
wa 2004, s. 101.

2  Ibidem, s.102.
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(i kierowania). Niektórzy autorzy dodają do tego zestawu funkcji także 
i decydowanie3. 

Natomiast jeżeli chodzi o pojęcie zarządzania sobą  – pomimo braku 
jednoznaczności terminologicznej w tym zakresie – można dla celów ni-
niejszej publikacji i rozważań przyjąć za L. Wełyczko następującą definicję4:

„ZARZĄDZANIE SOBĄ: to planowanie, organizowanie oraz kontro-
lowanie realizacji własnych przedsięwzięć, zgodnych ze swoimi decyzjami, 
priorytetami i motywami postępowania, z uwzględnieniem możliwości 
celowego, efektywnego oraz terminowego ich osiągnięcia”.

Biorąc od uwagę powyższą definicję, nie sposób nie pokusić się o za-
sadnicze pytanie w tym zakresie, tj. „jakie czynniki (determinanty) mają 
kluczowe znaczenie, aby zarządzanie sobą przez każdego człowieka miało 
odpowiedni wymiar personalny oraz, aby było zarazem skuteczne i efek-
tywne?”. Należy zaliczyć do nich przede wszystkim5:
– zrównoważoną osobowość pod względem emocjonalnym, fizycznym, 

intelektualnym i duchowym;
– znajomość własnego rodzaju inteligencji, stylu myślenia i w zależności 

od nich – racjonalne wykorzystywanie swojego intelektu do nauki i au-
tokreacji oraz kreatywnego, twórczego oraz innowacyjnego myślenia;

– właściwe gospodarowanie czasem;
– sprzyjające środowisko społeczno-kulturowe (czyli otoczenie, ludzie 

i stosunki społeczne otaczające osobnika oraz elementy dorobku histo-
rycznej działalności człowieka).

Opisanie wszystkich powyżej wymienionych determinantów, które wa-
runkują racjonalne, mądre oraz skuteczne i efektywne zarządzanie sobą 
przez człowieka wymagałoby opracowania o znacznej objętości w tym za-
kresie. W związku z tym – dla celów niniejszej publikacji – opisane zosta-
ną aspekty związane ze zrównoważoną osobowością człowieka oraz wła-

3  Por. J. A. F. Stoner, Ch.Wankel, Kierowanie, Warszawa 1999, s. 20; Tyrała P., Kierowanie, 
Organizowanie, zarządzanie, Zarys prakseologii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003, 
s. 21‒22; K. Janczulewicz, Kierować czy zarządzać? Oto jest pytanie, http://www.treco.
pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/1065/page/7/kierowac-czy-zarzadzac – oto – jest – 
pytanie (07.04.2017 r.), Zarządzanie, http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie 
(07.04.2017 r.).

4  Lesław Wełyczko. Efektywne zarządzanie sobą przez studentów (monografia), Wydaw-
ca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tade-
usza Kościuszki – ISBN: 978‒83‒63900‒38‒0, Wrocław 2014, s. 8.

5  Zob. ibidem.
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ściwym gospodarowaniem czasem – jako tymi determinantami, którym 
zbyt mało poświęca się uwagi, w jakże zróżnicowanej i w coraz bardziej 
nieprzewidywalnej sytuacjami społeczno-zawodowymi każdego człowie-
ka rzeczywistości. 

Biorąc pod uwagę równowagę człowieka pod względem emocjonal-
nym, fizycznym, intelektualnym (umysłowym) i duchowym i współza-
leżnościami pomiędzy nimi zasadnym jest zobrazować to w następujący, 
aczkolwiek hipotetyczny sposób, jak na rys. 1. 

Rys. 1. Pożądany model równowagi człowieka w kontekście jego 
fizyczności, umysłowości, duchowości oraz emocjonalności6.

Źródło: opracowanie własne

6  Por. ibidem, s. 21.
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Zdecydowana większość ludzi prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy 
z faktu, jak wielkie znaczenie dla każdego człowieka ma jego zrównowa-
żona osobowość w wyżej wymienionych aspektach. Jeżeli nie jest ona za-
chowana, wówczas może on przejawiać preferencję skierowaną w którąś, 
np. tylko jedną stronę. Oznacza to fakt, że jeżeli zbytnio skupi się tylko 
na intelektualizmie (swojej umysłowości)  – wówczas zapewne zaniedba 
swoją stronę fizyczną, emocjonalną i duchową. Z kolei skupiając się tylko 
na fizyczności – zaniedba aspekty intelektualne, emocjonalne i duchowe. 
Natomiast jeżeli będzie postrzegał rzeczywistość tylko poprzez pryzmat 
duchowości – wówczas także zaniedba stronę fizyczną, emocjonalną oraz 
intelektualną swojej osobowości itd. Nietrudno zauważyć, co obrazuje rys. 
1., że emocjonalność (stabilność) człowieka wiąże ze sobą wszystkie aspek-
ty jego funkcjonowania. Jeżeli aspekty: fizyczny, intelektualny (umysłowy) 
oraz duchowy są równomiernie „rozłożone”, wówczas osobowość wykazu-
je należyte zrównoważenie emocjonalne i taki człowiek przejawia trzeźwe, 
mądre i racjonalne spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość. Wtedy nie 
powinien mieć żadnych problemów z procesami myślowymi, utrzymywa-
niem sprawności fizycznej czy odpowiednim i wyważonym spojrzeniem 
na sprawy związane ze swoją religijnością i stosunkiem do Boga. 

Powyższe rozważania na temat zachowania równowagi człowieka 
w aspektach fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i duchowym świad-
czą o tym, iż równowaga jest tym przejawem otaczającej nas rzeczywisto-
ści, która wprowadza harmonię. Tylko człowiek, który posiada dostatecznie 
zrównoważoną osobowość jest w stanie skutecznie zarządzać sobą. 

Równowaga umysłowa (intelektualna) człowieka zależy od wielu 
procesów intelektualno-instrumentalnych, socjalizacyjno-adaptacyjnych, 
świadomego kształtowania własnej osobowości w toku procesów wycho-
wawczo-kształceniowych, a także przebywania w odpowiednich kręgach 
środowiskowych i od własnej jego samoświadomości. System zachowań 
człowieka w różnych sytuacjach w znacznej mierze zależy od cech jego 
charakteru, które są utrwalone (przejawione) w jego świadomości i sta-
nowią o jego usposobieniu, inklinacjach, inteligencji, postrzeganiu celo-
wości swojego życia, pracy itd., a w konsekwencji są przejawianiu zrów-
noważonej osobowości. Również wiele cech charakteru człowiek, który 
jest świadomy swoich procesów percepcyjnych (kognitywistycznych), jest 
w stanie nabyć w toku procesów socjalizacyjnych, bądź w czasie swojego 
nieustannego rozwoju intelektualnego (procesów poznawczych). Można 
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przyjąć tezę, „że tylko człowiek samoświadomy swojej wiedzy i umiejęt-
ności, potrafi nieustannie uzupełniać te jej zasoby i umiejętności, które 
są mu niezbędne do jego pracy i egzystencji”.

Równowaga fizyczna człowieka w największej mierze zależy od utrzy-
mywania swojej sprawności psycho-motorycznej w należytej kondycji, 
co ma niewątpliwie bezpośredni wpływ na dobre samopoczucie, własny 
wizerunek, tym samym nieabsorbowanie swojej psychiki swoimi proble-
mami sprawnościowymi, zdrowotnymi i możliwościami wydolnościowy-
mi organizmu, zwłaszcza, kiedy trzeba wykazać się odpowiednią kondycją 
czy mobilnością fizyczną w danym czasie itp.

Równowaga duchowa człowieka należy do indywidualnego sacrum 
każdego. Rozsądny człowiek swoją wiarę oraz postrzeganie aspektów tran-
scendentalnych (duchowych) zachowuje wyłącznie dla siebie – nie czyniąc 
ze swoich przekonań jakiejkolwiek ostentacji czy obraźliwości w stosunku 
do innych ludzi. Powinno to być tylko indywidualną sprawą każdego czło-
wieka, który w rozmowach – gdy zajdzie już taka konieczność – o religii 
czy Kościele kieruje się zasadą asertywności, przejawiając przy tym empa-
tię i autorefleksję itp.

Równowaga emocjonalna człowieka wiąże się bezpośrednio z inteli-
gencją emocjonalną7. Pozwala ona zrównoważyć procesy pobudzeniowo-e-
mocjonalne (emocjonalność) każdego, który potrafi w sposób racjonalny, 
mądry zrozumieć swoje zachowanie, czy to pod wpływem chwili (emocje) 
czy narastania – nawet w dość długim okresie czasu – uczucia (miłości, 
nostalgii, nienawiści itp.).

Drugim, niezwykle ważnym i czynnikiem mającym niebagatelny bez-
pośredni wpływ na zarzadzanie sobą, a który zostanie poniżej opisany, 
jest gospodarowanie czasem. Dość specyficznie o nim napisał A. Bubro-

7  Inteligencja emocjonalna wg Daniela Golemana są to: „Zdolności rozpoznawania przez 
nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, zdolności motywowania się i kierowania 
emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z  którymi łączą nas jakieś więzi”. 
Ujmując to inaczej inteligencja emocjonalna jest to panowanie nad naszymi emocja-
mi i ich wykorzystywanie do osiągnięcia sukcesu. Są to zdolności odmienne od inteli-
gencji akademickiej, czyli umiejętności czysto intelektualnych, mierzonych ilorazem 
inteligencji, ale je uzupełniające. Wiele osób, które mają wiedzę książkową, ale cierpią 
na niedostatek inteligencji emocjonalnej, pracuje dla ludzi o niższym ilorazie inteligen-
cji, górujących nad nimi umiejętnościami z zakresu inteligencji emocjonalnej – Daniel 
Goleman, Inteligencja emocjonalna, tłumaczenie Andrzej Jankowski, Media Rodzina 
of Poznań, 1999.
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wiecki, tj.: „Paradoksalnie, aby dobrze gospodarować czasem, trzeba zo-
stawić go w spokoju, a zająć się sobą – zacząć zarządzać sobą w czasie8”.

Zarządzanie sobą w czasie to coś więcej, niż tylko zarządzanie samym 
czasem. Obejmuje ono i inne elementy, np. wiedzę o sobie samym, określo-
ną samodyscyplinę, wręcz siłę, efektywną koncentrację na tym, co się robi 
i do czego się dąży, maksymalne wykorzystanie różnego rodzaju inspiracji 
i intuicji – głosu wewnętrznego, czy w końcu nieustannego samomotywo-
wania się, by zmierzać w obranym przez siebie kierunku. 

Zarzadzanie sobą w czasie wymaga ustalenia takich priorytetów 
w swoim życiu, które umiejętnie zaplanowane w odpowiednio racjonal-
nym rozdziale czasu będą dla nas osiągalne. Wynika to z faktu, iż pla-
ny życiowe o większym zasięgu, które sa przewidywane do osiągnięcia 
w dłuższym okresie czasu należy traktować jako nasze plany strategiczne, 
czy po prostu po prostu – są to nasze strategie działania. To nakreślone 
długoterminowe kierunki, które są do osiągnięcia, ale tylko wówczas, 
gdy antycypowana wizja ich osiągnięcia nie „zniknie nam z oczu”. Nato-
miast krótsze, ale nie mniej ważne nasze plany życiowe, które są rozłożo-
ne niekiedy w skali „zaledwie” roku, miesiąca, tygodnia, czy nawet tylko 
dnia – utożsamiane z tzw. planowaniem taktycznym czy operacyjnym. 
Nie są one bynajmniej mniej ważne, niż plany strategiczne (długofalo-
we). Wymagają one jednak tylko małych kroczków, prowadzących do ich 
osiągnięcia. Jednakże stanowią one „mocne fundamenty” do sukcesyw-
nego osiania właśnie tych większych planów  – planów strategicznych 
(niekiedy zwanych planami całożyciowymi).

Umiejętność zarządzania sobą w określonym czasie – zwłaszcza w dłuż-
szej perspektywie czasu – wymaga odpowiedniej charyzmy, mądrości ży-
ciowej, a często oglądu swojego dotychczasowego życia (autorefleksji). 
Należałoby sobie zadać po prostu pytanie: „czy należy w swoim życiu co-
kolwiek zmieniać, a jeżeli tak – to co? Jeżeli już stwierdzimy, że chcemy 
uporządkować swoje życie i coś w nim zmienić, niezależnie od tego, w ja-
kim miejscu i czasie się znajdujemy i co do tej pory osiągnęliśmy – powin-
niśmy przyjąć poniższą strategię działania9:
–  Zastanowić się nad tym, czy istnieje w nas idealna równowaga, któ-

ra jest tym aspektem naszej funkcjonalności, która nie zakłóci nasze-
go „obiektywnego”, pozbawionego stronniczości planowania, ale tak-

8  A. Bubrowiecki, Ucz się i myśl, Wydawnictwo MUSA SA, Warszawa 2012, s. 419.
9  Por. ibidem, s. 419 – 420.
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że radzenia sobie ze stresem, niepokojem czy nastręczającymi myślami 
itp. Jeżeli nie istnieje w nas idealna równowaga – musimy nad nią bez-
względnie popracować, gdyż wszelkie inne nasze antycypowane plany 
nie będą na tyle rzetelne i konstruktywne, aby wynikały z prawdziwej 
wizji naszego życia.

–  Należy zakończyć swoje wcześniejsze sprawy, podjęte zobowiązania 
itd., które nie pozwalają nam na podjęcie żadnych działań, wykonanie 
nowych planów w różnej perspektywie czasu czy w końcu nie pozwo-
li nam na znalezienie sobie odpowiedzi  – czy jesteśmy konsekwentni 
w realizacji podjętych działań, planów i czy możemy o sobie powiedzieć, 
że zawsze wywiązujemy się ze wszystkiego, co robimy sami lub powie-
rzają nam to do realizacji inni?

–  Należy nie przeciążać umysłu zbędnymi informacjami, tylko wtedy po-
zwoli nam się to skupić na sprawach najważniejszych – z naszego punktu 
widzenia. Powinno to być naszym nawykiem, by wybierać tylko istotne 
informacje, które uporządkowane – tworzą określony zasób wiedzy. Je-
żeli następnie nauczymy się z dostępnej nam wiedzy wybierać tę, która 
jest naprawdę kluczowa we wszystkich dziedzinach ludzkiego działania 
i zawiera w sobie najskuteczniejsze i najefektywniejsze (korzystne) spo-
soby i metody prowadzące do osiągania zakładanych celów – wówczas 
można dopiero mówić o mądrości życiowej.

–  Należy uporządkować swoje otoczenie, swój „warsztat pracy” – tj.: moje 
biurko, (np. jako twórcy – intelektualisty) także tworzy to otoczenie. Na-
leży przejąć kontrolę nad uporządkowaniem swojego otoczenia  – po-
zwoli to na efektywniejsze i ukierunkowane wykonywanie zaplanowa-
nych czynności (podejmowanie działań), a także pomoże wyeliminować 
niepotrzebny stres i dyskomfort itd.

–  Zadania do wykonania muszą mieć swój status i gradację ważności, 
co sprzyja wykonywaniu najpierw najistotniejszych (kluczowych i pil-
nych) zadań czy przedsięwzięć, następnie skupienie się na pozostałych. 
W przeciwnym razie, kiedy nie mamy żadnego planu działania w tym 
zakresie – należy oczekiwać ogólnie pojmowanego bałaganu, nieporząd-
ku, dezorganizacji, a w konsekwencji: stres, niepotrzebne nawarstwianie 
się niekorzystnych emocji czy frustrację itd.

–  Należy przejąć kontrolę na bieżącymi sprawami, informacjami czy za-
daniami, tylko wówczas będzie to gwarantem, że zaplanowane do reali-
zacji aspekty naszego życia są pod baczną naszą kontrolą i nic nam nie 
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umknie, a wręcz przeciwnie znajdzie swoje racjonalne, korzystne i efek-
tywne rozwiązanie.

–  Uwolnij się od ciągłego pospiechu, gdyż szybciej wcale nie oznacza le-
piej.

–  Odkryj, w jakie nawykowe czynności „uciekasz” od ważnych i trudnych 
zadań.

– Nie bierz za dużo spraw na swoją głowę.
–  Powtarzaj sobie jak najczęściej ”- Potrafię dobrze zarządzać swoim 

czasem!”, „Jestem dobrze zorganizowany!”, „Koncentruję się zawsze 
na priorytetach!”.
Uwzględniając powyższe sugestie i wcześniej przedstawione, w po-

przednich częściach niniejszego opracowania, można pokusić się o wyko-
nanie długofalowej wizji swojego życia – „autokreacji swojej przyszłości”. 
W literaturze przedmiotu wszelkie celowe planowanie najczęściej jest an-
tycypowane w następujących okresach, którym odpowiadają niżej wymie-
nione nazwy planów10:
– plany tygodniowe – wynikają z celów bieżących – najczęściej rozpi-

suje się je na plany dzienne, a ich realizacja nie przekracza zazwyczaj 
3 miesięcy;

– plany miesięczne – wynikają z celów krótkoterminowych – najczęściej 
rozpisuje się je na (w zależności od przyjętego terminu realizacji) pla-
ny kwartalne (rozpisywane z rozbiciem miesięcznym) lub plany roczne 
z rozbiciem kwartalnym;

– plany roczne – wynikają z celów średnioterminowych – najczęściej roz-
pisuje się je na plany kwartalne;

– plany wieloletnie (dwu  – i trzyletnie lub gdy zajdzie taka potrzeba 
to obejmują one więcej lat) – wynikają z celów długoterminowych.

Istnieją i inne podziały planów, np. 11: 
– plany reaktywne – obejmuje ono raczej planowanie działań, niż celów, 

co jest skutkiem reakcji na bodźce zewnętrzne;
– plany proaktywne, które przybierają najczęściej postać planów osobi-

stych lub planów zawodowych  – wynikają one z proaktywnego życia 
oraz utożsamiania się z celami biznesowymi i osobistymi, a w zasadzie 
znacznej równowadze pomiędzy nimi itp.

10  Por. B. Kozyra, Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia, MT Biznes sp. z o. 
o., Warszawa 2015, s. 2004‒2005.

11  Zob. ibidem, s. 205‒206.
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Beata Kozyra, w swojej książce12, sugeruje, aby podczas konstruowania 
wszelkiego rodzaju planów, należy sądzić, że tych długofalowych – brać 
pod uwagę zarówno wizję, jak i misję swojego życia. Przy czym, pierwsza 
(wizja) powinna wskazywać: „Dokąd idę? Czego pragnę?”, a druga (mi-
sja) – „Dlaczego” (idę i pragnę).

W kontekście powyżej zasygnalizowanych problemów, należy wskazać 
jakie kluczowe czynniki utrudniają, a jakie ułatwiają klarowne, skuteczne 
i efektywne zarządzanie sobą. 

Do kluczowych determinantów  –„blokerów”, według Dagmary Gmi-
trzak13, które mają negatywny wpływ na racjonalne, mądre oraz efektywne 
planowanie, w zakresie zarządzania sobą należą:
– negatywne myśli, pesymizm;
– brak wiary w siebie;
– zmęczenie, wyczerpanie;
– lęk przed porażką;
– lęk przed krytyką;
– destrukcyjne nawyki;
– życie przeszłością;
– porównywanie się do innych;
– lęk przed sukcesem … itp.

Do kluczowych determinantów, które sprzyjają racjonalnemu, mądre-
mu i efektywnemu zarządzaniu sobą można zaliczyć:
– nieustanny rozwój zasobów intelektualnych (rozwój inteligencji poprzez 

ćwiczenie pamięci, myślenia, wyobraźni, rozwijanie percepcji, otwarta 
postawa umysłu, „dominanta poszukiwawcza; twórczość, kreatywność 
oraz innowacyjność; uczenie się i studiowanie, czytanie, oglądanie pro-
gramów popularno-naukowych itp.);

– nieustanny rozwój zasobów fizycznych (sport, relaks, zdrowe odżywia-
nie się);

– zarządzanie stresem;
– nieustanny rozwój zasobów społeczno-emocjonalnych (rozwój: sa-

moświadomości, samokontroli, samomotywacji, autorefleksji i empatii);
– utrzymywanie poprawnych stosunków międzyludzkich;
– itp.

12  Ibidem, s. 110.
13  D. Gmitrzak, Obudź w sobie pewność siebie i osiągaj zamierzone cele. Trening jaguara, 

Wydawnictwo HELION, Gliwice 2015, s. 50.
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Najistotniejszym aspektem, a zarazem niezbędnym podczas wszelkich 
procesów planowania i nakreślania sobie realnych celów do osiągnięcia – 
w krótszej czy dłuższej perspektywie  – jest przestrzeganie zasad zdrowia 
psychicznego. Człowiek, który potrafi „panować” nad swoją psychiką 
i umie kontrolować przebieg swoich procesów myślowych (kognitywi-
stycznych) jest w stanie planować rzeczy wielkie, do osiągnięcia których 
potrafi dobierać niezbędne „narzędzia” w tym zakresie.

Do najważniejszych zasad (reguł) zdrowia psychicznego Z. Paleski 
zalicza14:
– Unikanie bezczynności.
– Umiejętne wypoczywanie.
– Rozszerzanie zainteresowań i posiadanie swojej pasji życiowej.
– Unikanie niepotrzebnych napięć psychicznych.
– Dbałość o swoje zdrowie fizyczne.
– Utrzymywanie kontaktów społecznych.
– Unormowanie swojego trybu życia.
– Panowanie nad swoją psychiką i postępowaniem.
– Posiadanie wielkich celów życiowych i małych na co dzień.
– Świadome kształtowanie własnej osobowości.

Z kolei R. Bera, J. Borkowski, L. Kanarski15ukazali zasady kształtowania 
zdrowia psychicznego w następujący sposób:
– Szukaj przyczyn swojego zachowania w obecnej sytuacji, nie zaś 
w jakimś wewnętrznym defekcie.
– Miej bliskich przyjaciół i dziel się z nimi swoimi myślami i uczuciami.
– Dbaj o zdrowie i kondycję fizyczną.
– Unikaj bezczynności.
– Posiadaj szerokie zainteresowania i pasje życiowe.
– Nie przypisuj sobie trwałych cech ujemnych.
– Sukcesy są przede wszystkim twoim dziełem.
– Uświadom sobie swoją oryginalność.
– Poznaj źródła twojej wartości i siły.
– Miej racjonalny stosunek do siebie.
– Nie wracaj do minionych porażek.
– Miej czas na relaks, czynny wypoczynek.

14  Z. Paleski, Wprowadzenie do psychologii ogólnej, WAP, Warszawa 1978, s. 316 -327.
15  R. Bera, J. Borkowski, L. Kanarski, Wybrane zagadnienia wychowania wojskowego, 

Wojskowy Ośrodek Oświaty, WLiOP, Warszawa 1994, s. 86 – 87. 



121

ZARZĄDZANIE SOBĄ JAKO BEZPIECZNY DETERMINANT…

– Odrzuć myśli o złej passie.
– Zawsze możesz aktywnie zmieniać swoje życie.
– Zmieniaj niepożądane zachowanie.
– Bądź łagodny, rozważny wobec innych.
–  W razie niemożności poradzenia sobie, zgłoś się po pomoc do specjali-

stów.
– Fachową pomoc znajdziesz wszędzie.
– Dopóki trwa życie, dopóty istnieje nadzieja na lepsze życie.
– Najpierw chroń i hartuj zdrowie, a gdy zajdzie potrzeba, dopiero lecz się.

Należy niewątpliwie pamiętać, że mądre, skuteczne i efektywne zarzą-
dzanie sobą przez człowieka stanowi o jego bezpieczeństwie personalnym 
(indywidualnym). Ono zaś przekłada się na szeroko rozumianą harmonię 
życia prywatnego i zawodowego. Jeżeli ludzie będą czuli swoje bezpieczeń-
stwo indywidualne, wówczas i efekty ich egzystencji oraz efektywności za-
wodowej znajdą odzwierciedlenie w coraz lepszych kontaktach społecz-
nych (międzyludzkich).

Zakończenie

Reasumując, niniejszy artykuł  – należy sądzić  – wskazał że zarządzanie 
sobą jest bardzo istotną kompetencją każdego człowieka, a w szczególno-
ści tego, który nieustannie się kształci, poszerza swoje horyzonty myślowe 
oraz wzbogaca swoją osobowość o szerokie spektrum wartości. 

Istnieje wiele determinantów, które stanowią o skutecznym i efektyw-
nym oraz bezpiecznym zarządzaniu sobą. Najważniejszym jednak wydaje 
się równowaga intelektualna, fizyczna, emocjonalna i duchowa każdego 
człowieka. Bez niej, pomimo posiadania najlepszych cech osobowości, 
skuteczne i efektywne zarządzanie sobą staje się bardzo ograniczone, 
a czasami wręcz niemożliwe. Dziś – jak pokazuje życie – ludzie, którzy po-
siadają równowagę w wyżej wymienionych obszarach są ludźmi w dużym 
zakresie stabilnymi, zazwyczaj osiągającymi zakładane długo lub krótko-
terminowe cele życiowe i zawodowe. Ludzie tacy w większym, niż inni 
zakresie, będąc zazwyczaj dobrze zorganizowanymi, osiągają wszelkie za-
mierzenia, jakie przed sobą wytyczyli. 
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Abstract 

The dynamics of changes in the sphere of threats to public security causes 
that the activities undertaken by entities responsible for the prevention 
and counteraction of the effects of their occurrence must be constantly 
verified and streamlined.

Public security tasks are carried out, among others, by special services, 
the Police, Border Guard, Customs Service and the Government Protec-
tion Bureau. The indicated entities must consistently and effectively im-
plement the tasks imposed on them. It is necessary, therefore, to involve 
forces and resources (personal and material) to the extent that is adequate 
to potential threats. The above is limited by the possibilities resulting from 
existing personal and material potential. Particularly important from 
the point of view of effectiveness in the implementation of tasks is the per-
sonal potential of each from the services listed above. Thanks to people 
who carry out tasks in the field of security protection, their special fea-
tures, commitment, right attitudes and behavior the potential threats can 
be successfully counteracted.
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Activities in the field of protection of the most important authorities 
and public administration are carried out by the Government Protection 
Bureau. Professional adaptation in this service is the engagement of an of-
ficer into professional practice. The beginning of the adaptation process 
is the stage of recruitment, during which the candidate for the officer gets 
acquainted with the requirements of the formation and confronts them 
with his/her own professional expectations. As part of the professional ad-
aptation process, the officer is subjected to a training process and then 
verification of knowledge and skills. Professional adaptation serves to cre-
ate a posture in the officer and behavior consistent with the organizational 
culture of the formation.

Keywords: Professional adaptation, organizational culture, service,  
professional ethics, Government Protection Bureau

Abstrakt

Dynamika zmian w sferze zagrożeń bezpieczeństwa publicznego powodu-
je, iż działania podejmowane przez podmioty odpowiedzialne za zapobie-
ganie oraz przeciwdziałanie skutkom ich wystąpienia muszą być nieustan-
nie weryfikowane i usprawniane.

Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane są mię-
dzy innymi przez służby specjalne, Policję, Straż Graniczną, Służbę Cel-
ną i Biuro Ochrony Rządu. Wskazane podmioty muszą konsekwentnie 
i skutecznie realizować nałożone nań zadania. Konieczne jest, więc an-
gażowanie sił i środków (zasobów osobowych i materialnych) w zakresie, 
jaki jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń. Powyższe jest ograniczone 
możliwościami wynikającymi z posiadanego potencjału osobowego i ma-
terialnego. Szczególnie istotnym z punktu widzenia skuteczności w reali-
zacji zadań jest potencjał osobowy każdej z wymienionych służb. Dzięki 
ludziom, którzy wykonują zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa, ich 
szczególnym cechom, zaangażowaniu, właściwym postawom i zachowa-
niom z sukcesem można przeciwdziałać występującym zagrożeniom. 

Działania z zakresu ochrony najważniejszych organów władzy i admi-
nistracji publicznej realizuje Biuro Ochrony Rządu. Adaptacja zawodowa 
w formacji to wdrażanie funkcjonariusza w praktykę zawodową. Począt-
kiem procesu adaptacji jest etap naboru do służby, podczas którego kan-
dydat na funkcjonariusza zapoznaje się z wymaganiami formacji i kon-
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frontuje je z własnymi oczekiwaniami zawodowymi. W ramach procesu 
adaptacji zawodowej funkcjonariusz poddawany jest procesowi szkolenia 
a następnie weryfikacji wiedzy i umiejętności. Adaptacja zawodowa służy 
wyrobieniu w funkcjonariuszu postaw i zachowań zgodnych z kulturą or-
ganizacyjną formacji. 

Słowa kluczowe: adaptacja zawodowa, kultura organizacyjna, służba, ety-
ka zawodowa, Biuro Ochrony Rządu

Współcześnie dynamika zmian w sferze zagrożeń bezpieczeństwa publicz-
nego powoduje wzrost znaczenia działań podejmowanych przez podmio-
ty odpowiedzialne za przeciwdziałanie skutkom ich wystąpienia. Służby, 
o których mowa muszą konsekwentnie i skutecznie realizować nałożone 
nań zadania oraz dokonywać nieustannych zmian w podejściu do wyko-
nywanych obowiązków adekwatnie do dynamiki zmian zagrożeń. To dzię-
ki ludziom, którzy wykonują zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa, 
ich szczególnym cechom, zaangażowaniu, właściwym postawom i zacho-
waniom z sukcesem można przeciwdziałać występującym zagrożeniom. 
Każda ze służb, celem realizacji przypisanych ustawowo jej zadań, musi 
angażować siły i środki (zasoby osobowe i materialne) w zakresie, jaki jest 
adekwatny do potencjalnych zagrożeń. Powyższe jest jednak ograniczone 
możliwościami wynikającymi z posiadanego potencjału osobowego i ma-
terialnego. Szczególnie istotnym z punktu widzenia skuteczności w reali-
zacji zadań jest potencjał osobowy każdej z wymienionych służb, dlatego 
też niezwykle istotne jest efektywne nim zarządzanie.

W Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej umieszczono wykaz podstawowych kategorii pojęciowych, zgodnie, 
z którym bezpieczeństwo narodowe  – zamiennie traktowane, jako pu-
bliczne  – to taki rodzaj bezpieczeństwa, którego podmiotem jest naród 
zorganizowany w państwo. 1 Bezpieczeństwo publiczne według B. Hołysta 
to ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie i mienie oby-
wateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed 
zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego.2 

1  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeń-
stwa Narodowego, s.248.

2  B. Hołyst, Bezpieczeństwo jako stan świadomości, [w:] Bogdalski P., Cymerski J., Jało-
szyński K. (red.) Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń 
XXI wieku, Szczytno 2014, s. 25.
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Groźne zjawiska to zagrożenia bezpieczeństwa w tym wypadku ro-
zumiane, jako pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływanie 
na państwo. Możemy wyróżnić zagrożenia potencjalne i realne, subiek-
tywne i obiektywne, zewnętrzne i wewnętrzne, militarne i niemilitarne, 
kryzysowe i wojenne, intencjonalne i przypadkowe.3

Fakt, że bezpieczny byt oraz rozwój państwa może zostać w każdej 
chwili zdestabilizowany jest oczywisty. Przeciwdziałanie czynnikom de-
stabilizującym bezpieczeństwo można określić, jako obronę realizowaną 
we wszystkich obszarach jego funkcjonowania4. 

Polska będąc członkiem sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Eu-
ropejskiej korzysta z przemian politycznych i gospodarczych w Europie. 
Równolegle jednak do pozytywnych skutków pojawiają się nowe wyzwa-
nia i zagrożenia w sferze bezpieczeństwa państwa.5 Szereg z nich związa-
ny jest z czynnikami będącymi efektem rozwoju cywilizacji, postępującej 
globalizacji, nieograniczonego przepływu informacji oraz migracji ludno-
ści.6 Zagadnienia bezpieczeństwa narodowego przedstawia Strategia Bez-
pieczeństwa Narodowego RP z 2014 roku. W dokumencie tym czytamy: 
„Współczesne środowisko bezpieczeństwa charakteryzuje zacieranie się 
granic między jego wymiarem wewnętrznym i zewnętrznym, militarnym 
i pozamilitarnym. Globalizacja i rosnąca współzależność często skutkują 
nieprzewidywalnością zjawisk, których zasięg nie jest już ograniczony ba-
rierami geograficznymi, systemami politycznymi i gospodarczymi. Nadal 
obecne są wyzwania i zagrożenia typu militarnego. Bezpieczeństwo Polski 
będzie zależało od jej zdolności do efektywnej realizacji interesów naro-
dowych i osiągania celów strategicznych w obecnych i prognozowanych 
warunkach bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności wykorzystania 
szans i sprostania wyzwaniom o charakterze wewnętrznym i zewnętrz-
nym, asymetrycznym i transsektorowym, które są konsekwencją wzajem-
nie na siebie oddziałujących procesów i zjawisk politycznych, militarnych, 
ekonomiczno-społecznych, demograficznych i środowiskowych”7. 

3  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpie-
czeństwa Narodowego, s. 248.

4  B. Wiśniewski, Zarządzanie kryzysowe a organizacja działań antyterrorystycznych, [w:] 
Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego red. B. Hołyst, M. Goca, Warszawa 2011, 
s. 127.

5  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, s. 14.
6  K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008, s. 13.
7  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
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Celem podsystemu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest zapobie-
ganie i ściganie sprawców zamachów na życie, zdrowie i mienie polskich 
obywateli i innych osób przebywających na terytorium Polski oraz na inte-
resy państwa. Podsystem ten tworzą organy władzy publicznej, służby, stra-
że i inspekcje wyspecjalizowane w ochronie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
są określone w odpowiednich ustawach, w tym m.in. o służbach specjal-
nych, Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej i Biurze Ochrony Rządu.8

Wśród podmiotów narażonych na zagrożenia są niewątpliwie osoby 
sprawujące władzę oraz osoby mające z nimi związek. Osoby te, na całym 
świecie podlegają szczególnej ochronie. Zamach na życie przedstawiciela 
władz prowadzi do poważnych następstw zarówno wewnątrz państwa, jak 
też może znaleźć oddźwięk na arenie międzynarodowej9. 

Do źródeł zagrożeń wobec osób ochranianych według klasyfikacji 
przedstawionej przez J. Kaczyńskiego można zaliczyć działania: terrory-
stów, świata przestępczego, przeciwników politycznych, obcych wywia-
dów i służb, osób przypadkowych, niezrównoważonych psychicznie, opę-
tanych wizją misji do spełnienia, samej osoby ochranianej, względnie jej 
stanu psychicznego, czynników losowych oraz militarnych10. 

Działania z zakresu ochrony najważniejszych organów władzy i admini-
stracji publicznej realizuje Biuro Ochrony Rządu. Jest to formacja zhierar-
chizowana, umundurowana i uzbrojona powołana na mocy ustawy z dnia 
16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu11. Pierwowzorem formacji 
były Brygady Ochronne powołane 12 czerwca 1924 roku na mocy dekretu 
Z. Hübnera. Powodem, dla którego zostały powołane był tragiczny w skut-
kach zamach na prezydenta Polski Gabriela Narutowicza dokonany przez 
Eligiusza Niewiadomskiego w dniu 16 grudnia 1922 roku12. Na przestrzeni 

8  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeń-
stwa Narodowego, s. 58.

9  K. Jałoszyński, Terroryzm, jako źródło zagrożenia bezpieczeństwa osób podlegających 
ochronie w Rzeczypospolitej Polskiej, Szczytno 2014, s. 139. 

10  J. Kaczyński, Biuro Ochrony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnych wy-
zwań zagrożenia bezpieczeństwa osób podlegających ochronie, rozprawa doktorska, 
Szczytno 2013, s. 20.

11  Art. 1.1. Ustawa o Biurze Ochrony Rządu z 16 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016, poz. 552 
ze zm.).

12  J. Cymerski, Polskie formacje ochronne na przestrzeni lat 1924 – 2014 [w:] Bogdalski 
P.,  Cymerski J., Jałoszyński K. (red.) Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo 
ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, Szczytno 2014, s. 334 – 335.
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minionych 92 lat zmieniała się zarówno skala jak i zakres zagrożeń. Ewa-
luacji podlegać więc musiała forma zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
ochranianym. Obecnie do zadań formacji należy ochrona: 
1)  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Se-

natu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw 
zagranicznych; 

2) innych osób ze względu na dobro państwa; 
3)  byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na mocy ustawy z 30 maja 

1996 roku o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 
4)  delegacji państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej; 
5)  polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych 

oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)  obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funk-
cjonowania; 

7)  prowadzenie rozpoznania pirotechniczno– radiologicznego obiektów 
Sejmu i Senatu; 

8)  obiektów służących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi 
Rady ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz 
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych13. 
Nadzór nad działaniami formacji jest sprawowany przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podlega kontroli przez upraw-
nione organy władzy ustawodawczej i sądowniczej.

Aby zadania każdej jednostki organizacyjnej mogły być realizowane 
na właściwym poziomie organizacja ta musi być sprawnie i skutecznie 
kierowana. Kierowanie to według J.A.F. Stoner`a i Ch. Wankel`a pro-
ces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działal-
ności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej 
zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów.14 Najważniejszym zasobem 
każdej organizacji są ludzie, którzy wykonując pracę na jej rzecz dostar-
czają swoich zdolności, twórczości i energii. Bez kompetentnych i za-
angażowanych w realizację powierzonych zadań ludzi organizacja albo 

13  Art. 2.1, Ustawa o Biurze Ochrony Rządu z 16 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016, poz. 552 
ze zm.).

14  J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE Warszawa 1996, s. 23.
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będzie zmierzać w złym kierunku, albo napotka trudności w realizacji 
przyjętych celów15. 

Jednym z pierwszorzędnych celów gospodarowania zasobami pracy 
jest określenie oczekiwanych kompetencji kadr. Jest to podstawa do okre-
ślenia przyszłych oczekiwań w zakresie pożądanych cech kandydatów 
do pracy w danej jednostce organizacyjnej. Obejmują one wiedzę wyko-
rzystywaną w pracy, doświadczenie, zdolności i predyspozycje do współ-
działania w osiąganiu celów organizacji, umiejętności profesjonalnych 
działań, etyczne wartości kulturowe. Kształtowanie pożądanej kadry 
o oczekiwanych kompetencjach jest przedmiotem doboru kadr, szkolenia 
oraz motywowania16. Wspólnym celem wskazanych obszarów jest stwo-
rzenia takiego środowiska pracy, który będzie sprzyjał profesjonalizmowi, 
zarówno w znaczeniu indywidualnym, jak i w wymiarze organizacyjnym. 
Profesjonalizm to zbiór umiejętności charakterystycznych dla specyfiki 
wykonywanego zawodu, dzięki którym pracownik potrafi samodzielnie 
rozwiązywać trudne i niestandardowe problemy. Przedmiotowe umiejęt-
ności wynikają z wykształcenia zawodowego na poziomie wyższym, per-
manentnego samokształcenia oraz doświadczeń nabytych podczas prak-
tyki zawodowej17.

W Biurze Ochrony Rządu funkcjonariusze pełnią służbę. Służba to bez 
wątpienia poświęcenie i szczególne zaangażowanie w pracę. Z pełnieniem 
służby wiążą się pewne reguły, w tym przede wszystkim nieustanna goto-
wość do realizacji zadań niezależnie od przyjętego rozkładu czasu służby, 
konieczność podporządkowania przełożonym, wykonywanie zadań w trud-
nych warunkach, w tym również z bezpośrednim narażeniem życia i zdro-
wia. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu działają w celu zapewnienie 
bezpieczeństwa osobie ochranianej, z uwzględnieniem jej praw do prywat-
ności i swobody, w zakresie nie naruszającym zasad bezpieczeństwa oraz 
zapewniają skuteczną ochronę obiektów. Jest to podstawowy cel formacji18. 

Do istotnych zadań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w forma-
cji należy nabór, szkolenie i doskonalenie metod pracy. W Biurze Ochrony 

15  Ibidem, s. 277.
16  A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w firmie, Warszawa 2000, s. 19, 44.
17  Cz. Sikorski, Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 15‒16.
18  Zarządzenie Nr 2 Szefa Biura Ochrony Rządu z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie 

zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.
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Rządu powyższe zadania zostały określone w ustawie. W artykule 7 ustawy 
o Biurze Ochrony Rządu wskazano, że Szef BOR „(…..) zapewnia sprawne 
oraz efektywne wykonywanie jego zadań, w szczególności poprzez: (….) 
prowadzenie polityki kadrowej; określanie oraz wykonywanie programu 
szkolenia funkcjonariuszy i doskonalenia zawodowego pracowników, 
a także zapewnianie im właściwych warunków i trybu szkolenia19”. 

W Biurze Ochrony Rządu proces rekrutacji służy pozyskaniu do służby 
osób o szczególnych predyspozycjach, w szczególności fizycznych i psy-
chofizycznych oraz o określonych umiejętnościach. Zgodnie z ustawą 
o Biurze Ochrony Rządu służbę w formacji może pełnić osoba posiadająca 
obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, niekarana za popełnienie 
przestępstwa, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca, co naj-
mniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby 
w formacji uzbrojonej i gotowa podporządkować się dyscyplinie służbo-
wej20. W ocenie kandydata brane są pod uwagę również cechy preferowane 
w służbie, w szczególności: wiek do 28 lat, wzrost, co najmniej 175 cm, 
posiadanie prawa jazdy, praktyczne umiejętności zawodowe, czynne upra-
wianie sportów przydatnych w służbie, zwłaszcza strzelectwa, sportów 
walki, wodnych i samochodowych, znajomość języków obcych, ukończe-
nie specjalistycznych kursów przydatnych w służbie21.

W trakcie procesu rekrutacji, po pozytywnym wyniku rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatem i wypełnieniu przez niego kwestionariu-
sza osobowego, kandydat zostaje zakwalifikowany do etapu drugiego, 
w ramach, którego przeprowadza się: egzamin ze sprawności fizycznej 
oraz kandydat poddawany jest testom psychologicznym. Na tym eta-
pie sprawdza się również autentyczność danych zawartych w kwestio-
nariuszu osobowym oraz przeprowadza się postępowanie sprawdzające 
w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa określonego w przepi-
sach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych22. 
Na końcu ustala się zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do służby 
w oparciu o orzeczenie komisji lekarskiej23. 
19  Art. 7, Ustawa o Biurze Ochrony Rządu z dnia 16 marca 2001 (Dz. U. z 2016, poz. 552 

ze zm.).
20  Ibidem, art. 20 ust. 1.
21  http://www.bor.gov.pl/index.php?fk=44, 13.11.2016.
22  Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228.
23  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi wła-

ściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2014, poz. 1822 ze zm.).



131

ADAPTACJA ZAWODOWA FUNKCJONARIUSZA…

Na podstawie dobrowolnego wstąpienia i pozytywnie zakończonej re-
krutacji następuje mianowanie funkcjonariusza do służby. Od tej chwili 
funkcjonariusz zobowiązany jest poddać się zasadom pełnienia służby, 
którą charakteryzuje szereg uprawnień, ale również szczególnych obo-
wiązków. Osobę zgłaszającą się do podjęcia służby w Biurze Ochrony 
Rządu mianuje się funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres 
3 lat. Po upływie służby przygotowawczej i uzyskaniu pozytywnej opinii 
służbowej, funkcjonariusza mianuje się na stałe24. 

Każda osoba, która rozpoczyna służbę w Biurze Ochrony Rządu skła-
da ślubowanie według następującej roty: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej 
Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Biura 
Ochrony Rządu ślubuję służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając za-
wsze na względzie interes Państwa Polskiego, nawet z narażeniem własne-
go życia. Ślubuję przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obo-
wiązującego porządku prawnego oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać 
powierzone mi obowiązki, przestrzegać dyscypliny służbowej, wykonywać 
polecenia przełożonych, dochować tajemnic związanych ze służbą, strzec 
dobrego imienia służby, honoru i godności”. Funkcjonariusz składający 
ślubowanie, po jego zakończeniu, może dodać wyrazy „Tak mi dopomóż 
Bóg.”25 Funkcjonariusz jest zobowiązany wykonywać obowiązki wynikają-
ce z roty złożonego ślubowania. Ma on możliwość odmówienia wykonania 
rozkazu lub polecenia, jeżeli ich wykonanie wiązałoby się z popełnieniem 
przestępstwa. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia funkcjona-
riusz jest obowiązany zameldować Szefowi Biura Ochrony Rządu26.

Adaptacja zawodowa to wdrażanie funkcjonariusza w praktykę zawo-
dową. Według J. Szczepańskiego proces adaptacji „to proces świadomej 
i podświadomej modyfikacji społecznej nabytych cech, tak, aby były one 
zgodne ze wzorcem cech uznawanych w danym środowisku za normal-
ne i pożądane i aby pozwalały na rozwiązanie problemów współżycia 
w sposób możliwie bezkonfliktowy”27. Inaczej mówiąc jest to nauka ro-
zumienia i przestrzegania zasad i powinności, dostosowanie zachowania 

24  http://www.bor.gov.pl/index.php?fk=36, 13.11.2016.
25  Art.22, Ustawa o Biurze Ochrony Rządu z dnia 16 marca 2001 (Dz. U. z 2015, poz. 552 

ze zm.).
26  www.bor.gov.pl/index.php?fk=38, 13.11.2016.
27  A. Żarczyńska – Dobiesz, Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie., 

s. 35‒36.
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do okoliczności, w jakich funkcjonariusz realizuje postawione mu zada-
nia. Początkiem procesu adaptacji jest już etap naboru do służby, pod-
czas którego kandydat na funkcjonariusza zapoznaje się z wymaganiami 
formacji i konfrontuje je z własnymi oczekiwaniami zawodowymi. Nie-
mniej jednak na potrzeby artykułu nacisk został położony na adaptację 
w praktyce zawodowej.

W ramach procesu adaptacji zawodowej funkcjonariusz poddawany 
jest procesowi szkolenia a następnie weryfikacji wiedzy i umiejętności. 
Szkolenie funkcjonariuszy jest realizowane na podstawie określonych 
w formacji uregulowań. Znajdują one odzwierciedlenie w stosownych 
procedurach określonych w zarządzeniu Szefa Biura Ochrony Rzą-
du w sprawie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego w Biurze 
Ochrony Rządu. Każdy nowo mianowany funkcjonariusz kierowany jest 
na kurs podstawowy przygotowujący do służby w Biurze Ochrony Rzą-
du, który kończy się egzaminem. Egzamin ten jest źródłem informacji, 
na temat posiadanych przez funkcjonariusza kompetencji niezbędnych 
do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku28. Kompeten-
cje wiążą się z zakresem wiedzy, umiejętności i doświadczenia nabyte-
go przez funkcjonariusza. Biernie nabyta wiedza, na płytkim poziomie 
skojarzeniowym, nie stanowi o wartości kompetencji. Może wystarczyć 
ewentualnie do pobieżnego orientowania się. Do podejmowania traf-
nych i skutecznych decyzji oraz do sprawnego działania w realizacji za-
dań służbowych potrzebne są prawdziwe kompetencje29. 

Adaptacja zawodowa służy wyrobieniu w funkcjonariuszu postaw i za-
chowań zgodnych z kulturą organizacyjną formacji. Według V. Sathe „kul-
tura jest zbiorem ważnych pojęć (często niewyrażonych), podzielanych 
przez członków danej wspólnoty. Te wspólne pojęcia obejmują normy, 
wartości, postawy i wierzenia”. Kultura organizacji jest integralną częścią 
życia organizacji i płyną z niej ważne wnioski dla osób odpowiedzial-
nych za zarządzanie. Kulturę każdej organizacji można zidentyfikować 
ze wspólnych zwyczajów, powiedzeń, działań i odczuć30. 

28  J. Cymerski, Doskonalenia zawodowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu [w:] Bog-
dalski P., Cymerski J., Jałoszyński K., (red.) Bezpieczeństwo osób podlegających ustawo-
wo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, Szczytno 2014, s. 378 – 379.

29  Cz. S. Nosal, Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biz-
nesu, Kraków 1997, s. 7.

30  J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996, s. 324.



133

ADAPTACJA ZAWODOWA FUNKCJONARIUSZA…

Kulturę organizacyjną Biura Ochrony Rządu określa wszystko to, co two-
rzy wewnętrzne środowisko służby jak również miejsce formacji w jej oto-
czeniu, pewna elitarność związana z wagą realizowanych w niej zadań. 

Kulturę organizacyjną formacji determinuje, po pierwsze zhierarchizo-
wana struktura, w której funkcjonuje system rozkazodawstwa. Powyższe 
implikuje konieczność podporządkowania. Z uwagi jednak na to, że część 
decyzji podejmowana jest przez funkcjonariusza samodzielnie wymaga 
dużej samodyscypliny i samokontroli. Przede wszystkim wymaga zrozu-
mienia przez funkcjonariusza istoty działania formacji, kultury organiza-
cyjnej i pożądanych z jej punktu widzenia postaw zachowań. Z powyższego 
wynikać powinno doskonałe przygotowanie funkcjonariusza do pełnienia 
zadań na konkretnym stanowisku, nabycie umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach wymagających indywidualnych i niestandardowych działań. 
Kolejnym, istotnym z punktu widzenia kształtowania kultury organiza-
cyjnej jest umundurowanie formacji. Mundur, ale też określony sposób 
zachowania, czyli ceremoniał umacnia w funkcjonariuszach poczucie 
jedności i identyfikacji z formacją. Mundur zobowiązuje do godnego za-
chowania się. Z reguły budzi szacunek społeczny, co umacnia poczucie 
identyfikacji funkcjonariusza z formacją. Funkcjonariusz Biura Ochrony 
Rządu otrzymuje bezpłatne umundurowanie i wyposażenie. Minister wła-
ściwy do spraw wewnętrznych i administracji określa, w drodze rozpo-
rządzenia, wzory i normy oraz sposób noszenia umundurowania, normy 
ubioru typu cywilnego, a także rodzaje i wzory dystynkcji funkcjonariuszy 
oraz rodzaje i wzory oznak31.

Kultura organizacyjna to też pewne standardy zachowań związane 
z etyką zawodową, dzięki którym kształtowane są postawy identyfikacji 
z formacją, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji przełożonego, wzajemne-
go zaufania i chęci współdziałania. 

Pojęcie etyki zawodowej definiowane i rozumiane jest rozmaicie. We-
dług Z. Ziembińskiego, poprzez etykę zawodową należy rozumieć „(...) 
doktrynę moralną systematyzującą oceny i normy moralne związane z wy-
konywaniem określonego zawodu względnie formułującą normy moralne 
postulowane do przyjęcia przez przedstawicieli danego zawodu”32. Normy 
moralne można, więc określić, jako ujęte w postaci nakazów lub zakazów 

31  http://www.bor.gov.pl/index.php?fk=38, 13.11.2016.
32  Z. Ziembiński, Podstawy nauki o moralności, Poznań 1981, s. 106.
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dyrektywy postępowania formułowane na podstawie powinności wzglę-
dem innych i względem idealnego wzorca33. 

Dokumentem normatywnym, który reguluje kwestie związane z etyką 
zawodową funkcjonariuszy jest wprowadzone na podstawie art. 7 ustawy 
z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu Zarządzenie Nr 2 Szefa 
Biura Ochrony Rządu z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zasad etyki 
zawodowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu34. W treści przedmio-
towego dokumentu zawarte są reguły pełnienia służby, w szczególności:
1)  Wykonywanie zawodu funkcjonariusza wiąże się ze szczególnymi obo-

wiązkami oraz ograniczeniami osobistymi;
2)  Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusz winien 

kierować się przepisami prawa, zasadami uczciwości, godności, honoru 
oraz poczuciem obowiązku;

3)  Funkcjonariusz wykonuje powierzone obowiązki z najwyższą staranno-
ścią wynikającą z zawodowego charakteru służby;

4)  Funkcjonariusza cechuje wysoka kultura osobista, nienaganny i schlud-
ny wygląd35.
Niezwykle istotna kwestia związana z pełnieniem służby w formacji 

dotyczy rękojmi zachowania przez funkcjonariusza ochrony informacji 
niejawnych. Funkcjonariusz w czasie pełnienia służby i poza nią zobowią-
zany jest do przestrzegania tajemnicy. Zobowiązany jest on do zachowa-
nia w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy okazji, a także 
w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek zachowania tajemnicy 
obejmuje nie tylko zakaz ujawniania informacji uzyskanych przy okazji 
albo w związku z wykonywaniem zawodu, lecz także skorzystania z nich 
w interesie własnym bądź osoby trzeciej. Funkcjonariusz nie udziela żad-
nych informacji o osobach ochranianych, rodzaju i przebiegu wykonywa-
nych zadań przedstawicielom mediów oraz osobom trzecim. Obowiązek 
zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa tak-
że po rozwiązaniu stosunku służbowego36.

33  P. Jóźwiak, K. Opaliński, Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Piła 2013, 
s. 14.

34  Zarządzenie Nr 2 Szefa Biura Ochrony Rządu z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie 
zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.

35  § 2, Ibidem.
36  Zarządzenie Nr 2 Szefa Biura Ochrony Rządu z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie 

zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.
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Wśród ograniczeń związanych z pełnieniem służby przez funkcjona-
riusza Biura Ochrony Rządu można wskazać na brak możliwości bez ze-
zwolenia przełożonego podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych 
poza służbą oraz brak możliwości bycia członkiem partii politycznych 
ani też uczestniczenia w działaniu tych partii lub na ich rzecz. Z chwilą 
przyjęcia funkcjonariusza do służby ustaje jego dotychczasowe członko-
stwo w partii politycznej. Funkcjonariusz nie ma możliwości zrzeszania 
się w związkach zawodowych37.

W procesie adaptacji funkcjonariusza do służby ważna jest również 
tak zwana faza długofalowa, która polega nie tylko na włączaniu się funk-
cjonariusza do specyfiki służby na konkretnym stanowisku, ale również 
do specyfiki działań całej formacji38. 

Dzięki okresowym opiniom służbowym przełożeni podsumowują służ-
bę funkcjonariusza w konkretnym okresie. Mają również możliwość ko-
rzystania z szeregu narzędzi, które służą motywowaniu funkcjonariuszy.

W ramach funkcjonującego w formacji systemu motywacji ustawodaw-
ca przewidział określone przypadki, w jakich funkcjonariusz podlega wy-
różnieniom oraz karom. Zgodnie z ustawą o Biurze Ochrony Rządu funk-
cjonariuszowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę 
w służbie lub doskonali kwalifikacje zawodowe, mogą być udzielane nastę-
pujące wyróżnienia: pochwała, pochwała w rozkazie, nagroda pieniężna 
lub rzeczowa, krótkoterminowy urlop w wymiarze do 7 dni, jednakże nie 
więcej niż 10 dni w roku kalendarzowym, przyznanie odznaki honorowej, 
przedstawienie do odznaczenia państwowego, przedterminowe mianowa-
nie na wyższy stopień, mianowanie na wyższe stanowisko służbowe39. 

Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podlega odpowiedzialności dys-
cyplinarnej na podstawie przepisów ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz 
wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 27 maja 2002 roku w sprawie za: naruszenia 
dyscypliny służbowej, popełnienia przestępstwa, wykroczenia oraz w in-
nych przypadkach określonych w ustawie o Biurze Ochrony Rządu40.

37  http://www.bor.gov.pl/index.php?fk=38, 13.11.2016.
38  W. Daniecki, Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników, Warszawa 2014, 

s.33.
39  Art. 75, Ustawa o Biurze Ochrony Rządu z dnia 16 marca 2001 (Dz. U. z 2016, poz. 552 

ze zm.)
40  Art. 123 ust. 6, Ibidem.
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Funkcjonariuszowi mogą być wymierzane kary dyscyplinarne, w tym: 
upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, ostrzeżenie o niepełnej przy-
datności do służby na zajmowanym stanowisku, wyznaczenie na niższe 
stanowisko służbowe, obniżenie stopnia, ostrzeżenie o niepełnej przydat-
ności do służby oraz wydalenie ze służby41.

Kluczem do sukcesu adaptacji zawodowej jest permanentne uświada-
mianie funkcjonariuszom roli, jaką formacja pełni oraz wagi realizowa-
nych przezeń zadań. Identyfikacja z formacją a w konsekwencji z celami, 
jakie jej przyświecają determinuje postawę dążenia nie tylko do podpo-
rządkowania panującym w formacji regułom, ale przede wszystkim dąże-
nia do samodoskonalenia. Powyższe podyktowane jest poczuciem dumy 
bycia funkcjonariuszem elitarnej formacji.

W efekcie tego procesu cele funkcjonariusza będą zgodne z celami sa-
mej formacji. Osiągnięta zostanie swoista równowaga między oczekiwa-
niami funkcjonariusza a wymaganiami i warunkami związanymi z pełnie-
niem służby w formacji.

W obliczu narastających zagrożeń bezpieczeństwa bezpieczeństwo 
państwa i jego obywateli, w tym najważniejszych osób w państwie rola 
jednostek odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony jest niezwykle istot-
na. Jest to możliwe dzięki nieustannym dążeniom do poprawy funkcjo-
nowania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tym przede 
wszystkim profesjonalizacji kadry funkcjonariuszy. Podejmowane przez 
funkcjonariuszy działania będą skuteczne a poczucie bezpieczeństwa 
wśród obywateli będzie rosło. 

Ostatnie wydarzenia związane z realizacją zabezpieczenia dwóch 
ogromnych przedsięwzięć realizowanych na terenie Polski to jest Organi-
zacji Szczytu Północnoatlantyckiego w Warszawie oraz organizacji Świa-
towych Dni Młodzieży z wizytą Papieża Franciszka w lipcu 2016 roku dały 
obraz profesjonalizmu polskich służb, w tym działań podejmowanych 
przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Należy podkreślić, że powyż-
sze działania były realizowane w obliczu wysokiego poziomu zagrożenia 
bezpieczeństwa. Skuteczne przeprowadzenie powyższych zabezpieczeń 
było możliwe dzięki profesjonalnemu przygotowaniu poprzez ewoluujący 
proces szkolenia, w ramach którego kładziony jest nacisk na identyfika-
cję funkcjonariuszy z formacją oraz precyzyjne wskazanie celów do jakich 
dąży. Powyższe przedstawia wielopłaszczyznowość obszaru adaptacji za-

41  Art. 118, Ibidem.
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wodowej i dowodzi, że Biuro Ochrony Rządu jest w awangardzie pod-
miotów systemu bezpieczeństwa państwa dążących do permanentnych 
przemian wewnętrznych. Wszystkie te działania mają służyć skutecznej 
realizacji zadań formacji. 
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Abstract

The best test of technical skills and special physical fitness for a martial 
arts fighter will be a reaction to an effort that occurs in the sports fight 
during the competitions.

The aim of the article is to assess the usefulness of the elaborated and 
previously verified test of special physical fitness of kick-boxing players in 
assessing the skills of karate and ju-jitsu players.
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The study was conducted in a group of 60 people training three fight 
styles: kickboxing – karate club and ju-jitsu. The physical fitness of the sub-
jects was measured by using the kickboxer’s special fitness test.

Analysis of the results allows to conclude that: the proposed special fit-
ness test can be a tool to control the achievements of players in kickboxing, 
as well as in karate and ju-jitsu. It is at the same time a reliable, accurate 
and simple research tool and it takes place at the level of a specific effort 
reflecting the structure of the fight and its energy base.

Key words: Fitness Special, martial arts, fitness tests

Abstrakt

Najlepszym sprawdzianem umiejętności technicznych i specjalnej spraw-
ności fizycznej zawodnika sportów walki będzie reakcja na wysiłek, który 
występuje w walce sportowej na zawodach.

Celem artykułu jest ocena przydatności opracowanego i zweryfiko-
wanego wcześniej testu sprawności specjalnej zawodników kickboxingu 
w ocenie sprawności zawodników karate i ju-jitsu. 

Badania przeprowadzono w grupie 60 osób trenujących trzy style walki: 
kickboxing – klubu karate oraz ju-jitsu. Sprawność badanych osób zmie-
rzono z wykorzystaniem testu sprawności specjalnej kickboxera. 

Przeprowadzona analiza wyników pozwala stwierdzić, że: zapropono-
wany test sprawności specjalnej może być narzędziem kontroli osiągnięć 
zawodników w zarówno w kickboxingu, jak i w karate oraz ju-jitsu. Jest on 
jednocześnie rzetelnym, trafnym i prostym narzędziem badawczym i od-
bywa się na poziomie specyficznego wysiłku oddającego strukturę walki 
oraz jej podłoże energetyczne.

Słowa kluczowe: sprawność specjalna, sporty walki, testy sprawności

Wstęp

Człowiek, na przestrzeni dziejów ciągle dąży do tego, aby zapewnić so-
bie możliwie najlepsze warunki egzystencji. Zmierza on do wytworzenia 
sprzyjających sytuacji oraz do poznania skutecznych metod, umożliwia-
jących osiąganie celu, jakim jest bezpieczne trwanie, przetrwanie i odpo-
wiednia „przestrzeń” dla jego dalszego rozwoju. Dążąc do zaspokojenia 
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swych potrzeb, człowiek wykorzystuje środki, służące mu do zapewnienia 
sobie optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Kultura (uprawa) bezpieczeństwa1 to ogół utrwalonego, materialnego 
i pozamaterialnego dorobku człowieka służącego mu militarnie i pozami-
litarnie. Fenomen ten stanowi trychotomię, którą współtworzą trzy prze-
nikające się wymiary:
1) wymiar mentalno-duchowy (wymiar indywidualny),
2) wymiar organizacyjno-prawny (wymiar społeczny),
3) wymiar materialny.

Kultura bezpieczeństwa służy człowiekowi do realizacji następujących 
celów i potrzeb2:

Po pierwsze do skutecznej kontroli nad pojawiającymi się zagrożeniami.
Po drugie do odzyskiwania bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zostało ono 

utracone.
Po trzecie do pobudzania w społecznej i personalnej skali świadomości 

człowieka przekonań o potrzebie samodoskonalenia i trychotomicznego 
rozwoju wraz z uaktywnianiem motywacji i postaw skutkujących indywi-
dualnymi i zespołowymi działaniami, powodującymi wszechstronny roz-
wój indywidualnych i grupowych podmiotów bezpieczeństwa, w tym ich 
autonomicznej obronności.

Skutecznym sposobem realizacji celów kultury bezpieczeństwa jest 
trening sportów walki. Wymaga on wszechstronnej aktywności zarówno 
fizycznej jak i intelektualnej, a realizowane zadania treningowe obejmują 
swoim zasięgiem: 

po pierwsze  – ćwiczenia umysłu, poprzez rozwiązywanie proble-
mów związanych z zachowaniem się w walce realnej i sportowej, jej 
strategią i taktyką, a także studiowaniem techniki, po drugie  – ćwi-
czenia psychiki poprzez podporządkowanie mistrz-uczeń, przysięgę 
dojo, stosowanie zasad kodeksu etycznego, kształtowanie charakteru, 
cech wolicjonalnych i tłumienie negatywnych emocji poprzez dyscy-
plinę na sali i możliwość wyładowania agresji, po trzecie – ćwiczenia 
ducha dzięki medytacji, koncentracji przed walką i w czasie jej trwa-

1  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.

2  J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – 
Praktyka – Refleksje”, 2015, nr 19, s. 21–33..
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nia, po czwarte – wszechstronne kształtowanie sprawności motorycz-
nej w zakresie wszystkich jej składowych oraz nauczanie i doskonalenie 
wielu umiejętności ruchowych w zakresie techniki walki, a także ich 
codziennej użyteczności3. 

Tak realizowany trening pozwala poprzez osiągnięcie optymalnej do-
skonałości psycho-fizycznej na skuteczną kontrolę zagrożeń wewnętrz-
nych i zewnętrznych, na odzyskiwanie bezpieczeństwa, gdy zostało ono 
utracone oraz na ciągłe samodoskonalenie i rozwój trenujących. 

Doskonałego zawodnika w walce wręcz charakteryzuje optymalny po-
ziom sprawności fizycznej ogólnej oraz wypracowanej na tej bazie spraw-
ności specjalnej, która z kolei pozwala na skuteczną i ekonomiczną reali-
zacje techniki walki. Dlatego praca podczas treningu ogólnorozwojowego 
i specjalistycznego w sportach walki powinna być prowadzona w oparciu 
o zasadę wielokrotnych powtórzeń ze stopniowo zwiększającym się obciąże-
niem organizmu zawodnika. Wyraźne zmiany adaptacyjne zachodzą tylko 
wówczas, kiedy bodziec wysiłkowy posiada odpowiednią siłę w stosunku 
do aktualnego stanu czynnościowego organizmu zawodnika4. Wzrost ob-
ciążenia może jednak być dokonany dopiero w momencie, kiedy nastąpiła 
pełna adaptacja do poprzednich wysiłków. Ważnym elementem jest więc 
kontrola obciążeń treningowych oraz stanu organizmu zawodnika. Bywają 
bowiem sytuacje, w których sportowiec doprowadza organizm do przemę-
czenia spowodowanego nadmierną ambicją lub nieznajomością podstawo-
wych relacji pomiędzy naturalnym zmęczeniem i odpoczynkiem. 

Jak wspomniano ukształtowanie zawodnika sportów walki na poziomie 
mistrzowskim to proces wieloletni, złożony, zaplanowany oraz przemyśla-
ny oparty na połączeniu przygotowania sprawnościowego z umiejętno-
ściami technicznymi. Dla skutecznej realizacji tego postępowania nale-
ży cyklicznie i etapowo sprawdzać stan organizmu zawodnika, poziom 
sprawności oraz zakres opanowanych przez niego elementów techniki. 
Najlepszym narzędziem dla realizacji kontroli procesu treningowego jest 
start w zawodach i określanie wartości zawodnika w warunkach bezpo-
średniej rywalizacji sportowej. Jednak istnieją sposoby etapowej kontro-
li, do których zalicza się: badanie sprawności ogólnej, specjalnej, techniki 
i taktyki, analizę obciążeń treningowych oraz uzyskiwanie niezwłocznej 
informacji w czasie treningu.

3  T. Ambroży, Struktura treningu ju-jitsu, Wydawnictwo COS, Warszawa 2008.
4  R. Kubica, Główne problemy fizjologii pracy i wydolności fizycznej, AWF, Kraków 1980.
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Analizując jeden z elementów kontroli można stwierdzić, że badanie 
specyficznej dla walki wręcz sprawności dotyczy określenia poziomu 
umiejętności technicznych oraz specjalnej sprawności motorycznej. Ba-
dania realizuje się za pomocą biomechanicznych metod oceny techniki, 
testów sprawności technicznej oraz prób specjalnej wytrzymałości i siły. 
Zestawiając je z wynikami prób sprawności ogólnej i rezultatami sporto-
wymi trener otrzymuje informację na temat stanu oraz postępu w budo-
waniu formy sportowej zawodnika sportów walki5.

Testy sprawności specjalnej i technicznej powinny być tak konstruowa-
ne, aby umożliwić szkoleniowcom uzyskanie danych o stopniu opanowa-
nia przez wychowanków umiejętności technicznych, a przy okazji wskazać 
(pośrednio) na poziom rozwoju ich możliwości motorycznych, czyli siły, 
szybkości i wytrzymałości specjalnej6. Przy konstruowaniu wspomnia-
nych testów dla sportów walki należy się oprzeć na najczęściej stosowa-
nych i charakterystycznych elementach technicznych (ciosach, kopnię-
ciach, rzutach itp.). 

Budowa wspomnianych testów może być oparta na formie syntetycz-
nej lub analitycznej. Ta ostania umożliwia bardziej szczegółową analizę 
umiejętności zawodników ponieważ jest oparta na szeregu niezależnych 
prób jednak może być czasochłonna i skomplikowana w realizacji. 

Każdy test musi odpowiadać określonym warunkom. Powinien być:
a)  wystandaryzowany (oznacza to jednakowe warunki wykonania dla 

wszystkich);
b) trafny (czyli powinien badać właśnie to, co chcemy ocenić);
c)  rzetelny (to znaczy powinien dawać stosunkowo małą różnicę pomiaru 

przy kolejnym badaniu);
d)  selektywny (to oznacza, że musi posiadać odpowiednią trudność w wy-

konaniu poszczególnych zadań ruchowych, z których się składa);
e)  miarą postępu szkoleniowego (czyli kolejne pomiary powinny wskazy-

wać na progresję w rozwoju zawodnika);
f)  dostępny (czyli powinien być prosty w konstrukcji i możliwy do wyko-

nania z zastosowaniem nieskomplikowanego sprzętu, a także precyzyj-
nie opisany)7. 

5  T. Ambroży, Struktura treningu ju-jitsu, Wydawnictwo COS, Warszawa 2008.
6  H. Sozański (red.), Podstawy teorii treningu, Biblioteka Trenera. COS, Warszawa 1999.
7  J. Januszewski i J. Żarek, Teoria sportu. Tezy wykładów i ćwiczeń, Wyd. skryptowe. AWF, 

Kraków 1995.
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Realizując okresową kontrolę postępów zawodników sportów walki 
poprzez wykorzystanie testów sprawności specjalnej można ocenić po-
ziom ich przygotowania na danym etapie szkolenia, a powtarzając je moż-
na zaobserwować progresję lub obniżenie formy sportowej. Przetwarzając 
i analizując wyniki testów można także skutecznie modyfikować trening. 

W sportach walki funkcjonuje szereg testów służących ocenie spraw-
ności specjalnej. Przykładowo w judo stosuje się miedzy innymi testy 
opracowane przez Sterkowicza8, Laskowskiego9, Hassmann i wsp.10, Deta-
nico i wsp.11, Yilmaz12. Z kolei w karate najbardziej kompleksowy wydaje 
się analityczny zestaw Testów Specjalnej Sprawności Fizycznej (ang. Spe-
cific Physical Fitness Tests, SPFT) zaproponowany przez Story13. Stosowa-
no też ocenę sprawności karateków przy pomocy innych prób: Adamczyk 
i wsp.14, Koropanovski i wsp.15, Nunan16. Natomiast w badaniach zawod-
ników ju-jitsu wykorzystywano do oceny sprawności specjalnej baterię te-
stów stosowanych w karate oraz w judo, wymienionych wcześniej17. 

8  S. Sterkowicz, Test specjalnej sprawności ruchowej w judo, „Antropomotoryka” Kra-
ków 1995, nr 12, s.29‒44.

9  R. Laskowski, Próba testowa do oceny specjalnych możliwości wysiłkowych zawodniczek 
judo, „Sport Wyczynowy” 2007, 1‒3, s.16‒25.

10  M. Hassmann, M. Buchegger, K. Stollberg, Judo performance tests using a pulling force 
device stimulating a segoi-nage throw, „IDO – Movement for culture” 2011, nr 11(3), 
s.47‒51.

11  D. Detanico, F.B. Arins, J. Dal Pupo, S.G. Dos Santos, Strength parameters in judo 
athletes an approach using hand dominance and weight categories, „Human Movement” 
2012, nr 13(4), s.330‒336.

12  S. Yilmaz, Pulling forces in different judo stances in laboratory conditions, „Archives 
of Budo. Science of Martial Arts and Extreme Sports” 2015;, nr 11, s.73‒80.

13  G. Story, Fitness testing for karate, „Sports Coach” 1989, January-March; 35–38.
14  J. Adamczyk, B. Antoniak, Specific fitness level in Fudokan Karate competitors at dif-

ferent levels of advancement, „ Journal of Combat Sports and Martial Arts” 2010, (2), 
s. 101‒107; J. Adamczyk, B. Antoniak, D. Boguszewski, M. Siewierski, The physical 
fitness and the safety falling skills of karatekas, „ Journal of Combat Sports and Martial 
Arts” 2012; 1(2), s. 53‒58.

15  N. Koropanowski, B. Berjan, P. Bozic i wsp. Anthropometric and physical performance 
profiles of elite Karate kumite and kata competitors, „Journal of Human Kinetics” 2011, 
nr 30, s.107‒114.

16  D. Nunan, Development of a sports specific aerobic capacity test for karate – a pilot study, 
„Journal of Sports Science and Medicine” 2006, s.47‒53.

17  K. Sterkowicz-Przybycień, Special Fitness testing in sport Ju-Jitsu, „Arch Budo” 2009, 
nr 5(1), s.131‒136; K. Sterkowicz-Przybycień, T. Ambroży, Sexual dimorphism in an-
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Warto zaznaczyć, że w praktyce najlepszym sprawdzianem umiejętno-
ści technicznych i motorycznego przygotowania specjalnego zawodnika 
sportów walki będzie reakcja na wysiłek, który występuje w próbach sy-
mulujących warunki starcia na zawodach.

Celem niniejszej pracy jest ocena przydatności opracowanego wcze-
śniej i zweryfikowanego (w zakresie trafności, rzetelności, selektywności 
i dostępności) testu sprawności specjalnej zawodników kickboxingu18, 
do oceny sprawności zawodników karate i ju-jitsu. 

Motywem wykorzystania wymienionego testu w kolejnych dyscypli-
nach jest przekazanie trenerom rzetelnego, trafnego i obiektywnego, a jed-
nocześnie prostego w zastosowaniu narzędzia do kompleksowej oceny po-
ziomu sprawności specjalnej zawodników. 

Wybrano dyscypliny, w których struktura rzeczowa walki oparta jest 
o techniki występujące w walkach sportowych, w konkurencjach rozgry-
wanych w zawodach kickboxingu. 

Karate to rodzaj walki sportowej, w której wykorzystuje się do przepro-
wadzenia ataku ciosy i kopnięcia, a trening realizowany jest z wykorzysta-
niem środków i metod treningowych zbliżonych strukturą do stosowa-
nych w kickboxingu. 

Natomiast regulamin sportowego ju-jitsu eksponuje wszechstronność 
wyszkolenia techniczno-taktycznego. Dozwolone są ataki zarówno w dy-
stansie dalekim (uderzenia kończynami górnymi i dolnymi, podobnie jak 
w kickboxingu), jak i w zwarciu (rzuty) oraz chwyty w parterze (analo-
gicznie jak w judo – dźwignie, trzymania i duszenia). Polski Związek orga-
nizuje współzawodnictwo w ju-jitsu w odmianach fighting, ne waza oraz 
duo system. 

Starcie w walce sportowej ju-jitsu w odmianie fighting19 to jakby 
połączenie kickboxingu i judo, charakteryzuje się acykliczną pracą 

thropometric and fitness measurements of top ju-jitsu contestants, „Journal of Combat 
Sports and Martial Arts” 2013, nr 2(2): Vol. 4, s.145‒151; K. Sterkowicz-Przybycień, 
T. Ambroży, M. Jasińskii wsp., Body build, body composition and special fitness of female 
top ju-jitsu contestants, ”Arch Budo” 2014, nr 10, s. 117‒125

18  T. Ambroży, J. Omorczyk, A. Stanula i wsp., A proposal for special kickboxing fitness 
test, „Security Dimensions. International and National Studies” 2016, nr 20, s.96‒110.

19  Konkurencja fighting to walka sportowa, która składa się z trzech części i jest roz-
grywana w systemie light-contact. Pierwsza część starcia obejmuje uderzenia (ciosy 
i kopnięcia), druga to rzuty i sprowadzenia do parteru, a trzecia techniki walki w par-
terze. Walka zaczyna się od części I i komendy „hajime”, następnie w chwili uchwytu 
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i częstą zmianą warunków walki. Wpływa ono holistycznie na trenu-
jących i angażuje wszechstronnie cały organizm, aktywując wszystkie 
grupy mięśniowe, kompleksowo wykorzystując elementy motoryki za-
wodnika. W walce ju-jitsu występuje zmienna intensywność wysiłku 
i duża różnorodność ruchów. Ju-jitsu jest walką bezpośrednią, wyma-
gającą, w stosunkowo krótkim czasie, maksymalnego wysiłku nerwo-
wo-mięśniowego20. 

Materiał i metody badań

Osoby badane

Materiał stanowiły wyniki badań 60 osób trenujących trzy style walki: 
1) kickboxing – klubu UKS Gladiator (N = 20; średni wiek: 19,2 lat), 
2) karate (N = 20; średni wiek: 20,4 lat) oraz
3) ju-jitsu (N = 20; średni wiek: 20,9 lat). 

Wszyscy testowani charakteryzowali się co najmniej 4-letnim stażem 
treningowym oraz brali udział w zawodach klasy mistrzowskiej krajowej, 
osiągając znaczące wyniki sportowe. 

Narzędzia

Sprawność badanych osób zmierzono z wykorzystaniem testu sprawności 
specjalnej kickboxera autorstwa Ambrożego i wsp.21

Procedura badania

Badania przeprowadzone zostały przeprowadzone w Brzozowie, Grybo-
wie i Limanowej pomiędzy lipcem a sierpniem 2016 roku. Wszystkie oso-
by badane poddane zostały testowi sprawności specjalnej kickboxera. 

rozpoczyna się część II, jeżeli przeciwnik zostanie sprowadzony do parteru walka jest 
kontynuowana w III części. Jeżeli kontakt w części 2 lub 3 został zerwany walka zaczy-
na się ponownie od etapu pierwszego. 

20  T. Ambroży, Struktura treningu ju-jitsu, Wydawnictwo COS, Warszawa 2008.
21  T. Ambroży, J. Omorczyk, A. Stanula i wsp., A proposal for special kickboxing fitness 

test, „Security Dimensions. International and National Studies” 2016, nr 20, s.96‒110.
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Opis wykonania testu specjalnej sprawności fizycznej22:
Przed wykonaniem testu należy odbyć rozgrzewkę, która obejmu-

je 5 minut truchtu i około 10 minut ogólnych ćwiczeń rozgrzewających 
i rozciągających. Do przeprowadzenia testu należy przygotować następu-
jące narzędzia: taśma samoprzylepna do zaznaczenia odległości na macie, 
stoper do mierzenia czasu, tarcze do kopnięć i uderzeń pięściami, protokół 
do zapisywania rezultatów oraz sport tester (do pomiaru tętna). Zawodnik 
realizuje z pozycji walki uderzenia pięściami w tarczę partnera, wykonując 
ciosy lewy i prawy prosty na głowę23 bez przerwy przez 30 sekund. Po za-
kończeniu tej części próby biegnie po linii prostej 10 metrów24 do kolejne-
go stanowiska, gdzie przez 30 sekund z pozycji walki wykonuje kopnięcia 
okrężne na tarcze partnera: lewy roundhouse kick (kopnięcie okrężne wy-
sokie) i prawy roundhouse kick (kopnięcie okrężne wysokie) na wysokość 
głowy25. Następnie badany biegnie z powrotem do pierwszych tarcz i wy-
konuje uderzenia pięściami przez 30 sekund, realizując ciosy w kolejności: 
lewy prosty i prawy sierpowy26 na głowę . Po zakończeniu tej części testu 
biegnie 10 metrów do partnera trzymającego tarcze i wykonuje przez 30 se-
kund kopnięcia roundhouse kick (na zmianę prawą i lewą nogą) (kopnięcie 
okrężne środkowe) na wysokość tułowia. Łączny czas pracy specjalistycz-
nej wykonywanego testu wynosi 2 minuty (4x30 s), co odpowiada czasowi 
trwania jednej rundy w walce kick-boksera. Na rycinie 1 zaprezentowano 
schemat poszczególnych zadań testowych oraz kierunek przemieszczania 
się zawodnika. W każdej z czterech części liczy się prawidłowo wykonane 
uderzenia. Bezpośrednio po zakończeniu testu oraz po 1 minucie odpo-
czynku zostaje zmierzona częstość pracy serca HR [ud./min.]. 

22  T. Ambroży, J. Omorczyk, A. Stanula i wsp., A proposal for special kickboxing fitness 
test, „Security Dimensions. International and National Studies” 2016, nr 20, s.96‒110.

23  Ciosy proste to najczęściej wykonywane w walce techniki ręczne.
24  Z ogólnych przepisów form ringowych (Art. 2 Ring. 1.) wynika, że walki odbywają 

się na ringu o powierzchni kwadratowej. Najmniejszy wymiar ringu powinien wy-
nosić 490 cm X 490 cm, a największy 720 cm X 720 cm mierzony w kwadracie utwo-
rzonym przez liny. Zastosowane 10 metrów biegu w teście, odpowiada przekątnej 
największego ringu.

25  Są to najskuteczniejsze i najczęściej wykonywane techniki nożne. Kopnięcie na wy-
sokość głowy zapewnia ponadto selektywność testu, sprawiając, że nie jest dostępny 
dla osób, które nie realizują treningu specjalistycznego i nie dysponują odpowiednim 
poziomem gibkości. 

26  Najskuteczniejsza technika ręczna.
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Proponowany test sprawności specjalnej pozwala na ocenę poziomu 
technicznego zawodników w zakresie najczęściej stosowanych uderzeń 
kończynami górnymi (ciosów) i uderzeń kończynami dolnymi (kopnięć), 
poziomu szybkości (liczba uderzeń i kopnięć w jednostce czasu) i wytrzy-
małości specjalnej (reakcja układu krążenia oraz liczba uderzeń,) a także 
koordynacji (kombinacja uderzeń) i gibkości (zasięg kopnięcia).

CP – ciosy proste/ jab, punch

KOG – kopnięcia okrężne na wysokość głowy (high roundhouse kick – kopnięcie okręż-
ne wysokie)

CK – kombinacja ciosów prostych i sierpowych (punch combinations)

KOK – kopnięcia okrężne na korpus (middle roundhouse kick – kopnięcie okrężne środ-
kowe)

Ryc. 1. Graficzny schemat przebiegu testu specjalnej sprawności fizycznej kick-boksera

W dniu badań rejestrowano tętno spoczynkowe zawodników [ud/min]. 
Obliczono wskaźnik wydolności fizycznej27. Tętno mierzono przy pomocy 
sport testera.

Analiza statystyczna

W analizie statystycznej posłużono się następującymi testami: 1) test Sha-
piro-Wilka, który posłużył do zbadania czy rozkład badanych zmiennych 
jest zbliżony do rozkładu normalnego, 2) test Levene’a, za pomocą którego 

27  Index = Końcowe bezpośrednio po zakończeniu testu HR (ud/min) + HR po 60 se-
kundach odpoczynku / Σ uderzeń
Σ uderzeń = Liczba uderzeń pięściami 1 seria 30s + liczba kopnięć nogami 1 seria 30s 
+ liczba uderzeń pięściami 2 seria 30s + liczba kopnięć nogami 2 seria 30s 
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zbadano równość wariancji błędu, 3) jednoczynnikową analizę warian-
cji ANOVA z testem posthoc Bonferroniego, 4) Test Kruskala-Wallisa dla 
prób niezależnych z testem posthoc Dunna-Bonferroniego.

W celu ustalenia siły efektu obliczono cząstkowe eta kwadrat (η2P) oraz 
epsilon kwadrat (ε2), których wartości > 0.01, 0.06 oraz 0.14 odpowiadają 
małej, średniej oraz dużej mierze siły efektu.

Obliczenia statystyczne zostały wykonane z użyciem programu sta-
tystycznego Statistica 10 firmy statsoft polska. Do wszystkich porównań 
ustalono poziom alfa dla p  ≤  0.05 jako istotny statystycznie. Wszystkie 
dane opisowe zaprezentowano w formacie średnia ± SD. 

Wyniki i dyskusja

Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA (tabela 1) nie wskazała istot-
nych statystycznie różnic (p > .05) w uzyskanych wynikach pomiarów 
uderzeń (1 seria boks, 1 seria kopnięcia, 2 seria boks, 2 seria kopnięcia, 
suma uderzeń), pomiędzy osobami badanymi trenującymi kickboxing, 
karate oraz ju-jitsu.

Brak różnic pomiędzy badanymi grupami wskazuje na trafność zastoso-
wanej próby w ocenie sprawności specjalnej zawodników karate i ju-jitsu. 

Przedstawione w tabeli 1 wyniki badań wskazują, że test stanowi 
we wszystkich badanych grupach próbę o bardzo dużej intensywności 
wysiłku, ponieważ tętno bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń wynosiło 
średnio 185,7 uderzeń na minutę. Otrzymane rezultaty są podobne jak 
dane literaturowe wskazujące, że u wytrenowanych sportowców dwie mi-
nuty intensywnego wysiłku opartego na technice walki wręcz powoduje 
wzrost minutowej częstości skurczów serca średnio do 165 -185 uderzeń 
na minutę 28. 

28  K.A. Matsushigue, K. Hartmann, E. Franchini, Taekwondo: Physiological responses and 
match analysis, “The Journal of Strength and Conditioning Research”, 2009, vol. 23, 
no. 4, s. 1112–1117.
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W przypadku pomiarów częstotliwości skurczy serca ze względu na fakt 
nie wskazania równości wariancji uzyskanych wyników w badanych gru-
pach (test Levene’a) zdecydowano o zastosowaniu nieparametrycznego te-
stu Kruskala-Wallisa. Wyniki przeprowadzonej analizy (tabela 1) wskazały 
na istotne różnice między grupowe pod względem końcowego HR oraz HR 
po minucie. Wyniki testu posthoc Dunna-Bonferroniego wykazały istotne 
różnice w poziomie końcowego HR pomiędzy osobami trenującymi ka-
rate i kickboxing – ci pierwsi charakteryzowali się niższą częstotliwością 
pracy serca (średnia miara siły efektu). Natomiast w przypadku HR po mi-
nucie zanotowano istotne różnice pomiędzy osobami trenującymi karate 
oraz jujitsu – karatecy charakteryzowali się wolniejszą pracą serca (średnia 
miara siły efektu). Najlepszą wytrzymałością specjalną oraz czasem resty-
tucji legitymowali się, zatem zawodnicy trenujący karate. 

Klasyfikacja i przebieg mechanizmów fizjologicznych organizmu pod-
czas realizacji autorskiego testu sprawności specjalnej jest zgodny z prze-
biegiem walki w kickboxingu, karate i ju-jitsu. Największy udział procesów 
beztlenowych w pokrywaniu zapotrzebowania energetycznego towarzy-
szy początkowemu okresowi wysiłku, zanim nastąpi aktywacja przemian 
tlenowych w mitochondriach, zaś czynność układów krążenia i oddecho-
wego osiągną poziom odpowiadający zapotrzebowaniu tlenowemu. Jest 
to okres deficytu tlenowego i trwa zwykle kilka minut. W takim okresie 
czasu można rozpatrywać zarówno walkę prowadzoną przez badanych 
zawodników kickboxingu, karate oraz ju-jitsu, jak i wysiłek realizowany 
w teście specjalnej sprawności fizycznej. Wysiłek ten można zakwalifiko-
wać do pracy o charakterze beztlenowym (anaerobowym), glikolityczno
-mleczanowym o dużej intensywności, określającej poziom wytrzymałości 
beztlenowej badanego zawodnika29.

Uznać należy, że otrzymane wyniki wskazują na możliwość wykorzy-
stania omawianego testu w ocenie sprawności specjalnej zawodników 
ju-jitsu oraz karate. Zastosowanie go pozwoli zmierzyć szybkość i bez-
tlenową wytrzymałość specjalną podczas realizacji uderzeń kończyna-
mi górnymi i dolnymi, stanowiącymi techniki ataku wykorzystywane 
w walce sportowej. 

29  T. Ambroży, J. Omorczyk, A. Stanula i wsp., A proposal for special kickboxing fitness 
test, „Security Dimensions. International and National Studies” 2016, nr 20, s.96‒110.
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Wnioski

Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza wyników upoważnia do sfor-
mułowania następujących spostrzeżeń i wniosków praktycznych:
1.  Specyfika ruchu charakterystycznego dla walki sportowej w kick-

boxingu, karate i ju-jitsu uzasadnia wprowadzenie prób opartych 
o kopnięcia i uderzenia do baterii testów oceniających sprawność spe-
cjalną w tych dyscyplinach.

2.  Zaproponowany w niniejszym opracowaniu test sprawności specjal-
nej może być narzędziem selekcji i interpretacji osiągnięć zawodników 
w zarówno w kickboxingu, jak i w karate oraz ju-jitsu. Jest on jednocze-
śnie rzetelnym, trafnym i prostym narzędziem badawczym i odbywa się 
na poziomie specyficznego wysiłku oddającego strukturę walki oraz jej 
podłoże energetyczne. 
Kończąc należy stwierdzić, że proponowany test w sposób nie wymaga-

jący specjalnej aparatury umożliwia wszechstronną ocenę poziomu przy-
gotowania w zakresie sprawności specjalnej kickboxera, karateki i jujitsuki. 
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Abstract

The issue of the article moves aspects of safety in the mountains. The aim 
of the study is to analyze the accident in the Beskid Wyspowy in 2007 – 
2010 and show the dynamic changes occurring in the accident on the area 
in question. The analysis covered a period of four years. The materials 
from which the information was drawn and based on which this analysis 
was the documentation of accidents conducted by the Group Podhalańs-
ka Mountain Rescue, covering the range of its activities Beskid Wyspowy. 
Analysis of the above has been extended interview questionnaire with 
a lifeguard serving in Podhalanska Mountain Rescue Group. Number 
of accidents and rescue operations increases. Causes of accidents are dif-
ferent from the increasing number of tourists, through lack of experience 
to harsh weather conditions.

Key words: security, accidents, rescue operations, Beskid Wyspowy  
Mountains
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Abstrakt

Problematyka artykułu porusza aspekty bezpieczeństwa w górach. Ce-
lem pracy jest analiza wypadkowości w Beskidzie Wyspowym w latach 
2007  – 2010 oraz ukazanie dynamiki zachodzących zmian w wypadko-
wości na omawianym terenie. Analizie poddano okres czterech lat. Mate-
riałami z których czerpano informacje i na podstawie których dokonano 
przedmiotowej analizy była dokumentacja wypadków prowadzona przez 
Grupę Podhalańską GOPR, obejmującą zasięgiem swojego działania Be-
skid Wyspowy. Analiza powyższa została wzbogacona wywiadem kwestio-
nariuszowym z ratownikiem pełniącym służbę w Grupie Podhalańskiej 
GOPR. Ilość wypadków i akcji ratowniczych wzrasta. Przyczyny wypad-
ków są różne od wzrastającej liczby turystów, poprzez brak doświadczenia 
do trudnych warunków pogodowych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, wypadki, akcje ratownicze,  
Beskid Wyspowy

Wstęp

Obserwując dzisiejsze zainteresowanie turystyką górską, można wnio-
skować, że ludzie coraz chętniej spędzają czas aktywnie na świeżym po-
wietrzu. Góry oferują turystom wiele atrakcji, począwszy od szlaków tu-
rystycznych pieszych, rowerowych, ścieżek edukacyjnych a skończywszy 
na sportach zimowych. Miłośników narciarstwa stale przybywa, ale jest 
to aktywność zagrożona dużą wypadkowością. Wielu turystów jest nie-
przygotowanych kondycyjnie do rozpoczęcia sezonu narciarskiego. Ale 
są i tacy, którzy zbyt brawurowo korzystają ze swoich umiejętności, za-
pominając o „kodeksie narciarza”.

Dynamicznie rozwijająca się w dzisiejszych czasach turystyka wyma-
ga profesjonalnego podejścia z różnych względów, m.in. organizacyjnych, 
metodycznych, ale też ze względów bezpieczeństwa. Dotyczy to współcze-
snych zagrożeń związanych z podróżowaniem. Nie chodzi tu tylko o spra-
wy związane z bezpiecznym transportem, przestępstwami, które zdarzają 
się w resortach turystycznych, czy terroryzmem, lecz o świadome i bez-
pieczne uprawianie turystyki. Formą turystyki, gdzie świadomość zagro-
żeń i poziom bezpieczeństwa powinien zastanawiać turystów jest turystyka 
aktywna, w tym górska, która odbywa się w terenie przygodnym i niejed-
nokrotnie używany jest do jej uprawniania specjalistyczny sprzęt. Aspekty 
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bezpieczeństwa w turystyce pieszej górskiej wydają się być często baga-
telizowane i lekceważone przez osoby uprawiające tę formę aktywności. 
Dzisiejsza kultura uprawiania turystyki górskiej (kodeks turysty górskie-
go) wymaga wpisania się w szerszy kontekst, a mianowicie kultury bezpie-
czeństwa, która stanowi ogół materialnych i pozamaterialnych elementów 
utrwalonego dorobku człowieka, służących kultywowaniu, odzyskiwa-
niu (gdy utracono) i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa określonych 
podmiotów. Kulturę tę można rozpatrywać w wymiarze indywidualnym 
i mentalno-duchowym, wymiarze społecznym oraz wymiarze fizycznym 
(materialnym)1. W takim ujęciu wędrowanie po górach dostarcza potrze-
by zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, które to mogą decydować 
o powodzeniu wyprawy. Wiedza i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa 
poruszania w górach, to dziś absolutny wymóg na turystycznym szlaku.

Bezpieczeństwo danego podmiotu, a w tym przypadku jest nim tury-
sta aktywny, można ująć jako pożądany stan odnoszący się do poziomu 
skuteczności kontroli wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń dla tego 
obiektu, oraz jako instrumentalną wartość, która umożliwia realizację 
wszystkich innych potrzeb i korelujących z nimi wartości, od podstawo-
wych, po najwyższą jaką jest samorealizacja, lub jako proces albo funkcja, 
wpływającą na swobodę rozwoju danego obiektu badań, a wreszcie jako 
taki konstrukt społeczny, który spełnia powyższe warunki dla egzystencji 
jednostkowego lub kolektywnego podmiotu2.

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

1  J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, [w:] „Kultura Bezpieczeństwa, Na-
uka – Praktyka – Refleksje”, Nr 19, 2015, s. 25.

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

3  J. Merski, J. Warecka, Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, ALMAMER, Wyż-
sza Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2009, s. 260.
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wie ubranemu, czy też nie dysponującemu odpowiednią kondycją fizycz-
ną turyście4.

Poza tym nie zawsze, wybierając się na wypoczynek, ludzie pamię-
tają, że góry to nie tylko atrakcje turystyczne. Panują tam również 
pewne zasady, które należy poznać i bezwzględnie przestrzegać aby 
uniknąć niebezpieczeństwa.

Celem artykułu jest analiza wypadkowości w Beskidzie Wyspowym 
w latach 2007 – 2010. Analizie poddano okres czterech lat. Materiałami, 
z których czerpano informacje i na podstawie których dokonano przed-
miotowej analizy była dokumentacja wypadków prowadzona przez Gru-
pę Podhalańską GOPR, obejmującą zasięgiem swojego działania Beskid 
Wyspowy. Analiza została wzbogacona wywiadem kwestionariuszowym 
z ratownikiem pełniącym służbę w GP GOPR, Jerzym Kapłonem, w opar-
ciu o pytania zawarte w przygotowanym przez autorów kwestionariusza 
wywiadu odpowiednio ukierunkowanego na cel opracowania. 

Badaniami objęto obszar górski Beskidu Wyspowego. Oryginalna 
rzeźba terenu, łagodne i panoramiczne stoki górskie, liczne wyciągi nar-
ciarskie i wreszcie łatwość dojazdu, przyciągają w te strony coraz wię-
cej turystów, zarówno latem jak i zimą. Jednak wraz ze wzrostem ruchu 
turystycznego w Beskidzie Wyspowym, wzrasta również wypadkowość. 
Badania miały na celu doprowadzić do ustaleń, jakie są najczęstsze przy-
czyny wypadków, w jakim okresie jest ich najwięcej, jakie są konsekwen-
cje tych wypadków, a także jakie są czynniki wpływające na wypadki, 
zarówno te niezależne od człowieka, jak również te, do których człowiek 
w jakiś sposób się przyczynił. 

Niniejsze opracowanie ma również na celu ukazanie, jak bardzo waż-
na i odpowiedzialna jest praca ratowników GOPR-u, pełniących dyżu-
ry, przeważnie nieodpłatnie przez 24 godziny na dobę. Ludzie ci od-
znaczają się odwagą i profesjonalnością w niesieniu pomocy i ratunku 
zagrożonym turystom, bez względu na warunki pogodowe i czyhające 
na nich niebezpieczeństwa.

Charakterystyka Beskidu Wyspowego

Beskid Wyspowy to jedna z najbardziej charakterystycznych i najciekaw-
szych krajobrazowo grup górskich w Polsce. Dlatego też przyciąga licz-
nych miłośników górskich wędrówek i wypoczynku.

4  A Patryn., Zdrowie na szlaku, PZWL, Warszawa 1973, s. 65.
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W niniejszym rozdziale opisano położenie Beskidu Wyspowego, panu-
jący tam klimat, świat roślin i zwierząt, najważniejsze szczyty górskie oraz 
atrakcje turystyczne tego regionu.

Położenie

Beskid Wyspowy stanowi fragment fliszowych Karpat Zewnętrznych i jest 
częścią Beskidów Zachodnich położoną pomiędzy dolinami Raby a Ko-
tliną Sądecką5. Charakterystyczną cechą tego regionu jest występowanie 
pojedynczych szczytów, od czego zresztą pochodzi jego nazwa. 

Granice Beskidu Wyspowego od lat budzą kontrowersje i brak jest 
w tym temacie jednomyślności wśród geografów i autorów przewodni-
ków6. Dlatego w środowisku speleologicznym postanowiono ustalić prze-
bieg granic Beskidu Wyspowego, przyjmując niezmienne kryteria, jak 
np. morfologiczne i geologiczne, tj. naturalne cieki, działy wodne, przełę-
cze, obniżenia terenowe.

Beskid Wyspowy graniczy od zachodu z Beskidem Makowskim 
i na niewielkim odcinku z Beskidem Żywieckim. Od północy graniczy 
z Pogórzem Wiśnickim (które zwykle uznaje się za część pogórza Wielic-
kiego). Natomiast od wschodniej strony sąsiaduje z Pogórzem Rożnow-
skim a od południa z Gorcami i Beskidem Sądeckim.

Teren Beskidu Wyspowego leży w dorzeczu dwóch dużych rzek:
– Dunajec, do którego wpada rzeka Łososina i potoki: Czarna Woda, Smo-

lik, Słomka.
– Raba i jej najważniejsze dopływy: Mszanka, Trzemieśnianka, Krzczo-

nówka7.
Najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego jest Mogielica 

(1190 m n.p.m.). Kolejne szczyty to Ćwilin (1072 m n.p.m.), Jasień 
(1062 m), Modyń (1029 m n.p.m.), Luboń Wielki (1022 m n.p.m.), Śnież-
nica (1006 m n.p.m.), Szczebel (976 m n.p.m.), Lubogoszcz (968 m n.p.m.), 
Łopień (951 m n.p.m.). Oprócz pojedynczych wzniesień mamy również 
układy pasowe, jak np. pasmo Łososińskie (909 m n.p.m.) i grzbiet Cienia 
(829 m n.p.m.).

5  www.republika.pl, http://adamv0.republika.pl/www/obwpoloz01.html, [17.02.2015].
6  A. Matuszczyk, Beskid Wyspowy, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków 2004, s. 12.
7  M. Panek, Polska Góry, Kluszczyński, Kraków 2001, s. 20.
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Niezwykłego uroku dodają Beskidowi Wyspowemu przełęcze, a te 
najbardziej znane to: przełęcz Gruszowiec, przełęcz między Cichoniem 
i Ostrą oraz przełęcz Widmo.

Beskid Wyspowy położony blisko takich miast jak: Kraków, Tarnów, 
Bochnia jest atrakcyjnym celem wycieczek. Miasta Mszana Dolna i Li-
manowa stanowią lokalne centra turystyczne8. Beskid Wyspowy pomimo 
swojego ukształtowania jest dobrze zagospodarowany pod względem ko-
munikacyjnym. Z Nowego Sącza przez Mszanę Dolną do Rabki wiedzie 
główna szosa DK 28. Dojazdy do dalszych zakątków zapewnia sieć dróg 
gminnych i powiatowych, Nawet najwyżej położone przełęcze są dostępne 
dla zwiedzających9. Dzięki „Zakopiance” możliwe są szybkie połączenia 
komunikacyjne z Myślenicami i Krakowem.

Warunki klimatyczne

Beskid Wyspowy znajduje się w strefie klimatu przejściowego, typowego 
dla obszaru całej Polski. Jednakże występuje tu piętrowość klimatu, czyli 
obniżanie się temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Rejony do wyso-
kości 750 m n.p.m. znajdują się w obrębie piętra umiarkowanie ciepłego, 
a partie wzniesień od 750 – 1170 m n.p.m. należą do piętra umiarkowa-
nie chłodnego10. Charakterystyczne dla Beskidu Wyspowego, a zwłaszcza 
dla wschodnich jego rejonów jest zjawisko tzw. inwersji temperatury, czyli 
odwrócenia warunków termicznych. Sprawia to, że temperatura w do-
linach i kotlinach jest nawet do kilkunastu stopni niższa niż na stokach 
i grzbietach górskich, na skutek czego tworzą się tzw. „morza mgieł” z wy-
łaniającymi się szczytami górskimi11. Zjawisko to przyciąga turystów, za-
pewniając im niezapomniane doznania. Z drugiej jednak strony inwersje 
temperatury bardzo źle wpływają na uprawy rolne, gdyż przymrozki typo-
we dla tego zjawiska działają szkodliwie na procesy wegetacyjne.

W Beskidzie Wyspowym występuje duża ilość opadów atmosferycznych, 
tj. od 800 do 900 m w ciągu roku, głównie latem, a także duża częstotli-

8  R. Malarz, Polskie Góry, Kluszczyński, Kraków 2003, s. 50.
9  www.beskidwyspowy.com, http://www.beskidwyspowy.com/obiekty,107.html, [17. 02. 

2015].
10  W. Maciejczak, Mszana Dolna i okolice, Agencja wydawnicza „Argi”, Mszana Dolna 

2000, s. 43.
11  www.republika.pl, http://adamv0.republika.pl/www/pklimat.html, [17. 02. 2015].
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wość gwałtownych burz. Te zjawiska pogodowe niekorzystnie wpływają 
na ruch turystyczny. Wiosna jest tutaj zazwyczaj chłodna, lato niezbyt upal-
ne, za to jesień jest długa i zazwyczaj pogodna. Zima natomiast jest dość 
surowa, a śnieg utrzymuje się w górach od listopada do marca. Najcieplejszy 
okres przypada na miesiąc lipiec i na ten czas notuje się największą ilość 
opadów atmosferycznych. Najchłodniejszym natomiast miesiącem jest luty. 

Okresy długotrwałej pogody występują głównie we wrześniu i dlate-
go w tym miesiącu są najlepsze warunki do uprawiania turystyki pieszej 
w górach.

Obszar Beskidu Wschodniego wystawiony jest na działanie gwałtow-
nego wiatru halnego, docierającego od Tatr, który to wiatr powoduje w zi-
mie liczne zniszczenia drzewostanu, szybkie topnienie śniegu, a w pozo-
stałych porach roku przynosi pogorszenie pogody. 

Rosy na liściach, zmiana kolorytu nieba o wschodzie i zachodzie słoń-
ca, brak mgieł, polepszająca się widoczność zazwyczaj oznaczają spadek 
ciśnienia powietrza i zwiastuje wiatry oraz opady12.

Zagrożenia występujące w górach, ze szczególnym uwzględnieniem 
Beskidu Wyspowego

W niniejszym rozdziale opisano zagrożenia, na jakie narażeni są tury-
ści w górach. Oprócz zagrożeń natury obiektywnej, jak i tych zależnych 
od subiektywnych przesłanek, opisano również niebezpieczeństwa związane 
z uprawianiem sportów zimowych, bowiem najliczniejsze działania ratowni-
cze Grupy Podhalańskiej GOPR związane są właśnie z tymi aktywnościami.

Zagrożenia obiektywne

Osoby wyruszające w góry powinny wiedzieć, że mogą być narażone 
na wiele niebezpieczeństw ze strony sił natury. Powinny też racjonalnie 
ocenić swój stopień przygotowania, zdrowia i ogólnej kondycji organizmu.

Zagrożenia natury obiektywnej, to takie których niejednokrotnie nie 
można uniknąć13. Jednakże wiedza o tych zagrożeniach może pomóc 

12  W. Krygowski, Beskidy: Makowski (część wschodnia) – Wyspowy – Sądecki – Pogórze 
Rożnowskie i Ciężkowickie, Sport i Turystyka, Warszawa 1977, s. 19.

13  W. Łoboz, Zanim wyruszysz w góry, Biblioteczka Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie-
go, Nowy Sącz 2014, s. 23.
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we właściwej ocenie i podjęciu odpowiednich działań w sytuacji zagrożenia. 
Do najpoważniejszych zagrożeń w rejonie Beskidu Wyspowego należą:

– Mgła 

Często spotykane zjawisko górskie, gdy powietrze ulega ochłodzeniu, 
na skutek czego dochodzi do skraplania się nagromadzonej w nim pary 
wodnej. Taka sytuacja zachodzi, gdy powietrze oziębia się od podłoża wy-
chłodzonego po nocy. Beskid Wyspowy, który jest stosunkowo łatwym te-
renem dla turystów, zwłaszcza podczas ładnej pogody, w czasie mgły może 
być śmiertelnie niebezpieczny14. Zjawiska „morza mgieł”, tak podziwia-
ne w tych partiach gór, mogą stanowić zagrożenie dla turystów przeby-
wających w jego zasięgu. Gęstość mgły może być różna. Zazwyczaj waha 
się od kilku do kilkunastu metrów. Widoczność jest bardzo ograniczona, 
co utrudnia orientacje i właściwą ocenę sytuacji w terenie, zwłaszcza gdy 
na danym odcinku nie ma wyraźnego oznaczenia. Utrudniony jest rów-
nież kontakt wzrokowy i słuchowy pomiędzy uczestnikami marszu. Takie 
warunki mogą wywoływać uczucie strachu, a nawet paniki. Dlatego po-
ruszając się we mgle wskazane jest zachowanie spokoju, a także wzajem-
na asekuracja, zwłaszcza w przypadku śliskiego podłoża, co może mieć 
miejsce, gdy mgłom dodatkowo towarzyszy mżawka. Ponadto taka mgła 
w połączeniu z wiatrem może spowodować silne oziębienie ciała. Ważne 
jest, aby turyści zawsze wędrowali wyznaczonym szlakiem, gdyż w takiej 
sytuacji mają szanse zawrócić i powoli dotrzeć do punktu wyjścia.

– Wiatr 

Jest to zjawisko równie niebezpieczne jak mgła, szczególnie jak mamy 
do czynienia z  wiatrem halnym, który nadciąga w Beskid Wyspowy 
od strony Tatr. Silne porywy wiatru często utrudniają swobodne poru-
szanie się, oddychanie i spowalniają marsz. Wiatr ten może wywoływać 
u turystów złe samopoczucie, zwłaszcza u osób cierpiących na schorzenia 
serca, płuc, a także mających problem z ciśnieniem. Wrażliwe osoby nara-
żone są na silne napięcie nerwowe, prowadzące nawet do obniżenia spraw-
ności psychofizycznej organizmu. Ponieważ wraz ze wzrostem prędkości 

14  A. Patryn, Zdrowie na szlaku, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 
1973, s. 63.
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wiatru spada temperatura powietrza, zwiększa się niebezpieczeństwo utra-
ty ciepła w organizmie ludzkim, jak również niebezpieczeństwo odmro-
żenia, głównie odsłoniętych części ciała, zwłaszcza zimą, gdy wiatrom to-
warzyszą opady śniegu15. Turyści podróżujący szlakami wiodącymi przez 
las są narażeni na przygniecenia przez łamany wiatrem konar lub pień 
drzewa. Narciarze również powinni w czasie wiatru zachować szczególną 
ostrożność, z uwagi na powstające w tym czasie zaspy i nawisy śnieżne. 
Aby chronić się przed skutkami wiatru, turyści powinni mieć w swoim 
wyposażeniu kurtkę przeciwwiatrową, czapkę i rękawiczki.

– Burze i pioruny 

W okresie letnim, w upalne, bezwietrzne dni występują w górach przelot-
ne miejscowe burze o gwałtownej ulewie i silnych wyładowaniach atmos-
ferycznych. Padający jeszcze dość długo po burzy deszcz powoduje ochło-
dzenie powietrza16. Dlatego zupełnie łatwa w czasie suchej pogody trasa, 
pod wpływem opadów może stać się trudna do przejścia. Śliskie ścieżki 
stwarzają niebezpieczeństwo upadku, mokre buty i odzież utrudniają po-
ruszanie się. W tych warunkach przy spadającej temperaturze może dojść 
do szybkiego i silnego ochłodzenia ciała. Ulewnym deszczom towarzyszą 
dość często wyładowania atmosferyczne (pioruny). Jest to zjawisko nie-
bezpieczne, gdyż porażenie piorunem może grozić śmiercią. Dlatego tu-
ryści powinni być szczególnie wyczuleni na pewne symptomy zwiastujące 
nadejście burzy, takie jak: brzęczenie metalowych przedmiotów, jeżenie 
się włosów na głowie, ogniste miotełki. W przypadku takich sygnałów po-
winni jak najprędzej zawrócić z trasy, ewentualnie udać się w  kierunku 
schroniska, a jeżeli to niemożliwe powinni znaleźć odpowiednie miejsce 
celem przeczekania burzy. Takimi miejscami są np. najniżej położone do-
liny i kotliny, ale w bezpiecznej odległości od skał i cieków wodnych.

– Zimno 

W miarę wzrostu wysokości temperatura spada o 1 stopień Celsiusa 
na każde 100 metrów wzniesienia. Dlatego turysta wybierający się w góry 

15  B. Kuźma, Bądź bezpieczny w górach, Studenckie Koło Przewodników Górskich, Kra-
ków 2001, s. 11.

16  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, Sygnały z Gór, Wyd. 
Sport i Turystyka, Warszawa 1973, s. 344.
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powinien zadbać o odpowiednią odzież. Wprawdzie szczyty w Beskidzie 
Wyspowym nie należą do najwyższych, ale w przypadku wystąpienia do-
datkowych czynników pogodowych, takich jak wiatr, opady deszczu, może 
dojść do gwałtownego załamania pogody. Turyści powinni zatem wiedzieć, 
że niewłaściwy ubiór, brak zahartowania, nieodpowiednie postępowanie, 
może doprowadzić w takich warunkach do zbytniego ochłodzenia orga-
nizmu. Obniżenie temperatury ciała ludzkiego do +33 stopni powoduje 
już poważne zagrożenie dla zdrowia, w postaci apatii, zwolnienia pracy 
serca i osłabienia fizycznego17. Natomiast zimą, przebywanie dłuższy czas 
na zimnym wietrze, marsz po mokrym śniegu, często w przemoczonym 
obuwiu może narazić turystów na odmrożenia, zwłaszcza nieosłoniętych 
części ciała. Odmrożenia miejscowe zawsze spowodowane są przy jedno-
czesnym współoddziaływaniu zimna, wiatru, wilgoci i braku ruchu18. Aby 
zapobiec tym zagrożeniom, należy zaopatrzyć się w ciepłe skarpety, wy-
godne, nie ciasne obuwie. Nie należy odpoczywać w tych warunkach, gdyż 
tylko ruch powoduje szybsze krążenie krwi .

– Słońce i gorąco

Działanie promieni słonecznych może spowodować, przegrzanie organi-
zmu, zwane udarem cieplnym. Taki skutek może również wywołać gorą-
ce i wilgotne powietrze, nawet w dni bezsłoneczne. Zwłaszcza na wiosnę, 
kiedy promieniowanie słoneczne nasycone jest promieniami ultrafiole-
towymi. Przebywanie na słońcu wiele godzin może spowodować udar 
słoneczny19. Udarowi towarzyszą silne bóle głowy, zaczerwienienie twa-
rzy, nudności, gorączka, wymioty, a nawet utrata przytomności. W przy-
padku wystąpienia takich objawów należy natychmiast przerwać wę-
drówkę, umieścić chorą osobę w cieniu i podać do picia dużo płynów. 
Podczas marszu po nieosłoniętym przed słońcem terenie zwiększa się 
niebezpieczeństwo doznania oparzenia. Dlatego należy chronić twarz 
i odkryte części ciała preparatami z wysokimi filtrami przeciwsłonecz-
nymi. Należy natomiast unikać tłustych kremów, które zawierają dużą 
ilość wody i mogą tylko przyspieszyć oparzenie. Ważnym wyposażeniem 

17  B. Kuźma, op. cit., s. 11.
18  E. Jenny, Ratownik w górach, Sport i Turystyka, Warszawa 1982, s. 77.
19  J. Harmata, W. Lenkiewicz, Vademecum turysty narciarza, Sport i Turystyka, Warsza-

wa 1971, s. 114.
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w ekwipunku turysty są okulary z filtrem przeciwsłonecznym, chronią-
cym oczy przed uszkodzeniem wzroku, a zimą przed tzw. zjawiskiem 
śnieżnej ślepoty.

Zagrożenia subiektywne

Zagrożenia wewnętrzne, inaczej subiektywne są wynikiem zaniedbań, nie 
zachowania zdrowego rozsądku jak również lekceważącego traktowania 
gór. Dlatego wybierając się w góry, należy na wstępie wszystko zaplanować 
i dokładnie przygotować, gdyż wędrówkom mogą towarzyszyć różnego 
rodzaju zagrożenia i wypadki20. Dlatego uwzględnić należy takie aspekty 
jak: długość zaplanowanej trasy, skala trudności tej trasy, pora roku, a tak-
że znajomość terenu. Należy również zastosować się do pewnych ogólnych 
zasad, dzięki którym będziemy odczuwać komfort i dzięki którym mo-
żemy uchronić się przed niebezpieczeństwami związanymi z warunkami 
atmosferycznymi występującymi w górach21.

Na zagrożenia wewnętrzne składają się takie czynniki jak :

– Brak odpowiedniego wyposażenia 

Wybierając się w góry należy ubrać się odpowiednio, a także zabrać rze-
czy, które będą w stanie zapewnić przynajmniej minimalny poziom bez-
pieczeństwa i pozwolą przetrwać w trudnych warunkach. Takim ważnym 
elementem wyposażenia jest plecak, ze stelażem wewnętrznym zapewnia-
jącym stabilność. Materiał plecaka powinien być odporny na rozdarcia 
i nieprzemakalny. Drugim niezbędnym elementem zapewniającym kom-
fort marszu są odpowiednie buty. Ważne, aby posiadały w miarę sztyw-
ną, nie ślizgającą się podeszwę, wyższą cholewkę chroniącą staw skokowy, 
aby były w miarę wodoodporne, wskazane również, aby miały membra-
nę i specjalne wkładki w podeszwach tzw. „absorbery” chroniące kola-
na i kręgosłup przed wstrząsami. Koszula, bielizna powinny być wyko-
nane z materiałów termoaktywnych, które szybko schną, są przewiewne 
i lekkie. Niezbędne jest zabranie czegoś ciepłego, aby ochronić organizm 
w przypadku spadku temperatury, wiatrów. W tej sytuacji najlepiej spraw-
dzają się tzw. polary, które są lekkie i posiadają właściwości oddychające. 
Jednym z najważniejszych elementów ubioru jest kurtka przeciwdeszczo-

20  GOPR, Bezpieczna zima w górach, Pascal, Bielsko-Biała 2005, s. 4.
21  W. Łoboz, op. cit., s. 8.
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wa i przeciwwiatrowa. Aby uchronić się przed udarem słonecznym lub 
oparzeniami, należy zabierać ze sobą czapki, chustki, okulary przeciwsło-
neczne, kremy z filtrem. 

Natomiast zimą, kiedy proces wychłodzenia organizmu następuje dużo 
szybciej najlepszą metodą chroniącą przed utratą ciepła jest ubiór na tzw. „ce-
bulkę”, czyli wielowarstwowo. Należy pamiętać o czapkach i rękawiczkach.

– Brak dodatkowego wyposażenia 

Dodatkowe wyposażenie powinno obejmować mapę i kompas – niezbęd-
ne elementy, w przypadku, gdy wybieramy się w obcą trasę, a także z uwagi 
na zmienność pogody, głównie możliwość wystąpienia mgieł. Kolejnym 
niezbędnym wyposażeniem jest apteczka – na wypadek chwilowych nie-
domagań lub skaleczeń. Następnie – „niezbędnik” obejmujący zapasowe 
sznurówki, agrafkę, nici, ostry nóż i inne. Koniecznym przedmiotem jest 
latarka, najlepiej zakładana na głowę, a także gwizdek na wypadek wzy-
wania pomocy. Dalej – folia NRC chroniąca przed wychłodzeniem, zega-
rek, dzięki któremu właściwie ocenimy czas powrotu przed zapadającym 
zmierzchem, wreszcie telefon komórkowy, który jest najlepszym łączni-
kiem w przypadku konieczności wezwania pomocy.

– Brak przygotowania kondycyjnego

Ponieważ wyjście w góry wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym, 
należałoby ocenić stan zdrowia i siły swoje jak i swoich współtowarzyszy, 
a głównie dzieci i osób starszych. Dlatego wskazane jest aby przynajmniej 
2 – 3 tygodnie przed wielokilometrową wyprawą uprawiać trening w for-
mie pieszych wycieczek, np. za miasto. Taki trening zmobilizuje mięśnie 
kończyn dolnych do większego wysiłku zwiększając ich wydolność dyna-
miczną22. Należy też pamiętać, że turystykę górską można uprawiać przy 
dobrym stanie zdrowia, wysokiej wytrzymałości organizmu, niewrażliwo-
ści na wysokości i przepaście. Dlatego chcąc uprawiać turystykę górską, 
powinno poddawać się okresowym badaniom lekarskim, najlepiej przez 
lekarza sportowego23.

22  A. Patryn, op. cit., s. 52.
23  T. Chludziński, Zdrowo i cało na wycieczce, CRZZ, Warszawa 1970, s. 24.
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– Zła organizacja i prowadzenie wycieczek

Przed podjęciem decyzji o wyjściu w góry warto zastanowić się, czy mamy 
dostateczne doświadczenie, zwłaszcza, gdy zamierzamy poprowadzić grupę. 
Aby odpowiednio zaplanować taką wycieczkę należałoby sięgnąć po prze-
wodniki, mapy turystyczne, skorzystać z usług informacji turystycznej oraz 
serwisów internetowych. Należy dobrze ocenić przygotowanie wszystkich 
uczestników, ustalić dokładnie miejsce i czas pobytu, przebieg szlaku tury-
stycznego (stopień trudności, właściwości terenu, miejsca noclegowe), loka-
lizacje obiektów awaryjnych, alternatywne drogi powrotu.

– Złe decyzje w obliczu zagrożenia 

W sytuacji zagrożenia ważne jest nie tylko doświadczenie, ale również 
odpowiednie przygotowanie na taką okoliczność, zdrowy rozsądek i kie-
rowanie się ogólnie przyjętymi zasadami w takich sytuacjach. Dlatego 
wychodząc w góry, należy pozostawić informację w domu, u znajomych, 
czy w schronisku o wybranej trasie oraz godzinie powrotu. Nigdy nie po-
winno zmieniać się trasy, chyba, że wymagają tego względy bezpieczeń-
stwa, a w takiej sytuacji należy powiadomić osoby zainteresowane. Przede 
wszystkim nigdy nie należy lekceważyć żadnego niebezpieczeństwa i ra-
cjonalnie oceniać własne możliwości. Jeżeli mimo ostrożności zdarzy się 
wypadek  – należy zachować spokój. Osobę ranną powinno ułożyć się 
w bezpiecznej pozycji, w widocznym miejscu, pod opieką, a następnie sy-
gnałami przyjętymi w górach należy wezwać na pomoc GOPR24.

– Brak wyobraźni i brawura

To są najczęstsze przyczyny wypadków w górach. Turyści przekonani 
o swoich możliwościach i doświadczeniu często zbaczają z wyznaczonego 
szlaku, zapominając, że jest on poprowadzony optymalnie pod względem 
bezpieczeństwa i wysiłku na pokonanie trasy. Niestety brawura jest rów-
nież przyczyną licznych wypadków na stokach narciarskich. Miłośnicy 
tego sportu przeświadczeni o swoich świetnych sprawnościach narciar-
skich często nie zwracają uwagi na niekorzystne warunki zarówno klima-

24  J. Kowalik, Turystyka rodzinna, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, War-
szawa 1982, s. 93.
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tyczne jak i terenowe, poza tym poruszają się trasami leśnymi nie przezna-
czonymi do zjazdu i zapominaj również o tym, że na stoku są jeszcze inni 
narciarze. Dlatego dochodzi do niefortunnych upadków, a także zderzeń 
skutkujących złamaniami, okaleczeniami i innymi kontuzjami ciała. 

Zagrożenia dla narciarzy

Narciarstwo uprawiane zimą, gdy warunki klimatyczne mają dobry 
wpływ na ludzki organizm, hartuje, odświeża, usprawnia cały organizm25. 
Nie można pominąć problemu związanego z zagrożeniami dla narciarzy, 
z uwagi na fakt, że to właśnie wśród tej grupy turystów dochodzi do naj-
częstszych wypadków. Z przyczyn obiektywnych należy wymienić:
– warunki pogodowe, takie jak chociażby kurza ślepota śnieżna, wiatry, mgły, 

opady śniegu. Również śnieg bywa niebezpieczny dla narciarzy, a zwłasz-
cza puch – nie związany śnieg oraz związany śnieg w temperaturze poniżej 
zera, przy słabym wietrze. Puch wymaga wolnego brnięcia w śniegu26.

– warunki terenowe związane z ukształtowaniem terenu, na którym wy-
znaczone są trasy narciarskie, a więc różnego rodzaju stromizny, zwęże-
nia trasy, uskoki, a także muldy śnieżne.

– zagrożenia spowodowane przez innych narciarzy, a głównie tych, którzy 
mają słabe doświadczenie i tych, którzy jeżdżą brawuro.

Natomiast zagrożenia wewnętrzne wynikają min. z takich przesłanek jak:
– złe możliwości kondycyjne, będące wynikiem nieodpowiedniego przy-

gotowania do sezonu narciarskiego. Dlatego turyści, którzy mają zamiar 
wyruszyć na szlaki narciarskie, powinni pamiętać o tzw. „suchej zapra-
wie”, tj. specjalnych ćwiczeniach wzmacniających mięśnie nóg i rąk27;

– predyspozycje psychiczne narciarza, do których zaliczyć należy m.in. lęk 
wysokości, lęk przestrzeni, lęk przed szybkością;

– umiejętności techniczne jazdy, a także odpowiednio przygotowany 
sprzęt narciarski. Przed sezonem obowiązkowo należy nasmarować nar-
ty. Kto nie wie, jak to zrobić, powinien skorzystać z wyspecjalizowanych 
usług serwisu28;

25  Z. Kresek, A. Matuszczyk, J. Ormicki, W. A. Wójcik, R. Zadora, Na górskich szlakach, 
Tatry, Beskidy, Pieniny, Wierchy, Kraków 2000, s.1.

26  G. Hattingh, Wspinaczka, Galaktyka, Łódź 1999, s. 129.
27  R. Frey, L. Manicki, Na turystycznym szlaku, Iskry, Warszawa 1962, s. 129.
28  GOPR, op. cit., s. 7.
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– znajomość i przestrzeganie tzw. „katalogu narciarza” obejmującego min. 
takie aspekty jak: odpowiedni wybór trasy według trudności stosownie 
do umiejętności technicznych, właściwe wyprzedzanie, zatrzymywanie 
się, a także prawidłowe zachowanie w razie wypadków29.

Wypadkowość w Beskidzie Wyspowym w latach 2007 – 2010

Niniejszy rozdział obejmuje badania i analizy wypadkowości na terenie 
obszaru Beskidu Wyspowego na przestrzeni lat 2007 – 2010. Zostały one 
przeprowadzone na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Grupę 
Podhalańską GOPR. 

Analizowane wypadki związane były z działalnością ratowniczą Grupy 
Podhalańskiej GOPR, obejmującą akcje ratownicze, interwencje i wypra-
wy ratunkowe połączone wielokrotnie z poszukiwaniami. 

Wypadki w latach 2007-2010
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Rys. 1. Liczba wypadków na terenie Beskidu Wyspowego w latach 2007‒2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Grupy Podhalańskiej GOPR

Jak wynika z dokumentacji GP GOPR, każda działalność ratownicza 
została zarejestrowana, najczęściej w postaci krótkiego zapisu. Obejmował 
on informacje o dacie, rodzaju zdarzenia, ewentualnych obrażeniach po-
szkodowanego i charakterze udzielonej pomocy. W roku 2007 odnotowa-
no 195 wypadków, w roku 2008 było ich 208, w roku 2009 liczba zwiększy-

29  www.karpacz.com.pl, http://www.karpacz.com.pl/naszlaku/17/bezpieczenstwo_na_
stoku_poradnik_gopr, [07. 03. 2015].
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ła się do liczby 527, a w roku 2010 wynosiła 498. Łącznie takich wypadków 
na obszarze Beskidu Wyspowego w latach 2007‒2010 odnotowano 1428 
(rys. 1).

Interwencje ratownicze polegają na krótkotrwałym działaniu ratow-
ników, bez konieczności zorganizowania transportu dla osoby ratowanej. 
Podczas interwencji ratownicy udzielają pomocy poszkodowanemu, któ-
ry doznał lekkiego urazu. Poszkodowany bardzo często sam przychodzi 
do dyżurki ratownika z prośbą o pomoc. Ratownicy dokumentują je sto-
sownym raportem w postaci kart wypadku. Jak wynika z rys. 2, w latach 
2007  – 2008 liczba przeprowadzonych interwencji była niewielka, gdyż 
w 2007 r. wynosiła 30, a w 2008 r. 26 interwencji. Natomiast w 2009 roku 
nastąpił radykalny wzrost interwencji do 120, po czym w roku 2010 licz-
ba interwencji spadła do 95, ale nadal utrzymywały się one na wysokim 
poziomie w porównaniu z latami 2007 – 2008. Ta tendencja wzrostowa 
przeprowadzonych interwencji świadczy o wzroście wypadków w górach, 
ale tych nie skutkujących poważnymi obrażeniami ciała, wymagającymi 
transportu osób pokrzywdzonych.
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Rys. 2. Liczba interwencji na terenie Beskidu Wyspowego w latach 2007 – 2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Grupy Podhalańskiej GOPR

Wyprawa ratunkowa – to działanie ratownicze i poszukiwawcze, w tym 
poszukiwanie i transport ofiar wypadków, w której bierze udział co naj-
mniej trzech ratowników, a czas jej trwania przekracza 2 godziny. Może 
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to być również działanie z użyciem śmigłowca. Wyprawa wymaga rapor-
towania przez ratowników przy użyciu karty wypadku. 

Na rys. 3 przedstawiono ilość wypraw w poszczególnych latach. O ile 
w 2007 roku przeprowadzono 2 wyprawy, to w 2008 r. nastąpił wzrost 
do 5 wypraw. W kolejnym 2009 roku odnotowano spadek do 4 wypraw, 
a w 2010 roku przeprowadzono tylko jedną wyprawę. Prawie w każdym 
przypadku wyprawy połączone były z poszukiwaniami zaginionych tury-
stów i trwały znacznie dłużej niż 2 godziny. Trzy wypadki były śmiertelne. 

Ratownicy w takich akcjach dysponują specjalistycznym sprzętem ra-
towniczym, utrzymują stały kontakt z bazą i z ratownikami medycznymi.
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Rys. 3. Liczba wypraw ratunkowych na terenie Beskidu Wyspowego w latach 2007‒2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Grupy Podhalańskiej GOPR

Rys. 4 obrazujący wypadki na stokach narciarskich wskazuje na wyraź-
ne tendencje wzrostowe w przypadku wszystkich stacji narciarskich. 

Najwięcej wypadków zarejestrowano na stokach Stacji Narciarskiej La-
skowa-Kamionna. Jest to stacja o największej przepustowości narciarzy 
i snowboardzistów, stąd tak wysoka liczba wypadków. Najwięcej wypad-
ków tj. 151 zarejestrowano w  2009 roku i nieco poniżej 140 wypadków 
było w 2010 roku.

Najmniejszą ilość wypadków odnotowano na stoku narciarskim w Li-
manowej. O ile bardzo wyraźnie zaznacza się wzrost wypadkowości w po-
szczególnych latach w przypadku stoków narciarskich stacji Limanowa 
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i Laskowa-Kamionna, o tyle na stoku narciarskim stacji Śnieżnica w Kasi-
nie Wielkiej ten wzrost jest stopniowy i mało zauważalny. 

Do wzrostu wypadków na stokach przyczynia się nie tylko zwiększają-
ce się zainteresowanie sportami zimowymi, ale głównie brawurowa jazda 
i nieprzestrzeganie zasad „kodeksu narciarza”.

Wypadki na stokach narciarskich w latach 
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Rys. 4. Liczba wypadków na stokach narciarskich w Beskidzie Wyspowym w Latach 
2007‒2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Grupy Podhalańskiej GOPR

Akcja ratunkowa  – to zorganizowane działanie zespołu ratowników, 
co najmniej dwóch wymagające zorganizowania transportu osoby ratowa-
nej do miejsca przekazania jej pogotowiu ratunkowemu. Akcja wymaga 
raportowania przy pomocy karty wypadku.

W 2007 r. Grupa Podhalańska GOPR przeprowadziła 33 akcje ratow-
nicze, a w roku 2008 zrealizowała 45 takich akcji, tj. o 12 akcji więcej niż 
w roku ubiegłym. 

Trudno wyjaśnić tak radykalny wzrost ilości przeprowadzonych akcji 
ratowniczych w 2009 r. w stosunku do roku 2007. Na pewno jedną z przy-
czyn był wzrost liczby turystów odwiedzających góry. Inną przyczyną mo-
gły być trudne warunki atmosferyczne panujące w 2009 roku, w którym, 
w okresie letnim odnotowano liczne opady deszczu i burze, a w okresie zi-
mowym niskie temperatury powodujące zamarzanie i oblodzenie stoków 
narciarskich, w następstwie czego dochodziło do licznych kontuzji u osób 
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korzystających z górskich atrakcji. Kolejną, częstą przyczyną wzrostu ilo-
ści wypadków jest lekkomyślność i brawura turystów.

Natomiast w 2009 nastąpił radykalny wzrost ilości przeprowadzo-
nych akcji do 103. W kolejnym roku 2010, odnotowano o 14 akcji więcej, 
tj. łącznie 117 akcji ratowniczych (rys. 5).
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Rys. 5. Liczba akcji ratowniczych w Beskidzie Wyspowym w latach 2007‒2010

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Grupy Podhalańskiej GOPR

Podsumowanie analizy wypadkowości

Z zestawień danych tabeli 1 wynika, że w latach 2007 – 2010 z przeprowa-
dzonych przez Grupę podhalańską GOPR działań ratowniczych, najwięcej 
było akcji ratunkowych – 299 i interwencji – 265. Natomiast wypraw ra-
tunkowych przeprowadzono tylko 12. 

Zdecydowana większość akcji i interwencji została przeprowadzona 
w porze zimowej na stokach narciarskich. Tak wysokie dane liczbowe 
pozwalają wysnuć wnioski, że sporty zimowe uprawiane na stokach nar-
ciarskich wciąż traktowane są przez narciarzy i snowboardzistów jako re-
kreacja bez ograniczeń i bez przestrzegania reguł obowiązujących na sto-
kach. Jak wynika z wywiadów najczęstsze interwencje i akcje ratunkowe 
przeprowadzane są w okresie ferii zimowych, a także podczas niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych, tj. przy intensywnych opadach śniegu, 
mgły ograniczających widoczność. Najczęściej wypadkom ulegali turyści 
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w przedziale wiekowym od 20 – 35 lat, ale nie brakowało również wypad-
ków z udziałem młodzieży i dzieci. Żadne jednak okoliczności nie uspra-
wiedliwiają bezmyślności i lekceważącego podejścia człowieka.

Tabela 1. Zestawienie liczby poszczególnych wypadków 
i działań ratowniczych w latach 2007 – 2010

Rodzaj Akcje  
ratunkowe

Wyprawy 
ratunkowe Interwencje Wypadki 

śmiertelne

Ilość 
wszystkich 

działań
Razem 299 12 273 3

587

W tym  
w terenie 26 12 8 3

W tym  
na stokach  

narciarskich
273 0 265 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Grupy Podhalańskiej GOPR

Zakończenie

Beskid Wyspowy pomimo łagodnych stoków górskich i umiarkowanego 
klimatu jest dość niebezpieczny, a ponieważ swoją atrakcyjnością przy-
ciąga coraz więcej turystów, z roku na rok wzrasta liczba wypadków z ich 
udziałem. Na zdarzenia losowe mają wpływ m.in. warunki obiektywne, 
głównie pogodowe, które dla turystów bywają dużym zaskoczeniem i po-
wodują dezorientację w terenie. Jeżeli występują one w parze z nieznajo-
mością zasad górskich, dochodzi do zdarzeń wymagających interwencji 
ratowniczych Grupy Podhalańskiej GOPR. 

Na szlakach górskich zdarzają się omdlenia i zachorowania spowodo-
wane zmianą ciśnienia, brakiem odpowiedniej ilości płynów i pożywie-
nia, udarami słonecznymi. Turyści niejednokrotnie lekceważąco traktują 
sprawę odpowiedniego ubioru, a głównie stabilnego obuwia chroniącego 
kostkę przed zwichnięciem i złamaniem. Zdarzają się turyści, którzy zba-
czają z wytyczonych szlaków, chcąc poznać inne rejony. Brak map, kom-
pasów, nawigacji powoduje, że nie są wstanie określić swojego położenia, 
co utrudnia akcję ratowniczą. Najwięcej wypadków jest w okresie zimo-
wym na stokach górskich. Najczęstszą przyczyną tych wypadków jest bra-
wura i brak wyobraźni. Częstą przyczyną jest również rozwijanie przez 
narciarzy nadmiernej prędkości, czemu niejednokrotnie towarzyszy brak 
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umiejętności narciarskich, jak również słabe przygotowanie kondycyjne 
do tego sportu zimowego. Do wypadków dochodzi również z powodu 
zjeżdżania z tras, przeważnie w rejony leśne. Problem nadmiernej prędko-
ści dotyczy również snowboardzistów, którzy często zajeżdżają drogę nar-
ciarzom. Dlatego zdaniem ratowników GP GOPR powinny powstać przy 
wszystkich stacjach narciarskich odrębne trasy zjazdowe dla tych miłośni-
ków sportu. Częstą przyczyną wypadków jest zderzenie się przez dwóch 
narciarzy na stoku. Brakiem wyobraźni odznaczają się również narciarze 
zatrzymujący się na środku tras zjazdowych. W powyższych sytuacjach ra-
townicy GP GOPR udzielają tak zwanej przedmedycznej pomocy do cza-
su przyjazdu pogotowia. Najczęstszymi urazami ciała są skręcenia lub zła-
mania stawów skokowych i kolanowych, zwichnięcia stawów barkowych, 
łokciowych, rzadziej zdarzają się urazy kręgosłupa i głowy. Aby zmniejszyć 
ilość wypadków na stokach wprowadzono obowiązek posiadania kasków 
dla dzieci, wprowadzono również dyżury policji na stokach. 

Szeroką działalność profilaktyczną prowadzą ratownicy GP GOPR, któ-
rzy w szkołach mają spotkania z młodzieżą, wygłaszają pogadanki, a także 
organizują wycieczki dydaktyczne z przewodnikiem „goprowcem”. Takie 
inicjatywy mają na celu wpojenie dzieciom i młodzieży zasad właściwego 
zachowania w górach zarówno w okresie letnim jak i zimowym.
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Abstract 

Nowadays, strength training is the foundation of modern specialized 
training. Without a proper pre-workout with strength training, it is im-
possible to safely and properly carry out any form of physical activity. 
For proper and safe structure of our muscles we need good and healthy, 
i.e. safe nutrition. Nutrition in strength training is a key element in pro-
viding the right nutrients and supplements. A proper and well-balanced 
diet is very important.

Professional players use strict nutrition rules, proper nutrition and hy-
dration during the training process for an efficient and safe functioning 
of the body.

Energy, building and nutritional substrates of athletes and individuals 
dealing with weight training are very important and crucial for the safe 
functioning of our body both during and after the workout. Therefore, it is 
worth looking at and analyzing the relevant literature in this subject matter. 

Keywords: safe nutrition, modern and safe strength training, nutrition 
and supplementation, energy and building substrates 
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Abstrakt

W dzisiejszych czasach trening siłowy to podstawa, na której jest zbudo-
wany nowoczesny trening specjalistyczny. Bez należytego wstępnego przy-
gotowania treningowego, treningiem siłowym niemożliwe jest bezpieczne 
i właściwe przeprowadzenie jakiejkolwiek formy aktywności fizycznej. Dla 
odpowiedniej i bezpiecznej struktury rozwoju naszych mięśni potrzebne 
jest dobre i zdrowe, tzn. bezpieczne odżywienie. Żywienie w treningu siło-
wych jest podstawowym elementem dostarczającym właściwych składni-
ków odżywczych i wspomagających. Odpowiednio i dobrze zbilansowana 
dieta jest bardzo ważna. 

Zaawansowani zawodnicy stosują restrykcyjne zasady żywienia, wła-
ściwą suplementację i nawodnienie organizmu w procesie treningowym 
dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania organizmu.

Substraty energetyczne i budulcowe oraz żywieniowe zawodników 
i osób zajmujących się treningiem siłowym są bardzo istotne i ważne dla 
bezpiecznego funkcjonowania naszego organizmu tak w czasie treningu, 
jak i długo po jego zakończeniu. Dlatego też warto się przyjrzeć i przeana-
lizować stosowną literaturę w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: bezpieczne odżywianie, nowoczesny i bezpieczny tre-
ning siłowy, składniki odżywcze i wspomagające, substraty energetyczne 
i budulcowe

Wstęp

W dzisiejszej epoce nowoczesnych i różnorodnych form wszechstronnego 
treningu, trening siłowy we wszelkiego rodzaju dyscyplinach sportowych, 
ówczesnych form fitness i rekreacji ruchowej to podstawa, na której jest 
zbudowany cały proces nowoczesnego treningu specjalistycznego (kwa-
lifikowanego). Każda forma ruchu wymaga siły i bezpiecznej formy jej 
kształtowania, bez której nie jesteśmy w stanie podołać złożonym zada-
niom celowym kształtowania prawidłowego tych form, a brak odpowied-
nio ukształtowanej siły jest przyczyną wielu kontuzji czy też kalectwa.

Każda pora roku wyzwala w nas nowe siły i pobudza do coraz to now-
szych form aktywności ruchowych. Dlatego też bez należytego wstępnego 
przygotowania treningowego, gdzie trening siłowy jest dużym procentem 
składowym całego procesu przygotowawczego, niemożliwe jest bezpiecz-
ne i przyjazne dla człowieka przeprowadzenie jakiejkolwiek formy aktyw-
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ności. Naglak uważa siłę za rzeczywisty i mierzalny parametr motoryki 
człowieka1, Zaciorski definiuje ją jako zdolność do pokonywania oporu 
zewnętrznego lub jako przeciwdziałanie mu kosztem wysiłku mięśniowe-
go2 a Fidelus określa ją jako cechę motoryczności ujawniającą się w postaci 
maksymalnej siły (moment siły) poszczególnych grup mięśniowych3. Dla-
tego też dla odpowiedniej struktury rozwoju naszych mięśni potrzebne 
jest dobre i zdrowe, tzn. bezpieczne odżywienie dla sprostania wszelkim 
trudom późniejszych i złożonych aktywności fizycznych.

Wg Mizera4 i Pilsa5 trening siłowy utożsamiany dość często w obiego-
wej opinii z nudnym i długotrwałym treningiem specjalistycznym. Zdaje-
my sobie jednak sprawę, iż w sportach siłowych typu podnoszenie cięża-
rów, trójbój siłowy, oraz „sporty sylwetkowe”, takie jak kulturystyka, czy 
fitness, jest trudno osiągnąć sukces bez dobrze ułożonej diety, która musi 
być wspomagana odpowiednimi suplementami. Żywienie w treningu siło-
wych jest podstawowym elementem, bez którego dostarczenie właściwych 
składników odżywczych i wspomagających, oraz odpowiedniej ilości pły-
nów, nie przyniesie zakładanych celów, a niekiedy może spowodować ne-
gatywne skutki zdrowotne6. Odpowiednio i dobrze zbilansowana dieta jest 
równie ważna tak dla sportowców wyczynowych jak i osób trenujących 
rekreacyjnie. Osoby regularnie uprawiające różnego rodzaju sporty siłowe 
zmuszone są do racjonalnego i bezpiecznego żywienia. Kulturyści często 
przeliczają i bilansują swoje pokarmy pod względem kalorycznym i ener-
getycznym tak, aby z jednej strony trenując nie musieli redukować swojej 
masy a z drugiej strony aby spożywając zbyt kaloryczne posiłki nie dopro-
wadzili się do otyłości. 

Najbardziej zaawansowani zawodnicy stosują restrykcyjne zasady 
żywienia zmuszeni są do przestrzegania ścisłych terminów czasowych 
niekiedy spożywając posiłki nawet nocą. Na wysokim poziomie sporto-
wym wymagana jest właściwa suplementacja, odpowiednio dopasowana 
do danej specyfikacji sportowej, a także do określonej specyfiki treningu 
1  Z. Naglak, Metodyka trenowania sportowca, Wrocław 1999, s.164.
2  W.A. Zaciorski, Kształtowanie cech motorycznych sportowca, SiT, Warszawa 1970.
3  K. Fidelus, Próba ustalenia podstawowych czynników motorycznych wpływających na re-

zultat sportowy [w] Roczniki Naukowe AWF w Warszawie, 1972, 16, 143–160. 
4  Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa. 
5  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice. 
6  K. Mizera, W. Pilis, Znaczenie żywienia w sportach siłowych w różnych fazach ontogene-

zy człowieka, Medicina Sportiva Practica, Tom 9, Nr 4: 73‒84, 2008 Medicina Sportiva.
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siłowego, charakterystycznego dla określonej dyscypliny7. Wg fachowców 
w tej dziedzinie suplementy powinny być też odpowiednio dobrane dla 
każdego zawodnika z osobna, bowiem różne organizmy posiadają różną 
na nie wrażliwość8.

Taki układ suplementów sprzyja szybszemu przyswajaniu produktów 
przez organizm tak,  aby uzupełniając brakujące składniki nie obciążać 
nadmiernie przewodu pokarmowego. Trzeba również pamiętać o odpo-
wiednim nawodnieniu organizmu w procesie treningowym. Odpowiednie 
nawodnienie płynowe całego organizmu w czasie intensywnego trenin-
gu da nam duży komfort pracy i nie doprowadzi do nadmiernej utraty 
płynów (ok. 1‒1,5 litra wody na godzinę), a w efekcie końcowym sprawi, 
że nasz organizm będzie sprawne i bezpieczne funkcjonował 9.

Substraty energetyczne i budulcowe oraz żywieniowe zawodników 
i osób wyczynowo uprawiających sporty siłowe są niezwykle szerokie. 
W związku z powyższym warto się im przyjrzeć i przestudiować stosowną 
literaturę w tym zakresie. 

Białko a trening siłowy

Wg Andersona i Sharpa oraz powszechnie dostępnej wiedzy białko stano-
wi ok. 15‒20% masy naszego ciała oraz osiąga 55‒56% części z całej suchej 
masy. Białko, a w szczególności zawarte w nich aminokwasy, stanowią pod-
stawowy materiał budulcowy i regeneracyjny naszego organizmu. Więk-
szość aminokwasów, bo aż 22, bierze czynny udział w syntezie białek w na-
szym organizmie. W sportach gdzie siła dominuje a masa mięśniowa ciała 
jest bardzo ważna, niezbędne jest ciągłe uzupełnianie zwiększonych ilości 
aminokwasów, co zwiększa syntezę białek kurczliwych. Dynamika treningu 
przy nadmiernym obciążeniu organizmu sprawia, że w naszym organizmie 
dochodzi do katabolicznego procesu rozpadu białek ustrojowych z równo-
czesnym pojawianiem się tzw. stanu przetrenowania organizmu10.

W codziennej diecie sportowców uprawiających sporty siłowe typu kul-
turystyka, trójbój siłowy lub podnoszenie ciężarów dla dobrego i bezpiecz-
7  Ibidem, s.74.
8  Por., P.M. Clarkson,  Nutrition forimproved sports performance: Current issues on er-

gogenic aids, Sports Med. 1996; 21:293‒401. 
9  Por., A.E. Jeukendrup, S. Aldred, Fat supplementation, health, and endurance perform-

ance, Nutrition. 2004, 20(7‒8):678‒88. 
10  Por., D.E. Anderson, R.L. Sharp, Effect of muscle glycogen depletion on protein catabol-

ism during exercise, Med Sci Sports Exerc, 1990, 22(2):59. 
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nego funkcjonowania naszego organizmu wskazana jest wręcz zwiększona 
podaż białka. Zaś z drugiej strony zbyt duża ilość białka w naszym menu 
może doprowadzić do intensywnego jego rozkładu co sprawi zwiększoną 
ilość wydalanych związków azotowych i spowoduje dodatkowe nadmier-
ne obciążenie nerek i wątroby. Może doprowadzić też do zaburzenia meta-
bolicznego organizmu, nadmiernym zakwaszeniem, a nawet pojawieniem 
się różnych stanów chorobowych.

Wg Mizery i Pilsa, Maughan wskazał na brak istnienia dowodów jakiej-
kolwiek szkodliwości dla zdrowia faktu nadmiernego spożywania białka 
przez sportowców w treningu siłowym11. Ilość spożywanego białka w tre-
ningu siłowym jest bardzo różna i zależy ostatecznie od wieku, rodzaju 
uprawianej dyscypliny sportowej i indywidualnych cech samego zawodni-
ka. Wg powyższych autorów w powszechnie dostępnej literaturze właści-
wa i bezpieczna ilość białka w różnych sportach kształtuje się następująco: 
sporty walki – 2,1‒2,5 g/kg m.c./dzień, lekka atletyka -2,2‒2,5 g/kg m.c./
dzień, narciarstwo- 2,1‒2,3 g/kg m.c./dzień, łyżwiarstwo- 2 g/kg m.c./
dzień, gry sportowe -2,2‒2,4 g/kg m.c./dzień, kolarstwo  – 2,6‒2,8 g/
kg m.c./dzień12. 

Tarnopolsky i inni twierdzą, że biegacze długodystansowi dzienne mi-
nimum białkowe mają na poziomie 1,5‒1,8 g/kg m.c./dzień13. Wg Mizera 
i Pilsa trafne określenie dziennej dawki białka dla sportowców ćwiczących 
trening siłowy zależy od: wieku, dyscypliny sportu oraz okresu treningo-
wego zawodnika. Wg Kowaluka i Sacharuka ilość spożywanego białka dla 
kulturystów  i sztanglistów powinna być w przedziale 1,7‒3,0 g/kg m.c./
dzień14, zaś według Dragana i innych może oscylować w granicach 4 g/
kg m.c./dzień15. 

Wg powyższych autorów człowiek o przeciętnej aktywności fizycznej, 
który nie uprawia sportu i nie pracuje zbytnio obciążony fizycznie winien 

11  Por., R.J. Maughan, Odżywianie w sporcie: wydatkowanie energii i bilans energetyczny, 
Med Sport, 1999, 3 (suppl.1): 93‒100. 

12  Por., I. Celejowa, Żywienie w sporcie, PZWL, Warszawa 2008. 
13  L.J. Tarnopolsky, J.D. MacDougall, SA Atkinson, M.A. Tarnopolsky, J.R. Sutton, Gender 

differences in substrate for endurance exercise, J Appl Physiol. 1990, 68(1):302‒8. 
14  G. Kowaluk, J. Sacharuk, Kulturystyka. Metody treningu, żywienia, odnowy biologicz-

nej, Arte, Biała Podlaska, 30, 2004. 
15  G.I. Dragan, A. Vasiliu, E. Georgescu,  Effect of increased supply of protein on elite 

weight-lifters. [in:] Milk Protein,T.E. Galesloot and B.J. Tinbergen (Eds). Wageningen. 
The Netherlands: Pudoc, 1985, s. 99‒103.
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zużywać w ilości 1g/kg m.c./dzień białka. Nazywa się to  funkcjonalnym 
minimum białkowym, w 50 % ilości białka zwierzęcego. Ilość białka ro-
ślinnego jest znacznie mniejsza przez skąpą zawartość aminokwasów 
o uboższej biologicznej wartości energetycznej dla treningu siłowego. Nie-
zbędna ilość białka w prawidłowym bilansie azotowym to 0,5 g/kg m.c./
dzień i nazywana jest „minimum bilansowym”16.

Wg Mizera i Pilsa na prawidłowy bilans białka ma decydujący wpływ 
przede wszystkim  ilość stężeń hormonów anabolicznych do katabo-
licznych. Gdy nastąpi podwyższenie stężenia kortyzolu i pojawia się 
tzw. ujemny bilans azotowy to wtedy następuje u zawodników proces sta-
gnacji przyrostu masy mięśniowej. Dzieje się to, gdyż następuje nadmierna 
aktywność kory nadnerczy wywołanej gruczolakiem, lub jej przerostem 
wraz z zmniejszoną odpornością naszego organizmu. Taka sytuacja spra-
wia, że trening siłowy nie spełnia swej roli a rozwój siły i masy mięśniowej 
zostaje zahamowany. 

Wg Dohmana i innych właściwy metabolizm białka w treningu siło-
wym i po jego zakończeniu związany jest z rodzajem, czasem trwania i in-
tensywnością samego treningu17. We wszystkich przypadkach następuje 
zahamowanie procesu syntezy przy zwiększonej degradacji białka. W ćwi-
czeniach siłowych krótkotrwałych o dużej intensywności obserwuje się 
niewielki wzrost stężenia białek mitochondrialnych przy jednoczesnym 
przyroście białek kurczliwych, co w efekcie końcowym prowadzi do ocze-
kiwanego przyrostu masy i siły mięśniowej18.

Suplementacja białkowa

W treningu siłowym odpowiednia jakość i ilość białek oraz aminokwa-
sów przy spożywaniu pokarmów jest utrudniona. Wg Consolazio i innych 
jest to możliwe, gdy dieta jest właściwie zbilansowana, a zawodnik może 
posiłkować się sproszkowanym białkiem właściwymi aminokwasami19, 
przy założeniu, że jego  wielkość powinna przekraczać 15%  ilość spoży-

16  Por. op. cit.,. K. Mizera, W. Pilis...., s. 74.
17  Por., G.L. Dohm, A.L. Hecker, W.E. Brown, G.J. Klain, F.R. Puente, E.W. Askew, 

G.R. Beecher, Adaptation of protein metabolism to endurance training. Increased amino 
acid oxidation in response to training, Biochem J. 1977, 164(3):705‒8. 

18  Por. op. cit. G.I. Dragan, A. Vasiliu, E. Georgescu, Effect..... 
19  Por., C.F. Consolazio, H.L. Johnson, R.A. Nelson, J.G. Dramise, J.H. Skala,  Protein 

metabolism during intensive physical training in the young adult, Am J Clin Nutr. 1975, 
28(1):29‒35. 



184 

Dawid KISIEL, Andrzej KOZUBOWSKI

wanego pokarmu. U ciężarowców dzienne, energetyczne zapotrzebowanie 
to 6000 kcal, czyli ok. 2,8 g/kg m.c./dzień. 

Dużą zaletą suplementów jest ich bardzo wysoka przyswajalność, 
o wysokiej aktywności biologicznej  przy jednoczesnym pełnej zawarto-
ści aminokwasów niezbędnych przy syntezie białek lub innych substan-
cji o cechach anabolicznych. Powszechnie uważa się, że substytuty biał-
kowe zawierające  glutaminę zwiększają wydzielanie hormonu wzrostu, 
insulinopodobnego  tzw. IGF-1, testosteronu i insuliny oraz wzmacniają 
ogólną resyntezę glikogenu20.

Wg Hameeda, Orella i Cobboida  trzeba wziąć pod uwagę działanie 
parakrynne, autokrynne i endokrynne  czynnika IGF-1 tworzone przez 
wątrobę oraz mięśnie posturalne w czasie treningu siłowego. Odczynnik 
ten oprócz mocnego działania anabolicznego na szybkokurczliwe włókna 
mięśniowe – typu II, poprawia cechy mechaniczne ścięgien oraz wzmac-
nia procesy antykatabolicznie organizmu21.

Wg Kreidera, Miriela i Bertuna  wzmacnia trening siłowy oddzielnie 
dostarczanie poszczególnych aminokwasów bezpośrednio do przewodu 
pokarmowego. Aminokwas, w krótkim czasie (około 15 min) po spoży-
ciu może szybko wejść w krwioobieg i być uczestnikiem metabolizmu 
poszczególnych organów człowieka. Suplementacja aminokwasowa jest 
szybsza od trawienia potraw mięsnych, ze względu na wielogodzinny pro-
ces przetwarzania w przewodzie pokarmowym oraz niemożność spoży-
wania go na czas 2‒3 godzin przed treningiem siłowym22.

Sporą część  aminokwasów (BCAA) oraz glutaminę, wskazane jest 
spożywanie przed, w trakcie, jak i po treningu siłowym, co jest dodatko-
wym źródłem energii oraz przeciwdziała procesom katabolicznym białek 
w mięśniach a także przyspiesza regenerację samych tkanek23.

Kreider i wsp., w swych badaniach wykazali, że  spożycie 2 g BCAA 
przed wysiłkiem oraz po znacznie spowalnia proces kataboliczny tkanki 
mięśniowej podczas ćwiczeń, oraz po ich zakończeniu24.

20  M. Manore, J. Thompson, Sport nutrition for health and performance, Human Kinetics, 
Champaign 2000. 

21  M. Hameed, R.W. Orell, M. Cobboid, at al. Expression of IGF-1 splice variants in young 
and old human skeletal muscle after high resistance exercise, J. Physiol. 2003, 547, 247‒54. 

22  Por., R.B. Kreider, V. Miriel, E. Bertun, Amino acid supplementation and exercise per-
formance: proposed ergogenic value, Sports Med. 1993, 16, 190‒209. 

23  Por. op. cit. wcześniej (Hameed i Kreider).
24  Por. op. cit., Kreider.....
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Jeukendrup i Aldret twierdzą natomiast, że BCAA w dawkach 1‒2 g / 
10 kg masy ciała to właściwa i bezpieczna ilość bez przekraczania maksy-
malnej granicy 50 g25. Wg Walsha glutamina winna być traktowana jako 
aminokwas o kluczowym znaczeniu dla dobrej gospodarki białkowej or-
ganizmu trenującego26. Ułatwia równowagę  kwasowo-zasadową mięśni 
szkieletowych organizmu podczas treningu siłowego. Prawidłowa dawka 
glutaminy to ilość 5‒10 g/dzień, przy maksymalnych obciążeniach siło-
wych dochodzi nawet do 12 g/dzień27.

Wg Wilmorea i Freunda tauryna jest również istotna, gdyż wzmacnia 
kontrolę przyswajania glukozy oraz stymuluje proces powstawania  hor-
monów glukogennych (adrenalina, noradrenalina, somatotropina i glu-
kagon). Tauryna jest anaboliczna i antykataboliczna, wzmacniając dodat-
kowo psychofizyczną stronę aktywności fizycznej w treningu siłowym 28.

Harper twierdzi, iż wątroba ma możliwości do przemiany pewnej 
określonej ilości aminokwasów a ich nadmierne spożycie powoduje, 
że są one bezpośrednio kierowane do tkanek, które je przetwarzają, a te 
które nie zostały wprowadzone do krwiobiegu, ulegają poprawie mikro-
flory jelita grubego29.

Węglowodany a trening siłowy 

Powszechnie przyjmuje się, że zawodnicy w treningu siłowych powinni 
szczególną uwagę zwracać na substraty energetyczne węglowodanowe, 
które podobnie jak białka, są podstawowym materiałem budującym masę 
mięśniową, oraz odpowiadają w dużej mierze za procesy regeneracyjne 
naszego organizmu w czasie treningu siłowego. Ilość energii uzyskana 
z przemian węglowodanowych podczas dużego wysiłku fizycznego po-
winna oscylować w granicach nawet do 70% dziennej ilości spożywanych 
racji żywieniowych30.

25  Op. cit., Jeukendrup...
26  N.P. Walsh, A.K. Blannin, P.J. Robson, M. Gleeson, Glutamine, exercise and immune 

function. Links and possible mechanisms, Sport Med. 1998, 26, 177‒91. 
27  Op. cit., N.P. Walsh,...
28  J.H. Wilmore, B.J. Freund, Nutritional enhancement of athletic performance, Curr Con-

cepts Nutr. 1986, 15:67‒97. 
29  Por., A.E. Harper, Control mechanisms in amino acid metabolism. In J.D. Sink (Ed.) 

Control of Met. 49‒74, University Park, Pennsylvania State University, USA, 1974. 
30  W.M. Sherman, Metabolism of sugars and physical performance. Am J Clin Nutr. 1995, 

(suppl.), 228S-41S. 



186 

Dawid KISIEL, Andrzej KOZUBOWSKI

Węglowodany w diecie sportów sylwetkowych to 40‒60% zapotrze-
bowania energetycznego dziennego rozłożonego na 4‒6 dziennych racji 
żywieniowych. Wielkość ta może się zmieniać w zależności od etapu przy-
gotowawczego zawodnika31. Zdaniem Mizera i Pilsa trening siłowy rzadko 
wykonujemy z maksymalnym obciążeniem w pojedynczych jednorazo-
wych powtórzeniach (Repetition Maximum-1 RM). Częściej stosuje się 
metodę serii od kilku do kilkunastu powtórzeń z obciążeniem odpowied-
nio dobranym (np. 70‒80% RM). Źródłem resyntezy ATP obok fosfora-
nów są węglowodany oraz glikogen mięśniowy i wątrobowy. Ilość w or-
ganizmie to 400 g, z tego 100g występuje w wątrobie, a 300g w mięśniach. 
Ta ilość glikogenu zabezpiecza wydatek energetyczny w bezpiecznej ilości 
1200‒1300 kcal.

Jeukendrup i Aldred32 twierdzą, iż glikogen w naszym organizmie to po-
ziom 450 g, który zabezpiecza 3 godzinny ciągły wysiłek fizyczny o inten-
sywności na poziomie 70‒80% V02max.33. 

Wg Sidossisa  odczynnik ten jest istotny w prawidłowo i bezpiecznie 
przeprowadzonym treningu siłowym sportowców sylwetkowych jak i za-
wodników uprawiających np. podnoszenie ciężarów34. Ilość glikogenu we-
wnątrzustrojowego wg Skinnera jest uzależniona od charakteru trenin-
gu, intensywności, czasu trwania wysiłku oraz wytrenowania zawodnika 
przy odpowiedniej ilości spożywanych węglowodanów35.

Według Bergströma i wsp.36 oraz Bergströma i Hultmana 37 zapas 
glikogenu wątrobowego dorosłego człowieka przy masie 70 kg. wyno-
si 70 g; mięśniowego 450 g. Trening siłowy przy diecie wysokowęglo-
wodanowej, zwiększyć ilość do 135 g w wątrobie i 900 g w mięśniach 

31  Op. cit., Kowaluk... 
32  Op. cit., Jeukendrup... ... 
33  L.M. Burke, J.A. Hawley, Effect of short-term fat adaptationon metabolism and perform-

ance of prolonged exercise, Med Sci Sports Exerc. 2002, 34 (9): 1492‒8. 
34  Por., L.S. Sidossis, A. Gastaldelli, S. Klein, R.R. Wolfe, Regulation of plasma fatty acid 

oxidation during low- and high-intensity exercise, Am J Physiol. 1997, 272(6Pt 1): 
E1065‒70. 

35  Por., J. Skinner, Application of exercise physiology to the enhancement of human per-
formance, Am Acad Physical Education Papers. 1992; 25: 2‒11. 

36  J. Bergström, L. Hermnsen, E. Hultman, B. Saltin, Diet, muscle glycogen and physical 
performance, Acta Physiol Scand, 1967, 71:140‒50. 

37  J. Bergström, E. Hultman, A study of the glycogen metabolism during exercise in man, 
Scand J Clin Lab Invest. 1967, 19, 218‒26. 
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szkieletowych38. Zasoby te rosną podczas superkompensacji (odbudowy 
z nadwyżką)39.

Wg Brewera i innych metoda ta, nazywana jest „obciążeniem węglo-
wodanowym” i jest praktykowana przez przedstawicieli treningu siłowego, 
sportowców dyscyplin sylwetkowych oraz trójboistów w okresie przed-
startowym i charakteryzuje się kilkudniową zmodyfikowaną dietą w kie-
runku większej ilości spożywanych samych węglowodanów40.

Zdaniem Coylea i Hamiltona zwiększa to możliwości wysiłkowe w cza-
sie treningu siłowego oraz dodatnio wpływa na zwiększenie się objętości 
mięśni poprzez wzrost stężenia w nich glikogenu i wody, przy wiązaniu 
2,7‒4 g wody41.

Wg Kowaluka i Sacharuka w treningu siłowym ilość potrzebnych wę-
glowodanów jest zależna od masy ciała trenującego. Przyjęte jest, że dawka 
węglowodanów w dni treningowe to 6‒7 g/kg m.c./dzień i 4 g/kg m.c./
dzień w dni nie treningowe42.

Zdaniem Kozłowskiego i Nazara w treningu siłowym ogromne znacze-
nie ma jak najszybsze uzupełnienie ubytków węglowodanowych po okre-
sie treningowym. Badania wręcz ukazują, iż w godzinie po zakończeniu 
treningu ze 100 g wchłoniętej glukozy około 40% jest zatrzymane w wą-
trobie, natomiast 60% trafia do mięśni. W okresie wypoczynku magazy-
nowanie glukozy w mięśniach maleje: w czasie 60‒90 minut wypoczynku, 
przy dostatecznej ilości węglowodanów, mięśnie są w stanie odbudować 
już tylko około 60% tych zapasów43.

Wg Pilisa im szybsze uzupełnienie węglowodanów tym większe spowol-
nienie katabolizmu i szybsza regeneracja naszego organizmu, a w szcze-
gólności mechanicznych uszkodzeń drobnych włókienek mięśniowych44. 

38  Op. cit., J. Bergström.... 
39  Por., op. cit., Y. Shimomura, T. Honda,.... 
40  Por., J.C. Brewer, C. Williams, A. Patton, The influence of high carbohydrate diets on 

endurance running performance, Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1988, 57:698‒706. 
41  Por., E.F. Coyle, M. Hamilton, In: Fluid Homeostatis During Exercise. Fluid replacement 

during exercise: effects on physiological homeostasis and performance, Vol 3. (Ed.) C.V. 
Gisolfi, D.R. Lamb. Benchmark Press, Carmel, 1990, 281‒308.

42  Op. cit., G. Kowaluk, J. Sacharuk, Kulturystyka.... 
43  Por., S. Kozłowski, K. Nazar,  Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL, Warsza-

wa 1995. 
44  Por., W. Pilis, Langfort, A. Pilśniak, M. Pyzik, M. Błasiak, Plasma lactate dehydrogenase 

and creatine kinase after anaerobic exercise, Int J Sports. Med. 1988, 9,102‒3.
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Zdaniem braci Trzaskomów dynamiczna regeneracja organizmu daje 
możliwość podjęcia kolejnej jednostki treningowej w ciągu dnia przez 
5‒6 dni w tygodniu, w treningu siłowym sportów sylwetkowych, trójbo-
istów siłowych czy ciężarowców na poziomie mistrzowskim45.

Suplementacja węglowodanowa

W uzupełnianiu węglowodanów w treningu siłowym zdaniem Ivy, Go-
fohrta i innych, kluczowe znaczenie ma szybkość dostarczania substratów 
energetycznych do organizmu celem resyntezy glikogenu mięśniowego, 
z kolei brak glikogenu w pracujących mięśniach upośledza ich podsta-
wowe funkcje. Wg powyższych autorów przyjmuje się, iż odbudowa za-
sobów glikogenu po treningu siłowym jest ograniczona na poziomie 5% 
na godzinę przy całościowej regeneracji – restytucji trwającej przeciętnie 
aż 20  godzin46. Zdaniem Piehl-Aulina czas ten może ulec wydłużeniu 
w przypadku złej diety,a  tzw. resynteza glikogenowa jest uzależniona 
w głównej mierze od szybkości powysiłkowego spożycia odpowiednio 
wartościowych węglowodanów47.

Podobnego zdania są Roy i inni twierdząc, że poprzez stosowanie wła-
ściwych suplementów węglowodanowych sam proces odbudowy glikoge-
nu można przyśpieszyć dzięki odpowiednio dobranym składnikom umoż-
liwiającym szybszą regenerację organizmu48.

Blom i wsp.49 twierdzą, iż dawka 50 g glukozy w odstępie 120 min 
po wysiłku powoduje 5‒6% odbudowę glikogenu w ciągu 60 min. Wy-
kazali w badaniach również, że dawkowanie 100‒225 g glukozy co dwie 
godziny nie wpływa szybkość odbudowy glikogenu. Zdaniem Costil-
45  Por., Z. Trzaskoma, Ł. Trzaskoma, Kompleksowe zwiększanie siły mięśniowej sportow-

ców, Biblioteka trenera. Warszawa 2001.
46  Por., J.L. Ivy, H.W. Gofohrt, B.D. Damon, T.R. McCauley, E.C. Parsons, and Price, 

T.B. Early post-exercise muscle glycogen recovery is enhanced with a carbohydrate-pro-
tein supplement, J Appl Physiol. 2002, 93, 1337‒44.

47  Por., K. Piehl-Aulin, K. Soderlund, E. Hultman, Muscle glycogen resynthesis rate in 
humans after supplementation of drinks containing carbohydrates with low and high 
molecular masses, Eur J Appl Physiol. 2000, 81, 346‒51.

48  Por., B.D. Roy, M.A. Tarnopolsky, J.D MacDougall, J. Fowles, K.E. Yarasheski, Effect 
of glucose supplement timing on protein metabolism after resistance training, J Appl 
Physiol. 1997, 82, 1882‒8.

49  P.C.S. Blom, A.T. Hrstmark, O. Vaage, K.R. Kardel, S. Mćhlum, Effect of different 
post-exercise sugar diets on the rate of muscle glycogen synthesis, Med Sci Sports Exerc. 
1987, 19, 491‒6.
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la właściwa ilość węglowodanów pobierana w ciągu całej doby restytucji 
powysiłkowej winna być w przedziale 600‒800 g, a zaraz po 4‒6 godz. 
po wysiłku maksymalne wchłanianie jest węglowodanów o wysokim in-
deksie glikemicznym50.

Coleman jest zdania, iż tempo resyntezy glikogenu przebiega maksy-
malnie szybko do 2 godz. po zakończonej sesji treningowej i zaleca przyję-
cie pierwszej dawki węglowodanów w jak najkrótszym czasie po treningu. 
W tym czasie nasz organizm najłatwiej wchłania węglowodany płynne. 
Dlatego też zaleca stosowanie napojów zawierających roztwory glukozy 
o stężeniu około 6 g/100 ml51.

Wg Ziemlańskiego52 właściwe stężenie węglowodanów w płynach 
można określić na poziom 30‒80 g/l. Doświadczenia, które przeprowadził 
na badanych wskazują, że przyjmowanie po treningu siłowym napojów 
węglowodanowych (21g fruktozy i 10g maltodekstryny) pobudziło znacz-
nie syntezę białek mięśniowych53.

Mizera i Pils wykazali, że synteza białkowa jest bardzo korzystna, przy 
połączeniu napoju węglowodanowego z białkiem serwatki w proporcji 
10g. W sprzedaży są różne odżywki węglowodanowe, które są zestawem 
odpowiednio zbilansowanych cukrów. Występują jako hydrolizaty lub 
koncentraty. Zróżnicowane są pod względem odpowiednio zbilansowa-
nym zestawieniem węglowodanów. Wg powyższych autorów hydrolizaty 
składają się głównie ze złożonych węglowodanów (maltodekstryn) uzy-
skanych bezpośrednio ze skrobi kukurydzianej, które to stanowią bardzo 
dobre źródło energii dla mięśni w treningu siłowym. Koncentraty zaś sta-
nowią bardziej złożony zestaw węglowodanów. Obydwa preparaty prze-
znaczone są zajmujących się treningiem siłowym.

Dostępne na rynku odmiany odżywek są najczęściej wzbogacane wita-
minami i elektrolitami, które sprawnie dostarczają substratów energetycz-

50  D.L. Costill, Carbohydrates for exercise: dietary demands for optimal performance, 
Int J Sports Med. 1988, 9: 1‒18. 

51  Por., E. Coleman, Update on carbohydrate: Solid versus liquid, Int J Sport Nutr. 1994, 
4: 80‒8.

52  Ś. Ziemlański (red.), Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy, PZWL, War-
szawa 2001.

53  Por., J.E. Tang, J.J. Manolakos, G.W. Kujbida, P.J. Lysecki, D.R. Moore, S.M. Phil-
lips, Minimal whey protein with carbohydrate stimulates muscle protein synthesis fol-
lowing resistance exercise in trained young men, Appl Physiol Nutr Metab. 2007, 
32(6):1132‒8.
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nych organizmowi podczas intensywnego treningu siłowego. Mogą być 
stosowane w toku treningowego dnia. Glukoza absorbowana jest przez or-
ganizm i dość szybko przemieniana na energię. Maltodekstryny przy nie-
co wolniejszym procesie wchłaniania jako substraty energetyczne są wdra-
żane do ustroju w kolejnych cyklach treningu, dzięki czemu zmniejszają 
poczucie zmęczenia i przyczyniają się do pokonania kryzysu w treningu 
siłowym. Stosuje się powszechnie specjalne batony węglowodanowe, bądź 
węglowodanowo-białkowe54.

Tłuszcze a trening siłowy

Mizera i Pils uważają, że zmagazynowany tłuszcz w naszym organizmie 
daje duże możliwości energetyczne i może być wykorzystany przy głodów-
kach przez kilka lub kilkanaście dni55. Proces wykorzystania tłuszczów za-
leży od intensywności i czasu naszego wysiłku56, co sprzyja większej zdol-
ności do ich utleniania57.

W treningu siłowym tłuszcze mają znikome znaczenie w dostarczaniu 
podstawowych źródeł energii. U zawodników sportów sylwetkowych ilość 
tkanki tłuszczowej wynosi 6‒8%, u kobiet trenujących fitness to poziom 
ok. 12‒15%. W tego typu grupach aktywności fizycznej spożywane tłusz-
cze są energetycznie przydatne.

Wg Oscai i Palmera triglicerydy, glicerol i kwasy tłuszczowe absorbo-
wane są bezpośrednio przez krwiobieg. Glicerol wchłania wątroba, ulega-
jąc przemianie w glukozę w tzw. procesie glukoneogenezy. Początek tre-
ningu fizycznego powoduje rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, 
co sprzyja łatwemu wchłonięciu wolnych kwasów tłuszczowych przez 
mięśnie jako podstawowy substrat energetyczny58.

54  Por., op. cit., K. Mizera, W. Pilis...., s.77. 
55  Osobiście stosowałem dietę głodówkowo-redukcyjną przez 14 dni pijąc tylko wodę 

z wit. C bez żadnych negatywnych skutków ubocznych, świetnie się czułem i oczyści-
łem z toksyn swój organizm.

56  P. Bjorntorp, Adipose tissue adaptation to exercise, In C. Bouchard et.al. (Eds.) Exer-
cise, Fitness and Health. A Consensus of Current Knowledge, s. 315‒24, Human Kinetics 
Books, Illinois 1990.

57  J.A. Romijn, E.F. Coyle, L.S. Sidossis, X.J. Zhang, R.R. Wolfe, Fat oxidation is impaired 
somewhat during high- intensity exercise by limited plasma FFA, J Appl Physiol. 1995, 
79: 1939‒45. 

58  L.B. Oscai, W.K. Palmer, Cellular control of triacylglycerol metabolism, Exerc Sport Sci 
Rev. 1983, 11:1‒23. 
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Badania potwierdzają fakt, że resynteza ATP podczas treningu siło-
wego jest wykorzystywana przy udziale wolnych kwasów tłuszczowych. 
Sidossis i wsp.59 robili doświadczalne treningi na grupie wytrenowanych 
zawodników kulturystyki, polegające na 4 różnych ćwiczeniach, wykorzy-
stujących prostowniki kończyn dolnych w 20 seriach. Każda seria składała 
się z 10‒12 powtórzeń aż do krańcowego zmęczenia z dociążeniem 70%. 
Czas przerw w seriach to 1 minuta. Prawie wszyscy badani mieli powy-
siłkowe stężenie mleczanu w ilości 20 mmol/l; świadczyłoby to o dużej 
intensywności węglowodanowych substratów w pokrywaniu ubytków 
energetycznych naszego organizmu. Biopsje mięśnia czworogłowego uda 
odczytano na poziomie 40% spadku glikogenu mięśniowego, co pokazało, 
iż po wykorzystaniu zasobów fosfokreatyny duża część energii powstała 
z triglicerydów znajdujących się w mięśniach. 

Wg powyższej analizy zdaniem autorów suplementacja tłuszczowa w tre-
ningu siłowym jest zupełnie nieuzasadniona. W sprzedaży są dostępne pre-
paraty o wielonienasyconych kwasach tłuszczowych Omega-3. Zdaniem 
Williamsa powodują one wzrost siły i masy mięśniowej, rozszerzając na-
czynia krwionośne i zwiększając naczynia kapilarne w komórkach mięśnio-
wych60. Jednak stosowanie tych preparatów w większych ilościach nie jest 
pożądane; gdyż bogatym źródłem są chociażby oleje roślinne, występujące 
w codziennej diecie każdego sportowca. Wartościowe produkty naturalne 
to: oliwa z oliwek, ryby morskie, orzechy, wołowina, masło, sery61,62.

Woda w treningu siłowym

Zdaniem Gleesona woda jest najważniejszym składnikiem naszego organi-
zmu. W przypadku kobiet jest to 50‒56% masy ciała, a u mężczyzn 52‒60% 
i z wiekiem jej ilość maleje. Najwięcej wody jest w mięśniach w ilości aż 
75%. Nawadnianie organizmu w treningu siłowym ma szczególne znacze-
nie, gdyż utrata płynów ustrojowych w ilości tylko 2% masy ciała może 
doprowadzić do zaburzeń fizjologicznych naszego organizmu, które mogą 
z kolei obniżyć możliwości wysiłkowe zawodnika nawet do ok. 10% jego 
59  Op. cit., L.S. Sidossis, A. Gastaldelli, S. Klein, R.R. Wolfe, Regulation of plasma... 
60  M.H. Williams, Ergogenic Aids. in; Sports Nutrition for the 90s. The Health Professional 

Handbook, Berning JR and Steen SN (eds). Aspen Publisher Inc, Gaithersburg, Mary-
land 1991.

61  Por., op.cit., M. Manore, J. Thompson, Sport nutrition...
62  Por., Z. Szyguła, J. Wnorowski, A.W. Ziemba, Profilaktyka odwodnienia u piłkarzy noż-

nych, Med Sport. 2004, 8, (suppl.1):162‒6.
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możliwości. Ubytek wody w ilości tylko 5% masy ciała obniża sprawność 
fizyczną nawet o 30% jego wcześniejszych możliwości, natomiast utrata 
15% wody może doprowadzić do śmierci człowieka63.

Intensywny trening siłowy pobudza proces metaboliczny i wg Ziemlań-
skiego, Sawka i Coyla podwyższa ilości energii cieplnej w ustroju, co przy-
śpiesza proces oddawania ciepła poprzez pocenie się (tzw. termowen-
tylacja). Takim wysiłkom towarzyszy dodatkowo wzrost pojemności 
wyrzutowej serca i znacznie obniża się obwodowa oporność naczyń 
krwionośnych, co sprawia, że następuje szybszy przepływ krwi w mię-
śniach szkieletowych naszego ciała64,65. Jung uważa, że duża utrata potu 
jest większa u mężczyzn niż u kobiet66.

Zdaniem Coyla i innych podczas treningu siłowego zalecane jest cią-
głe dostarczanie wody w ilości co najmniej 0,5 l na każde 0,5 h treningu. 
Źródlaną wodę w jakimś stopniu możemy zastąpić preparatami o charak-
terze wodno-elektrolitowymi czy energetycznymi. Dodatkowa obecność 
węglowodanów w napojach tych wpływa korzystnie na status quo fizjo-
logicznego stężenia glukozy we krwi i oszczędzanie zapasów glikogenu 
naszego organizmu. Oprócz powyższego napój węglowodanowy ograni-
cza dodatkowo rozpad białek, zwalnia proces zmęczenia i nie obniżenia 
zdolności wysiłkowych organizmu. Wg powyższych informacji, w czasie 
treningu siłowego ważny jest substrat energetyczny glikogen w resyntezy 
ATP jest. Każdy gram glikogenu wiąże ok. 2,7 g wody, która zostaje na-
stępnie uwolniona w procesie utleniania substratu energetycznego. Gdy 
mamy do czynienia z większym wysiłkiem, przy wydatku energetycznym 
rzędu ok. 1200 kcal, prawie 80% energii może pochodzić z glikogenu. Tak 
intensywny wysiłek uwolnią aż 800 ml wody67. 

Zawodnicy sportów sylwetkowych wypijają 4‒6 litrów wody na dobę. Zda-
niem Cade, Spoonera, Schleina i innych większe spożycie wody może ogra-
niczyć apetyt, zwiększyć metabolizm tłuszczów, przyspieszyć proces odtru-
wania organizmu oraz regenerację mięśni. Ograniczenie procesu łaknienia 

63  Por., M. Gleeson, P.L. Greenhaff, J.B. Leiper, et al. Dehydration, rehydration and exer-
cise in the heat, News on Sport Nutr. 1996, 2,1‒6. 

64  Por., Ś. Ziemlański (red.), Normy żywienia.... 
65  Por., M.N. Sawka, E.F. Coyle, Influence of body water and blood volume on thermoregu-

lation and exercise performance in the heat, Exerc Sport Sci Rev. 1999 27: 167‒218. 
66  Por., K. Jung, (1992), Elektrolytegetranke  – Ritual oder Erfordernis?  Med Triathlon 

Worl., 9, 22‒4. 
67  Por., op. cit., E.F. Coyle, M. Hamilton, In: Fluid Homeostatis.....



193

BEZPIECZNE ŻYWIENIE W TRENINGU SIŁOWYM

przez wypijanie dużej ilości wody może spowodować przyśpieszenie meta-
bolizmu i szybsze spalanie tłuszczów w naszym organizmie68.

Zawodnicy sylwetkowi przez kilka dni przed startem podczas zawo-
dów wypijają dużo więcej wody niż na co dzień, celem zwiększenia diu-
rezy, czego efektem jest wydalanie nadmiernej ilości wody w postaci potu 
i moczu z organizmu. Przed startem zaś na 24‒48 godz. wypijają zaledwie 
300‒500 ml wody aby maksymalnie i bezpiecznie odwodnić masę mię-
śniową celem uwidocznienia jej podczas późniejszych startów. Często za-
wodnicy sportów sylwetkowych w ciągu kilkudziesięciu minut są zmu-
szeni do redukcji kilkuset mililitrów wody. Dlatego też wypacają się przy 
pomocy odzieży termo aktywnej, wykonują wyczerpujący trening biegowy 
wbiegając oraz zbiegając z różnego rodzaju wzniesień lub skacząc na ska-
kance. Takie szybkie odwodnienie jest na dłuższą metę niebezpieczne dla 
zdrowia i życia, dlatego też dla bezpieczeństwa treningu siłowego winno 
się uzupełnić możliwie szybko, zaraz po starcie.

Podsumowanie 

Prawidłowa i dobrze zbilansowana dieta w treningu siłowym ma bardzo 
istotne znaczenie nie tylko ze względu na jakość tego treningu ale przede 
wszystkim na bezpieczeństwo i zdrowie trenującego.

Powyżej przedstawione liczne poglądy, opinie i prace naukowe po-
twierdzają ważną rolę odpowiedniego odżywiania w celu dostarczenia 
niezbędnych substratów energetycznych w treningu siłowym. Bez dobrze 
zbilansowanej diety zawodnik zaczynający swą przygodę z treningiem si-
łowym, nie będzie w stanie osiągnąć zamierzonego celu a ponad to może 
doprowadzić swój organizm do kontuzji lub kalectwa.

Ciężki, wielomiesięczny wysiłek może okazać się czasem zmarnowa-
nym. Zdaniem Mizera i Pilsa zawodnicy, którzy reprezentują bardzo dobry 
poziom startowy bez rygorystycznej i prawidłowo zbilansowanej diety nie 
będą w stanie prawidłowo zrealizować miesięcznego mezocyklu treningo-
wego, ponieważ nie zdołają podołać ciężkim obciążeniom treningowym, 
które niejednokrotnie wykonywane są 2,3 razy dziennie69.

68  Por., R., Cade, G., Spooner E., Schlein i inni. Effect of fluid, electrolyte, and glucose re-
placement during exercise on performance, body temperature, rate of sweat loss, and com-
positional changes of extracellular fluid, J Sports Med Phys Fitness. 1972; 12(3):150‒6.

69  Por., op. cit., K. Mizera, W. Pilis...., s.82. 
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Dla osiągnięcia wymarzonego celu należy wybrać najwłaściwszą dietę 
i odpowiednią suplementację, które to najbardziej efektywnie przyczynią 
się do osiągnięcia zamierzonej formy. Przyczynią się też, zdaniem powyż-
szych autorów, do lepszej regeneracji organizmu, zwiększą efekt anabo-
liczny, oraz staną się dobrymi antykatabolikami naszego organizmu70.
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