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*  Artykuł stanowi przedruk artykułu J. Piwowarski, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, 
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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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SZKOŁA SPECJALISTÓW MORSKICH WOJSK OCHRONY…

Abstrakt

W artykule zaprezentowano genezę powstania i rozwój organizacyjny 
Szkoły Specjalistów Morskich Wojsk Ochrony Pogranicza (SSM WOP) 
w Gdańsku – Nowym Porcie, funkcjonującej przy ul. Oliwskiej 35 w la-
tach 1950‒1967. Scharakteryzowano jej rolę w przygotowaniu specjalistów 
służby morskiej  – podoficerów i marynarzy a także personelu pływają-
cego dla potrzeb innych instytucji. Omówiono m.in. takie zagadnienia, 
jak: rodowód powołania tej placówki, jej rozwój organizacyjny, organiza-
cję i przebieg procesu nauczania słuchaczy, wykładane przedmioty, bazę 
szkoleniową i warunki życia marynarzy oraz obsadę personalną kadry.

Słowa kluczowe: szkolnictwo morskie Wojsk Ochrony Pogranicza, Szkoła 
Specjalistów Morskich Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku

Wprowadzenie

Wojska Ochrony Pogranicza (WOP) powołano do życia 13 września 
1945 r. Odpowiadały one za ochronę polskiej granicy państwowej, w tym 
również granicy morskiej do roku 1991. W okresie ponad 40. lat działalno-
ści formacja ta wielokrotnie modyfikowała swoją strukturę organizacyjną, 
dostosowując ją do potrzeb ochrony granicy. W jej organizacji funkcjo-
nowały liczne służby i pododdziały, a personel pływający był najliczniej-
szy na wybrzeżu. W ramach tej formacji na wybrzeżu funkcjonowały trzy 
nadmorskie Brygady WOP (BWOP – Pomorska BWOP z siedzibą w Szcze-
cinie, Bałtycka BWOP w Koszalinie oraz Kaszubska BWOP w Gdańsku), 
które do połowy lat 60. XX w. posiadały w swojej organizacji dywizjony 
Okrętów Pogranicza (OP). W późniejszym okresie z nadmorskimi BWOP 
w ochronie granicy morskiej współdziałała 6 Brygada Okrętów Pogranicza 
(6.BOP), a następnie wydzielony związek taktyczny Marynarki Wojennej 
(MW) – Morska Brygada Okrętów Pogranicza (MBOP). W tym okresie 
formacja ta wielokrotnie zmieniała swoje struktury organizacyjne, a dla 
potrzeb ochrony granic utworzyła własny system szkolenia, w ramach 
którego przygotowywano oficerów, chorążych, podoficerów zawodowych 
oraz licznych specjalistów w grupie żołnierzy zasadniczej służby wojsko-
wej (zsw) – podoficerów i szeregowych1. Z dniem 15 maja 1991 r. rozwią-
zano WOP a w ich miejsce 16 maja 1991 r. powołano Straż Graniczną. 

1  I. Bieniecki, Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej 
Polski w latach 1965‒1991, Słupsk 2015, s. 1–480; oraz I. Bieniecki, Morska Brygada 
Okrętów Pogranicza (1966‒1991), „Przegląd Morski” 2002, nr 7‒8, s. 39–52.
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W drugiej połowie XX w. nie można było sobie wyobrazić właściwego 
funkcjonowania różnych – głównie technicznych służb WOP na wybrze-
żu bez odpowiednio przygotowanych specjalistów. Dlatego też od samego 
początku funkcjonowania formacja ta zorganizowała i w kolejnych latach 
udoskonalała swój odrębny i specyficzny system szkolenia specjalistów dla 
potrzeb związanych z ochroną granic. Przygotowanie specjalistów niższe-
go szczebla-podoficerów i szeregowych zsw realizowano w siedmiu zakła-
dach i szkołach specjalistów WOP. Były to:
– Samodzielny Zakład Tresury Psów WOP w Rusowie a następnie 

w Ostródzie (1945‒1947),
– Zakład Tresury i Hodowli Psów Służbowych w Lubaczowie (1951‒1953),
– Zakład Tresury Psów Służbowych WOP w Zgorzelcu (1953‒1991),
– Szkoła Specjalistów Morskich WOP w Gdańsku (1950‒1967),
– Szkoła Podoficerska Łączności WOP w Braniewie a następnie w Zgo-

rzelcu (1952‒1968),
– Szkoła Samochodowa WOP w Białymstoku (1956‒1968),
– Szkoła Podoficerów Sanitarnych WOP w Warszawie (1958‒1966).

Jak widać z powyższego zestawienia z całej grupy zakładów i szkół 
specjalistów tylko Szkoła Specjalistów Morskich WOP (SSM WOP) jako 
jedyna zajmowała się przygotowaniem fachowego personelu dla potrzeb 
służby morskiej tej formacji2.

Szkolenie specjalistów morskich dla potrzeb Wojsk Ochrony 
Pogranicza w Marynarce Wojennej

Zanim jednak doszło do powołania SSM WOP w Gdańsku odpowiednim 
przygotowaniem specjalistów-podoficerów i marynarzy dla potrzeb tej for-
macji zajmowały się szkoły funkcjonujące w strukturze Marynarki Wojen-
nej (MW) PRL. Placówki te już w pierwszych latach po zakończeniu działań 
wojennych oprócz specjalistów szkolonych dla potrzeb morskiego rodzaju 
Sił Zbrojnych przygotowywały dodatkowo fachowców dla powstającej wów-
czas służby morskiej WOP. Od samego początku szkolenie to organizowano 
w Gdańsku – Nowym Porcie, w jednostce stacjonującej w tzw. koszarach 
artyleryjskich znajdujących się przy obecnej ul. Oliwskiej 35.

Po zakończeniu działań wojennych 31 sierpnia 1945 r. 1. Samodzielny 
Batalion Zapasowy został przeformowany na Szkolny Pułk MW, w skład 

2  Z. Jackiewicz, Wojska Ochrony Pogranicza 1945‒1991. Krótki Informator Historyczny, 
Kętrzyn 1998, s. 164–168.
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którego weszły 3 bataliony liniowe. W ramach tego pułku utworzono rów-
nież Szkołę Specjalistów Morskich (SSM).

Szkolenie pierwszego turnusu kursów marynarskich SSM rozpoczęto 
15 listopada 1945 r. Natomiast już na drugim turnusie kursów marynar-
skich (rozpoczętym 22 sierpnia 1946 r.) w grupie 570 słuchaczy szkolono 
3. pluton sygnalistów dla potrzeb WOP. Naukę w tym plutonie rozpoczy-
nało 30 słuchaczy (5,3% ogółu), a ukończyło 25 osób. Program nauki dla 
tego plutonu obejmował 335 godz. Drugą specjalnością na drugim turnu-
sie SSM, w której szkolono fachowców dla potrzeb WOP była specjalność 
motorzystów. W 3. plutonie motorzystów szkolonych dla potrzeb tej for-
macji rozpoczęło naukę 30 osób, a ukończyło 293.

W połowie 1947 r. na wybrzeżu miały miejsce istotne zmiany organiza-
cyjne, które dotyczyły również szkolnictwa specjalistycznego MW. Zgod-
nie z rozkazem MON z 13 czerwca 1947 r. dowódca (dca) MW otrzymał 
polecenie przeniesienia SSM z koszar w Gdańsku – Nowym Porcie do m. 
Ustka. Jednocześnie dokument ten nakazywał przekazanie części budyn-
ków koszarowych dla potrzeb WOP. Powyższe decyzje planowano zreali-
zować w terminie do 30 lipca 1947 r.4

Z początkiem 1949 r. w WOP opracowano pięcioletni program rozbu-
dowy sił i środków służby morskiej tej formacji. Jego autorem był przed-
wojenny oficer polskiej MW  – kmdr por. inż. Roman Somnicki, który 
po wojnie pełnił funkcję zastępcy dowódcy (zcy dcy) 4. Brygady WOP 
ds. morskich. Zgodnie z tym bardzo ambitnym programem przewidywa-
no, iż wspomniana formacja będzie dysponowała docelowo (w 1954 r.) 
morskim personelem specjalistycznym umożliwiającym obsadzenie zało-
gami łącznie 113 jednostek pływających różnych typów. W grupie jedno-
stek pływających największy odsetek miały stanowić:
– motorówki morskie -7 0,8% (80 szt.),
– motorówki portowe – 10,6% (12 szt.),
– motorówki rzeczne – 10,6% (12 szt.),
– ścigacze – 8% (9 szt.).

Według wyliczeń kmdra por. Somnickiego do całkowitego ukompleto-
wania załóg jednostek pływających WOP w latach 1949‒1954 zachodziła 

3  Muzeum MW (dalej MMW) w Gdyni, sygn. nr 355, A. Icha, Relacja pt. Szkoła Spe-
cjalistów Morskich w latach 1944‒1948 (szkic historyczny  – praca magisterska), 
Gdańsk 1962, s. 106, 107, 110, 111.

4  Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0272/III z 13.06.1947 r. (odpis w posiadaniu 
autorów).
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potrzeba fachowego przygotowania do pełnienia służby morskiej 41 ofice-
rów i 2 260 szeregowych (marynarzy).

Zapotrzebowanie na personel pływający w poszczególnych latach 
przedstawiało się następująco:
– rok 1949 – 4 oficerów i 140 szer.,
– rok 1950 – 4 oficerów i 260 szer.,
– rok 1951 – 6 oficerów i 390 szer.,
– rok 1952 – 9 oficerów i 510 szer.,
– rok 1953 – 9 oficerów i 480 szer.,
– rok 1954 – 9 oficerów i 480 szer.

Wkrótce jednak okazało się, że tak znacznych ilości specjalistów dla po-
trzeb tej formacji nie mogły przygotować szkoły i ośrodki szkolenia MW5.

W drugiej połowie lat 40. XX w. WOP ukształtowały swoją strukturę 
organizacyjną, a także jednostki i pododdziały graniczne. W ochronie gra-
nicy morskiej wiodącą rolę odgrywały nadmorskie BWOP wraz ze specja-
listyczną służbą morską tej formacji. 

Według stanu z 31 grudnia 1950 r. we wszystkich (trzech) BWOP 
na wybrzeżu znajdowało się ogółem 48 jednostek pływających różnych ty-
pów. Znaczna ilość obiektów pływających pod zieloną banderą, zarówno 
tych pozyskanych jak i wydzierżawionych od instytucji cywilnych spowo-
dowała, iż przed młodą służbą morską tej formacji pojawił się problem 
należytego przygotowania własnego personelu morskiego, o odpowied-
nich kwalifikacjach. Według wstępnych planów rozbudowy jednostek pły-
wających zachodziła potrzeba przeszkolenia każdego roku około kilkuset 
marynarzy w różnych specjalnościach6.

Bezpośrednią przyczyną, która wpłynęła na podjęcie decyzji o utwo-
rzeniu własnej placówki zajmującej się szkoleniem niższego personelu 

5  Program rozbudowy sil i środków służby morskiej WOP na lata 1949‒1954 opracowany 
przez zastępcę dowódcy 4 Brygady Ochrony Pogranicza – kmdra por. inż. R. Somnic-
kiego z 25.2.1949 r. (odpis w posiadaniu autora). 

   W dokumencie tym przyjęto następujący klucz przeliczeniowy personelu na 1 jednost-
kę pływającą WOP:

   – ścigacz – 1 oficer i 14 szeregowych,
   – motorówka morska – 3 szeregowych,
   – motorówka rzeczna – 3 szeregowych,
   – motorówka portowa – 2 szeregowych.
6  H. Kula, Granica morska PRL 1945‒1950, Wydawnictwo MON, Warszawa 1979, 

s. 249–252.
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specjalistycznego dla potrzeb służby morskiej WOP były ciągłe niedobory 
marynarzy-specjalistów na jednostkach pływających tej formacji.

Wprawdzie w pierwszych, powojennych latach znaczną pomoc 
w tym zakresie świadczyła MW jednak pozyskana w ten sposób ilość 
marynarzy specjalistów była niewystarczająca dla potrzeb ochrony gra-
nicy, bowiem umowa podpisana pomiędzy WOP a MW gwarantowała 
przeszkolenie w SSM MW w Ustce zaledwie 100 marynarzy w 3 podsta-
wowych specjalnościach.

Powołanie SSM WOP w Gdańsku Nowym-Porcie 

Nie mając innych możliwości rozwiązania problemu zabezpieczenia kadr 
dla potrzeb jednostek pływających dowództwo jednostki w Gdańsku wy-
stąpiło do przełożonych z propozycją zorganizowania szkolenia specjali-
stycznego we własnym zakresie. Zamierzano je przeprowadzić w oparciu 
o własną kadrę i ewentualna pomoc ze strony MW. Propozycja ta została 
zatwierdzona przez przełożonych i rozkazem Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego (MBP) nr 043/0rg. z 3 czerwca 1950 r. powołano nieetatowa 
Podoficerską Szkołę Specjalistów Morskich (PSSM) WOP w Gdańsku.

W tej jedynej placówce szkolącej specjalistów morskich dla WOP 
na pierwszym kursie (od 22 maja do 30 listopada 1950 r.) przeszkolono 
grupę 87 marynarzy w trzech specjalnościach (43 sygnalistów, 37 moto-
rzystów i 7 elektryków). Promocji absolwentów dokonał pierwszy organi-
zator służby morskiej WOP – kmdr por. inż. Roman Somnicki7.

Doświadczenia, które uzyskano podczas organizacji tego kursu specja-
listów morskich dla WOP pozwoliły na opracowanie doskonalszej kon-
cepcji organizacji szkolenia. W oparciu o przedstawione propozycje etato-
we i zapotrzebowanie materiałowe minister Bezpieczeństwa Publicznego 
rozkazem organizacyjnym z 18 grudnia 1950 r. powołał do życia Szko-
łę Podoficerską Specjalistów Morskich. Na jego podstawie dca BWOP 

7  I. Bieniecki, Kmdr por. Roman Somnicki – organizator morskiej służby WOP (1896‒1976), 
„Przegląd Morski” 1989, nr 2, s. 57–62. Zalążkiem SSM WOP była kompania szkolna 
w składzie ok. 100 ludzi, którą zorganizowano w 1950 roku przy BWOP w Gdańsku. 
Dowódcą kompanii (komendantem) był por. mar. W. Wójcik. Kompania była zakwa-
terowana w Gdańsku-Nowym Porcie. Marynarze (rocznik 1929) po ukończeniu kursu 
i zdaniu egzaminów w specjalnościach: sternik, motorzysta i elektryk zostali skierowa-
ni do nieetatowych dywizjonów OP, które organizowano w Gdyni i Gdańsku. Zobacz 
T. Górski, Zarys tradycji Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza, Gdańsk 1981, s. 29 (od-
pis w zbiorach autora).
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w Gdańsku-Nowym Porcie zorganizował Podoficerską Szkołę Specjali-
stów Morskich (PSSM).

Obsada etatowa tej placówki przedstawiała się następująco:-
– komendant – por. Włodzimierz Wójcik,
– zca komendanta d/s. polit.-wych. – por. Mieczysław Narkiewicz,
– zca komendanta d/s. liniowych –ppor. Stanisław Zajkowski,
– wykładowcy szkolenia morskiego – por. Feliks Krawczyk i delegowani 

z MW- ppor. Kazimierz Wiśniewski, chor. Arteniusz Kot, st. bosm. Kon-
stanty Paszkiewicz,

– wykładowca szkolenia liniowego – por. Jan Korczyński8.
W tym czasie oceniano, iż przy organizacji dwóch kursów w ciągu roku 

ilość elewów przeszkolonych w PSSM WOP zabezpieczy potrzeby formacji 
w zakresie stanowisk marynarskich. Natomiast kształcenie kadry podofi-
cerskiej nadal realizowano w oparciu o kursy organizowane w SSM MW 
w Ustce. W dalszych planach uwzględniano też organizowanie tzw. star-
szych kursów (wyższych-trwających 4 miesiące) na bazie PSSM WOP 
w Gdańsku. W ten sposób, dzięki powołaniu własnej placówki szkolenio-
wej służba morska WOP uzyskała możliwość samodzielnego kształcenia 
kadr marynarskich dla potrzeb ochrony granicy na całym wybrzeżu.

Na kursie tzw. młodszym (od 18 stycznia do 13 kwietnia 1950 r.) 
w specjalności sygnalista, w SSM MW w Ustce program nauki obejmował 
przedmioty:
– przepisy sygnalizacji,
– kod wewnętrzny i międzynarodowy,
– nawigację,
– przepisy bezpieczeństwa na drogach morskich,
– alfabet Morse`a i semafor,
– wyszkolenie polityczno-wychowawcze,
– wyszkolenie morskie,
– wyszkolenie wojskowe,
– wyszkolenie ogólne.

Natomiast na kursie (starszym) w PSSM WOP w Gdańsku (od 22 maja 
do16 października 1950 r.) w specjalności ster-sygnalista nauczano takich 
przedmiotów jak:
– nawigacja,
– sygnalizacja,

8  H. Kula, Granica…, s. 250.
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– wiedza okrętowa,
– locja,
– przepisy drogi (żeglugi),
– meteorologia,
– wyszkolenie polityczne,
– wyszkolenie morskie,
– wyszkolenie wojskowe,
– wyszkolenie ogólne9.

Z końcem 1950 r. służba morska WOP oprócz 14 oficerów o specjal-
ności morskiej dysponowała też grupą kilkuset młodszych specjalistów 
i kilkudziesięcioma podoficerami, którzy ukończyli przeszkolenie w SSM 
MW w Ustce. Natomiast marynarze posiadający przeszkolenie morskie 
(po różnych kursach) stanowili w tym czasie ok. 42% całego personelu 
jednostek morskich WOP.

Ponieważ początkowo w szkole w Gdańsku szkolono niższy personel 
specjalistyczny (bez podoficerów), dlatego też zaistniała konieczność dosto-
sowania i zmiany jej nazwy z PSSM WOP na SSM WOP. W związku z po-
wyższym rozkazem dcy WOP nr 0131 z 7 lipca 1951 r. powołano SSM WOP.
W skład komendy SSM WOP wchodzili:
– komendant – kpt. mar. Aleksander Mickiewicz,
– zca komendanta ds. polit. – kpt. Józef Sośnierz,
– zca komendanta ds. liniowych – por. Aleksander Kołowski,
– dyrektor nauk – por. mar. Feliks Krawczyk,
– kwatermistrz – por. Józef Pencak.

Pierwszymi wykładowcami byli podoficerowie zawodowi m.in.  
st. bosm. Konstanty Paszkiewicz, st. bosm. Władysław Gajos i bosm. Wło-
dzimierz Stajura10.

Komenda szkoły w pierwszym okresie funkcjonowania tej placówki 
napotykała na liczne trudności związane z przygotowaniem pomieszczeń 
do zakwaterowania i realizacją procesu nauczania. Do pełnienia funkcji 
socjalnych i dydaktycznych przystosowano je dzięki znacznemu wysił-
kowi kadry i marynarzy, a urządzenia i pomoce naukowe pozyskiwano 
ze złomowisk w portach i stoczniach.

9  Świadectwa ukończenia kursów mar. Wł. Osieckiego (kopie w zbiorach autora).
10  Kronika SSM WOP (odpis w zbiorach autora), s. 2; Zobacz też T. Niedziela, Szkoła 

Specjalistów Morskich WOP, „Wojska Ochrony Pogranicza” – Jednodniówka Związku 
Byłych Żołnierzy Zawodowych Środowiska WOP, s. 17.
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Tab. 1. Przydział marynarzy do dywizjonów OP  
i innych jednostek po zakończeniu szkolenia w SSM WOP  
z 30 października 1955 r.

Lp. Jednostka WOP Dywizjon OP
Ilość przydzielo-
nych marynarzy 

ze SSM WOP

Odsetek 
ogółu  

marynarzy

1. 12 BWOP (Szczecin) Dywizjon OP 
Świnoujście 41 15,7

2. 12 BWOP (Szczecin)
Dywizjon 

Rzeczny Świ-
noujście

45 17,2

3. 15 BWOP (Koszalin) Dywizjon OP 
Darłowo 61 23,4

4. 16 BWOP (Gdańsk)
Dywizjon OP 
Gdańsk-We-

sterplatte
67 25,7

5.
Baza Remontów i Technicz-
nego Zaopatrzenia Okrętów 

i Kutrów WOP

Gdańsk-We-
sterplatte 25 9,6

6.

Marynarze pozostali w SSM 
WOP w charakterze instruk-
torów oraz do uzupełnienia 
obsady Ośrodka Wyszkole-

nia Poborowych

Gdańsk-No-
wy Port 22 8,4

O
gó

łe
m

261 100

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta SSM WOP, sygn. nr 616/21, t. 61, Zarządzenie nr 037 
szefa Sztabu WOP ppłk E. Dostojewskiego, dot. przydziału marynarzy po ukończeniu 
szkolenia w SSM WOP, s. 1–6.

Szkolenie pierwszego kursu SSM WOP (rocznik 1930) rozpoczę-
to w październiku 1951 r. Trwało ono 8 miesięcy i zostało zakończone 
w czerwcu 1952 r. Podczas realizacji programu nauki napotykano na wie-
le trudności, które wynikały głównie z braku wystarczającej ilości wy-
kładowców, których zastępowali oficerowie dochodzący z dywizjonu OP 
stacjonującego na Westerplatte. Natomiast przedmioty ogólnokształcące 
wykładali nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku  – No-



27

SZKOŁA SPECJALISTÓW MORSKICH WOJSK OCHRONY…

wym Porcie. Na kursie tym uzyskano doświadczenie niezbędne do dalszej 
działalności dydaktyczno-wychowawczej placówki.

W charakterze słuchaczy kierowano do SSM WOP żołnierzy z lądo-
wych brygad tej formacji. Jednak wkrótce stwierdzono, że przy typowa-
niu i doborze kandydatów występowało wiele nieprawidłowości, bowiem 
nie odpowiadali oni stawianym warunkom, zarówno pod względem stanu 
zdrowia jak i wykształcenia ogólnego. Dlatego też na pierwszym kursie 
słuchaczy w szkole szkolono ich tylko w dwóch specjalnościach ster-sy-
gnalistów i motorzystów.

W 1952 r. na stanowisko komendanta szkoły wyznaczono por. mar. 
Feliksa Krawczyka – absolwenta Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej 
(OSMW) w Gdyni. W tym też roku grupę wykładowców szkoły zasilili 
absolwenci Politechniki Gdańskiej i Państwowej Szkoły Morskiej. W na-
stępnych latach byli to również oficerowie z Wyższej Szkoły Marynarki 
Wojennej (WSMW). Poprawiło to znacznie poziom wyszkolenia specjali-
stycznego słuchaczy.

W październiku 1953 r. obowiązki komendanta SSM WOP objął kpt. 
mar. Mieczysław Głusik. Od tego roku placówka szkoliła również pod-
oficerów zawodowych na kursach starszych specjalistów morskich. Uzy-
skiwali oni specjalności: dców motorówek, bosmanów okrętowych oraz 
kierowników maszyn.

Jesienią 1955 r. zakończono szkolenie kolejnego turnusu w SSM WOP, 
w związku z czym szef Sztabu WOP ppłk Eugeniuesz Dostojewski nakazał 
dokonać podziału 261 (100%) wyszkolonych marynarzy i z dniem 30 paź-
dziernika 1955 r. przenieść ich do dywizjonów OP i innych jednostek celem 
dalszego pełnienia służby. Najwięcej marynarzy z tego turnusu skierowano 
do Dywizjonu OP w Gdańsku-Westerplatte (16 Kaszubska BWOP-25,7%) 
oraz do Dywizjonu OP w Darłowie (15 Bałtycka BWOP-23,4%). Tylko 
do tych dwóch jednostek przydzielono 49,1% wyszkolonych marynarzy.

W roku 1959 na komendanta szkoły ponownie wyznaczono kmdr. 
ppor. Feliksa Krawczyka, natomiast jego z-cą ds. politycznych został kmdr. 
ppor. Józef Sośnierz.

Rozkazem dcy WOP nr 71 z 13 czerwca 1960 r. stanowisko komendan-
ta objął kmdr ppor. Kazimierz Kornaga, a funkcję zcy ds. wyszkolenia kpt. 
mar. Piotr Wyrwicz.

Szkolenie wcielonych poborowych, które miało miejsce w SSM WOP 
jesienią 1960 r. odbywało się w dwóch grupach, z podziałem na służbę ma-
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rynarzy trwającą 3 lata i 2 lata. Łącznie do SSM WOP wcielono 660 mary-
narzy, wśród których było 496 poborowych służby trzyletniej i 164 służby 
dwuletniej. Szkolenie każdej z nich organizowano w inny sposób.

Pierwszą grupę (496) szkolono na miejscu w SSM WOP wg wytycznych 
Szefostwa Służby Morskiej WOP, natomiast drugą grupę (164) po umun-
durowaniu i ujęciu na ewidencję SSM WOP w terminie do 1 listopada 
1960 r. kierowano do dyspozycji dcy 15. Bałtyckiej BWOP (w Koszalinie), 
z przeznaczeniem do m. Lębork, celem szkolenia w ramach Ośrodka Szko-
lenia Poborowych (OSP) tej brygady.

Następnie poborowych wytypowanych do 15. Bałtyckiej BWOP prze-
wożono do Lęborka pod opieką oficerów (delegowanych z 15. Bałtyckiej 
BWOP) w grupach 20–30 osób (w miarę jak przybywali z Wojskowych 
Komend Rejonowych-WKR) pociągami PKP.

Natomiast dca Bałtyckiej BWOP poborowych przybyłych ze SSM 
WOP ujmował na ewidencję i zaopatrzenie jednostki i organizował szko-
lenie na ogólnych zasadach, jako oddzielny pododdział przy OSP BWOP, 
z przeznaczeniem na uzupełnienie pododdziałów dywizjonów OP11.

W dekadzie lat 60. XX w. proces szkolenia w SSM WOP realizowano we-
dług wcześniejszego schematu, od którego tylko sporadycznie zdarzały się 
odstępstwa. W roku szkolnym 1962/1963 przedstawiał się on następująco.

Z początkiem stycznia (3–6 stycznia 1962 r.) zakończono szkolenie 
ośrodka poborowych i przeprowadzono egzaminy końcowe. Szkolenie 
specjalistyczne rozpoczęto od 8 stycznia w ośmiu specjalnościach:
– artylerzystów,
– sygnalistów,
– radiotelegrafistów,
– dalmierzystów, 
– drenażystów,
– elektryków,
– motorzystów.

Proces szkolenia został zakłócony epidemią „ospy”, w związku z czym 
od 25 kwietnia kadrę i marynarzy objęto kwarantanną, która trwała 
do 28 maja. Podczas kwarantanny realizowano normalnie program szko-
lenia, który ukończono w planowanym czasie. Egzaminy końcowe prze-

11  ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1606, t. 41, Pismo szefa Sztabu WOP płk. Ta-
deusza Tymickiego do dowódcy 15. BBWOP i komendanta SSM WOP z 19.10.1960 r., 
s. 1–2.
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prowadzono od 20 do 25 lipca. Natomiast od 28 lipca do 8 sierpnia cały 
skład osobowy marynarzy skierowano na planowe urlopy. Po powrocie, 
od 10  sierpnia do 12 września marynarze uczestniczyli w akcji żniwnej 
w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR) na terenie ówczesnego 
województwa gdańskiego. Dopiero 12 września rozesłano ich do poszcze-
gólnych dywizjonów, celem dalszego pełnienia służby12.

Tab. 2. Ilość marynarzy i kadry skierowanej do Inspektoratów 
i PGR 13 sierpnia 1963 r. 

Lp. Nazwa inspektoratu Ilość 
PGR

Ilość skierowanych 
do pracy marynarzy

Ilość 
kadry

1. Inspektorat Olszynka 8 PGR 85 8

2. Inspektorat Pruszcz Gdański 9 PGR 140 9

3. Inspektorat Malbork 9 PGR 155 9

4. Inspektorat Starogard Gdański 1 PGR 20 1

O
gó

łe
m

27 40 27

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta SSM WOP, sygn. nr 1670, t. 7, Rozkaz dzienny komen-
danta SSM WOP nr 191/62 z 15. 08.1962 r., s. 1‒4.

W pracach na rzecz rolnictwa uczestniczyli zarówno marynarze skiero-
wani z poszczególnych dywizjonów OP jak i kadra oraz marynarze ze SSM 
WOP w Gdańsku – Nowym Porcie.

W ramach tej pierwszej grupy z dywizjonów przybyło łącznie 13 sierp-
nia 1962 r.-61 marynarzy i 1 oficer (Dywizjon OP Świnoujście-33 mary-
narzy i 1 oficer, Dywizjon OP Kołobrzeg-10 marynarzy i Dywizjon OP 
Gdańsk-Westerplatte-18 marynarzy).

Natomiast w tym samym dniu, do 27 PGR w ramach czterech Inspek-
toratów skierowano ogółem 400 marynarzy pod nadzorem 27 osób kadry.

Proces szkolenia realizowany w tej placówce często stwarzał dla jej słu-
chaczy określone problemy związane z przyswojeniem sobie niełatwej, 
specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych. Swój pobyt w SSM 
WOP na początku lat 60. XX w. tak wspomina jeden z jej słuchaczy.

12  Ibidem.
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„(…) Szkoła Specjalistów Morskich WOP okazała się szkołą nie tyl-
ko z nazwy. Sale wykładowe, pomoce naukowe, zeszyty… Niemal jak 
na uczelni. Ci mniej obeznani z problematyką marynistyczną musieli się 
nieźle napocić nad przyswojeniem materiału (a przecież był to początek 
lat sześćdziesiątych i niewielu z nas legitymowało się maturą).

Rozumieliśmy, że regulamin służby okrętowej musimy znać, nasza spe-
cjalność również nie może być nam obca, ale po co jest potrzebna zna-
jomość takielunku na statku żaglowym, skoro mamy pływać na opecia-
kach lub poczciwych kapuniach. Dopiero w przyszłości miało się okazać, 
że wszystko co nam kładziono do głowy (czasem przy pomocy nóg), jest 
niezbędne w niełatwej marynarskiej służbie w ochronie granicy morskiej.

Wykłady przerywane mieliśmy od czasu do czasu bardziej dla nas atrak-
cyjna praktyką na okrętach. Jako przyszły artylerzysta, miałem okazję brać 
udział w strzelaniu z broni pokładowej i rzucaniu bomb głębinowych (…)13.”

Również w tym czasie, marynarze dla potrzeb WOP w niektórych spe-
cjalnościach byli szkoleni w Ośrodku Szkolenia Specjalistów Morskich MW 
w Ustce. Np. 19 kwietnia 1963 r. z czasowego ubycia po ukończeniu kursu 
w Ustce powróciło do II kompanii SSM WOP w Gdańsku łącznie 23 maryna-
rzy w tym: 10 radarzystów, 8 elektryków nawigacyjnych i 5 hydroakustyków14.

Natomiast jesienią 1963 r., zgodnie z zarządzeniem zcy dcy WOP ds. 
morskich po zakończeniu szkolenia w SSM WOP skierowano 249 mary-
narzy (100%) wyszkolonych w sześciu specjalnościach do poszczególnych 
nadmorskich BWOP celem dalszego pełnienia służby wojskowej. W ra-
mach tego turnusu najwięcej wyszkolono marynarzy w specjalności mo-
torzysta – 30,1% (75) i artylerzysta – 26,1% (65).

Rozwijająca się od 1959 r. współpraca pomiędzy SSM WOP a kopal-
nią „Czeladź” zaowocowała decyzją o ufundowaniu przez górników i spo-
łeczeństwo ówczesnego powiatu będzińskiego sztandaru dla wopistów. 
Sztandar wręczono 22 marca 1964 r. (tj. 5 dni wcześniej niż data znajdu-
jąca się na płacie sztandaru – 27 marca 1964 r.). Odbyło się to podczas 
uroczystości obchodów 19. rocznicy wyzwolenia Gdańska na ul. Długiej. 
Sztandar przekazano na ręce ówczesnego komendanta szkoły  – kmdra 
por. Kazimierza Kornagi15.

13  J. Wieczorek, Wachta pod wopowską banderą, „Granica” 1986, nr 16, s. 11.
14  ASG w Szczecinie, Akta SSM WOP, sygn. nr 1671, t. 20, Rozkaz dzienny komendanta 

SSM WOP kmdra por. K. Kornagi nr 93/63 z 20.04.1963 r., s. 1.
15  Ibidem.
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W roku 1964 szkolenie specjalistyczne w SSM WOP trwało od 8 stycz-
nia do 1 sierpnia. Po zdaniu egzaminów cały stan osobowy wyjechał na ak-
cję żniwną do ówczesnego województwa koszalińskiego. Po jej zakończe-
niu marynarze udali się na urlopy planowe, a następnie zostali rozesłani 
do poszczególnych dywizjonów.

Należy również wspomnieć, że w okresie kilkunastu lat działalności 
SSM WOP w Gdańsku – Nowym Porcie oprócz przygotowania kilkuty-
sięcznej grupy marynarzy w różnych specjalnościach, dla potrzeb Służ-
by Morskiej WOP, służyła pomocą w szkoleniu morskim funkcjonariuszy 
ówczesnej Milicji Obywatelskiej (MO). Właśnie w tej placówce nowe kwa-
lifikacje uzyskiwali inni funkcjonariusze resortu Spraw Wewnętrznych. 
W październiku 1964 r. Komenda Wojewódzka MO w Gdańsku skierowa-
ła na 6. miesięczny kurs w specjalności sternik-motorzysta – 10 funkcjo-
nariuszy MO z ówczesnego województwa gdańskiego.

Tab. 4. Wykaz funkcjonariuszy MO skierowanych na kurs 
sternika w SSM WOP w Gdańsku z 16 października 1964 r.

Lp. Stopień imię i nazwisko  
funkcjonariusza MO

Jednostka MO kierująca  
na przeszkolenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Sierż. Leon Kaczmarski
Plut. Adam Bojczuk

Kpr. Mirosław Brzeziński
Kpr. Konrad Ronkowski
Plut. Alfons Wiśniewski

Plut. Jan Piwko
Kpr. Zdzisław Tokarski

Kpr. Jan Zdyb
Plut. Zbigniew Czarkowski

Kpr. Konrad Zander

Komisariat Wodny MO
Komisariat Wodny MO
Komisariat Wodny MO
Komisariat Wodny MO
KM i PMO w Elblągu

KPMO w Pucku
KPMO w Malborku

KPMO w Nowym Dworze Gdańskim
KPMO w Lęborku
KMMO w Gdyni

Źródło: ASG w Szczecinie, Akta SSM WOP w Gdańsku, sygn. nr 1672, t. 2, Pismo zcy 
komendanta MO województwa gdańskiego ppłka Cz. Łuszczyńskiego do Komendanta 
SSM WOP z 16.10.1964 r., s. 1.

W połowie lat 60. proces nauczania w SSM WOP realizowano na po-
dobnych zasadach. W 1965 r. szkolenie podstawowe (tzw. unitarne) mary-
narze zakończyli 4 – 6 stycznia. W kolejnych tygodniach szkolenia słucha-
cze uzyskiwali następujące specjalności:
– warsztatowców (egzaminy 22 – 23 lutego),
– kucharzy (egzaminy 29 – 30 marca),



33

SZKOŁA SPECJALISTÓW MORSKICH WOJSK OCHRONY…

– ster-motorzystów dla potrzeb ówczesnej Milicji Obywatelskiej (MO  – 
egzaminy 12‒14 kwietnia),

– starszych specjalistów (egzaminy 27 – 30 kwietnia),
– artylerzystów (egzaminy 24 – 26 maja),
– „fonistów” (egzaminy 24 – 26 maja).

Ponadto 23 maja 1965 r. odbyły się egzaminy dla pracowników Polskiej 
Akademii Nauk (PAN), uczestniczących w eksternistycznym kursie żeglu-
gi śródlądowej. 

W połowie lat 60. nastąpiły zmiany organizacyjne w WOP, które ob-
jęły również nadmorskie brygady tej formacji. Dotychczas funkcjonujące 
w strukturach organizacyjnych nadmorskich BWOP dywizjony OP zosta-
ły z nich wyłączone, a na ich bazie utworzono nową jednostkę wojskową – 
6. Brygadę Okrętów Pogranicza (6. BOP) w Gdańsku – Nowym Porcie. Jak 
stwierdził w wydanym na tę okoliczność rozkazie ówczesny dca 6. BOP 
kmdr Henryk Romanek:

„(…) Powołanie z dniem 1 kwietnia 1966 r. 6. Brygady Okrętów Pogra-
nicza podyktowane było troską Partii (Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej-PZPR-I.B, I.S.) i Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej 
o umocnienie ludowej obronności kraju i należyte zabezpieczenie granicy 
morskiej państwa (…)”16.

Równocześnie od 1 lipca 1965 r. WOP podporządkowano pod wzglę-
dem operacyjnym Ministerstwu Obrony Narodowej (MON), a od 1 stycz-
nia 1966 r. pod względem gospodarczym, w związku z czym MW przyjęła 
jej składniki majątkowe, inwestycje i jednostki pływające. Zgodnie z roz-
kazem MON nr 98/Org. z 10 września 1965 r. polecenie to dotyczyło rów-
nież SSM WOP w Gdańsku17.

W tym czasie obsadę etatową SSM WOP stanowiło 485 wojskowych 
w tym: 44 oficerów, 21 podoficerów zawodowych, 19 podoficerów zsw, 
11 szeregowych i 390 elewów18.

16  ASG w Szczecinie, Akta SSM WOP, sygn. nr 1674, t. 1, Rozkaz dowódcy 6. BOP nr 013 
z 1.04.1966 r. w sprawie sformowania 6 Brygady Okrętów Pogranicza, s. 1; zobacz 
też I. Bieniecki, Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy mor-
skiej Polski w latach 1965‒1991, Słupsk 2015, s. 370.

17  AMW w Gdyni, Akta MBOP, sygn. nr 3541/75, t. 31, Protokół zdawczo-odbiorczy, 
s.1‒5; oraz t. 3, Rozkaz dowódcy MW nr 70/DMW z 19.11.1965 r. w sprawie przyjęcia 
na zaopatrzenie jednostek służby morskiej WOP, s. 1‒4.

18  ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 1611, t. 72, Wykaz jednostek szkolnych Wojsk 
Wewnętrznych bezpośrednio podległych Głównemu Inspektorowi Obrony terytorial-
nej z 17.07.1965 r., s. 1.
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Na podstawie zachowanych dokumentów archiwalnych można uznać, 
że warunki życia i służby marynarzy w tym czasie w tej placówce były sto-
sunkowo dobre. W końcu grudnia 1965 r. tak oceniał je ówczesny st. po-
mocnik szefa Służby Zdrowia MW kmdr por. lek. Reginald Łuczko:

„(…) Stan sanitarno-epidemiologiczny SSM WOP jest zadowalający. Ma-
rynarze zakwaterowani są w pomieszczeniach koszarowych murowanych. 
Zagęszczenie marynarzy (…) – jedna osoba na 3 metry kwadratowe. Ciepło-
ta sal prawidłowa (ogrzewanie centralne), oświetlenie elektryczne. Budynek 
koszarowy wyposażony w urządzenia sanitarne, sprawne. Ubikacje skanali-
zowane, umywalnie typu korytowego o odpowiedniej ilości kranów (…)”19.

Również stan sanitarny bloku żywnościowego był zadowalający. Szkoła 
posiadała własną kuchnię we wzorowym stanie sanitarnym. Jakość przy-
gotowywanych potraw uznano, jako dobrą smakowo i kalorycznie. Szkoła 
posiadała własne magazyny żywnościowe, które utrzymano właściwie pod 
względem sanitarnym. Zaopatrywanie w produkty żywnościowe odbywa-
ło się na bieżąco z zakładów położonych na terenie Gdańska. Dowóz tych 
produktów odbywał się taborem producentów lub własnym odpowiednio 
do tego przystosowanym.

Jako dobry uznano również stan zdrowia marynarzy zsw. W okresie 
ostatnich lat nie notowano większych zachorowań na choroby zakaźne czy 
zatrucia pokarmowe. Szkoła dysponowała własnym ambulatorium gdzie 
przyjmował etatowy lekarz oraz własnym punktem aptecznym. Leczenie 
stacjonarne odbywało się w Izbie Chorych funkcjonującej na terenie są-
siedniej jednostki – Kaszubskiej Brygadzie WOP, podobnie jak lecznictwo 
stomatologiczne. SSM WOP dysponowała natomiast własną pracownią 
protetyki stomatologicznej, która była urządzona wzorowo i jak na lata 
60. XX w. była wyposażona w nowoczesny i odpowiedni sprzęt. Średni 
wskaźnik zgłoszeń ambulatoryjnych marynarzy kształtował się na pozio-
mie 20 osób dziennie. Do najczęściej występujących schorzeń zaliczano 
choroby wynikające z przeziębienia oraz górnych dróg oddechowych. 
Również stan zdrowia kadry oraz członków rodzin nie budził zastrze-
żeń, a lecznictwo ambulatoryjne oraz zamknięte odbywało się w Woje-
wódzkim Zarządzie Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
(MSW) w Gdańsku20.

19  ASG w Szczecinie, Akta DWOP, sygn. nr 2278, t. 28, Stan sanitarno-epidemiologiczny 
i zdrowotny pododdziałów WOP przekazanych do MW na 32.12.1965 r. (zał. nr 6), s. 1.

20  Ibidem, s. 1–4. 
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Utworzenie szkoły 6. BOP miało zapewnić przygotowanie mary-
narzy-specjalistów do bezpośredniego wykonywania obowiązków na okrę-
tach, w takich specjalnościach jak:
– sternicy,
– artylerzyści,
– ster-motorzyści,
– motorzyści,
– radiotelegrafiści,
– sygnaliści.
– elektrycy okrętowi,
– załoganci motorówek rzecznych dla potrzeb Pomorskiej i Lubuskiej Bry-

gady WOP,
– kucharze okrętowi.

Ponadto szkoła miała organizować podwyższanie kwalifikacji w ra-
mach następujących kursów nieetatowych:
– kursów dców jednostek pływających t. „KP” i bosmanów okrętowych 

(20 kursantów),
– kursów kierowników maszyn (20 kursantów),
– kursów podoficerskich-specjalistów zsw (21 kursantów),
– kursów ster-motorzystów dla potrzeb Pomorskiej i Lubuskiej Brygady 

WOP (20 kursantów)21.
Należy podkreślić, że w tak specyficznej jednostce, jaką była 6. BOP, 

równocześnie ze specjalistycznym szkoleniem morskim, marynarze szko-
lili się z zasad służby granicznej na morzu, a w szczególności z:
– zasad organizacji służby ochrony granicy na morzu,
– rodzajów przestępstw granicznych,
– rodzajów służby okrętów pogranicza,
– sposobów dokonywania kontroli statków (przez grupy kontrolne),
– sposobów zatrzymywania i konwojowania statków obcych.

W tym czasie SSM WOP dysponowała bazą dydaktyczną w postaci na-
stępujących gabinetów szkoleniowych:
– działu nawigacyjnego,
– działu artyleryjskiego (gabinet sprzętu artyleryjskiego i broni podwodnej),
– działu obserwacji i łączności (3 gabinety „radio” i jeden sygnałowy),
– działu mechanicznego (gabinet silnikowy i siłownia),

21  Ibidem, t. 7, Pismo do szefa WOP płk. M. Dębickiego zawierające uzasadnienie do pro-
jektu etatu szkoły 6. Brygady OP z 28.04.1966 r., s. 1–6. 
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– działu elektrycznego (gabinet szkoleniowy i akumulatorownia),
– działu wiedzy okrętowej i teorii budowy okrętu.

Ówczesny dca 6. BOP-kmdr Romanek przedstawiając uzasadnienie 
do projektu etatu szkoły 6. BOP (28 kwietnia 1966 r.) stwierdził, że dla na-
leżytego działania jednostki konieczne było pozostawienie szkoły w skła-
dzie 6. BOP22. Taka potrzeba wynikała z faktu, że placówka ta przygoto-
wywała wysoko kwalifikowanych specjalistów niezbędnych do obsługi 
i eksploatacji nowoczesnych i skomplikowanych urządzeń okrętowych.

Tego rodzaju specjalistów nie można było wyszkolić na okrętach WOP 
przy jednoczesnym utrzymaniu niezbędnej w służbie granicznej wyso-
kiej gotowości bojowej. W jego ocenie proces nauczania specjalistycznego 
w szkole był ściśle powiązany z całokształtem zagadnień dotyczących służ-
by granicznej, co stanowiło podstawę przy wykonywaniu zadań w ochro-
nie granicy23. 

Wraz z powołaniem 6. BOP – późniejszej MBOP (utworzonej na pod-
stawie zarządzeniem szefa Szt. Gen. nr 135/Org. z 22 grudnia 1965 r.) 
w dalszym ciągu przewidywano w jej strukturze funkcjonowanie placówki 
szkolącej podoficerów i marynarzy. Sformowanie nowej jednostki zleco-
no szefowi WOP w porozumieniu z dcą MW, a w jej składzie oprócz do-
wództwa i trzech dywizjonów utworzono SSM WOP z miejscem postoju 
w Gdańsku  – Nowym Porcie, która dotychczas była podporządkowana 
Szefostwu Służby Morskiej WOP24.

Dlatego też zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora Szkole-
nia MW organizowano tzw. system szkolenia „06”, który polegał na tym, 
że wcielenie, szkolenie i rozesłanie marynarzy po przeszkoleniu zamykało 
się w 6 miesiącach. W związku z tym okres szkolenia nie dzielił się już 
na szkolenie unitarne i szkolenie specjalistyczne. Zachowywano ciągłość 
szkolenia przez 5 miesięcy z tym, że w pierwszych 6 tygodniach zwracano 
większą uwagę na szkolenie wojskowe (ogólne).

W 1966 r. program szkolenia kursu młodszych specjalistów w SSM 
WOP obejmował 107 dni nauki po 7 godzin nauki dziennie, co dawało 
ogółem 749 godz. (100%). Z tej liczby najwięcej bo aż 62% czasu (468 go-
22  I. Bieniecki, Noty biograficzne  – Komandor Henryk Romanek, „Przegląd Morski” 

nr 7‒8 z 2002 r., s. 136‒137.
23  ASG w Szczecinie, Akta Szefostwa WOP, sygn. nr 1836, t. 6, Uzasadnienie do projektu 

etatu szkoły 6. BOP z 28.04.1966 r., s. 1–6.
24  Ibidem, sygn. nr 3541/75, t. 3, Zarządzenie GIOT nr 28/org. z 25.02.1966 r. w sprawie 

reorganizacji jednostek morskich WOP, s. 1–2.
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dzin) przypadało na szkolenie specjalistyczne, 26% (193 godziny) na wy-
szkolenie wojskowe i 12% (88 godzin) na szkolenie polityczne.

Marynarze zdobywali kwalifikacje w siedmiu specjalnościach: sternika, 
artylerzysty, sygnalisty, radiotelegrafisty, motorzysty, elektryka i ster-sygna-
listy. Kurs młodszych specjalistów w 1966 r. ukończyło 236 absolwentów25.

W maju 1966 r. w skład SSM WOP wchodziły następujące komórki or-
ganizacyjne i pododdziały:
– komenda,
– sekcja polityczna,
– wydział szkolenia,
– izba chorych,
– trzy kompanie szkolne.

Etatowy stan osobowy SSM WOP w tym czasie wynosił: 44 oficerów, 
40  podoficerów i 401 marynarzy. Razem 485 wojskowych i 1 pracow-
nik cywilny.

Marynarzy dla potrzeb ochrony granicy morskiej szkolono w sześciu 
specjalnościach: sterników, artylerzystów, radiotelegrafistów, sygnalistów, 
motorzystów i elektryków okrętowych26.

W połowie 1966 r., a więc tuż przed rozwiązaniem SSM WOP orga-
nizowano w niej jeszcze nieetatowe kursy podoficerskie dla marynarzy 
z jednostek pływających dywizjonów OP. W celu właściwego przygoto-
wania i rozpoczęcia szkolenia kursantów komendant SSM WOP wyzna-
czył obsadę personalną oficerów i podoficerów na czas trwania kursu, 
w składzie którego występowały dwa plutony. Obsadę kursu podoficer-
skiego stanowili:
– dca kursu-kpt. mar. Tadeusz Nowacki,
– zca dcy ds. polit. kpt. Tadeusz. Pałka,
– szef kursu – bosmat Tadeusz Wójcik,
– dca 1. plutonu – por. mar. Zdzisław Tryksza,
– pomocnik dcy 1 plutonu – bosmat Stanisław Bijas,
– dca 2. plutonu – ppor. mar. Ryszard Brąszewski,
– pomocnik dcy 2. plutonu – bosmat Tadeusz Tyrała.

25  Ibidem, sygn. nr 3541/75, t. 8, Zestawienie wyników egzaminów końcowych kursu 
młodszych specjalistów SSM WOP za 1966 rok; oraz Program szkolenia marynarzy 
SSM WOP (zał. nr l), s. 1–5.

26  Archiwum Instytucji MON (dalej AIMON) w Modlinie, Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 142, 
Notatka służbowa szefa ZPWW płka J. Puławskiego dotycząca 6. BOP z 10.05.1966 r., s. 2.
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W ramach tego kursu szkoleniem objęto 35 marynarzy przysłanych 
z dywizjonów OP, organizując z nich dwa plutony. Kurs podoficerski 
trwał od 1 sierpnia 1966 r. do 4 października 1966 r. Egzaminy końco-
we przeprowadziła powołana w tym celu komisja od 5 do 7 październi-
ka 1966 r.27

Ostatni kurs starszych specjalistów morskich WOP przeprowadzono 
od 15 listopada 1966 r. do 15 marca 1967 r. (4 miesiące). Do egzaminów 
końcowych przystąpiło 24 kierowników maszyn oraz 20 dców28.

Egzaminy na ostatnim kursie młodszych specjalistów trwały trzy dni 
(od 22 marca-24 marca 1967 r.) i objęto nimi marynarzy w (siedmiu) 
specjalnościach: motorzysta, sternik, artylerzysta, sygnalista, elektryk, ra-
diotelegrafista i ster-motorzysta. Szkolenie specjalistów morskich WOP 
zakończono 30 marca 1967 r. i po egzaminach skierowano ich do dywizjo-
nów, celem dalszego pełnienia służby.

Zarządzenie szefa Szt. Gen. WP nr 0150/ Org. z 6 grudnia 1966 r. na-
kazywało zakończyć szkolenie specjalistów morskich w WOP i rozformo-
wać SSM WOP w Gdańsku – Nowym Porcie. Na jego podstawie Głów-
ny Inspektor Obrony terytorialnej (GIOT) – wiceminister ON gen. dyw. 
Grzegorz Korczyński polecił w terminie do 31 marca 1967 r. zakończyć 
szkolenie specjalistów morskich wcielenia jesiennego 1966 r. dla potrzeb 
WOP i w terminie do 31 maja 1967 r. rozformować SSM WOP. Od tej pory 
młodszych specjalistów dla potrzeb służby morskiej WOP pozyskiwano 
z absolwentów CSS MW w Ustce, szkoląc ich następnie na nieetatowych 
kursach, w zakresie przygotowania do wykonywania zadań w ochronie 
granicy morskiej. Jednocześnie baza szkoleniowa SSM WOP miała zostać 
przekazana MW, po wcześniejszym ustaleniu z Dowództwem MW nie-
zbędnych potrzeb dla zorganizowania bazy szkoleniowej 6. BOP29. 

Dwa miesiące później (31 maja 1967 r.) komisja pod przewodnictwem 
kmdra H. Romanka (dcy MBOP) rozformowała SSM WOP w Gdańsku, 

27  ASG w Szczecinie, Akta SSM WOP, sygn. nr 1674, t. 7, Rozkaz organizacyjny komen-
danta SSM WOP kmdra por. Z. Nowosieleckiego nr 018 z 1.08.1966 r. w sprawie orga-
nizacji i obsady nieetatowego kursu podoficerskiego, s. 1.

28  Archiwum MW (dalej AMW) w Gdyni, Akta MBOP, sygn. nr 3541/75, t. 56, Protokół 
z egzaminów końcowych kursu starszych specjalistów morskich WOP z 28.03.1967 r., 
s. 1‒4; oraz Protokół z egzaminów młodszego kursu SSM WOP z 18.07.1967 r., s.1–6. 

29  AIMON w Modlinie, Akta GIOT, sygn. nr 21/91, t. 113, zarządzeni GIOT nr 042/Org. 
z 11.02.1967 r. w sprawie zakończenia szkolenia specjalistów morskich w WOP oraz 
rozformowania SSM WOP, s. 1–3.
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istniejącą dotychczas według etatu 348/36. Sztandar rozformowanej szkoły 
przekazano 22 czerwca 1967 r. do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Zgodnie z zarządzeniem szefa Szt. Gen. (nr 0150/Org. z 6 grudnia 
1966 r.) w sprawie przeformowania CSS MW im. Franciszka Zubrzyckiego 
oraz przejęciem szkolenia specjalistów morskich WOP dla 6. BOP i bazy 
szkoleniowej SSM WOP komendant CSS MW

w Ustce otrzymał polecenie opracowania planu przedsięwzięć związanych 
z przeformowaniem CSS MW i przejęciem bazy szkoleniowej z SSM WOP 
oraz szkolenia specjalistów morskich dla potrzeb 6. BOP. Szkolenie specja-
listów dla potrzeb WOP miało się rozpocząć od wcielenia wiosną 1967 r.30

Jednocześnie w porozumieniu ze Sztabem Głównym MW ustalono 
zasady szkolenia specjalistów morskich dla potrzeb 6. BOP. Na pierw-
szym kursie po rozwiązaniu SSM WOP – MW szkoliła 170 marynarzy dla 
potrzeb WOP w CSS MW w Ustce. We wrześniu absolwenci tej szkoły 
mieli zostać przeszkoleni na nieetatowym kursie granicznym przy Sztabie 
6. BOP w Gdańsku, w zakresie przygotowania ich do wykonywania zadań 
w ochronie granicy morskiej31.

W dniu 28 września 1967 r. po odbytym przeszkoleniu w specjalno-
ściach morskich w Ustce do Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza skiero-
wano 128 marynarzy celem dalszego pełnienia służby wojskowej. Posiadali 
oni przeszkolenie w 15 specjalnościach morskich (w tym m.in.: motorzy-
stów – 23, radiotelegrafistów – 21, obsługa PKM –13, sygnalistów – 11)32.

W październiku 1967 r. kurs szkolenia granicznego w MBOP ukończy-
ło ogółem 150 marynarzy, z których skierowano do Kaszubskiego dOP – 
58, Bałtyckiego dOP  –47, Pomorskiego dOP  – 44 i Eskadry Lotnictwa 
Rozpoznawczego WOP (ELR WOP) – 1 (19 i 20 października 1967 r.)33.

30  AMW w Gdyni, Akta DMW, sygn. Nr 3612/79, t. 3, Rozkaz dowódcy MW wiceadmi-
rała Z. Studzińskiego nr 04/Org. z 7. 01.1967 r. w sprawie przeformowania CSS MW 
im. Franciszka Zubrzyckiego z etatu nr 35/422 na etat nr 35/465 oraz przyjęcia szkole-
nia specjalistów morskich dla 6. BOP i bazy szkoleniowej SSM WOP, s. 1. Jednocześnie 
do 31 maja 1967 r. CSS MW przeformowano z etatu nr 35/422 na etat nr 35/465 o eta-
towym stanie osobowym 1 824 żołnierzy i 28 pracowników cywilnych.

31  Ibidem, t. 53, Sprawozdanie z rozformowania SSM WOP z 23.06.1967 r., s. 1.
32  AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3541/75, t. 58, Rozkaz dzienny dowódcy 

MBOP nr 227/67 z 28.09.1967 r., s. 1.
33  AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr3541/75, t. 58, Rozkaz dzienny dowód-

cy nr 243/67 z 19.10.1967 r., s. 1; oraz Rozkaz dzienny dowódcy MBOP nr 244/67 
z 20.10.1967 r., s. 1
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Natomiast 2 kwietnia 1968 r. z CSS MW w Ustce przybyło ogółem 
144 (100%) marynarzy w 16 specjalnościach, których przyjęto na ewiden-
cję i zaopatrzenie MBOP. W tej grupie największy odsetek stanowili moto-
rzyści –25,7% (37) i radiotelegrafiści – 12,5% (18).

Tab. 5. Liczba i specjalności marynarzy z CSS MW w Ustce 
skierowanych do MBOP 2 kwietnia 1968 r.

Specjalność marynarzy
Liczba 
mary-
narzy

Specjalność marynarzy
Liczba 
mary-
narzy

Motorzyści
Radiotelegrafiści

Sternicy
Sygnaliści

Artyleria małego kalibru
Elektrycy okrętowi

Drenarzyści
Minerzy

37
18
14
14
10
8
8
7

Elektrycy nawigacyjni
Radarzyści
Kucharze

Obsługa okręt. komór amunicyjnych
Chemicy okrętowi

Telegrafiści
Radiomechanik

7
5
5
5
3
2
1

Ogółem 144

Źródło: AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3541,75, t. 101, Rozkaz dzienny do-
wódcy MBOP nr 78/68 z 2.04.1968 r., s. 1‒7.

Po ukończonym kursie granicznym w MBOP – 17 października 1968 r. 
skierowano do służby 3-letniej ogółem 134 marynarzy z tego: do Pomor-
skiego dOP – 44, do Bałtyckiego dOP – 44 i do Kaszubskiego dOP – 4634.

Kursy ze szkolenia granicznego dla specjalistów morskich wyszkolo-
nych w Ustce dla potrzeb WOP organizowano również w latach później-
szych. Np. ramowy plan szkolenia kursu młodszych specjalistów morskich 
WOP (tzw. granicznego) zorganizowany w MBOP od 3 do 18 kwiet-
nia 1969 r. (4 plutony) uwzględniał ogółem 70 godz. (100%) szkolenia. 
Z tej liczby najwięcej czasu przeznaczano na szkolenie graniczne – 65,7% 
(46 godz.) i szkolenie polityczne – 11,4 % (8 godz.). Taki sam program 
szkolenia realizowano jesienią od 6 do 20 października 1969 r.35

34  AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3541/75, t. 102, Rozkaz dzienny dowódcy 
MBOP nr 243/68

35  AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3541/75, t. 18, Plan ramowy szkolenia kur-
su młodszych specjalistów morskich WOP od 3.04. do 18.04.1969 r. oraz od 6.10. 
do 20.10.1969 r., s. 1.
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I chociaż w drugiej połowie lat 60. XX w., zgodnie z decyzją przełożo-
nych, rozwiązano SSM WOP to jednak MBOP nadal istniała i prowadzi-
ła działalność w ochronie granicy morskiej PRL. Została ona rozwiązana 
wraz z rozformowaniem WOP, co nastąpiło 15 maja 1991 r.36

Tab. 6. Ramowy plan szkolenia kursu młodszych  
specjalistów morskich WOP w MBOP zorganizowany  
od 3 do 18 kwietnia 1969 r.

Dział szkolenia Liczba godzin 
szkolenia

Odsetek ogółu 
godzin szkolenia

Szkolenie graniczne
Szkolenie polityczne

Regulaminy
Przepisy o zachowaniu tajemnicy wojskowej  

i państwowej
Wychowanie Fizyczne

Musztra

46
8
5
4

4
3

65,7 
11,4 
7,1 
5,7 

5,7
4,3 

Ogółem godzin szkolenia 70 100 

Źródło: AMW w Gdyni, Akta DMBOP, sygn. nr 3541/75, t. 18, Plan ramowy szkolenia 
kursu młodszych specjalistów morskich WOP od 3 do 18.04.1969 r., s. 1.

Podsumowanie

Oceniając działania zmierzające do utworzenia własnego szkolnictwa dla 
potrzeb służby morskiej WOP należy stwierdzić, iż dopiero po upływie 
5 lat od chwili powstania tej formacji (w 1950 r.) udało się powołać specja-
listyczną placówkę dydaktyczną. Początkowo wyszkolony w niej personel 
morski stanowił wojskowe załogi dotychczas półcywilnych jednostek pły-
wających pod zielona banderą.

W okresie kilkunastu lat swojej działalności SSM WOP w Gdańsku wy-
kształciła znaczną, bo kilkutysięczną grupę marynarzy w różnych specjal-
nościach, którzy systematycznie zasilali załogi jednostek pływających tej 
formacji. Nowe kwalifikacje uzyskiwały w niej również osoby cywilne oraz 
inni funkcjonariusze resortu Spraw Wewnętrznych.

Za bezpośrednią przyczynę, która wpłynęła na rozwiązanie SSM WOP 
należy uznać konieczność utrzymywania przez ówczesną MW dwóch 

36  I. Bieniecki, Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej 
Polski w latach 1965‒1991, Słupsk 2015, s. 376.
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ośrodków szkolenia specjalistów morskich (w Ustce i w Gdańsku), po prze-
prowadzonej reorganizacji WOP i zmianie podporządkowania tej forma-
cji pod MON, co miało miejsce w połowie lat 60. Funkcjonowanie w tym 
czasie dwóch szkół wojskowych o podobnym profilu szkolenia marynarzy 
nie miało racjonalnego uzasadnienia, w związku z czym jedna z nich ule-
gła likwidacji (w Gdańsku).

Należy jednak stwierdzić, że funkcjonowanie tej placówki przyniosło 
wymierne korzyści dla gospodarki narodowej. Oprócz prac realizowanych 
przez marynarzy podczas odbywania służby wojskowej uzyskiwali oni kwa-
lifikacje przydatne w późniejszym okresie w życiu cywilny. Po zakończeniu 
służby wojskowej część jej byłych słuchaczy znajdowała zatrudnienie w róż-
nych przedsiębiorstwach związanych z żeglugą i portami. W roku 1965 ów-
czesny komendant SSM WOP kmdr por. K. Kornaga stwierdził, że:

„(…)Wielu marynarzy, po ukończeniu służby wojskowej jest zatrud-
nianych w gospodarce morskiej  – w PLO (Polskich Liniach Oceanicz-
nych – I.B., I.S.) i PŻM (Polskiej Żegludze Morskiej – I.B., I.S.). Na przykład 
w ostatnich latach ok. 11% naszych rezerwistów pracuje w przedsiębior-
stwach i instytucjach morskich. Ponadto 5% zatrudnionych jest w żeglu-
dze śródlądowej, w Zarządach Portów i w Stoczniach (…)”37.

Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż w dziejach tej formacji SSM 
WOP w Gdańsku była jedyną szkołą kształcącą specjalistów morskich, prze-
znaczonych głównie do pełnienia służby na granicy morskiej. Po rozwiąza-
niu w 1991 r. formacji WOP i powstaniu Straży Granicznej (SG) 16 maja 
1991 r.  – szkoleniem specjalistów dla nowej formacji ochrony granic  – 
w tym także granicy morskiej, zajęły się dwa ośrodki – Centralny Ośrodek 
Szkolenia SG w Koszalinie oraz Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie.
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Abstract

Public administration minimizes or eliminates threats affecting the secu-
rity level. Crisis management activities are described in the Act on Crisis 
Management, which defines in the area of crisis management: compe-
tent authorities, their tasks and rules of operation, planning documents 
and financing of activities. The county self-government has its own and 
commissioned tasks of above communal nature, related to the removal 
of direct threats to public safety and order, defense, flood protection, in-
cluding equipment and maintenance of the county flood prevention and 
fire protection and prevention of other extraordinary threats to human 
life and health and the environment. The cooperation of public adminis-
tration within the framework of fusion on the county level has an impact 
on the efficiency of managing the security system organized at this level.
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Abstrakt

Administracja publiczna minimalizuje lub eliminuje zagrożenia wpływa-
jące negatywnie na poziom bezpieczeństwa. Działania z zakresu zarządza-
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nia kryzysowego opisane zostały w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, 
która określa w obszarze zarządzania kryzysowego1: właściwe organy, ich 
zadania oraz zasady działania, dokumenty planistyczne i finansowanie 
działań. Samorząd powiatowy2 posiada zadania własne i zlecone o cha-
rakterze ponadgminnym, związane z usuwaniem bezpośrednich zagro-
żeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obronności, ochro-
ny przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i zapobiegania in-
nym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 
Współpraca administracji publicznej w ramach zespolenia na poziomie 
powiatu ma wpływ na sprawność zarządzania systemu bezpieczeństwa 
zorganizowanego na tym poziomie. Praca jest próbą odpowiedzi na py-
tanie: Jak w praktyce funkcjonuje współdziałanie administracji publicznej 
w sytuacji kryzysowej na poziomie powiatu? Problem został przeanalizo-
wany na przykładzie powiatu chojnickiego i zdarzenia kryzysowego, które 
miało miejsce 11 sierpnia 2017 roku.

Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności, administracja 
publiczna

Wprowadzenie

Sytuacja kryzysowa to szczególny przypadek sytuacji nadzwyczajnej, 
w trakcie której doszło do znacznego ograniczenia w działalności orga-
nów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych 
sił oraz środków w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnie-
nia lub przywrócenia bezpieczeństwa uzasadniają wprowadzenia jednego 
ze stanów nadzwyczajnych.

Pojęcie bezpieczeństwa ma charakter interdyscyplinarny, subdyscy-
plinarny i wielodyscyplinarny3. Bezpieczeństwo określane jest jako stan 
i proces, który daje poczucie pewności, i gwarantuje jego zachowania oraz 
szanse swobodnego rozwoju. Podmiot i przedmiot badań zależą głównie 

1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, 
poz. 590 z późn zm.)

2  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1868) 
3  J. Gierszewski, Postrzeganie bezpieczeństwa na podstawie przeglądu definicji, [w:] Me-

todologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010. P. Sienkiewicz, 
M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Warszawa 2010, s. 89 i n.
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od podejścia badawczego4. Zagrożenia można definiować na dwóch płasz-
czyznach, odpowiadając na pytania:
– co jest celem zagrożenia (obiekt zagrożenia, kogo zagrożenie dotyka, kto 

jest zagrożony),
– co jest źródłem zagrożenia, tj. zjawisko stanowiące zagrożenie, proces 

zagrażający, zdarzenie stanowiące stan zagrożenia podmiotu. 
Można przyjąć za A. Urbankiem, że bezpieczeństwo w znaczeniu ogól-

nym „(…) oznacza pewien obiektywny stan odczuwany przez podmiot, 
jako: brak zagrożeń, pewność istnienia, przetrwania i posiadania, funk-
cjonowania i rozwoju. Stan ten jest pozytywnie wartościowany przez dany 
podmiot i jest wynikiem jego własnej aktywności oraz działań podejmo-
wanych na rzecz bezpieczeństwa przez jego otoczenie społeczne. Bezpie-
czeństwo nigdy nie jest dane raz na zawsze. Osiąganie stanu bezpieczeń-
stwa jest złożonym procesem polegającym na przeciwdziałaniu (unikaniu, 
zapobieganiu, przeciwstawianiu się) różnego rodzaju realnym i potencjal-
nym zagrożeniom, zarówno dla samego podmiotu, jak i jego interesów” 5.

Podobnie bezpieczeństwo definiuje L. Chojnowski, według którego 
oznacza ono pewność istnienia, posiadania, harmonijnego funkcjono-
wania i rozwoju podmiotu, wynikającą z braku zagrożenia lub posia-
dania zdolności ochrony przed nimi. Wymienione w definicji istnienie 
(fizyczne przetrwanie), posiadanie (zachowanie wartości materialnych 
i niematerialnych), harmonijne (niezakłócone) funkcjonowanie i roz-
wój (nieograniczany przez inne podmioty), są to uogólnione wartości 
bezpieczeństwa podmiotów, niezależnie od ich kategorii i indywidualnej 
charakterystyki. Możliwość ich częściowej lub całkowitej utraty wywołu-
je niepokój, obawy, lęk, strach i oznacza sytuację zagrożenia, która utoż-
samiana jest z brakiem bezpieczeństwa6.

Podjęty w artykule problem dotyczący sytuacji kryzysowych na po-
ziomie powiatu wymaga zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa społecz-
ności lokalnych. Według L. Chojnowskiego, oznacza ono „pewność 
zaspokojenia podstawowych potrzeb i zachowania najważniejszych war-

4  J. Gierszewski, Problemy tożsamości nauk o bezpieczeństwie jako dyscypliny społecznej, 
[w:] T. Kośmider, W. Kitler, Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Perspektywa 
materialna i formalna, Difin, Warszawa 2017, s. 114.

5  A. Urbanek, Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu teore-
tyczności bezpieczeństwa personalnego, Słupsk 2015, 45‒46.

6  L. Chojnowski, Bezpieczeństwo. Zarys teorii, Wydawnictwo Naukowe Akademii Po-
morskiej w Słupsku, Słupsk 2015, s. 15‒16.
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tości wspólnoty samorządowej: 1) jej przetrwania, rozumianego jako 
biologiczne przeżycie członków wspólnoty jako jednostki samorządowej 
samodzielnie decydującej we własnych sprawach oraz jako zbiorowości 
składającej się na naród i społeczeństwo państwa, 2) samorządności, 
3)  rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 4) jakości życia obywateli, 
uzyskanej w wyniku braku zagrożeń lub z posiadanych środków ochrony 
(zabezpieczeń) przed nimi”7.

Zakres przedmiotowy zagadnień podjętej w artykule zawiera się z sek-
torze (dziedzinie) bezpieczeństwa powszechnego, rozumianego jako pew-
ność istnienia, przetrwania, posiadania oraz harmonijnego funkcjono-
wania i rozwoju człowieka i zbiorowości ludzkich, wynikającą z braku 
oddziaływania czynników niszczących (fizycznych i psychologicznych), 
generowanych przez człowieka i siły natury lub z posiadania skutecznego 
systemu ochrony przed nimi8.

Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa powszechnego dotyczą:
– „problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego, wynikających 

z zakłócenia harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa, takich jak: 
przestępczość, niepokoje społeczne, bezpieczeństwo imprez masowych, 
a także zagrożeń wynikających z ataków terrorystycznych;

– ochrony ludności i dóbr materialnych przed skutkami katastrof natural-
nych i klęsk żywiołowych, awarii technicznych, katastrof budowlanych 
i wypadków komunikacyjnych; 

– ochrony ludności cywilnej podczas międzynarodowych konfliktów 
zbrojnych – w ramach obrony cywilnej”9.

Reasumując dotychczasowe rozważania dochodzimy do wniosku, 
że bezpieczeństwo stanowi podstawową wartość zarówno dla jednostki jak 
i zbiorowości społecznych. Natomiast zapewnienie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego oraz organizacja zarządzania kryzysowego wymaga 
współdziałania administracji publicznej (rządowej i samorządowej) odpo-
wiedzialnej za bezpieczeństwo, w tym zarządzanie kryzysowe.

7  L. Chojnowski, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa społeczności lokalnych, [w:] Wybra-
ne problemy bezpieczeństwa. Aspekty społeczno-ideologiczne, red. A. Urbanek, Expol, 
Włocławek 2013, s. 203‒204.

8  L. Chojnowski, Bezpieczeństwo powszechne, [w:] Wybrane problemy bezpieczeństwa. Teo-
ria. System. Strategia, red. A. Urbanek, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2012, 
s. 143.

9  Tamże, s. 144



51

WSPÓŁDZIAŁANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ…

Powiatowa administracja publiczna odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych

Podstawowa definicja zarządzania kryzysowego wskazuje, że jest to dzia-
łalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania 
bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom 
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w dro-
dze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infra-
struktury krytycznej10. Przywołana już w tekście ustawa o samorządzie 
powiatowym wprost określa zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego o charakterze ponadgminnym11 i odnosi się do zadań wła-
snych i zleconych powiatu w tym obszarze.

Natomiast ustawa o zarządzaniu kryzysowym wskazuje na starostę jako 
organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powia-
tu. Do jego zadań w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 
1)  kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, 

reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu; 
2)  realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: a) opracowy-

wanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego pla-
nu reagowania kryzysowego, b) realizacja zaleceń do powiatowych pla-
nów reagowania kryzysowego, c) wydawanie organom gminy zaleceń 
do gminnego planu reagowania kryzysowego, d) zatwierdzanie gmin-
nego planu reagowania kryzysowego; 

3)  zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów 
z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia; 

4)  wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funk-
cjonowania powiatów i miast na prawach powiatu; 

5) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 
6) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

Starosta wykonuje zadania przy pomocy komórki organizacyjnej sta-
rostwa powiatowego właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego oraz 
powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. W skład zespołu powiato-
wego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród: 
osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach 

10  Por. art. 2. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym
11  J. Gierszewski, Kompetencje i zadania samorządu powiatowego w działaniach na rzecz 

lokalnego bezpieczeństwa „Acta Pomerania „, nr 3/2011, s. 14 i n.
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organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 
pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiato-
wych; przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych i innych osób 
zaproszonych. Na terenie powiatu organizuje się powiatowe centra zarzą-
dzania kryzysowego, których obsługę zapewniają komórki organizacyjne, 
właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego starostwa.

Podstawowym dokumentem regulującym działanie powiatu w sytuacji 
kryzysowej jest plan zarządzania kryzysowego, którego obowiązek przy-
gotowania spoczywa na staroście. 

Plan zarządzania kryzysowego ma na celu zaplanowanie wykorzystania 
sił i środków w sytuacjach kryzysowych, w zapobieganiu sytuacjom kryzy-
sowym, w przygotowaniu do przejmowania nad tymi sytuacjami kontroli 
i w usuwaniu ich skutków oraz w odtwarzaniu zasobów i infrastruktury 
krytycznej w powiecie.12 

Plan stanowi materiał pomocniczy do planowania i realizacji zadań 
niezbędnych w sytuacjach kryzysowych dla członków powiatowego ze-
społu zarządzania kryzysowego. Ułatwia opracowywanie propozycji 
przekazywanych do decyzji Szefa Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
i umożliwia wykorzystanie posiadanych zasobów oraz skoordynowanie 
działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w reagowaniu na sytuacje 
kryzysowe. Zastosowanie w praktyce jakichkolwiek z procedur ujętych 
w planie zarządzania kryzysowego, winno być poprzedzone utwierdze-
niem się w przekonaniu, czy jej realizacja w powstałej sytuacji kryzysowej 
jest w pełni uzasadniona. Aktualność planu organizacji działań ratunko-
wych i ochronnych zależy od jego systematycznej weryfikacji przez osoby 
uczestniczące w reagowaniu kryzysowym, a także od właściwego zabez-
pieczenia logistycznego działania. Plan opracowywany jest na podstawie 
ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz zarządzeniach wojewody w spra-
wie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego. 

Powiatowy zespół zarządzania kryzysowego

Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy po-
wiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, 
który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. Zespół po-
wiatowy wykonuje na obszarze powiatu zadania przewidziane dla zespołu 

12  J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin, Warszawa 2013, 
s. 168 i n.
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wojewódzkiego. W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje 
starosta, wchodzą osoby powołane spośród: osób zatrudnionych w staro-
stwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jed-
nostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników 
zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych; przedstawicieli spo-
łecznych organizacji ratowniczych, ponadto w skład zespołu powiatowego 
mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez starostę.13 

Dokumentami działań i prac zespołu są: powiatowy plan reagowania 
kryzysowego; plany ćwiczeń; ewidencja zdarzeń – zawierająca chronolo-
giczny opis zdarzeń i wdrożonych działań oraz decyzji podejmowanych 
w celu likwidacji zagrożeń, pomocy poszkodowanym i ograniczeniu strat; 
protokoły posiedzeń Zespołu; inne niezbędne dokumenty.

Ogólne zasady funkcjonowania i tryb pracy zespołu, zadania, sposób 
dokumentowania prac i działań reguluje Regulamin Powiatowego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

W powiecie tworzy się Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego, któ-
re zapewniają przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. 
Maja one zapewnić przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzyso-
wego oraz wykonują przewidziane dla nich ustawowo zadania.

Organizację, siedzibę oraz tryb pracy powiatowego centrum zarządza-
nia kryzysowego, w tym sposób całodobowego alarmowania członków ze-
społu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego 
obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych, określa starosta. 

Głównym zadaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
jest wspomaganie działań Starosty w realizacji zadań z zarządzania kryzyso-
wego oraz zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji Starosty i organów 
uprawnionych do uruchamiania i realizacji zadań ujętych w Planie Opera-
cyjnym Funkcjonowania Powiatu. Centrum współdziała z innymi Centrami 
Zarządzania Kryzysowego, służbami, strażami i inspekcjami, instytucjami 
publicznymi i podmiotami prywatnymi oraz osobami w realizacji powyż-
szych zadań. Centrum stanowi wewnętrzną komórkę organizacyjną Sta-
rostwa Powiatowego. Obsługę Centrum w trybie pracy zwyczajnym, alar-

13  B. Połeć, Zastosowanie wybranych elementów zarządzania ryzykiem w planowaniu cy-
wilnym, [w]; Zarzadzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwo-
jowych, red. D. Wróblewski., Józefów 2015, s. 101.
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mowym i nadzwyczajnym zapewnia najczęściej merytoryczny wydział oraz 
pracownicy z innych komórek organizacyjnych starostwa.

Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego realizują zadania zawar-
te w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności: pełnią ca-
łodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 
zarządzania kryzysowego. Współdziałają z Centrami Zarządzania Kryzy-
sowego organów administracji publicznej wojewody, sąsiednich powiatów 
i gminami powiatu, pełnią nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 
systemu wykrywania, alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania 
ludności, współpracują z podmiotami realizującymi monitoring środo-
wiska, współdziałają z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, po-
szukiwawcze humanitarne, dokumentują działania podejmowane przez 
Centra. Pełnią też funkcję stałego dyżuru na potrzeby podwyższania goto-
wości obronnej państwa, monitorują, planują, reagują i usuwają skutki za-
grożeń na terenie powiatu. Realizują zadania z zakresu planowania cywil-
nego, poprzez: przygotowanie planów zarządzania kryzysowego, struktur 
uruchamianych w sytuacjach kryzysowych, przygotowywania i utrzymy-
wania zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w planie zarzą-
dzania kryzysowego, utrzymywania baz danych niezbędnych w procesie 
zarządzania kryzysowego, rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłó-
cenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej; przeciwdziałania skut-
kom zdarzeń o charakterze terrorystycznym; zapewnienie spójności mię-
dzy planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi 
w tym zakresie przez właściwe organy administracji publicznej, których 
obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów. 

Sposób funkcjonowania Centrum zależy od decyzji starosty, który 
określa, czy Centrum będzie działało doraźnie (na sygnał) w sytuacji prze-
widywanego zagrożenia, czy całodobowo. Zależy od częstotliwości wy-
stępowania zagrożeń i podatności na zagrożenia danego terenu. Decyzja 
starosty o doraźnym funkcjonowaniu Centrum powoduje konieczność 
zagwarantowania ciągłości zbierania informacji o zagrożeniach na terenie 
powiatu w ustalonych blokach tematycznych, koordynowania działaniami 
poszczególnych podmiotów ratowniczych w przypadku takiej koniecz-
ności, zapewnienia punktu kontaktowego do współpracy między powia-
towej, w tym również koordynacji udzielania i przyjmowania pomocy 
humanitarnej, technicznej i eksperckiej przez innego urzędnika, niebędą-
cego w strukturach Centrum lub Komendanta miejscowej PSP, z którym 
zawarto stosowne porozumienie w tym zakresie. 
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Centrum na bieżąco monitoruje stan bezpieczeństwa na terenie po-
wiatu oraz możliwości wystąpienia ewentualnych zagrożeń, np.: infor-
muje mieszkańców o niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych, 
powodziach, pożarach, wypadkach radiologicznych i ekologicznych, wy-
padkach związanych z niebezpiecznymi substancjami lub innymi stwarza-
jącymi zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia czy środowiska.

Poza wynikającymi z ustawy o zarządzaniu kryzysowym zadaniami 
Centrum i dyżurnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go jest przyjmowanie zgłoszeń dotyczących między innymi: bezpańskich 
zwierząt, rannych i martwych zwierząt (zarówno domowych jak i dzikich), 
udzielanie informacji nt. awarii sieci energetycznej, wodno-kanalizacyj-
nej, gazociągowej, teleinformatycznej, zagrożeń ekologicznych, przekazy-
wanie informacji na temat utrudnień w ruchu i szeregu innych zdarzeń 
istotnych dla społeczności lokalnej.

Casus Chojnic – 11 sierpień 2017 r.

Sytuacja w regionie chojnickim przedstawiała się w sposób następujący14:
Od 9 sierpnia 2017 roku zaczęło napływać do Polski upalne powietrze 

zwrotnikowe, niosąc ogromną ilość energii. 11 sierpnia 2017 roku o godz. 
02.00 do krańców zachodnich Polski zbliżył się pofalowany, prawie stacjo-
narny chłodny front atmosferyczny, poprzedzony linią zbieżności. Front 
ułożony był równolegle do przepływu w środkowej troposferze, a więc 
bardzo powoli przemieszczał się w głąb kraju. Kraj nasz opuścił dopie-
ro rano 13 sierpnia. Na styku dwóch różnych mas powietrza, upalnego 
zwrotnikowego i chłodnego polarno-morskiego, występowały groźne 
zjawiska pogodowe. Kontrast termiczny  – różnica między temperaturą 
na północnym zachodzie a temperaturą na południowym wschodzie, za-
równo przy powierzchni Ziemi jak i na poziomie 850 hpa (na wysokości 
ok. 1500 m), wynosiła około 13°C. W gorącej i niestabilnej masie powie-
trza przed frontem utworzyła się linia szkwałowa, nawałnicowa. Późnym 
wieczorem 11 sierpnia i w nocy z 11 na 12 sierpnia taka linia szkwało-
wa przechodziła przez obszar od Wielkopolski przez Kujawy po Pomorze 
Wschodnie w tym rejon powiatu chojnickiego. Komórki burzowe połą-
czyły się w układ konwekcyjny, z którego później wytworzyło się niszczy-
cielskie „bow echo” czyli burza wiatrowa, mająca kształt łuku. Zjawisku ta-

14  www.imgw.pl (16.10.2017) (Zestawienie danych meteorologicznych dla Chojnic 
od godz. 18:00 UTC 11.08.2017 do godz. 06:00 UTC 12.08.2017).
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kiemu towarzyszą silne prądy zstępujące z chmury burzowej, powodujące 
silny wiatr, schodzący do ziemi i ścinający wszystko co napotka na drodze 
oraz ściana deszczu. 

Ostrzeżenia meteorologiczne o burzach z gradem z 2 stopniem zagro-
żenia dla województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego zostały wy-
dane w dniu 11 sierpnia tuż przed godziną 14.00. Ostrzeżenia miały waż-
ność od godziny 21.00 i o tej porze strefa burz dotarła do południowych 
granic województwa kujawsko-pomorskiego, przemieszczając się szybko 
na północny wschód nad województwo pomorskie. Ostrzeżenie 2 stopnia 
dotyczy burz, którym towarzyszą porywy wiatru do 115 km/godz. lub opa-
dy deszczu do 60 mm i grad. Jest to wiatr, który wg skali prof. H. Lorenc 
(„Współczesne problemy klimatu”), powoduje rozległe zniszczenia (wyry-
wa drzewa z korzeniami, powoduje poważne uszkodzenia budynków, łama-
nie wież i słupów energetycznych) oraz stwarza zagrożenie życia. Stopień 
drugi (na mapach zaznaczany kolorem pomarańczowym) oznacza również, 
iż niebezpieczne zjawisko w silnym stopniu ogranicza przebywanie i pro-
wadzenie działalności na terenie otwartym. Kryteria ostrzeżeń są dostępne 
na stronie internetowej Instytutu. W poprzednich dniach dla województw 
kujawsko-pomorskiego i pomorskiego wydawane były ostrzeżenia z 1 stop-
niem zagrożenia. W tym sezonie było to drugie ostrzeżenie o burzach dla 
województwa pomorskiego z drugim stopniem zagrożenia

Gwałtowne burze występowały nad obszarem Polski od 10 sierpnia. 
Wskutek działania zjawisk im towarzyszących według ostatnich danych 
śmierć poniosło 6 osób, kolejne zostały ranne. Analizując straty materialne 
należy wśród nich wymienić wiatrołomy, uszkodzenia sieci napowietrz-
nych, zalania dróg i nieprzejezdność szlaków komunikacyjnych, podto-
pienia oraz znaczne uszkodzenia budynków. We wszystkich prognozach, 
udzielanych wywiadach, z co najmniej dobowym wyprzedzeniem Instytut 
informował i ostrzegał przed bardzo gwałtownymi burzami. Należy za-
akcentować, że nie były to typowe, letnie burze występujące nad Polską. 
Służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe otrzymywały niezbędne 
informacje zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy. Wszystkie infor-
macje opracowywane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
(IMGW) były również publikowane na stronie internetowej pogodynka.pl. 
Ponadto Instytut ściśle współpracuje i aktywnie uczestnicy w Regional-
nym Systemie Ostrzegania (RSO), który dystrybuuje ostrzeżenia poprzez 
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darmową aplikację mobilną RSO. Wystarczy jedynie w pobranej aplikacji 
zdefiniować w telefonie komórkowym rodzaj ostrzeżeń i informacji, który 
chce się otrzymywać. Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku 
takich systemów niezwykle istotna jest reakcja ze strony odbiorców. Ogra-
niczenie ryzyka wynikające z zagrożeń naturalnych jest bowiem możliwe 
tylko przy udziale wszystkich, których mogą one dotyczyć.15

11 lipca w powiecie chojnickim wichura połamała tysiące drzew. W miej-
scowości Suszek zginęły dwie harcerki. W powiecie chojnickim zniszczeniu 
uległy ogromne połacie lasów, domostwa i budynki gospodarcze.

System ostrzeżeń meteorologicznych

System ostrzeżeń meteorologicznych jest wieloetapowy – od pierwszych 
informacji zawartych w prognozach pogody, poprzez prognozy niebez-
piecznych zjawisk do ostrzeżeń meteorologicznych. System dostosowany 
jest do struktury organizacyjnej służb odpowiedzialnych za zarządzanie 
kryzysowe działających w naszym kraju w strukturach podziału admini-
stracyjnego. Jeśli zjawisko nie występuje na obszarze całego województwa, 
ostrzeżenie wydawane jest na mniejsze obszary subregionów, obejmują-
cych swoim zasięgiem kilka powiatów.

IMGW świadczy również morską osłonę meteorologiczną, której za-
sady określone są zagrożeniami występującymi na morzu i mają odręb-
ny system ostrzeżeń meteorologicznych z innymi kryteriami. Dlatego dla 
polskiej strefy brzegowej zostało 11 sierpnia wydane ostrzeżenie z 3 stop-
niem zagrożenia, gdyż dotyczyło sztormu powyżej 10 w skali Beauforta.

Prognozy i ostrzeżenia są cały czas monitorowane na podstawie da-
nych dostępnych z sieci pomiarowo-obserwacyjnej, danych radarowych 
i z systemu detekcji wyładowań atmosferycznych. Wydawane i publikowa-
ne są dodatkowe informacje o panujących warunkach pogodowych. Takie 
komunikaty wydane były dla obszaru województw kujawsko-pomorskie-
go o godz. 21:20, potem pomorskiego o godz. 23:09.

15  Na stronie internetowej Instytutu, poza informacjami o aktualnych ostrzeżeniach, 
zamieszczona jest również specjalna zakładka dotycząca prognozowania, a następ-
nie monitorowania rozwoju burz i towarzyszących im zjawisk (http://pogodynka.pl/ 
prognozaburz). Odnosząc się do prognozowanej sytuacji z 11 sierpnia w tej właśnie 
zakładce pojawiła się specjalistyczna prognoza groźnych zjawisk konwekcyjnych 
w formie tekstowej i graficznej zawierająca informację o dużym prawdopodobieństwie 
wystąpienia gwałtownych burz (super komórek i linii szkwału) z porywami wiatru 
powyżej 100 km/h oraz możliwości wystąpienia trąby powietrznej.
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Zjawiska burzowe są bardzo trudne do prognozowania, nie jest moż-
liwe dokładne ich zlokalizowanie z dużym wyprzedzeniem czasowym. 
W takich przypadkach na podstawie wyników numerycznych modeli pro-
gnoz pogody, które są nieodzownym narzędziem w pracy współczesnego 
synoptyka, można wskazać obszar najbardziej zagrożony, ale nie ma moż-
liwości wskazania dokładnej lokalizacji. Są to zjawiska bardzo gwałtow-
ne i szybko przemieszczające się. Wszystkie dane radarowe są dostępne 
na stronie internetowej IMGW. Od kilku tygodni publikowane są one 
na nowym podkładzie mapowym dynamicznym. W tym przypadku głów-
ną siłą niszczącą był bardzo silny wiatr, którego detekcja jest zdecydowa-
nie trudniejsza.

IMGW w pełni wykorzystuje dostępne systemy prognostyczne, syste-
my detekcji atmosfery i dane z sieci pomiarowo-obserwacyjnej opraco-
wując prognozy, ostrzeżenia i informacje. Nie ma jednak bezpośredniego 
wpływu na decyzje podejmowane przez odbiorców, od których zależy od-
powiednie przygotowanie na wystąpienie nadzwyczajnych zagrożeń i jest 
kluczowe dla ograniczenia strat.

Drugi stopień zagrożenia

Ostrzeżenie o drugim stopniu zagrożenia IMGW z Gdyni rozesłał o go-
dzinie 14.27. 

Wśród adresatów tego powiadomienia znalazł się starosta chojnicki 
oraz szef powiatowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego. Ostrzeżenie to nie zostało przekazane do gmin w powiecie. 

W dzień poprzedzający nawałnicę, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie w Chojnicach otrzymał ostrze-
żenie cyt. „...jak wiele, wiele innych na komórkę.” Odczytał to ostrzeże-
nie przed godziną 16.00. Po zapoznaniu się z jego treścią wiadomości 
doszedł do wniosku, tut. cyt. „...Jeśli jest po 15.30 to takiego SMS-a już 
nie ma gdzie wysłać. Urzędy miasta i gminy już wtedy nie pracują. Ja też 
pracuję do 15.30. A wysyłanie tego do gmin i jednostek, które tam mamy 
u siebie w rozdzielniku odbywa się faksem i mailem. W tych urzędach i tak 
nikt by tego nie odebrał. W tym przypadku było to ostrzeżenie o drugim, 
a nie trzecim – najwyższym stopniu zagrożenia. I dlatego podjąłem taką 
decyzję. Bo to i tak by nigdzie nie doszło”16.

16  www.natemat.pl (16.10.2017)
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Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego 
w Chojnicach oraz zakresami obowiązków pracowników do przekazy-
wania innym jednostkom komunikatów meteorologicznych i wszelkiego 
typu ostrzeżeń jest zobowiązany dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Chojnicach. Starosta 
w swoim oświadczeniu po zaistniałej sytuacji wydał oświadczenie, z któ-
rego wynika, że to nie starosta jest zobowiązany do przekazywania infor-
macji tej treści. 

W momencie zaistnienia zagrożenia bezzwłocznie działania podję-
ła Państwowa Straż Pożarna (PSP). Zgodnie z procedurami, w pierwszej 
kolejności po powstaniu zagrożenia, działania PSP polegały na ratowaniu 
życia, udzielaniu pomocy rannym, ewakuacji ludności, zabezpieczaniu 
uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Kolej-
nym etapem działania PSP było oczyszczanie głównych szlaków komu-
nikacyjnych poprzez udrażnianie dojazdu do wszystkich miejscowości 
w powiecie przez usuwanie zwałów drzew z pasa drogowego przy wyko-
rzystaniu ciężkiego sprzętu inżynieryjnego. Dalej usuwanie powalonych 
drzew zalegających w korycie rzeki Brda, w celu uniknięcia niekontrolo-
wanych podtopień, wycinkę powalonych drzew pod naprawę linii energe-
tycznych dla przywrócenia zasilania w prąd.

W działaniach brali udział strażacy powiatu chojnickiego i innych powia-
tów tj. 91 pojazdów PSP i 249 strażaków oraz 33 pojazdy OSP i 195 druhów. 

W tym samym czasie co PSP do działań włączyła się Policja jako forma-
cja powołana do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpie-
czeństwa i porządku publicznego. Ustawowe powinności Policji odnoszą 
się wprost do jej zadań realizowanych między innymi w czasie powodzi, 
pożarów i katastrof. Są to przede wszystkim: informowanie ludności 
i służb ratowniczych o zagrożeniu, zapewnienie porządku w miejscu  – 
rejonie zdarzenia, ratowanie zagrożonych ludzi oraz ochrona ich mienia. 
Szczegółowe zadania, za których realizację jest odpowiedzialny kierow-
nik jednostki Policji, są następujące: alarmowanie i ostrzeganie, działania 
porządkowe, bezpośrednie działania ratownicze, powrót do stanu z przed 
wystąpieniem zagrożenia i czynności dochodzeniowo-śledcze. 

Dlatego też, policjanci od samego początku brali udział w akcji zwią-
zanej z usuwaniem skutków nawałnicy, która przeszła przez Pomorze. Po-
morskich funkcjonariuszy wspierali policjanci z Warszawy oraz Szczecina, 
którzy zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji wspierali pomor-
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skich funkcjonariuszy w działaniach związanych z zapewnieniem bezpie-
czeństwa mieszkańców miejsc, przez które przeszła nawałnica.

Działania policjantów skupiły się na akcji ratunkowej oraz dotarciu 
do osób, których życie lub zdrowie było zagrożone, ale także zostały ukie-
runkowane na osoby starsze, schorowane, które mogły mieć problemy 
z samodzielnym poinformowaniem służb o sytuacji w ich miejscu poby-
tu. Wspólnie ze strażakami oraz mieszkańcami regionu policjanci przez 
powalone drzewa docierali do tych najbardziej potrzebujących, którym 
udzielali pomocy.

Mundurowi w trakcie patroli zwracali uwagę na zerwane lub uszko-
dzone i jeszcze niezabezpieczone linie energetyczne czy inne przedmioty, 
które mogły stwarzać zagrożenie.

Dbali o to, by nie dochodziło do przestępstw, głównie kradzieży ze znisz-
czonych domostw. Policjanci w trakcie patroli przypominali mieszkańcom, 
że zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku 
do odwołania obowiązuje zakaz wstępu do lasów z uwagi na to, że nawał-
nica powaliła połacie drzew, ale też i z powodu, że są takie, które wymagają 
jeszcze wycięcia, gdyż są nadwyrężone przez silny wiatr, mogą być popękane 
lub nadłamane, a najmniejszy nawet podmuch może spowodować ich zła-
manie, a wiszące gałęzie czy konary zagrażają bezpieczeństwu.

Z uwagi na problemy drogowe, policjanci kierowali samochody jadą-
ce w kierunku zablokowanych dróg na objazdy oraz udzielali informacji 
o przejezdności poszczególnych ciągów komunikacyjnych. 

Ocena współdziałania

Do działań przystąpiły też, zgodnie ze swoimi procedurami i algorytma-
mi, zastępy miejscowej Państwowej Straży Pożarnej, Policji, służb ratun-
kowych, pogotowia energetycznego, gazowego i wodociągowego. Służby 
ratowały zdrowie, życie i majątek ludzi, udrażniały drogi z powalonych 
drzew, doprowadzały do stanu używalności elementy infrastruktury kry-
tycznej, dbały o mienie w miejscach dotkniętych klęską.

Mieszkańcy oczekiwali od administracji publicznej natychmiastowe-
go skierowania odpowiednich sił i środków, w tym wojska, do pomocy 
w przywracaniu stanu sprzed nawałnicy, pomocy rzeczowej i finansowej 
oraz psychologicznej.

Zainteresowania sytuacją ze strony władzy samorządowej, wojewody, 
rządowej doczekano się dopiero po kilku dniach. Wówczas uruchomione 



61

WSPÓŁDZIAŁANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ…

zostały stosowne procedury zarządzania kryzysowego i pomocowe w tego 
typu sytuacjach. Skierowano dodatkowe siły i środki z terenu wojewódz-
twa pomorskiego i nie tylko. Uruchomiono rezerwy pomocowe (rzeczowe 
i finansowe), służby psychologiczne. W tym momencie nie zdobyto się 
jeszcze na sprowadzenie do usuwania skutków nawałnicy wojska i ogło-
szenia stanu klęski żywiołowej, co dałoby dodatkowe możliwości w walce 
ze skutkami huraganu.

Wojsko pojawiło się na miejscu jeszcze później niż oczekiwano i w bar-
dzo ograniczonej sile, nieproporcjonalnie do oczekiwań i potrzeb.

Rekomendacje17

Powyższe wydarzenie jednoznacznie wskazuje, że procedury dotyczące 
zarządzania kryzysowego w powiecie chojnickim nie były wystarczające, 
źle opracowane lub nie wystarczająco przyswojone przez osoby zobowią-
zane do ich stosowania. Prowadzi to do wniosku, iż starosta chojnicki, 
w ramach posiadanych kompetencji, powinien spowodować:
1.  analizę posiadanego systemu ochrony ludności i jego dopracowanie 

w oparciu o doświadczenie z ostatnich wydarzeń,
2.  przygotowanie, opracowanie wytycznych, algorytmów do powiatowego 

i gminnych planów zarządzania kryzysowego, które powinny uwzględ-
niać obowiązujące zalecenia wojewody,

3.  cykliczne, co rok, aktualizacje wytycznych, algorytmów i planów zarzą-
dzania kryzysowego, w celu utrzymania aktualności dokumentów,

4.  poddanie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego pod konsul-
tacje, w celu uzyskania udokumentowanej opinii Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
powszechne, porządek publiczny i ochronę ludności, do wypracowania 
procedury wspólnego działania w sytuacjach kryzysowych, która powin-
na być wykorzystana w Gminnych Planach Zarządzania Kryzysowego, 

5.  całodobowe monitorowanie zagrożeń na potrzeby zarządzania kryzyso-
wego poprzez:
– całodobowy dyżur PCZK,
– doraźny dyżur PCZK. 
Na czas pełnionego dyżuru na potrzeby zarządzania kryzysowego 

i obronności należy prowadzić osobne dwie Książki Stałego Dyżuru.

17  W tej części pracy wykorzystano wstępne wnioski z analizy wykonanej w Instytucie 
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej.
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6.  uszczegółowienie porozumienie Starosty i Komendanta Powiatowego 
PSP dotyczące powiadamia, ostrzegania, alarmowania, co gwarantował-
by przyjmowanie i rozpowszechnianie ostrzeżeń po godzinach pracy, 
we wszystkie dni tygodnia przez KPSP w Chojnicach,

7.  opracowanie odpowiedniego lokalnego systemu ostrzegania i alarmo-
wania w sytuacjach kryzysowych na potrzeby powiatu, rozważenie 
wprowadzenia, rozpropagowanie i korzystanie przez społeczność lo-
kalną z SMS-owego systemu komórkowego o zagrożeniach, korzystanie 
z ogólnodostępnych portali społecznościowych, aplikacji RSO (Regio-
nalnego Systemu Ostrzegawczego MSWiA), policyjnej Mapy Zagrożeń, 
nawiązanie współpracy z mediami lokalnymi, śledzenie portali inter-
netowych z informacjami dotyczącymi pogody, ruchomych-nagłaśnia-
jących środków komunikacji medialnej, rozmieszczenie w miejscowo-
ściach na terenie powiatu ogólnodostępnych urządzeń nagłaśniających 
do komunikatów (np. do dnia dzisiejszego wykorzystywane w Czechach 
i na terenie Słowacji),

8.  przygotowanie precyzyjnego „schematu organizacji łączności kierowa-
nia i współdziałania powiatu” obowiązujący przez cały rok, a nie tylko 
w sezonie letnim; schemat powinien zawierać kilka alternatywnych spo-
sobów łączności (np. łączność: radiotelefoniczna bezprzewodowa, tele-
foniczna przewodowa i bezprzewodowa, mailowe, sms-owa, kurierska, 
przy wykorzystaniu mediów lokalnych),

9.  wyposażenie pionu kierowniczego starostwa, osób pełniących dyżur 
stacjonarny, domowy w służbowe mobilne środki łączności; zagwaran-
towanie odpowiedniej, ujednoliconej, odpowiadającej wymogom tech-
nicznym XXI wieku radiotelefonów na potrzeby sztabu kierującego 
akcją ratowniczą – dla kierującego oraz opiekunów i dowódców zgru-
powania ze sprzętem w sektorze zagrożenia w odpowiedniej ilości,

10.  bieżące uaktualnianie listy osób, podmiotów i organów zawiadamia-
nych po godzinach służbowych (lista musi być tożsama z wskazanymi 
w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego),

11.  ustalenie stałych i czasowych składów grup roboczych w Zespołach 
Zarządzania Kryzysowego,

12.  opracowanie zakresu i form wymiany informacji między siłami ratow-
niczymi,

13.  bieżącą kontrolę sposobu dokumentowania działań zarządzania kryzy-
sowego, z posiedzeniami Zespołu Reagowania Kryzysowego włącznie,



63

WSPÓŁDZIAŁANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ…

14.  opisanie działań w oddzielnej procedurze dla każdego rodzaju zagro-
żenia, a procedury muszą być na bieżąco weryfikowane,

15.  uwzględnienie sił i środków ze wskazaniem dla każdego podmiotu, 
organu czas ich uruchomienia oraz sposób powiadamiania, z każdym 
podmiotem delegującym sprzęt na potrzeby zarządzania kryzysowego 
podpisanie umowy cywilno-prawnej, uwzględniając w niej tryb i czas 
jego przekazania na potrzeby reagowania kryzysowego, wyznaczony 
sprzęt powinien być sprawny technicznie i w tym celu powinien pod-
legać kontroli co pół roku pod kątem sprawności i kompletności, czyn-
ność tę należy dokumentować poprzez np. oględziny z których osoba 
odpowiedzialna sporządzi notatkę służbową.

16.  opracowania zasad (procedur) udzielania pomocy psychologicznej, 
sposoby niesienia pomocy winny znaleźć się w koncepcjach zarzą-
dzania kryzysowego, zwłaszcza w fazie reagowania, psychologiczne 
wsparcie dla poszkodowanych i ratowników, wykorzystując do tego 
potencjał (najbardziej doświadczonych) pracowników Ośrodków Po-
mocy Rodzinie, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Poradni Zdrowia 
Psychicznego, Poradni Psychologicznych, czy Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznych, a w porozumieniu z gminami opracowanie zasad 
(procedur) udzielania pomocy społecznej,

17.  uzupełnienie w ramach ewakuacji planowej niezbędnych formularzy 
ewakuacyjnych, na podstawie umów użyczenia obiektu ustali miejsca 
do tymczasowego zakwaterowania poszkodowanych (choćby szkoły 
posiadające sale gimnastyczne i zaplecze kuchenne), ze wskazaniem 
wyposażenia tych pomieszczeń, przechowywania łóżek, pościeli, ko-
ców, ustali też środki transportu oraz wyznaczy osoby odpowiedzialne 
za rotację tego sprzętu i przygotowanie pomieszczeń dla poszkodowa-
nych, sprzętu transportowego,

18.  przeprowadzenie wnikliwej analizy i oceny sytuacji z dnia 11 sierp-
nia 2017 r., w celu wytyczenia kierunków do podjęcia działań napraw-
czych (np. zmiany kadrowe, kompetencyjne, proceduralne), które po-
prawią i wzmocnią proces decyzyjny i działania,

19.  wyznaczenie rzecznika prasowego tj. osoby odpowiedzialnej za kontakt 
z mediami, obecnej w Zespole Zarządzania Kryzysowego, do ciągłych kon-
taktów ze społecznością lokalną, mediami lokalnymi. Społeczeństwo musi 
być informowane o poziomie zagrożenia. Społeczeństwo świadome zagro-
żeń będzie sprzymierzeńcem dla zarządzających sytuacją kryzysową.
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20.  wdrożenie procesu szkoleniowego, doskonalenia zawodowego w staro-
stwie dla kadry kierowniczej, pracowników zajmujących się zarządza-
niem kryzysowym i pozostałych pracowników.

Podsumowanie

Coraz częściej tereny w Polsce są zagrożone wystąpieniem katastrof na-
turalnych. W szczególności organa administracji publicznej, przez odpo-
wiednie działania mogą nie tylko neutralizować skutki zjawisk, ale i pro-
wadzić działania zmierzające do przywrócenia stanu sprzed zaistnienia 
takiego zdarzenia. Jednak potrzebny jest do tego odpowiednio zbudowany 
system zarządzania kryzysowego, uwzględniający lokalne uwarunkowa-
nia, akty prawne, a także istniejący stan. 

Wśród kluczowych elementów systemu zarządzania kryzysowego wy-
mienić należy: organy administracji państwowej (zajmujące się przepły-
wem informacji oraz zasobów i koordynacją działań) z jednostkami wy-
konawczymi (odpowiedzialnymi za właściwą realizację działań), jednostki 
interwencyjno-ratownicze, organizacje pozarządowe, społeczeństwo w ra-
mach pomocy sąsiedzkiej oraz media w odniesieniu do przekazywania 
rzetelnych informacji. Kluczowym elementem jest współpraca pomiędzy 
poszczególnymi elementami systemu.

W przypadku Chojnic działania starosty powinny być wspierane przez 
kompetentne, doświadczone, merytorycznie przygotowane i społecznie 
odpowiedzialne osoby, uczestniczące w systemie decyzyjnym. Jest to pod-
stawowy warunek skuteczności działania w trudnym obszarze zarządzania 
kryzysowego. Właściwe przygotowanie administracji publicznej do współ-
działania i kierowania systemem wykonawczym w systuacjach kryzyso-
wych jest bardzo ważna. To od systemu kierowania oczekuje się profesjo-
nalizmu, szybkiego reagowania i właściwego zarządzania systemem.

Zdarzenie z 11/12/sierpnia 2017 roku i dni następne na terenie powia-
tu chojnickiego pokazały, że procedury systemu zarządzania kryzysowego 
nie zadziałały tak jak było w założeniach. Zawiódł szczebel zarządzający, 
nie zostały uruchomione właściwe procedury i algorytmy przewidziane 
Powiatowym Planem Zarządzania Kryzysowego.

Ze strony władz lokalnych, wojewódzkich i rządowych w pierwszych 
dniach po nawałnicy nie podjęto oczekiwanych przez społeczność lokal-
ną działań. Medialne doniesienia wskazywały, że to dzięki samopomocy 
mieszkańców terenów dotkniętych kataklizmem ludzie uzyskali właściwą 
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pomoc. Pomoc „z dobrego serca” przychodziła z zewnątrz od znajomych, 
rodzin, wolontariuszy, stowarzyszeń (np. Ochotniczej Straży Pożarnej) 
w postaci pracy fizycznej, narzędzi, materiałów, odzieży i artykułów spo-
żywczych itd. Administracja publiczna potrzebowała kilku dni, aby uru-
chomić zarządzanie kryzysowe w pełnym słowa znaczeniu oraz aspekty 
logistyczne adekwatne do przedsięwzięcia. Dochodziło to na tle nieporo-
zumień i „obrzucania” się wzajemnie winą przez administrację rządową 
i samorządową.

System kierowania zarządzaniem kryzysowym w Starostwie chojnickim 
wymaga szczegółowych, wnikliwych i zdecydowanych elementów napraw-
czych. Jest to niezbędne na przyszłość, aby tego rodzaju sytuacja w zarzą-
dzaniu kryzysowym nie miała miejsca, a system, żeby działał prawidłowo.

Należy szczegółowo przeanalizować procedury, algorytmy na szczeblu 
wojewódzkim, powiatowym i gminnym, żeby w sytuacji kryzysowej do-
szło do właściwej współpracy administracji publicznej. Analiza wypowie-
dzi samorządowców wskazuje, że niedociągnięciem był brak ogłoszenia 
na terenie dotkniętym huraganem stanu klęski żywiołowej. Ogłoszenie 
takiego stanu, wg ich wiedzy, dałoby dodatkowe narzędzia w działaniu 
i przyniosłoby większą pomoc w działaniu dla samorządów i ludzi.
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Abstract

In 1968, in article titled „The Population Bomb”, biologist Paul Ehrlich 
warned, that in ’70 and ’80, famine will fall to the entire world, he claimed, 
that production of food and other necessary resources will be insufficient 
with growth of population. One hundred thousand years  – that’s how 
many years we need to be the strongest living being on the Earth. With 
the beginning of 2018 the population of Earth is considered to be about 
7.4 billion persons. It is about 91 percent of ecumene, with average of 49 
persons for square kilometer. In the following article, author will try to an-
swer the question, how the dynamically growing population influences 
the common security in global terms.

Keywords: demography, common security, demographic threats

Abstrakt

W 1968 roku w artykule zatytułowanym „The Population Bomb” biolog 
Paul Ehrlich ostrzegł, że w latach 70. i 80. na świat spadnie klęska głodu, 
twierdził, że produkcja żywności i innych niezbędnych zasobów nie na-
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dąży za wzrostem liczby ludności1. 100 tys. lat tyle człowiek potrzebował 
aby stać się najpotężniejszym gatunkiem na ziemi2. W roku 2018 ludność 
świata3 wynosi około 7.4 mld osób4. Stanowi to 91 % ekumeny5 przy po-
kryciu średnio 49 osób na km2. W niniejszym artykule autor podjął się 
próby odpowiedzenia na pytanie: w jaki sposób dynamicznie rosnąca po-
pulacja wpływa na bezpieczeństwo w ujęciu globalnym?

Słowa kluczowe: demografia, bezpieczeństwo powszechne, zagrożenia 
demograficzne

Wstęp

Początki ludzkości wiązały się z niewielką liczbą ludności świata. Zagro-
żeń, które czyhały na człowieka pierwotnego było jednak bardzo dużo. 
Walka o przetrwanie, liczne choroby oraz mechanizm doboru naturalne-
go, powodowały selekcję i zapewniały przetrwanie jedynie najsilniejszym 
osobnikom. Wówczas to natura regulowała w sposób naturalny przyrost 
ludzkości. Po pewnym czasie człowiek zaczął przystosowywać się do śro-
dowiska i korzystać z jego zasobów. Dzięki takiemu działaniu rozpoczął 
się proces wzrostu liczby ludności. Wzrost populacji oznacza potrzebę 
rozszerzenia przestrzeni życiowej, dodatkowych terenów do zamieszka-
nia, dodatkowych surowców oraz pożywienia. Stąd w miarę upływu czasu 
zaczęło brakować miejsca do życia licznym społecznościom, stąd rozpo-
częły się walki związane z podbojem terytorialnym, a także ekspansja czło-
wieka na tereny jeszcze nie zamieszkałe przez ludzką populację. Wojny, 
a także niski poziom skuteczności medycyny były czynnikami, które unie-
możliwiały nadmierny wzrost ludności ponad możliwości i pojemność 
środowiska przyrodniczego.

Powiększanie się ludzkiej populacji nie jest jednak zjawiskiem nowym 
i towarzyszy człowiekowi od początków cywilizacyjnego rozwoju. Powięk-

1  https://staff.washington.edu/jhannah/geog270aut07/readings/population/Ehrlich%20
-%20Population%20Bomb%20Ch1.pdf, (dostęp: 28.12.2017).

2  T. Bielicki, Mały Słownik Antropologiczny, Warszawa 1976.
3  Ludność świata – ogół wszystkich ludzi zamieszkujący Ziemię.
4  https://www.census.gov/popclock/, (dostęp: 28.12.2017).
5  Ekumena – stale zamieszkana i wykorzystywana gospodarczo część powierzchni Zie-

mi, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ekumena;3897165.html, (dostęp: 28.12.2017).
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szanie liczby ludności odbywało się jednak przez większą część rozwoju 
ludzkości stopniowo, w różnym tempie i w różnych etapach6:
– etap I. – trwał najdłużej w historii ludzkości; charakteryzowała go duża 

rozrodczość, ale na wskutek wysokiej umieralności utrzymywała się sto-
sunkowo stała liczba osobników na określonym terytorium a globalna 
liczba ludności wzrastała powoli;

– etap II. – rozpoczął się wraz z rozwojem rzemiosła i technik medycz-
nych; utrzymywał się w nim wysoki wskaźnik rozrodczości i mimo 
wszystko wysoki umieralności, przez co liczba ludności wzrastała, ale 
tempo wzrostu nie było wysokie;

– etap III.  – rozpoczął się wraz z rewolucją przemysłową; cechował go 
ograniczony wskaźnik rozrodczości, ale i ograniczony umieralności; wy-
dłużyła się stopniowo długość wieku i liczba ludności zaczęła wzrastać, 
ale bez wyraźnego przyspieszenia;

– etap IV. – w którym znajdujemy się obecnie, jest bardziej zróżnicowany; 
w krajach wysokorozwiniętych obserwujemy niski przyrost naturalny 
(odnotowuje się ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego), z kolei w in-
nych krajach, głównie biednych, odnotowujemy wyraźny wzrost liczby 
ludności i to w stosunkowo szybkim tempie (zjawisko to określa się po-
wszechnie jako eksplozję demograficzną);

– etap V.- jest etapem hipotetycznym, związanym z naszą przyszłością; 
oczekuje się w nim stabilizacji liczby ludności w skali globalnej, ale z wy-
raźną tendencją do zmiany struktury wiekowej społeczeństwa (wzrost 
liczby ludności w wieku powyżej 60 i spadek liczby ludności poniżej 
15 roku życia).

Pierwsze spisy ludności przeprowadzane były już w starożytności, jed-
nak obejmowały one tylko niewielką część ludności świata, dlatego też 
wszelkie szacunki liczby mieszkańców Ziemi w przeszłości możliwe są je-
dynie w przybliżeniu. Wzrost liczby ludności świata odbywał się w sposób 
powolny i umiarkowany. Wysoki wskaźnik urodzeń był rekompensowany 
przez wysoki wskaźnik zgonów. Przyrost naturalny7 był więc bardzo ni-

6  N. Wolański, Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmia-
ny przystosowawcze, tom 1, Warszawa 2006, s. 300‒302.

7  Przyrost naturalny – różnica pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów w danym okresie i na da-
nym terytorium, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przyrost-naturalny;3963937.html, 
(dostęp: 28.10.2017).
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ski. Ogromny wpływ na zmiany liczby ludności miały zagrożenia takie jak 
klęski nieurodzaju, epidemie chorób i wojny. Przykładem takiej zależności 
może być epidemia dżumy w XIV wieku, która przyczyniła się do śmierci 
około 50% ogółu mieszkańców Europy.

W dawnych czasach przyrost ludności następował bardzo wolno. Przed 
narodzeniem Chrystusa na podwojenie ludności trzeba było czekać kilka-
set lat. Im bliżej czasów współczesnych, tym okres podwojenia ludności 
malał. Ma to związek ze wzrostem poziomu kultury, sytuacji material-
nej oraz rozwojem gospodarczym. Liczbę mieszkańców Ziemi w czasach 
Chrystusa ocenia się na 160 – 300 mln (wg. różnych szacunków), ok. roku 
1000 na 275 – 345 mln, w połowie XVII wieku na ok. 500 mln. Od połowy 
XVII wieku zaludnienie Zachodniej Europy zaczyna jednak szybko wzra-
stać, a powodem takiego stanu rzeczy stały się ograniczenia wojen, rozwój 
medycyny i rolnictwa, a także wydłużenie długości życia. Takie działanie 
pozwoliło na szybki rozwój miast, a także na kolonizację obszarów pozaeu-
ropejskich. Europejska „eksplozja demograficzna” spowodowała wyraźny 
wzrost zaludnienia w skali globalnej. To właśnie już wtedy, wspomniana 
na wstępie eksplozja demograficzna, wzbudziła szereg spekulacji na temat 
grożącego światu przeludnienia. Kumulacją takich poglądów była koncep-
cja maltuzjanizmu, której autorem na przełomie XVIII i XIX wieku był 
Thomas Robert Malthus8.

Na początku XIX wieku liczba mieszkańców Ziemi przekroczyła 1 mi-
liard, a w 1900 roku wynosiła już 1.650 mld9. Pomimo dwóch wojen świa-
towych, które przyniosły wiele milionów ofiar, nie spowolniło się znaczą-
co tempo zaludnienia Ziemi, za to odnotowano późniejszy dynamiczny 
wzrost urodzeń.  1960 rok to już kolejny etap eksplozji demograficznej. 
Wówczas liczba mieszkańców Ziemi przekroczyła 3 mld i od tego czasu 
8  Thomas Robert Malthus, „duchowny anglikański, ekonomista, opublikował swą dys-

kusyjną pracę w 1798 roku, w czasie wojen napoleońskich, utrudnień w dostawach 
żywności do Anglii i oderwania wielu mężczyzn od pracy na roli. Głosił on, że wzra-
stająca w postępie arytmetycznym produkcja żywności nie jest w stanie – na dłuższą 
metę  – nadążyć za dokonującym się w postępie geometrycznym przyrostem liczby 
mieszkańców. Wyrównywanie się tych dysproporcji dokonuje się zatem w sposób natu-
ralny poprzez wielkie głody, epidemie i krwawe wojny. By temu zapobiec, Malthus pro-
ponował „mniejsze zło” – zmniejszenie płodności przez „ograniczenia prewencyjne”: 
wstrzemięźliwość moralną, późne zawieranie małżeństw, abstynencję seksualną osób 
nie mających odpowiednich środków na utrzymanie potomstwa”. Cyt. http://geografia.
na6.pl/rozwoj-liczby-ludnosci-swiata, (dostęp: 28.10.2017).

9  https://www.census.gov/popclock/, (dostęp: 28.10.2017).
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uległa niemal dwukrotnemu zwiększeniu. W 1995 roku oceniono ją już 
na 5,716 miliarda, przy czym corocznie zwiększała się o około 70 mln. 
W roku 1999 liczba ludności świata przekroczyła już 6 miliardów. Obecnie 
wynosi ona 7.4 mld osób10.

Tab.1. Liczba ludności na przestrzeni wieków

Wyszczególnienie
Lata Liczba ludności (mln) Lata Liczba ludności (mln)

7 000 p.n.e. 10 1850 1130
4 500 p.n.e. 20 1900 1650
2 500 p.n.e. 40 1950 2410
1 000 p.n.e. 80 1960 3000

początek n.e. 160 1970 3570
900 320 1980 4630

1650 510 1990 5300
1700 600 2000 6100
1750 710 2010 6900
1800 910 2017 7400

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.census.gov/popclock/, (dostęp: 
15.10.2017).

Od początków XX wieku najszybszy wzrost ludzkiej populacji doko-
nywał się poza Europą, a sprzyjało temu upowszechnienie europejskich 
standardów życia w Ameryce. Ograniczono wojny plemienne po podboju 
kolonialnym krajów Afryki i Azji. W II. połowie XX. wieku następuję wy-
raźna poprawa warunków zdrowotnych, szczególnie w Afryce, Azji i Ame-
ryce Łacińskiej. Szybki wzrost liczby mieszkańców tych regionów spowo-
dował gwałtowny wzrost ludności świata. W ostatnich dziesięcioleciach 
można jednak zaobserwować, że w skali świata, tempo to nieznacznie 
spadło. Oczywiście jest ono nadal wysokie, ale najbardziej pesymistyczne 
prognozy sprzed niecałych czterdziestu lat, zakładające, że w 2000 roku 
na świecie żyć będzie 6,9 mln ludzi, niewiele odbiegały od rzeczywistości.

Jak słusznie zauważa Lech Chojnowski, wzrostowi populacji towarzyszą 
zjawiska, które należy traktować jako wyzwania i zagrożenia bezpieczeń-
stwa zarówno dla społeczeństwa Ziemi jako całości, jak również dla po-
szczególnych społeczeństw zamieszkujących rożne regiony świata. Czyn-

10  Ibidem, (dostęp: 28.10.2017).
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niki wywołane przeludnieniem Ziemi bezpośrednio oddziaływają na stan 
środowiska naturalnego, od którego uzależnione jest przetrwanie i rozwój 
ludzkości. Wywołują one i pogłębiają już istniejące negatywne zjawiska 
występujące w środowisku naturalnym, odnoszące się głównie do zakłóce-
nia ekosystemów i wyczerpywania zasobów naturalnych, zwłaszcza wody 
i nieodnawialnych źródeł energii11. Z tego względu problemy nasilonego 
wzrostu liczby ludności świata stały się jednym z głównych zagadnień roz-
patrywanych w ramach bezpieczeństwa ekologicznego, odnoszącego się 
do utrzymania lokalnej i globalnej biosfery, jako podstawowego systemu 
wsparcia, od którego zależy przetrwanie i trwały rozwój człowieka12. 

Demograficzne zagrożenia bezpieczeństwa globalnego

W świecie można zaobserwować bardzo duże zróżnicowanie wskaźników 
przyrostu naturalnego. Szczególnie widoczne było to w XX wieku. W la-
tach 1950‒1987, w ciągu zaledwie 37 lat, nastąpił wyraźny przyrost liczby 
ludności świata. Proces gwałtownego przyspieszenia przyrostu naturalne-
go nazywamy potocznie „eksplozją demograficzną”13.

Eksplozja demograficzna pociągnęła za sobą szereg następstw, z rozmia-
rów których nie zawsze zdajemy sobie sprawę.14 Zachwiana została przede 
wszystkim struktura wiekowa ludności. W państwach, w których zaobser-
wowano to zjawisko znaczny odsetek ludności stanowią dzieci, co powo-
duje trudności z prawidłowym funkcjonowaniem systemu oświaty i stwa-
rza zagrożenie bezrobociem. Należy podkreślić, że w krajach tych odsetek 
osób w wieku produkcyjnym jest również stosunkowo niewielki. Kolejne 
zagrożenie wynikające z przeludnienia dotyczy krajów rozwijających się 
(tzw. Krajów Trzeciego Świata), których udział w zaludnieniu globu ostatnio 
wyraźnie wzrósł. Obecnie przypada na nie około 78% ogółu mieszkańców 

11  Zob. L. Chojnowski, Demograficzne aspekty bezpieczeństwa, [w:] Wybrane problemy 
bezpieczeństwa. Ekologiczny, personalny i społeczno-kulturowy kontekst bezpieczeństwa, 
red. A. Urbanek, D. Zbroszczyk, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2016, s. 52.

12  Zob. L. Chojnowski, Ekologiczny wymiar bezpieczeństwa, „Przedsiębiorczość i Zarzą-
dzanie, Tom XI, Zeszyt 12, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia”, Łódź 2010, s. 169.

13  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/eksplozja-demograficzna;3897088.html, (dostęp: 
15.10.2017).

14  J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne w koncepcji human security, [w:] Bezpie-
czeństwo państwa we współczesnej Europie Zagrożenia i przeciwdziałanludności ie, 
red. M. Chrabkowski i in. Gdynia 2017, s. 258‒260.
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świata. Spada też udział procentowy udział w ogólnej liczbie ludności kra-
jów wysoko rozwiniętych, przede wszystkim Europy Zachodniej i Japonii. 
W krajach Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki, mających coraz większy udział 
w zaludnieniu świata, obserwuje się tendencję dążenia do coraz większego 
wpływu na podejmowanie globalnych decyzji politycznych.

Ryc.1. Przyrost naturalny według kontynentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.census.gov, (dostęp: 15.10.2017).

Dynamiczny wzrost liczby ludzi dokonywał się niemal zawsze szyb-
ciej niż wzrost produkcji rolnej. Jest to duże wyzwanie dla ludzkości, po-
nieważ w sytuacji wzrostu konsumpcji produkcja powinna zwiększać się 
systematycznie adekwatnie do rzeczywistych potrzeb, aby uniknąć cho-
ciażby zjawiska głodu i ubóstwa. Zwiększenie powierzchni upraw powo-
duje skracanie okresu odłogowania gruntów rolnych, które może prowa-
dzić do ich degradacji. Zwiększeniu ulega również liczba hodowlanych 
zwierząt, co w konsekwencji może prowadzić do degradacji środowiska 
przyrodniczego. Znaczący i niekontrolowany wzrost liczby ludności może 
zatem wywołać klęski głodu. W Afryce oraz w Azji jest to częsty powód 
do lokalnych konfliktów zbrojnych. Do degradacji środowiska przyrod-
niczego w dużej mierze przyczynił się też fakt, że podstawowym źródłem 
pozyskiwania energii cieplnej w większości krajów rozwijających się było 
drewno lub paliwa kopalnianie, a szczególnie węgiel. Wzrost liczby ludzi 
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powoduje przez to większe zapotrzebowanie na drewna, a tym samym 
niszczenie lasów oraz niekontrolowane wydobycie paliw kopalnianych, 
szczególnie ze źródeł nieodnawialnych. Szczególnie niebezpieczne dla śro-
dowiska są kopalnie odkrywkowe, których eksploatacja prowadzi do za-
chwiania całych ekosystemów środowiska lokalnego. Ponieważ większość 
ludzi w krajach, które doświadczyły zjawiska eksplozji demograficznej 
mieszkała na wsiach, wzrost liczby mieszkańców doprowadził do przelud-
nienia wsi, a następnie do ich emigracji wewnętrznej i zewnętrznej. Celem 
emigracji wewnętrznej stały się duże miasta, a zewnętrznej państwa wyso-
ko rozwinięte. 

Skala i zróżnicowany charakter zmian demograficznych nasilają i tak 
już głębokie dysproporcje rozwoje krajów rozwijających się „biednego” 
Południa i krajów rozwiniętych „bogatej” Północy, jednocześnie generując 
zróżnicowane dla obydwóch grup państw wyzwania i zagrożenia bezpie-
czeństwa. Jednym z głównych skutków tego zjawiska są migracje ludności 
odbywające się na osi „Południe-Północ” obejmujące napływ migrantów 
z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej do najbardziej rozwiniętych krajów 
Europy, Ameryki Północnej i Oceanii, a także gospodarek nowo uprzemy-
słowionych państw w Azji południowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej 
i państw regionu Zatoki Perskiej15.

Istotnym problemem demograficznym staje się obecnie zjawisko sta-
rzenia się społeczeństw, szczególnie krajów wysokorozwiniętych (w tym 
Europy). Problem ten nabrał już pod koniec XX. wieku, charakteru pro-
blemu globalnego16. Jak podaje się w raporcie ONZ z 2012 roku, w chwili 
obecnej jedna na dziewięć osób, czyli ok. 810 milionów ludzi, ma co naj-
mniej 60 lat, jednak w 2050 roku będzie to już jedna osoba na pięć, a więc 
ponad 2 miliardy. Co więcej, starzenie się społeczeństwa przestaje być 
problemem wyłącznie krajów bogatych. Obecnie w krajach rozwijających 
się mieszka około 65% wszystkich osób w wieku 60 lat i starszych, ale już 
w 2050 roku będzie to 80%17.

15  Zob. L. Chojnowski, Migracje ludności a bezpieczeństwo państw i społeczeństw, [w:] 
Wybrane problemy bezpieczeństwa. Ekologiczny, personalny i społeczno-kulturowy kon-
tekst bezpieczeństwa, red. A. Urbanek, D. Zbroszczyk, Wydawnictwo Społeczno-Praw-
ne, Słupsk 2016, s. 162.

16  A. Urbanek, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa społecznego, [w:] P. Majer, A. Urba-
nek, Bezpieczeństwo społeczne, Ewolucja, instytucje, zagrożenia, Warszawa 2016, s. 192.

17  UNFPA, Ageing in the Twenty-First Century. A Celebration and A Challenge, UNFPA 
and Help Age International, 2012.
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Zdaniem A. Urbanka „starzenie się społeczeństwa, wyrażające się więk-
szym udziałem osób starszych w społeczeństwie, pociąga za sobą wiele 
problemów. Zaliczyć do nich można między innymi:
– wzrost bezwzględnej liczby seniorów, co wiąże się ze zwiększeniem za-

kresu obciążenia systemu ochrony zdrowia;
– potrzebę pomocy w organizacji życia i zaspokajaniu potrzeb starszej ge-

neracji, nie tylko tej jej części, która wymaga opieki medycznej, ale i tej 
zachowującej przez długi okres życia sprawność i wykazujących wysoki 
poziom aktywności życiowej;

– potrzebę poszerzenia wiedzy o procesach starzenia się organizmu oraz 
o biologicznych, medycznych i społecznych konsekwencjach tego pro-
cesu i możliwościach wspierania osób starszych z myślą o zachowaniu 
przez nie samodzielności;

– opracowanie programów profilaktycznych mających na celu zachowa-
nie sprawności fizycznej i psychicznej do późnego wieku i ograniczenie 
kosztów opieki medycznej i usług opiekuńczych18”.

Według prognoz ONZ w 2050 roku liczba mieszkańców świata 
przestanie rosnąć, stabilizując się na poziomie 9,15 mld. Oczywiście 
jest to prognoza bardzo optymistyczna, ale czy do końca się sprawdzi? 
Przyszłość stawia przed wieloma państwami nowe wyzwania, wyzwania 
związane ze wzrostem populacji, a politycy muszą podjąć trudne decy-
zje związane z chociażby z wdrażaniem mechanizmów ograniczających 
liczbę urodzeń. Jest to szczególnie ważne z perspektywy ekonomicznej. 
Opierając się na danych ONZ można przyjąć, że globalny PKB powi-
nien się powiększać o 2‒3% rocznie, czyli w następnych 40 latach będzie 
rósł znacznie szybciej niż liczba ludności. Może to oznaczać, że w skali 
globalnej wzrost ludności nie powinien doprowadzić do poważniejszych 
kryzysów ekonomicznych. 

Na początku XXI wieku bezpieczeństwo międzynarodowe zależy 
w mniejszym stopniu od liczebności populacji świata, a w większym od jej 
profilu demograficznego i rozmieszczenia w skali globalnej. Kryzys mi-
gracyjny wyraźnie pokazuje, jak społeczność międzynarodowa ma zróżni-
cowane poglądy na temat masowej migracji ekonomicznej, głównie osób 
z innych kręgów kulturowych. Coraz częściej słyszy się jednak o zadowo-
leniu ze spadku globalnego wskaźnika rozrodczości, pomijając inne istot-

18  A. Urbanek, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa społecznego, op. cit., s. 193.



76 

Grzegorz DIEMIENTIEW

ne trendy demograficzne. Z danych ONZ wynika, że w ciągu najbliższych 
40 lat zasadniczo przeobrażą świat, cztery zjawiska19: 
– udział demograficzny krajów rozwiniętych spadnie o 25%, zwiększając 

potencjał gospodarczy świata rozwijającego się; 
– siła robocza w rozwiniętych państwach znacznie się zestarzeje, ogra-

niczając wzrost gospodarczy w tych regionach świata i automatycznie 
zwiększy zapotrzebowanie na pracowników – imigrantów; 

– gwałtowny wzrost populacji skoncentruje się przede wszystkim na naj-
biedniejszych, najmłodszych i muzułmańskich krajach z niską jakością 
szkolnictwa, kapitału i rynku pracy; 

– po raz pierwszy w dziejach, większość ludności świata będzie mieszkała 
w miastach. Poziom urbanizacji wzrośnie do największego w dziejach 
ludzkości poziomu, z kolei największe ośrodki miejskie będą znajdowały 
się w najbiedniejszych krajach, gdzie systemy zdrowotne, policyjne, sa-
nitarne pozostawiają wiele do życzenia. 

Opisane tendencje już dzisiaj stanowią poważane wyzwania dla naszej 
cywilizacji. Stawienie im czoła będzie wymagało zasadniczej zmiany spo-
sobu myślenia o rozwoju i przetrwaniu ludzkiej cywilizacji. Niewątpliwie 
problemy demograficzne wywierać będą coraz większy wpływ na globalną 
gospodarkę. Już obecnie obserwuje się obniżenie pozycji gospodarczej Za-
chodu, co może być swoistym zaskoczeniem. Po rewolucji przemysłowej 
Europa stała się nie tylko liczniejsza pod względem liczby ludności, ale 
również znacznie bogatsza od reszty świata. Historyk gospodarki Angus 
Maddison, podaje, że „na początku XIX wieku Europa, Stany Zjednoczone 
i Kanada wytwarzały 32 proc. globalnego PKB, a w 1950 roku wskaźnik 
ten osiągnął 68 procent”20. Zaskoczeniem jest to, że trend ten gwałtownie 
się odwrócił. Szacuje się, że do połowy XXI wieku świat rozwinięty po-
mnoży swój majątek dwukrotnie, a świat rozwijający się – pięciokrotnie. 
Porównując to do realiów cywilizacji Zachodniej, wskaźnik globalnego 
PKB wyniesie poniżej 30 proc., czyli mniej niż w 1820 roku! Według pro-
gnoz Banku Światowego, w 2030 r. globalna klasa średnia będzie liczyła 
1,2 mld, co oznacza 200-procentowy wzrost od 2005 roku, czyli więcej niż 
cała populacja Europy, Japonii i Stanów Zjednoczonych razem wziętych21. 
Kolejnym czynnikiem, który wpływać będzie na kwestie ekonomiczne jest 

19  http://data.un.org/, (dostęp: 20.10.2017).
20  http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm, (dostęp: 28.10.2017).
21  https://data.worldbank.org/, (dostęp: 28.10.2017).
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wspomniany już problem starzenia się ludności krajów rozwiniętych. Wy-
soce prawdopodobne jest to, że zaawansowany wiek społeczeństwa spo-
woduje, że wydajność pracy będzie malała. Zjawisko to pociągnie za sobą 
wzrost kosztów medycznych, które będą obciążały budżety państwowe. 
Państwowe systemy emerytalne już wymagają reformy, ale z przyczyn po-
litycznych i ogromnego sprzeciwu społeczeństwa nie obędzie się to bez 
demonstracji społecznego niezadowolenia. Teoretycznie można utrzymać 
wypłacalność systemów świadczeń, podnosząc wiek emerytalny i podatki. 
Jednak jest to tylko działanie doraźne. To wszystko sprowadza się do jed-
nego wniosku, że w starzejących się krajach rozwiniętych będzie propor-
cjonalnie mniej pracowników, zmniejszy się kapitał społeczny i zmniejszy 
się odsetek generujących konsumpcję młodych ludzi, co wpłynie negatyw-
nie na rozwój gospodarczy. Warto również dodać, że znaczną część docho-
du narodowego trzeba będzie przeznaczyć na opiekę zdrowotną i emery-
tury, co może w konsekwencji przyczynić się do kryzysu ekonomicznego 
w wielu krajach.

Ryc. 2. Wzrost liczby mieszkańców miast w latach 1950- 2014 
plus prognoza na 2050r.

Źródło: http://wyborcza.pl/1,76842,16310938,ONZ__Swiat_przenosi_sie_do_
miast__20_lat_temu_jednym.html? (dostęp: 20.10.2017).
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W 1950 roku ludność krajów rozwijających się takich jak Bangladesz, 
Egipt, Indonezja, Nigeria, Pakistan i Turcja liczyła 242 miliony, zaś rok 
2009 to już 886 milionów mieszkańców22. Powołując się na szacunki ONZ, 
do połowy obecnego stulecia liczba ta wzrośnie o 475 milionów – pod-
czas gdy analogicznie w 6 najludniejszych państwach rozwiniętych przy-
będą w tym okresie tylko 44 miliony mieszkańców. Spośród 48 najszybciej 
rozwijających się krajów świata czyli z co najmniej 2-procentowym wzro-
stem PKB w 28 muzułmanie stanowią co najmniej jedną trzecią populacji. 
W 2050 roku 70 proc. globalnego przyrostu demograficznego przypadnie 
na 24 biedne kraje o przeciętnym poziomie PKB per capita wynoszącym 
3885 dolarów. To spowoduje, że większość gospodarek rozwijających się 
nie stworzy młodzieży dostatecznych możliwości zatrudnienia. Skutko-
wać to będzie zwiększoną migracją, których skutków doświadcza już dzi-
siaj Europa, czy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Niski poziom rozwoju krajów charakteryzujących wysokim przyro-
stem naturalnym przekłada się na niedostatek środków umożliwiających 
zaspokojenie egzystencjalnych potrzeb ich mieszkańców. W literaturze 
problematyka ta opisywana jest pojęciem bezpieczeństwa ekonomiczne-
go. Zdaniem L. Chojnowskiego oznacza ono pewność ekonomicznego 
i fizycznego dostępu do dóbr, niezbędnych do zaspokojenia egzystencjal-
nych potrzeb człowieka, takich jak: żywność, woda, ubranie, schronienie, 
ochrona zdrowia i edukacja. Dostęp ekonomiczny oznacza posiadanie do-
chodów, umożliwiających zakup niezbędnych dóbr, natomiast dostęp fi-
zyczny odzwierciedla możliwość ich fizycznego zakupu na rynku po okre-
ślonej cenie23. 

Ostatnim zagrożeniem jakie niesie ze sobą eksplozja demograficzna 
jest postępująca szybko urbanizacja. Świat urbanizuje się w niespotyka-
nym dotąd tempie. Obecnie ponad połowa populacji na świecie po raz 
pierwszy w dziejach ludzkości mieszka w miastach.

22  https://www.census.gov/popclock/, (dostęp: 28.10.2017).
23  Zob. L. Chojnowski, Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa jednostki ludzkiej, [w:] Wy-

brane problemy bezpieczeństwa. Ekologiczny, personalny i społeczno-kulturowy kontekst 
bezpieczeństwa, red. A. Urbanek, D. Zbroszczyk, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, 
Słupsk 2016, s. 229.
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Procesy urbanizacyjne, wywołane przede wszystkim migracją ludno-
ści wiejskiej do miast, nasiliły się po II wojnie światowej. W 1950 roku 
29% ludności żyło w miastach, a na początku XXI wieku już prawie po-
łowa (w krajach rozwiniętych 70%). W 1800 roku nie było na świecie ani 
jednego miasta liczącego 1 mln mieszkańców. W 1900 roku było ich 11, 
w 1980 roku 160, na początku wieku liczba ta przekraczała już 360, a we-
dług danych na 2013 rok osiągnęła poziom 45124. Potwierdza to raport 
przygotowany przez Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych 
ONZ (DESA) w 2014 roku, z którego wnioski są jednoznaczne – w skali 
świata tempo urbanizacji jest zdumiewające25. W 1950 r. jedynie 30 proc. 
populacji mieszkało w miastach. Dzisiaj jest ich prawie o połowę więcej 
bo 54 proc., według raportu w 2050 r. dwie trzecie ludności świata za-
mieszka w mieście. 

Duża część największych aglomeracji miejskich takich jak: Dżakarta 32 
mln; Szanghaj 24 mln; Bombaj 23mln; Meksyk 22 mln; Manila 22 mln; La-
gos 21 mln; Nowe Delhi 17 mln; Kair 17 mln; Kalkuta 16 mln; czy Karaczi 
15 mln, znajduje się dzisiaj w krajach najbiedniejszych. Z danych ONZ 
wynika, że wskaźnik urbanizacji Afryki na południe od Sahary w latach 
2005‒2050 wzrośnie z 35 proc. (300 mln mieszkańców miast) do 67 proc. 
( co stanowi ponad miliard). Dla Chin liczby te wyniosą odpowiednio 40 
i 73 proc., zaś dla Indii – 30 i 55 proc26. Szacuje się, że w 2050 roku 3 mi-
liardy ludzi będą mieszkały w miastach. Taki stan rzeczy może się okazać 
wysoce destabilizujący.

Największym obecnie miastem na świecie jest Tokio (37,2 mln miesz-
kańców), na drugim miejscu Dżakarta (26,7 mln), a na trzecim Seul 
(22,9 mln). Listę piętnastu największych aglomeracji miejskich na świecie 
według danych z 2013 roku przedstawia tabela 2.

24  Por. A. Urbanek, Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu 
teoretyczności bezpieczeństwa personalnego, Słupsk 2015, s. 255.

25  http://www.un.org/en/development/desa/publications/2014-revision-world-urbani 
zation-prospects.html, (dostęp: 28.10.2017).

26  http://urbnews.pl/raport-onz-world-urbanization-prospects-2014/, (dostęp 28.10.2017).
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Jak słusznie zauważa A. Urbanek: „Dynamika rozwoju miast-molo-
chów jest szczególnie wysoka w krajach rozwijających się, które cechu-
ją się słabą siecią osadniczą i małą liczbą miast. Czasami jest to proces 
niekontrolowany (trudno nawet oszacować wielkość tych miast). Mia-
sta te charakteryzują się wysokim wskaźnikiem gęstości zaludnienia 
(np. Bombaj  – 37 tys. ludności/km2, Karaczi  – 26 tys. ludności/km2), 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa. Ludzie mieszkają w slumsach pozba-
wieni elementarnych warunków higienicznych27”. Charakterystycznym 
przykładem niekontrolowanego rozwoju jest Kair – stolica Egiptu. Nie 
wiadomo tak naprawdę ilu liczy mieszkańców. Szacuje się, że jest to sie-
dem milionów, dwanaście, a nawet osiemnaście. Kair dusi się w spali-
nach samochodów, w substancjach emitowanych przez cementownie, 
piece martenowskie czy zakłady chemiczne. W starych dzielnicach Kairu 
na jeden kilometr kwadratowy przypada 150 tys. ludzi (dla przykładu 
w Monachium 4 tysiące). Nierozwiązany jest w mieście problem miesz-
kaniowy, a zatem i problem slumsów nie będzie rozwiązany w ciągu naj-
bliższych lat. Obecnie w mieście wykorzystuje się cmentarze we wschod-
niej części miasta. Szacuje się, że w grobowcach ulokowało się od pół 
do jednego miliona ludzi (jest tam prąd, woda, sklepy)28.

W bogatych państwach proces urbanizacji rozpoczął się przy znacznie 
wyższym poziomie ich zamożności, a miasta były budowane i rozwijały się 
przez setki lat. Kraje rozwijające się, są szczególnie podatne na niepokoje 
społeczne oraz mają znacznie mniejsze możliwości do utrzymywania ładu 
i porządku demokratycznego. Wysoki w nich poziom urbanizacji zwiększa 
ryzyko rozwoju biedy, anarchii i przemocy i może w konsekwencji prowa-
dzić do ich upadku. Rozwój miast niesie ze sobą również inne zagrożenia. 
Duże miasta – molochy stają się areną walk gangów przestępczych i zaląż-
kiem buntów społecznych. Niestety szybka urbanizacja w krajach rozwi-
jających się może przynieść podobne skutki jak XIX-wieczna urbanizacja 
w Europie, tyle że jeszcze na większą skalę. Wzrost bezrobocia, niewy-
dolność organów zapewniających porządek publiczny oraz niedostateczna 
infrastruktura sanitarna i edukacyjna wywoływały wówczas powszechne 

27  A. Urbanek, Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu teo-
retyczności bezpieczeństwa personalnego, op. cit., s. 256.

28  U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej, Toruń 2001, s. 73, podaję [za:] 
A. Urbanek, Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu teo-
retyczności bezpieczeństwa personalnego, op. cit., s. 256‒257.
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konflikty społeczne. Taki stan rzeczy może doprowadzić do eskalacji prze-
mocy, a z czasem nawet do gwałtownych w swoim przebiegu i konfliktów 
wewnętrznych. Dzisiaj należy również dodać do całego tego pakietu zagro-
żeń zjawisko międzynarodowego terroryzmu. Wielkie miasta o wysokim 
poziomie zaludnienia, z łatwym dostępem do Internetu i nowoczesnych 
technologii telekomunikacyjnych, są wymarzonym miejscem do działania 
dla organizacji terrorystycznych o czym nie można zapominać.

Zakończenie

Odtwarzanie pokoleń, które u podstaw procesów demograficznych, jest 
nie tylko problemem biologicznym, ale i społecznym, a przez to niesie 
ze sobą nie tylko problemy pojemności środowiska globalnego i dostępu 
do żywności oraz innych zasobów odnawialnych i nieodnawialnych. Jest 
problemem interdyscyplinarnym: społecznym, ekonomicznym, militar-
nym i politycznym związanym również z bezpieczeństwem w jego różnych 
perspektywach, zatem nie można go pomijać przy analizie zjawisk zagra-
żających współcześnie bezpieczeństwu w skali globalnej29.

Szacunki demografów przewidują, że już w ciągu najbliższych dziesię-
cioleci przyrost naturalny ulegnie zmniejszeniu, a liczba ludności na Zie-
mi pod koniec XXI wieku ustabilizuje się na poziomie około 12 mld. Na-
leży jednakże pamiętać, że Ziemia ma określoną pojemność, a jej zasoby 
mają swoje granice. Przeludnienie może doprowadzić do poważnych pro-
blemów żywieniowych, wzrostu nędzy i ubóstwa, stać się przyczyną kon-
fliktów zbrojnych czy doprowadzić do całkowitej degradacji środowiska. 
Niewątpliwie w tym czasie najważniejszym zadaniem dla ludzkości będzie 
zapewnienie godziwych warunków życia wzrastającej liczbie mieszkań-
ców naszej planety. Wymagać to będzie podjęcia szeregu różnorodnych 
przedsięwzięć w skali nie tylko poszczególnych państw, ale i w skali global-
nej. Przede wszystkim należy postawić na rozwój nauki i techniki, a także 
rolnictwa, które musi zwiększyć swoją wydajność. Niezbędnym zabiegiem 
stanie się tworzenie nowych miejsc pracy w rozwijającej się gospodarce. 
Wydobycie nieodnawialnych surowców mineralnych powinno ulec stop-
niowemu ograniczeniu, ale w to miejsce muszą pojawić się alternatyw-
ne źródła energii. Zabiegi te wymagają niestety ogromnych nakładów fi-
nansowych. Dlatego też koniecznym staje się połączenie wysiłków całej 

29  Por. A. Urbanek, Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa. W poszukiwaniu 
teoretyczności bezpieczeństwa personalnego, op. cit., s. 254.
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ludzkości, a przede wszystkim udzielenie wsparcia dla krajów najbied-
niejszych. W latach 60,70 XX wieku, kiedy to poglądy neomaltuzjańskie 
były bardzo popularne, udało się podjąć działania minimalizujące skutki 
eksplozji ludzkiej populacji dzięki trzem zabiegom: działaniom rządów 
i organizacji pozarządowych na rzecz kontroli urodzeń, upowszechnieniu 
nowych technologii oraz postępowi w rolnictwie, a także zwiększeniu ob-
rotów w handlu międzynarodowym. Pytanie, czy jesteśmy w stanie zna-
leźć sposób na ograniczenie skutków wzrostu liczebności ludzkiej popula-
cji pozostaje dzisiaj otwarte.
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Abstract

Cyberspace is a place of many opportunities that allows young people 
to search and create their own identity. Unfortunately, interacting (being) 
in a virtual world is seemingly safe can promote the development of many 
negative phenomena such as cyberbullying and the occurrence of threats 
and dangers to adolescents.

Keysword: cyberspace, the phenomenon of cyberbullying

Abstrakt

Cyberprzestrzeń jest miejscem wielu możliwości, które pozwala młodym 
ludziom poszukiwać i tworzyć własną tożsamość. Niestety obcowanie 
w wirtualnym świecie, choć jest pozornie bezpieczne, może sprzyjać two-
rzeniu się wielu negatywnych zjawisk, takich jak cyberprzemoc oraz wy-
stępowaniu zagrożeń przebywających tam adolescentów. 

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, zjawisko cyberprzemocy
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Wstęp

Pojawienie się mediów masowych, w tym Internetu porównuje się czę-
sto do rewolucji, jaką w kulturze ludzkiej wywołało pojawienie się druku1. 
Internet nabrał szczególnego znaczenia w życiu współczesnej młodzieży. 
Jego atrakcyjności powszechność używania wynika z możliwości szybkie-
go zdobywania najbardziej aktualnych informacji, dostępu do różnego ro-
dzaju treści, rozrywki i komunikacji z innymi. Cechy Internetu, takie jak 
interaktywność, multimedialność, hipertekstowość oraz prostota sprawia-
ją, że młodzi internauci podejmują wiele różnorodnych aktywności w sieci, 
zaś Internet to dla nich przede wszystkim sfera poznania (86,7% – dostęp 
do przeglądarek internetowych; 80,0% – dostęp do bieżących informacji; 
57,4% – dostęp do portali), rozrywki (86,4% – dostęp do filmów, muzyki) 
oraz komunikacji (71,2% – korzystanie z poczty elektronicznej). Korzysta-
nie z konta na portalu społecznościowym jest dla nastolatków zjawiskiem 
powszechnym. Tylko nieliczni respondenci deklarują brak takiego konta 
(5,4%). Nieco rzadziej młodzi internauci używają Internetu do aktywno-
ści służących autoprezentacji podtrzymywania aktualnych oraz pozyski-
wania nowych afiliacji (43,5% – możliwość poznania nowych znajomych; 
42,6% – dostęp do informacji o innych)2.

Tworzenie tożsamości adolescentów, która oferowana jest przez trady-
cyjne czynniki socjalizacji, jakimi są rodzina, kościół, grupa społeczna jest 
relatywizowana przez wirtualne wersje tożsamości. Cyberprzestrzeń staje 
się przeciwwagą, a niekiedy jedynym wyborem przez „kliknięcie” w ikonkę 
na ekranie komputerowym. W każdej chwili można stać się inną jednost-
ką. Poszukiwanie tożsamości przez młodych ludzi, niekiedy poprzez presje 
i nacisk ze strony dorosłych oraz wymagania jakie stawia przed nimi ży-
cie sprawiły, że młodzież zaczęła stawać się częstymi ofiarami przestępstw. 
Dzisiejsza teraźniejszość zaburza nieco poczcie bezpieczeństwa podmiotu, 
bowiem obfituje w wyraźną ewolucję zagrożeń, wśród których uporczywe 
stają się zagrożenia cyfrowe. Internet stanowi olbrzymią sieć sieci, o zasię-
gu globalnym, umożliwiającym z jednej strony dostęp do informacji i ich 
wymianę, a z drugiej strony stał się pewną formą pułapki. Dzieje się tak 
między innymi dlatego, że dzieci i młodzież często szukają w sieci wsparcia 

1  A. Urbanek, Cybermedia w cyberprzestrzeni – aspekty społeczno-kulturowe, [w:] M. Koziń-
ski, S. Kosznik-Biernacka, J. Grubicka, Cyberprzestrzeń, Zagrożenia w sieci, Słupsk 2017, 
s.59.

2  Raport Nastolatki wobec Internetu 3.0, NASK, Warszawa, 2016.
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i schronienia. Okres buntu, zagubienie, łatwowierność, naiwność, uczucie 
wyodrębnienia, poczucie braku przynależności, i co za tym idzie – chęć 
odnalezienia swojego miejsca w świecie zostały bezwzględnie wykorzysta-
ne przez pedofili i innych przestępców. Internet stał się dla napastników 
narzędziem terroru, który ma godzić w młodych i nieświadomych czyha-
jącego niebezpieczeństwa użytkowników. 

Zjawiska cyberprzemocy występujące wśród adolescentów

Otwarte zasoby Internetu ułatwiają dostęp do rozmaitych treści, również 
tych nielegalnych, jak i treści, które nie są nielegalne w świetle prawa, ale 
należą do kategorii szkodliwe. Za treści szkodliwe uważa się takie, które 
mogą wywołać negatywne emocje u odbiorcy, i które mogą mieć wpływ 
na jego sferę emocjonalną i społeczną oraz zachowanie. Wśród nich 
są m.in. treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, prezentujące dra-
styczne sceny, treści nawołujące do podejmowania działań autodestrukcyj-
nych, treści dyskryminacyjne oraz pornograficzne. Prawie jedna czwarta 
polskich młodych internautów miała kontakt z „treściami potencjalnie 
zagrażającymi rozwojowi społecznemu dzieci, tworzonymi przez innych 
użytkowników”, potencjalnie zagrażającymi rozwojowi społecznemu dzie-
ci, tworzonymi przez innych użytkowników Internetu3. Nie tylko szkodli-
wość treści może mieć wpływ na rozwój młodego człowieka. Paradoksalne 
również ich atrakcyjność. Atrakcyjne, interesujące, treści i aplikacje, z któ-
rymi użytkownicy stykają się w sieci może powodować utratę kontroli nad 
czasem i intensywnością korzystania z Internetu, komputera, gier kom-
puterowych, portali społecznościowych i innych wirtualnych aktywności. 
Może to wpłynąć na ograniczenie lub rezygnację z innych czynności dnia 
codziennego, a także prowadzić do zaniedbywania rodziny, obowiązków, 
nauki szkolnej czy hobby i/lub unikania kontaktu z rówieśnikami. Bada-
nia polskich adolescentów wykazały, że przebywali oni w sieci dłużej, niż 
pierwotnie planowali (83,3%), a ponad połowa odczuwała poirytowanie 
gdy Internet przestał działać lub nie miała do niego dostępu (64,2%). Do-
datkowo, co piąty nastolatek rezygnował ze snu, co trzeci z obowiązków, 
aby móc korzystać z Internetu (29,8%)4.

3  L. Kirwil, Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo-część 2. Częściowy 
raport z badań EU Kids online przeprowadzonych wśród dzieci 9‒16 i ich rodziców, 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2011, s.42–44.

4  Raport Nastolatki 3.0., NASK, Warszawa 2016.
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Internet sprzyja kontaktom interpersonalnym, jednakże kontakty w sie-
ci niosą za sobą pewne ryzyko, szczególnie w przypadkach wykorzystania 
sieci do nawiązywania relacji z osobami nieznanymi bezpośrednio w świe-
cie offline. Warto zauważyć, że właśnie taką aktywność – kontaktowania 
się online z osobami nieznanymi osobiście – deklaruje aż 25 proc. mło-
dych internatów5, a wielu przyznaje się do osobistego spotkania w świecie 
realnym z wcześniej nieznanymi osobami, a poznanymi w sieci. Do grupy 
niebezpiecznych kontaktów należy zaliczyć również zjawisko uwodzenia 
dzieci w Internecie (ang. child grooming) polegające na wytworzeniu re-
lacji za pośrednictwem Internetu między osobą dorosłą a osobą małolet-
nią (poniżej 15 r.ż.), w celu jego uwiedzenia i wykorzystania. Uwodzenie 
dzieci w Internecie jest przestępstwem uregulowanym w art. 200a kodeksu 
karnego, następującej treści:

„Art. 200a 
§1 Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art.197 

§  3 pkt. 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści 
pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub 
sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, 
zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub 
niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groź-
by bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat trzech. 

§2 Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci tele-
komunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowa-
nia płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub 
udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmie-
rza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat dwóch6.

Przyczyn zjawiska groomingu jest wiele i są one bardzo zróżnicowane. 
Dewianci szukają dzieci, które odznaczają się takimi cechami charakteru, 
które ułatwią mu zbliżenie się do ofiary. Do powstania groomingu przy-
czynia się nieostrożność dzieci w sieci. Poprzez ich nierozważne nawiązy-
wanie znajomości w Internecie oraz udostępnianie danych personalnych 
wystawiają się na niebezpieczeństwo ze strony dorosłych, chcących wy-

5  L. Kirwil, op.cit.,s.42 –44. 
6  14 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. 

zm.)



89

TOŻSAMOŚĆ W CYBERPRZESTRZENI: IMPLIKACJE ZJAWISKA…

korzystać ich niewinność. Według A. Andrzejewskiej ofiarami pedofilów 
najczęściej są nieletni charakteryzujący się:
– brakiem zaspokojenia emocjonalnego, poszukiwaniem relacji;
– trudnością w dzieleniu się swoimi problemami, tajemnicami a w szcze-

gólności tym co im się przytrafiło;
– potrzebą uwagi – poprzez poświęcenie im czasu dają się łatwo uwieść;
– brakiem przyjaciół, odizolowaniem od rówieśników;
– niską samooceną;
– zbytnią ufnością, co sprawia, że nie dostrzegają zagrożenia;
– uległością, podatnością na manipulację”7.  

Niebezpieczne kontakty, to również kontakty mające na celu wciągnię-
cie nastolatka do różnego rodzaju sekt, grup, społeczności i subkultur 
np. o radykalnych poglądach, propagujących zachowania agresywne, za-
chowania np. samookaleczanie, restrykcyjną dietę czy stosowanie substan-
cji psychoaktywnych. Kontakty takie podejmują również osoby zaintere-
sowane pozyskaniem danych osobowych i innych poufnych informacji, 
wykorzystywanych później w celach przestępczych. Budowanie i utrzymy-
wanie potencjalnie niebezpiecznych kontaktów z nieznajomymi nie jest 
domeną wyłącznie młodych ludzi, ale to właśnie oni, ze względu brak do-
świadczenia oraz często mniejsze z uwagi na wiek kompetencje w zakresie 
właściwiej oceny sytuacji, rozumienia i przewidywania skutków podejmo-
wanych działań w kontraście z otwartością, chęcią nawiązania znajomości, 
zaufaniem są bardziej narażeni na poważne konsekwencje. 

Internet to miejsce eksperymentowania, również z własną tożsamością 
i podejmowania ryzykownych zachowań. Jakie zachowania podejmują mło-
dzi użytkownicy sieci? Są to m.in.: poszukiwanie informacji na temat nar-
kotyków i innych substancji psychoaktywnych lub aktywności szkodliwych 
dla zdrowia czy podejmowanie niebezpiecznych kontaktów, w tym z niezna-
jomymi osobami dorosłymi, które mogą przejawiać skłonności pedofilskie 
czy z jednostkami / grupami nakłaniającymi do zachowań ryzykownych lub 
niezgodnych z prawem. Do grupy zachowań ryzykownych można włączyć 
seksting (w tym seksting kamerkowy)  – czyli zjawisko przesyłania treści 
(zdjęć, filmików) o charakterze erotycznym, głównie swoich nagich lub pół-
nagich zdjęć, za pomocą Internetu i telefonu komórkowego. Z badań wyni-
ka, iż co czwarty polski nastolatek otrzymał intymne zdjęcia, 7% nastolatków 

7  A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty 
teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014, s. 153.
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wysłało intymne zdjęcia, a ok. 30% nastolatków „zna osobę”, która wysyła 
intymne zdjęcia. Choć seksting nie jest zaliczany do prostytucji, to może być 
on początkiem, przyczyną rozpoczęcia uprawiania nierządu. Niepokojący 
jest fakt, że dzieci w coraz to młodszym wieku rozpoczynają życie seksu-
alne. Sprzyjać temu może seksualizacja życia, wszędzie obecne podteksty 
seksualne, treści erotyczne, roznegliżowane ciała publikowane w mediach. 
Wśród młodzieży stał się trendem na wyznawanie miłości oraz sposobem 
na zatrzymanie partnera lub jego pozyskanie. W obecnym świecie tematy 
dotyczące seksu ciężko jest nazwać tematami tabu, gdyż młodzież otwarcie 
zadaje pytania związane z seksem. Przerażający jest fakt, że z aktów sek-
sualnych, niewinnych, delikatnych, przepełnionych namiętnością, miłością 
i pożądaniem dwojga dorosłych osób zrobiono z tego coś mało namiętnego, 
mało wyjątkowego. Bulwersujące jest, że młodzi ludzie, często gimnazjaliści, 
a nawet jeszcze młodsze dzieci oddają swoje ciało drugiej osobie jakby było 
przedmiotem tylko dlatego by być ,,kimś” wśród rówieśników. Przyczyną 
leżącą u podłoża sekstingu bardzo często jest chęć zabicia nudy, fascynacja 
płcią przeciwną, seksem, chęć zwrócenia na siebie uwagi. Młodzież wkracza 
zbyt szybko w świat erotyzmu, który powinien być przeznaczony tylko i wy-
łącznie dla dorosłych. Efektem zbyt przedwczesnego rozpoczęcia życia sek-
sualnego są niechciane ciąże, zarażenia chorobami wenerycznymi oraz ura-
zy w psychice nieletnich. Jako odbiorcy mass mediów jesteśmy zasypywani 
materiałami nasyconymi erotyką i seksem, które często wiązane są z agresją 
i przemocą, czego skutkiem może być doprowadzenie do szerzenia się prze-
mocy seksualnej i perwersji. 

Niepokojący jest fakt, że treści o tematyce pornograficznej znajdują-
ce się w Internecie są łatwo dostępne, nie tylko dla dorosłych, ale także 
dla dzieci i młodzież. Bez wątpienia pornografia jak i cyberpornografia 
niekorzystnie wpływ na człowieka, szczególnie na tego młodego, który 
wkracza w sferę intymności. Im użytkownik jest młodszy, tym bardziej 
destrukcyjnie działają na niego treści erotyczne, w których wykorzystu-
je się niedojrzałość psychiczną małoletnich. Takie doświadczenie mogą 
prowadzić do wypaczonej i prymityzowanej wizji kontaktów seksualnych. 
Należy uświadamiać młodych ludzi, że treści pornograficzne pokazu-
ją zakłamany obraz kobiecości i męskości poprzez przedstawianie seksu 
w kategoriach procesów instynktownych. Szczególne znaczenie ma tutaj 
tzw. twarda pornografia, która może doprowadzić do tego, że młoda oso-
ba nieświadomie zacznie warunkować i kojarzyć przyjemności z brutal-
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nością i agresją podczas aktów seksualnych. W cyberpornografii, porno-
grafii, kobieta często jest uprzedmiotowiana, płeć żeńską przedstawia się 
jako prowokującą aktywność seksualną, podległą mężczyźnie i uległą mu. 
Niejednokrotnie daje się odczuć, że płeć żeńska jest gorsza od płci męskiej, 
bezbronna oraz ukrywająca swoje pożądanie. Jak twierdzi S. Kozak ,,oglą-
danie takich treści powoduje stworzenie wizerunku kobiety (…) mającej 
satysfakcję ze stosowania przemocy wobec niej, co z kolei może prowadzić 
chłopców do gwałtów na rówieśnikach. Dzięki temu mogą zaspokoić po-
trzeby wytworzone podczas oglądania zakazanych treści8”. Przeciwstawnie 
kreuje się natomiast mężczyzn, którzy przybierają postać ,,macho”, seksu-
alnych rekordzistów, zdobywających prestiż i podziw dzięki sile fizycznej 
i seksualnej sprawności. Efektem tego może być akceptowalność przemo-
cy w kontaktach interpersonalnych, a także przyzwolenia na dominację 
mężczyzny nad kobietą, oziębłość i antagonistyczne zachowania wobec 
pań, a nawet podświadome zezwolenie płci męskiej na gwałt. 

Osobowość człowieka złożona jest ze sfery poznawczej, społecznej, emo-
cjonalnej, moralnej i etycznej, a każdy z tych obszarów już w dzieciństwie 
zostaje zagrożony przez pornografię. Zbyt szybki kontakt ze sferą seksualną 
wśród dzieci może prowadzić do przedwczesnego rozpoczęcia życia seksu-
alnego, spowodowanego niewłaściwym pojmowaniem wstrzemięźliwości 
seksualnej. Pornografia jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym i groźnym 
ze względu na ślady, które zostawia w ludzkiej psychice, szczególnie w bez-
bronnym umyśle dziecka. Osoby oglądające, szczególnie te uzależnione 
od materiałów pornograficznych mają w przyszłości problemy ze stworze-
niem normalnej rodziny oraz normalnego związku małżeńskiego. 

Cyberprostytucja – prostytucja z wykorzystaniem Internetu. 

Pojęcie prostytucja wywodzi się od łacińskich słów prostitutio oznaczają-
cego nierząd uprawiany w celu osiągnięcia zysku oraz prastare – stać przed 
czymś, wystawiać, ofiarować na sprzedaż. W społeczeństwie informacyj-
nym, w którym to Internet staje się głównym punktem informacyjnym, 
skutecznie wypierającym gazety oraz zamieszczone w nich ogłoszenia, 
prostytutki zamieszczają swoje anonse na portalach czy przeznaczonych 
do tego stronach internetowych. Niejednokrotnie na ogłoszenia seksualne 
możemy się natknąć również w reklamach wyświetlających się na stro-

8  Kozak S., Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i mło-
dzieży, Warszawa 2011, s. 146.
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nach nieprzeznaczonych dla tego typu kategorii. Internet jako sieć, któ-
ra nie ma ograniczeń jest idealnym miejscem do szerzenia się prostytucji 
nie tylko świadczonej przez osoby pełnoletnie, ale także przez nieletnich. 
Przerażający jest fakt, że młodzież coraz częściej wybiera taki sposób zara-
biania pieniędzy nie zdając sobie sprawy z zagrożeń z tego wynikających. 
Obecnie trudno jest określić, jaki procent młodych ludzi oddaje się pro-
stytucji, gdyż zarówno klient jaki i osoba oferującą nierząd chcą zachować 
anonimowość, ze względu na to, iż kontakty seksualne z osobą poniżej 
piętnastego roku życia są nielegalne. 

Cyberseks stał się idealnym rozwiązaniem dla zabieganego i zapracowa-
nego społeczeństwa, które coraz częściej nie chce tracić czasu na budowanie 
więzi erotycznych a także ponosić odpowiedzialności za związek i zobowią-
zania wobec partnera. Seks on-line swoją atrakcyjność zawdzięcza temu, iż 
jest on dostępny zawsze i wszędzie, kiedy tylko człowiek poczuje taką po-
trzebę. Pozornie bezpieczny seks w cyberprzestrzeni niesie za sobą wiele 
niebezpieczeństw i negatywnych oddziaływań na ludzką psychikę. Erotyka 
w sieci jest przedstawiana bardzo często w sposób wyuzdany, co wiąże się 
z tym, że osoba powracająca do rzeczywistości oczekuje, a nawet wymaga 
od swojego partnera zachowań, które były ukazane w materiale, który oglą-
dał. Zdaniem seksuologa Z. Lew-Starowicza w chwili pojawienia się nowej 
formy komunikacji pomiędzy ludźmi dochodzi także do zmian w sferze 
seksualnej człowieka, co sprawia, że możemy mówić o seksie uprawianym 
w Internecie. Jako przykład posłużyć może zjawisko skatologii telefonicznej 
tzw. czerpanie satysfakcji seksualnej poprzez rozmowę telefoniczną, które 
pojawiło się wraz z funkcjonowaniem sekstelefonów. Sponsoring to forma 
patologii społecznej wywodząca się z prostytucji, której dopuszcza się co-
raz większa liczba młodszej części społeczeństwa. Nie da się ukryć, że zja-
wiska seksualne obserwowalne są od najdawniejszych lat i stanowią ważny 
element funkcjonowania społecznego. Niepokojący jednak stał się fakt, iż 
w obecnych czasach zaczęła wygasać granica między tym, co stanowi normę 
akceptowalną przez społeczeństwo a zachowaniami kwalifikowanymi jako 
patologie społeczne, które zalicza się do zachowań sprzecznych z obowiązu-
jącymi w danej kulturze zasadami moralnymi.

Ponadto adolescenci nadużywają, dysfunkcyjnie korzystają z Interne-
tu (13%)9, uprawiają hazard online oraz przede wszystkim nie chronią 

9  K. Makaruk, S. Wójcik, EU NET ADB, Badanie nadużywania Internetu przez młodzież 
w Polsce, FDN, Warszawa 2012.
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swojej prywatności poprzez udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców 
zbyt wielu informacji o sobie, publikowanie licznych zdjęć i przyjmowa-
nie do grona znajomych przypadkowych osób. Owa „otwartość” bywa 
przyczynkiem do podejmowania przez innych użytkowników agresji elek-
tronicznej i działań o charakterze przemocowym. Są to m.in. wyzywanie, 
straszenie, prześladowanie, oczernianie, poniżanie kogoś w Internecie 
przy użyciu nowych technologii. Doświadczenia związane z różnymi for-
mami cyberprzemocy tj. przerabianiem i publikowaniem ośmieszających 
zdjęć i filmów, upublicznienia sekretów ofiar, uporczywego, wulgarnego 
i złośliwego komentowania wpisów oraz celowego ignorowania aktywno-
ści online ofiary potwierdziło wielu młodych internautów10.

Cyberprzemoc wśród młodzieży- skala zjawiska i jego konsekwencje

Przemoc towarzyszy człowiekowi od dawna. Wpływ czasu i przemiany 
zachodzące w społeczeństwie sprawiają, że jej metody ulegają wielu trans-
formacjom. W dobie społeczeństwa informacyjnego przemoc przybiera 
między innymi formę cyberprzemocy czy też cyberagresji, a jej głównym 
miejscem występowania jest cyberprzestrzeń.

Duża anonimowość w cyberprzestrzeni sprzyja powstawaniu zjawisk 
z zakresu cyberpatologii. Z początkiem roku 2017 przeprowadzono bada-
nia internetowe mające na celu między innymi ocenę skali zjawiska zagro-
żeń występujących w cyberprzestrzeni, poznanie opinii zarówno osób do-
rosłych jak i młodzieży na temat zjawisk z zakresu patologii społecznych. 
Ankieta pt. ,,Zagrożenia cyberprzestrzeni a poczucie bezpieczeństwa mło-
dzieży w sieci” została skierowana do młodych ludzi, zarówno kobiet jak 
i mężczyzn, w wieku od 7 do 25 lat. Łączna suma ankietowanych wyniosła 
w tym przypadku N=101.

Bezpieczeństwo jest jedną z ważniejszych potrzeb człowieka. Powinno 
się o nie dbać nie tylko w świecie rzeczywistym, ale i w wirtualnym. Duża 
liczba osób będących użytkownikami Internetu deklaruje umiejętne ko-
rzystanie z sieci – 74%. Jedynie 4% respondentów przyznaje się do braku 
umiejętności bezpiecznego jej użytkowania, a 22% osób nie jest w stanie 
stwierdzić czy posługuje się Internetem w sposób bezpieczny.

10  Por. EU NET ADB Badanie nadużywania Internetu przez młodzież w Polsce, Fundacja 
Dzieci Niczyje, Warszawa 2012 s.7; Ł. Wojtasik, Przemoc rówieśnicza a media elektro-
niczne. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Nr 1 (26) 2009, s.2; J. Pyżalski, 
Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kra-
ków: Impuls, 2012, s.215–219, Raport Nastolatki 3.0., NASK, Warszawa 2016. 
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Ryc. 1. Bezpieczne korzystanie z sieci.

Fig. 1. Safe usage of the net.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety: Zagrożenia cyberprzestrzeni a po-
czucie bezpieczeństwa młodzieży w sieci.

Ryc. 2. Pochodzenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Fig. 2.Sources of knowledge about safe usage of the net.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety: Zagrożenia cyberprzestrzeni a po-
czucie bezpieczeństwa młodzieży w sieci.
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Ryc. 3. Przykłady zjawisk patologicznych występujących w sieci Internet.

Fig. 3. Sources of knowledge about safe usage of the net.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety: Zagrożenia cyberprzestrzeni a po-
czucie bezpieczeństwa młodzieży w sieci.

Użytkownicy sieci wielu informacji na temat bezpiecznego korzystania 
z Internetu dowiadują się od swoich kolegów. Liczba respondentów odda-
jących głos na tę kategorię wyniosła 52%. Nieco niższy wynik osiągnęła 
odpowiedź mówiąca o tym, że wiedzę z tego zakresu ankieterzy czerpią 
z książek i artykułów 41%. Kolejnym wynikiem o 37% liczbie głosów była 
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odpowiedź dotycząca pozyskiwania informacji na temat bezpieczne-
go użytkowania sieci od rodziców. Listę zamyka pozycja odnosząca się 
do czerpania wiedzy z tej dziedziny z lekcji szkolnych. Odpowiedziało 
na nią tylko 21% ankietowanych.

Młodzież przebywająca w cyberprzestrzeni narażona jest na wiele za-
grożeń z zakresu cyberpatologii. Świadczą o tym odpowiedzi przedsta-
wione na rycinie 3, na której to respondenci zaznaczyli przykłady zjawisk 
patologicznych z jakimi napotkali się w sieci, i tak też największą liczbę 
głosów, a tym samym najczęściej napotykanym wątkiem są treści por-
nograficzne. Aż 71% ankietowanych natknęło się na tego typu materiały. 
Równie wysoki procent głosów, bo aż 70%, otrzymała pozycja dotycząca 
podszywania się pod inną osobę. Oszustwa związane z zakupami w Inter-
necie, na które zagłosowało 61% osób. Następnie znajduje się nękanie – 
39% oraz cyberprzemoc (37%). Choć materiały pedofilskie nie powinny 
w ogóle być produkowane i rozpowszechniane to aż 8% ankietowanych, 
będących użytkownikami sieci natknęło się na tego rodzaju treści.

Możliwość bycia anonimowym w sieci sprawia, że wielu jej użytkowników 
posuwa się do zachowań sprzecznych z prawem. 12% spośród ankietowanych 
osób przyznało się do dokonania oszustwa w Internecie natomiast reszta re-
spondentów w procentowej liczbie 88 głosów zaprzeczyła takiego dokonania.

Ryc. 4. Liczba osób, które dokonały oszustwa w Internecie.

Fig. 4. Number of people who have committed a fraud in the Internet.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety: Zagrożenia cyberprzestrzeni a po-
czucie bezpieczeństwa młodzieży w sieci.
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Około 40% osób ankietowanych stała się ofiarą oszustw internetowych, 
a 52%, oświadczyła, że została kiedykolwiek oszukana.

Ryc. 5. Ofiary oszustw internetowych jak i w świecie realnym.

Fig. 5. Victims of frauds committed in the Internet as well as in the real world.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety: Zagrożenia cyberprzestrzeni a po-
czucie bezpieczeństwa młodzieży w sieci.

Ryc. 6. Nękanie użytkowników sieci przez ankietowanych.

Fig. 6. Harassment of the Internet users by respondents.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety: Zagrożenia cyberprzestrzeni a po-
czucie bezpieczeństwa młodzieży w sieci
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Innym zjawiskiem występującym w Internecie jest nękanie. Liczba re-
spondentów przyznających się do tego czynu wyniosła 16%. Pozostali an-
kietowani w liczbie 84% zaprzeczyli takiemu zachowaniu.

Poza cyberprzestrzenią do nękania w świecie rzeczywistym przyznało 
się 14% osób ankietowanych. Wynik ten jest o 2% mniejszy niż w przypad-
ku nękania osób w sieci. Inaczej klaruje się obraz respondentów, którzy 
stali się ofiarami nękania. Tutaj ich liczba jest dwukrotnie większa, gdyż 
sięga aż 28%. Mimo tego, iż w Internecie możemy natknąć się na formy 
dręczenia, pozytywny zdaje się być fakt, że aż 72% ankietowanych użyt-
kowników sieci nigdy nie doznało aktów nękania.

Ryc. 7. Ofiary nękania wśród respondentów.

Fig. 7. Victims of harassment among respondents.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety: Zagrożenia cyberprzestrzeni a po-
czucie bezpieczeństwa młodzieży w sieci.

Zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym możemy stać się 
ofiarami nękania. Różnica między tymi dwoma przestrzeniami jest nie-
wielka. W przypadku bycia ofiarą nękania w Internecie liczba responden-
tów odpowiadających twierdząco wyniosła 28% natomiast poza nią 32%.

Kolejnym złym doświadczeniem z jakim możemy się spotkać w sieci 
jest obrażanie i upokarzanie jej użytkowników. 36% osób ankietowanych 
zaznaczyło odpowiedź twierdzącą, deklarując tym samym, spotkanie się 
z takim zjawiskiem. 
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Ryc. 8. Zjawisko obrażania i upokarzania w Internecie jak i poza nim.

Fig. 8. The phenomenon of insulting and humiliating in and outside the Internet.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety: Zagrożenia cyberprzestrzeni a po-
czucie bezpieczeństwa młodzieży w sieci.

Ryc. 9. Liczba respondentów, którzy kiedykolwiek: obrażali lub/i upokarzali osoby w In-
ternecie, obrażali, upokarzali kogoś, byli obrażani, upokarzani w Internecie.

Fig. 9. The number of respondents who have ever: insulted or/and humiliated anyone 
in the Internet; insulted, humiliated anyone, were insulted, humiliated in the Internet.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety: Zagrożenia cyberprzestrzeni a po-
czucie bezpieczeństwa młodzieży w sieci.
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Zanim pojawił się Internet, z uposażeniem i obrażaniem mogliśmy się 
spotkać w otaczającym nas środowisku. Do dokonania takich zachowań 
w świecie rzeczywistym przyznało się aż 52% respondentów. 

Niekorzystny dla Internetu staje się fakt, że wiele osób korzystających 
z jego usług, będących jego użytkownikami padła ofiarą upokarzania i ob-
rażania. Tylko 54% użytkowników sieci nie doznało przykrości zadanej 
przez pozostałych konsumentów Internetu. W przestrzeni, którą tworzą 
wszystkie osoby w niej przebywające nie powinno być aż tylu przypadków 
wrogości wobec siebie i choć Internet ma być miejscem łączącym ludzi 
staje się on również doskonałym narzędziem do krzywdzenia jego użyt-
kowników. Na pytanie: Czy kiedykolwiek ktoś obrażał Cię, upokarzał w In-
ternecie, aż 46% osób ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 

Ryc. 10. Respondenci, którzy kiedykolwiek zostali obrażania lub upokarzani.

Fig. 10. Respondents who have ever been insulted or humiliated.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety: Zagrożenia cyberprzestrzeni a po-
czucie bezpieczeństwa młodzieży w sieci.

Z przemocą spotkać możemy się nie tylko w świecie wirtualnym. Mo-
żemy ją napotkać wszędzie np. w pracy, czy w szkole. Nie tylko obce oso-
by mogą posunąć się do sprawiania nam przykrości. Obrażać i upokarzać 
mogą nas nawet najbliższe osoby. Z owymi przykładami agresji spotkało 
się aż 62% respondentów, którzy twierdząco zareagowali na pytanie czy 
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kiedykolwiek zostali obrażani, czy upokarzani. Zaledwie 38% ankietowa-
nych nigdy nie zaznało takiego zachowania wobec ich osoby. 

Cyberprzemoc jest zjawiskiem stosunkowo nowym, które przybiera 
na sile wraz z rozwojem i dostępnością sieci Internet. Początkowo prze-
moc obserwowalna była w środowisku rodzinnym, w szkole, czy wśród 
znajomych. Obecnie możemy ją również zaobserwować w cyberprzestrze-
ni, która dzięki anonimowości staje się doskonałym narzędziem do wy-
rządzania krzywdy. 20% ankietowanych przyznało się do używania cyber-
przemocy. Nie mniej jednak owi respondenci stanowią dwa razy mniejszą 
grupę osób, od tych ankietowanych, którzy potwierdzili używanie prze-
mocy wobec osób poza Internetem.

Ryc. 11. Przypadki stosowania cyberprzemocy i przemocy.

Fig. 11. Cases of using cyber violence and violence.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety: Zagrożenia cyberprzestrzeni a po-
czucie bezpieczeństwa młodzieży w sieci.

Ankieterzy, na pytanie Czy kiedykolwiek byłeś ofiarą cyberprzemocy, 
w 19% odpowiedzieli twierdząco. Pozostała liczba 81% nie doświadczy-
ła cyberprzemocy.

Niepokojący obraz prezentuje ryc. 12, która przedstawia procentową 
liczbę ankietowanych, którzy w swoim życiu doświadczyli aktów przemo-
cy. Ich liczba wskazała 39% przypadków.
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Ryc. 12. Ofiary cyberprzemocy i przemocy.

Fig. 12. Victims of cyber violence and violence.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety: Zagrożenia cyberprzestrzeni a po-
czucie bezpieczeństwa młodzieży w sieci.

W ankiecie zróżnicowano pytania odnośnie przemocy w sieci jak i poza 
nią. Na jej podstawie wywnioskować można, że zarówno świat wirtualny 
jak i rzeczywisty staje się przestrzenią niebezpieczną dla młodzieży i dzieci.

Zakończenie

Młodzież znajdująca się w fazie dojrzewania musi borykać się z niebez-
pieczeństwem i stymulacją negatywnych zachowań płynących z Internetu. 
Jest to faza życia charakteryzująca się dużą podatnością na podejmowa-
nie zachowań ryzykownych, nieprzemyślanych i nierozsądnych. Ponad-
to mają zdecydowaną inklinację do bezkompromisowego zaspokajania 
własnych potrzeb. W tym ujęciu coraz częściej można spotkać się z pro-
blemem uzależnienia od czynności uzależnień behawioralnych, zwanych 
„nowymi uzależnieniami”. Cyberprzestrzeń to miejsce sprzyjające tworze-
niu się wielu patologiom. Powszechność, między innymi, niewłaściwych 
treści oraz materiałów pornograficznych negatywnie wpływają na rozwój 
młodego człowieka mogąc zaburzać budowanie właściwych wartości mo-
ralnych i kreowania tożsamości. Mimo podejmowania wielu prób wyeli-
minowania, a przynajmniej ograniczenia występowania patologii społecz-
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nych, zjawisko to ciągle występuje w społeczeństwie, co gorsze poszerza 
swój zasięg występowania. Trudna walka, kończąca się w wielu przypad-
kach niepowodzeniem, nie powinna zniechęcać ludzi do zaprzestania 
podejmowania czynności mających na celu ograniczenie występowania 
owych zjawisk. 

Wyniki badań potwierdziły, że cyberprzestrzeń choć jest miejscem, 
w którym to użytkownicy nie mają ze sobą kontaktu fizycznego, tworzy 
warunki sprzyjające tworzeniu się cyberpatologii i cyberprzemocy. Inter-
net choć nie jest narzędziem namacalnym, może stać się idealnym instru-
mentem zagrażającym bezpieczeństwu młodych osób. Przemoc rówieśni-
cza towarzyszyła ludziom od zawsze, być może wynika to z ludzkiej natury. 
W momencie pojawienia się nowych technologii i Internetu w naszym 
życiu agresja i przemoc przybrały nowe formy nazywane przez naukow-
ców m.in. cyberprzemocą, agresją elektroniczną czy cyberbullying’iem. 
Tym samym zwiększył się zakres kontaktu młodzieży ze zjawiskami z za-
kresu owych patologii. Obecnie naszym wyzwaniem stała się obrona nie 
tylko przed zagrożeniami ze świata realnego, ale również wirtualnego, któ-
ry stanowi niemniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

Mimo wszystko, jednak zagadnienie poszukiwania tożsamości w cyber-
przestrzeni powinno pozostać – zdaniem autorek – otwartym, ze względu 
na jego subiektywizm. Jednakże należy zaznaczyć, że taki charakter prze-
mian dotyczy w szczególności ludzi młodych, którzy mają do czynienia 
z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi od dziecka. Obecnie 
ciężko jest wyobrazić sobie skutki ich wpływu na życie młodzieży i dzieci. 
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Abstract

The authors have been involved in the functioning of the private sector 
in Poland for over twenty years. These are not only theoretical consid-
erations, but supported by extensive experience. Both as police officers 
supervised specialized armed protective formations and participated 
in the process of training security personnel. They were also consult-
ants in the creation of the first legal regulation in Poland which defines 
the rights and obligations of both security staff and entrepreneurs con-
ducting business in this area. Currently, they are security auditors in large 
entities protected by SUFO. On a daily basis, they examine the level of ser-
vices provided by these formations, they indicate weaknesses, errors or 
legal deficiencies negatively affecting the performance of tasks entrusted 
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to security personnel. In this publication, they point to contemporary 
terrorist threats resulting, among other things, from the uncontrolled 
wave of migration that is sweeping through Europe. They present exam-
ples of spectacular terrorist attacks that took place in European countries 
in 2017. Against this background, they perceive the necessity of optimal 
functioning of the state security system not only at the government and 
local government levels, but also at the local level served by commercial 
security entities.

Keywords: companies protecting people and property, terrorism, security 
staff, public security system

Abstrakt

Autorzy od ponad dwudziestu lat zajmują się funkcjonowaniem prywatne-
go sektora w Polsce. Nie są to jedynie teoretyczne rozważania, ale poparte 
dużym doświadczeniem. Obaj będąc oficerami Policji nadzorowali specja-
listyczne uzbrojone formacje ochronne, a także uczestniczyli w procesie 
szkolenia pracowników ochrony. Byli także konsultantami przy tworzeniu 
pierwszej w naszym kraju regulacji prawnej określającej prawa i obowiązki 
zarówno pracowników ochrony jak i przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność gospodarczą w tym obszarze. Obecnie są audytorami bezpieczeń-
stwa w dużych podmiotach chronionych przez SUFO. Na co dzień badają 
poziom wykonywanych przez te formacje usług, wskazują na uchybienia, 
błędy czy niedostatki prawne wpływające negatywnie na wykonawstwo 
zadań powierzonych pracownikom ochrony. 

W publikacji tej wskazują na współczesne zagrożenia terrorystyczne 
wynikające między innymi z niekontrolowanej fali migracji, która prze-
tacza się przez Europę. Przedstawiają przykłady spektakularnych zama-
chów terrorystycznych jakie miały miejsce w państwach europejskich 
w 2017 roku. Na tym tle dostrzegają konieczność optymalnego funkcjo-
nowania systemu bezpieczeństwa państwa nie tylko na poziomach rządo-
wym i samorządowym, ale także lokalnym obsługiwanym przez komer-
cyjne podmioty ochrony. 

Słowa kluczowe: Firmy ochrony osób i mienia, terroryzm, pracownik 
ochrony, system bezpieczeństwa publicznego
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Autorzy tej publikacji od wielu już lat zajmują cię tematyką funkcjono-
wania prywatnego sektora ochrony w Polsce1. Wcześniej ten przedmiot 
ich zainteresowań wynikał z faktu, ze jako funkcjonariusze Policji nad-
zorowali to zagadnienie, zwłaszcza w aspekcie prawidłowości działania 
Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych. Obecnie zajmują 
się audytem bezpieczeństwa, badając poziom wykonywanych przez firmy 
ochrony zadań. Jako byli oficerowie Policji doskonale wiedzą jak dużym 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego jest zjawisko terroryzmu, 
które w Europie zdaje się osiągać swoje apogeum. Szczególnie groźny 
jest terroryzm islamski, który generuje nie tylko faktyczne zagrożenia 
zamachami, ale jest także powodem znacznego obniżenia się poczucia 
bezpieczeństwa Europejczyków2.

W doktrynie wskazuje się, że bez względu na status społeczny czy 
poziom zamożności, wyznawców islamu żyjących od dawna w Europie 
można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to ci muzułmanie, którzy ule-
gli asymilacji z miejscowym społeczeństwem. Druga zaś grupa to tacy 
wyznawcy Mahometa, którzy najmniejszy nawet przejaw adaptacji trak-
tują jako zdradę swej tożsamości oraz odrzucenie podstawowych kano-
nów i wyznawanych wartości religijnych. Ostatnie wydarzenia wyraźnie 
pokazują, że bez względu na to, do której ze wskazanych grup należą, 
są obiektem stałego, inwazyjnego oddziaływania ideologicznego ze stro-
ny islamistów żyjących w swoich rodzimych krajach. W dobie globali-
zacji, nowoczesnych mediów i komunikatorów, przy jednoczesnej moż-
liwości szybkiego podróżowania, wywieranie takiej presji jest znacznie 
skuteczniejsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu3. W zjednoczonej Eu-
ropie dostrzegamy gwałtowne i sukcesywne zwiększanie się liczby wy-
znawców islamu, co jest skutkiem znacznego współczynnika dzietności, 
bardzo młodej struktury demograficznej tej populacji oraz wzrastającej 
ilości konwersji. Jednak podstawowym powodem stałego rozszerzania 
się wpływów islamu jest dotychczas niekontrolowana fala napływu mi-

1  A. Czop, Udział firm ochrony osób i mienia w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego 
w Polsce, Katowice 2014.

2  Zob. A. Czop, J. Piwowarski, Aktualne ruchy migracyjne jako czynnik zagrożenia terro-
rystycznego w Europie i w Polsce [w:] Policyjne siły specjalne w Polsce, red. K. Jałoszyń-
ski, W. Zubrzycki, A. Babiński, Szczytno 2015.

3  I.J. Ostrowska, Imigracja ludności muzułmańskiej i jej pozycja w krajach Europy zachod-
niej – perspektywa politologiczna, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 
2011, R. LII, nr 4(187). 
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grantów z krajów muzułmańskich4. Jeszcze do niedawna przewidywania 
demografów zakładały, że grupa ta, w połowie XXI wieku może stanowić 
¼ mieszkańców Europy. Dynamiczny wzrost migracji ludności wyzna-
jącej islam każe jednak przypuszczać, że wskazany wyżej poziom może 
zostać odnotowany znacznie wcześniej. Wynika z tego pilna konieczność 
stawienia przez państwa europejskie czoła dwóm głównym wyzwaniom: 
zapewnienia integracji już zamieszkującej ich tereny ludności muzuł-
mańskiej, oraz ochrony swych granic przed niekontrolowaną, nielegalną 
imigracją z państw islamskich5.

Trudno też nie zauważyć eskalacji zamachów terrorystycznych, które 
towarzyszą opisywanej sytuacji. Oto tylko niektóre z tych aktów terroru, 
które wstrząsnęły społecznościami Europy w 2017 roku:
– 22 marca w Londynie na moście Westminster Bridge6 zamachowiec wje-

chał furgonetką w tłum spacerujących przechodniów, a następnie opu-
ścił pojazd i zadawał im uderzenia nożem. Zginęło wówczas sześć osób, 
a 49 zostało rannych7.

– 2 kwietnia w Sankt Petersburgu został przeprowadzony zamach bombo-
wy w tamtejszym metrze skutkując śmiercią 15 osób i ciężkimi obraże-
niami ciała kolejnych 458.

– 7 kwietnia w Sztokholmie zamachowiec wjechał rozpędzoną ciężarówką 
w idących ulicą ludzi zabijając 5 z nich i raniąc 159.

– 22 maja po zakończeniu koncertu Ariany Grande na stadionie Maenchester 
Arena została zdetonowana bomba, która zabiła 23 osoby, raniąc 11610.

– 3 czerwca w Londynie na moście London Bridge w idących ludzi wjechał 
samochód, a następnie napastnik zaatakował przy użyciu noża. Śmierć 
poniosło 8 osób, a 48 zostało rannych11.

4  J. Piwowarski, A. Czop, Migracijos proceso struktura europoje ir lenkijoje ir poveikis pareigunu 
rengimui, „Public security and public order Scientific articles” (18), Kaunas 2017, s. 30‒46.

5  Ibidem. 
6  http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/khalid-masood-london-attack-i-

sis-al-qaeda-no-links-police-a7652696.html, (dostęp 27.03.2017).
7  http://www.bbc.com/news/live/uk-39355505, (dostęp 28.03.2017).
8  http://www.ntv.ru/novosti/1791379/?t, (dostęp 5.04.2017)
9  https://www.cnbc.com/2017/04/09/swedish-store-hit-by-truck-regrets-damaged- 

goods-promotion.html, (dostęp 15. 04. 2017).
10  https://www.cbsnews.com/news/ariana-grande-concert-manchester-arena-bombing- 

suspect-salman-abedi-isis-claim/, (dostęp 25.05.2017)
11  http://www.rp.pl/Terroryzm/170609697-Ataki-terrorystyczne-w-Londynie-Siedem- 

osob-nie-zyje.html, (dostęp 6.06.2017)
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– 17 sierpnia w Barcelonie kierowca furgonetki wjechał na promenadę Las 
Ramblas taranując turystów, z których 14 zginęło, a 100 odniosło obra-
żenia, niekiedy bardzo ciężkie12.

To zdarzenia, których katalog zapewne nie pozostanie niestety za-
mknięty. Podane przykłady bestialskich ataków o podłożu religijnym 
najczęściej były dokonywane przez młodych mężczyzn pozostających 
pod wpływem i inspiracją ISIS13, które wprawdzie w regularnych wal-
kach ponosi ogromne straty, ale rekompensuje to zwiększoną aktywno-
ścią w działaniach przeciwko ludności cywilnej, w oddalonej o tysiące 
kilometrów Europie. Pojawiła się nawet prawidłowość, że im większe 
są porażki wojenne Państwa Islamskiego14, tym przypuszcza bardziej 
brutalne ataki terrorystyczne.

Opisana sytuacja, z którą nowoczesna Europa nie miała nigdy wcześniej 
do czynienia zdaniem autorów wymaga poważnej odpowiedzi, a przede 
wszystkim sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicz-
nego15, którego immanentną częścią pozostaje prywatny sektor ochrony16. 
Autorzy stawiają następujące pytania badawcze17: 
– Czy pracownicy firm ochrony posiadają uprawnienia, które pozwalają 

im na wspieranie innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo?
– Czy istnieją podstawy prawne, które pozwalałyby na współpracę prywatne-

go sektora z innymi podsystemami systemu bezpieczeństwa publicznego?
– Jakie zmiany legislacyjne pozwoliłyby na optymalizację wykorzystania firm 

ochrony osób i mienia w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym?

12  http://edition.cnn.com/2017/08/17/europe/barcelona-spain-van-latest/index.html, 
(dostęp 21.08.2017)

13  M. Blackbourn, ISIS: Rise of terrorism by Islamic State, assessing threat in Iraq, Syria and 
the Globe, s. 17–23, Amazon Digital Services, Inc. Kindle Edition 2015.

14  Zob. T. Clinger, Who or What is ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham)?: The best book 
to help you gain a better understanding of the ISIS group and its reasons for existence, 
Amazon Digital Services, Inc. Kindle Edition 2015.

15  Por. L. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012, s. 84.
16  Zob. Andrzej Czop, Diagnoza kondycji firm ochrony osób i mienia oraz sytuacji za-

trudnionych w nich pracowników w świetle przeprowadzonych badań empirycznych, [w] 
J. Piwowarski, A. Czop, J. Kaleta (red.), Realizacja zadań bezpieczeństwa-jakość, prak-
seologia, praworządność, Kraków 2014, s. 25‒59.

17  C. Cempel, Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań. Wybrane zagad-
nienia dla studiów magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, Poradnik, Instytut 
Technologii Eksploatacji, Radom 2003.
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Autorzy uznali, że znalezienie odpowiedzi na te pytania18 ma istot-
ne znaczenie, z punktu widzenia tworzenia sprawnego systemu zdolne-
go przeciwstawić się nowym zagrożeniom, które w najbliższym czasie 
mogą mieć charakter realny, a nie jak dotychczas jedynie potencjalny. 
Podstawową kwestią stało się więc zbadanie jakie uprawnienia przysłu-
gują kwalifikowanym pracownikom ochrony, którzy stanowią kadrową 
bazę SUFO19.

Kwalifikowani pracownicy ochrony przy realizacji zadań ochrony osób 
i mienia w granicach ochranianych obiektów i obszarów posiadają szereg 
uprawnień o charakterze quasi policyjnym, zdecydowanie szerszym aniże-
li uprawnienia obywatelskie. 

Między innymi mogą oni:
– ustalać uprawnienia do przebywania na obszarach lub w obiektach chro-

nionych oraz legitymować osoby, w celu ustalenia ich tożsamości;
– wezwać osoby do opuszczenia obszaru lub obiektu jeśli stwierdzą brak 

uprawnień do ich pobytu na terenie ochranianego obszaru lub obiektu 
lub stwierdzą fakt zakłócania porządku;

– ująć w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich gra-
nicami osoby, które w sposób oczywisty stwarzają bezpośrednie zagro-
żenie dla życia lub zdrowia, a także dla ochranianego mienia, celem bez-
zwłocznego oddania takich osób Policji;

– używać lub wykorzystywać środki przymusu bezpośredniego lub broń palną.
Koniecznym jest zdefiniowanie użytych pojęć: chronionego obiektu 

i obszaru. Według Z. T. Nowickiego20 obiekt, to w szczególności budynek 
lub zespół budynków, ale też wewnętrzne urządzenia (systemy technicz-
ne) oraz należąca do nich infrastruktura terenowa (np.  drogi, ciągi ko-
munikacyjne), mieszkania, pomieszczenia, lokale. Natomiast za obszar 
uznaje on część przestrzeni, która w wyraźny sposób została wydzielona 
(np. poprzez ogrodzenie) i oznaczona tablicami informacyjnymi.

Granicę ochranianych obszarów i obiektów stanowi wyraźne, ozna-
kowane wydzielenie ich od innych znajdujących się w pobliżu obszarów 
i obiektów. Określone w taki sposób granice powinny odpowiadać realne-

18  M. Cieślarczyk (red. nauk.), Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy sta-
tystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich, Wyd. Akademii Obrony Naro-
dowej, Warszawa 2006.

19  W. Bejgier , G. Stanejko, Ochrona osób i mienia, Warszawa 2012.
20  Z.T. Nowicki, Ochrona osób i mienia, Toruń 1999.
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mu stanowi prawnemu nieruchomości, czyli być zgodne z danymi figu-
rującymi w ewidencji gruntów i budynków21. Problem rodzi się wówczas 
gdy taki grunt nie został wygrodzony i nie posadowiono na nim odpo-
wiednich znaków graficznych. Stąd w praktyce przyjmuje się, że grani-
ce ochranianego obszaru bądź obiektu muszą zostać oznakowane w taki 
sposób, żeby osoba, w stosunku do której pracownik ochrony podejmu-
je interwencję nie miała żadnych wątpliwości co do miejsca, w którym 
przebywa. Brak wyznaczenia takich granic obszaru lub obiektu powoduje, 
że pracownik ochrony nie może wykorzystać uprawnień, które wynikają 
z art. 36 ust. 1 cyt. Ustawy22.

Uprawnienie do ustalania uprawnień osób do przebywania na terenie 
obszarów i obiektów chronionych przysługuje pracownikowi ochrony 
wyłącznie w sytuacji, gdy na danym obszarze czy w obiekcie ruch oso-
bowy poddany jest kontroli. Może on zostać określony przez regulamin 
wydany przez pracodawcę na podstawie art. 104 Kodeksu Pracy23. Jeśli 
zasady ruchu osobowego nie zostały określone, to na danym obszarze 
czy w obiekcie chronionym może przebywać każdy, a skoro dostęp tam 
jest swobodny i nieograniczony, ustalanie prawa do przebywania na nich 
jest bezprzedmiotowe. 

Warto podkreślić, że uprawnienie to może być realizowane nawet przez 
osoby, które nie zostały wpisane na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony. Natomiast właściciel firmy ochrony osób i mienia ma prawny 
obowiązek oznakowania zatrudnionych pracowników w sposób jednolity, 
który pozwoli na ich identyfikację oraz identyfikację samego przedsiębior-
cy24. Podstawą prawną, która winna być podana przy weryfikacji upraw-
nień do przebywania osoby na danym terenie jest art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy 
o ochronie osób i mienia25, a przyczyną podjęcia czynności jest obowiązy-
wanie na danym obszarze bądź w obiekcie regulowanego ruchu osobowe-
go, który podlega kontroli na podstawie instrukcji ruchu osobowego.

Pracownik ochrony ma także prawo legitymowania osób celem usta-
lenia ich tożsamości. Powodem może być ustalanie uprawnienia danej 
osoby do przebywania w obiekcie, lub ustalenie tożsamości, gdy jest ona 

21  Art. 20 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2000 r. 
nr 100, poz. 1086.

22  Ustawa o ochronie osób i mienia Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.
23  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141.
24  Art. 20 Ustawy o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn.zm.
25  Ibidem.



113

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA FIRM OCHRONY…

świadkiem określonego zdarzenia lub jego sprawcą. Należy więc przyjąć, 
że sama czynność legitymowania ma charakter subsydiarny w stosunku 
do czynności wykonywanej podczas służby przez pracownika ochrony. 
Niestety temu uprawnieniu nie towarzyszy jednak żaden ustawowy prze-
pis sankcyjny. Dlatego też nieokazanie dokumentu tożsamości na we-
zwanie pracownika ochrony nie jest prawnym obowiązkiem obywatela, 
a stosownie do art. 31 ust. 2 zdanie 2 Konstytucji RP26 nikogo nie wolno 
zmuszać do wykonywania tego, czego prawo wyraźnie mu nie nakazuje. 
W takiej sytuacji pracownik ochrony nie może zastosować środków przy-
musu bezpośredniego w stosunku do osoby, która odmawia poddania się 
czynności legitymowania.

Pracownik ochrony ma prawo wezwać osobę, która nie posiada upraw-
nienia do przebywania na obszarze lub w obiekcie chronionym albo zakłó-
cającą porządek do opuszczenia obszaru lub obiektu.

Ma także prawo ujęcia osoby stwarzającej, w sposób oczywisty, bezpo-
średnie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronione-
go mienia27. Winien jednak o tym fakcie niezwłocznie powiadomić jed-
nostkę Policji, a po przybyciu funkcjonariuszy przekazać im ujętą osobę.

Aby pracownik ochrony mógł skorzystać ze wskazanego uprawnienia  – 
do ujęcia osoby, muszą być kumulatywnie spełnione następujące przesłanki28:
– czyn osoby danej osoby musi powodować zagrożenie dla życia ludzkiego 

lub zdrowia, a także dla chronionego mienia;
– zagrożenie to musi mieć charakter bezpośredni i być oczywiste;
– celem ujęcia jest natychmiastowe przekazanie takiej osoby Policji.

Tak więc każde ujęcie musi zakończyć się przejęciem osoby przez funk-
cjonariuszy Policji. To wymóg obligatoryjny, który nie przewiduje żadnych 
przypadków wyłączeń.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej może stosować środ-
ki przymusu bezpośredniego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 4 Ustawy 
o ochronie osób i mienia uzupełnionej zapisami Ustawy z dnia 24 maja 
2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej29. Są to:
– siła fizyczna w postaci technik: transportowych, obrony, obezwładniania;
– kajdanki zakładane na ręce;

26  Dz. U. nr 78, poz. 483.
27  Ustawa o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn.zm.
28  J. Kaczyński, Taktyka działań ochronnych Ochrona osób, Gdańsk 2009, s. 55.
29  Art. 2 ust. 1 pkt 20, Art. 65 pkt 1 Dz. U. z 2013 r. poz. 628.
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– pałka służbowa;
– pies służbowy;
– chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy sub-

stancji obezwładniających;
– przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii 

elektrycznej (paralizatory).
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma prawo stosowania 

wskazanych środków przymusu bezpośredniego wyłącznie w razie:
– konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, 

zdrowie, wolność swoją lub innej osoby; 
– przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez sie-

bie obszary, obiekty lub urządzenia; 
– celem przeciwdziałania niszczeniu mienia;
– przy ujęciu osoby; 
– udaremnieniu jej ucieczki;
– przy prowadzeniu za nią pościgu;
– przy pokonywaniu czynnego oporu.

Poza granicami obiektów i obszarów chronionych kwalifikowany 
pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego 
wyłącznie celem zapewnienia bezpieczeństwa, realizowanego konwoju 
lub doprowadzenia. 

Możliwość użycia paralizatorów elektrycznych została zawężona tylko 
do określonych miejsc30, do których zaliczono: 
– zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące materiały jądrowe, źródła 

i odpady promieniotwórcze, materiały chemiczne, toksyczne i wybuchowe;
– elektrownie i ciepłownie;
– stacje telewizyjne i radiowe;
– porty lotnicze i morskie;
– dworce komunikacji kolejowej i samochodowej;
– sale operacyjne w bankach;
– sale operacyjne w urzędach pocztowych i telekomunikacyjnych;
– pomieszczenia w urzędach administracji publicznej, muzeach i archiwach. 

Najpoważniejszym uprawnieniem przysługującym kwalifikowanemu 
pracownikowi ochrony jest użycie broni, które można zdefiniować jako 

30  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 
1998 r. w sprawie określenia rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane para-
lizatory elektryczne, Dz. U. z dn. 16 września 1998 r.
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oddanie strzału w kierunku osoby celem jej obezwładnienia, przy zasto-
sowaniu amunicji penetracyjnej. Przez broń palną ustawodawca rozumie 
broń palną bojową, o której mowa w Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o bro-
ni i amunicji31. 

Pracownik ochrony ma prawo, przy wykonywaniu zadań w granicach 
chronionego obszaru lub obiektu, do użycia broni palnej w następujących 
przypadkach,32 gdy zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bez-
prawnego zamachu na:
– życie, zdrowie lub wolność jego lub innej osoby albo konieczność przeciw-

działania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu;
– ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziała-

nia czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu;
– mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności pracownika ochrony lub innej osoby, albo ko-
nieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio 
do takiego zamachu;

– w razie konieczności przeciwstawienia się osobie:
– niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia 

broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, 
którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnione-
go lub innej osoby,

– która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną pracownikowi ochrony lub 
innej osobie uprawnionej do jej posiadania.

Poza granicami obiektów i obszarów chronionych, pracownik ochro-
ny ma prawo użycia broni wyłącznie celem zapewnienia bezpieczeństwa 
konwoju lub doprowadzenia. Przez konwój należy rozumieć przemiesz-
czanie mienia, w tym wartości pieniężnych lub innych przedmiotów war-
tościowych, broni, amunicji, materiałów lub środków niebezpiecznych 
(materiałów wybuchowych, chemicznych lub radioaktywnych, środków 
odurzających lub substancji psychotropowych), dokumentów lub ma-
teriałów zawierających informacje niejawne; oraz zespół czynności re-
alizowanych w związku z tym przemieszczaniem przez uprawnionego 
do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego 
lub broni palnej. 

31  Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549.
32  Art. 36 ust. 1 pkt 5 lit. a Ustawy z dnia 22 sierpnia 1992 r. o ochronie osób i mienia, 

Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn.zm.
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Pożądane zmiany z punktu widzenia współczesnych zagrożeń wprowa-
dziła Ustawa o działaniach antyterrorystycznych33. Dotychczas obowiązu-
jące regulacje prawne wyodrębniały obszary, obiekty, urządzenia i trans-
porty podlegające obowiązkowej ochronie określając je jako: ważne dla 
obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego 
i innych ważnych interesów państwa, które z tego względu podlegają obo-
wiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub 
odpowiednie zabezpieczenie techniczne.

Nowe rozwiązanie w tej kwestii zostało wprowadzone art. 5 ust. 2 pkt 5 Usta-
wy AT34, który wskazał na obiekty (w tym także budowlane), urządzenia, 
instalacje, usługi ujęte w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urzą-
dzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Przez poję-
cie infrastruktury krytycznej rozumiemy systemy oraz wchodzące w ich 
skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, 
urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego 
obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów 
administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Tym samym 
infrastruktura krytyczna objęła systemy:
– sieci teleinformatycznych;
– łączności;
– zaopatrzenia w żywność i wodę;
– zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne, w tym paliwa;
– transportowe;
– ochrony zdrowia;
– ratownicze;
– produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicz-

nych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych;
– zapewniających ciągłość działania administracji publicznej.

Z uwagi na te zapisy znowelizowany został artykuł 7 ustawy o ochro-
nie osób i mienia35, który dotychczas zakładał obowiązek dokonywania 
przez kierownika jednostki uzgodnień planu ochrony w zakresie obiek-
tów, urządzeń i obszarów z tzw. listy wojewody z właściwym miejscowo 
komendantem wojewódzkim Policji. W nowym brzmieniu kierownik ta-

33  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz.U. 2016 
poz. 904.

34  Ibidem.
35  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1992 r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 2005 r. Nr 145, 

poz. 1221, z późn.zm.
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kiej jednostki ma obowiązek uzgadniać także plan ochrony w zakresie za-
grożeń terrorystycznych z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury 
ABW. Taki plan winien zawierać analizę stanu zagrożeń, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych o charakterze terrorystycznym oraz aktualnego po-
ziomu bezpieczeństwa kierowanej przez niego jednostki. 

Te regulacje z reguły obciążają przedsiębiorców ochraniających wska-
zane jednostki gdyż to oni na mocy otrzymanych od kierownika pełno-
mocnictw tworzą i uzgadniają zarówno tzw. ogólny plan ochrony jak i ten 
antyterrorystyczny. Zbudowanie tego drugiego jest niezwykle trudne 
bo przedsiębiorcy z branży ochrony dotychczas ich nie tworzyli, a ABW 
nie stworzyło klarownej metodyki tworzenia i uzgadniania planów anty-
terrorystycznych analogicznej do tej opracowanej dla ogólnych planów 
ochrony przez Komendę Główną Policji36.

Z upoważnienia ustawy AT pracownicy ochrony uzyskali całkiem nowe 
uprawnienie do niszczenia dronów czyli bezzałogowych statków powietrz-
nych. W ten sposób został poszerzony katalog przypadków, w których 
kwalifikowany pracownik ochrony ma prawo użycia bądź wykorzystania 
broni palnej. Może on unieruchomić lub zniszczyć drona w razie gdy prze-
bieg jego lotu bądź działanie zagraża życiu bądź zdrowiu osoby, stwarza 
zagrożenie dla chronionego obiektu, urządzenia bądź obszaru , zakłóca 
przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwu jej uczestników 
lub stwarza realną obawę, iż ten statek powietrzny może być narzędziem 
ataku terrorystycznego37.

Tak więc na podstawie przeprowadzonej analizy obowiązujących prze-
pisów prawnych można uznać, że kwalifikowani pracownicy ochrony po-
siadają niezbędne uprawnienia, które pozwalają im na wspieranie innych 
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne38.

W dniu 18 grudnia 1998 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia szczegółowych 

36  Ł. Baranowski, Rola sektora private security w systemie zwalczania terroryzmu w Polsce, 
[w:] Polska Ustawa antyterrorystyczna- odpowiedź na zagrożenia współczesnym terro-
ryzmem, red. W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński, Szczytno 2016, s. 565‒573.

37  R. Częścik, Możliwości wykorzystania bezzałogowych platform mobilnych w działa-
niach kontrterrorystycznych [w:] Policyjne siły specjalne w Polsce, red. K. Jałoszyński, 
W. Zubrzycki, A. Babiński, Szczytno 2015, s. 231‒249.

38  Zob. J. Gierszewski, Firmy ochrony jako komercyjne organizacje odpowiedzialne za bez-
pieczeństwo innych podmiotów, [w:] Logistyka – Komunikacja – Bezpieczeństwo. Wy-
brane problemy, M. Grzybowski (red.), Gdynia 2009.
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zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych 
z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i stra-
żami gminnymi (miejskimi)39. Określoną w cyt. Rozporządzeniu współ-
pracę, kierownik jednostki chronionej przez SUFO40 podejmuje z: 
– właściwym miejscowo komendantem jednostki organizacyjnej Policji;
– kierownikiem jednostki ochrony przeciwpożarowej; 
– szefem obrony cywilnej; 
– komendantem straży gminnej lub miejskiej. 

Współpraca formacji ochronnych z Policją41 sprowadza się do wymia-
ny informacji o  zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia 
oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego, współdziałania w celu 
utrzymania spokoju i porządku publicznego podczas zgromadzeń, imprez 
artystycznych, rozrywkowych i sportowych, w zakresie określonym w od-
rębnych przepisach, współdziałania przy zabezpieczaniu miejsc popełnie-
nia przestępstw i wykroczeń w granicach chronionych obszarów, obiektów 
lub urządzeń oraz wzajemnych konsultacji ukierunkowanych na doskona-
lenie metod tej współpracy. 

Obszar współdziałania SUFO ze strażami gminnymi/miejskimi42 jest 
taki sam jak w przypadku działań podejmowanych z Policją. Współpraca 
formacji ochronnych ze Strażą Pożarną43 polega natomiast na realizowa-
niu przedsięwzięć ochronnych i zabezpieczających w razie wystąpienia 
na ochranianych obszarach, obiektach lub urządzeniach: 
– pożaru; 
– klęski żywiołowej;
– innego miejscowego zagrożenia.

Szczególnie ważna jest tu wymiana informacji o zaistniałych zagroże-
niach, wprowadzaniu na teren chronionych obszarów i obiektów jednostek 

39  Dz. U. 1998 nr 161 poz. 1108.
40  K. Wiłun , Ochrona osób i mienia. Organizacja i przygotowanie specjalistycznych uzbrojo-

nych formacji ochronnych do działań w systemie obronności państwa, Bielsko-Biała 2005.
41  J. Widacki., Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie 

bezpieczeństwa i porządku, Warszawa-Kraków 1998.
42  M. Filek, Straże miejskie i gminne jako narzędzie zapewniania bezpieczeństwa na obsza-

rze gminy ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Straży Miejskiej w Krakowie, 
[w:] Badanie struktury systemu bezpieczeństwa publicznego w Polsce, re. A. Czop, R. So-
pilnyk, s. 60‒85.

43  E. Maniek, Państwowa Straż Pożarna, [w:] Badanie struktury systemu bezpieczeństwa 
publicznego w Polsce, re. A. Czop, R. Sopilnyk, s. 9‒35.
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ratowniczych, współdziałania przy przeprowadzaniu bezpiecznej ewakuacji 
ludzi i mienia oraz na zabezpieczania miejsc po pożarze, klęsce żywiołowej 
lub innym miejscowym zagrożeniu, w tym uratowanego mienia.

Współpraca formacji ochronnych z obroną cywilną sprowadza się 
do wymiany informacji o powstałych zagrożeniach, które zostały stwier-
dzone przez pracowników ochrony.

Trzeba uznać, że ustawodawca zadbał o to by stworzyć ogólne ramy dla 
współpracy sektora rządowego i samorządowego z najmłodszym elemen-
tem systemu bezpieczeństwa publicznego jakim są firmy ochrony osób 
i mienia. To pozwala autorom przyjąć pozytywną odpowiedź na drugi 
z problemów badawczych i stwierdzić, że istnieją podstawy prawne, które 
pozwalają na prowadzenie współpracy prywatnego sektora z innymi pod-
systemami systemu bezpieczeństwa publicznego44.

Autorzy w toku badań wykazali, że obecnie w ogóle nie ma uregulowań, 
które określałyby współpracę pomiędzy firmami ochrony, a innymi niż Poli-
cja, Państwowa Straż Pożarna, Obrona Cywilna czy Straże Gminne/Miejskie 
podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Uznali, że tym 
samym ustawodawca ograniczył zakres podmiotowy organów rządowego 
podsystemu bezpieczeństwa mogących współdziałać z prywatnym sektorem 
w ramach zdefiniowanych ram prawnych. To z kolei może skutkować bra-
kiem spójności wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa45. Praktyka 
wskazuje, że może on działać w sposób efektywny jeśli odbywa się to w ra-
mach unormowań prawnych wyraźnie określających zakres współpracy. 

Autorzy zauważają, że analizowany akt prawny określił współpracę wy-
łącznie z częścią firm prywatnego sektora ochrony, którą stanowią specja-
listyczne uzbrojone formacje ochronne. Podmiotów, które mają charakter 
SUFO w Polsce jest 1084. Tym samym zdecydowana większość firm ochro-
ny osób i mienia, bo aż 4116 realizuje swoje kontrakty na obszarach, które 
nie podlegają obowiązkowej ochronie46. Wynika z tego, że ustawodawca nie 
zdefiniował prawnych ram współpracy z tymi podmiotami chociaż realizu-
ją zadania, które przed demonopolizacją bezpieczeństwa należały do obo-

44  Por. A. Czop, Proposals for changes in legal regulations aiming to improve the effective-
ness of protection of persons and property companies, “Security Dimensions internatio-
nal& national studies” no. 14, Cracow 2015, p. 44‒54.

45  Zob. A. Czop, System bezpieczeństwa publicznego w Polsce, „Kultura Bezpieczeństwa. 
Nauka-Praktyka-Refleksje”, nr 12, red. W. Hrynicki, J. Piwowarski, Kraków 2012, s.74.

46  Informacja MSW przedstawiona sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrz-
nych w dniu 1 marca 2012 r. 
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wiązków państwa. To powoduje, że osoby zarządzające prywatnym sektorem 
by uzyskać informacje pozwalające im na właściwe zabezpieczenie chronio-
nych obiektów wykorzystują prywatne i nieformalne kontakty z przedstawi-
cielami Policji, co w literaturze przedmiotu bywa określane jako „blue drain”, 
lub „oldboy`s network”47. Jest to możliwe wówczas gdy osoby z prywatnego 
sektora ochrony są byłymi funkcjonariuszami Policji bądź innych państwo-
wych formacji bezpieczeństwa co powoduje, że mają takie kontakty. 

Autorzy wyrażają jednak pogląd, że brak jest tu systemowych rozwiązań, 
przez co taki kanał przepływu informacji nie może być uznany za wystar-
czający i zapewniający odpowiednią jakość komunikacji. Warto zauważyć, 
że firmy nie będące SUFO dbają o bezpieczeństwo takich obiektów jak: skle-
py wielkopowierzchniowe, tereny rekreacyjne, uczelnie czy osiedla miesz-
kaniowe. Wiele z tych miejsc ma charakter otwarty i stanowi przestrzeń pu-
bliczną48. To właśnie takie obiekty i obszary nie wymagające obowiązkowej 
ochrony, nie umieszczone na tzw. listach wojewody, ani też nie wskazane 
jako infrastruktura krytyczna mogą stać się łatwym celem terrorystycznego 
ataku. Opisane wcześniej przypadki zamachów wykonanych przez ekstre-
mistów islamskich miały miejsce w takich właśnie lokalizacjach. 

Autorzy zwracają uwagę, że celem takich działań są coraz częściej duże 
skupiska ludzi, a narzędziem zamachu stają się nie ładunki wybuchowe, 
ale samochody czy broń biała nie wymagająca specjalnych pozwoleń, do-
stępna więc dla każdego. Sprawcy to często tzw. „samotne wilki”, a nie jak 
wcześniej zorganizowane grupy terrorystyczne, których powiązania służ-
by mogły wyśledzić i ustalić. Teraz do fanatycy zainspirowani przez media 
i komunikatory, którzy uderzają bez uprzedzenia i często na oślep.

Szukając odpowiedzi na trzeci problem badawczy  – Jakie zmiany le-
gislacyjne pozwoliłyby na optymalizację wykorzystania firm ochrony osób 
i mienia w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym, autorzy sfor-
mułowali odpowiedź wskazując na konieczność wydania aktu prawnego, 
który określiłby możliwość współpracy nie tylko z SUFO, ale także z in-
nymi firmami prywatnego sektora ochrony49. W sytuacji realnych zagro-

47  K. Boon, La function d’enquete dans le secteur prive, [w:] “Deviance et societe”, 
red. H. S. Becker, Berkeley 1999, s. 196.

48  Z. Tomczyk, Firmy ochrony osób i mienia, a bezpieczeństwo społeczności lokalnych, [w:] 
Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, (red.) J.  Czapska, W.  Kru-
piarz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.

49  Por. A. Czop, Jakie zmiany w funkcjonowaniu i organizacji prywatnego sektora ochro-
ny mogą wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa narodowego Polski – wnioski z prze-



121

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA FIRM OCHRONY…

żeń terrorystycznych uznali też za konieczne rozszerzenie adresatów takiej 
współpracy, która obecnie ma się odbywać wyłącznie z jednostkami Poli-
cji, Straży Pożarnej czy Obrony Cywilnej. 

Zdaniem autorów takie współdziałanie powinno dotyczyć wszystkich 
organów rządowego podsystemu bezpieczeństwa co w konsekwencji po-
zwoli na uzyskanie optymalizacji jego funkcjonowania50. To z kolei jest ko-
nieczne by mógł się on efektywnie przeciwstawić eskalacji zagrożeń terro-
rystycznych, które dla wspólnej Europy są dziś najbardziej niebezpieczne.
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i kontrole w zakresie zabezpieczenia obiektów o strategicznym znaczeniu 
dla gospodarki, obronności i bezpieczeństwa państwa. Jest autorem wie-
lu planów ochrony, w tym antyterrorystycznych. Jest także ekspertem 
w dziedzinie zamówień publicznych. Był wykładowcą w Wyższej Szkole 
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, 
a obecnie w tej Uczelni jest słuchaczem studiów podyplomowych na kie-
runku ”Metodologia badań nauk o bezpieczeństwie”. Uznawany za jedne-
go z najlepszych ekspertów prywatnego sektora bezpieczeństwa.

Andrzej CZOP – dr – jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunek Prawo oraz doktorem nauk spo-
łecznych w dziedzinie bezpieczeństwa. Przez 25 lat pełnił służbę w Policji 
między innymi na stanowiskach: Radcy Komendanta Głównego Policji, 
Naczelnika Wydziału Profilaktyki KGP, Komendanta Rejonowego Policji 
Kraków-Wschód i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Obecnie 
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jest dyrektorem generalnym Krakowskiego Centrum Bezpieczeństwa 
pełniąc funkcję wice prezesa Polskiego Związku Pracodawców Ochrona 
Oddział Małopolska. Jest także członkiem Stowarzyszenia Komendantów 
Policji. Pełni funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. 
Misją jego działalności naukowej i zawodowej jest poszukiwanie i wdra-
żanie rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa zarówno osób jak 
i podmiotów gospodarczych.
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We współczesnym świecie terroryzm jest jednym z największych zagro-
żeń. Wywołuje olbrzymi strach i przerażenie, ponieważ swoim zasięgiem 
obejmuje prawie wszystkie państwa a działania zamachowców cechują się 
dużą bezwzględnością i skutecznością. W dzisiejszych czasach terroryzm 
jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym, zawierającym zarówno elementy 
polityczne jak i religijne.

Celem zamachów terrorystycznych może stać się każdy kraj należą-
cy do krajów Unii Europejskiej i biorący udział w działaniach na Bliskim 
Wschodzie. Historia terroryzmu jest bardzo stara, natomiast świadomość 
o wystąpieniu zagrożenia o charakterze terrorystycznym została uformo-
wana wśród społeczeństwa międzynarodowego przez wydarzenia z dnia 
11 września 2001 r. Od tej daty zaczęto rozmyślać w nowy sposób nad przy-
czynami terroryzmu, szukaniu sposobu przeciwdziałania i go zwalczania.

Analizując współczesny terroryzm należy odwołać się do źródeł tego zja-
wiska, motywacji sprawców, strategii organizacji terrorystycznych wraz z ich 
celami i dążeniami. I aby zbadać tę problematykę, bezwzględnie należy się od-
nieść do historii terroryzmu i jego podziału, bo właśnie ta wiedza daje podsta-
wy do określenia wpływu terroryzmu na bezpieczeństwo międzynarodowe. 
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Pojęcie „terroryzm” pochodzi od greckiego słowa  – „bać się, drżeć” 
a od łacińskiego „terror”- „strach, przerażenie” lub „straszna wieść, strasz-
ne słowo”1.

Początki terroryzmu sięgają początku dziejów ludzkości. Jarosław To-
masiewicz uważał, że współczesny terroryzm „(…) wyewoluował z histo-
rycznych form przemocy(…)”2. Nazwa „terroryzm” powstała w XIX w. 
i na samym początku stosowany był na zmianę ze słowem „terror”. Z upły-
wem czasu w/w wyrażenia zaczęto wyodrębniać, terroryzm kojarzono 
z przemocą stosowaną przez podmioty niepaństwowe, a terror z działania-
mi państwa3. Korzenie terroryzmu sięgają czasów starożytnych, ponieważ 
już w Grecji miały miejsce akty terroru indywidualnego. Od XI do XIII wie-
ku na Bliskim Wschodzie stosowała terror nieprzerwanie izraelicka sek-
ta – asasyni, który polegał na skrytobójczych zamachach. Natomiast w śre-
dniowieczu Jan Salisbury stworzył teorię uzasadniającą zabójstwo tyrana, 
która następnie w XVI w. została rozwinięta przez monarchomachów. 
Termin „terror” pojawił się również podczas rewolucji francuskiej i zna-
czył wówczas rodzaj rządów polegający na stosowaniu krwawych represji. 
Kolejnym pojęciem, które się pojawiło był „terror indywidualny”, który 
był niczym innym tylko atakiem opozycjonistów skierowanym przeciwko 
przedstawicielom państwa i klasy rządzącej4.

W wieku XIX terroryzm indywidualny używany był głównie przez or-
ganizacje we Włoszech (karbonariusze) i Irlandii (fenianie), a w Polsce 
w czasie powstania styczniowego (sztyletnicy). 

Z końcem tego stulecia przybierał na sile terroryzm lewicowy używany 
przez narodników w Rosji – np. zamachy na cara Aleksandra II i terro-
ryzm anarchistów – min. w 1901 roku zastrzelenie przez Leona Czołgosza 
prezydenta USA Wiliama McKinleya.

 W Polsce działalność terrorystyczną zajmowała się Organizacja Bojo-
wa Polskiej Partii Socjalistycznej. Były również organizacje terrorystyczne 
prawicowe w USA takie jak: Ku-Klux- Klan, w Rosji – Związek Narodu 
Rosyjskiego, Czarna Sotnia. Natomiast w krajach Bałkańskich powstała 

1  K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1982, s. 500.
2  J. Tomasiewicz, Terroryzm na tle przemocy politycznej(zarys encyklopedyczny), Katowi-

ce 2000, s. 27‒54.
3  B. Saul, Defining terrorism in international law, Oxford 2006, s. 2.
4  J. Tomaszkiewicz, Terroryzm na tle przemocy politycznej(zarys encyklopedyczny), Kato-

wice 2000, s. 11.
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Wewnętrzna Macedońska Rewolucyjna Organizacja – Czarna Ręka i Zjed-
noczenie lub Śmierć, tocząca walkę o niepodległość Macedonii i Serbii. 
Czarna Ręka poprzez targnięcie się na życie arcyksięcia Franciszka Ferdy-
nanda (następcy tronu Austro- Węgier) przyczyniła się do wybuchu I woj-
ny światowej.5

W trzydziestych latach XX wieku szacowany jest powrót do źródeł 
znaczenia słowa „terroryzm”. Termin terroryzm stał się główna bronią 
polityki państwa. Państwa Europejskie będące wówczas pod dyktaturą 
faszystowską lub stalinowską miały przetrwać okres propagandy II woj-
ny światowej. Zintensyfikował się terror uliczny stosowany przez orga-
nizacje paramilitarne komunistyczne – Roter Frontkampferbund i nazi-
stowskie – Sturmabteilungen. 

Po II wojnie światowej terroryzm występował w przeciwstawianiu ist-
niejącemu reżimowi. Wtedy wówczas powstała myśl, że terroryzm jest na-
rzędziem biednych, prześladowanych, słabych będących w opresji6.

W osiemdziesiątych latach XX wieku terroryzm identyfikowany był już 
jako działania wojenne bądź jako konflikt o małym nasileniu. Na podsta-
wie tych koncepcji każda organizacja terrorystyczna posiadała swoich de-
cydentów usytuowanych po przeciwnych stronach, a świat rozpatrywany 
był jako bipolarny i poprzez poglądy zimnej wojny. 

22 lipca 1968 r. miało miejsce po raz pierwszy w historii terroryzmu 
porwanie samolotu izraelskich linii El Al. Porwania samolotu dokona-
li Palestyńczycy z organizacji Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. 
Porywacze za uwolnienie zakładników żądali zwolnienia więzionych 
w Izraelu palestyńskich terrorystów.7 Dzięki takim akcją terroryści zdo-
bywali to, na czym im najbardziej zależało – czyli rozgłosie. Na Bliskim 
Wschodzie do grup palestyńskich najbardziej prężnie działających na-
leżała Organizacja Wyzwolenia Palestyny, w której to metody terrory-
styczne stosowały jednostki specjalne, jak min. Męczennicy, Tal-al-Za-
atar, Zachodni Sektor, czy też Czarny Wrzesień. Ten ostatni w 1972 r. 
zorganizował atak na sportowców izraelskich podczas Igrzysk Olimpij-
skich w Monachium i dokonywał licznych zamachów, zabójstw i po-
rwań samolotów. Naród Palestyński stał się wzorem dla innych organi-
zacji terrorystycznych, a Organizacja Wyzwolenia Palestyny wyszkoliła 

5  E. Ura, Stanisław Pieprzny, Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa, Rzeszów 2015, s. 66‒67.
6  Ibidem, s.67.
7  B. Hoffman, Oblicze terroryzmu, Warszawa 1999, s. 64‒65. 
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różne grupy terrorystyczne z różnych stron świata takie jak: włoskie 
Czerwone Berety, francuskie Akcja Bezpośrednia i niemiecka Frakcja 
Armii Czerwonej. 

Pod koniec lat 90-tych pojawiły się zamachy samobójcze wojowników 
palestyńskiego Dżihadu, Hezbollahu i Hamasu, ale to Hezbollah jako 
pierwszy w 1983r w Bejrucie na amerykańskie koszary użył samobójców 
z bombami w ciężarówkach. Kolejnymi dość głośnymi zamachami samo-
bójczymi był zamach w 1994 w Tel Awiwie na przystanek autobusowy, 
w którym to ataku zginęło 21 osób i zamach w 2002 roku na klub Riszon 
Lecion koło Tel Awiwu, w którym zginęło 14 osób.

Z końcem XX wieku akty terrorystyczne zaczęły być organizowane 
w celu osiągnięcia przeróżnych celów. Pojawiła się wówczas najbardziej 
niebezpieczna struktura terrorystyczna pod nazwą Al- Kaida (Baza) do-
wodzona przez Osamę Bin Ladena, która pełni ważną rolę we współcze-
snych relacjach międzynarodowych i została okrzyknięta mianem nowego 
terroryzmu. Osama Bin Laden był saudyjskim milionerem, swoje działa-
nia zaczynał w Afganistanie, a w 1990r w wyniku konfliktów przeniósł 
się do Arabii Saudyjskiej. Organizacja składa się z czterech komitetów 
do spraw: religijnych, wojskowych, finansowych i mediów. Al-Kaida li-
czy kilka tysięcy osób i jest rozsiana się po całym świecie w dobrze zor-
ganizowane grypy. Osama Bin Laden przez bardzo długi czas mieszkał 
w Chartumie ale w 1996 roku przywódcy Sudanu pod naciskiem rządów 
USA, zwróciły się do niego o opuszczenie kraju. Schował się w Afganista-
nie w towarzystwie swoich współpracowników i założył tam obozy szko-
leniowe dla terrorystów. Al- Kaida w 1998 roku ogłosiła, że do obowiązku 
muzułmanina należy zabijanie obywateli „z kraju diabła” tzn. z USA, oraz 
ich sojuszników, jak również walka wspólnie z Hezbollachem i Hamasem 
przeciwko istnieniu Izraela. W 2001 roku ataki koalicji USA mocno osła-
biły poparcie u Talibów ale i tak baza zapowiadała o kolejnych zamachach 
przeciwko interesom USA. Osama Bin Laden został zabity w 2011 roku 
przez amerykańskiego żołnierza.

Al-Kaida w swojej organizacji posiada przedsiębiorstwa i wielu sym-
patyków na całym świecie, którzy bardzo chętnie ją wspierają finansowo.

W latach 90-tych organizacje islamskie stanowiły jedną trzecią wszyst-
kich zidentyfikowanych grup ekstremistycznych, a najokrutniejsze ataki 
terrorystyczne są przypisane islamistom8.

8  Ibidem.
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Współcześnie występuje dwieście definicji „terroryzmu”. Do jednej 
z pierwszych należała definicja przyjęta w 1937r. przez konwencję Ligii 
Narodów określająca, że terroryzm to: „wszystkie działania przestępcze 
skierowane przeciwko państwom, których celem jest wytworzenie stanu 
terroru w umysłach ludzi, grup osób lub społeczeństwa”9. Według w/w de-
finicji konwencja została zaakceptowana przez 24 państwa, ale nie otrzy-
mała wymaganej liczby ratyfikacji i w związku z tym nie weszła w życie. 

Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ w 1986r uznała za terroryzm 
międzynarodowy ”podejmowanie, pomaganie i zachęcanie przez władze 
państwa do aktów terrorystycznych w innych państwie, albo tolerowanie 
przez te władze działalności organizowanej w celu przeprowadzenia ak-
tów terrorystycznych w innym państwie”, natomiast aktami terrorystycz-
nymi nazwał ”akty przestępcze, skierowane przeciwko innemu państwu 
lub ludności państwa oraz te, które obliczone są na wywołanie stanu ter-
roru w umysłach oficjalnych osobistości lub grup osób albo całego społe-
czeństwa”10. Większość jednak definicji powstała w okresie, kiedy terro-
ryzm nie szerzył się w różnych formach i rozmiarach, takich jak są teraz. 
Współczesne metody i sposoby są zupełnie inne i stwarzają problem w zi-
dentyfikowaniu tego zjawiska. W nowej Encyklopedii Powszechnej PWN 
terroryzm to „różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorgani-
zowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujących naruszeniem 
istniejącego porządku prawnego (…) działania te są realizowane z całą 
bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychologiczny, 
przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w warunkach 
specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeń-
stwie lęku (…). Terroryzm uzewnętrznia się w czynach bezprawnych jak: 
zawiadywanie i uprowadzanie samolotów, uprowadzanie innych środków 
komunikacji (statków, pociągów, autobusów) wraz z pasażerami w charak-
terze zakładników; akty sabotażu gospodarcze, napady, włamania, żąda-
nia okupu (w celu pozyskiwania środków na własną działalność); zamachy 
na życie (zabójstwa), (…) użycie ładunków wybuchowych, broni automa-
tycznej i rakiet w miejscach publicznych (…) wywołanie przez to szczegól-
nego zagrożenia ludzi postronnych (…)11.

9  http://www.unic.org.pl/terroryzm/definicje.
10  S. Pawlak, Terroryzm międzynarodowy – aspekty polityczne i prawne, „Sprawy Między-

narodowe” 1998, nr 9, s. 21‒32.
11  Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, Warszawa 2004, s. 370‒371.
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Zjawisko terroryzmu ma podłoże przede wszystkim społeczne, poli-
tyczne, religijne, fundamentalistyczne lub separatystyczne. Polski krymi-
nolog Brunon Hołyst w książce pod tytułem „Terroryzm” wyróżnia sześć 
przyczyn mających według niego wpływ na działalność organizacji ter-
rorystycznej. Według Hołysta pierwszą przyczyną jest przyczyna geopo-
lityczna, wynikająca z wpływu uwarunkowań geograficznych na „zjawi-
ska i procesy społeczno-polityczne”. Drugą przyczyną wymienianą przez 
Hołysta jest tendencja separatystyczna, polegająca na zmierzaniu do odłą-
czenia się określonego terytorium od państwa i założeniu odrębnej or-
ganizacji państwowej, bądź też dołączeniu się do sąsiadującego państwa. 
Do kolejnych, trzecich przyczyn należą przyczyny: ideologiczne, ekono-
miczne i społeczne, do czwartych: religijne związane z fanatyzmem, sek-
tami i fundamentalizmem, a piątą grupę stanowią przyczyny: islamskiego 
terroryzmu. Ostatnią, szóstą grupą są przyczyny: kulturowe, psycholo-
giczne, filozoficzne i psychiatryczne12. Należy poszukiwać przyczyn ter-
roryzmu we wszystkich wyżej wymienionych sferach, ponieważ uwarun-
kowania psychologiczne kształtują się pod wpływem różnych czynników 
wpływających na człowieka od środowiska rodziny, szkoły, pracy po miej-
sce zamieszkania. Problem a zarazem wielkie zagrożenie polega na tym, 
że terrorystą może zostać każdy, który jest podatny na wpływ innych, po-
siada predyspozycje i jest chętny do ryzyka13. Motywem terrorystów może 
być przesłanka: polityczna, ideologiczna czy też religijna. Natomiast źró-
dła terrorystyczne możemy zakwalifikować do trzech kategorii: psycholo-
gicznej, racjonalnej i kulturowej. Uogólniając to źródłem terrorystów jest 
długotrwające problemy polityczne i społeczne. Potwierdzeniem istnienia 
w/w problemów jest Irlandzka Armia Republikańska (IRA), Kraj Basków 
i Wolność (ETA) oraz Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny. Do w/w źró-
deł terroryzmu należy bezwzględnie dodać, że atak terrorystów jest wte-
dy, kiedy może osiągnąć zamierzony cel przy jak najmniejszym koszcie. 
Wszystko to wówczas jest zaplanowane i opracowane jakby przez dowód-
cę wojskowego bądź też analityka finansowego. Do najbardziej drażliwego 
czynnika należy czynnik kulturowy, ponieważ utrata bądź sama możli-
wość utraty jednego z elementów kultury w określonej grupie może być 
już powodem przyjęcie postawy obronnej, a nawet postawy agresywnej, 
wobec tych, którzy do tej utraty przykładają rękę. Taką postawę reprezen-

12  B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 213‒458.
13  A. Pawłowski, Terroryzm w Europie XIX-XX wieku, Zielona Góra 1980, s. 40. 
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tują fundamentaliści islamscy, ponieważ w krajach Zachodu dostrzegają 
zagrożenie dla swojej kultury. Rozwój konfliktów na tle religijnym, etnicz-
nym, ideologicznym sprawił, że terroryzm zmienił formę i stał się sposo-
bem na rozstrzyganie powstałych problemów na skalę globalną. 

Zjawisko terroryzmu w XXI znacznie się różni od terroryzmu z wcze-
śniejszych okresów. Sytuacja teraźniejszego terroryzmu związana jest 
głównie z rozwijającą się globalizacją. Przemiany polityczno-społeczne, 
polegające na umiędzynarodowieniu stosunków politycznych, gospodar-
czych, społecznych, wymianie towarów i ludzi spowodowały zmianę sto-
sunków międzynarodowych. Masowe imigracje z krajów muzułmańskich 
do krajów europejskich gospodarczo rozwiniętych, niosą za sobą nowe 
wyzwania związane z szokiem kulturowym i powstaniem stereotypu „ob-
cego”, który nie koniecznie jest pozytywny. Wiedza muzułmanów – imi-
grantów na temat historii osiągnięć islamu w Europie jest bardzo niska, 
tak samo jak wiedza na temat życia muzułmanów w „wielkim świecie”, 
którzy z reguły tylko identyfikują się z miejscowymi formami islamu. Taka 
sytuacja jest prowadzi do zjawisk obopólnej nieufności a w konsekwencji 
do wzajemnego odrzucenia i ignorowania. Relacja międzykulturowa jest 
problemem zarówno w relacji muzułmanie – nie muzułmanie jak i w za-
leżności muzułmanin – muzułmanin, jeśli obie te zbiorowości reprezentu-
ją różne wzorce kulturowe14.

Rozwijająca się globalizacja spowodowała wzrost różnicy rozwojowej 
pomiędzy rozwiniętymi krajami Zachodu a czerpiącymi z niej w zniko-
mym stopniu państwami Południa. Era globalizacji to głównie agresyw-
ne formy rozkwitu religijnego w ramach wielkich religii, gdzie nie chodzi 
o islam jako religię, tylko o fundamentalizm islamski ekstremistów który 
obecnie stanowi wielkie zagrożenie. 

Wzrost ataków terrorystycznych na świecie rozpoczął się 11 września 
2001 roku od zamachu w USA na Word Trade Center i Pentagonu. Zama-
chowcy porwali wówczas cztery samoloty pasażerskie i zaatakowali dwo-
ma z nich dwie wieże WTC w Nowym Yorku. Zginęło wówczas 3 000 osób 
i 300 strażaków podczas akcji ratunkowej. Trzeci porwany samolot ude-
rzył w Pentagon w Waszyngtonie, a czwarty prawdopodobnie miał ude-
rzyć w Biały Dom, ale dzięki postawie pasażerów nie doleciał do Nowego 
Yorku i rozbił się w Pittsburgu. Terroryści tym atakiem przekazali całe-

14  Islam w Europie, red naukowa M. Widy-Behiesse, K. Zasztowt, Wyd. Akademickie 
Dialog, Warszawa 2015, s. 133‒147.
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mu światu, że nie ma bezpiecznych miejsc, zapewniających spokój i że nie 
ma solidnych budynków i nie ma mocarstwa, które jest tak silne, że jest 
w stanie uchronić swoich obywateli przed niemożliwym15. Od tego właśnie 
zamachu terrorystycznego, później po zamachu w Madrycie w 2004 roku 
i Londynie w 2005 r. zmienił się sposób myślenia o terroryzmie i społe-
czeństwo zachodnie uświadomiło sobie, że jest z obligowane do zmierze-
nia się ze zjawiskiem jakim jest fanatyzm islamski16. 

Na wzrost zagrożenia ma również rozwój technologiczny, a w szczegól-
ności rozwój technologii informatycznej, ponieważ daje możliwość budo-
wania struktur sieciowych grup terrorystycznych, jak również możliwość 
wspomagania i koordynowania poczynań takich organizacji. Natomiast 
globalizacja systemów informatycznych daje możliwość, że główne centrum 
dowodzenia zamachami terrorystycznymi może mieć siedzibę nawet tysią-
ce kilometrów od miejsca ataku. Innym sposobem wykorzystania internetu 
jest umieszczanie materiałów szkoleniowych oraz agitacja polegająca na pu-
blikacji filmów z egzekucji zakładników. Niemożność cenzurowania takich 
filmów powoduje, że internet dla organizacji terrorystycznych jest najlep-
szym narzędziem dającym nieograniczone możliwości masowego przeka-
zu17. Według Leona Dyczewskiego internet dla organizacji terrorystycznych 
spełnia szereg funkcji takich jak promocja czy propaganda, jak również 
daje możliwość do prowadzenia polityki strachu, werbowania do organiza-
cji oraz do planowania i kierowania zamachami. Niewątpliwie dużą zaletą 
Internetu jest: taniość, szybkość, globalność zasięgu i niemożność wykry-
cia działań. Krzysztof Liedel twórca spójnej koncepcji wykorzystywania 
mediów przez rząd i terrorystów zauważył, że w obu przypadkach mamy 
do czynienia z 5 poziomami interakcji tj.: propaganda, komunikacja, dezin-
formacja, szkolenie, zdobywanie informacji”18.

Duże sukcesy w zakresie poszukiwania nowych osób do organizacji 
posiada Al-Kaida, której rekrutacja oparta jest na nowoczesnych meto-
dach sterowania odbiorcą i wywieraniu wpływu. Dobrym przykładem 
nowoczesnej metody pozyskiwania osób jest filmik animowany produkcji 
sannickiej organizacji mający na celu dokonania mobilizacji wśród grupy 
najmłodszej i namówienie ich do wybrania dżihadu jako koncepcji prze-

15  A. Glucksmann, Dostojewski na Manhattanie, Warszawa 2003, s. 9‒10.
16  Rocznik z Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji, Szczytno 2010, s. 24.
17  T. Goban-Klas, Media i terroryści. Czy zastraszą nas n świecie?, Kraków 2009, s. 1.
18  K. Liedel, P. Piasecka, Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015, s. 34.
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wodniej swojego życia. Fachowcy z think tanku Quillam uważają jedno-
głośnie, że ten krótki animowany filmik niczym nie różni się od filmi-
ków Disneya z wyjątkiem problematyki, odnoszącej się do „sfery sacrum”, 
działania proroka oraz sedna świętych wojen wymierzonych w zepsute 
zachodnie społeczeństwo19. 

Następnym zagrożeniem jest możliwość wykorzystania mediów w strate-
gii terrorystycznej. Współczesne media zmierzają za sensacją i tym samym 
pełnią funkcję bardzo wygodną dla terrorystów, ponieważ znakomicie się 
odnajdują w mechanizmach funkcjonowania mediów. W związku z tym, 
że celem mediów jest osiągnięcie jak największej oglądalności i zdobywanie 
newsów doprowadziło to do uprzedmiotowienia mediów przez organiza-
cje terrorystyczne. Środki masowego przekazu dla działań terrorystycznych 
w ramach czynności propagandowych doprowadzają wroga w stan nie-
ustannego zagrożenia. Terroryści wykorzystując środki przekazu docierają 
do dość sporej grupy odbiorców. Nielogicznym jest jednak to, że terroryści 
będący przedstawicielami islamskich fundamentalistów i głoszący deklara-
cje o sprzeciwie wobec dziełom złej kultury Zachodu, korzystają z dobro-
dziejstw mediów w celu rozpowszechnia działań, idei i haseł. Środki maso-
wego przekazu są dla terrorystów jeszcze bardzo dobrym udogodnieniem 
w transmitowaniu ich przesłań bez względu na strefę czasową i szerokość 
geograficzną jak i językową oraz kulturową. Działania terrorystyczne tra-
fiają w czasie rzeczywistym do miliona odbiorców. Takie działanie daje im 
ogromną siłę interakcji na odrębne sfery życia społecznego20.

Bardzo istotną kwestią jest to, że środki masowego przekazu niekie-
dy nie potrafią w sposób właściwy przekazać przesłania przyświecające-
go terrorystom. Dzieje się tak wówczas gdy media są bardziej skoncen-
trowane na sensacji i ignorują znaczenie merytoryczne, jakie terroryści 
chcieli przekazać. W konsekwencji takiego działania terroryści coraz bar-
dziej zdecydowanie starają się uzyskać czas na antenie, który zawiera ich 
właściwy przekaz merytoryczny. Konsekwencją takiego działania mediów 
jest nieumyślne eskalowanie działań terrorystycznych. Środki masowego 
przekazu swoim działaniem dążą do uzyskania jak najlepszych newsów 
i nawet gdy nie było aktu terroru udostępniają oświadczenia terrorystów. 

19  K. Liedel, P. Piasecka, Internet jako narzędzie w rękach terrorystów, Warszawa 2011, 
s. 23.

20  A. Rapacki, Ogólne zasady planowania i prowadzenia operacji przeciw terrorystycznych 
w kontekście zagrożeń wynikających z przedwczesnych doniesień medialnych, s. 49.
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Przykładem takiego zachowania było opublikowanie oświadczeń Osama 
Bin Ladena, w postaci serialu składającego się z jedenastu odcinkach za-
wierających przesłania, cele i żądania Al-Kaidy. Efektem takiego działania 
jest to, że terroryści są efektywniejsi niż agencja marketingowe a ich nie-
stereotypowe działania pomagają w pozyskaniu najlepszego czas anteno-
wego i to do tego bez żadnych opłat21.

Terroryzm jest zjawiskiem zdecydowanie zagrażającym bezpieczeństwu 
w Europie. Z badań przeprowadzonych przez Europol wynika, że znaczna 
ilość zamachów terrorystycznych jest dziełem organizacji separatystycz-
nych o podłożu lewicowym jak również prawicowym. Jednakże terroryzm 
islamski jest najpoważniejszym zagrożeniem, głównie dlatego że rządzi 
się innymi prawami, a metody i cele przeprowadzanych zamachów ukie-
runkowane są na uzyskanie jak największej efektowności i jak największej 
liczby zabitych osób. Kolejną kwestią będącą dość sporym problemem za-
grażającym bezpieczeństwu europejskiemu jest coraz bardziej zwiększają-
ca się ilość osób podejrzanych o działania terrorystyczne i zatrzymanych 
w Europie, jak też wzrastająca ilość zamachów zrealizowanych przez euro-
pejskich muzułmanów zintegrowanych ze społeczeństwem europejskim. 
Należy nadmienić, że społeczeństwo krajów europejskich jest również ata-
kowane przez radykalnych islamistów wywodzących się z różnych miejsc 
świata. W chwili obecnej doświadczamy wielowymiarowego terroryzmu 
islamskiego w Europie. Można zauważyć zdarzenia na terenie krajów eu-
ropejskich, których wcześniej nie było, a mianowicie to, że islamscy terro-
ryści zaczęli traktować Europę jako pole walki „świętej wojny” na którym 
działania przynoszą konkretny rezultat. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
latach w Europie islamski terroryzm ulegał przemianie. Zmiany te polega-
ły na tym, że ugrupowania islamskich terrorystów posiadające swoje cen-
trale i miejsca szkoleń w krajach muzułmańskich, przeprowadzają zama-
chy w krajach europejskich. Natomiast „eksportowi” islamiści europejscy 
realizują zamachy np. w Afganistanie, w Izraelu czy też w USA, a osoby 
urodzone i wychowane w krajach zachodnich dokonują zamachów poza 
Europą. Przykładem niech będzie zamach 11 września 2001 r. zaplano-
wany i zrealizowany przez grupę nawróconych na islam imigrantów. Ko-
lejna grupą są zradykalizowani islamiści europejscy, którzy po udziale 
w wojnach w Afganistanie, Bośni czy Iraku wracają pod nazwą Al-Kaida 
do Europy i dokonują tam ataków terrorystycznych. Jest to zjawisko no-

21  K. Liedel, P. Piasecka, Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015, s. 38‒41.
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szące nazwę blow back, czyli wojownicy poszukujący nowych miejsc ataku 
w krajach w których mieszkają. Jest to o tyle niebezpieczne, że znajdują się 
tam osoby z dużym doświadczeniem i wiedzą wojenną, którą mogą prze-
kazać terrorystom. Ostatnią grupę stanowią zradykalizowani muzułmanie 
urodzeni i wychowywani w Europie, posiadający obywatelstwo europej-
skie i przeprowadzający zamachy w kraju swojego zamieszkania. 

Zatem więc zagrożenie terroryzmem islamskim w Europie należy ba-
dać w kategorii zmian od zagrożeń zewnętrznych do zagrożeń mających 
swoje źródło w wewnątrz społeczności europejskiej. W połowie lat 90-
tych głównym zagrożeniem dla Europy był terroryzm, którego źródłem 
było powstanie Al-Kaidy i ogłoszone w 1998r przez przywódcę Osama 
Bin Ladena „świętej wojny” namawiającej do „dżihadu przeciwko Żydom 
i krzyżowcom”. W rezultacie min. grupa mudżahedinów walczyła z wo-
jownikami rosyjskimi w Afganistanie, a bojownicy bośniaccy stymulowa-
ni Al- Kaidą dołączyli do grupy dżihadu. Pod koniec XX wieku grupa mu-
zułmańskich ekstremistów stworzyła niepisaną umowę bezpieczeństwa 
między przywódcami ruchu islamskiego a rządem europejskim, że sza-
nują prawo i ład w Europie, tak długo jak nie będą prześladowani jako 
muzułmanie i że nie będą oddawać życia w ofierze na terytorium Europy. 
Jednakże w 2003 rozpoczął się rozwój radykalizacji muzułmanów, prze-
jawiający się pojawieniem haseł rozgrzewających do walki z cywilizacją 
zachodu, wygłaszanych przez islamskich przywódców duchowych. Przy-
kładem takiego przywódcy był Abu Hamza al-Masri, który w londyńskim 
metrze nawoływał do fizycznej walki ze społeczeństwem zamieszkującym 
Londyn. W 2004 roku bojownicy dżihadu zaatakowali w Madrycie, gdzie 
w wyniku przeprowadzonego zamachu zginęło 191 osób a rannych zostało 
1 500 tysiąca osób; w 2005 roku dokonali zamachu w Londynie w metrze 
i autobusie, zginęło wówczas 52 osoby, a 700 zostało rannych; w 2015r 
dokonali zamachu w Paryżu gdzie w atakach zginęło 130 osób, 350 zostało 
rannych; w marcu 2016 w Brukseli z rąk terrorystów zginęło 32 osoby, 340 
zostało rannych; w lipcu 2016r w Nicei zginęło 84 osoby. Kolejne ataki 
miały miejsce w Niemczech, w Sztokholmie, w Hiszpanii. Wszystkie te 
zamachy uświadamiają, że Europa zaczęła być nie tylko celem zamachów 
terrorystycznych jak również miejscem rekrutacji ,„wylęgarnią” i „ekspor-
terem” islamskich terrorystów samobójców22.

22  M. Adamczuk, Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa, 1/2011 wyd. Biuro Bezpieczeń-
stwa Narodowego.
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Zagrożenie terrorystyczne w Europie jest wysokie. Świadczą o tym liczne 
przeprowadzone zamachy terrorystyczne i rozpowszechniane przez islam-
skich terrorystów filmy w europejskich językach namawiających do ataków. 
Według raportu Te Sat 2017 Europolu wynika, że aresztowano sporą grupę 
terrorystów podejrzanych o działanie terrorystyczne, jak również to, że spo-
dziewają się kolejnych naborów terrorystów działających samotnie przeciw-
ko państw będących w koalicji przeciwko państwu islamskiemu23. 

Islamskiego terroryzmu nie da się wyeliminować ale można go w pe-
wien sposób ograniczyć i przeciwdziałać jego rozpowszechnianiu się po-
przez monitorowanie środowisk muzułmańskich, przez nieumożliwianie 
werbowania młodych ludzi do dżihadu i nałożenie na państwa Unii Euro-
pejskiej obowiązku do przekazywania sobie nawzajem wszelkich informa-
cji na temat osób podejrzanych o terroryzm.
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Abstract

The principle of legal information imposes the obligation on the authorities 
authorized to search the person and on personal control to inform the par-
ticipants about their rights and duties. In relation to the person searched, 
the provisions of the Criminal Procedure Code fully protect its implemen-
tation. On the other hand, persons subjected to personal control, which is 
governed by the Police Act and executive acts, are exposed to imprecise reg-
ulations that limit the sense of security of activity participants and influence 
on a degree of implementation of the principle of legal information and its 
basic functions, like guarantee and information functions.
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Abstract 

Z punktu widzenia interesów uczestników czynności procesowych i admi-
nistracyjno-porządkowych realizowanych przez organy Policji, zasada in-
formacji prawnej ma niebagatelne znaczenie, szczególnie gdy mowa o czyn-
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nościach, które bezpośrednio wkraczają w konstytucyjnie chronione prawa 
obywatela – przeszukanie osoby i kontrolę osobistą. Zasada ta poprzez prze-
kazanie uczestnikom czynności informacji o ich prawach i obowiązkach, 
gwarantuje bezpieczeństwo w kontaktach z organami je wykonującymi. 
Jednak nie we wszystkich dziedzinach prawa, zasada informacji prawnej 
ma szansę na pełną realizację. Taki stan rzeczy nie wynika jednak ze złej 
woli organu, lecz z powodu braku jednoznacznych, właściwie skonstruowa-
nych przepisów dotyczących kontroli osobistej, które mnożą wątpliwości, 
co do obowiązków i praw zarówno organów Policji jak i pozostałych uczest-
ników czynności. W sytuacji braku jednolitego kierunku wskazanego przez 
ustawodawcę, zasada informacji prawnej nie może być w pełni realizowana 
i tym samym ogranicza poczucie bezpieczeństwa uczestników czynności 
wykonywanej przez organ administracji publicznej.

Słowa kluczowe: przeszukanie osoby, kontrola osobista, zasada informacji 
prawnej, prawa i obowiązki, organ administracji

Wprowadzenie

Zasada informacji prawnej występuje w różnych dziedzinach prawa i od-
nosi się głównie do norm prawa formalnego zwanych procedurą (karną, 
cywilną, administracyjną), w trakcie której organy prowadzące postępo-
wanie mają dbać o to, aby nieznajomość prawa nie szkodziła stronom i in-
nym uczestnikom postępowania. Zasada ta sprzeciwia się zaskakiwaniu 
uczestników procesu zmianą sytuacji procesowej, co niewątpliwie upraw-
nia do stwierdzenia, że związana jest także z realizowaniem bezpieczeń-
stwa procesowego jako pewnej wartości1. Nie ulega wątpliwości, że jej źró-
deł upatruje się w zasadzie demokratycznego państwa prawnego, której 
cechą jest ochrona zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, 
które gwarantuje jednostce bezpieczeństwo prawne. 

Według orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zasada zaufania 
do państwa i stanowionego przez nie prawa bazuje na założeniu przewi-
dywalności postępowania organów państwa, które szanuje interesy uczest-
ników w toku podejmowanych przez nich czynności na poszczególnych 
etapach procesu i nie naraża ich na negatywne skutki prawne, których nie 
byli w stanie przewidzieć w momencie podejmowania określonej decyzji2.
1  S. Kalinowski, Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1981, s. 216.
2  Zob. wyrok TK z 27 listopada 1997 r., U. 11/97 (OTK 1997, nr 5‒6, poz. 67); wyrok 

TK z 13 kwietnia 1999 r., K. 36/98 (OTK 1999, nr 3, poz. 40); Wyrok TK z 14 czerw-
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Zdaniem M. Bartnik zasada informacji procesowej wyraża się nie tyl-
ko w zapewnieniu bezpieczeństwa, ale również w uwzględnieniu norm 
i zasad moralnych powszechnie akceptowanych w danym społeczeństwie, 
a zatem na poszanowaniu godności wszystkich podmiotów biorących 
udział w procesie karnym3.

Natomiast według M. Brzeźniak istotą prawa do informacji jest „dą-
żenie do poszanowania przez organy procesowe godności uczestników 
postępowania, lojalnego wobec nich postępowania, zachowania reguł nie-
zawisłości i bezstronności, rozstrzygania sprawy w rozsądnym terminie, 
a przede wszystkim zabezpieczenie praw uczestników postępowania”4.

Analizując przepisy bardzo zbliżonych do siebie instytucji, a mianowi-
cie przeszukania osoby jako czynności karno-procesowej i kontroli osobi-
stej – czynności administracyjno- porządkowej, do dokonywania których 
uprawniony jest m.in. organ Policji, w przypadku kontroli osobistej moż-
na postawić tezę, że zasada informacji prawnej nie jest w pełni realizo-
wana. I nie chodzi tu o złą wolę organu przeprowadzającego czynność, 
ale przede wszystkim o sposób uregulowania kontroli osobistej zarówno 
w ustawie, jak i aktach wykonawczych, co niewątpliwie odbija się na ja-
kości realizacji przedmiotowej zasady. Oczywistym jest bowiem, że organ 
by móc odpowiednio osobę poinformować o przysługujących i jej pra-
wach i obowiązkach, musi sam tę wiedzę posiadać. 

Zasada informacji prawnej – uwagi ogólne

Zasada informacji prawnej na gruncie procesu karnego po raz pierwszy 
została wyraźnie wyodrębniona w art. 10 k.p.k. z 1969 r.5 a następnie prze-
niesiona do art. 16 k.p.k. z 1997 r.6 Przez lata obowiązywania do chwili 

ca 2000 r., P 3/00 (OTK 2000, nr 5, poz. 138); Wyrok TK z 25 kwietnia 2001 r., K. 13/01 
(OTK 2001, nr 4, poz. 81).

3  M. Bartnik, Godność uczestników postępowania karnego w świetle zasady prawa do in-
formacji (na przykładzie sytuacji procesowej podejrzanego i oskarżonego), [w:] Norma-
tywny wymiar godności człowieka, W. Lis (red.), A. Balicki, Lublin 2012, s. 105.

4  M. Brzeźnik, Prawo do informacji jako przejaw zasady uczciwej gry procesowej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sytuacji podejrzanego(oskarżonego), [w:] Nowa kodyfikacja 
prawa karnego, t. XV, L. Bogunia (red.), Wrocław 2004, s. 200.

5  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego ( Dz. U. z 1969 r., 
nr 13, poz. 96 z późn. zm.) – nieaktualny. 

6  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, 
poz. 1904).
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obecnej bywa różnie określana w literaturze7 – jako zasada lojalności (rze-
telnego procesu), prawa do informacji prawnej, prawa do sprawiedliwego, 
uczciwego procesu karnego czy prowadzenia procesu fair play. 

Definiowana jest jako dyrektywa, w myśl której organ procesowy zobo-
wiązany jest pouczyć uczestników postępowania o ciążących na nich obo-
wiązkach oraz przysługujących im uprawnieniach wówczas, gdy przepis 
szczególny tak stanowi, zaś w pozostałych sytuacjach procesowych powi-
nien udzielić takiej informacji jedynie w miarę potrzeby8. 

J. Kosowski podkreśla, że zasada informacji prawnej spełnia cztery 
funkcje: gwarancyjną, informacyjną, porządkową i wychowawczą. Funk-
cja gwarancyjna ma za zadanie zabezpieczyć korzystanie z uprawnień 
przyznanych uczestnikom postępowania w procesie karnym. Informa-
cyjna funkcja spełniana jest poprzez przekazanie uczestnikom procesu 
informacji o ich prawach i obowiązkach. Z kolei funkcja porządkująca 
związana jest z porządkiem przeprowadzania czynności procesowych 
i udzielania pouczeń jej uczestnikom w ściśle określonych etapach postę-
powania. Natomiast funkcja wychowawcza dotyczy społecznego odbioru 
procesu karnego i realizacji jego reguł9.

W kodeksie postępowania karnego brak jednak przepisu, który de-
finiowałby bezwzględną postać zasady informacji prawnej. Czyni 
to jednak pośrednio poprzez wskazanie konsekwencji jej niedopełnie-
nia. „Jeżeli organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany pouczyć 

7  Różne określenia zasady: Zasada informacji  – K. Dudka, Skuteczność instrumentów 
ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym w świetle badań 
empirycznych, Lublin 2006, s. 72; Zasada prawa do informacji – F. Prusak, Komentarz 
do kodeksu postępowania karnego, t. I, Warszawa 1999, s. 96; Zasada informowania 
uczestników procesu o ich prawach i  obowiązkach  – W. Daszkiewicz, Prawo karne 
procesowe. Zagadnienia ogólne, t. I, Bydgoszcz 1999, s. 92; Zasada informacji praw-
nej – M. Lisiecki, Ewolucja prawa do informacji w postępowaniu karnym – zagadnienia 
wybrane, [w:] S. Pikulski, E. Pływaczewski, J. Dobkowski (red.), Przemiany doktrynal-
ne i systemowe prawa publicznego. Studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, 
Olsztyn 2002, s. 246; Zasada informacji procesowej – S. Stachowiak, Zakres informacji 
procesowej przekazywanej podejrzanemu przed i w toku przesłuchania, „Prokuratura 
i Prawo” nr 3, 2001, s. 7. 

8  J. Kosowski, Pouczenie pokrzywdzonego w postępowaniu przyspieszonym, [w:] D. Gil 
(red. nauk.), Gwarancje praw pokrzywdzonych w postępowaniach szczególnych, Warsza-
wa 2012, s. 137.

9  J. Kosowski, Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w świetle art. 16 k.p.k., 
Warszawa 2011 s. 38–39.
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uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługują-
cych im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie 
nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika 
postępowania lub innej osoby, której to dotyczy” (art. 16 §  1 k.p.k.). 
Należy jednak zaznaczyć, że skutki mylnego pouczenia nie mogą przy-
znawać stronie uprawnienia, jakiego ustawa w ogóle nie przewiduje10. 
Część przedstawicieli doktryny słusznie podkreśla, że w przypadku, gdy 
obowiązek pouczenia spoczywa na organie prowadzącym postępowanie 
z mocy przepisu szczególnego, ustawa bezwzględnie wymaga pouczenia 
uczestnika11. Natomiast, gdy ustawa wyraźnie obowiązku informowania 
nie stanowi – organ prowadzący postępowanie powinien w miarę potrze-
by udzielać uczestnikom postępowania informacji o ciążących obowiąz-
kach i przysługujących im uprawnieniach. Brak zadośćuczynienia temu 
obowiązkowi pouczenia również i w tym przypadku nie może przynieść 
uczestnikowi lub innej osobie niekorzystnych konsekwencji w procesie12. 
Jeżeli podejrzany nie zostanie pouczony „w miarę potrzeby” o prawie 
do udziału w czynności śledczej wykonywanej na jego wniosek (art. 315 
§ 2 k.p.k.), pomimo że taka potrzeba istniała, uzyskany tą droga dowód 
obciążający może zostać zdyskwalifikowany w myśl art. 16 §  2 k.p.k. 
tylko wówczas, gdy pouczenie o prawie podejrzanego do udziału w tej 
czynności było „nieodzowne”. Kodeks postępowania karnego, bowiem 
na podstawie art. 315 § 2 k.p.k. nie nakłada obowiązku informowania 
o uprawnieniu do udziału w czynności śledczej13. 

10  Postanowienie SN z dnia 26 lutego1999 r., sygn. V KZ 12/99, OSPriP 1999, nr 9, poz. 6; 
zob. także postanowienie SA w Krakowie z dnia 16 września 1999 r., sygn. II AKr 
215/99, nr 8–9, poz. 56.

11  Zob. P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Ko-
mentarz do artykułów 1–296. Tom I, Warszawa 2011, s. 167; F. Prusak, Komentarz 
do kodeksu postępowania karnego, t. I, Warszawa 1999, s. 97; A. Sakowicz, [w:] K. Bo-
ratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
Warszawa 2007, s. 66; B. Bieńkowska, [w:] P. Kruszyński (red.), C. Kulesza, P. Piszczek, 
Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2003; M. Lisiecki, Rola Policji w zakresie 
uzyskania restytucji i kompensacji przez ofiary przestępstw, „Czasopismo Prawa Karne-
go i Nauk Penalnych” nr 2, 2002, s. 227; M. Lisiecki, Zasada informacji prawnej w tak-
tyce przesłuchania podejrzanego, „Przegląd Policyjny” nr 2, 2001, s. 69.

12  M. Rogalski, Naczelne zasady procesu karnego, [w:] G. Artymiak (red.), M. Klejnow-
ska, Cz. P. Kłak, M. Rogalski (red.), Z. Sobolewski (red.), P.K. Sowiński, Proces karny, 
część ogólna, Warszawa 2012, s. 73.

13  R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny, część ogólna, Warszawa 2007, s. 137.
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Kodeks postępowania karnego zawiera kilkadziesiąt przepisów szcze-
gólnych, które zobowiązują organy prowadzące postępowanie do dokona-
nia pouczenia określonych uczestników, także osoby przeszukiwanej. 

Przeszukanie osoby jest czynnością dowodową, ale także środkiem 
przymusu, który nierozerwalnie związany jest ze stosowaniem przemocy. 
Dlatego też ustawodawca zabezpieczył ją przed działaniami organów ści-
gania, nadając jej szereg uprawnień. Tym samym zobowiązał organy pro-
wadzące czynność do ich realizacji. Przeszukanie osoby to czynność bar-
dzo złożona, w której uczestniczyć mogą także inne osoby np. właściciele 
mieszkania bądź osoby przybrane do czynności lub wezwane do udziału 
w przeszukaniu.

Udzielenie osobie przeszukiwanej lub innej osobie, której czynność do-
tyczy informacji o przysługujących jej prawach i ciążących obowiązkach 
jest wyrazem dbałości o to, aby uczestnicy nie byli pozbawieni możliwości 
korzystania z przyznanych im uprawnień z powodu nieznajomości prawa. 
Zasada informacji prawnej stanowi więc wyłom od reguły ignorantia iuris 
nocet, co oznacza, że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością prawa14. 
Co prawda łagodzi ona skutki nieznajomości prawa, ale neutralizuje tyl-
ko te, które są konsekwencją wadliwych, a zwłaszcza podstępnych działań 
(lub zaniechań) organów procesowych15.

Czynnością bardzo zbliżoną do przeszukania osoby jest kontrola oso-
bista. Pomimo zbliżonego charakteru nie należy ona do czynności proce-
sowych a administracyjno-porządkowych. Pojęcie to nie zostało zdefinio-
wane przez przepisy. S. Płowucha określa je, jako „kontrolę przestrzegania 
przepisów porządkowych i administracyjnych w związku z działalnością 
publiczną lub przepisów obowiązujących w miejscach publicznych”16. 
Czynności te wykonywane są w celu ochrony spokoju i porządku publicz-
nego, a ich efektem jest głównie ujawnianie wykroczeń17. Z treści art. 14 
ust. 1 ustawy o Policji wynika, że czynności administracyjno-porządkowe 
wykonywane są przez Policję w celu rozpoznawania, zapobiegania i wy-
krywania przestępstw i wykroczeń, ale wskazane są przez ustawodawcę 
na trzecim miejscu, po czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i do-

14  K. Marszał, Proces karny, Katowice 1997, s. 75.
15  R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny, część ogólna, Warszawa 2007, s. 138.
16  S. Płowucha, Straże komunalne  – prawne podstawy działania, kompetencje w zakre-

sie bezpieczeństwa lokalnego, [w:] Problemy bezpieczeństwa lokalnego, praca zbiorowa 
pod red. M. Filara, Toruń 1995, s. 38.

17  S. Pieprzny, op. cit., s. 101.
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chodzeniowo-śledczych, co może sugerować, iż mogą mieć one mniejsze 
znaczenie niż dwa pozostałe18.

Przeprowadzenie kontroli osobistej nie ma formalnego związku z to-
czącym się postępowaniem karnym, chociaż uruchamiana jest na pod-
stawie tej samej przesłanki tj. w przypadku zaistnienia uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, co budzi 
wiele kontrowersji i prowadzi do różnorodnych interpretacji19. Przyjmując 
jednak, że jest czynnością administracyjno-porządkową, zasada informa-
cji prawnej została wskazana również w art. 9 k.p.a.20 Zgodnie z jego tre-
ścią, organy administracji publicznej (a więc także Policja) są obowiązane 
do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach 
faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw 
i obowiązków, będących przedmiotem postępowania administracyjnego. 
Użyty w art. 9 zwrot „należytego i wyczerpującego informowania stron 
o okolicznościach faktycznych i prawnych” nie pozostawia wątpliwości, 
co do tego, że obowiązek ów ma być realizowany w stosunku do osób dys-
ponujących interesem prawnym w rozumieniu art. 28 k.p.a. – stron postę-
powania administracyjnego. Nie może być on utożsamiany z udzielaniem 
stronom pomocy prawnej czy zastępowaniem ich aktywności poprzez in-
struowanie o wyborze optymalnego sposobu postępowania21.

Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postę-
powaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu 
udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. W świetle art. 9 k.p.a. 
organy administracji nie mogą w prowadzonym przez siebie postępo-
waniu powoływać się na paremię ignorantia iuris nocet dla uzasadnienia 
swych działań i rozstrzygnięć22.

Z utrwalonej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Naj-
wyższego zasady ochrony zaufania obywatela do prawidłowości działań 
organów administracji i sądów wynika, że nie powinien być narażony 
na uszczerbek obywatel działający w przekonaniu, iż odnoszące się doń 

18  Zob. S. Pieprzny, op. cit., s. 101.
19  J. Karaźniewicz, Przeszukanie i czynności zbliżone do przeszukania w teorii i praktyce 

organów ścigania, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego. Materiały konferencyjne – 
Kraków, 25‒28.9.2008, s. 277.

20  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257).

21  Wyrok NSA z 27.08. 1997 r. (IIISA 66/96), E. Smoktunowicz, 2001 r. s. 134.
22  Wyrok NSA z 21.12.1989 r. (SA/Po 1005/89, ONSA 1990, z. 2–3, poz. 30.
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działania organów państwa, w tym między innymi informacje mu przeka-
zywane, są prawidłowe i odpowiadające prawu23.

Realizacja tej zasady następuje głównie, ale nie wyłącznie, przez obli-
gatoryjne pouczenia. Ponadto istnieje obowiązek organu administracyj-
nego udzielania niezbędnych wyjaśnień i wskazówek również w innych 
przypadkach i sytuacjach24. Natomiast postępowanie wbrew obowiązkowi 
pouczenia nie może przynieść szkody stronie. Jeżeli jednak tak się stanie, 
powinna być ona w toku dalszego postępowania naprawiona25.

Realizacja praw i obowiązków osoby przeszukiwanej  
oraz kontrolowanej w świetle zasady informacji prawnej

Kodeks postępowania karnego w zasadzie tylko w jednym przepisie, 
w art. 223 odnosi się bezpośrednio do przeszukania osoby, wskazując, iż 
przeszukanie osoby i odzieży na niej należy dokonywać za pośrednictwem 
osoby tej samej płci. Nie oznacza to jednak, że prawa i obowiązki dotyczą-
ce osób, u których dokonuje się przeszukania dotyczą tylko i wyłącznie 
przeszukania pomieszczeń. Sformułowanie „osoba, u której przeszukanie 
ma być przeprowadzone” sugerować może taki punkt widzenia. W rzeczy-
wistości termin ten należy interpretować szeroko i rygory te odnosić także 
do przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów26. Nato-
miast trzeba mieć także na uwadze, że przeszukanie osoby ma na celu, 
odmiennie niż w przypadku przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, 
jedynie znalezienie przedmiotów. 

Przed przystąpieniem do przeszukania osoby organ zobowiązany jest 
poinformować osobę o celu przeszukania oraz wezwać do wydania poszu-
kiwanych przedmiotów (art. 224 §1 k.p.k.), okazując jednocześnie posta-
nowienie sądu lub prokuratora, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki na-
kaz kierownika jednostki lub legitymację służbową (art. 220 §2 i 3 k.p.k.). 

Informacja o celu przeszukania powinna być tak osobie przekazana, 
aby miała ona pełna świadomość tego, jakich przedmiotów i w jakim celu 

23  Tezy wyroku SN z 23.07.1992 r. (III ARN 40/92), PIP 1993, z. 8, s. 116 z glosą Zim-
mermanna.

24  E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne – ogólne, egzekucyjne i sądowo admini-
stracyjne, Toruń 2005, s. 53.

25  Zob. Art. 111 i 112 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257).

26  P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz 
do artykułów 1–296. Tom I, Warszawa 2011, s. 1243.
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organ poszukuje. Praktykę organów ścigania polegającą na żądaniach 
np. wydania przedmiotów pochodzących z przestępstwa, wydania przed-
miotów, których posiadanie jest zabronione, czy też przedmiotów, które 
nie są własnością sprawcy, należy uznać za nieprawidłową27. Przeszukanie 
i odebranie przedmiotu wiąże się zawsze z uzasadnionym podejrzeniem 
popełnienia konkretnego przestępstwa, a nie przestępstw w ogóle, czy – 
jeszcze szerzej – „czynu nielegalnego”. Dlatego w przypadku braku możli-
wości precyzyjnego określenia celu, osoba powinna uzyskać co najmniej 
informację, jakiego rodzaju przedmioty są poszukiwane i w związku z ja-
kim przestępstwem czynność jest przeprowadzana28. Istotą prawa do in-
formacji jest także dążenie do poszanowania przez organy procesowe god-
ności uczestników postępowania i lojalnego wobec nich postępowania.

Przyjmując, iż organ posiada konkretne informacje o poszukiwanych 
przedmiotach, wezwanie do ich wydania, podobnie jak cel, również po-
winno być konkretne. Oznacza to, że organ powinien poinformować 
osobę o możliwości zaprzestania dalszych czynności, w przypadku, gdy 
poszukiwane przedmioty zostaną dobrowolnie wydane29. Nie powinna 
mieć miejsca sytuacja, w której pomimo wydania przedmiotów (szczegól-
nie, gdy były przedmioty one oznaczone indywidualnie) i wcześniejszych 
zapewnień organu, czynność będzie kontynuowana. Takie postępowanie 
z pewnością nie służy tworzeniu bezpiecznej atmosfery, która jest częścią 
składową zasady informacji prawnej. Stanowisko to znajduje odzwier-
ciedlenie w doktrynie, według której nie można poszukiwać wszystkiego 
i wszędzie, a sposób dokonania przeszukania powinien być przeprowa-
dzony przy zastosowaniu metod najekonomiczniejszych, zmierzających 
zgodnie z zasadami logiki wprost do uzyskania obiektu poszukiwanego30. 

27  Z. Młynarczyk, Przeszukanie i odebranie przedmiotów w postępowaniu karnym, „Pro-
kuratura i Prawo” nr 4, 1996; podobnie R.A. Stefański, [w:] J. Bratoszewski i inni…, 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, pod red. R.A. Stefańskiego i S. Zabłockie-
go, t. I, Warszawa 2004, s. 985; Odmiennie Z. Ciopiński, R. Górecki, Instytucja prze-
szukania na tle spraw o przestępstwa szpiegostwa, „Nowe Prawo” nr 5‒6, 1988, s. 78.

28  M. Brzeźnik, Prawo do informacji jako przejaw zasady uczciwej gry procesowej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sytuacji podejrzanego (oskarżonego), [w:] Nowa kodyfikacja 
prawa karnego, t. XV, L. Bogunia (red.), Wrocław 2004, s. 200.

29  P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek K., op. cit., s. 1247–1248.
30  J. Grochowski, Definicja i elementy składowe…, s. 95; Zob. § 70 wytycznych nr 3 Ko-

mendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania nie-
których czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dz. Urz. KGP z dnia 
7 września 2017 r., poz. 59).
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Jeżeli po informacji o podstawach prawnych i faktycznych przeszukania 
osoby oraz wezwaniu do wydania poszukiwanych przedmiotów, osoba nie 
wydała przedmiotów organ zobligowany jest poinformować osobę, że zo-
stanie przeszukana. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w trakcie prze-
szukania osoba zobowiązana jest wykonywać polecenia funkcjonariuszy 
przeprowadzających czynność, a w przypadku niepodporządkowania się 
poleceniom mogą być w stosunku do niej zastosowane środki przymusu 
bezpośredniego31, o czym koniecznie musi być wcześniej poinformowana. 

Nad bezpieczeństwem czynności mogą także czuwać inne osoby wska-
zane przez przeszukiwanego tzw. świadkowie przybrani32. Przepis jednak 
uzależnia to prawo od decyzji organu (art. 224§2 k.p.k.), który na bazie 
towarzyszących okoliczności może uznać, iż obecność takiej osoby może 
uniemożliwić albo utrudnić przeszukanie w poważny sposób i nie wyrazić 
zgody na ich udział. Natomiast, jeżeli organ przybierze osobę do czynno-
ści, powinien poinformować przeszukiwanego o roli i charakterze udziału 
takiej osoby w czynności, która należy do intymnych. Niewłaściwa wyda-
je się sytuacja, w której organ sam korzysta z przysługującego mu prawa 
do przybrania sobie osobie, natomiast bezpodstawnie ogranicza je osobie 
przeszukiwanej, jak również sytuacja, gdy w trakcie przeszukania osoby 
występuje dodatkowa osoba, która nie jest funkcjonariuszem i obserwuje 
czynność, dotyczącą tak delikatnej sfery.

Jeżeli w toku przeszukania osoba przeszukiwana oświadczy, że wyda-
ne lub znalezione przy przeszukaniu pismo lub inny dokument zawiera 
wiadomości objęte tajemnicą państwową, służbową, zawodową lub inną 
chronioną ustawą albo ma charakter osobisty, dokonujący przeszukania 
ma obowiązek poinformować osobę, że pismo lub dokument, bez jego 
odczytania, zostanie niezwłocznie przekazane prokuratorowi lub sądowi 
w opieczętowanym opakowaniu (art. 225§1 k.p.k.). Nie odnosi się to jed-
nak do pism lub innych dokumentów, które dotyczą tajemnicy innej niż 
państwowa, gdy ich posiadaczem jest osoba podejrzana o popełnienie 
przestępstwa oraz do pism o charakterze osobistym, jeżeli osoba podej-
rzana jest ich autorem, adresatem lub posiadaczem (art. 225§2 k.p.k.). Nie 
31  Zob. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1120).
32  Zob. J. Stańda, „Świadkowie przybrani” w świetle nowej ustawy procesowej, „Problemy 

Praworządności” nr 9, 1971, s. 35; R.A. Stefański, [w:] J. Bratoszewski i inni…, Kodeks 
postępowania karnego. Komentarz, pod red. R.A. Stefańskiego i S. Zabłockiego, t. I, 
Warszawa 2004, s. 986.
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ulega wątpliwości, że przeszukanie osoby najczęściej przeprowadzane jest 
właśnie w stosunku do osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

Częściej może wystąpić sytuacja, gdy w trakcie przeszukania osoby 
znalezione zostaną pisma (dokumenty) obejmujące okoliczności związane 
z wykonywaniem funkcji obrońcy. Wówczas organ zobowiązany jest po-
informować osobę, że dokumenty te zostaną w opieczętowanym opako-
waniu przekazane sądowi, który podejmie stosowną decyzję w ich przed-
miocie tj. zwróci je w całości lub w części bądź wyda postanowienie o ich 
zatrzymaniu dla celów postępowania karnego (art. 225 §3 k.p.k.).

Czynność przeszukania osoby wymaga sporządzenia protokołu, zgod-
nie z wymogami określonymi w art. 229 k.p.k. a znalezione przedmioty 
powinny z chwilą ich ujawniania na bieżąco znajdować w nim odzwiercie-
dlenie. Jeżeli organ zdecyduje, że czynność procesowa będzie dodatkowo 
utrwalana za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub/i dźwięk rów-
nież przed uruchomieniem urządzenia musi osobę przeszukiwaną i inne 
osoby uczestniczące w czynności o tym uprzedzić i odnotować ten fakt 
w protokole przeszukania osoby. 

W końcowej części sporządzania protokołu, organ powinien dokonać 
wpisu o pouczeniu osób obecnych w przeszukaniu, których prawa zosta-
ły naruszone o prawie do złożenia zażalenia na postanowienie dotyczące 
przeszukania, zatrzymania rzeczy i w przedmiocie dowodów rzeczowych 
do właściwego Sądu Rejonowego w terminie 7 dni od daty dokonania 
czynności (art. 236 k.p.k.). Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż przepis 
art. 236 k.p.k. odnosi się nie tylko do osób obecnych przy przeszukaniu, ale 
także do osób, których prawa zostały naruszone pośrednio33. Jednak w da-
nym momencie organ nie ma możliwości poinformowania innych osób 
z wyjątkiem tych, które są obecne podczas przeszukania osoby. „Przepis 
ten stanowi konkretyzację zasady zgodnie, z którą każdy ma prawo do ko-
rzystania ze środków ochrony wolności i praw zagwarantowanych w Kon-
stytucji RP. Wymóg dostępności skargi przeciwko ingerencjom władz pu-
blicznych w sferę praw i wolności człowieka zagwarantowanych w EKPC, 
przewiduje wprost art. 13 tej Konwencji”34.

Najczęściej pouczenie to następuje właśnie w końcowym momencie 
czynności i wypełniania tej części protokołu, co nie stoi w sprzeczności 

33  Zob. P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, op. cit., s. 1276; Uchwała Sądu Najwyż-
szego z 20.01.2000 r., I KZP 46/99, Biul. SN 2000, nr 1, poz. 16.

34  Zob. P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, op. cit., s. 1275.
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z zasadą informacji prawnej. Istotne natomiast jest to, aby informacja 
ta do osób tych dotarła. W tym miejscu należy podkreślić, iż dotyczy ono 
zarówno osób przybranych, wskazanych przez osobą przeszukiwaną, ale 
także np. właściciela rzeczy, która została odebrana osobie przeszukanej 
i zabezpieczona na potrzeby procesu karnego. 

W protokole, w jego końcowej części, znajduje się również informa-
cja o pouczeniu osoby przeszukiwanej o prawie zgłoszenia do protokołu 
żądania doręczenia postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia przeszu-
kania w przypadku, gdy przeszukanie osoby zostało przeprowadzone bez 
uprzedniego postanowienia sądu lub prokuratora, w sytuacji niecierpiącej 
zwłoki na podstawie nakazu kierownika jednostki Policji lub legitymacji 
służbowej. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, organ zobowiązany 
jest poinformować osobę, u której dokonano przeszukania i wpisać do pro-
tokołu, że postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia czynności zostanie 
jej doręczone w terminie 7 dni od daty przeszukania. Natomiast w prakty-
ce informacja ta powinna być po raz pierwszy np. legitymacji służbowej, 
aby uświadomić osobie, że nie jest to czynność bezprawna. Często zdarza 
się bowiem, że osoby przed podjęciem czynności żądają okazania „nakazu 
prokuratorskiego”35. Celem uniknięcia zabarwionych emocjonalnie dys-
kusji, warto już na tym etapie przekazać tę informację. Często właśnie jej 
brak powoduje, że osoby negatywnie reagują na działania organu ścigania. 
Informacja ta, po raz kolejny powinna być powtórzona w momencie wy-
pełniania tej części protokołu przeszukania osoby. Zgłoszone przez oso-
bę przeszukaną żądanie doręczenia zatwierdzenia przeszukania lub jego 
brak, a także ewentualne zastrzeżenia, co do sposobu przeszukania oraz 
oświadczenie, co do pochodzenia rzeczy ujętych w „Spisie i opisie rzeczy” 
powinno zostać wpisane do protokołu. W tym miejscu należy zauważyć, 
iż zgodnie z treścią art. 220 § 3 k.p.k. informacja o prawie do żądania wy-
dania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia czynności adresowana 
jest „do osoby, u której dokonano przeszukania”. Zatem w sytuacji, gdy 
przeszukanie osoby miało miejsce w pomieszczeniu, którego właścicielem 
jest inna osoba, uprawnienie do przysługuje tym dwóm osobom36.

35  Sformułowanie to nie jest właściwe, ale osoby, u których ma nastąpić przeszukiwanie, 
broniąc się przed ingerencją organów używają takiego nazewnictwa.

36  Zob. P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, op. cit., s. 1248; S. Flasiński, „Przeszu-
kanie” – istota, cel, zadania i ustawowy zakres, „Studia Kryminologiczne, Kryminali-
styczne i Penitencjarne” nr 19, 1988, s. 171.
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Pozostałe osoby uczestniczące w czynności również powinny zostać 
poinformowane o prawie do złożenia oświadczeń do protokołu. Obo-
wiązkiem organu jest nie tylko dbałość o zapewnienie informacji osobie 
przeszukiwanej, ale także osobom obecnym podczas czynności. Osoby te 
również są uczestnikami procesu karnego i kodeks postępowania karnego 
nie pozostawia wątpliwości, co do obowiązku ich pouczenia przez organy 
prowadzące czynność.

Jeżeli w trakcie przeszukania doszło do znalezienia poszukiwanych 
przedmiotów, organ zobowiązany jest pouczyć osobę przeszukiwa-
ną, ale także i osobę, która zgłasza prawo do tych przedmiotów, jakie 
będzie postępowanie z tymi przedmiotami, tj. jakiemu podmiotowi 
zostaną przekazane, gdzie będą przechowywane, czy będzie można 
je odebrać, do kogo się zgłosić w tej sprawie. Organ mimo tego, iż nie 
wynika to wyraźnie z przepisów, powinien mieć na uwadze treść art. 16 
§2 k.p.k. i udzielić odpowiedzi na te i inne pytania związane z przed-
miotem sprawy. „Spis i opis rzeczy”, stanowiący załącznik do protoko-
łu, stanowi pokwitowanie, którego kopia wręczona powinna być osobie, 
którą przeszukano. Jeżeli decyzją organu przedmioty te zostaną oddane 
na przechowanie osobie godnej zaufania, informacja ta również powin-
na zostać odnotowana w załączniku do protokołu i tym samym dotrzeć 
do osoby przeszukiwanej. Osoba godna zaufania powinna być przez or-
gan odpowiednio poinformowana, jaka jest jej rola w danym procesie 
karnym, czego się od niej oczekuje i czego wymaga. W związku z tym, iż 
w opinii organu jest to osoba odpowiedzialna, na której można polegać, 
powinna mieć świadomość tego, iż ma ona obowiązek przedstawienia 
oddanych na przechowanie przedmiotów w stanie niezmienionym orga-
nowi prowadzącemu postępowanie na każde jego żądanie.

Z chwilą sporządzenia protokołu organ prowadzący czynność zobo-
wiązany jest zapoznać osobę przeszukaną i pozostałe osoby uczestniczące 
w czynności z treścią protokołu, po uprzednim poinformowaniu o prawie 
do zgłoszenia zarzutów, co do jego treści. Zapoznanie takie nastąpić po-
winno poprzez osobiste odczytanie. Jednak, jeżeli wystąpią okoliczności, 
które uniemożliwiają taki sposób zapoznania np. osoba ma słaby wzrok 
i nie posiada okularów, należy osobie odczytać treść protokołu. Po ukoń-
czeniu czynności i jej protokołowania osoby zainteresowane powinny na-
tychmiast otrzymać pokwitowanie stwierdzające, jakie przedmioty i przez 
kogo zostały zatrzymane (art. 228 §3 k.p.k.).
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Organ Policji w końcowym etapie czynności zobowiązany jest także po-
uczyć osobę, iż przysługuje jej prawo do złożenia zażalenia do miejscowo 
właściwego prokuratora na czynności, które organ wykonywał w związku 
z realizacją swoich uprawnień. I nie chodzi tu tylko o czynność przeszuka-
nia. Należy zauważyć, iż przeszukanie osoby jest bardzo złożoną czynnością 
w ramach, której organy Policji mogą realizować także inne uprawnienia 
wynikające z Ustawy o Policji37, takie jak legitymowanie, które nieroze-
rwalnie związane jest z każdą czynnością zarówno procesową jak i admi-
nistracyjno-porządkową, zatrzymanie osoby czy użycie środków przymusu 
bezpośredniego, o których była już mowa. Wykonywanie każdej czynności 
wymaga podania osobie w stosunku, do której czynność jest przeprowadza-
na, zarówno podstawy prawnej jak i faktycznej, a także informacji dotyczą-
cej prawa do złożenia zażalenia na sposób ich wykonania38. 

Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż realizacja zasada informacji 
prawnej nie kończy się z momentem zakończenia przeszukania, czy za-
trzymania osoby w związku z wynikami przeszukania. Powinna być reali-
zowana w dalszym jego etapie, ze szczególną uwagą w odniesieniu do za-
bezpieczonych przedmiotów. 

Jak wynika z powyższego, przepisy k.p.k. dotyczące przeszukania osoby 
tworzą odpowiedni grunt do realizacji zasady informacji prawnej. Można 
uznać, że ustawodawca w tym zakresie spełnił swój obowiązek. Natomiast 
w przypadku kontroli osobistej, sytuacja przedstawia się nieco inaczej. 

Jak już zostało wskazane kontrola osobista to czynność administra-
cyjno-porządkowa, prowadzona na podstawie Ustawy o Policji39, podej-
mowana dokładnie w tym samym momencie, w którym organy ścigania, 
w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, po-
winny podjąć działania w ramach trybu art. 308 k.p.k. 

Ustawodawca, mając na uwadze zakres uprawnień Policji, zobowią-
zał policjantów do respektowania w toku wykonywania czynności służ-
bowych godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, 
(art. 14 ust. 3 ustawy). Nakazał również organowi wykonywanie czynno-
ści określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1–7 w taki sposób, aby możliwie naj-
mniej naruszały one dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte 

37  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 2067 z późn. zm.)
38  Zob. art. 15 ust. 7 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2017, 

poz. 2067 z późn. zm.)
39  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 2067 z późn. zm.)
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(ust. 6 ustawy). W ust. 7 art. 15 ustawy zagwarantował osobie, w stosunku 
do której wykonywana jest dana czynność, prawo do złożenia zażalenia 
do miejscowo właściwego prokuratora na sposób prowadzenia czynno-
ści, które zostały wymienione w art. 15 w punktach 1–7, a więc nie tylko 
na sposób przeprowadzenia kontroli osobistej, ale także m.in. legitymowa-
nia, zatrzymywania osób, przeszukiwania osób i pomieszczeń, które nie-
jednokrotnie występują łącznie. O prawie tym, organ Policji zobowiązany 
jest każdorazowo po zakończeniu czynności poinformować osobę, w sto-
sunku, do której daną czynność służbową przeprowadzał.

Sposób podejmowania czynności służbowych m.in. takich jak kontrola 
osobista, został określony w rozporządzeniu w sprawie postępowania przy 
wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów40.

Podobnie jak przy każdej czynności służbowej (także przeszukaniu oso-
by) organ zobowiązany jest poinformować osobę o podstawie prawnej oraz 
przyczynie podjęcia czynności kontroli osobistej. Analogicznie jak w przy-
padku przeszukania osoby, uruchamiane są gwarancje związane z obecno-
ścią innych osób przy kontroli. Organ zobowiązany jest poinformować oso-
bę kontrolowaną o możliwości wskazania osoby, która może obserwować 
przebieg czynności chyba, że w ocenie organu udział tej osoby może unie-
możliwić lub utrudnić przeprowadzenie czynności. Prawo przybrania osoby 
ma także organ, o czym również osoba kontrolowana powinna wiedzieć, 
jeżeli takowa osoba faktycznie będzie w tej czynności uczestniczyć.

Gwarancję ochrony praw jednostki stanowi nakaz by kontrola osobi-
sta, podobnie jak przeszukanie osoby, przeprowadzane były przez osobę 
tej samej płci i w miejscu niedostępnym dla osób postronnych (w czasie 
wykonywania czynności), co niewątpliwie powoduje tę czynność nieco 
mniej dolegliwą. Chodzi przede wszystkim o to, by organ stworzył jak naj-
bardziej sprzyjające warunki do przeprowadzenia kontroli osobistej, która 
należy do wyjątkowo inwazyjnych czynności, które wkraczają w sferę in-
tymną osoby kontrolowanej.

W związku z tym, iż czynność ta przeprowadzana jest w stosunku do osób, 
co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub 
wykroczenia i niejednokrotnie bezpośrednio po jego dokonaniu, podobnie 
jak przy innych czynnościach służbowych może zaistnieć konieczność uży-
cia środków przymusu bezpośredniego. Z tego też powodu, funkcjonariusze 

40  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania 
przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U z 2015 r., poz. 1565)
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Policji również i w tym przypadku zobowiązani są uprzedzić osobę o moż-
liwości użycia środków przymusu bezpośredniego. Należy pamiętać, że taki 
algorytm postępowania obowiązuje organ także przy innych czynnościach 
służbowych określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Policji, w tym także w przy-
padku przeszukania osoby, o czym była mowa wcześniej. Wyjątek stanowią 
sytuacje nagłe czy z udziałem niebezpiecznych przestępców, gdzie z oczy-
wistych powodów kolejność tych działań jest inna z uwagi na konieczność 
zachowania przez organ szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Ten rodzaj informacji, jak już wcześniej zaznaczano jest bardzo istotny. 
Trzeba mieć na uwadze, że funkcjonariusze Policji mają do czynienia także 
z osobami, które wcześniej nie były poddawane działaniom Policji i mogą nie 
zdawać sobie sprawy z tego, w jaki sposób policjanci mają prawo egzekwować 
wykonywanie poleceń. Ponadto zwykle kontakt z organami ścigania wiąże się 
z emocjami, co niewątpliwie również wpływa na percepcję. Z tego powodu 
pewne informacje, istotne z punktu widzenia realizacji praw i obowiązków 
uczestników powinny być przekazywane w sposób jak najbardziej klarowny 
i często kilkakrotnie, w zależności od pojawiających się okoliczności. 

Ustawodawca, odmiennie niż przypadku przeszukania osoby, nie zobo-
wiązał organu do wezwania osoby do wydania przedmiotu, jak w przypad-
ku przeszukania osoby. Taka konstrukcja przepisów, która nie daje osobie 
możliwości uniknięcia przeprowadzenia tej czynności poprzez dobro-
wolne wydanie przedmiotów, może wzbudzać wątpliwości, co do działań 
ochronnych Policji wskazanych w art. 14 ust. 3 i art. 15 ust. 6 ustawy o Po-
licji, o których była mowa wyżej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż 
polecenie wydania rzeczy występuje, jako element sprawdzenia zawartości 
odzieży osoby kontrolowanej i przedmiotów, które znajdują się na jej ciele, 
przeprowadzane w ramach kontroli osobistej, chociaż przepisy takiego za-
pisu, jak w przypadku k.p.k. nie zawierają41. Taką interpretację uzasadnia 
taktyka dokonywania sprawdzenia zarówno w ramach kontroli osobistej 
jak i w trakcie różnych rodzajów zatrzymania osoby.

W związku z tym można przyjąć, że w przypadku wydania przedmiotów 
organ powinien poinformować osobę kontrolowaną o zakończeniu czynno-
ści, gdyż dalsza kontrola osobista wydaje się bezprzedmiotowa oraz prze-
kazać informację o prawie do żądania sporządzenia z czynności kontroli 
osobistej protokołu. Osoba kontrolowana powinna mieć pełną świadomość 
41  Zob. P. Czyżyk, M. Karczmarczyk, J. Kosiński, Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, 

sprawdzenie osoby, kontrola osobista – taktyka realizacji. Wybrane zagadnienia, Szczyt-
no 2013, s. 40.
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tego, że w przypadku braku tego żądania, czynność kontroli zostanie udoku-
mentowana tylko i wyłącznie w notatniku służbowym lub w formie notatki 
służbowej42. Oczywiście nie wymaga się od organu tego, by wyjaśniał osobie 
kontrolowanej istotę tego problemu, a jedynie niezbędne minimum. Infor-
macja dotycząca żądania protokołowania czynności może być przekazana 
także przed przystąpieniem do sprawdzenia odzieży osoby i przedmiotów.

Wynik kontroli osobistej determinuje dalszy tok postępowania funkcjo-
nariusza. Jeżeli nie doszło do potwierdzenia uzasadnionego podejrzenia 
popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, wystarczające jest poinformo-
wanie osobie o jej prawie do złożenia zażalenia na sposób przeprowadzenia 
czynności do właściwego miejscowo prokuratora i zakończenie czynności. 
W przypadku wcześniejszego zgłoszenia żądania sporządzenia protokołu, 
taki protokół powinien zostać zgodnie z wymogami k.p.k. sporządzony 
i dostarczony osobie. Osoba kontrolowana powinna przed jego podpisa-
niem uzyskać informacje dotyczące jej prawa do osobistego odczytania 
treści i zgłoszenia zarzutów, co do jego treści, a po jego podpisaniu przez 
wszystkich uczestników powinna otrzymać kopię protokołu kontroli oso-
bistej. W przypadku braku takiego żądania czynność zostanie udoku-
mentowana w notatniku służbowym lub notatce służbowej, czy w formie 
elektronicznej, o czym organ nie jest zobowiązany informować, gdyż jest 
to rodzaj dokumentacji tylko i wyłącznie na jego użytek wewnętrzny.

Natomiast, gdy podejrzenie znalazło potwierdzenie i podczas czynności 
zostały zatrzymane lub wydane przedmioty istotne jest, by organ poinfor-
mował osobę o rodzaju popełnionego czynu zabronionego i jego konse-
kwencjach. W przypadku wydania lub odebrania przedmiotów w związku 
z popełnieniem wykroczenia, wystarczająca może okazać się informacja 
o skierowaniu przez organ wniosku o ukaranie przeciwko osobie do sądu, 
a w kwestii zabezpieczonych dowodów i wskazanie sądu, jako podmiotu 
uprawnionego do podjęcia decyzji w kwestii zabezpieczonych przedmiotów. 

W sytuacji potwierdzenia popełnienia przestępstwa, sytuacja wydaje się bar-
dziej skomplikowana, co ma związek przede wszystkim z tożsamą przesłanką, 
która jednocześnie uruchamia działanie w ramach ustawy o Policji i postępo-
wanie karne w trybie art. 308 k.p.k. i ze sposobem zabezpieczenia materiału 
dowodowego na potrzeby procesu karnego. Organ Policji, w obliczu tak skon-
struowanych przepisów, podejmuje różne działania w tym zakresie.
42  Zob. w kwestii udokumentowania materiału dowodowego w formie notatki służbowej 

A. Kamińska-Nawrot, Kontrola osobista – racjonalność ustawodawcy, „Studia nad Bez-
pieczeństwem” z. 2, 2017, s. 50.
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W wyniku przeprowadzonych w miesiącu październiku 2017 roku 
w Szkole Policji w Pile badań ankietowych wśród 213 policjantów służby 
kryminalnej przebywających na kursie specjalistycznym dla policjantów 
służby kryminalnej wykonującej czynności operacyjno-rozpoznawcze i do-
chodzeniowo-śledcze, na pierwszy plan wysunęły się dwa scenariusze postę-
powania. Pierwszy z nich przewiduje zakończenie kontroli osobistej i pod-
jęcie działań w kierunku zatrzymania osoby, drugi przewiduje przerwanie 
kontroli osobistej i przeprowadzenie w ramach czynności niecierpiących 
zwłoki przeszukania osoby, co pozwala na odpowiednie zabezpieczenie ma-
teriału dowodowego, ale niestety nie jest zgodne z obowiązującym stanem 
prawnym. To tylko dwa wyłaniające się z badań sposoby postępowania. 
Oprócz powyższych rozwiązań, pojawiły się także inne praktyki, co w rezul-
tacie pozwala stwierdzić, że osoba kontrolowana będzie w różny sposób in-
formowana o przysługujących jej prawach i ciążących na niej obowiązkach 
przez poszczególnych funkcjonariuszy Policji, a przecież ustawa o Policji 
i akty wykonawcze w zakresie wykonywania kontroli osobistej obowiązu-
ją wszystkich funkcjonariuszy Policji w równym stopniu. Nie ulega wątpli-
wości, że w sytuacji nieostrych zwrotów, organy interpretują je w trakcie 
stosowania prawa w różny sposób. Zdaniem Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego „Użycie przez prawodawcę tzw. wyrażeń nieostrych, zobowiązuje 
organ sprawujący kontrolę legalności decyzji, wydanych na postawie prze-
pisów używających takich określeń, do rozważenia, czy dokonana przez or-
gan administracji ocena okoliczności sprawy nie nosi cech dowolności lub 
nie przekroczyła dopuszczalnej granicy swobody interpretacji tych określeń 
na tle konkretnego stanu faktycznego”43.

Niestety z uwagi na luki w przepisach i tzw. luz decyzyjny zasada infor-
macji prawnej również będzie w różny sposób realizowana. Jednak trudno 
nie zgodzić się z twierdzeniem, że luz decyzyjny, który w niektórych dzia-
łaniach administracji może być korzystny, gdyż umożliwia racjonalizację 
działań, w innych sferach działania organów powinien być ograniczony 
do minimum lub w ogóle wyeliminowany. Dotyczy to sytuacji, w których 
organ wkracza w sferę praw i wolności obywatelskich44. Zdaniem J. Staro-
ściaka, sprawy będące na styku interesów obywatela i interesu społecznego, 

43  Orzeczenie NSA z dnia 26 maja 1981 r., SA 974/81.
44  Por. E. Ura, Działalność administracji w warunkach luzu decyzyjnego a gwarancje prawne 

ochrony praw i wolności obywatelskich, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w procesie trans-
formacji ustrojowej, praca zbiorowa pod red. H. Zięby-Załuckiej, Rzeszów 1997, s. 74 i nast.
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celem uniknięcia nieporozumień powinny być szczegółowo regulowane, 
bez możliwości interpretacji45. Zbyt szeroki luz decyzyjny może prowadzić 
do naruszenia zasady praworządności, w skład której wchodzi również za-
sada informacji prawnej46. Nie jest dopuszczalna taka interpretacja jakiego-
kolwiek przepisu prawa, który by naruszała zagwarantowane konstytucyj-
nie prawa obywatelskie lub była sprzeczna z ratyfikowanymi przez Polskę 
aktami międzynarodowymi, a także pozostawała w sprzeczności z innymi 
przepisami obowiązujących ustaw47.

Według A. Łopatki „akt prawotwórczy, aby mógł oddziaływać na po-
stępowanie adresatów, musi być dla nich zrozumiały, ale przede wszystkim 
musi być zrozumiały dla funkcjonariuszy prawa, którzy mają dbać o prze-
strzeganie przepisów prawnych48. Trudno mówić o realizacji zasady in-
formacji prawnej, o prawach i obowiązkach osoby kontrolowanej, zatrzy-
manej i dalszym toku postępowania z zatrzymanymi przedmiotami, gdy 
organ nie został wyposażony przez ustawodawcę w odpowiednie przepisy, 
a te które funkcjonują, kolidują z innymi aktami prawnymi. 

Trzeba przecież pamiętać, że zasada informacji prawnej ma zapewniać 
obywatelowi bezpieczeństwo w kontakcie z organem, którego działania 
powinny być przewidywalne i zgodne z ustawą szczególnie, gdy dotyczą 
konstytucyjnie chronionych praw. 

Dobitnie tę kwestię ujął B. Jastrzębski „Obywatel i każdy człowiek czu-
je się bezpieczny i wolny nie wtedy, gdy przysługują mu prawa określone 
w Konstytucji państwa i innych aktach prawnych, ale wtedy, gdy jego pra-
wa są urzeczywistniane i chronione przez odpowiednie organy i instytucje 
państwa (…) demokratycznego, a korzystanie z nich przez każdego oby-
watela jest faktycznie możliwe49

Nie wdając się w szczegółowe rozważania dotyczące form działania 
Policji, należy mieć na uwadze, że społeczeństwo ocenia działalność Poli-
cji przez pryzmat kryteriów moralnych. Środki władcze, którymi organy 

45  J. Starościak, Problemy współczesnej administracji, Warszawa 1972, s. 53–54.
46  Zob. S. Pieprzny, op. cit., s. 91, 93.
47  Wyrok NSA z dnia 26 listopada 1991 r. II SA 937/91, ONSA 1993, nr 1, poz. 10.
48  A. Łopatka, Kryteria jakości prawa, [w:] Jakość prawa, praca zbiorowa powstała w ra-

mach obchodów 40-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 1996, s. 29.
49  B. Jastrzębski, Źródła zagrożeń w realizacji funkcji państwa w zakresie bezpieczeństwa 

obywateli i porządku prawnego, [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa 
osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, praca zbio-
rowa pod red. W. Bednarka i S. Pikulskiego, Olsztyn 2000, s. 53.
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dysponują, z uwagi na swoje cechy, wyjątkowo sprzyjają krytyce zachowań 
organu, dlatego powinny być określane w sposób czytelny, jednoznaczny. 
W sytuacji zetknięcia się obywatela z organami Policji, powinien być on in-
formowany o przysługujących mu uprawnieniach i ciążących na nim obo-
wiązkach w sposób jak najbardziej klarowny, co może przyczynić się nie 
tylko do ograniczenia tej krytyki, ale nawet wzbudzić szacunek i zaufanie.

„Prawo nie jest własnością państwa ani elit politycznych, lecz wspól-
ną wartością obywateli, którzy w ramach słusznego prawa mogą skutecz-
nie realizować swe cele”50. Jak słusznie zauważa M. Zdyb normy prawne 
to nie tylko normy w postaci przedstawionej przez normatywistów, ale jest 
to ta „całość społeczna, która je ustanawia51.

Zdaniem E.J. Łętowskich „nieskuteczne, nieakceptowane prawo staje 
się (…) złym prawem, a ustawodawca łatwo naraża się na zarzut niera-
cjonalności, nieudolności czy nawet – w krańcowych przypadkach – nie-
etyczności postępowania”52. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż skutki takich 
uregulowań prawnych „odbijają się” na organach stosujących to prawo. 

Podsumowanie

Zasada informacji prawnej ma zastosowanie zarówno w stosunku do oso-
by przeszukiwanej w trybie przepisów kodeksu postępowania karnego, jak 
i do osoby kontrolowanej w ramach procedur administracyjno-porządko-
wych. Te dwie bardzo zbliżone do siebie czynności, stosowane są w opar-
ciu o tę samą przesłankę tj. w przypadku uzasadnionego podejrzenia po-
pełnienia czynu zabronionego, ale odmienne podstawy prawne. W różny 
sposób realizowane są też zasady, których zadaniem jest m.in. stworzyć 
odpowiednie warunki dla uczestników, którzy na styku z organem, powin-
ni być traktowani z należytą podmiotowością.

Pomimo tego, iż zasada informacji prawnej zakłada eliminację reguły 
ignorantia iuris nocet i powinna pełnić funkcję gwarancyjną oraz ochron-
ną, w odniesieniu do przepisów regulujących kontrolę osobistą doznaje 
ograniczeń, gdyż jest w różny sposób przez organy je stosujące pojmowa-
50  A. Turska, Prawo w społeczeństwie czasu zmiany systemowej, „Państwo i Prawo” nr 1, 

1997, s. 35.
51  M. Zdyb, Państwo prawa w perspektywie zaszłości historycznych oraz dokonujących 

się zmian, [w:] Współczesne problemy prawa publicznego, pod red. S. Fundowicza, Lu-
blin 1999, s. 21.

52  E. Łętowska, J. Łętowski, O państwie prawa, administrowaniu i sądach w okresie prze-
kształceń ustrojowych (szkice), Warszawa 1995, s. 53.
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na. Trudno jednak za taki stan rzeczy winić organy. Problem tkwi nie w ich 
złej woli, lecz w jakości przepisów, które organy zobowiązane są wykony-
wać w trakcie stosowania prawa. Oczywistym jest, iż ustawodawca nie jest 
w stanie ściśle określić przepisami prawa każdej sytuacji, ale w przypadku 
wkraczania w konstytucyjnie chronione prawa obywateli, takie uregulo-
wania powinny być możliwie jak najbardziej precyzyjne. „Niedopuszczal-
na jest wszelka instrumentalizacja faktów przez organ administracyjny, 
a także manipulacja faktami, dokonywana w celu obejścia prawa, jedno-
stronnej, urzędowej interpretacji prawa w celu ustalenia rozstrzygnięcia 
odpowiadającego jedynie pewnej opcji politycznej, stanowiska lub oficjal-
nej opinii w rozstrzyganej sprawie”53.

Zdaniem Sądu Najwyższego, we współczesnym państwie prawnym jed-
nym z podstawowych prawnych i politycznych zadań Konstytucji RP jest 
nie tylko określenie, jakie podstawowe prawa i wolności obywateli są za-
gwarantowane i chronione prawem, lecz także ustanowienie zasad jasnego, 
zrozumiałego i skutecznie działającego systemu postępowania organów 
władzy, administracji i sądownictwa, i to takiego systemu, który zostanie 
powszechnie zaakceptowany, jako przejrzysty, uczciwy i sprawiedliwy54.
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Abstract

Sense of security is a State of consciousness-the subject who thinks that 
feels calm, confident of survival or ownership. A sense of security so it is 
a personal, subjective, cognitive and emotional. In the case of human feel-
ing is mainly at the personal level.

Therefore, we can conclude that the sense of a complex and multi-fac-
eted constructor. As to ensure the safety of students is difficult. It is very 
important to face in a variety of life-threatening situation. Many school fa-
cilities in order to increase the sense of security to collaborate with the au-
thorities, inter alia, the police, fire department.

Key words: youth safety, sense of security

Abstrakt

Niniejszy artykuł skupia się na problematyce poczucia bezpieczeństwa 
młodzieży ponadgimnazjalnej. Badania miały charakter ilościowy i prze-
prowadzone zostały wśród młodzieży uczącej się w chojnickich szkołach. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo młodzieży, poczucie bezpieczeństwa
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Wstęp 

Szkoła to instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem 
i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz 
jej uczniowie i personel. Podstawową funkcją wychowawczą szkoły jest 
wychowanie społeczne, czyli kształtowanie kulturowe ucznia wedle norm 
etycznych, obowiązujących w danym społeczeństwie. Problem wychowa-
nia zawiera w sobie składnik nauczania, opieki i profilaktyki1. To opieka 
skupia się głównie na zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa. Oczywi-
ste jest to, że proces edukacyjny na szczeblu ponadgimnazjalnym nie jest 
prosty. Do szkół ponadgimnazjalnych trafia głównie młodzież w wieku 
16‒19 lat, okres dorastania w tym wieku bywa niełatwy i niesie ze sobą 
wiele problemów2. 

Bezpieczeństwo – przegląd definicji 

Termin bezpieczeństwo funkcjonuje w wielu dziedzinach naukowych po-
cząwszy od prawa, ekonomii, ekologii przez psychologię, socjologię koń-
cząc na wielu naukach wojskowych. Prężny rozwój nauk o bezpieczeń-
stwie w okresie po zimnej wojnie przyczynił się do tego, iż bezpieczeństwo 
doczekało się wielu różnych definicji. 

Ponadto, zmiany środowiska bezpieczeństwa na świecie, w szczególno-
ści w ostatnich dekadach ubiegłego i na początku XXI wieku przyczyni-
ły się do ewolucji rozumienia bezpieczeństwa. Panuje dość powszechna 
opinia, że dominujące przez wiele wieków tradycyjne rozumienie bezpie-
czeństwa, z bezkonkurencyjną rolą państwa i siły militarnej, w warunkach 
współczesnych traci swoją pozycję na rzecz szerszego postrzegania bezpie-
czeństwa, z podkreśleniem jego aspektów niemilitarnych3.

Z etymologicznego punktu widzenia pojęcie bezpieczeństwa pochodzi 
od łacińskich słów sine cura = seciuritas. Łacińskie sine oznacza w języ-
ku polskim „bez”, natomiast cura „zmartwienie”, „strach” czy też „obawę”. 
W dosłownym tłumaczeniu bezpieczeństwo można rozumieć jako brak 

1  Zob.: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. 2 rozsz., Wydawnictwo Akademickie 
„Żak”, Warszawa 1998, s. 383.

2  T. Biernat, J, Gierszewski, Poczucie bezpieczeństwa społecznego młodzieży w małym śro-
dowisku, Akapit, Toruń 2013, s, 5 i n.

3  Zob. L. Chojnowski, Wybrane zagadnienia ewolucji bezpieczeństwa, „Przedsiębiorczość 
i Zarządzanie”, 2009, Tom X, Zeszyt 6, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Zarządzania, Łódź 2009, s. 17.
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zmartwień, poczucia strachu czy obaw4. Natomiast etymologia polskie-
go rzeczownika „bezpieczeństwo” może być wiązana z „przymiotnikiem 
„bezpieczny”, a ten z wyrażeniem „piecza”, a dokładniej „bez pieczy”. Pie-
cza to opieka nad kimś lub nad czymś, która jest roztaczana, gdy poja-
wia się zagrożenie. W przeciwnym razie, jeśli komuś lub czemuś nic nie 
zagraża, wówczas nie wymaga opieki i pozostaje „bez pieczy”, czyli jest 
bezpieczny. Bezpieczeństwo odzwierciedla zatem stan bezpieczny, w więc 
taki, w którym nie jest wymagana piecza (jest to stan bez pieczy)”5. 

Pod pojęciem bezpieczeństwo ukryte są różnego rodzaju czynniki 
mające wpływ na jego odczuwanie. Zaliczamy do nich m.in.: poczucie 
stabilności życiowej, poczucie pewności siebie, wolność. Bezpieczeń-
stwo równocześnie wiąże się z zagrożeniem, które można podzielić 
na dwa typy: 
–  wewnętrzne  – zagrożenia wywołane stanem poczucie homeostazy; 

są one zależne np. od ludzi,
–  zewnętrzne – zagrożenia społeczno-materialne, wpływają one na uwi-

docznienie biedy, ubóstwa, wszelkich patologii (narkomania, alkoho-
lizm, przemoc w rodzinie)6.
W literaturze z zakresu bezpieczeństwa występuje wiele definicji tego 

pojęcia. Według Lecha Chojnowskiego, bezpieczeństwo oznacza pewność 
istnienia, posiadania, harmonijnego funkcjonowania i rozwoju podmiotu, 
wynikająca z braku zagrożeń lub z posiadania zdolności ochrony przed 
nimi 7. Podobnie definiuje bezpieczeństwo Andrzej Włodarek według 
którego to stan, w którym owe bezpieczeństwo daje pewność istnienia, 
gwarantuje ciągłość oraz daje motywację i szansę na rozwój. Jest to jedna 
z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty 
czegoś dla podmiotu szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacun-
ku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest 
naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową 

4  Zob.: K. Załucki, Rodzaje bezpieczeństwa w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględ-
nieniem bezpieczeństwa energetycznego. [w:] E. Trela-Mazur; Problemy bezpieczeństwa 
współczesnego świata, Opole 2009, s. 13‒25.

5  Zob. L. Chojnowski, Bezpieczeństwo. Zarys Teorii, Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2015, s. 12.

6  Zob.: G. Durka, M. Stefański, Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena pracy policji 
w percepcji mieszkańców Słupska, Słupsk 2008, s. 5.

7  Zob. L. Chojnowski, Bezpieczeństwo. Zarys Teorii, Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2015, s. 15.
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potrzebą państw i systemów międzynarodowych. Brak bezpieczeństwa ge-
neruje silny niepokój i poczucie zagrożenia8.

Należy również pamiętać o amerykańskim psychologu  – Abrahamie 
Maslowie, który opracował hierarchię potrzeb człowieka: potrzebę bezpie-
czeństwa rozumianą jako potrzebę pewności, stabilności, oparcia, opieki jak 
i wolności od strachu lęku czy też chaosu. Maslow umieścił ją na drugim 
miejscu, zaraz po potrzebach fizjologicznych. Dlatego też bezpieczeństwo 
jest rozumiane jako naczelna, podstawowa potrzeba każdej jednostki9.

Rys. 1 Bezpieczeństwo w hierarchii potrzeb człowieka

Fig. 1 Safety in the hierarchy of human needs

Źródło: http://lifementor.pl/wp-content/uploads/2011/05/maslov.jpg  
(dostęp: 13.05.2017)

Definiując bezpieczeństwo autorzy zwracają uwagę na jego związek 
z pojęciem zagrożenia. Sam źródłosłów, przywołany wyżej – „bez-pieczy” 
sugeruje, że stan zagrożenia był pierwotny w stosunku do stanu bezpie-

8  A. Włodarek, Problemy międzypokoleniowe a poczucie bezpieczeństwa, [w:] Edukacja 
dla bezpieczeństwa-bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, pod red. D. Czajkowska – 
Ziobrowska, A. Zduniak, Poznań 2007, s. 97‒98.

9  J. Gierszewski, Postrzeganie bezpieczeństwa na podstawie przeglądu definicji, w: Me-
todologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010. P. Sienkiewicz, 
M. Marszałek, H. Świeboda (red.), Warszawa 2010 t. 1; ), s. 89 i n..
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czeństwa. W zjawisku zagrożenia można wyróżnić aspekt subiektywny 
(istniejący tylko w sferze świadomościowej podmiotu), czyli poczucie czy 
postrzeganie swojej sytuacji jako stanu zagrożenia, oraz obiektywny odno-
szący się do realnie występującego zdarzenia i zjawiska, który wywołujące 
stan niepokoju i zagrażające podmiotowi bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo jako wartość

Określenie wartości odgrywa istotną rolę dla zrozumienia mechanizmów 
ludzkiego myślenia jak i działania. W głównej mierze pozwala zrozumieć, 
dlaczego jednostka ludzka dąży do pewnych stanów – np. do stanu bezpie-
czeństwa. Jednocześnie unika innych – np. stanu zagrożeń.

Bezpieczeństwo stanowi bardzo ważną wartość dla człowieka, dlatego 
też często jest poddawane analizie aksjologicznej. W ujęciu encyklopedycz-
nym wartości uznaje się jako kategorię aksjologiczną cechującą wszystko 
to co jest najcenniejsze i godne pożądania, co jest celem ludzkich pragnień.

W aspekcie filozoficznym wartości rozpatrywane są w sposób przed-
miotowy, zazwyczaj odnoszą się je do konkretnych rzeczy. J. Tischner kwe-
stię tę rozważa w odniesieniu do rzeczy, której „przysługują” dane wartości 
jak i w odniesieniu do jednostki ludzkiej10.

Filozoficzne argumentacje J. Tischnera ukazane zostały w sposób prze-
krojowy, który prowadzi do zasadniczej konkluzji, a mianowicie, że war-
tości stanowią ważny element życia społecznego człowieka, który pozwala 
mu na ocenę co jest dobre, a co złe, co jest dla niego bezpieczne, a co nie-
bezpieczne. Pozwalają w ten sposób na uniknięcie wielu zagrożeń, samo 
bezpieczeństwo, rozumiane jako stan wartości pozytywnych jest dla czło-
wieka czymś bardzo cennym, do czego dąży w toku swojego działania11.

Natomiast w pracach psychologicznych zwraca się szczególnie wagę 
na wpływ wartości na ludzkie przekonania oraz zachowania, zwracając 
głównie uwagę na to, iż są one ważnym ogniwem podejmowania decy-
zji czy realizowania innych wyborów. Wartości odzwierciedlają bowiem 
pytanie, jak trzeba postępować, do czego należy dążyć lub co jest wysoce 
pożądane z jednostkowego i ogólnego punktu widzenia.

Istnieją bowiem zależności, jakie rzeczy czy zdarzenia są uznawane 
za wartościowe dla człowieka. Dlatego też można wyodrębnić kilka od-
mian osobowości ludzkiej u których dana wartość kształtuje swoisty układ 

10  J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków, 1982, s. 483.
11  L.F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa, Difin, 2012, s. 121‒122.
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hierarchiczny nazywany systemem wartości, który jest istotnym sterow-
nikiem ludzkiego zachowania. Zwrócić należy również uwagę na zakres 
ludzkich potrzeb – głównie potrzeby bezpieczeństwa. Dla jednych ludzi 
ważne są dobra materialne, dla drugich władza, a jeszcze dla innych wie-
dza, a dokładniej chęć jej pozyskiwania. Brak możliwości zaspokojenia 
tych potrzeb prowadzi do frustracji, rodzi lęk, wpływa w sposób negatyw-
ny na poczucie własnego bezpieczeństwa.

Jest wiele definicji wartości. Zespojone ze sobą lepiej obrazują pro-
blem bezpieczeństwa jako wartości istotnej dla danej jednostki społe-
czeństwa. Bezpieczeństwo jako wartość cechuje bowiem spokój, nie-
zawodność czy też pewność; dookreśla potrzeby podmiotu – pokazuje 
możliwości ich zaspokojenia.

Bezpieczeństwo jako potrzeba 

Wcześniej zasygnalizowano jak ważne są wartości, które odgrywają klu-
czową rolę w stosunku do potrzeb. Jak wiadomo potrzeby stanowią źródło 
aktywności podmiotu. Rozpatruje się je wielokrotnie na gruncie psycho-
logicznym, gdzie człowiek stanowi główny punkt odniesienia.

Mówiąc o potrzebach głównie skupiamy się na naukach o bezpieczeń-
stwie, w których bardzo często nawiązuję się do wspomnianej wcześniej 
teorii A. Maslowa, ze względu na to, iż Maslow w swojej koncepcji ewi-
dentnie wyeksponował potrzebę bezpieczeństwa jako jedną z najważniej-
szych potrzeb. Opracował pierwszą kompleksową teorię odnoszącą się 
do potrzeb ludzkich. Według A. Maslowa potrzeby fizjologiczne są najsil-
niejsze ze wszystkich potrzeb. 

Rozważając zagadnienie potrzeb rozpatrywanych w perspektywie bez-
pieczeństwa należy wspomnieć o teorii C. Alderfera, który dokonał po-
działu potrzeb na trzy kategorie12:
– egzystencjalne (uważane są za odpowiednik potrzeb fizjologicznych 

oraz potrzeb bezpieczeństwa Maslowa),
– powiązań społecznych,
– rozwoju.

Alderfer był odmiennego zdania niż Maslow. Uważał on, że potrzeby 
wyższego rzędu nie są zaspokojone, powracają te niższe. 

12  R. W., Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2012, s. 521‒523.
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Rys. 2. Bezpieczeństwo człowieka według Maslowa i Alderfera

Fig. 2 Human safety according to Maslow and Alderfer

Źródło: opracowanie A. Urbanek, Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpie-
czeństwa, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2013, s. 26. 

Według Maslowa jednostka przechodziła na kolejny poziom w hierar-
chii potrzeb w miarę zaspokajania kolejnych potrzeb. Natomiast według 
Alderfera jednostka może być motywowana kilkoma kategoriami potrzeb 
w tym samym czasie.

Maslow utrzymywał, że jednostka pozostaje na jednym poziomie hie-
rarchii tak długo, aż dana kategoria potrzeb nie zostanie zaspokojona. Z ko-
lei teoria ERG uwzględnia element frustracji i regresji. Zwolennicy teorii 
ERG podkreślali jej elastyczność, a także wartość twierdzeń mówiących 
o zmniejszaniu frustracji w przypadku niemożliwości zaspokajania po-
trzeb z określonego poziomu. Na przykład twierdzenie o frustracji pozwa-
la nauczycielom-wychowawcom lepiej reagować na potrzeby uczniów.13

Inna teoria, której autorem był Dawid McClelland również korespon-
dowała ściśle z teorią Maslowa. McClelland wyszedł jednak z założenia, 
że ludzie nabywają potrzeby poprzez własne doświadczenie, i że to śro-

13  M Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawni-
czy ABC, Kraków 2000, s. 51 i n.
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dowisko, w którym żyją, determinuje stan ich potrzeb, które układają się 
w trzy główne grupy motywatorów potrzeb: władzy; afiliacji i osiągnięć.

Poczucie bezpieczeństwa – aspekty definicyjne i charakterystyka

Terminologia poczucia bezpieczeństwa często występuje w społecznych ba-
daniach nad bezpieczeństwem. Wielokrotnie powiązana jest z opisem sta-
nu bezpieczeństwa zbiorowości ludzkich. Żeby zaznajomić się z istotą tego 
procesu, należy odpowiedzieć sobie na pytanie: Czym jest samo poczucie?

W aspekcie psychologicznym termin ten jest często stosowany za-
miennie z pojęciami: uczucie, przeżycie, odczuwanie. Poczucie mimo tak 
wszechstronnego stosowania nie jest pojęciem łatwym do wyjaśnienia. 
Według słownika psychologicznego poczucie bezpieczeństwa to głównie 
poczucie niezależności od strachu oraz lęku, zwłaszcza na tle zaspokojenia 
teraźniejszych oraz przyszłych potrzeb jednostki14.

Poczucie bezpieczeństwa jest zgodne z teorią piramidy potrzeb według 
Maslowa, jest terminem znacznie mniej rozległym aniżeli samo bezpie-
czeństwo. Określane jest często jako subiektywne odczucie każdego czło-
wieka odnoszące się do realizacji różnego rodzaju potrzeb dotyczących 
bezpieczeństwa15, zalicza się do kategorii psychologicznych – faktem jest 
to, iż człowiek jest istotą społeczną, która jest wpisana na stałe w przestrzeń 
życiową, w której uwzględnić możemy zależności społeczno-kulturowe 
oraz społeczne. Wyróżniamy przez to cztery poziomy bezpieczeństwa16:
– intrapersonalny (wewnętrzny) – dotyczy sposobu, w jaki jednostka po-

strzega własne bezpieczeństwo,
– interpersonalny – dotyczy bezpośredniego kontaktu jednostki ze społe-

czeństwem,
– grupowy – dotyczy relacji jednostki z grupą,
– społeczny – dotyczy poczucia bezpieczeństwa zbiorowego.

Ewa Marciniak uważa, że poziomy bezpieczeństwa są ze sobą powiąza-
ne i od siebie zależne. Definiuje ona poczucie jako fizyczne jak i psychicz-

14  A. S. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 508.
15  I. Korcz, Inteligencja emocjonalna – gwarantem bezpieczeństwa i determinantą rozwoju 

uczniów, Poznań 2007, s. 107‒109.
16  E. M. Marciniak, Psychologiczne aspekty poczucie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo 

państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Warszawa 2009, s.59.
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ne poczucie spokoju oraz pewności, które narodziło się w wyniku bra-
ku zdarzeń niebezpiecznych. Co ważniejsze w aspekcie przedmiotowym 
struktura poczucie bezpieczeństwa jest kształtowana przez dynamiczny 
układ kilku poczuć17.

Powyższe rozważania należy rozpatrywać z uwzględnieniem relacji: 
poczucie bezpieczeństwa – poczucie niebezpieczeństwa.

Rys. 3 Rodzaje poczucia bezpieczeństwa – niebezpieczeństwa

Fig. 3 Types of a sense of security – danger

Źródło: opracowanie: A. Urbanek; Podstawy bezpieczeństwa państwa. Wymiar społeczno
-polityczny, Wydawnictwo Społeczno-Prawne w Słupsku, Słupsk 2013.

Wiele czynników ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Pewna ich 
część posiada charakter społeczny, inna psychiczny a jeszcze inna jest za-
leżna od kontekstu sytuacyjnego. Bardzo ważna rolę odgrywają uwarun-
kowania systemowe. Samo poczucie bezpieczeństwa jest zależne od tego 
w jakim systemie politycznym dana jednostka żyje.

17  E.M. Marciniak, Personalizacja polityki w perspektywie psychologii, „Zeszyty Naukowe” 
nr 2 (64), Warszawa 2011, s.48.
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Omówienie wyników przeprowadzonych badań 

Wieloaspektowość oraz wielowymiarowość bezpieczeństwa stanowią in-
terdyscyplinarny przedmiot badań. 18 Opierając się na metodzie triangula-
cji dane wtórne otrzymano w wyniku badań własnych przeprowadzonych 
w postaci anonimowej ankiety odnoszącej się do poczucia bezpieczeństwa 
młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta 
Chojnice. Ankieta składała się z pięciu pytań zamkniętych, ponadto poni-
żej należało wskazać płeć oraz wiek. W badaniu wzięło udział dwudziestu 
uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie 
miasta Chojnice. 

Z opracowanych danych wynikało, że 60% respondentów czuje się bez-
piecznie w swojej szkole. Jest to niewątpliwie pozytywna informacja. Jed-
nakże pozostała część badanych uczniów – 40% nie czuje się bezpiecznie 
w szkole, do której uczęszcza. 

Wykres 1: Czy czuje się Pan/i bezpiecznie w swojej szkole?

Graph 1: Do you feel safe in your school?

Źródło: opracowanie własne.

18  Zob. T. Biernat. J. Gierszewski, Środowiskowe uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa 
społecznego młodzieży. Casus Chojnic [w:] Wielowymiarowość bezpieczeństwa środo-
wiska wychowawczego, [red.] T. Biernat., J. Gierszewski, Chojnice 2015, s. 11 i n.
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Kolejne pytanie odnosiło się do sytuacji kiedy występuje zagrożenie, 
a dokładniej do tego czy uczeń wie gdzie szukać pomocy w trudnych sytu-
acjach zagrażających. Większość badanych osób wie, gdzie szukać pomo-
cy, natomiast jest mały odłamek osób, które niestety nie wiedzą do kogo 
mogą się zgłosić podczas występowania jakiekolwiek zagrożenia. 

Wykres 2: Czy wie Pan/i gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia?

Graph 2: Do you know you where to get help in an emergency situation?

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie jak często dzieje się coś złego w szkole, uczniowie w 70% 
wskazali odpowiedź, że rzadko, jest to dobra informacja, która świadczy 
o tym, że w szkołach respondentów nie często występują sytuacje zagra-
żające życiu, zdrowiu. Aczkolwiek 30% zaznaczyło odpowiedź, że trudno 
powiedzieć czy na terenie ich szkoły występują jakiekolwiek zagrożenia. 
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Wykres 3: Jak często dzieje się coś złego w Pana/Pani szkole?

Graph 3: How often does something wrong in your school happen?

Źródło: opracowanie własne.

Poniższy diagram ilustruje ocenę stanu bezpieczeństwa w szkołach. 
Zauważyć można, iż bezpieczeństwo w tych szkołach jest na wysokim po-
ziomie. Prawie 80% uczniów ocenia stan jako bardzo dobry, tylko 21% 
ankietowanych uważa, że w szkole jest dostatecznie bezpiecznie.

Wykres 4: Jak ocenia Pan/i stan bezpieczeństwa w swojej szkole?

Graph 4: How do you evaluate and security status in your school?

Źródło: opracowanie własne.
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Uczniowie zostali zapytani czy ich szkoła potrafi zagwarantować im od-
powiednie poczucie bezpieczeństwa. 58% badanych uważa, że szkoła po-
trafi sprostać zadaniu i zagwarantować bezpieczeństwo swoim uczniom, 
niestety aż 26% twierdzi, że szkoła nie jest w stanie zapewnić gwarancji 
poczucia pewności bezpieczeństwa. Ankietowani w 16% wskazali, że nie 
mają zdania na ten temat, nie wiedzą, czy szkoła może zapewnić jakiekol-
wiek bezpieczeństwo.

 

Wykres 5: Czy Twoja szkoła gwarantuje Ci poczucie bezpieczeństwa?

Graph 5: Does your school guarantee you a sense of security?

Źródło: opracowanie własne.

W ankiecie wzięły udział w większości kobiety, które stanowiły aż 70% 
badanych osób, pozostali ankietowani to mężczyźni. Respondenci repre-
zentowali różne grupy wiekowe. Największy odsetek, bo aż 95% stanowili 
uczniowie w wieku 16‒19 lat. 
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Wykres 6: Płeć ankietowanych.
Graph 6: Sex of respondents.
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 7: Wiek respondentów.

Graph 7: Age of respondents.

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania wskazują, że młodzież ponadgimnazjalna 
w Chojnicach czuje się stosunkowo bezpiecznie w swojej szkole. Jednakże 
należałoby wzmocnić różnego rodzaju działania zmierzające do wzrostu 
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poczucia bezpieczeństwa. Przebadana grupa młodzieży stanowi zaled-
wie odłamek liczby uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Chojnicach. 
Otrzymane wyniki badań się niezmiernie ważne, ponieważ coraz częściej 
mówi się, o tym, że młodzież w polskich szkołach nie czuję się bezpiecz-
nie, że szkoły nie są w stanie zagwarantować im poczucia bezpieczeństwa.

Reasumując poczucie bezpieczeństwa to stan świadomościowy pod-
miotu, który uważa, że odczuwa spokój, ma poczucie pewności przetrwa-
nia i swobodnego rozwoju. Poczucie bezpieczeństwa, więc ma charakter 
podmiotowy, subiektywny, poznawczy oraz emocjonalny. W przypadku 
młodego człowieka poczucie kształtuje się głównie na poziomie osobni-
czym. Dlatego też można stwierdzić, że poczucie jest konstruktorem zło-
żonym, wieloaspektowym i wieloczynnikowym.

Samo zapewnienie bezpieczeństwa uczniom jest trudne. Wiele placówek 
szkolnych by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa nawiązują współpracę 
z instytucjami bezpieczeństwa m.in. z Policją, strażą miejską czy pożarną.

Szkoła to jedno z najważniejszych środowisk wychowawczych mło-
dzieży, które przygotowuje młodzież do radzenia sobie w sytuacjach za-
grożenia i powinno dawać poczucie bezpieczeństwa. 
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Abstract

Poland’s membership in the North Atlantic Treaty Organization influ-
enced the change of the national security system of our country. Impor-
tant transformations took place primarily in foreign and economic policy 
as well as in the sphere of military security of Poland. The Armed Forces 
of the Republic of Poland, functioning so far mainly in the state defense 
system, faced the task of participating in the collective defense system 
of NATO and were prepared to carry out stabilization and preventive tasks 
during peace and emergency response tasks during the war, including tasks 
carried out also outside the country. In the article, the author undertook 
an attempt to analyze the nature of involvement in the conflict on the terri-
tory of Kosovo of the Polish Armed Forces as part of the KFOR operation. 
In its analysis, it took into account the scope and nature of the participa-
tion of the Polish military contingent in the KFOR operation and attempt-
ed to define its role in building security in Kosovo.

Key words: Yugoslavia, Kosovo, Armed Forces of the Polish Republic, 
conflict, military contingent, NATO, KFOR.
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Abstrakt

Przynależność Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego wpłynęła na zmia-
nę systemu bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Istotne przeobra-
żenia dokonały się przede wszystkim w polityce zagranicznej, gospodar-
czej, jak również w sferze bezpieczeństwa militarnego Polski. Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonujące do tej pory głównie w systemie 
obronności państwa, stanęły przed zadaniem udziału w systemie obrony 
kolektywnej w ramach NATO i zostały przygotowane do realizowania za-
dań o charakterze stabilizacyjnym i prewencyjnym w czasie pokoju oraz 
zadań reagowania kryzysowego podczas wojny, w tym zadań realizowa-
nych również poza granicami kraju. W artykule, Autorka podjęła się próby 
analizy charakteru zaangażowania w konflikt na terytorium Kosowa Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach operacji KFOR. W swo-
jej analizie uwzględniła zakres i charakter udziału polskiego kontyngentu 
wojskowego w operacji KFOR oraz podjęła się próby określania jego roli 
w budowaniu bezpieczeństwa w Kosowie. 

Słowa kluczowe: Jugosławia, Kosowo, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Pol-
skiej, konflikt, kontyngent wojskowy, NATO, KFOR.

Wstęp

Lata 90 XX. wieku obfitowały w wydarzenia o charakterze militarnym za-
równo o zasięgu regionalnym jak i globalnym. Wydarzenia te były między 
innymi wynikiem bezradności międzynarodowych instytucji bezpieczeń-
stwa, narastających antagonizmów pomiędzy mieszkańcami państw byłe-
go bloku komunistycznego i upadku „żelaznej kurtyny”. 

W 1989 r. we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej nastą-
piły przemiany, zwane Jesienią Ludów1. W wyniku transformacji krajów 
byłego bloku wschodniego upadły totalitarne rządy i odsunięto od władzy 
ugrupowania komunistyczne, skutkiem czego mieliśmy do czynienia mię-
dzy innymi ze zjednoczeniem Niemiec, rozpadem Związku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich (ZSRR), czy też rozpadem Czechosłowacji2. 
Wraz z upadkiem ZSRR, na świecie zapanował nowy ład międzynarodo-

1  A. Burakowski, P. Ukielski, 1989 – Jesień Narodów, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009, 
s. 150. 

2  Tamże, s. 160.



181

SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ…

wy, zniknął dwubiegunowy podział świata, czego ostatecznym efektem 
było zakończenie zimnej wojny. 

Upadek komunizmu i bloku sowieckiego wpłynął również w istotny spo-
sób na nową architekturę środowiska międzynarodowego w Europie. W tej 
nowej architekturze nie było już miejsca dla Socjalistycznej Federacyjnej 
Republiki Jugosławii, która rozpadła się na pięć państw, a procesowi temu 
towarzyszyła fala przemocy oraz konfliktów zbrojnych3. Konflikty na terenie 
byłej Jugosławii były po drugiej wojnie światowej wyciszane przez komuni-
styczne władze, przez co w latach 90. zaczęły wybuchać ze zdwojoną siłą, 
przybierając postać konfliktów niezmiernie brutalnych i nieprzewidywal-
nych w swoim przebiegu, w których dochodziło często do aktów ludobój-
stwa (a z czym mieliśmy do czynienia chociażby w Kosowie)4. Nic i nikt nie 
był w stanie pogodzić zwaśnionych stron, a rządzące tam radykalne, często 
nacjonalistyczne ugrupowania polityczne, tylko „podżegały” do nienawiści 
o podłożu narodowym, etnicznym czy religijnym. 

Wyżej wymienione wydarzenia skłoniły organizacje międzynarodowe 
do podjęcia mediacji i próby pogodzenia zwaśnionych państw, czego efek-
tem była organizacja operacji pokojowych na Bałkanach5. 

Złożoność tych konfliktów sprawiła, że w skonfliktowane regiony za-
częto kierować siły policyjne, siły zbrojne, a także cywilnych ekspertów. 
Istotną rolę w powyższych operacjach pokojowych odegrała Polska, stąd 
też przedmiotem rozważań w niniejszym artykule stała się analiza i ocena 
roli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w budowaniu bezpieczeństwa 
i pokoju w Kosowie i znaczenia tej misji dla Polski.

Polskie kontyngenty wojskowe w rozwiązywaniu konfliktów 
na świecie

Rzeczypospolita Polska w wyniku przeobrażeń mających swój począ-
tek w 1989 roku przyłączyła się do operacji pokojowych z dużym zaan-

3  A. Urbanek, Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa i jego uwarunkowania, 
[w:], A. Urbanek (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Teoria, strategia, system, 
Słupsk 2012, s. 101‒102.

4  Szerzej na temat mechanizmów prowadzących do brutalizacji konfliktów zbrojnych 
i eksterminacji: A. Urbanek, Bezpieczeństwo ideologiczne – ochrona społeczeństwa przed 
wrogimi ideologiami, [w:] A. Urbanek (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa, Aspek-
ty społeczno-ideologiczne, Słupsk 2013, s. 61‒88.

5  G. Ciechanowski, Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach pokojowych 1990 – 1999, 
Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2010, s. 11. 
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gażowaniem, a lata 90. ubiegłego wieku zadecydowały w dużym stopniu 
o zmianach w strukturze naszego narodowego systemu bezpieczeństwa. 
Był to okres, w którym Polska dążyła do włączenia się w struktury Unii 
Europejskiej i NATO. Nic w tym dziwnego, bowiem wówczas obie te orga-
nizacje były postrzegane przez międzynarodowe środowisko, jako główny 
gwarant globalnego bezpieczeństwa6. Jednakże rok 1989 nie oznaczał dla 
Polski dopiero początku udziału w operacjach pokojowych, czy też nie był 
zupełnie nowym wyzwaniem w zakresie wydzielania na potrzeby operacji 
pokojowych polskich kontyngentów wojskowych. Polska posiadała już bo-
wiem dość bogate doświadczenie związane z udziałem w ważnych misjach 
i operacjach pokojowych, wypełniając w przeszłości zadania mandatowe, 
głównie w imieniu ONZ, w konfliktotwórczych regionach świata. Polskie 
siły zbrojne brały między innymi czynny udział w Komisjach Rozejmo-
wych7 (zob. tab. 1).

Możliwość zdobycia doświadczenia, a także wiedzy o złożoności współ-
czesnych konfliktów zbrojnych oraz zasad organizacji misji pokojowych 
poza granicami kraju były dla żołnierzy ówczesnego Wojska Polskiego 
wręcz bezcenne. Aktywność i praca w międzynarodowych komisjach ro-
zejmowych w Korei, Indochinach, Nigerii i Wietnamie pokazały, że Pol-
ska jest państwem godnym zaufania, niezawodnym sojusznikiem, dobrze 
współpracującym z innymi krajami w ramach operacji pokojowych8.

Udział naszych rodzimych sił zbrojnych w działaniach poza granicami 
kraju, rozpoczęty przed 1989 rokiem, trwa do dzisiaj. Polska od wielu lat ak-
tywnie uczestniczy w utrzymaniu międzynarodowego porządku i bezpie-
czeństwa. Wraz z zakończeniem II. wojny światowej niespełna 64 000 żoł-
nierzy oraz pracowników WP zaangażowało się w 66 operacji pokojowych 
i misji stabilizacyjnych prowadzonych na terytorium 39 państw. Wojsko 
Polskie brało udział w dwóch rodzajach misji:

1. Operacjach utrzymania pokoju.
2. Operacjach stabilizacyjnych i wymuszania pokoju9.

6  B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, 
s. 215. 

7  G. Ciechanowski, Polskie Kontyngenty Wojskowe…, wyd. cyt., s. 40. 
8  K. Andrzejewski, Wnioski z operacji prowadzonych poza granicami kraju, „Przegląd 

Logistyczny”, 3/2008.
9  J. Kajetanowicz, Wojsko Polskie w operacjach utrzymania bezpieczeństwa międzynarodo-

wego 1973 – 2008, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2009 – 2010, s. 152. 
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Jak podkreśla się w publikacjach dotyczących chociażby konfliktu 
kosowskiego: „Aktywność, profesjonalizm i dobrze wykonywane zadania 
przez żołnierzy WP zostały wysoko docenione przez organizacje między-
narodowe zajmujące się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a to było 
skutkiem zwiększonego zaufania dla RP”10. Ten przykład pokazuje, że pol-
skie kontyngenty wojskowe odegrały istotną rolę nie tylko w zapewnia-
niu bezpieczeństwa w rejonach objętych konfliktami, ale również w bu-
dowaniu wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej za granicami kraju. 

Operacje pokojowe odgrywają ważną rolę w budowaniu i utrwala-
niu pokoju w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa. Pomimo 
zakończenia okresu zimnej wojny ilość i groźba konfliktów zbrojnych 
na świecie wcale nie zmalała, a pojawiły się nowe zagrożenia, jak chociaż-
by terroryzm międzynarodowy, konflikty hybrydowe czy cyberzagro-
żenia, przez co rola misji międzynarodowych z udziałem Polski będzie 
w dalszym stopniu wzrastać, a ich ilość i częstotliwość będzie się zwięk-
szać, stąd warto problem ten poddawać szczegółowej analizie i ocenie11. 

Szczególną rolę w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego odgrywa Organizacja Narodów Zjednoczonych, która 
wypełnia tą funkcję głównie poprzez swój organ – Radę Bezpieczeń-
stwa. W sytuacji stwierdzenia zagrożenia lub naruszenia pokoju bądź 
aktu agresji Rada Bezpieczeństwa udziela zaleceń lub decyduje, jakie 
środki należy zastosować, aby utrzymać lub przywrócić międzynarodo-
wy pokój i bezpieczeństwo. Mogą to być środki niewymagające użycia 
siły zbrojnej, takie jak zerwanie stosunków gospodarczych czy dyplo-
matycznych. Jeżeli środki niemilitarne okażą się niewystarczające, Rada 
Bezpieczeństwa może podjąć decyzję o użyciu sił zbrojnych w formie 
demonstracji siły czy blokady, a także w innych rodzajach operacji po-
wietrznych, morskich i lądowych, sił wydzielanych przez członków Na-
rodów Zjednoczonych12.

10  P. Pawłowski, Misje pokojowe i operacje stabilizacyjne sił zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej na początku XXI wieku: przesłanki i głosy krytyczne, Polska Akademia Nauk, 
Lublin 2010, s. 95. 

11  K. Hołdak, A. Konarzewska, Afganistan, Irak, Czad – co mamy z misji? Bilans zysków 
i strat. Perspektywy, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 7 – 8/2008. 

12  L. Chojnowski, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty instytucjonalne i orga-
nizacyjne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2017, 
s. 126. 
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Rola i miejsce Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w KFOR

Jak wspomniano wcześniej, Polska ma dość bardzo bogate doświadczenie 
w prowadzeniu operacji pokojowych. Obecny bilans udziału w misjach 
poza granicami państwa to: około 64 tysięcy żołnierzy, a także pracowni-
ków zaangażowanych we współpracę cywilno-wojskową (CIMIC), biorą-
cych udział w 66 misjach i operacjach pokojowych. 

Podstawę prawną zaangażowania Wojska Polskiego w działaniach poza 
terytorium państwa stanowi Konstytucja RP, zgodnie z którą Rzeczpospo-
lita Polska ma za zadanie przestrzegać obowiązującego prawa międzyna-
rodowego13. Do wykorzystania Sił Zbrojnych RP poza granicami Polski 
odnosi się ściśle art. 117, zgodnie z którym, Prezydent RP na wniosek 
Rady Ministrów decyduje o użyciu oddziałów wojskowych, przedłużeniu 
lub zredukowaniu ich pobytu poza granicami kraju.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi procedurami i umowami, Polska 
jako członek NATO jest zobligowana do wyznaczenia odrębnych jednostek 
Wojska Polskiego, które biorą między innymi udział w prowadzonej za po-
mocą sił międzynarodowych operacji w Kosowie. Warto zauważyć, że Polska 
jest zaangażowana w poprawę i utrzymanie bezpieczeństwa międzynaro-
dowego, działając pod auspicjami ONZ, EU, OBWE oraz NATO. Istotnym 
czynnikiem, który pozwolił na zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w Kosowie 
był program Partnerstwo dla pokoju, w ramach którego Wojsko Polskie było 
już wcześniej obecne na Bałkanach. Zdobyte doświadczenie, a także znajo-
mość środowiska bałkańskiego było bezcenne dla skuteczności misji. 

Decyzja o wysłaniu wojsk KFOR do Kosowa została podjęta po nie-
powodzeniu „misji ostatniej szansy” specjalnego wysłannika ze Stanów 
Zjednoczonych, Richarda Holbrooke’a, w obliczu grożącego na dużą skalę 
kryzysu humanitarnego, który zaistniał w efekcie ciągłych walk pomię-
dzy Armią Wyzwolenia Kosowa i wojskowo-policyjnymi oddziałami Ser-
bii i Czarnogóry. W marcu 1999 w obliczu groźby rozszerzenia konfliktu 
na cały region, NATO podjęło decyzję o rozpoczęciu kampanii powietrz-
nej przeciw armii oraz oddziałom paramilitarnym rządu Jugosławii, który 
oskarżany był o poważne represje wobec cywilnej ludności kosowskich 
Albańczyków. Efektem trwającej 78 dni operacji było podpisanie Wojsko-
wego Porozumienia Technicznego między NATO oraz dowództwem ju-
gosłowiańskim i utworzenia Sił Pokojowych w Kosowie (Kosovo Force).

13  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1998 roku uchwalona przez 
Zgromadzenie Narodowe (Dz. U. z 1997r., nr 78, poz. 483).
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Prawną podstawę misji stanowi Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 1244 z 10 czerwca 1999 roku. Natomiast udział polskich sił zbroj-
nych regulowały:
1.  Postanowienie Prezydenta RP z dnia 18 czerwca 1999 roku o użyciu 

Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych w Kosowie,
2.  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 66/ORG z 16 czerwca 

1999 roku w sprawie warunków i trybów użycia siły przez PKW KFOR,
3.  Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 67/ORG 

z 16 czerwca 1999 roku w sprawie użycia Sił Zbrojnych RP w operacji 
KFOR w Kosowie.
Polska wyznaczyła do udziału w misji 18. Batalion Desantowo – Sztur-

mowy z Bielska Białej utworzony z 6. Brygady Desantowo – Szturmowej. 
Pierwsza zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) wynosiła 
około 900 żołnierzy Wojska Polskiego, 750 żołnierzy służb specjalnych 
oraz 150 żołnierzy Narodowego Elementu Zaopatrzeniu (NEZ). PKW 
dotarł do Kosowa 1 lipca 1999 r. i został skierowany na początku do sek-
tora amerykańskiego14. Głównym obszarem działania polskiego KFOR 
były i są nadal tereny położone w północnym Kosowie, zamieszkałe 
przez mniejszość serbską, czyli gminy: Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok 
i Zvećan. Batalion został dyslokowany w sektorze, nad którym odpowie-
dzialność przejęła amerykańska 1. Dywizja Piechoty.

Do służby w tym zapalnym punkcie Europy wyznaczono również żoł-
nierzy 10. Batalionu 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, 
którzy stanowili odwód strategiczny Naczelnego Dowództwa Połączonych 
Sił Zbrojnych NATO w Europie i znajdowali się w gotowości do wsparcia 
działań operacji pokojowych działających na terenie Bośni i Hercegowiny 
oraz Kosowa. Od połowy maja 2000 roku 10. Batalion przejął od Wło-
chów południową część Kosowskiej Mitrivicy. Posterunki jednostki biegły 
wzdłuż rzeki Ibar, dzielącej miasto na część serbską i albańską.

Pierwszym zadaniem PKW było utworzenie bazy operacyjnej, z któ-
rą Polacy od samego początku misji mieli sporo problemów. Pierwotnie 
jako miejsce bazy wyznaczono cementownię, która została zbombardowa-
na przez wojska USA. Nowa baza całkowicie nie spełniała podstawowych 
wymogów bezpieczeństwa, stąd też dowódca pierwszej zmiany PKW 
w KFOR  – mjr Roman Polko, osobiście znalazł odpowiednie i co naj-
ważniejsze bezpieczne miejsce na utworzenie polskiej bazy operacyjnej. 
14  D. Kozerawski, Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947 – 1967, Warsza-

wa 2005, s. 107. 
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O tym miejscu mówił tak: „To było doskonałe miejsce o centralnym poło-
żeniu w strefie z ułatwionym dostępem do głównych miejsc komunikacji. 
Daleko położone od miejsc zamieszkania ludności co dodatkowo dało po-
czucie bezpieczeństwa. Był tylko mały minus – cały ten teren był zaminowa-
ny i znajdowały się na nim niewybuchy, wojska sojusznicze po wcześniejszej 
prośbie sprawdzili ten rejon, ponieważ polscy saperzy jeszcze nie dojechali15”.

Podstawowe zadania jakie otrzymał do wykonania polski batalion to: 
– nadzór nad postępującym przebiegiem demilitaryzacji,
– rozminowywanie, usuwanie niewybuchów na szlakach komunikacyjnych,
– kontrola ruchu granicznego,
– monitorowanie i rozpoznawanie zagrożeń nad wyznaczonym sektorem,
– eskortowanie konwojów niosących pomoc humanitarną16. 

Ponadto batalion miał za zadanie przeciwdziałanie przestępczości, 
a także wspieranie miejscowych władz i sił porządkowych w utrzymaniu 
porządku publicznego.

10 lipca 2000 roku w Kosowie rozpoczął służbę Polsko – Ukraiński Ba-
talion Sił Pokojowych (POLUKRBAT). POLUKRBAT był następcą 18. Ba-
talionu Desantowo – Szturmowego i został wydzielony z polskiej strony 
ze składu 14. Brygady Pancernej Ziemi Przemyskiej i 310. Pułku Zmechani-
zowanego z Jaworowa. Batalion liczył 748 żołnierzy. Zadania jakie musieli 
wykonywać to między innymi:
– monitorowanie przestrzegania porozumień traktatu międzynarodowego,
– nadzór nad wprowadzaniem ładu i porządku prawnego,
– wsparcie na rzecz pomocy humanitarnej,
– wsparcie organizacji cywilnych,
– rozminowywanie, usuwanie niewybuchów na głównych szlakach komu-

nikacyjnych,
– całodobowa ochrona cerkwi w Kacanikach,
– zabezpieczanie dróg przez które przejeżdżały pojazdy z zaopatrzeniem 

dla KFOR,
– całodobowa ochrona kościołów w miejscowościach takich jak: Gornija, 

Bitinja, Gotovusa, Sevce, Berevce i Brezovica,
– całodobowa ochrona i patrolowanie przejść granicznych,
– demonstracja siły militarnej KFOR17.

15  M. Łukaszewicz, R. Polko, Gromowładny, Warszawa 2005, s. 181. 
16  C. Kącki, Siły wielonarodowe do misji pokojowych, Warszawa 2003, s. 137. 
17  A. Rozbicki, Pierwsze spostrzeżenia ze współpracy cywilno-wojskowej, „Przegląd Wojsk 

Lądowych”, 2/2001, s. 83. 
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W misji KFOR działalność rozpoczęła także sekcja współpracy cy-
wilno-wojskowej (CIMIC), która prowadziła między innymi działania 
polegające na normalizacji stosunków pomiędzy zwaśnionymi stronami. 
Sekcja współpracowała z organizacjami humanitarnymi takimi jak Cari-
tas Polska oraz Polska Akcja Humanitarna. Poprzez powyższą współpracę 
prowadzono działania, które zmierzały do rozbudowy punktów sanitar-
nych dla miejscowej ludności. Warto zauważyć, że przyjmowanie, roz-
ładowywanie i dystrybucja pomocy humanitarnej, to były jedne z wielu 
zadań przewidzianych do realizacji przez polskich żołnierzy w Kosowie. 
POLUKRBAT miał wykonywać swoje zadania przez rok, jednakże jego 
obecność została przedłużona. 

W 2006 roku eksperci NATO uznali, że sytuacja w Kosowie normalizu-
je się i jest coraz bardziej stabilna. Niewątpliwie działania KFOR przyczy-
niły się do stabilizacji bezpieczeństwa i podniesienia poziomu poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców prowincji. Warto podkreślić, że w rejonie 
obsługiwanym przez POLUKRBAT nie dochodziło do poważnych zbroj-
nych incydentów. 

W ostatnich dniach sierpnia 2006 r. zlikwidowano Camp White Eagle – 
Obóz Białego Orła, gdzie stacjonowały jednostki PKW i POLUKRBAT. 
Żołnierzy przeniesiono do bazy USA w Bondstel. Takie działanie było po-
dyktowane redukcją etatów i oszczędnościami w pionie logistycznym. 

Poprawa sytuacji w Kosowie była jednak pozorna, ponieważ w dalszym 
ciągu istniało duże ryzyko wybuchu ponownego konfliktu między Serba-
mi a Albańczykami. Przykładem wzrastających napięć były przeprowadza-
ne w prowincji wybory, którym towarzyszyły liczne incydenty. Siły KFOR 
postawiono w stan gotowości, by móc na bieżąco reagować w przypadku 
pojawienia się zamieszek i innych przejawów niepokojów społecznych. 

Zadania KFOR oraz polskich żołnierzy polegały również na przeciw-
działaniu działalności grup przestępczych oraz kwitnącemu wówczas 
przemytowi. Wydzielono przez to w siłach szybkiego reagowania wyspe-
cjalizowany zespół pościgowy. Efektywność tych jednostek była bardzo 
wysoka pomimo ciągłego monitorowania ich poczynań przez albańskie 
i serbskie grupy przestępcze18.

Oprócz patrolowania, monitorowania, kontrolowania i zapewniania 
spokoju i bezpieczeństwa mieszkańcom Kosowa polscy żołnierze stale 
podnosili i podnooszą i doskonalą również i dzisiaj swoje umiejętności 

18  A. Z. Rawski, Wyścig bez mety, „Armia” 7‒8/2008, s. 34. 
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podczas różnorodnych ćwiczeń z udziałem wojsk stacjonujących w Ko-
sowie. Strzelanie, działania antyterrorystyczne, utrzymywanie łączności, 
podnoszenie zdolności logistycznych, medycznych i organizowanie akcji 
na rzecz społeczności lokalnych ( białe soboty i niedziele, pomoc w uspraw-
nianiu lokalnej infrastruktury ) to tylko niektóre z wielu zadań wykony-
wanych przez polskich żołnierzy w Kosowie. Współdziałanie z Jednostką 
Specjalną Polskiej Policji, kosowską policją, służbami celnymi i członkami 
misji UE Eulex dopełniają tę listę.

Żołnierze działający w ramach KFOR, opierali się przede wszystkim 
na doświadczeniach zdobytych dzięki wcześniejszemu udziałowi w mi-
sjach na Bałkanach. Warto wspomnieć, iż misje te miały związek z dzia-
łaniami podjętymi przez Polskę zmierzającymi do przestąpienia naszego 
kraju do NATO. Biorąc udział w misjach na terytorium byłej Jugosławii, 
żołnierze Wojska Polskiego ćwiczyli i stosowali w praktyce nowe procedu-
ry operacyjne, pozwalające im na swobodną współpracę z sojusznikami 
z NATO. Doświadczenia nabyte na Bałkanach przyczyniły się w znacznym 
stopniu do późniejszego, skutecznego operacyjnego działania PKW w Ira-
ku oraz Afganistanie19.

Efekty polityczno-militarne udziału polskiego kontyngentu 
wojskowego w operacji KFOR

Obecnie jest prowadzony proces przybliżający kraje bałkańskie do struk-
tur UE i NATO. Z początkiem 2009 r. Komisja Europejska utworzyła listę 
warunków dla Bałkanów Zachodnich, którą muszą spełnić, by w przyszło-
ści ich obywatele mogli korzystać z wolnego od wiz ruchu między kra-
jowego. Na podstawie raportów wykonanych przez żołnierzy biorących 
udział w misji KFOR, poddano ocenie jak państwa sporne realizują wcze-
śniej ustalone cele. 19 grudnia 2009 roku UE zniosła obowiązek posia-
dania wizy przy wjeździe do strefy Schengen dla obywateli Czarnogóry, 
Macedonii i Serbii20. Najgorsze wyniki w raporcie o drodze do struktur eu-
ropejskich otrzymała Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Władzom Ko-
sowa zarzucono brak stabilności dla podstawowych organów władzy, brak 
jakichkolwiek postępów we wprowadzaniu podstawowych reform, a także 
brak woli politycznej dla spełnienia warunków integracyjnych. Skutkiem 

19  D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku : uwarunkowania, 
przebieg, konsekwencje. Toruń 2009, s. 144. 

20  A. Z. Rawski, W trosce o profesjonalizm, „Armia”, 12/2009, s. 7. 
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takiego działania jest spowolnienie procesu przystąpienia Kosowa do roz-
mów akcesyjnych. 

2 października 2009 r. Kosowo oraz Czarnogóra złożyli wniosek o włą-
czenie ich do Planu Działania na rzecz Członkowstwa w NATO (MAP)21. 
Ze względu na niespełnione przez Kosowo standardy demokratyczne mia-
ło to charakter symboliczny. 4 grudnia 2009 r. NATO zaakceptowało tylko 
prośbę Czarnogóry. 

Mimo bardzo małych postępów integracyjnych Kosowa ze strukturami 
euroatlantyckimi następuję etapowa transformacja sił NATO w tym państwie. 

W Kosowie w dalszym ciągu występują napięcia polityczne między 
poszczególnymi partiami reprezentowanymi przez różne grupy naro-
dowo-etniczne. Kraj ten ciągle boryka się z trudnościami w utworzeniu 
i zachowaniu stabilnych oraz demokratycznych instytucji państwowych. 
Wyraźne podziały etniczne są skutkiem pogłębiającego się kryzysu 
ekonomicznego. Najbardziej problematyczne przedsięwzięcia dotyczą 
w szczególności wdrożenia reform systemu edukacji, mediów, policji 
oraz sprawiedliwości. 

W dalszym ciągu największym problemem i zarazem zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa w Kosowie są skutki występującego tam jeszcze kryzy-
su polityczno-gospodarczego. Do czynników destabilizujących sytuację 
w Kosowie zaliczyć można:
– rozwój ekstremizmu islamskiego,
– rozwój przestępczości zorganizowanej,
– miny, broń, amunicja oraz materiały wybuchowe pozostałe po konflikcie, 
– duże bezrobocie i korupcja22. 

Według aktualnych ocen i diagnoz, pomimo nieustannych napięć na te-
rytorium Kosowa oraz utrzymującej się działalności przestępczej, sytuacja 
polityczno-militarna w rejonie odpowiedzialności dla PKW jest stabilna. 

Do czynników, które zadecydowały w dużym stopniu o powodzeniu 
operacji KFOR zaliczyć można terminowe rozpoczęcie i realizowanie 
zadań przez PKW, a także permanentne monitorowanie sytuacji poli-
tyczno-militarnej, ekonomicznej i społecznej w rejonie odpowiedzialności 
i reagowanie na wszelkie zagrożenia. Do zadań PKW należała także realiza-
cja przedsięwzięć dotyczących zakresu zabezpieczenia bojowego i ochrona 

21  W. Stankiewicz, Interwencja zbrojna NATO w Kosowie – próba oceny, „Przegląd Polito-
logiczny” 2001, nr 3/4, s. 17. 

22  D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo…, wyd. cyt., s. 44. 
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wojsk wspólnoty międzynarodowej, uczestniczącej w misji. PKW zobligo-
wany został do przestrzegania zasad bezstronności i poszanowania prawa 
przez wszystkie strony konfliktu oraz zasady użycia siły w uzasadnionych 
przypadkach. Ważnym obowiązkiem jest również godne reprezentowanie 
Polski i budowanie dobrego wizerunku polskiego żołnierza. 

W Kosowie utrzymuje się ryzyko zagrożenia poprzez prowadzoną dzia-
łalność służb wywiadowczych Serbii23. Oprócz działań prawnych podej-
mowanych dla ugruntowania suwerenności serbskich jednostek admini-
stracyjnych, prowadzone są działania o charakterze wywiadowczym oraz 
kontrwywiadowczym. Takie działania są nakierowane na monitorowanie 
sytuacji w Kosowie, ale także i sił KFOR. 

Mimo ciągle utrzymującej się przestępczości zorganizowanej oraz na-
pięć na arenie politycznej w Kosowie nie należy się spodziewać sytuacji 
zagrażającej bezpośrednio bezpieczeństwu żołnierzy PKW. 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Kosowie, można stwierdzić, 
że PKW przyczynił się w istotnym stopniu do próby uregulowania sto-
sunków pomiędzy rządami państw bałkańskich zwaśnionych w wyniku 
zakończonej już wojny na Bałkanach. Starania o członkostwo Kosowa 
w Unii Europejskiej, wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa w re-
gionie. Istnieje jednakże ryzyko, że w Kosowie w najbliższym czasie nie 
dojdzie do pełnego porozumienia między liderami zwaśnionych etnicznie 
ugrupowań politycznych. 

Prezydent RP Andrzej Duda jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych wydał 
postanowienie na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2016 roku o zasa-
dach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa o prze-
dłużeniu do 20 czerwca 2017 roku pobytu PKW w Kosowie i Macedonii. 
W 2017 roku misja został a przedłużona po raz kolejny.

Podsumowanie

Misje pokojowe odgrywają istotną rolę w budowaniu pokoju i bezpieczeń-
stwa w rejonach ogarniętych konfliktami zbrojnymi o różnym podłożu, 
jakkolwiek nie zawsze kończą się sukcesem, jak miało to chociażby miej-
sce w Bośni i Hercegowinie. Misja KFOR należy jednakże do tych operacji 
międzynarodowych, których efekty przekładają się na stabilizację sytuacji 
i wzrost poziomu bezpieczeństwa w Kosowie, a tym samym i stabilizacji 
bezpieczeństwa na Bałkanach.

23  Tamże, s. 56. 
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Polski Kontyngent Wojskowy odegrał w tych działaniach istotną rolę. 
Jego działania przyczyniły się w znacznym stopniu do zapobieżenia eska-
lacji konfliktu pomiędzy zwaśnionymi Serbami i Albańczykami – miesz-
kańcami Kosowa. Jego działania pozwoliły również na ograniczenie 
działalności zorganizowanych grup przestępczych i ograniczenia rozwo-
ju przestępczości pospolitej, a także wsparcia ludności cywilnej w dzia-
łaniach zmierzających do normalizacji życia. To dzięki tym działaniom 
Kosowo jest między innymi w stanie podjąć dzisiaj działania zbliżające 
je do członkostwa w Unii Europejskiej. Polska okazała się dobrym so-
jusznikiem, a udział polskich sił zbrojonych w misji KFOR potwierdził 
skuteczność i profesjonalizm naszych żołnierzy oraz ich przygotowanie 
do udziału w sojuszniczych działaniach stabilizacyjnych poza graniami 
naszego kraju. Polska zdała przez to ważny egzamin z działalności sojusz-
niczej w ramach NATO i uznana została w środowisku międzynarodowym 
jako ważne ogniwo i ważny partner w działaniach mieszających do budo-
wania pokoju i bezpieczeństwa również w skali globalnej.

Na misję w Kosowie należy również patrzeć przez pryzmat naszych 
korzyści, głównie w sferze polityczno-militarnej. Udział w misji był bo-
wiem ważnym przyczynkiem pozytywnego zakończenia starań Polski 
o członkostwo w NATO. Polscy żołnierze zdobyli doświadczenie bojowe, 
a przede wszystkim mieli możliwość przećwiczenia działań na szczeblu 
taktycznym i operacyjnym z sojusznikami. Misja w Kosowie przyczyniła 
się również w poważnym stopniu do budowania pozytywnego wizerunku 
Polski na arenie międzynarodowej.

W misji w Kosowie zginęło trzech polskich żołnierzy, ale ich ofiara nie 
poszła na marne. To między innymi dzięki nim nie doszło do eskalacji 
konfliktu, który mógłby pochłonąć znacznie więcej ofiar, głównie spośród 
ludności cywilnej. 

Należy zauważyć, iż powyższy artykuł nie wyczerpuje do końca tema-
tu, którego merytoryczny zakres oscyluje wokół problemów roli Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji NATO w Kosowie. Jest jedynie 
przyczynkiem do szerszej debaty na ten temat, a przede wszystkim podję-
cia dalszych, szczegółowych badań.
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mii Pomorskiej w Słupsku. Po zakończeniu studiów została zatrudniona 
na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Bezpieczeństwa Instytutu 
Bezpieczeńśtwa Narodowego swojej macierzystej Uczelni. Jej zaintereso-
wania naukowe oscylują wokół problematyki bezpieczeństwa militarnego 
oraz społecznych aspektów bezpieczeństwa powszechnego. 
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Abstract

Social campaigns are a tool to promote ideas and attitudes, being at 
the same time a way of activating recipients to take pro-social behaviors 
and eliminating attitudes that negatively affect the health, life and devel-
opment of society. In the current era social campaigns are seen as an ele-
ment increasing the efficiency of operations in the field of public health or 
safety, because they have instruments thanks to which a particular social 
group can be reached. Social advertising, which is a persuasive message 
should induce attitudes and behaviors socially desirable and provoking 
abandonment of behaviors that violate the legal order or sense of social 
security. Examples include social advertising directed to people who are 
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participants in road traffic. The purpose of these projects is to make posi-
tive changes in behaviour among all road users and to respect the dangers 
and consequences of making decisions that violate the law. Also, the gov-
ernmental programme „Safer Together” has been integrated into the cam-
paign to counteract unwanted traffic incidents and their consequences. 
His overriding goal, among others, was reducing the scale of phenomena 
and behavior creating a sense of danger in society. This programme com-
bined actions of many entities including the police, government and local 
administration, as well as the social partners interested in improving pub-
lic safety and order. Activity in this field educated and shaped a conscious 
and cultural participant of the road traffic; It has disseminated the prin-
ciples of road rescue, first aid and, in particular, the promotion of traf-
fic safety measures. Presented work is an attempt to answer the question 
of the quality and effects of an integrated approach to road safety issues 
under the „Safer Total” programme conducted in years 2007‒2015 and so-
cial campaigns.

Keywords: safety, social campaigns, promotion of pro-social behaviour

Abstrakt 

Kampanie społeczne stanowią narzędzie promowania idei i postaw, będąc 
zarazem formą aktywizowania adresatów do podejmowania zachowań 
prospołecznych i eliminowania postaw wpływających negatywnie na zdro-
wie, życie i rozwój społeczeństwa. Reklama społeczna, będąca komunika-
tem perswazyjnym, powinna wywoływać postawy i zachowania społecz-
nie pożądane oraz skłaniające do zaniechania zachowań naruszających 
porządek prawny, czy też poczucie bezpieczeństwa społecznego. Przy-
kładem mogą być reklamy społeczne skierowane do uczestników ruchu 
drogowego. Celem owych przedsięwzięć jest spowodowanie pozytywnych 
zmian zachowań wśród wszystkich użytkowników dróg oraz przestrzega-
nie przed zagrożeniami i skutkami podejmowania decyzji naruszających 
prawo. Również rządowy program „Razem bezpieczniej” został wkompo-
nowany w kampanię przeciwdziałającą niepożądanym zdarzeniom drogo-
wym i ich skutkom. Jego nadrzędnym celem było m.in. ograniczenie ska-
li zjawisk i zachowań budzących poczucie zagrożenia w społeczeństwie. 
Przedmiotowy program łączył działania wielu podmiotów w tym Policji, 
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administracji rządowej i samorządowej, a także partnerów społecznych za-
interesowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Niniej-
sza praca jest próbą odpowiedzi na pytanie o jakość i skutki zintegrowane-
go podejścia do problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach 
programu „Razem bezpieczniej” realizowanego w latach 2007–2015 oraz 
kampanii społecznych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, kampanie społeczne, promowanie  
zachowań prospołecznych

Wstęp

Celem artykułu jest wskazanie wpływu kampanii społecznych na bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym na przykładzie prewencyjnego programu 
ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecz-
niej” oraz statystycznego porównania rozmiarów przestępczości przeciw-
ko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w Polsce w latach realizacji przed-
miotowego programu, a także podjętych przedsięwzięć wynikających 
z obszaru działania pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”1. Zamierze-
niem programu było ograniczenie skali zachowań, budzących powszech-
nie poczucie zagrożenia2. Ponadto pozostawał on zgodny ze „Strategią 
Rozwoju Kraju 2007–2015”3, a realizację jego celów przewidziano na lata 
2007‒2015. Słusznie wskazano w załączniku programowym, iż jakiekol-
wiek okoliczności nie mogą zdejmować z państwowych instytucji od-
powiedzialności za realizację ich zadań. W dokumencie tym przyjęto, 
że „przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do two-
rzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać 
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego”4. W programowa-
nych rozwiązaniach określono zasadnicze podstawy i obszary działania, 

1  Załącznik do uchwały nr 218 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r., Rządowy pro-
gram ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, s. 2. 

2  Ibidem, s.4. 
3  Strategia Rozwoju Kraju 2007‒2015, przyjęta przez Radę Ministrów w dn. 27 listopada 

2006 r., stanowiła podstawowy dokument określający cele i priorytety polityki rozwoju 
w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Była 
nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodar-
czego kraju, stanowiącym bazę odniesienia dla innych strategii i programów rządo-
wych oraz opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

4  Załącznik do uchwały nr 218 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r.,… op. cit., s. 2
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począwszy od miejsca zamieszkania, po dziedzictwo narodowe. Należy za-
znaczyć, iż było to pierwsze przedsięwzięcie profilaktyczne, wprowadzone 
na terenie całego kraju, a jego unikalność polegała na wprzęgnięciu niesto-
sowanych przedtem mechanizmów realizacji działań programowych oraz 
wyodrębnienie jego budżetu5. Zaakcentowano w programie konieczność 
stałej współpracy Policji, administracji rządowej i samorządowej, ludzi ak-
tywnych oraz organizacji społecznych. Przy założeniach programowych 
„Razem bezpieczniej” wskazano istotne do zrealizowania cele, opierając 
je i weryfikując na podstawie danych badawczych opinii publicznej w po-
wiązaniu z danymi statystycznymi Policji. 

Rozważania na temat problematyki przestępczości w ruchu drogowym 
są wynikiem dostępnych źródeł w tym, statystyki i badań CBOS oraz li-
teratury. Należy wskazać, że nie tylko Policja jest odpowiedzialna za roz-
poznawanie i zwalczanie oraz przeciwdziałanie przestępczości w ruchu 
drogowym. W procesy związane z bezpieczeństwem drogowym, zaanga-
żowanych jest wiele innych poza Policją podmiotów. Pomimo złego, na tle 
innych państw europejskich, stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
nie ma w Polsce rządowej agencji wyspecjalizowanej w ocenie tego stanu, 
czy też odpowiadającej za koordynację działań organizacyjnych, praw-
nych oraz badawczych, zmierzających do poprawy tej sytuacji. Za monito-
rowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kształtowania polityki 
w tym zakresie, kolegialnie odpowiadają ciała społeczne. Na szczeblu rzą-
dowym jest to Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego6, mię-
dzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. We wszystkich województwach znaj-
dują się Wojewódzkie Rady BRD. Niewątpliwie na bezpieczeństwo ruchu 

5  T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne 
w systemie bezpieczeństwa, Warszawa 2013, s. 238. 

6  Zadania i kompetencje, wynikają z działu Va ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017. poz. 60).  Do KRBRD zadań w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego należy w szczególności: proponowanie kierunków 
polityki państwa; opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego w oparciu o propozycje przedstawiane przez właściwych ministrów i ocena ich 
realizacji; inicjowanie badań naukowych; opiniowanie projektów aktów prawnych oraz 
umów międzynarodowych; inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej; ini-
cjowanie współpracy zagranicznej; współpraca z właściwymi organizacjami społeczny-
mi i instytucjami pozarządowymi; inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej; 
analizowanie i ocena podejmowanych działań; ustalanie, średniego kosztu społeczno
-ekonomicznego wypadku drogowego z ofiarą śmiertelną i ranną. 
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drogowego, składają się kwestie: nadzoru nad ruchem drogowym, organi-
zacji ruchu drogowego, szkolenia, egzaminowania kierowców, psychologii 
transportu, ratownictwa medycznego, stanu technicznego pojazdów, dróg 
oraz ich oznakowania. Także ważny element składowy, mający wpływ 
na szeroko pojęte bezpieczeństwo we wskazanej przestrzeni bezpieczeń-
stwa wewnętrznego stanowią kampanie promocyjne. 

Kampanie społeczne i ich funkcje

Kampania społeczna stanowi rodzaj społecznego komunikowania, po-
przez promowanie właściwych i wartościowych wzorców zachowań, 
postaw oraz zwrócenia uwagi na ważne do rozwiązanie problemy. Nie-
wątpliwie nadrzędnym celem jest zachęcanie społeczeństwa, do prospo-
łecznych zachowań i rezygnacji z zachowań niepożądanych7. W literaturze 
reklamę opisuje się jako formę komunikacji społecznej, wykorzystującą 
narzędzia komunikacji marketingowej, której celem jest uświadomienie 
i uwrażliwienie określonych grup społecznych na wybrane problemy spo-
łeczne oraz promowanie wartościowych i pożądanych społecznie norm, 
zachowań i przekonań. Z punktu widzenia psychologii społecznej, rekla-
mę społeczną definiuje się jako komunikat perswazyjny, służący wywo-
łaniu społecznie właściwych postaw i zachowań8. P. Prochenko wskazu-
je, iż reklama społeczna stanowi jedną z form komunikatu polegającego 
na uświadamianiu zagadnienia społecznego i wezwania do określonego 
działania pro społecznego9. 

Reklama społeczna w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
przede wszystkim przestrzega przed konsekwencjami niewłaściwego po-
stępowania. Mimo tego, coraz więcej kampanii społecznych nie wypełnia 
zamierzonej roli. Podmioty zajmujące się kampaniami społecznymi nie za-
wsze dysponują odpowiednim doświadczeniem a także budżetem. Reklama 
społeczna powinna skłaniać do zmiany postawy i zachowania, do przemy-
śleń na prezentowany problem oraz zwracać uwagę na istniejący problem. 
Natomiast do fundamentalnych funkcji kampanii społecznych należy zali-

7  D. Maison, P. Wasilewski, Propaganda Dobrych Serc, czyli pierwszy tom o Reklamie Spo-
łecznej. Wyd 2., Kraków 2002, s. 9.

8  P. Wasilewski, Szlachetna propaganda dobroci czyli drugi tom o Reklamie Społecznej, 
Agencja Wasilewski, Kraków 2007, s. 20

9  M. Izdebski, „Reklama społeczna” http://www.kampaniespoleczne.pl/wiedza_definicje, 
2342,reklama_spoleczna
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czyć: funkcję informacyjną – polegającą na przekazie informacji o zagroże-
niach bądź akcjach społecznych, funkcję uświadamiającą o istnieniu proble-
mu, czy też funkcję przypominającą oraz perswazyjno-przekonującą. Nadto 
kampanie społeczne, jako działania komunikacyjne, korzystają z reklam, 
promocji, marketingu zaangażowanego społecznie oraz public relations10. 

Wypadki drogowe, globalny problem społeczny 

Co roku w wypadkach drogowych śmierć ponosi około 1,3 do 1,5 miliona 
osób, natomiast ponad 50 milionów pozostaje rannych z trwałym kalec-
twem. Coraz częściej osoby zajmujące się tym problemem, wskazują, iż jest 
to „Globalna Epidemia”, uśmiercająca najczęściej osoby w wieku do 25 lat. 
Przyrównano tę epifitozę do zbrodni na World Trade Center, gdzie zgi-
nęło mniej osób niż każdego dnia ginie na ulicach świata. W ten sposób 
ukazano jedynie skalę globalnego problemu. Niestety około 4000 osób za-
bitych dziennie w wypadkach drogowych, stanowi problem cywilizacyj-
ny, nad którym społeczność międzynarodowa zmuszona jest się pochylić. 
Te ofiary uznajemy za coś zwyczajnego, stanowiącego cenę wyborów cy-
wilizacyjnych, a koszty globalne z tytułu zdarzeń drogowych szacuje się 
na 100 bilionów dolarów, czyli niemal tyle samo, co ogół wydatków w za-
kresie pomocy rozwojowej OECD w tym samym czasie. Ponad połowa ofiar 
zdarzeń drogowych na świecie należy do grupy wiekowej od 15 do 44 r lat 
życia. Z przytoczonych danych jednoznacznie wynika, że w dzisiejszych 
czasach najgroźniejszym zagrożeniem dla życia oraz zdrowia społeczeństw 
stanowi „ruch drogowy”. Podkreślając wagę problemu BRD w roku 2010 
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję pn. „Plan Globalny dla De-
kady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011 – 2020”11. 
Dotyczy ona działań wszystkich krajów na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Fundamentalną intencją Planu jest uchronienie w la-
tach 2011–2020, około 5 milionów ludzi przed śmiercią wskutek wypadku 
drogowego. Istotnym jego elementem stanowiło zawarcie w nim, pięciu fila-
rów dla strategii krajowych, a w jednym z nich położono akcent na kształto-
wanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu.

10  D. Maison, P. Wasilewski, Propaganda Dobrych Serc, czyli pierwszy tom o Reklamie 
Społecznej. Wyd 2. Agencja Wasilewski, Kraków 2002, s.11.

11  Globalny Plan Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011‐2020; 
ITS BRD nr 1/2011 za http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_
english.pdf
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Wyraźnie należy zaznaczyć, iż bezpieczeństwo ruchu drogowego w pol-
skim prawodawstwie, objęte jest w sposób nieadekwatny do problemu 
a podstawowym dokumentem w zakresie tegoż bezpieczeństwa jest usta-
wa  – Prawo o ruchu drogowym. Istnieje wiele innych przepisów prawa 
wiążących się bezpośrednio lub pośrednio z systemem BRD. Jednakże 
są one rozproszone, mało precyzyjne oraz niedostosowane do ulegających 
zmianom uwarunkowań zewnętrznych. Zatem dążyć należy do ustawowe-
go wskazania systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jako bardzo waż-
nego problemu społecznego, poprzez wprowadzenie ustawy, obejmującej 
ów problem w sposób kompleksowy12.

W zakresie uwarunkowań krajowych w „Strategii Rozwoju Kraju 
2020”13 założono, że ze względu na wysokie zagrożenie utratą życia w wy-
padkach drogowych w Polsce, przygotowane i realizowane będą programy 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, […] w tym kampanie infor-
macyjno‐edukacyjne w zakresie zasad ruchu drogowego oraz promocji 
bezpiecznych zachowań na drodze. Również w „Strategii Rozwoju Trans-
portu do roku 202014, wyznaczono kierunki strategiczne z obszaru bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, […] bezpieczne zachowania uczestników 
ruchu. Zaś w dokumencie „Strategia Sprawne Państwo 2020”15, wyodręb-
niono kierunki interwencji związane z bezpieczeństwem ruchu drogowe-
go i przeciwdziałanie zagrożeniom drogowym.

Również w „Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007‒2015” uzna-
no, że wypadki drogowe stanowią problem zdrowia społeczeństwa, wska-
zując w jednym z celów na potrzebę działań zapobiegawczych16. Także „Na-
rodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na lata 2011‐2015”, zawierał działania ukierunkowane na ograniczenie zja-
wiska prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, poprzez realizację 
edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód 
w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu”17. 

12  Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020, KRBRD Warsza-
wa 2013, s. 54.

13  Strategia Rozwoju Kraju 2020 – przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r.
14  Strategia Rozwoju Transportu – przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r.
15  Strategia Sprawne Państwo – przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r.
16  Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015  – przyjęty przez Radę Ministrów 

w dniu 15 maja 2007 r.
17  Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2011‐2015 – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 marca 2011 r.
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Ważną deklaracją zawartą w Narodowym Programie Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego 2013‒2020, stanowi usprawnienie struktur organiza-
cyjnych bezpieczeństwa ruchu drogowego i koordynacji. W tym przypad-
ku wiodąca rola przypadła Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego. Aby ją należycie wypełniać Rada powinna również podejmować 
działania w zakresie edukacji i kampanii społecznych18.

Cele programu „Razem bezpieczniej” w zakresie poprawy 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Uwarunkowania problemów społecznych, wynikające z wysokiego pozio-
mu przestępczości sprzed roku 2007 w Polsce, przyczyniły się do opracowa-
nia działań aktywizacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Założono, iż głównymi 
jego celami będą: wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz wzrost realne-
go bezpieczeństwa w Polsce; zapobieganie przestępczości i aspołecznym 
zachowaniom poprzez zaktywizowanie działań administracji rządowej 
na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami poza-
rządowymi i społecznością lokalną a także poprawa wizerunkowa i za-
ufanie do Policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo19. 
Zatem już w celach programowych wskazano na konieczność rozwinięcia 
działań, na poziomie wspólnot lokalnych i ponadlokalnych, skutkujących 
wzrostem bezpieczeństwa w Polsce. W te cele wprost wkomponowano 
wszelkie działania propagandowo-kampanijne. Gwarantem efektywności 
programu, były postawione zadania oraz wskazanie koordynatora, którym 
pozostawał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przy wsparciu 
Komendanta Głównego Policji, powołał zespół koordynacyjny.

W programie wyodrębniono siedem zasadniczych podstaw i obszarów 
działania, a na podstawie wiedzy o stanie bezpieczeństwa w tej przestrze-
ni bezpieczeństwa z roku 2006 i lat poprzedzających, określono kierunek 
aktywności skupionej m.in. na obniżeniu ilości zdarzeń w ruchu drogo-
wym. Wskutek realizacji przedmiotowego obszaru działania zamierza-
no podnieść wiedzę na temat obowiązującego prawa, skutków prawnych 
za naruszenie przepisów rozdz. XXI kodeksu karnego, a także umiejęt-
ność reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz przyjmowania należytych 

18  Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego2013 – 2020…, op. cit., s. 53.
19  Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów…, op. cit., s. 4.
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postaw obywatelskich i społecznych. Przede wszystkim nacisk położono 
na konieczność realizacji kampanii edukacyjnych oraz szkoleń i warszta-
tów na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Zatem w po-
stawionych zadaniach uwzględniano partnerów, którzy byliby gwarantem 
aktywnego uczestnictwa. 

Wśród trzech najważniejszych w programie „Razem bezpieczniej” pro-
blemów w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym znalazły się:
– Niepokojąco duża ilość wypadków drogowych, szczególnie tych ze skut-

kiem śmiertelnym. 
– Duża ilość osób kierujących pojazdem pod wpływem alkoholu lub inne-

go podobnie działającego środka.
– Nadmierna prędkość pojazdów oraz zbyt liczne przypadki nieużywania 

pasów bezpieczeństwa.
Natomiast do zadań programowych, zapewniających bezpieczeństwo 

ruchu drogowego min. zaliczono:
– Zintensyfikowanie ujawniania substancji psychoaktywnych u kierow-

ców, natężenie kontroli prędkości pojazdów wraz ze wdrażaniem auto-
matycznego nadzoru).

– Edukacja kształtująca świadomego, kulturalnego uczestnika ruchu drogo-
wego, respektującego prawa i dbająca o innych uczestników tego ruchu.

– Zaostrzenie prawa wobec sprawców naruszających przepisy ruchu dro-
gowego, których przyczyną lub skutkiem są najcięższe i najczęstsze wy-
padki drogowe (np. kierujący pod wpływem alkoholu bądź środków 
odurzających, nie zapięte pasy bezpieczeństwa).

Przyjęto również w ramach programu, sposoby wsparcia realizacji 
wskazanych zadań:
– Włączenie „Komunikacyjnego wychowania” do Programu „Edukacja 

dla bezpieczeństwa”.
– Oferowanie i przedstawianie programów profilaktycznych o bezpie-

czeństwie w ruchu drogowym.

Zagrożenia w ruchu drogowym, skala zjawiska w latach 2007 – 2015

Przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym spenalizowane zostały w:
– ustawie z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, rozdziale XXI Przestęp-

stwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji20,

20  Art. 173 § 1 Kodeksu karnego. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym 
lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich 
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– ustawie z 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń, w rozdziale XI Wykro-
czenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji21,

– ustawie z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym22.
Należy podkreślić, iż 2006 rok w którym opracowywano założenia 

do programu „Razem bezpieczniej” był na polskich drogach najbezpiecz-
niejszy od 17 lat pomimo, że ilość zarejestrowanych pojazdów silnikowych 
w owym czasie kształtowała się na poziomie 18 035 04723. Również w tym 
samym czasie policyjne statystyki odnotowały 46 876 wypadków, w któ-
rych było 64 366 pokrzywdzonych a 5 243 osoby poniosły śmierć. W po-
równaniu do 2005 roku oznaczało to mniej ofiar o 2 269 osób, w tym liczby 
ofiar śmiertelnych o 201 i rannych o 2 068. Ponadto w 2006 roku do Polski 
wjechały 72 956 662 pojazdy obywateli oraz podmiotów innych państw24. 
Dla porównania w roku 1989, zarejestrowanych było 8,6 mln pojazdów, 
odnotowano 46 338 wypadków drogowych, 53 639 pozostawało rannych, 
a 6 724 osób poniosło śmierć. 

Obszar działań „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” konsultowany 
był z partnerami procesu poprawy bezpieczeństwa na drogach, posiadając 
powszechną akceptację wykazanych w tym zakresie problemów oraz za-
proponowanych zadań. Również należy zwrócić uwagę, że w Narodowym 
Planie Rozwoju na lata 2007 – 2013, jednym z celów strategii wyekspo-
nowano „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Założono min. osiągnięcie 
standardów krajów wysoko rozwiniętych w dziedzinie bezpieczeństwa 
drogowego, poprzez: zmniejszenie liczby przekroczeń prędkości, zwięk-
szenie stosowania pasów bezpieczeństwa, spadek liczby kierujących pod 
wpływem alkoholu, […] zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypad-
ków, zwiększenie stopnia przestrzegania przez użytkowników dróg prze-
pisów prawnych odnoszących się do alkoholu, narkotyków czy zmęczenia, 

rozmiarach, pod-lega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, [...]. Art. 177 
§ 1 Kodeksu karnego. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa 
w ruchu lądowym, […] powoduje nieumyślnie wypadek, […] podlega karze pozba-
wienia wolności do lat 3. §  2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby 
albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8, […], (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, z późn. zm.).

21  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r., Kodeks wykroczeń, (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114).
22  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym, (Dz.U. 2017 poz. 128).
23  Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku, MSW Warszawa, s. 246.
24  Wypadki drogowe w Polsce w 2006 roku, BPiRD Wydział Profilaktyki w Ruchu Drogo-

wym, Warszawa 2007, s. 2.
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stosowania urządzeń ochronnych25. Zatem ów program pozostawał spójny 
w zakresie założeń i celów z treściami programu „Razem bezpieczniej”. 
Kampania „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, poszerzona o problem 
kierujących, pieszych i pasażerów, będących pod wpływem alkoholu, 
a w szczególności o kierujących pojazdami po drogach publicznych w Pol-
sce stanowiło wyzwanie programowe. 

Tabela 1. Wypadki drogowe w 2006 roku i ich skutki z udziałem 
nietrzeźwych uczestników ruchu w układzie województw26. 

Województwa
Wypadki Zabici Ranni

Ogółem % Ogółem % Ogółem %
Dolnośląskie 473 7,4 43 6,1 631 7,9

Kujawsko – pomorskie 255 4,0 25 3,5 336 4,2
Lubelskie 465 7,3 62 8,7 603 7,5
Lubuskie 123 1,9 20 2,8 171 2,1
Łódzkie 562 8,8 56 7,9 663 8,3

Małopolskie 579 9,1 47 6,6 716 9,0
Mazowieckie 420 6,6 58 8,2 520 6,5

Opolskie 138 2,2 13 1,8 177 2,2
Podkarpackie 335 5,2 43 6,1 422 5,3

Podlaskie 203 3,2 44 6,2 247 3,1
Pomorskie 355 5,6 32 4,5 437 5,5

Śląskie 852 13,3 48 6,8 1 052 13,2
Świętokrzyskie 369 5,8 42 5,9 474 5,9

Warmińsko – mazurskie 284 4,4 56 7,9 357 4,5
Wielkopolskie 471 7,4 53 7,5 578 7,2

Zachodniopomorskie 291 4,6 43 6,1 362 4,5
Komenda Stołeczna Pol. 217 3,4 25 3,5 252 3,2

POLSKA 6 392 100,0 710 100,0 7 998 100,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Gabinetu Komendan-
ta Głównego Policji KGP.

25  Narodowy Plan Rozwoju opracowany na lata 2007‒2013, przyjęty przez Radę Ministrów 
6 września 2005 r. Przewidziano w nim wykorzystanie przez Polskę, unijnych funduszy 
strukturalnych i krajowych środków finansowych oraz wykorzystanie Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej, a także zaangażowanie w rozwój kraju wyłącznie środków krajowych.

26  Wypadki drogowe w Polsce w 2006 roku… op. cit., s. 51.
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Powyższa tabela stanowi mapę problemu z 2006 roku, wskazując naj-
niższy poziom udziału nietrzeźwych kierujących w wypadkach drogo-
wych. Najmniejsza wartość wynosiła 1,8% w woj. opolskim (13 wypadków 
śmiertelnych, przy 138 wypadkach z udziałem nietrzeźwych uczestników 
ruchu drogowego), poprzez maksymalny poziom – 8,1% w woj. lubelskim, 
(62 zabitych, przy 465 wypadkach z udziałem nietrzeźwych uczestników 
ruchu). Przedstawione zestawienie wskazuje, że nietrzeźwość uczestników 
ruchu drogowego w tym czasie rozkładało się wysoce nierównomiernie, 
opisując, iż w 2006 roku osoby nietrzeźwe uczestniczyły w 6 392 wypadkach 
drogowych (13,6% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 710 osób 
(13,5% ogółu zabitych), a 7 998 odniosło obrażenia (13,5% ogółu rannych). 

Wykres 1. Liczba stwierdzonych przestępstw drogowych 
w latach 2006–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Gabinetu Komendan-
ta Głównego Policji KGP

Z danych statystycznych wynika, że w latach 2007–2015 w wypadkach 
drogowych w Polsce zginęło 36 756 osób27, natomiast koszty ekonomiczne 
zdarzeń drogowych tylko w 2015 r. wyniosły około 48,2 mld zł.28. Choć 
ilość zabitych i rannych w wypadkach, systematycznie w latach realizacji 
programu „Razem bezpieczniej” ulegała zmniejszeniu, co jest niewątpli-
wie efektem szeroko rozumianej działalności kampanijnej, edukacyjnej 

27  Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku, KGP Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2016, 
s. 7.

28  Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 
w 2016 roku, KRBD Warszawa 2017, s. 49.
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oraz represyjnej. Niestety liczba ofiar śmiertelnych na 1 mln populacji 
w Polsce, należy do jednej z najwyższych29 i daleko odbiega od średniego 
poziomu w Unii Europejskiej30. 

Tabela 2. Liczba wypadków drogowych, osób rannych i ofiar 
śmiertelnych w latach 2007 -201531.

Rok Liczba wypadków 
drogowych Ofiary śmiertelne Ranni

2007 49 536 5 583 63 224

2008 49 054 5 437 62 097

2009 44 196 4 572 56 046

2010 38 832 3 907 48 952

2011 40 065 4 189 49 501

2012 37 046 3 571 45 792

2013 35 847 3 357 44 059

2014 34 970 3 202 42 545

2015 32 967 2 938 39 778

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Gabinetu Komendan-
ta Głównego Policji KGP.

W czasie realizacji programu „Razem bezpieczniej”, najwięcej wypad-
ków drogowych i ich ofiar odnotowano w roku 2007. W latach 2008‒2010 
widoczne są spadki, aż do roku 2011, gdzie nastąpił powtórny wzrost. Do-
piero od 2012 roku następował spadek dynamiki wypadków drogowych 
oraz ich ofiar.

Należy również wskazać, iż w chwili opracowywania celów i obszarów 
programu „Razem bezpieczniej” (2006 rok) społeczeństwo z niepokojem 

29  Najwyższy wskaźnik zabitych, (2015 rok) na 100 wypadków odnotowano w Polsce – 
9,2 oraz na Litwie – 8,2. Zaś najwyższy wskaźnik rannych na 100 wypadków zanoto-
wano we Włoszech – 141,9 oraz na Cyprze – 141,2.

30  Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 
w 2015 roku, KRBD, Warszawa 2016, s. 6. 

31  Mając na względzie różnice pomiędzy poszczególnymi województwami, zarówno 
w liczbie mieszkańców, powierzchni, natężeniu ruchu oraz innych uwarunkowań, 
w celach porównawczych przyjmuje się wskaźniki liczby zabitych i rannych na 100 wy-
padków drogowych.
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odnosiło się do nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego32. Zachowa-
nia te oddziaływały na poczucie bezpieczeństwa społecznego, identyfiku-
jąc je jako zagrożenie, którego 39% respondentów obawiało się najbardziej, 
po włamaniach do mieszkań i rozbojach33.

Wykres 2 Liczba ujawnionych kierujących pod wpływem 
alkoholu (w stanie po użyciu i w stanie nietrzeźwości)  
lub podobnie działającego środka w latach 2007–2015.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Gabinetu Komendan-
ta Głównego Policji KGP.

Nietrzeźwi uczestnicy ruchu w tym piesi kierujący i pasażerowie 
w 2007 roku, rozpoczynającym program „Razem bezpieczniej”, spowodo-
wali 6 392 wypadków (około10% ogółu) w których zginęło 608 osób (po-
nad 10%), rannych zostało 6 449 osób (ponad 10%). 

Natomiast w 2015 roku, kończącym program „Razem bezpiecz-
niej”, użytkownicy dróg będący pod działaniem alkoholu uczestniczyli 
w 3 128 wypadkach drogowych (9,5% ogółu wypadków), śmierć w nich 
poniosło 407 osób (około 14% ogółu zabitych), a 3 564 osoby odniosło 
obrażenia (9% ogółu rannych)34.

32  Art. 178a. § 1. Kodeksu karnego. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym 
lub powietrznym, podlega grzywnie, karze […], (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, z późn. zm.)

33  CBOS w dniach 3 – 8 sierpnia 2006 roku, przeprowadził na ogólnopolskiej losowej 
reprezentatywnej próbie 1010 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej, badanie 
omnibusowe, w którym min. pytano o bezpieczeństwo na polskich drogach. Aż 84% 
badanych wskazało kontrolę trzeźwości, jako działanie, które może mieć największy 
wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach.

34  Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku…, op. cit., s. 60.
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Kampanie społeczne w obszarze działania „Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego” w ramach programu „Razem bezpieczniej”

Niewątpliwie elementem wysoce wspomagającym „Bezpieczeństwo ruchu 
drogowego” posiadają wszelkie reklamy społeczne, bowiem „Reklama sta-
nowi instrument promocji”35. Na tle narzędzi promocji, reklama generuje 
najwięcej zastosowań, a przy tym jest najbardziej różnorodna. W litera-
turze naukowej reklamę społeczną (public service advertising) opisuje 
się jako formę komunikacji społecznej, celem której jest uwrażliwienie 
określonych grup społecznych na wybrane problemy społeczne, bądź 
promowanie wartościowych społecznie norm i zachowań. W psychologii 
społecznej, reklamę społeczną definiuje się jako komunikat perswazyjny, 
służący wywołaniu społecznie pożądanych postaw i zachowań36. 

Reklama społeczna w zależności od poruszanej kwestii, a także do jakiej 
grupy odbiorców, jest skierowana powinna: skłaniać do zmiany postawy 
i zachowania, skłaniać do przemyśleń, zaniechać zachowań niepożądanych 
uważanych za społecznie negatywne oraz zwracać uwagę na istniejący pro-
blem. W prezentowanych obecnie reklamach społecznych skierowanych 
do uczestników ruchu drogowego znajdują się elementy wysoce emocjonal-
ne a wielu reklamodawców stoi na stanowisku, że granie na emocjach jest 
środkiem pozwalającym spojrzeć na przedstawiony problem z rozsądnej 
perspektywy. Jeżeli przedstawi się problem z tragicznymi skutkami, to od-
biorcy mogą spojrzeć na taką reklamę emocjonalnie, zaprzestając zachowań 
negatywnych. Konsekwencje ignorowania przepisów ruchu drogowego, czy 
też niebezpiecznego zachowania na drodze, działają na wyobraźnię poten-
cjalnego sprawcy wypadku a wykorzystując w swoich treściach atmosferę 
bólu, cierpienia oraz smutku można odnieść zamierzone cele37. 

Właściwym sposobem oddziaływania na zachowania odbiorcy jest wy-
korzystywanie w reklamie znanej osobistości Celebrity Endorsement38. 
Atrakcyjność nadawcy może nie tylko polegać na tym, że jest to osoba 
znana, lubiana, czy atrakcyjna fizycznie, gdyż nader ważnym stanowi 
podobieństwo nadawcy do odbiorcy reklamy. Z danych opracowanych 

35  J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 2000, s. 18,
36  P. Wasilewski, Szlachetna propaganda dobroci czyli drugi tom o Reklamie Społecznej, 

Agencja Wasilewski, Kraków 2007, s. 20.
37  http://www.krbrd.gov.pl/pl/nasze-kampanie/10-mnij-zwolnij.html, [online], [do-

stęp 15.07.2017].
38  Internetowy słownik http://www.businessdictionary.com/, [dostęp, 15.07.2017 r.]
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na potrzeby programu „Razem bezpieczniej”, a w szczególności z danych 
zawartych w Banku Dobrych Praktyk39 wynika, że projekty z zakresu dzia-
łania „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” kierowane najczęściej były 
do uczniów szkół gimnazjalnych, średnich a nawet wobec dzieci przed-
szkolnych. Przede wszystkim realizowano przedsięwzięcia edukacyjno-in-
formacyjne, promocyjne i specjalistyczne z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Również prowadzono w ramach programu, działania patrolo-
wo-kontrolne właściwych służb mundurowych, Policji, Straży Miejskiej/
Gminnej, Żandarmerii Wojskowej, Inspekcji Transportu Drogowego 
i Straży Ochrony Kolei40. 

Końcowym i zamierzonym efektem działań, wynikających z projektów 
było wyposażenie młodych ludzi w wiedzę z zakresu ruchu drogowego 
i bezpiecznych zachowań na drodze. Działania te uzupełniano poprzez 
udział jednostek samorządu terytorialnego w konkursach na projekty 
miasteczek ruchu drogowego41. Ponadto organizowano turnieje bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, w których udział wzięło ponad 500 000 
uczestników42. Stanowi to o wartości całego programu, jego możliwościach 
i zaangażowaniu podmiotów w tym uczestniczących. Obszar działania 
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, wytworzył naturalny kontakt mło-
dzieży i dzieci z osobami zajmującymi się zawodowo bezpieczeństwem 
oraz ratownictwem drogowym, którzy prowadzili kampanie oraz zajęcia 
edukacyjno-informacyjne43. 

Odnosząc się do kampanii społecznych w ramach programu „Razem 
bezpieczniej”, należy wskazać, iż już od 2007 roku realizowano cykliczne 
Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych oraz Młodzieżowy Turniej Motoryzacyj-
39  Bank Dobrych Praktyk, dostępny na stronie MSWiA – podstronie programu „Razem 

bezpieczniej”. Łączył doświadczenia administracji rządowej, samorządowej i orga-
nizacji społecznych. W ten sposób realizowano wymianę doświadczeń, pomysłów. 
Elementem podstawowym, była możliwość wymiany informacji, poprzez forum dys-
kusyjne. Bank Dobrych Praktyk stanowił bazę sprawdzonych, zweryfikowanych pod 
kątem celowości i efektywności pomysłów odnoszących się do zaproponowanych roz-
wiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

40  http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/form/2,dok.html, [dostęp 15.07.2017 r.].
41  Policja 997, O programie, który zmienił prewencję (nr 128/11.2015), s. 1.
42  Policja 997, O programie, który zmienił prewencję…, op. cit., s. 2.
43  Opis Karty źródłowa programu zawierającego się w Banku Dobrych Praktyk, pt. „Aka-

demia Misia Ratownika”, którego autorem pozostawało Stowarzyszenie Laboratorium 
Troski. Zakres działania/zakres przeciwdziałania bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
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ny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miały one przede wszystkim 
charakter kampanijno-edukacyjny. Wieloetapowość przedsięwzięcia po-
zwalała objąć każdego roku przedmiotową kampanią około 200 000 dzieci 
i młodzieży44. 

Na uwagę zasługuje również organizowana cyklicznie od 2007 roku 
w ramach programu „Razem bezpieczniej”, „Ogólnopolska akcja profi-
laktyczna  – „Profilaktyka a Teatr”, której ideą były działania angażujące 
młodzież w dramę lub teatr, tematycznie skierowane przeciwko patologii 
społecznej45. Przedsięwzięcie miało na celu ograniczenie zjawiska narko-
manii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, jak również komuniko-
wanie oraz inicjowanie działań przeciwko zjawiskom patologii społecz-
nej, również i w ruchu drogowym46. Podobną akcją w ramach programu, 
istotną pod względem kampanijno-edukacyjnym było przedsięwzięcie pn. 
„Przystanek Pat” realizowane raz w roku w okresie wakacji. Podczas Przy-
stanku realizowano warsztaty profilaktyczne, artystyczne oraz młodzieżo-
we fora dyskusyjne. Natomiast w okresie wakacyjnym w ramach „Razem 
bezpieczniej”, prowadzono program pn. „Bezpieczne wakacje”47. Podej-
mowano w nim działania zmierzające do organizowania współpracy Poli-
cji i innych formacji z organizatorami wypoczynku letniego: promowania 
akcji, kampanii oraz działań edukacyjnych, propagujących bezpieczne za-
chowania w czasie wakacji48. W tym celu, na początku tego projektu zorga-
nizowano w siedzibie KGP konferencję prasową dotyczącą zagrożeń w ru-
chu drogowym oraz działań Policji drogowej podejmowanych w okresie 

44  Sprawozdanie z realizacji przez Komendę Główną Policji zadań w 2007 roku w ramach 
rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem 
bezpieczniej”, Wydział P:rewencji Kryminalnej BPiRD KGP Warszawa 2008, s. 28‒29.

45  „Przystanek PaT” realizowany był raz w roku w ramach programu „Razem bezpiecz-
niej” w okresie letnich wakacji. Trwając 5 dni brali w nim udział liderzy programu, wo-
lontariusze oraz grupy teatralne z kraju, które realizowały spektakle edukacyjno-profi-
laktyczne. Podczas Przystanku odbywały się warsztaty profilaktyczne, artystyczne oraz 
prowadzono młodzieżowe fora dyskusyjne, natomiast w trakcie jego finału uczestnicy 
prezentowali efekty pracy warsztatowej.

46  Sprawozdanie z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecz-
nych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2007 roku…, op. cit. s. 2.

47  Ibidem, s. 3.
48  Założeniem towarzyszącym planowaniu działań „Bezpieczne Wakacje” było zinte-

growanie ich z rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych 
zachowań „Razem bezpieczniej”, zakładającym szczególną aktywność we wskaza-
nych wyżej obszarach.
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wakacyjnym49. Również w ramach programu z inspiracji Biura Prewencji 
i Ruchu Drogowego KGP wdrożono regularne programy, które promowa-
no i medialnie nagłaśniano, pod nazwą „Prędkość”, „Alkohol i Narkotyki”, 
„Pasy”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Trzeźwość”, „Truck”, 
„Bezpieczny weekend”, „Trasa E-30”50. Także w 2007 roku w ramach te-
matu „Edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczest-
nika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych 
uczestników tego ruchu” wydano poradnik dla kierowców pn. „Bezpie-
czeństwo na drodze”. W poradniku zawarto informacje, jak dbać o bez-
pieczeństwo swoje i dziecka jako pasażera, pieszego czy rowerzysty. Istot-
nym z punktu widzenia kampanii społecznych na rzecz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym pozostawał zorganizowany w 2007 roku, „Pierwszy 
Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, który skierowano 
do młodych uczestników ruchu drogowego, poruszających się po drogach 
jako piesi, rowerzyści, motocykliści, początkujący kierowcy oraz pasaże-
rowie. W jego trakcie, podejmowano inicjatywy lokalne i krajowe, organi-
zowane przez administrację różnego szczebla, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwa sektora prywatnego, fundacje i inne podmioty działające 
na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

W latach następnych w ramach programu „Razem bezpieczniej” również 
realizowano kampanie bezpieczeństwa, zmierzające do zminimalizowania 
zdarzeń drogowych. W tym celu w 2008 roku zainicjowano wieloletnią 
kampanię „Rowerem bezpiecznie do celu”. W 2009 roku zaproponowano 
kampanie pn. „Użyj wyobraźni”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Warszawa 
dzieciom”. W 2010 r. wydano dokument filmowy służący promocji działań 
i bieżących realizacji, przeprowadzonych w trakcie praktycznego wdraża-
nia zadań. Spot ten na bieżąco wykorzystywano, przede wszystkim jako 
promocja Programu. Natomiast w 2011 roku zaprezentowano także kam-
panie oraz akcje profilaktyczne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Podjęto kampanię „Piłeś? Nie jedź!”. W Warszawie 
zaprezentowano spektakl „Poczekalnia” dotyczący bezpieczeństwa dzie-
ci i młodzieży w ruchu drogowym, pod hasłem: „Bo dzieci mają prawo 
dorosnąć i spełniać marzenia”51. Zaproponowano także wieloletni, Ogól-

49  Sprawozdanie z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecz-
nych zachowań w 2007 roku…, op. cit., s. 44.

50  Ibidem, s. 41‒42.
51  Sprawozdanie z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecz-

nych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2011 roku, MSW Warszawa s. 8.
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nopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół 
Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, poprzez 
finansowe i organizacyjne wsparcie MSWiA w ramach programu „Razem 
bezpieczniej”. Natomiast w 2012 roku zrealizowano konkurs MSW i Pro-
gramu 1 Polskiego Radia w ramach kampanii dotyczącej „Nieprawidłowo-
ści w oznakowaniu dróg”. Również tego samego roku Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych we współpracy z Programem 1 Polskiego Radia zorgani-
zowało konkurs pn. „Bezpieczny weekend”, który miał na celu zwrócenie 
uwagi na zagrożenia wynikające z rozmowy przez telefon komórkowy 
w czasie kierowania pojazdem.

W 2013 r. w ramach programu „Razem bezpieczniej” odbyły się ob-
chody Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach 
Drugiego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ. 
Tematem przewodnim było „Bezpieczeństwo pieszych  – niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego w miastach”52. Została zainagurowana kam-
pania „Reaguj! Nie toleruj!”, której założeniem było min. zwrócenie uwagi 
na konieczność reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, […] 
a także reagowania na te zagrożenia53. W 2014 roku kontynuowano i po-
szerzono tematycznie działania pn. „Bezpieczne wakacje 2014”, stanowią-
ce realizację inicjatyw administracji zespolonej oraz zainteresowanych 
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i insty-
tucji. Założeniem działań było ich zintegrowanie z rządowym programem 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecz-
niej”, zakładającym min. wzmożenie w lokalnych mediach, kampanii in-
formacyjno  – promocyjnych bezpieczeństwa w obszarach ruchu drogo-
wego54. W 2015 roku przedstawiono film informacyjny, podsumowujący 
realizację działań programu „Razem bezpieczniej” oraz film informacyj-
no – podsumowujący realizację działań programu „Razem bezpieczniej” 
w latach 2010‒201555. Kontynuowane były działania pn. „Bezpieczne Wa-
kacje” w obszarze bezpieczeństwo, […] w ruchu drogowym. Natomiast 
na szczeblach wojewódzkich w lokalnych mediach podejmowano dzia-
52  Sprawozdanie z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecz-

nych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2013 roku, MSW Warszawa, s. 7. 
53  Ibidem, s. 23
54  Sprawozdanie z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecz-

nych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2014 roku, MSW Warszawa 2015, s. 8.
55  Sprawozdanie z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecz-

nych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2015 roku, MSWiA Warszawa 2016, s. 7.
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łania polegające na prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych 
w ramach programu „Razem bezpieczniej”. 

Podsumowanie

Projekty dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizowa-
ne w ramach programu „Razem bezpieczniej”, najczęściej kierowano 
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (odpowiednio po 86,4% 
respondentów wskazało te grupy) oraz do przedszkolaków (63,6%). Były 
to różnego rodzaju kampanie, działania edukacyjne oraz informacyjno
-promocyjne a także działania prewencyjne, patrolowe i kontrolne. Wraz 
z Policją, częstymi partnerami tych działań pozostawali nauczyciele, Straż 
Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Żandarmeria, SOK, stowarzyszenia 
oraz wyspecjalizowane w zakresie edukacji podmioty. Działania progra-
mowe w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym były stosunkowo 
mniej skuteczne, niż w obszarze bezpieczeństwa w szkole i przemocy 
w rodzinie. Dlatego też zwracano uwagę, by w większym stopniu uwypu-
klić działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, albowiem 
jako problem ma i będzie posiadał znaczący wpływ na bezpieczeństwo 
państwa56. Należy również zaznaczyć, że niepodobna zaprzeczyć temu, 
że program rządowy „Razem bezpieczniej” przyniósł ze sobą pozytywne 
zmiany w przestrzeni społecznej, a szczególnie zaś w kwestii profilaktyki 
i działań pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Rzecz dotyczy rów-
nież wzrostu znaczenia świadomości w kwestii szerokiej gamy czynni-
ków i fenomenów, zakłócających bezpieczeństwo publiczne oraz walki 
z nimi, m.in. poprzez kampanie społeczne. W ramach realizacji Rządo-
wego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 
„Razem bezpieczniej” w latach 2007 – 2015, w obszarze pod nazwą „Bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym” dofinansowano i zrealizowano 45 pro-
jektów na łączną kwotę 4 010 529 zł., odnotowując spadek dynamiki 
przestępstw tej kategorii, na poziomie 61,3%57.

56  M. Leszczyńska, M. Szostakowska, J. Piekutowski. Raport końcowy. Badanie ewaluacyj-
ne programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” 
za okres 2007‒2015, Ośrodek Ewaluacyjny Warszawa 2016, s.39.

57  J. Pruchniak, Wpływ rządowych programów prewencyjnych na bezpieczeństwo społecz-
ne obywateli na przykładzie Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspo-
łecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
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Abstract

This publication is an attempt to describe the phenomenon of propaganda 
in the media of the Web 2.0 era. The text proves that in the space of new 
media, characterized by interactivity and free exchange of roles between 
broadcasters and receivers, propaganda is widely used in political com-
munication. The author analyzed Internet films by both political parties 
and ordinary users of new media. In the work he described the basic rules, 
characteristic for propaganda on the Internet. The publication includes 
the classification of films and the analysis of examples of election spo-
ts, political videos, documents and film pseudocuments from the point 
of view of propaganda. This work has been based on a descriptive and 
analytical model. The author analyzed content available on multimedia 
platforms (Youtube) and in online social media (Facebook).

Keywords: propaganda, new media, web 2.0, movie, Youtube
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Abstrakt

Niniejsza publikacja jest próbą opisania zjawiska propagandy w mediach 
ery Web 2.0. Tekst dowodzi, że w przestrzeni nowych mediów, nacechowa-
nych interaktywnością i swobodną wymiennością ról między nadawcami 
a odbiorcami, propaganda znajduje szerokie zastosowanie w komunikacji 
politycznej. Autor na potrzeby publikacji przeanalizował filmy internetowe 
zarówno autorstwa partii politycznych jak i zwykłych użytkowników no-
wych mediów. W pracy opisał podstawowe reguły, charakterystyczne dla 
twórczości propagandowej w Internecie. Publikacja zawiera klasyfikację fil-
mów internetowych oraz analizę przykładów spotów wyborczych, politycz-
nych teledysków, dokumentów i pseudodokumentów filmowych pod kątem 
przekazu propagandowego. Niniejsza praca została oparta na modelu opi-
sowo-analitycznym. Autor przeanalizował treści dostępne na platformach 
multimedialnych (Youtube) i w społecznościach internetowych (Facebook).

Słowa kluczowe: propaganda, nowe media, web 2.0, film, Youtube

Elementy propagandy znajdują szerokie zastosowanie w świecie nowych 
mediów. Jak to możliwe, że do przestrzeni nowych mediów, które charakte-
ryzują się przede wszystkim interaktywnością, otwartością, swobodną wy-
miennością ról między nadawcami a odbiorcami, przebija się jednostron-
ny przekaz propagandowy, ukierunkowany na celowe kształtowanie opinii 
publicznej? Czy propaganda znajduje swoje zastosowanie w komunikacji 
politycznej w mediach ery Web 2.0? Czy wreszcie jest to skuteczne narzę-
dzie do stymulowania zachowań politycznych? Celem niniejszej pracy jest 
omówienie zjawiska występowania propagandy w warunkach mediów ery 
Web 2.0 i przybliżenie sposobów jej wykorzystania w procesie komunika-
cji politycznej. Autor analizę przykładów zamieszczonych na wybranych 
platformach multimedialnych (YouTube), w społecznościach (Facebook) 
i na blogach (mikroblog Twitter), poprzedził usystematyzowaniem kluczo-
wych pojęć: propagandy i komunikacji politycznej w erze mediów Web. 2.0. 
W pracy wykorzystał publikacje z zakresu teorii i praktyki propagandy, no-
wych mediów, komunikowania politycznego i publicznego. 

Propaganda – pojęcie i istota

Propaganda obok public relations, reklamy i marketingu to jedna z głów-
nych form komunikowania masowego. Zdaniem Sama Blacka „(…) mają 
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one podobne cele, takie jak zmienianie postaw, wywieranie wpływu 
na opinię publiczną i opinie prywatne oraz zachęcanie do nabywania dóbr 
i usług”1. Kluczową różnicą miedzy wymienionymi dyscyplinami są jed-
nak metody stosowane do osiągnięcia tych celów. W toku poszukiwania 
definicji propagandy można natrafić na dwa istotne terminy: „perswazja” 
i „agitacja”. Perswazja w przeciwieństwie do propagandy, bazuje na narzę-
dziach przekonywania, które odnoszą się do uczuć jej adresatów. Kluczo-
wa z punktu widzenia adresata perswazji jest znajomość uczuć, pragnień 
i aspiracji odbiorców. O ocenie skuteczności decyduje autorytet przekonu-
jącego. Z kolei celem agitacji, jak zaznacza Katarzyna Stelmach, jest „(…) 
doraźne i możliwie jak najszybsze osiągnięcie pożądanego zachowania się 
ludzi2”. Propagandziści dążą natomiast do bardziej zasadniczych celów, 
opartych na długotrwałych działaniach.

Spośród wielu definicji propagandy jej istotę zdaje się oddawać ta sfor-
mułowana już w 1965 roku przez francuskiego socjologa Jacquesa Ellu-
la. Propagandę definiuje on jako „(…) zespół metod stosowanych przez 
zorganizowane grupy w celu wciągnięcia do aktywnej działalności mas 
ludzkich, u których w konsekwencji manipulacji psychicznej, wytwarza się 
jedność psychiczna pozwalająca na włączenie ich do masowych działań”3. 
Ten sposób definiowania propagandy jest bliski koncepcji autorów „Teo-
rii i praktyki propagandy”, którzy przytaczając definicję Gartha S. Jowetta 
i Victorii O’Donnell, podkreślają, że propaganda to „(…) celowa i syste-
matyczna próba kształtowania percepcji, manipulowania myślami i bez-
pośrednimi zachowaniami w celu osiągnięcia takich reakcji, które są zgod-
ne z pożądanymi intencjami propagandzisty” 4. Zatem celem propagandy 
jest głównie zaspokojenie u odbiorców potrzeby informacji, dostarczanie 
im informacji gotowych, umożliwiających zajęcie określonego stanowiska, 
a tym samym zaspokajających potrzebę wyjaśniania i wartościowania wia-
domości. Wskutek tego pozbawia się odbiorców umiejętności krytyczne-
go myślenia i ogranicza ich działanie do reagowania na prostsze bodźce 

1  S. Black, Public Relations, Warszawa 1998, s. 39.
2  K. Stelmach, Propaganda polityczna w filmie internetowym: uwarunkowania – tenden-

cje – przejawy – narzędzia – memy [w:] M. Kolczyński, Współczesne kampanie wyborcze 
w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, Katowice 2013, 
s.133.

3  J. Ellul, Propagana, New York 1965, s. 9.
4  B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997, 

s. 9.
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zewnętrzne. Najważniejszym celem propagandy staje się dążenie do pod-
porządkowania interesów odbiorcy interesom nadawcy i dysponenta 
środków masowych5.

Bazując na przytoczonej wcześniej koncepcji Ellula, B. Dobek-Ostrow-
ska sformułowała uniwersalną definicję propagandy politycznej jako 
„(…) specyficznej, niepełnej lub wypaczonej formy współczesnego komu-
nikowania politycznego”6. W jej ujęciu propaganda jest przede wszystkim 
komunikowaniem jednostronnym, zinstytucjonalizowanym, zaprogra-
mowanym, wspieranym poprzez techniki marketingowe i socjotechnikę. 
Celem jest tworzenie lub zmiana postaw odbiorców, żeby odpowiadały 
interesom nadawcy, a także kreowanie przewidywalnych przez propagan-
dzistów zachowań grup, na które się oddziałuje7.

Z kolei Francis Graham Wilson propagandę odnosi do zabiegów, któ-
rych celem jest kształtowanie opinii publicznej. Według niego „(…) pro-
paganda stanowi technikę kształtowania opinii; polega ona na manipulo-
waniu symbolami bez odwoływania się do rozumu (…) Propaganda jest 
główną techniką kontrolowania i kierowania masowymi akcjami w kon-
trowersyjnych kwestiach nowoczesnego świata8”. Definicja Wilsona jest 
bardzo przydatna do analizy propagandowych działań polityków.

Nowe media 

Sformułowanie „nowe media” funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, a pierw-
sza ich definicja pojawiła się w latach 60. ubiegłego wieku. Nowe media ce-
chują się między innymi wzajemnymi powiązaniami, wszechobecnością, 
wielością ról indywidualnych użytkowników, którzy mogą występować 
zarówno w charakterze nadawców jak i odbiorców9. W ujęciu encyklo-
pedycznym, nowe media to techniki przekazu i technologie, stosowane 
od połowy lat 80. ubiegłego wieku, które wiążą się z pojawieniem i roz-
powszechnieniem komputerów osobistych, telewizji satelitarnej i wideo10. 
Wraz z postępem technologicznym, rozwojem Internetu, rozwojem narzę-
5  A. Urbanek, Cybermedia w cyberprzestrzeni  – aspekty społeczno-kulturowe, [w:] 

M. Koziński, S. Kosznik-Biernacka, J. Grubicka, Cyberprzestrzeń, Zagrożenia w sieci, 
Słupsk 2017, s. 83.

6  B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2011, s. 207.
7  Ibidem.
8  S. Kuśmierski, A. Frydrychowicz, Podstawy wiedzy o propagandzie, Warszawa 1980, s. 38.
9  D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa, s. 57.
10  J. Skrzypczak, Popularna encyklopedia mass mediów, Poznań 1999, s. 375.
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dzi komunikacyjnych, ewoluowała definicja nowych mediów. Nowe me-
dia, w najszerszym sensie, można zdefiniować jako te interaktywne me-
dia, które korzystają z urządzeń, nośników i systemów elektronicznych, 
działających w oparciu o informacje przetwarzane w systemie cyfrowym. 
Internet kojarzony z nowymi mediami, w odróżnieniu do mediów tra-
dycyjnych, nie jest środowiskiem ograniczonym jedynie do wytwarzania 
i rozpowszechniania komunikatów. W równym zakresie umożliwia ich 
przetwarzanie, wymianę i przechowywanie11. 

Cechą wszystkich mediów funkcjonujących we współczesnej prze-
strzeni publicznej jest ich masowość. Masowość mediów polega głównie 
na tym, że treści o charakterze medialnym mogą docierać z jednego źródła 
do szerokiej rzeszy odbiorców. W przypadku mediów tradycyjnych prze-
kaz ten ma charakter jednokierunkowy i ograniczona jest interakcja mię-
dzy nadawcą a użytkownikami. W nowych mediach te bariery zostały po-
konane12. Medioznawcy zaczęli definiować przez to nowe media nie tylko 
pod kątem technik przekazu, ale przede wszystkim pod względem posze-
rzającego się zakresu ich możliwości komunikacyjnych. I tak na przykład 
McQuail do cech nowych mediów zalicza:
– interaktywność (zmienna reakcji na przekaz nadawcy ze strony użyt-

kownika);
– socjalność (wrażenie osobistego kontaktu z innymi użytkownikami);
– bogactwo mediów (angażowanie zmysłów, większa osobistość);
– autonomię (stopień niezależności od źródła i jego kontroli);
– ludyczność (źródło rozrywki i zabawy);
– prywatność;
– personalizację.

Zwłaszcza pierwsza z wymienionych cech (interaktywność) zdaje się 
oddawać istotę nowych mediów. Duża swoboda w kierunkach komuni-
kowania prowadzi do zatarcia granicy między odbiorcami a nadawcami. 
Sylwia Szykowna, badając interaktywność, zwróciła uwagę na fakt, że nie 
można jej sprowadzić do wyboru konkretnej opcji z menu. Szykowna, po-
siłkując się dorobkiem Roda Simsa wyróżnia trzy poziomy interaktywno-
ści: reagujący (kontrola użytkownika ogranicza się do możliwości ofero-
wanych przez sam program), współaktywny (stwarza możliwość kontroli 

11  D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, wyd. cyt., s. 151.
12  A. Urbanek, Cybermedia w cyberprzestrzeni – aspekty społeczno-kulturowe, wyd. cyt., 

s. 71.
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nad następstwem), proaktywny (użytkownik kontroluje zarówno struk-
turę jak i zawartość)13. Odbiorca proaktywny reprezentuje model pełnej 
interaktywności (swoboda w podejmowaniu własnych działań, brak ogra-
niczeń), charakterystyczny dla rzeczywistości nowych mediów. 

Media ery web 2.0

Bogactwo w kierunkach komunikacji, jakie występuje w środowisku no-
wych mediów prowadzi do poznania świata Web 2.0. To określenie odno-
si się głównie do „(…) serwisów internetowych, powstałych po 2001 roku, 
w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez 
użytkowników serwisu14”. Jak zauważa Bohdan Jung w opracowaniu „Wokół 
mediów ery Web 2.0”, era Web 2.0 to etap rozwoju Internetu rozumiany jako 
przeskok ze sfery sieci „tylko do odczytu” do fazy aktywnego uczestnictwa, 
którą użytkownicy zagospodarowują generowanymi przez siebie treściami. 
Zarówno w przypadku nowych mediów jak i Web 2.0 dostrzegalny jest na-
cisk na interaktywność i swobodę w przepływie komunikatów. 

Sferę Web 2.0 można określić mianem płaszczyzny komunikacji totalnej, 
w której rzeczywistość kreuje i modeluje użytkownik. Każdy internauta ko-
rzystając z komputera, tabletu, czy smartfona może swobodnie poruszać się 
w świecie darmowych narzędzi i platform do komunikowania w globalnej 
wiosce i kształtować rzeczywistość. Paul Levinson w swojej książce „Nowe 
nowe media” w definiowaniu świata cyfrowych możliwości idzie o krok da-
lej. Jego zdaniem termin Web 2.0 nie oddaje w pełni współczesnych moż-
liwości komunikowania. Zwraca uwagę choćby na kategorie informacji. 
Stwierdza, że „informacja jest celem, a nie formą przekazu nowych nowych 
mediów15” i za przykład podaje Wikipedię, Digg, blogi, czy Youtube. Levin-
son podkreśla także społecznościową funkcję mediów społecznościowych. 
Zaznacza, że podstawowym celem platform takich jak Facebook czy Twitter 
jest tworzenie relacji, łączenie ludzi. Autor, na potrzeby niniejszej publikacji, 
analizując przykłady wykorzystania propagandy w komunikacji politycznej 
będzie wykorzystał terminologię Web 2.0. Teorię Levinsona potraktował 
z kolei jako zachętę do szerszego spojrzenia na bogactwo współczesnych 
narzędzi komunikowania w Internecie.

13  S. Szykowna, Sztuka interaktywna w Sieci a problem kreacji, [w:] Homo kreator czy 
homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, pod red. W. Muszyńskiego, M. Soko-
łowskiego, Toruń 2008, s. 30.

14  https://pl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0, (dostęp:10.10.2017).
15  P. Levinson, Nowe nowe media, Kraków 2010, s. 17.
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Komunikacja polityczna w mediach ery Web 2.0

Nowy etap rozwoju wirtualnego świata nazywany siecią drugiej generacji 
(Web 2.0) oddziałuje na relacje międzyludzkie, rozrywkę, biznes, a także 
politykę. Szymon Książkiewicz w opracowaniu „Wpływ Web 2.0 na procesy 
komunikacji politycznej” definiuje pojęcie Polityki 2.0 jako „(…) ideę wyko-
rzystania przez podmioty biorące udział w procesach komunikacji politycznej 
narzędzi bądź aplikacji, których cechy kwalifikują je jako elementy Web 2.0, 
do kontaktu z wyborcami, mediami oraz sprzymierzeńcami bądź przeciwni-
kami politycznymi w określonych celach16”. Autor podkreśla, że wykorzysta-
nie narzędzi mediów Web 2.0 do celów politycznych wpłynęło na jakościową 
zmianę w hierarchii komunikacji politycznej. Polityka 2.0 wpływa na integra-
cję użytkowników–wyborców w procesie kreowania przekazu, w tym wypad-
ku treści o charakterze politycznym. Istotą nie jest tu jedynie wykorzystanie 
narzędzi internetowych (choć ułatwiających proces komunikacji). Chodzi 
raczej o „(…) tworzenie platformy dwustronnego, symetrycznego komuniko-
wania oraz zarządzania procesami komunikacyjnymi w polityce”17.

Żeby lepiej zrozumieć istotę Polityki 2.0 warto w pierwszej kolejności 
usystematyzować formy obecności Internetu w polityce. To przede wszyst-
kim e-government (według wskazania Komisji Europejskiej to stosowa-
nie technologii informatycznych w administracji publicznej)18, e-polityka 
(według Książkiewicza to kontakty na trzech płaszczyznach: politycy–
wyborcy, politycy–media, między politykami, a także sondaże) i kontro-
la polityczna (przede wszystkim instrument sprawowania kontroli nad 
politykami oraz mediami)19. Wzbogacenie tych form o narzędzia Web 
2.0 to wejście do świata Polityki 2.0. Wśród tychże narzędzi można z kolei 
wyodrębnić trzy główne kategorie20: 
– blogi (publicystyczne, mikroblogi, watchblogi, war-blogs);
– platformy multimedialne (wideo i serwisy zdjęciowe);
– społeczności (serwisy społecznościowe, eventowe, wirtualne światy). 

Autor, ze względu na temat i ograniczenia charakterystyczne dla ar-
tykułu naukowego, skupił się na treściach tworzonych za pośrednictwem 
platform wideo i serwisów społecznościowych. 

16  B. Jung, Wokół mediów ery Web 2.0, Warszawa 2010, s. 144.
17  Ł. Przybysz, Komunikowanie polityczne 2.0, Warszawa 2013, s. 24.
18  https://pl.wikipedia.org/wiki/E-government, (dostęp: 10.11.2017).
19  B. Jung, Wokół mediów ery Web 2.0, wyd. cyt., s.144.
20  Ibidem, s.148.
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Współczesne narzędzia propagandy

„Propaganda jest stara jak świat”. Ta popularna, potoczna sentencja nie 
jest oderwana od świata nauki i znajduje swoje odzwierciedlenie w historii 
od tysięcy lat. Podążając za stwierdzeniem Pratkanisa i Aronsona, że pro-
paganda obejmuje zręczne posługiwanie się obrazami, sloganami i sym-
bolami „(…) w celu komunikowania pewnego punktu widzenia, mającego 
na celu skłonienie odbiorcy do dobrowolnego przyjęcia tego punktu wi-
dzenia za swój”21 należy zauważyć, że pierwsze ślady propagandy łączą się 
z władcami wielkich starożytnych cywilizacji. Władcy Babilonii czy Egiptu 
pozostawili po sobie wytwory, które dowodzą, że potrafili stosować sym-
bolikę i manipulację faktograficzną do podtrzymania i umocnienia wła-
dzy. Już wtedy obraz w propagandzie politycznej używany był do różnych 
celów, przede wszystkim pełnił funkcję reklamową. „Służył promowaniu 
pewnych postaci (przywódców, polityków, kandydatów do urzędów i sta-
nowisk (…)”22. Za dawne przykłady takiego zastosowania propagandy 
mogą uchodzić choćby pomniki Cezara i Augusta w Rzymie, czy posąg 
Ramzesa przed świątynią w Abu Simbel. 

W historii współczesnej, w ZSRR czy III Rzeszy popularne były oficjal-
ne portrety przywódców, dopracowane w każdym detalu. Miała bić z nich 
pewność siebie, czy też podkreślona miała być ich sprawność fizyczna, 
przez co maskowano wszelkie niedoskonałości. Jak zauważa Tomasz To-
karz, sposób przedstawiania polityków, niezależnie od pewnych stałych 
rozwiązań czy technik, zależy w dużej mierze od wartości, obowiązujących 
w danym społeczeństwie. W reżimach autokratycznych przywódca to „oj-
ciec narodu”, troszczący się o swój lud, czuwający nad jego dobrem i bez-
pieczeństwem. Z kolei w państwach demokratycznych polityk kreowany 
jest na „jednego z nas”. Ma wzbudzać sympatię i zaufanie.

Korzenie współczesnych technik i kanałów propagandy sięgają 
XVIII wieku, gdy pojawiła się prasa. Zdaniem Mariusza Kolczyńskiego, 
autora „Strategii komunikowania politycznego”, siłę rozwoju propagan-
dowego wykorzystania słowa pisanego odzwierciedlają dwie wielkie re-
wolucje z tamtego okresu23. W rozkwit koncepcji komunikowania po-

21  A. Pratkanis, E. Aronson: Wiek propagandy, Warszawa 2003, s. 17.
22  T. Tokarz, Obraz jako narzędzie propagandy politycznej, materiał dostępny na stro-

nie: http://www.academia.edu/3251455/Obraz_jako_narz%C4%99dzie_propagandy_ 
politycznej, (dostęp: 15.10.2017).

23  M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008, s. 69.
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litycznego z wykorzystaniem narzędzi propagandy wpisują się walka 
o niepodległość Stanów Zjednoczonych i Wielka Rewolucja Francuska. 
To wtedy zaczął się także kształtować nowy model państwa z aktywnym 
społeczeństwem w procesach wyboru i legitymizacji władz państwo-
wych. Towarzyszyły temu rozwój prasy popularnej, upraszczanie przeka-
zu i pojawienie się fotografii prasowej. Ówczesna fotografia w umiejętny 
sposób wkomponowana w tekst prasowy, może uchodzić za pierwowzór 
dzisiejszych memów24. W obu przypadkach kluczową rolę odgrywa me-
chanizm „(…) korzystania z dwóch odmiennych środków przekazu, 
przez co można stosunkowo łatwo manipulować odbiorem treści tekstu 
i percepcją obrazu”25. 

Film w rękach propagandzistów

„Fotografia w istocie sugerowała możliwości, które ziściły się wraz z wyna-
lazkiem filmu – film dokumentalny i fabularny, zwłaszcza w wersji dźwię-
kowej, w istotny sposób wpływa na odbiorcę, angażując jego podstawowe 
zmysły26”. Jak podaje Kolczyński, na skuteczność propagandy filmowej 
wpływają trzy kluczowe elementy:
– wybór takich aspektów rzeczywistości, które umożliwiają naturalną alo-

kację przekazu politycznego,
– umiejętności przedstawienia rzeczywistości w taki sposób, by odwoły-

wał się do doświadczenia i wiedzy określonej grupy odbiorców,
– wzbudzenie emocji, prowadzących do zaangażowania po stronie treści 

przekazywanych przez nadawcę politycznego. 
„Film dysponuje najszerszym, najbardziej pojemnym kanałem przeka-

zu informacji, ponieważ posługuje się największą liczbą środków (obraz, 
dźwięk ruch, słowo)”27. Film w szerokim zakresie wpływa na stany emo-
cjonalne, bo oddziałuje na wiele zmysłów jednocześnie. Efektywność pro-
pagandy w materiale filmowym zależy od siły tego gatunku. Powinna ona 
wzbudzać „emocje typu społecznego (…), mające współudział w kształ-

24  Zgodnie z wykładnią Słownika Języka Polskiego mem to „chwytliwa porcja informacji, 
zwykle w formie krótkiego filmu, obrazka lub zdjęcia, na którym umieszczono jakiś 
tekst, rozpowszechniana w Internecie”, dostępne na stronie internetowej: https://sjp.
pwn.pl/sjp/mem;5579327.html (dostęp: 15.11.2017).

25  Ibidem.
26  M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, wyd. cyt., s. 72.
27  K. Stelmach, Propaganda polityczna w filmie internetowym: uwarunkowania – tenden-

cje – przejawy – narzędzia – memy, wyd. cyt., s.134.
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towaniu określonych postaw społeczno-politycznych”28. Katarzyna Stel-
mach podkreśla, że metoda polifoniczna to podstawowy filmowy środek 
wyrazu, który dowodzi o bogactwie możliwości oddziaływania na odbior-
cę za pomocą materiału audiowizualnego. Polifonia, a więc jednoczesne 
wykorzystanie komentarza, obrazu i dźwięku oraz odpowiedni montaż, 
daje możliwość pełniejszego użycia każdego z jej elementów w taki spo-
sób, że finalny rezultat przejawia się w połączeniu odmiennych znaczeń 
zawartych w każdym z nich. Obraz w silny sposób wpływa na podświado-
mość i układ nerwowy. Odbiorca obrazu to, co ogląda, w łatwiejszy i szyb-
szy sposób uznaje jako prawdziwe. Na skutek propagandy wizualnej mogą 
powstawać pewne wartości intelektualno-emocjonalne bez większego za-
angażowania odbiorcy, funkcjonujące na zasadzie pamięci niezamierzo-
nej29. Gdy nadawca pewnych pojęć nie może oddać za pomocą obrazów, 
sięga po komentarz. Mogą to być pytania, domysły, informacje bez wska-
zywania końcowych wniosków. Celem zamieszczenia komentarza nie jest 
informowanie widza, lecz sugerowanie. W filmie propagandowym jego 
bohater lub komentator często zwraca się bezpośrednio do widza (adres 
bezpośredni). Z kolei rolą dźwięku w filmie propagandowym jest nie tylko 
pogłębianie siły oddziaływania prezentowanych obrazów czy komentarzy, 
ale również wprowadzanie nowych efektów. Katarzyna Stelmach analizu-
jąc oddziaływania propagandowe podkreśla też szczególną wagę montażu. 
Wskazuje na dwa podstawowe rodzaje montażu:
– dialektyczny  – przeciwstawiający sobie dwa obrazy, aby móc przejść 

do pewnej znaczeniowej syntezy,
– atrakcji – umożliwiający konfrontowanie ze sobą mocnych, przykuwają-

cych uwagę, niekiedy paradoksalnych obrazów.
Na siłę efektu oddziaływania polifonii filmowej wpływa także zmia-

na napięć. W momencie, gdy komentarz staje się bardziej powściągliwy, 
funkcje propagandowe przejmuje dźwięk lub obraz. W odbiorze pojawia 
się wrażenie uwolnienia od nieustannego nacisku propagandy.

Propaganda w mediach ery Web 2.0. Film internetowy

Film internetowy, czy obecny w mediach ery Web 2.0 znacznie odbiega 
od filmu dokumentalnego, czy fabularnego. To praktycznie każdy zapis 
audiowizualny. Według definicji użytkowników internetowych film jest 

28  L. Wojtasik, Propaganda wizualna, Warszawa 1987, s. 38.
29  L. Wojtasik, Psychologia propagandy politycznej, Warszawa 1986, s. 215–232.
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utworem audiowizualnym, składającym się ze scen, które z kolei składają 
się z jednego lub więcej (do kilkudziesięciu) ujęć30. W przypadku inter-
netowych zapisów, cechujących się maksymalną skrótowością, zwykło się 
mówić o „filmikach”. Jak podaje Katarzyna Stelmach, przejawów domina-
cji owej skrótowości należy upatrywać ze względów:
– technicznych (długość ściągania, ilość miejsca zajmowanego na serwe-

rach),
– społeczno-kulturowych (kultura sms-a),
– psychologicznych (tendencja do zwracania uwagi na coraz krótsze ko-

munikaty).
Współcześnie większość materiałów audiowizualnych w Internecie 

nie jest dłuższa od przeciętnej reklamy (ok. 30 sekund). Warto zwrócić 
uwagę także na model odbioru filmików internetowych. W dobie nowych 
mediów ma on charakter indywidualny, a nie masowy jak w przypadku 
produkcji kinowych. Taki model stwarza korzystne warunki do stosowa-
nia narzędzi propagandowych. W Internecie krótkie formy audiowizualne 
podlegają zasadzie rozpowszechniania wirusowego. Najpopularniejsze fil-
my są przesyłane poprzez poszczególnych użytkowników i między nimi. 
Poza tym, sięgając po powszechnie dostępne aplikacje i narzędzia, użyt-
kownicy mają możliwość dowolnego edytowania (przerabiania) pierwot-
nych materiałów i przesyłania ich dalej. W warunkach mediów ery Web. 
2.0 w ten sposób sami stają się twórcami.

Internet, postrzegany jako pluralistyczne i prodemokratyczne medium, 
wykorzystany w odpowiedni sposób może służyć jako skuteczne narzędzie 
komunikacji politycznej. Dotychczasowa praktyka związana z funkcjono-
waniem Internetu pokazuje jednak także negatywne przykłady wykorzy-
stania siły przekazów perswazyjnych i propagandowych. „Rosnąca kon-
centracja mediów, włączając Internet w medialne monopole, doprowadziła 
do wytworzenia się dyskursów dominujących, często marginalizujących 
istotne problemy i promujących własne agendy, które mogą przesłaniać 
i deformować obraz rzeczywistości”31. Mowa tu o przykładach manipu-
lacji informacją, rozpowszechnianiu tzw. fake newsów32, czyli pseudofak-

30  https://pl.wikipedia.org/wiki/Film, (dostęp: 15.11.2017).
31  K. Stelmach, Propaganda polityczna w filmie internetowym: uwarunkowania – tenden-

cje – przejawy – narzędzia – memy, wyd. cyt., s.137.
32  Wg. Słownika języka Polskiego to „nieprawdziwe, fałszywe wiadomości, najczęściej 

rozpowszechniane przez tabloidy w celu wywołania sensacji, bądź zniesławienia kogoś 
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tów w środowisku nowych mediów. W warunkach nadmiaru informacji, 
interaktywności i zindywidualizowania odbioru nie trudno o wywołanie 
skutków w postaci dezinformacji czy fragmentaryzacji odbioru. Odbiorcy 
coraz częściej przybierają postawę bierności i zwiększa się ich podatność 
na manipulację. Nowe media mogą więc sprzyjać rozprzestrzenianiu się 
przekazów propagandowych. 

Analizując narzędzia Web 2.0 wykorzystywane w komunikacji społecz-
no-politycznej można natrafić na wiele audiowizualnych przykładów pro-
pagandyzacji komunikacji politycznej. To przede wszystkim blogi (zarów-
no te publicystyczne, prowadzone m.in. przez polityków jak i mikroblogi, 
jak platforma Twitter, która oprócz zwięzłych teksów umożliwia dołącza-
nie i przesyłanie krótkich filmików), platformy wideo (kanał YouTube) 
i serwisy społecznościowe (Facebook). Materiały audio-wideo o takiej 
charakterystyce są także spotykane w serwisach internetowych gazet co-
dziennych i informacyjnych kanałów telewizyjnych. Katarzyna Stelmach 
dzieli nadawców filmów propagandowych w Internecie na dwie kategorie:
– publicznych/instytucjonalnych (np. partie polityczne, media);
– prywatnych (blogerzy, prywatni twórcy stron, użytkownicy portali spo-

łecznościowych).

Cechy filmów internetowych

Analiza filmików internetowych pozwala wyszczególnić kilka zasad, cha-
rakterystycznych dla twórczości propagandowej w Internecie. To przede 
wszystkim reguła swobodnego przetwarzania materiału i replikacji. 
Za przykład może posłużyć spot Platformy Obywatelskiej z począt-
ku maja 2017 roku i jego przerobiona przez internautów wersja. Filmik 
PO nawiązywał do słów Jarosława Kaczyńskiego o „gorszym sorcie”33. 
To reklama, zachęcająca do uczestnictwa w imprezie organizowanej przez 
PO. W pierwszych sekundach spotu mała dziewczynka zadaje pytanie: 
„Mamo, a co to jest gorszy sort”? Kobieta odpowiada: „to jesteśmy my”. 
Dziecko dopytuje: „ale co to znaczy”? Pada odpowiedź: „Taki jeden pan 
powiedział, że jesteśmy gorsi niż on” – słychać z ust kobiety. „Trzeba mu 
powiedzieć, że to jest nieprawda” – mówi dziecko, po czym wspólnie bio-
rą biało-czerwoną flagę i wychodzą na „Marsz Wolności”. Na bazie tego 

(najczęściej polityka)” https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/fake-news;6368870.html, 
(dostęp: 20.11.2017).

33  https://www.youtube.com/watch?v=JaSh7O6OOeU, (dostęp: 22.11.2017).
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spotu internauci stworzyli wersję alternatywną, prześmiewczą. Filmik 
pojawił się na platformie Youtube i został rozpowszechniony m.in. po-
przez portal internetowy niezalezna.pl.34 Wykorzystano te same kadry, 
co w spocie PO; zmianie uległy dialogi. Na początku pada to samo pytanie 
„Mamo, a co to jest gorszy sort?”. W późniejszych kwestiach wypowie-
dzianych przez kobietę słychać m.in. „No to my jesteśmy, nasza rodzina. 
Ja, bo za rządów PO kradłam, tata, bo za SLD zadawał się z esbekami i ty, 
bo kablujesz na koleżanki”. Filmik był wielokrotnie przesyłany między 
internautami na zasadzie rozpowszechniania wirusowego. To przykład 
funkcjonowania reguły swobodnego przetwarzania materiału i replikacji. 

Obok powyższej reguły funkcjonuje także zasada skłonności do cytatu. 
Wyraża się m.in. poprzez cytaty „formalne”(w zakresie formy pierwotne-
go materiału np. wspomniana powyżej parodia spotu PO, która wykpiła 
argumenty zwolenników Marszu Wolności) i „materialne” (np. wyko-
rzystanie hasła „Polska w ruinie”, przypisanego narracji wyborczej Pra-
wa i Sprawiedliwości i Andrzeja Dudy w 2015 roku i chętnie cytowanego 
przez polityków i internautów, także w formie memów). Co ciekawe, pier-
wotnie pod hasztagami #polskawruinie oraz #zgliszczapl internauci, głów-
nie za pośrednictwem platformy Twitter, oznaczali zdjęcia zaniedbanych, 
podupadłych budynków czy zakładów pracy. Po wyborach parlamentar-
nych i prezydenckich w 2015 roku hasło obróciło się przeciwko autorom. 
Rzesza użytkowników Twittera podchwyciła groteskowy ton i pod tymi 
samymi hasztagami (#polskawruinie) publikowała zdjęcia świadczące 
o rozkwicie polskich miast.

Następna reguła, charakterystyczna dla twórczości propagandowej w In-
ternecie, dotyczy skrótowości i dążenia do kondensacji przekazu. Ze wzglę-
du na krótki czas trwania filmików, ich autorzy sięgają po wyraziste narzę-
dzia. Jak zauważa Katarzyna Stelmach, w takich materiach audiowizualnych 
dominują środki stylistyczne i retoryczne takie jak ironia, humor, symbol, 
uderzająca muzyka (filmik przybiera formę teledysku), mocne porów-
nania, cytaty, odniesienia. Zdarza się tak, że „ironia często przeradza się 
w szyderstwo, cytat i porównanie w pomówienie lub oskarżenie, a względna 
anonimowość twórcy internetowego daje możliwość niespotykanej dotąd 
brutalności języka ataku”35. Skrótowość wspiera zjawisko wypierania mery-
torycznej argumentacji sięganiem po skrót myślowy.
34  https://www.youtube.com/watch?v=MSEo1lbGH4Q, (dostęp: 22.11.2017).
35  K. Stelmach, Propaganda polityczna w filmie internetowym: uwarunkowania – tenden-

cje – przejawy – narzędzia – memy, wyd. cyt., s. 138.
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Spot wyborczy

Spoty wyborcze, rozpowszechniane zarówno przez użytkowników kana-
łów Youtube, jak i Facebooka czy Twittera, to klasyczne przykłady zasto-
sowania propagandy w komunikacji politycznej w mediach ery Web 2.0. 
Jednym z przykładów może być spot opublikowany w Internecie przez 
Nowoczesną 10 października 2015 roku.36 „Nowoczesna Polska zaczyna 
się od twojego głosu” – przekonuje na początku 30 sekundowego filmi-
ku lider Nowoczesnej – Ryszard Petru. Film bazuje na narzędziach prze-
kazu związanych z odbiorcą. Wykorzystuje wizerunki uśmiechniętych 
ludzi, zachęcających do głosowania na formację Petru. W filmie słychać 
entuzjastyczną, rytmiczną muzykę. Jej celem jest wywołanie pozytyw-
nych odczuć – nadziei, entuzjazmu, zmobilizowanie do poparcia komitetu 
wyborczego. „Głosuję na Nowoczesną, bo chcę pracować i dobrze zara-
biać; bo mam dość negatywnych osób w polityce”; bo mam dość PO-Pisu 
w polityce; będziemy głosować na Nowoczesną, bo wszystkie Ryśki to faj-
ne chłopaki” – słychać z ust bohaterów spotu. To próba zbudowania po-
zytywnego wizerunku formacji, która chce być kojarzona z alternatywną 
wobec dominujących na polskiej scenie politycznej partii politycznych 
(Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej). 

Za przykład kampanii negatywnej może uchodzić spot opublikowany 
19 maja 2015 roku na platformie Youtube (rozpowszechniany także na Fa-
ceeboku i Twitterze) przez Komitet wyborczy Kandydata na Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy37. Składa się z dwóch, symetrycznych części. To kolaż ujęć 
z kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy. Za-
czyna się od fragmentów kampanijnych wypowiedzi konkurenta Andrze-
ja Dudy w wyborach prezydenckich – Bronisława Komorowskiego. „Ich 
musimy zepchnąć na kompletny margines, tacy awanturnicy, tacy prze-
ciwnicy zgody; nie ma na to naszej zgody”. W tle słychać groźną muzykę, 
dominują krótkie ujęcia, obraz jest przyciemniony. W trakcie słów, wypo-
wiadanych przez Bronisława Komorowskiego, pojawiają się ujęcia przera-
żonych dzieci i starszych osób ze łzami w oczach. To przykład manipulacji 
obrazem i dźwiękiem. Powstaje wrażenie, że kandydat PO na prezyden-
ta, wymachując ręką grozi bezbronnym, zdezorientowanym osobom. 
Spot buduje wizerunek awanturnika. „Trzeba być ślepym, żeby nie wi-

36  https://www.youtube.com/watch?v=KQ91XPR_gfc (dostęp: 20.11.2017).
37  https://www.youtube.com/watch?v=cRkExW8aCE0&list=PLbR306K05phmPO 

4tUnXRiqKa5E1SgrtS, (dostęp: 20.11.2017).
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dzieć, że żyjemy w złotym okresie dla Polski” – przekonuje w dalszej czę-
ści spotu Komorowski. Pojawia się także kadr z jego wizyty w japońskim 
parlamencie. Internauci uznali wtedy, że prezydent zaliczył wpadkę, gdy 
wszedł na miejsce, na którym siada spiker japońskiego parlamentu. Nie 
pomogły tłumaczenia prezydenckiego otoczenia i zachowanie Bronisława 
Komorowskiego stało się przedmiotem drwin. Taki też charakter miało 
przywołanie tego wydarzenia w spocie Andrzeja Dudy. W połowie trwa-
jącego minutę filmiku pojawia się napis „Potrzeba nadziei”. Zmienia się 
obraz i bohater spotu. „Ja dotrzymam słowa, bo jestem człowiekiem, który 
ma słowo swoje za świętość. Jesteśmy jednym narodem w jednym kraju. 
My musimy być pod jednym sztandarem, pod biało-czerwonym. Nasza 
flaga powiewa zawsze tam, gdzie jesteśmy wspólnie. Dzisiaj tą wspólnotę 
musimy odbudować, bo tylko razem jesteśmy w stanie naprawić Polskę. 
Bo przyszłość ma na imię Polska. I musimy w to głęboko wierzyć. Wtedy 
będzie zwycięstwo i naprawa Rzeczpospolitej” – przekonuje w spocie An-
drzej Duda. W kontraście do pierwszych 30 sekund spotu teraz dominuje 
podniosła melodia, mająca wyrażać dumę i nadzieję związaną z kandyda-
tem; ludzie skandują imię i nazwisko kandydata. Pojawiają się obrazy ro-
zentuzjazmowanych tłumów, wyborców ściskających dłoń Andrzeja Dudy, 
powiewają biało-czerwone flagi. Konstrukcja spotu wyborczego ma cha-
rakter emblematyczny – obraz współgra z narracją. W filmiku występują 
moduły perswazyjne jak np. „poczucie wstydu, zażenowania” (Bronisław 
Komorowski w japońskim parlamencie); „agresję” (gest grożenia przez 
niego ręką w stronę tłumu); z drugiej strony „pewność siebie”(po stronie 
Andrzeja Dudy ilustruje jego postawa wśród tłumów i na scenie).

W okresie kampanii wyborczej politycy sięgają także po spoty oparte 
na modelu propagandy sukcesu. Taki był np. spot opublikowany na Youtu-
be i w mediach społecznościowych na początku października 2015 roku38. 
To 30-sekundowy monolog premier Ewy Kopacz jadącej w pociągu. 
„Polska zmieniła się na lepsze. Każdy widzi to za oknem. Żyjemy w pięk-
nym kraju, który nie jest ruiną. Ale Polacy zasługują na więcej. Przede 
wszystkim muszą lepiej zarabiać. Tak, by zmiany były w portfelu, a nie 
tylko za oknem. Ulżymy podatnikom. Dlatego składkę ZUS i NFZ weźmie 
na siebie budżet państwa. Wprowadzimy prosty, bardziej sprawiedliwy 
system podatkowy. Wspieramy rodziny. Pomagamy seniorom. Każdy od-
czuje zmiany na lepsze”. Za oknem pociągu przewijają się obrazy nowych 

38  https://www.youtube.com/watch?v=I-VQ4RGhrAc, (dostęp: 20.11.2017).
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domów, nowoczesnych wiatraków, mostów. To działanie propagandowe 
PO miało na celu wykreowanie mitu o zasługach ośmiu lat ich rządów, 
rozwoju inwestycji, dobrobycie Polaków. Podobny charakter miała kam-
pania Platformy Obywatelskiej z 2011 roku. Serię spotów zatytułowano 
„Polska w budowie”39. Propagandę sukcesów oparli na relacjach „zwy-
kłych obywateli”, którzy dziękowali za dokonania rządu koalicji PO-PSL. 
W spotach odwoływano się do wybranych inwestycji, powstałym przede 
wszystkim ze środków unijnych. „Polska w budowie” to swoista metafora 
kraju, który jest na drodze rozwoju, którego rządzący potrzebują popar-
cia wyborców do kontynuowania swojego „dzieła”. Była to zarazem jedna 
z pierwszych w Polsce propagandowa inicjatywa interaktywna. Odsyłała 
do profilu na Facebooku, na którym każdy użytkownik mógł opublikować 
zdjęcie lub opis pozytywnej zmiany w swoim regionie. 

Polityczny teledysk

Polityczne teledyski zwykle cechują się humorem, silnym połączeniem 
słów piosenki ze zdjęciami lub animacją, co ułatwia odbiór perswadowa-
nego przekazu. W sieci popularność zyskują zarówno te tworzone i rozpo-
wszechniane przez powszechnie znanych artystów jak Maciej Maleńczuk, 
czy zespół Big Cyc jak i internetowych twórców (VJ Dominion).

Teledysk Macieja Maleńczuka „Fajnie” opublikowany na platformie 
Youtube pod koniec września 2016 roku ma ponad milion wyświetleń40. 
To animacja, kreskówka, w której pojawiają się podobizny m.in. Jarosława 
Kaczyńskiego, Beaty Szydło, Mateusza Kijowskiego czy Andrzeja Rzepliń-
skiego. W refrenie utworu słyszymy słowa: „Bliski zawału prezes trybu-
nału, święta nasza racja. Po co ludziom demokracja? Sowiecka, świecka 
Komisja Wenecka. Niech Unia poznaje nadwiślańskie obyczaje”. Teledysk 
odwołuje się do wydarzeń politycznych w Polsce, m.in. sporu o Trybu-
nał Konstytucyjny, wizyty przedstawicieli Komisji Weneckiej, a także wy-
miany władz w stadninach koni („Fajnie że ze stadniny usunięto draba; 
nie będzie tu hodowli żadnego araba”) czy katastrofy smoleńskiej („Faj-
nie, że szykują nam te ekshumacje; wreszcie łopatą wyłożymy swoje ra-
cje”). To krytyczna, przepełniona ironią ocena działań w polskiej polityce, 
przede wszystkim w odniesieniu do rządów PiS. 

39  https://www.youtube.com/watch?v=gVmUH_fvqcQ&+www.youtube.com 
%2Fwatch%3Fv=aXphgXfaMX4&+www.youtube.+com%2Fwatch%3FNR=1&fea 
ture=endscreen&v=PXsn4188VQo, (dostęp: 20.11.2017).

40  https://www.youtube.com/watch?v=qRGcRUTicuw, (dostęp: 20.11.2017).
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W podobnej konwencji jest utrzymany teledysk zespołu Big Cyc „Czar-
ne Słońce”, który na platformie Youtube znalazł się na początku listopada 
2016 roku, a więc miesiąc po opublikowaniu utworu Macieja Maleńczuka 
„Fajnie”41. Zwłaszcza druga zwrotka, podobnie jak słowa w teledysku Ma-
leńczuka, odwołuje się do bieżących wydarzeń politycznych w Polsce:

„Nienawidzę wegetarian,  
Myślę, że to są faszyści. 

Adolf też nie jadał mięsa. 
Gorsi tylko rowerzyści. 

Nie używam konta w banku. 
Nienawidzę samochodów. 
Ja nie lubię komputerów. 

Nie rozumiem żadnych kodów”.

To analogia m.in. do słów Witolda Waszczykowskiego (minister spraw 
zagranicznych w rządzie Beaty Szydło  – przyp. autor) na temat rowe-
rzystów i wegetarian, powszechnych stereotypów dotyczących Jarosła-
wa Kaczyńskiego (brak konta w banku) i stosunku władzy do Komitetu 
Obrony Demokracji. W teledysku panuje atmosfera grozy. Nad szarym 
miastem, na tle płonącego nieba pojawia się postać Jarosława Kaczyńskie-
go. W utworze występuje też podobizna Adolfa Hitlera. Teledysk wyraża 
krytyczny stosunek wobec rządów PiS. Oficjalną wersję w kanale Youtube 
wyświetlono ponad 330 tysięcy razy.

Równie popularne nie tylko za pośrednictwem kanału Youtube, ale 
również strony internetowej i profilu na Facebooku (na obydwu platfor-
mach szeroko komentowane przez internautów) są teledyski użytkownika 
VJ Dominion’a. Jeden z nich to „Jarosław Kaczyński – smoleńskie strzały” 
opublikowany w kwietniu 2016 roku42. W odróżnieniu od przywołanych 
utworów Maleńczuka i zespołu Big Cyc zawiera fragmenty archiwalnych 
nagrań z wystąpień publicznych Jarosława Kaczyńskiego. Autor materiału 
audiowizualnego sięgnął po muzykę techno. Teledysk oparty jest na zbitce 
słów Jarosława Kaczyńskiego z wystąpienia publicznego dotyczącego kata-
strofy smoleńskiej. Utwór ma przede wszystkim charakter prześmiewczy. 
Autor wykpił słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego dotyczące okoliczno-

41  https://www.youtube.com/watch?v=mGMnCvIhW0o (dostęp: 25.11.2017).
42  https://www.youtube.com/watch?v=nF_7TfrOtf8 (dostęp: 25.11.2017).
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ści przyczyn katastrofy smoleńskiej i stosunek wyborców PiS do lidera ich 
partii. Gdy we fragmencie materiału archiwalnego spiker wita Jarosława 
Kaczyńskiego na platformie (kadr z obchodów rocznicy katastrofy smo-
leńskiej) po chwili pojawiają się ujęcia wiwatującego tłumu (prawdopo-
dobnie z jakiegoś koncertu) skandującego imię prezesa PiS. „Zdradzeni 
o świcie przez polskie władze. Tak, proszę państwa  – hańba. Haniebne 
było oddanie śledztwa, potwierdzanie rosyjskich kłamstw”. Słowa wypo-
wiada (właściwie rapuje) podobizna Jarosława Kaczyńskiego w mundurze 
wojskowym z karabinem w ręku. W teledysku dwukrotnie pojawia się tak-
że wizerunek prezydenta Rosji Władimira Putina.

Dokument i pseudodokument filmowy

Jak podaje encyklopedia PWN, film dokumentalny to „w potocznym ujęciu 
rodzaj przekazu filmowego lub telewizyjnego polegający na pokazywaniu 
rzeczywistości niepreparowanej ze względu na potrzeby kamery”43. Doku-
ment nadaje obrazom strukturę logicznego dyskursu, powinien wyrażać 
szczególny rodzaj więzi z rzeczywistością. Film dokumentalny, za którego 
prekursorów uchodzą John Grierson, Dżiga Wiertow czy Pare Lorenz miał 
przede wszystkim służyć celom społecznym44. Spełnia on generalnie funk-
cję perswazyjną. Na zasady charakterystyczne dla wytworów dokumental-
nych odwołują się twórcy takich filmów jak „Pucz”, wyprodukowany przez 
Telewizję Polską45. Pytanie, czy materiał audiowizualny autorstwa Telewizji 
Publicznej spełnia kryteria rzetelnego dokumentu filmowego, czy można 
nazwać go pseudodokumentem? To relacja z przebiegu protestu opozycji 
w Sejmie z grudnia 2016 roku. TVP zachęcała do obejrzenia filmu słowami 
„Od momentu przejęcia władzy przez PiS, w demokratycznych wyborach 
parlamentarnych, opozycja (PO, Nowoczesna) dąży do obalenia legalnych 
władz i rozpisania przyśpieszonych wyborów. Z czasem środki używane 
do zwalczania państwa stają się coraz ostrzejsze. Kolejnym aktem tej walki 
była nieudana, zaplanowana od wielu miesięcy próba puczu w Sejmie RP, 
dokonana 16 grudnia. Film dokumentalny ma pokazać motywy, plany 
i sposoby działania puczystów. Kto i od kiedy przygotowywał zamach sta-

43  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/film-dokumentalny;3900945.html, (do-
stęp: 25.11.2017).

44  B. Nichols, Na granicy rzeczywistości (telewizyjnej), „Kwartalnik Filmowy” 1998, nr 23, 
s. 24.

45  https://www.youtube.com/watch?v=39bAPEPqtBc&t=1035s, (dostęp: 25.11.2017).
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nu?”. Film ma dwa cele: perswazyjny i informacyjny. Poza tym koncentruje 
się na kreowaniu pozytywnego wizerunku Prawa i Sprawiedliwości – par-
tii, dzięki której udało się zahamować próbę destabilizacji sytuacji w Polsce. 
Materiał buduje także z drugiej strony negatywny obraz opozycji. Film wy-
emitowano 15 stycznia 2016 roku na antenie TVP1 ok. godz. 20:20. Wtedy 
obejrzało go ponad 3 mln. widzów. Film szybko trafił także do Internetu. 
Na platformie Youtube opublikowało go wielu użytkowników. Zamieszczo-
ny tylko przez dwóch z nich: Marcina Rolę i Latarnika Politycznego docze-
kał się ponad 700 tysięcy odsłon. Przede wszystkim jednak wywołał lawinę 
komentarzy, zwłaszcza na Twitterze. Był omawiany zarówno przez dzienni-
karzy jak i „zwykłych” użytkowników. 

„Pucz” trwa 30 minut i jest zestawieniem różnych relacji z wydarzeń 
w Sejmie od 16 grudnia 2016 roku do 12 stycznia 2017 roku. Protest w Sej-
mie wywołały planowane zmiany dotyczące pracy dziennikarzy w parla-
mencie oraz wykluczenie z obrad przez marszałka Sejmu posła PO Michała 
Szczerbę. Partie opozycyjne argumentowały swój protest także uchwale-
niem, ich zdaniem, w wadliwy sposób ustawy budżetowej. W filmie po-
jawiło się wiele materiałów, zarówno fragmentów relacji dziennikarskich, 
fragmentów transmisji wystąpień sejmowych jak i tych, które pojawiały się 
w mediach społecznościowych. Wśród nich znalazły się także filmiki na-
grane przez posłów PO, którzy w trakcie tzw. kryzysu sejmowego rejestro-
wali wydarzenia w parlamencie. Dokument pokazuje m.in. demonstrację 
zwolenników KOD i Obywateli przed Sejmem, blokowanie wyjazdu po-
słów i ministrów z Sejmu (w tle słychać okrzyki protestujących „zdrajcy”, 
będziesz siedzieć”), momenty, gdy tłum przeszkadza dziennikarzom TVP 
w relacjonowaniu manifestacji czy ujęcie, gdy jeden z demonstrujących 
kładzie się na jezdni sprawiając wrażenie rannego. Autorzy dokumentu 
wykorzystali fragmenty wypowiedzi polityków. Pojawiają się np. słowa 
Stefana Niesiołowskiego: „Nie oddamy wolności Napoleonowi z Żolibo-
rza. Jest tak paskudny, że nie wiem, czy go diabeł weźmie, ale to nie mój 
problem (…)” czy byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który 
stwierdził, że miał satysfakcję oglądając „jedną ze znanych pań posłanek 
partii rządzącej, gdy czmychała z polskiego Sejmu pod eskorta policji pań-
stwowej”. Celem przytoczenia cytatów przez twórców filmu jest zobrazo-
wanie krytycznego nastawienia opozycji wobec władzy i utrwalenie w wi-
dzu takiego przekazu. W filmie zastosowano dynamiczny montaż kadrów. 
W tle słychać muzykę, budującą napięcie i atmosferę grozy. 
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Za przykład pseudodokumentu filmowego może służyć materiał 
„Historia wykończenia Caracali #AferaMacierewicza” przygotowa-
ny i opublikowany przez Platformę Obywatelską na początku czerwca 
2016 roku46. Materiał początkowo pojawił się na kanale Youtube. Przy-
pisanie mu hasztaga #AferaMacierewicza miało na celu przyporządko-
wanie go do konkretnego tematu dyskusji na Twitterze. Film na oficjal-
nym koncie PO na Youtube ma zaledwie ponad trzy tysiące wyświetleń. 
Na zasadzie marketingu wirusowego rozprzestrzenił się jednak w Inter-
necie i znalazł się na popularnych platformach z materiałami audiowizu-
alnymi jak kwejk.pl, wykop.pl, czy memnews.pl, przez co trafił do dużo 
szerszej grupy odbiorców. „Tak się składa, że Antoni Macierewicz i Wa-
cław Berczyński od lat dobrze się znają. Razem snują teorie spiskowe 
o katastrofie smoleńskiej i razem odpowiadają za aferę związaną z zamó-
wieniem śmigłowców dla polskiej armii. Połączmy fakty (…)”. To pierw-
sze słowa lektora zawarte w tym blisko pięciominutowym filmie. Spełnia 
on dwie funkcje: perswazyjną i informacyjną. Przedstawia odbiorcom 
punkt widzenia środowiska Platformy Obywatelskiej w sprawie wątpli-
wości dotyczących przetargu na sprzęt dla polskiej armii. Film niejako 
uzupełnia inicjatywy polityków PO w tej sprawie. Przed opublikowa-
niem filmu organizowali oni szereg konferencji prasowych, złożyli tak-
że zawiadomienie do prokuratury. Głównym celem filmu jest przeko-
nanie widzów, że przetarg na śmigłowce to „największa afera w historii 
Wojska Polskiego”. Lektor (który przez cały film przedstawia chronolo-
gię wydarzeń związanych z przetargiem i tłumaczy działania głównych 
bohaterów filmu – Antoniego Macierewicza i Wacława Berczyńskiego) 
przytacza konkretne liczby i daty (np. „przetarg opiewa na 13 mld zło-
tych”, „20 stycznia 2016 roku minister Macierewicz każe przesłać ponad 
10 tysięcy stron tajnej dokumentacji do Centrum Operacyjnego MON 
(…)”, przez co buduje wrażenie wiarygodności przekazu. W filmie za-
stosowano proste narzędzia graficzne. Pojawiają się plansze ilustrujące 
kalendarz, symbole pieniędzy, kontury państw, wykresy. Przewijają się 
także fragmenty publikacji prasowych i zdjęcia bohaterów filmu. Prosta 
grafika ma za zadanie skłonić odbiorcę do skupienia się na przekazie 
dźwiękowym i jedynie ten przekaz wspiera. 

46  https://www.youtube.com/watch?v=IRSAPwIGvf8, (dostęp: 25.11.2017).
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Podsumowanie

Po dokonaniu analizy przypadków autor sformułował następujące wnioski:
– propaganda znajduje zastosowanie w komunikacji politycznej w me-

diach ery Web 2.0;
– propaganda to coraz bardziej skuteczne narzędzie w rękach partii poli-

tycznych do stymulowania zachowań politycznych;
– filmy internetowe nacechowane politycznym przekazem są narzędziem 

propagandy. Wśród nich można wyróżnić m.in. spoty, teledyski, pseudo-
dokumenty i dokumenty. Ich nadawcami są nie tylko politycy, ale rów-
nież prywatni użytkownicy i znani artyści;

– partie polityczne powszechnie wykorzystują spoty jako narzędzie propa-
gandowe, nie tylko w czasie kampanii wyborczej;

– propaganda wywołuje reakcje w mediach ery Web 2.0; filmy propa-
gandowe są modyfikowane przez użytkowników i przesyłane dalej (od-
biorca staje się nadawcą) – dzieje się tak na zasadzie rozpowszechnia-
nia wirusowego;

– te same materiały audiowizualne mogą być rozpowszechniane jedno-
cześnie na wielu platformach komunikacyjnych, charakterystycznych 
dla mediów ery Web 2.0. Skłaniają innych użytkowników do reakcji, ko-
mentarzy, udostępnień etc.
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Abstract

In the article, his author attempted to systematize various concepts and ap-
proaches to the issue of security by representatives of political realism. Po-
litical realism set out the main directions of thinking about security during 
the Cold War, however, focusing on the basic elements of the international 
system, including state security and mechanisms of peace and war, remains 
the dominant theory of international politics, which is worth reaching for 
inspiration for the development of security studies. The article presents 
the main assumptions of a realistic vision of security, the approach to secu-
rity by representatives of traditional realism and current trends.
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Abstrakt

W artykule jego autor podjął się próby systematyzacji różnych koncepcji i spo-
sobów podejścia do kwestii bezpieczeństwa przez przedstawicieli realizmu po-
litycznego. Realizm polityczny wytyczał główne kierunki myślenia o bezpie-
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czeństwie w okresie zimnej wojny, jakkolwiek skupiając się na podstawowych 
elementach systemu międzynarodowego, między innymi bezpieczeństwie 
państwa oraz mechanizmach pokoju i wojny, pozostaje nadal dominującą 
teorią polityki międzynarodowej, do której warto sięgać szukając inspiracji 
dla rozwoju teorii bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono główne zało-
żenia realistycznej wizji bezpieczeństwa, sposób podejścia do bezpieczeństwa 
przez przedstawicieli realizmu tradycyjnego i nurtów współczesnych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo międzynarodowe,  
realizm, realizm klasyczny, neorealizm

Bezpieczeństwo z perspektywy realizmu – założenia ogólne

Realizm1 jest nurtem teoretycznym, na którym budowano różne koncepcje 
bezpieczeństwa głównie w okresie zimnowojennym, jakkolwiek ma swoich 
licznych zwolenników również i dzisiaj (głównie w wersji neorealistycznej). 
Można nawet przyjąć tezę, że pozostaje nadal dominującą teorią polityki 
międzynarodowej, ponieważ skupia się podstawowych elementach systemu 
międzynarodowego: bezpieczeństwie państwa oraz mechanizmach pokoju 
i wojny. Realizmu nie należy postrzegać jednakże jako pojedynczego i jasno 
sprecyzowanego podejścia badawczego czy koncepcji, gdyż jest szeroką ro-
dziną różnych teorii i koncepcji, między którymi istnieje wiele niezgodności 
i nieścisłości. Realistyczny paradygmat rozwija się wokół pojęcia suweren-
ności państwa oraz jego logicznej konsekwencji, jaką jest międzynarodowa 
anarchia2. W konsekwencji realiści szukają odpowiedzi na pytanie: dlacze-
go konflikt i wojna pojawiają się w historii ludzkości niezależnie od czasu, 
miejsca czy kultury? Przyjmują tezę, że państwa „(…) stale przygotowują się 
do wojny, uczestniczą w wojnie lub leczą się po wojnie”3.

1  Termin realizm posiada kilka znaczeń. W filozofii oznacza kierunek przeciwstawny ide-
alizmowi. Wyróżnia się w jego ramach między innymi realizm metafizyczny, czyli sta-
nowisko uznające istnienie rzeczywistości obiektywnej, epistemologiczny, czyli pogląd, 
zgodnie z którym przedmioty dane w doświadczeniu istnieją niezależnie od podmiotu 
poznania; pojęciowy, czyli pogląd uznający, że pojęciom przysługuje realne istnienie. 
Zob. A-Z. Mała Encyklopedia PWN, Warszawa 1995, s. 736. Realizm jest również ety-
kietą nadawaną tradycyjnej ortodoksji w politycznym podejściu do stosunków między-
narodowych i w tym rozumieniu prezentowany jest w niniejszym opracowaniu.

2   J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, War-
szawa 2008., s. 58.

3   H. J. Morgenthau, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York 
1967, s. 36, [za:] J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, op. cit., s. 58.
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Realizm zakłada ponadto, że ludzie jawią się innym ludziom nie jako 
osobne jednostki ludzkie, lecz jako członkowie grupy związanej ze sobą 
poprzez więzi lojalności. Przez to aktorzy w stosunkach międzynarodo-
wych definiowani są przez pryzmat posiadanej suwerenności, czyli uzna-
nej państwowości i sprawowania kontroli nad terytorium i ludnością4. 
Zdaniem realistów państwo jest jedynym podmiotem, któremu bezpie-
czeństwo ma być zapewnione. Państwa cenią zatem potęgę ‒ głównie 
potęgę polityczno-militarną ‒ ponieważ to ona daje im bezpieczeństwo 
i ochronę przed ewentualną agresją oraz umożliwia realizację własnych 
celów i interesów. Stanowi też zasadniczy punkt odniesienia do podejmo-
wanych decyzji i działań na arenie międzynarodowej. Potęga ekonomiczna 
za to umożliwia zbudowanie odpowiednich zdolności militarnych5. Pań-
stwa odstraszają ewentualny atak, demonstrując swoje zdolności i poten-
cjał militarny, a pole rywalizacji między nimi wyznacza system równowagi 
sił, którego podstawową zasadą jest niedopuszczenie do hegemonistycznej 
przewagi przez jedno państwo kosztem pozostałych.

Taki sposób podejścia do bezpieczeństwa inspiruje też sposób uprawia-
nia polityki na arenie międzynarodowej. Jak twierdzą realiści, w systemie 
anarchicznym zagrożenia bezpieczeństwa są liczne i nie zawsze możliwe 
jest przeciwstawienie się im indywidualnie. Państwa mogą w swej polityce 
dążyć do sojuszy i wyścigu zbrojeń, co może być postrzegane jako zagro-
żenie wymagające właściwej reakcji. Państwa nie mogą być pewne intencji 
innych państw, dlatego kierują się w swojej polityce zasadą ograniczone-
go zaufania6. Zlekceważenie zagrożeń mogłoby mieć katastrofalne skutki, 
gdyż wojna może przyjść w każdej chwili jak deszcz, a utrzymanie armii 
w czasie pokoju jest jak noszenie parasola w czasie niepogody7.

Reasumując dotychczasowe rozważania można przyjąć za T. Łoś-No-
wak, że istota realizmu zamyka się zasadniczo w następujących tezach8:
– Państwo jest najważniejszym i podstawowym uczestnikiem stosunków 

międzynarodowych.

4   Por. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, op. cit., s. 58.
5   Szerzej: A. Wojciuk, Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych, 

Warszawa 2010, s. 27‒35.
6   Szerzej: J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, War-

szawa 2012, s. 104‒105.
7   J. S. Nye Jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, M. Madej 

(tłum.), Warszawa 2009, s. 26.
8  T. Łoś-Nowak, Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 2010, s. 32.



243

REALISTYCZNA WIZJA BEZPIECZEŃSTWA…

– Państwo w stosunkach międzynarodowych działa racjonalnie, tzn. z wie-
lu alternatywnych rozwiązań wybiera najkorzystniejsze dla siebie, nie 
kierując się względem na dobro innych, a własnymi interesami.

– Kluczem wszelkich jego działań jest dążenie do przetrwania i zachowa-
nia niezależności.

– Anarchia i dystrybucja siły wymuszają strukturalny układ systemu mię-
dzynarodowego.

Realizm tradycyjny

Realizm nie jest jednolitym nurtem. Jego tradycji należy poszukiwać wśród 
myślicieli klasycznych, do których zaliczyć można Tukidydesa, Niccolo 
Machiavellego, Jana Jakuba Rousseau i Tomasza Hobbesa. Zalicza się ich 
do nurtu tzw. realizmu tradycyjnego. Jak uważa Michael Doyle, autorzy ci 
stosują różny poziom analizy9, stąd też w tradycyjnym realizmie można 
wyróżnić cztery odrębne nurty: realizm kompleksowy, którego przedstawi-
cielem był Tukidydes, fundamentalizm, w wydaniu Nicollo Machiavellego, 
konstytucjonalizm, Jana Jakuba Rousseau oraz realizm strukturalny, w wy-
daniu Tomasza Hobbesa, który odegrał największą rolę w ukonstytuowa-
niu się współczesnego realizmu. Podstawowe założenia powyższych nurtów 
w kwestii bezpieczeństwa zestawiono w tabeli 1. Warto jednak przyjrzeć się 
nieco bliżej podstawowym założeniom powyższych koncepcji.

Kompleksowy charakter realizmu Tukidydesa wynika z przekonania, 
że charakter stosunków panujących między państwami można wyjaśnić 
na jednym poziomie analizy, czy to jednostki (władcy, przywódcy), czy 
to państwa, czy też systemu międzynarodowego. Na politykę międzyna-
rodową wpływają jego zdaniem zarówno przywódca, charakter państwa 
i społeczeństwa, jak i struktura systemu międzynarodowego. Największy 
wpływ na politykę państw, zdaniem Tukidydesa, wywiera struktura syste-
mu międzynarodowego, która wymusza zdobywanie przewagi nad innymi 
w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Przyczyny wojen na poziomie 
państwa leżą z kolei w różnicach kulturowych, społecznych i kulturowych 
między państwami będącymi stronami konfliktu10.

9  M. W. Doyle, Ways of War and Peace. Realism, Liberalism, and Socialism, New York
-London 1997, s. 53.

10  J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, op. cit., 
s. 59‒60.
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Realizm Niccolo Machiavellego określa się jako fundamentalny, bowiem 
w swojej teorii zajmował się on głównie metodami skutecznego oddziaływa-
nia na ludzi – czyli tym, co należy zrobić, aby zapewnić panowanie władcy, 
a państwu pomyślność11. Interes państwa ma pierwszeństwo przed innymi 
celami, a utrzymanie potęgi państwa i trwałości władzy jest celem nadrzęd-
nym. Państwo utożsamia przy tym z władcą. Machiavelli uważa, że kluczo-
wą rolę w systemie bezpieczeństwa odgrywa własna armia księcia, która jest 
również oznaką jego samodzielności. W związku z tym wojsku trzeba przy-
znać wiodącą rolę w państwie, przy czym wojsko powinno jednak opierać 
się na własnych obywatelach, a nie na najemnikach12.

Konstytucjonalizm Jana Jakuba Rousseau koncentruje się na państwie, 
jako głównym podmiocie bezpieczeństwa. Ustrój i struktura państwa 
decydują bowiem o jego znaczeniu na arenie międzynarodowej. Istotną 
rolę w jego rozważaniach dotyczących bezpieczeństwa zajmuje kwestia 
sprawiedliwej umowy społecznej, która prowadzi do wewnętrznej prze-
miany państwa i rewolucji demokratycznej. Jak zakłada Rousseau, wol-
ność i równość wobec prawa wszystkich obywateli zagwarantuje, że pań-
stwo nie będzie dążyć do realizacji własnych celów i interesów kosztem 
bezpieczeństwa. Jego zdaniem wojna jest patologią i jest w sprzeczności 
z prawem naturalnym13.

Wreszcie strukturalizm Tomasza Hobbesa oparty jest na założeniach, 
że mechanizmy rządzące zachowaniem państw są zgodne z zasadami rzą-
dzącymi zachowaniem ludzi. Anarchia w stosunkach międzynarodowych 
stawia państwa w takiej samej sytuacji, jak ludzi w stanie natury. Dzia-
łaniami człowieka kierują trzy motywy: chęć zapewnienia sobie bezpie-
czeństwa, żądza zysku i chęć posiadania dobrej reputacji, co przekłada się 
również na działalność państw. Hobbes, co warte podkreślenia, wprowa-
dził do stosunków międzynarodowych koncepcję dyplomacji opierającej 
się na równowadze sił14.

11  Pełną wykładnię poglądów Machiavellego można znaleźć w pozycji: N. Machiavelli, 
Książę, przeł. Cz. Nanke, Kęty 2007 (lub wcześniejsze wydania).

12  W. Rechlewicz, Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z perspektywy historii 
filozofii i filozofii polityki, Warszawa 2012, s. 131‒132.

13  Szerzej: J.J. Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przeł. H. Elzenberg, Warsza-
wa 1956, J.J. Rousseau, Umowa społeczna. List o widowiskach, tłum. A. Peretiatkowicz, 
W. Bieńkowska, Warszawa 2010.

14  Szerzej koncepcja Hoobesa: T. Hobbes, Lewiatan, tłum. C. Znamierowski, Warsza-
wa 1954.
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Współczesne nurty realizmu

Współczesny realizm, jako teoria stosunków międzynarodowych narodził 
się w latach 40. i 50. ubiegłego wieku. Podobnie jak realizm tradycyjny, nie 
jest to jednolity nurt teoretyczny. Realizm współczesny jest nurtem szero-
kim i wielowątkowym, którego propozycje paradygmatyczne odwołują się 
do wielu tradycji. Trudno je zatem sklasyfikować. Colin Elman, charakte-
ryzując współczesne koncepcje realistyczne wymienia ich sześć odmian: 
realizm klasyczny i neorealizm (jako koncepcje XX. wieczne), oraz współ-
czesne cztery propozycje – realizm „wzrostów i upadków”, neoklasyczny, 
strukturalny ofensywny i strukturalny defensywny15. Można do nich za-
liczyć jeszcze realizm kulturowy, który jest traktowany marginalnie, ale 
warty do zasygnalizowania z perspektywy przeniesienia ciężaru współcze-
snych zagrożeń na kwestie kulturowe i cywilizacyjne.

Ryc. 1. Mapa odmian teoretycznych w ramach realizmu

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Czaputowicz, 2008; J. Czaputowicz, Bezpie-
czeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012; C. Elman, Realizm, 
[w:] P.D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.

Mapę nurtów i odmian konstruktów teoretycznych w obrębie współcze-
snego realizmu zestawiono na rycinie 1. Podobnie jak w przypadku reali-
zmu klasycznego warto przyjrzeć się nieco bliżej powyższym koncepcjom.

Realizm klasyczny to pierwszy ze współczesnych nurtów realizmu po-
litycznego. Za jego początek uważa się rok 1939, w którym ukazała się 

15  C. Elman, Realizm, [w:] P.D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.
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książka Edwarda Halleta Carra The Twenty Years Crisis16. Do przedsta-
wicieli tego nurtu zalicza się również Reinholda Niebuhr i Hansa Mor-
genthau. Realizm w klasycznym wydaniu odwołuje się do naturalizmu, 
a przede wszystkim istoty, złożoności i ułomności ludzkiej natury. Agre-
sja tkwiąca w ludzkiej naturze jest przyczyną wszelkich konfliktów. Re-
inhold Niebughr twierdził, że człowiek żyje w poczuciu ciągłego zagro-
żenia i braku bezpieczeństwa, którego nie jest w stanie nigdy zaspokoić17. 
Dążenie do pozyskania jak największej potęgi i dominacji nad innymi, 
zakorzenione jest w biologii i psychice człowieka, przez co stanowi siłę 
napędową społeczności18. Przekłada się to również na państwa, które 
ścierają się ciągle w swoich dążeniach do rozbudowy własnej potęgi. 
Brak instytucji, która na poziomie międzynarodowym odpowiadałaby 
rządowi w państwie, pozwala swobodnie działać owym rządom19. Potę-
ga określa zatem relacje między państwami, a jej akumulacja jest celem 
w samym w sobie. Państwa walczą o zasoby i przetrwanie we wrogim 
środowisku, tak jak żywe organizmy walczą o byt. Podbój jest premią 
daną przez naturę tym narodom, których cechy narodowe najlepiej przy-
stosowują do wygrywania wojen20. 

Zdaniem Morgenthau, motywem działania państwa jest zwykle obawa 
przed utratą stanu posiadania, oczekiwanie korzyści lub chęć budzenia re-
spektu. W zależności od tych motywów państwo dąży albo do utrzymania 
siły, prowadząc politykę status quo, albo do zwiększenia siły, prowadząc 
politykę imperialną, albo do demonstracji siły i budowania prestiżu pań-
stwa. Z kolei w stosunkach wewnętrznych państwo kontroluje za pomocą 
norm społecznych i prawa przebieg procesów społecznych i w ten sposób 
utrzymuje porządek. W stosunkach miedzy innymi państwami mechani-
zmem powstrzymującym innych od użycia siły i agresji jest mechanizm 
równowagi sił21.

16  E. H. Carr, The Twenty Years Crisis: An Introduction to the Study of International Rela-
tions, New York: St Martin’s Press 1939/1946. 

17  R. Niebuhr, Moral Man and Immoral Society, New York: Charles Scribner’s Sons 1932, 
s. 42.

18  H.J. Morgenthau, Scientific Man vs Power Politics, Chicago: University of Chicago Press 
1946, s. 200.

19  C. Elman, Realizm, [w:] P.D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, op. cit., s. 17.
20  B. A. Thayer, Bringing in Darwin. Evolutionary Theory, Realism and International Po-

litics, “International Security” 200, t. 25, nr 2, s. 124‒151.
21  Za: J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, op. cit., s. 78.
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Neorealizm (realizm strukturalny), to odmiana realizmu, której pod-
stawowe założenia zawarte zostały w pracy Kennetha Waltza Theory of In-
ternational Politics22. W realizmie strukturalnym eksponuje się znaczenie 
struktury systemu międzynarodowego w zachowaniach państw. Zdaniem 
K. Waltza, struktura systemu determinuje możliwości państwa oraz spo-
sób prowadzenia przez niego polityki zagranicznej23. Państwa są głównymi 
aktorami na scenie międzynarodowej i koncertują swoje działania na rów-
nowadze zdolności militarnych. Koncepcja ładu politycznego jest dycho-
tomiczna: wewnątrz państwa występuje hierarchia zapewniająca porzą-
dek, a na zewnątrz anarchia, która oznacza brak władzy nadrzędnej. W tej 
sytuacji celem działalności państw jest przetrwanie, a instrumentem jego 
realizacji – mechanizm równowagi sił24. Zdaniem Kennetha Waltza, prze-
moc nie jest wyłącznie domeną stosunków międzynarodowych, bowiem 
najwięcej ofiar ludzkich pochłania przemoc wewnętrzna (np. działania 
Stalina wobec mieszkańców Związku Radzieckiego czy eksterminacja Ży-
dów przez Hitlera)25. Dla przedstawicieli realizmu strukturalnego istotnym 
czynnikiem bezpieczeństwa jest struktura systemu międzynarodowego, 
a właściwie jego hierarchia, w której jedne państwa są mocarstwami, inne 
zaliczane są do kategorii średnich państw, a jeszcze inne do państw małych. 
Stąd na zachowanie państw na arenie międzynarodowej wpływa ich miejsce 
w hierarchii. Struktura systemu popycha państwa do konkurencji i rywali-
zacji, i daje początek wojnom. Potęga militarna jest instrumentem realiza-
cji celu głównego jakim jest bezpieczeństwo, ale nie celem samym w sobie, 
bowiem zarówno jej brak, jak i nadmiar mogą być szkodliwe26. W realizmie 
strukturalnym istotnym elementem bezpieczeństwa jest biegunowość syste-
mu międzynarodowego. Z punktu widzenia rozkładu siły system może być 
jednobiegunowy, dwubiegunowy i wielobiegunowy. W systemie wielobie-
gunowym liczba kombinacji potencjalnych par konfliktów jest większa27, 

22  K. Waltz, Theory of International Politics, Reading, MA 1979, wydanie polskie: K. Wal-
tz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, tł. Renata Włoch, Warszawa 2010.

23  T. Łoś-Nowak, Współczesne Stosunki Międzynarodowe, Wrocław 2010, s. 40.
24  K. Waltz, Man, the State, and War. A Theoretical Analysis, New York: Columbia Uni-

versity Press 1959, s. 173.
25  K. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, tł. Renata Włoch, Warsza-

wa 2010, s. 107.
26  J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, op. cit., s. 114.
27  Liczba możliwych par konfliktu liczona jest według wzoru: n(n-1)/2, czyli przy 

dwóch aktorach występuje jedna, przy trzech  – trzy, przy czterech  – sześć, przy 
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zatem większa jest możliwość wybuchu potencjalnych konfliktów. Ponad-
to w systemie wielobiegunowym podtrzymywanie równowagi sił odbywa 
się poprzez środki wewnętrzne, czyli zwiększanie potencjału militarnego, 
a w systemie wielobiegunowym poprzez zewnętrzne, czyli tworzenie soju-
szy wojskowych (często niestabilnych i uzależniających państwa od siebie). 
Stąd bardziej stabilnym okazuje się system dwubiegunowy28.

Podstawowe założenia realizmu klasycznego i neorealizmu zestawiono 
w tabeli 2.

Współcześnie na gruncie neorealizmu pojawiły się dwa główne sta-
nowiska ontologiczne: ofensywny realizm strukturalny i defensywny re-
alizm strukturalny. Przedstawiciele realizmu defensywnego i ofensywne-
go inaczej postrzegają i interpretują sposób, w jaki państwa zapewniają 
sobie bezpieczeństwo. 

Realiści defensywni uważają, że głównym celem państw jest przetrwa-
nie i zachowanie status quo, a nie dążenie do maksymalizacji swej potę-
gi. Defensywni realiści przyjmują założenie, że państwa podejmują kro-
ki ostrożne, mało ryzykowne. Zdaniem Roberta J. Arta „(…) większość 
państw przez większość czasu cieszy się pewnym poziomem bezpieczeń-
stwa”29. Takie państwa nie prowadzą przez to polityki ekspansjonistycz-
nej, bowiem byłoby to dla nich bezcelowe, a wręcz ryzykowne. Państwa 
dążą za to do posiadania potęgi odpowiedniej dla zapewnienia sobie bez-
pieczeństwa. Są „defensywnymi pozycjonistami” i bronią tego, co już po-
siadają i nie są wcale skłonne do podejmowania ryzykownych działań30. 
Najlepiej znaną wersją defensywnego realizmu strukturalnego jest teoria 
„równowagi zagrożeń” Stephena Walta. Jego zdaniem, „(…) aby się chro-
nić w warunkach anarchii, państwa zawierają sojusze. O ich postępowa-
niu decydują odczuwane przez nich zagrożenia, przy czym potęga innych 
podmiotów jest zaledwie jednym z uwzględnianych w ich kalkulacji”31. 
Państwa podejmują działania równoważące nie wobec siły, ale wobec za-

pięciu – dziesięć możliwych relacji między państwami (w tym potencjalnych źró-
deł konfliktu).

28  J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, op. cit., s. 185‒186.
29  Robert J. Art, The Role of Military Power in International Relations, [w:] B. T. Trout, 

J. E. Harf (red.), National Security Affairs: Theoretical Perspectives and Contemporary 
Issue, New York: National Strategy Information Centre 1982, s. 14.

30  Zob. J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, op. cit., 
s. 117‒118.

31  S. Walt, The Origins of Alliance, Ithaca NY: Cornell University Press 1987, s. 10.
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grożenia spowodowanego przez innych32. Oceniając zagrożenie państwa 
biorą pod uwagę względną potęgę innych państw, ale ponadto ich bliskość, 
intencje oraz panujący poziom równowagi między agresją a obroną. Sam 
system wykazuje tendencje, by przyjmować układ dwustronny, pomię-
dzy którym nawiązuje się równowaga i nie dochodzi do hegemonii jednej 
ze stron33. Ponadto realiści defensywni twierdzą, że skutki międzynarodo-
wej anarchii można osłabić, chociażby poprzez silną tożsamość narodową, 
a cele i preferencje państw nie muszą być wcale konfliktowe i z góry nie 
można zakładać najgorszego scenariusza, zakładającego agresję, która ni-
komu nie służy (państwom zależy bardziej na równowadze sił niż na mak-
symalizacji potęgi) i przynosi długookresowe szkody34.

Z kolei realizm ofensywny uznaje, że państwa znajdują się w pułapce 
zastawionej przez system międzynarodowy. Dążąc do zapewnienia sobie 
bezpieczeństwa, państwa działają na rzecz maksymalizacji swojej potęgi, 
są rządne władzy, każde z nich chce być najsilniejsze. Dążą do owej maksy-
malizacji siły, gdyż nie wiedzą, kiedy pojawi się na arenie międzynarodowej 
nowe, zagrażające im mocarstwo. Zatem to system anarchistyczny zmusza 
państwa do maksymalizacji swojej potęgi, nawet jeżeli nie jest to zgodne 
z ich potrzebami, czy pragnieniami35. Potęga, w tym potęga militarna jest 
środkiem służącym do zapewnienia bezpieczeństwa (im większa potęga 
tym większa gwarancja bezpieczeństwa). Silne państwo ochroni się przed 
skutkami wojny, ale państwo, które nie rozwija swojej potęgi naraża się 
na niebezpieczeństwo36.

Głównym przedstawicielem realizmu ofensywnego jest John Mearsheim-
er37. Jego teoria opiera się na pięciu założeniach: 1) system międzynarodo-
wy jest anarchistyczny, 2) mocarstwa ze swej natury mają pewną ofensywną 

32  Ibidem, s. 21.
33  S. Walt, Containing Rogues and Renegades: Coalition and Counterproliferation, [w:] 

W. A. Utgoff (red.), The Coming Crisis: Nuclear Proliferation, U. S. Interests and World 
Order, Cambridge, MA:MIT Press 2000, s. 200‒201.

34  J. W. Taliaferro, Security Seeking under Anarchy. Defensive Realism Revisited, “Interna-
tional Security” 200/2001, t. 25, nr 3, s. 159.

35  A. Wolfers, The Pole of Power and the Pole of Indifference, “World Politics” 1951, t. 4, 
nr 1, s. 42.

36  Zob. J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, op. cit., 
s. 120.

37  Założenia swojej teorii zawarł w książce: J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power 
Politics, New York: W. W. Norton 2001.
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zdolność militarną, mogą zatem nawzajem się niszczyć, 3) państwa nigdy 
nie mogą być pewne zamiaru innych państwa, 4) podstawowym celem 
mocarstw jest przetrwanie, 5) mocarstwa są podmiotami racjonalnymi38. 
Mearsheimer nie zakłada jednak w swojej teorii, że państwa są bezmyślny-
mi agresorami, żądnymi własnej potęgi. Maksymalizują względną potęgę, 
wiedząc kiedy mogą podążać do przodu, a kiedy się cofnąć, łącząc w swoich 
działaniach inteligencję z energią39. Nigdy jednak nie wiadomo, kiedy poja-
wi się mocarstwo rewizjonistyczne, dlatego państwa muszą być na to zawsze 
przygotowane i dysponować przez to odpowiednią potęgą40. 

Zdaniem realistów ofensywnych, państwa na arenie międzynarodowej 
realizują w dziedzinie bezpieczeństwa dwa rodzaje strategii: 1) mających 
na celu zapobieżenie naruszeniu równowagi sił (przyłączanie się do róż-
nych koalicji, do silniejszego państwa, przerzucanie na innych ciężaru sta-
wiania czoła potencjalnemu agresorowi); 2) mających na celu zwiększenie 
własnej potęgi (wojna, szantaż, nęcenie i osłabianie, wykrwawianie)41.

Realizm „wzrostów i upadków” jest odmianą realizmu opartą o teorię 
„wzrostów i upadków”, przy czym nawiązuje również do teorii przechod-
niości potęgi i teorii dynamicznych zróżnicowań. Zgodnie z teorią „wzro-
stów i upadków” reguły i funkcjonowanie systemu międzynarodowego 
są zdeterminowane przez to, czego chce czołowe, najpotężniejsze państwo. 
Przynosi to dominującemu mocarstwu korzyści, przez co do zajęcia czo-
łowego miejsca na arenie międzynarodowej dążą i inne mocarstwa. Teoria 
ta opiera się również na założeniu cykliczności w dążeniu do przywództwa 
w świecie. Zgodnie z nim, państwa osiągają pozycję przywódczą, potem 
ją tracą i znowu dążą do dominacji. Szczególną uwagę poświęca się w teo-
rii wybuchom wojen między mocarstwami, których efektem jest często 
zmiana lidera światowego. W sytuacji, gdy zmniejsza się różnica w potę-
dze mocarstw, może to świadczyć o rychłym wybuchu wojny42.

Najbardziej znanym dziełem tego nurtu realizmu jest War and Change 
in World Politics Roberta Gilpina. Gilpin rozróżnia trzy rodzaje struktury 
systemu międzynarodowego: imperialistyczną (hegemonistyczną), dwu-

38  Ibidem, s. 30‒31.
39  Porównaj Ibidem: s. 37‒40.
40  Ibidem, s. 42.
41  Zob. J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, op. cit., 

s. 121.
42  C. Elman, Realizm, [w:] P.D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, op. cit., s. 24‒25.
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biegunową (dominującą rolę odgrywają dwa mocarstwa) i równowagi 
sił (trzy państwa lub więcej kontrolują się nawzajem). Gdy zmienia się 
struktura systemu międzynarodowego zachwiane zostaje bezpieczeństwo, 
bowiem zmienia się również układ sił. Zmianę systemu rozpoczyna stan 
zakłócenia równowagi, którą Gilpin definiuje jako „(…) sytuację, w której 
rozwój ekonomiczny, polityczny bądź technologiczny znacznie zwiększył 
potencjalne korzyści lub zmniejszył potencjalne koszty zmiany systemu 
międzynarodowego dla jednego lub większej liczby państw”43. Zmiana 
systemu opiera się zatem na kalkulacji korzyści i kosztów prowadzenia al-
ternatywnych polityk. Mechanizm zmiany ma charakter cykliczny. Gilpin 
uważa, że podstawowy charakter stosunków międzynarodowych pozosta-
je niezmienny od stuleci, stąd też jego koncepcja może mieć zastosowanie 
do znacznej części ludzkiej historii.

Na gruncie realizmu „wzrostów i upadków” sięga się często do teorii 
przechodniości potęgi A. F. K. Organskiego. Upatruje on przyczyn wojen 
o światowe przywództwo nie w kalkulacji korzyści i kosztów, a w zróżnico-
wanym tempie rozwoju. Rozbieżność w czasie dokonywania się industria-
lizacji w poszczególnych państwach skutkuje zmianą ich statusu na arenie 
międzynarodowej, co w porównaniu z teorią Gilpina znacznie ogranicza 
czas jej zastosowania do analizy stosunków na arenie międzynarodowej 
w perspektywie historycznej44.

Wśród najnowszych teorii na uwagę zasługuje teoria dynamicznych zróż-
nicowań Dale’a Copelanda. Zgodnie z nią, wszelkie wojny są wszczynane 
przez dominujące potęgi wojskowe obawiające się utraty swojej pozycji. Potę-
ga jest narzędziem zapewniającym państwu przetrwanie, nie zaś dostosowa-
nie stanu stosunków międzynarodowych do interesu państw dominujących45.

Realizm neoklasyczny, nawiązujący między innymi do dziedzictwa 
Edwarda H. Carra, pojawił się jako odpowiedź na zbyt radyklane w wielu 
kwestiach stanowisko neorealistów, głównie przedstawicieli struktural-
nego realizmu defensywnego. Z perspektywy realistów neoklasycznych, 
realizm defensywny przywiązuje zbyt duże znaczenie dążeniom państw 
do utrzymania staus quo, a zbyt małe do motywów działania. Ich zdaniem, 
między czynnikami systemowymi, takimi jak rozkład potęgi a zachowa-

43  R. Gilpin, War and Change in World Politics, New York – Cambridge 1981, s. 28.
44  Szerzej: J. F. A. Organski, World Politics, wyd. II, New York: Knopf, 1968.
45  Zob. D. Copeland, The Origins of Major War, Ithaca, NY: Cornell University Press 

2001.
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niem państwa w polityce zagranicznej istotny wpływ odgrywają uwarun-
kowania wewnętrzne. Anarchia jest warunkiem umożliwiającym zacho-
dzenie pewnych zjawisk, a nie niezależną zmienną przyczynową46.

Istotne znaczenie dla międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa 
ma struktura państwa oraz struktura i zakres jego władzy nad społeczeń-
stwem, które umożliwiają pozyskanie narodowych zasobów na rzecz pro-
wadzenia polityki zagranicznej. Państwa o podobnej wielkości i potencja-
le, lecz o odmiennej strukturze i stosunku władzy, mogą w swojej polityce 
zagranicznej postępować inaczej47. Państwa poszukują nie tyle bezpieczeń-
stwa, co właściwej odpowiedzi na niepewność, jaką niesie ze sobą między-
narodowa anarchia. Potęga jest wykorzystywana w bezpośrednim działaniu 
państw na arenie międzynarodowej, odnosi się do ich zdolności i zasobów, 
za pomocą których mogą oddziaływać na inne państwa48. Celem państw nie 
jest maksymalizacja potęgi czy zasobów, a maksymalizacja wpływu, będą-
cego rezultatem ekspansji terytorialnej. Potęga jest jednak instrumentem, 
za pomocą którego państwa realizują swoje cele polityczne, przy czym nie 
liczy się tyle potęga obiektywna, ale jej postrzeganie przez decydentów, do-
konujących wyborów w imieniu państwa. Politykę zagraniczną prowadzą 
bowiem rządy, a nie państwa. Liczy się zatem zdolność przywódców do mo-
bilizowania zasobów ludzkich i materialnych na rzecz realizacji celów dane-
go państwa49. Dotyczy to również kwestii bezpieczeństwa. 

Ważna rolę w rozwoju koncepcji odegrał Randall Schweller i jego teoria 
równowagi interesów, zgodnie z którą państwa dzielą się według tego, czy 
i w jakim stopniu głównym motywem ich działań jest lęk i żądza zdobyczy. 
W tym ujęciu państwa racjonalnie kształtują swoją politykę zagraniczną 
opierając się na czynnikach potęgi i interesów50.

46  Zob. J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, op. cit., 
s. 122.

47  G. Rose, Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy, „World Politics” 1988, t. 51, 
nr 1, s. 146‒147.

48  W. C. Wohlforth, The Elusive Balance: Power and Perception Turing the Cold War, Itha-
ca: Cornell University Press 1993, s. 4.

49  Thomas J. Christensen definiuje potęgę narodową jako zdolność przywódców do mo-
bilizowania ludzkich i materialnych zasobów państwa na rzecz inicjatyw w dziedzinie 
bezpieczeństwa. T. J. Christensen, Useful Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobili-
zation, and Sino-American Conflict, 1947‒1958, Princeton: Princeton University Press 
1996, s. 11.

50  Za: C. Elman, Realizm, [w:] P.D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, op. cit., s. 26.
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Omawiając podstawowe nurty, czy odmiany współczesnego realizmu nie 
sposób jest pominąć realizmu kulturowego. Nurt ten jest pochodną teorii 
zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona51. Huntington twierdzi, że obec-
nie może dochodzić do poważnych konfliktów nie pomiędzy państwami 
a pomiędzy poszczególnymi cywilizacjami, wśród których wymienia cywili-
zacje: afrykańską, buddyjską, chińską, hinduistyczną, islamską, latynoame-
rykańską, japońską, prawosławną i zachodnią. Kraje, w których przebiegają 
linie podziałów międzycywilizacyjnych, Huntington nazywa rozszczepio-
nymi i to właśnie one są najbardziej narażone na konflikty. Zdaniem Hun-
tingtona o kształcie współczesnego systemu międzynarodowego decydują 
czynniki kulturowe i religijne, które zbliżają niektóre państwa do siebie. 

Porządek międzynarodowy powstały po zimnej wojnie nie jest wyni-
kiem zwycięstwa ideologii Zachodu, lecz wynikiem utraty przez Zachód 
roli dominującego aktora na arenie międzynarodowej. W nowej sytuacji 
politycznej dominującą rolę odgrywać będą cywilizacje niezachodnie52. 
Państwa narodowe pozostają nadal głównymi aktorami na arenie między-
narodowej, nie mniej jednak konflikty na arenie międzynarodowej poja-
wiać się będą między narodami i grupami reprezentującymi różne cywili-
zacje. Politykę światową zdominują zderzenia między cywilizacjami53.

Większość państw jest jego zdaniem heterogeniczna, to znaczy za-
mieszkują je co najmniej dwie grupy etniczne, rasowe bądź religijne, mię-
dzy którymi dochodzi do różnego rodzaju konfliktów. W niektórych pań-
stwach występują ponadto silne podziały o podłożu kulturowym między 
przedstawicielami tej samej cywilizacji (np. była Czechosłowacja, Kana-
da) lub podziały cywilizacyjne, które mogą stać się zarzewiem poważnych 
konfliktów wewnętrznych. Silne konflikty na tle różnic cywilizacyjnych 
wystąpiły chociażby w krajach utrzymywanych jako jedna całość przez 
reżimy komunistyczne podczas zimnej wojny (była Jugosławia i były 
ZSRR), doprowadzając w konsekwencji do ich rozpadu54. 

Teoria Huntingtona spotkała się z licznymi głosami krytyki i jak pod-
kreśla J. Czaputowicz trudno jest mówić o niej w kategoriach paradygma-

51  Teorię zasygnalizował w artykule w artykule z 1993 pt. „Zderzenie cywilizacji?” w „Fo-
reign Affairs”. Polskie tłumaczenie: Samuel P. Huntington, Wojna cywilizacji?, „Res 
Publica Nowa”, nr 2(65), luty 1994.

52  Zob.: J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, op. cit., s. 206‒207.
53  S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2007, s. 69.
54  Szerzej: Ibidem, s. 221‒224.
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tu55. Nie mniej jednak jest to ciekawy głos w dyskusji na temat kształtu 
współczesnego systemu międzynarodowego i czynników, które wpływają 
na jego trwałość i bezpieczeństwo.

Realizm, jak zaznaczono wcześniej nie jest jednolitą koncepcją56, nie 
mniej jednak z przeglądu jego podstawowych nurtów wynika, że był i jest 
nadal jednym z głównych konstruktów, za pomocą którego próbuje się 
wyjaśnić mechanizm rządzący bezpieczeństwem na arenie międzynaro-
dowej. Centralnym punktem jego zainteresowań w kwestii bezpieczeństwa 
pozostaje nadal państwo w kontekście anarchii systemu międzynarodowe-
go. Realizm, jako teoria o silnie pozytywistycznym nachyleniu poszukuje 
uniwersalnych praw i teorii, które mogłyby wyjaśnić istotę bezpieczeń-
stwa, ale głównie w jego polityczno-militarnym wymiarze. Słabością reali-
zmu z perspektywy współczesnego sposobu postrzegania bezpieczeństwa 
pozostaje nieuwzględnienie lub marginalizowanie innych podmiotów 
bezpieczeństwa zarówno nad, jak i pod poziomem państwa, w tym bez-
pieczeństwa personalnego. Marginalizowana jest również przez realistów 
kwestia zagrożeń pozamilitarnych, które mimo wszystko wywierają coraz 
większy wpływ na politykę bezpieczeństwa państwa, nie tylko w jego wy-
miarze wewnętrznym. Charakterystykę podstawowych założeń poszcze-
gólnych współczesnego nurtów realizmu zestawiono w tabeli 3.

55  J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych, op. cit., s. 208.
56  J. Gierszewski, Bezpieczeństwo socjalne, społeczne a bezpieczeństwo społeczne państwa 

w ujęciu systemowym i sekurytyzacji, [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie 
jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju, Chrabkowski i in. (red.), Gdynia 2015, 
s. 474.
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Podsumowanie

Paradygmat realistyczny, wyrosły na postwestwalskiej wizji stosunków 
międzynarodowych, wytyczał główne kierunki myślenia o bezpieczeń-
stwie w okresie zimnej wojny, ale równie i dzisiaj jest dominującą kon-
cepcją, za pomocą której tłumaczy się istotne kwestie bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Konsekwencją tego było i jest w teorii stosunków 
międzynarodowych państwocentryczne podejście do powyższego po-
jęcia, a także przyjęcie terminu „bezpieczeństwo narodowe” jako pod-
stawowej kategorii pojęciowej. W okresie zimnej wojny bezpieczeństwo 
odnoszono prawie wyłącznie do sfery militarnej (polityczno-wojskowej), 
a zagrożenie rozumiano przede wszystkim jako niebezpieczeństwo agresji 
zbrojnej ze strony innych państw, stanowiącej najbardziej realne zagroże-
nie dla przetrwania danego państwa w jego dotychczasowym kształcie57. 
W polityce międzynarodowej dominowało przekonanie, że państwa mogą 
uzyskiwać określony stan bezpieczeństwa poprzez działania samodzielne, 
polegające na rozwoju własnej potęgi militarnej i rozbudowie potencjału 
wojskowego58. W późniejszym okresie zimnej wojny koncepcja ta uległa 
modyfikacji i w pracach neorealistów pojawiło się twierdzenie, że pod-
stawowym sposobem zwiększenia potęgi jest agregacja sił kilku państw 
w drodze zawierania sojuszy militarnych59, nie mniej jednak nie wpły-
nęło to w zasadniczy sposób na istotę podejścia do problematyki bezpie-
czeństwa, głównie w jego sferze teoretycznej i ontologicznej. Zawężenie 
bezpieczeństwa w sferze podmiotowej i przedmiotowej staje się główną 
przesłanką do krytyki realizmu we współczesnych rozważaniach nad bez-
pieczeństwem. Zawężenie to decyduje, że w realizmie brak jest miejsca 
na zajęcie się problemem chociażby bezpieczeństwa personalnego czy też 
tratowania ważnych kwestii bezpieczeństwa jak chociażby bezpieczeństwo 
ekologiczne, społeczne i kulturowe w sposób marginalny. Zmiana sposobu 
podejścia do bezpieczeństwa stała się możliwa dzięki większemu zaintere-
sowaniu i ewolucji teorii liberalnych, a także rozwojowi teorii konstruk-

57  Zob. M. Pietraś, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa in statu nuscendi, [w:] 
„Sprawy międzynarodowe” 1997, nr 2.

58  Por. B. Buzan, People, States and Fear: the National Security Problem in International 
Relations, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1991, s. 249.

59  Zob. S. P. Sałajczyk, Wizje rzeczywistości międzynarodowej, [w:] E. Holiżak, R. Kuź-
niar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2001, 
E. Saraz, The New Demensions of Security, [w:] „Foreign Policy Review” 2003, t. 2, nr 1.
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tywistycznych i krytycznych studiów nad bezpieczeństwem, co w do-
bie pluralizmu w naukach społecznych nie wyklucza, by teorie wyrosłe 
na gruncie realizmu politycznego były inspiracją i uzupełnieniem pełnego 
obrazu i sposobu podejścia do kwestii bezpieczeństwa również i dzisiaj.
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Abstract

The development and construction of the first nuclear power plants 
became the basis for the emergence of a new branch of the economy, 
an economy based on the use of radioactive means. Threats of a radiolog-
ical nature generated by this new qualitative branch of the economy are 
not related solely to the operation of the nuclear power plant. Transport, 
decontamination or the process of recovering spent nuclear fuel for reuse 
in special reactors are also a source of potential threats. And these hazards 
do not only apply to persons working in nuclear power plants or having 
contact with nuclear fuel. They also affect the security of the population 
in a wider scope, becoming the subject of interest for specialists dealing 
with common security. The aim of the article is an attempt to systematize 
and approximate the issue of radiation hazards related to the construction 
and operation of nuclear power plants. The tragedies of 1986 in the USSR 
and 2011 in Japan show the magnitude of losses and human suffering 
in the event of a radiation event with signs of a catastrophe. In article, au-
thor explained the concept and the essence of radiation hazards, including 
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the risk assessment of this type of threats in Poland, presented the general 
principles of employee protection and defense against failures used in nu-
clear power plants, as well as the concept of the so-called defense in depth.

Keywords: safety, radiation doses, dosimetry, nuclear energy, defense 
in depth

Abstrakt

Rozwój i budowa pierwszych elektrowni jądrowych stały się podstawą 
do powstania nowej gałęzi gospodarki, gospodarki opartej na wykorzysta-
niu środków promieniotwórczych. Zagrożenia o charakterze radiologicz-
nym, jakie generuje ta nowa jakościowo gałęź gospodarki nie są związane 
wyłącznie z pracą elektrowni jądrowej. Przewóz, dekontaminacja czy pro-
ces odzyskiwania zużytego paliwa jądrowego do ponownego użycia w spe-
cjalnych reaktorach, stają się również źródłem potencjalnych zagrożeń. 
A zagrożenia te nie dotyczą wyłącznie osób pracujących w elektrowniach 
jądrowych, czy mających styczność z paliwem jądrowym. Wpływają także 
na bezpieczeństwo ludności w szerszym zakresie stając się przez to przed-
miotem zainteresowania specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem 
powszechnym. Celem artykułu jest próba usystematyzowania i przybliże-
nia problematyki zagrożeń radiacyjnych związanych z budową i funkcjo-
nowaniem elektrowni jądrowych. Tragedie z 1986 roku w ZSRR i z 2011 
w Japonii pokazują ogrom strat i ludzkich cierpień w przypadku zaist-
nienia zdarzeń o charakterze radiacyjnym noszących znamiona katastro-
fy. W artkule, jego autor wyjaśnił pojęcie i istotę zagrożeń radiacyjnych, 
z uwzględnieniem oceny ryzyka tego typu zagrożeń w Polsce, zaprezento-
wał ogólne zasady ochrony pracowników i obrony przed awariami stoso-
wanymi w elektrowniach jądrowych, a także koncepcję tzw. obrony w głąb.

Słowa kluczowe: defense in depth, dosimetry, nuclear energy, radiation, 
radiation doses, safety

Wstęp

Społeczna świadomość zagrożenia promieniowaniem jonizującym wiąże 
się przede wszystkim z wykorzystaniem energii jądrowej do celów woj-
skowych, energetycznych lub medycznych. Nawet dziś nie wszyscy zda-
ją sobie sprawę, że człowiek zawsze i wszędzie poddawany jest działaniu 



267

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWYCH…

promieniowania jonizującego, a udział naturalnych źródeł promieniowa-
nia jonizującego sięga 3/4 dawki, jaką otrzymuje przeciętny Polak1. Nie 
mniej jednak obecnie, gdy ryzyko zagrożenia konfliktem nuklearnym 
jest niewielkie, a naturalne promieniowanie nie przekracza dopuszczal-
nych norm, największe zagrożenie promieniowaniem jonizującym niesie 
ze sobą rozwój energetyki jądrowej.

Energetyka jądrowa jest istotnym elementem zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego państwa, głównie w aspekcie niezakłóconego 
dostarczania energii i uniezależnienia się od dostawców zewnętrznych. 
Rozwój energetyki jądrowej wiąże się jednak z możliwością pojawienia 
się zagrożeń radiacyjnych, będących skutkiem awarii czy wycieku ma-
teriałów radioaktywnych. Jednak wraz z rozwojem energetyki jądrowej 
w przestrzeni publicznej mogą pojawić się nowe zagrożenia związane 
z koniecznością przetransportowania paliwa lub zużytych materiałów 
oraz związane ze składowaniem materiałów promieniotwórczych (pali-
wa jądrowego). Energetyka jądrowa jest związana zatem z całym, złożo-
nym procesem opartym na wykorzystaniu materiałów radioaktywnych 
i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z procesu rozszczepienia 
lub syntezy pierwiastków promieniotwórczych, procesach zachodzących 
w kontrolowanych przez człowieka warunkach, nie mniej jednak proce-
sach, które mogą być potencjalnie źródłem zdarzeń radiacyjnych, przekła-
dających się na bezpieczeństwo powszechne.

Systemy ochrony przed promieniowaniem skoncentrowane są na za-
bezpieczeniu infrastruktury oraz podejmowaniu przedsięwzięć prawnych, 
technologicznych i organizacyjnych mających na celu niedopuszczenie 
do incydentów radiologicznych, a w przypadku ich wystąpienia do ogra-
niczenia zasięgu i czasu trwania tego typu działań, a także minimalizacji 
ich skutków dla otoczenia przyrodniczego, a przede wszystkim dla ludzi. 
Warto zatem na te zagrożenia zwrócić szczególną uwagę głównie w sy-
tuacji, gdy Polska przystępuje do programu budowy elektrowni jądrowej 
na swoim terytorium.

1  Dawka roczna skuteczna promieniowania jonizującego otrzymana przez statystyczne-
go mieszkańca Polski w 2016 roku wynosiła 3.55 mSv, z kolei ze źródeł naturalnych 
otrzymywane jest 2.432 mSv czyli około 69% otrzymywanej dawki skutecznej. Reszta 
tj. ok 31% otrzymywana jest ze źródeł sztucznych jak np. diagnostyka medyczna. Infor-
macja za Raport roczny. Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena 
stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2016 roku, Warsza-
wa 2017, s. 56 – 57. 
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Zagrożenia radiacyjne – pojęcie i istota

W ujęciu leksykalnym, bardzo zresztą rozpowszechnionym, bezpieczeń-
stwo traktowane jest często jako synonim braku zagrożenia. Ta powszech-
ność i prostota w postrzeganiu bezpieczeństwa przez pryzmat zagrożeń 
powodują, że w większości definicji, czy to bezpieczeństwa w znaczeniu 
ogólnym, czy też innych jego kategorii, pojawia się zagrożenie jako czyn-
nik sprawczy działań podejmowanych przez podmiot w celu jego usunię-
cia. Jest to naturalna konsekwencja tego, że świat jest i zawsze był dla czło-
wieka źródłem niebezpieczeństw, a nieufność wobec niego i tego, co może 
nam przynieść każdy kolejny dzień, pełni funkcje naturalnego mechani-
zmu obronnego, bez którego żaden podmiot nie byłby w stanie przetrwać 
w otaczającej go rzeczywistości2.

Promieniowane jonizujące wpisuje się na listę zagrożeń bezpieczeństwa 
powszechnego3, a jest ona bardzo długa. „Zaliczamy do nich zarówno de-
strukcyjne działania, których sprawcą jest człowiek, jak i czynniki destruk-
cyjne będące efektem oddziaływania sił natury4”. Zagrożenia radiacyjne 
mają charakter złożony i ze względu na ich źródło i czynnik sprawczy, 
można je zaliczyć zarówno do pierwszej, jak i drugiej kategorii zagrożeń.

Zagrożenia radiacyjne można zdefiniować jako zagrożenia związane 
z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, odpadem 
promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi, stwa-
rzające możliwość przekroczenia wartości granicznych dawek promienio-
wania jonizującego określonych w obowiązujących przepisach, a więc wy-
magające podjęcia pilnych działań w celu ochrony ludności5.

2  Zob. A. Urbanek, Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa, [w:] A. Urbanek (red.), Wy-
brane problemy bezpieczeństwa. Teoria. Strategia. System, Słupsk 2012, s. 71.

3  Szerzej na temat klasyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego: A. Urbanek, Tsu-
nami – zagrożenie ekologiczne bezpieczeństwa powszechnego, „Studia nad bezpieczeń-
stwem”, Zeszyt nr 2/2017, Słupsk 2017, s. 19‒21.

4  Ibidem, s. 19.
5  Por. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, War-

szawa 2012, s. 29.
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Głównym źródłem zagrożeń radiacyjnych są6:
– awarie elektrowni atomowych o skutkach wykraczających poza teren 

obiektu spowodowane naruszeniem procedur bezpieczeństwa, katastro-
fą naturalną, atakiem terrorystycznym itp.;

– zdarzenia radiacyjne spowodowane stosowaniem źródeł promieniotwórczych;
– zdarzenia podczas transportu źródeł promieniotwórczych: wypadek, atak 

terrorystyczny, nieprzestrzeganie przepisów prawa, występowanie nieko-
rzystnych warunków meteorologicznych, złe zabezpieczenia techniczne;

– nieprawidłowe przechowywanie źródeł promieniotwórczych i odpadów 
promieniotwórczych. 

Skutki zagrożeń radiacyjnych są złożone i dotyczą zarówno ludności, 
gospodarki, mienia oraz infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej, 
jak i środowiska. W przypadku ludności zagrażają zarówno zdrowiu, jak 
i życiu ludzi poprzez wystąpienie objawów choroby popromiennej. Mogą 
powodować zniszczenie hodowli i zbiorów w gospodarstwach rolnych, 
skażenie wody w ujęciach i sieciach wodociągowych, zablokowanie szla-
ków/węzłów komunikacyjnych powodujące z kolei unieruchomienie lub 
utrudnienia w transporcie. Mogą ponadto wywołać negatywne skutki dla 
środowiska poprzez skażenia gleby, powietrza i wód powierzchniowych. 
Negatywne skutki zagrożeń radiacyjnych przedstawia tabela 1.

Głównym czynnikiem sprawczym destrukcyjnego charakteru zagrożeń 
radiacyjnych jest promieniowanie jonizujące. Promieniowanie jonizujące 
w ujęciu encyklopedycznym oznacza „promieniowanie elektromagne-
tyczne (rentgenowskie, γ) i korpuskularne (cząstki α, elektrony, neutrony 
i in.), które przechodząc przez materię ulega rozpraszaniu lub pochłania-
niu, przekazując energię atomom i cząsteczkom ośrodka, przez który prze-
nika (i z którym oddziałuje)7”. Z kolei w ujęciu prawnym to promienio-
wanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących 
albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości 
mniejszej niż 100 nanometrów8. Rozróżniamy dwa rodzaje źródeł promie-
niowania: źródła niezależne lub zależne od działań człowieka9.

6  Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeń-
stwa narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2013, s. 49.

7  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/promieniowanie-jonizujace;3962659.html, (do-
stęp: 15.11.2017).

8  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, Dz.U.07.42.276 z późn. zm.
9  W. Pellowski, Ochrona radiologiczna z elementami radiometrii, Wrocław 2013, s. 9‒10.
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Ze względu na właściwości fizyczne promieniowanie jonizujące można 
podzielić na wiele sposobów, tj.:
– ze względu na jonizację;
– ze względu na sposób powstania promieniowania;
– ze względu na sposób rozprzestrzeniania;
– ze względu na źródło promieniowania10.

W organizmach żywych promieniowanie jonizujące, między innymi 
przez zmiany w cząsteczkach, wywołuje efekty radiacyjne w komórkach. 
Skutki napromienienia mogą być wczesne – w postaci ostrej choroby po-
promiennej, lub późne – jak zmiany genetyczne, rak, białaczka. Wrażliwość 
tkanki na promieniowanie jonizujące wzrasta wraz z liczbą zachodzących 
w niej podziałów komórkowych i jest tym wyższa, im mniejsze jest zróż-
nicowanie tkanki. Szczególnie niebezpiecznym dla człowieka zjawiskiem 
związanym z zagrożeniami radiacyjnymi jest choroba popromienna. Jest 
to zespół zmian ogólnoustrojowych wywołanych działaniem na organizm 
promieniowania jonizującego11. Rozróżnia się12: 
– chorobę popromienną ostrą (jeśli objawy wystąpią w okresie pierwszych 

dni do 2 tygodni po napromieniowaniu);
– podostrą (do 4 mies. po ekspozycji);
– przewlekłą (mogącą ujawniać się w odległym czasie po napromienio-

waniu).
Wpływ promieniowania na organizm ludzki stał się przyczynkiem 

do podjęcia badań i stworzenia kompleksowego systemu mającego 
na celu ochronę osób pracujących przy eksploatacji reaktorów jądrowych 
i pracujących ze środkami promieniotwórczymi, a także systemu działań 
w ramach bezpieczeństwa powszechnego na wypadek wystąpienia zdarzeń 
związanych z uwolnieniem do środowiska środków promieniotwórczych 
lub jego pochodnych. Z oceną wpływu promieniowania na organizm czło-
wieka i ochroną przed jego działaniem związane jest pojęcie dawki promie-
niowania13. Zwykło się określać dawkę jako narażenie na promieniowanie 

10  Ibidem, s. 9‒10.
11  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/popromienna-choroba;3960510.html, (do-

stęp: 15.11.2017).
12  Ibidem.
13  Dawka promieniowania  – wielkość charakteryzująca promieniowanie wysokoener-

getycznego pod względem zdolności do jonizacji lub przekazywania energii. Źró-
dło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dawka-promienio-wania;3890927.html, [do-
stęp: 15.11.2017].
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jonizujące14. Pojęcie dawki jest szerokie i używane jest w różnych kontek-
stach i przy użyciu pojęć szczegółowych takich jak: dawka ekspozycyjna15, 
dawka pochłonięta16, dawka równoważna17. Zdarzenie związane z wydo-
staniem się do środowiska znacznych ilości środków promieniotwórczych 
określa się mianem zdarzenia radiacyjnego. W Polsce zwykło się okre-
ślać, że „zdarzeniem radiacyjnym jest sytuacja związana z zagrożeniem 
wymagająca podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub 
ludności18”. W materiałach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa defi-
niowane jest w sposób bardziej szczegółowy jako: „wydarzenie na terenie 
kraju lub poza jego granicami, związane z materiałem jądrowym, źródłem 
promieniowania jonizującego, odpadem promieniotwórczym lub innymi 
substancjami promieniotwórczymi, powodujące lub mogące powodować 
zagrożenie radiacyjne, stwarzające możliwość przekroczenia wartości 
granicznych dawek promieniowania jonizującego określonych w obowią-
zujących przepisach, a więc wymagające podjęcia pilnych działań w celu 
ochrony pracowników lub ludności19”.

Zagrożenia radiacyjne wiążą się z możliwością wystąpienia awarii 
w blokach reaktorów w krajach sąsiadujących ze sobą, transporcie środ-
ków promieniotwórczych lub zużytych materiałów promieniotwórczych, 

14  W. Gorączko, Ochrona radiologiczna, Poznań 2011, s. 77.
15  Dawka ekspozycyjna – to pojęcie używane w odniesieniu do promieniowania rentge-

nowskiego (X) i γ, oznacza stosunek sumy ładunków elektrycznych wszystkich jonów 
jednego znaku, wytworzonych w jednostkowej objętości powietrza w warunkach, gdy 
wszystkie elektrony uwolnione pod wpływem fotonów promieniowania zostaną w niej 
całkowicie zatrzymane — do wartości masy tego powietrza; jednostki: C/kg (SI), ren-
tgen. Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dawka-ekspozycyjna;3890924.html, 
(dostęp: 15.11.2017).

16  Dawka pochłonięta  – energia przekazana przez promieniowanie jonizujące mate-
rii o jednostkowej masie; jednostki: grej (Gy), rad; zależy m.in. od energii i rodza-
ju promieniowania. Źródło: https://encyklopedia. pwn.pl/haslo/dawka-pochlonieta; 
3890925.html, (dostęp: 15.11.2017).

17  Dawka równoważna – wielkość określająca stopień szkodliwości biologicznej promie-
niowania jonizującego; inaczej iloczyn dawki pochłoniętej i tzw. współczynnika jakości 
promieniowania (równego 1 dla promieniowania rentgenowskiego (X) i γ, a np. 10 dla 
szybkich neutronów); jednostki: siwert, Sv (SI), rem. Źródło: https://encyklopedia.
pwn.pl/haslo/dawki-pochlonietej-rownowaznik;3890929.html, (dostęp: 15.11.2017).

18  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r., Prawo atomowe, art. 3 ust. 55 (Dz.U. 2001 
Nr 3 poz. 18), Strona internetowa Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, dostęp 
z dnia 5.02.2016 r., http://www.paa.gov.pl/strona-109-zdarzenia_radiacyjne.html.

19  Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego, op. cit., s. 49.
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albo z niewłaściwym ich przechowywaniem. Elektrownie jądrowe są wciąż 
budowane lub modernizowane. Modernizacja bloków reaktora ma na celu 
poprawę stanu bezpieczeństwa oraz wydłużenie żywotności pracy reak-
tora. Potencjalnym źródłem zagrożeń mogą być nie tylko czynne, ale wy-
cofane lub znajdujące się w trakcie likwidacji elektrownie jądrowe. Jest 
to wynikiem obecności w nich pozostałości paliwa jądrowego, konieczno-
ścią jego utylizacji i transportu.

Zagrożenia radiacyjne może generować nie tylko elektrownia jądrowa 
i związany z nią cały proces technologiczny, ale także urządzenia i miej-
sca, gdzie źródła promieniowania wykorzystuje się do celów innych, niż 
wytwarzanie energii, lub je przechowuje. Przykładem takich zdarzeń 
w przeszłości była m.in. Brazylia, gdzie sprzęt medyczny w porzuconym 
i opuszczonym budynku zawierał środki promieniotwórcze i Estonia, 
gdzie z magazynu złodzieje wyciągnęli metal a wraz z nim tzw. koszul-
ki ze środkami promieniotwórczymi. Zatem spektrum potencjalnych za-
grożeń radiacyjnych jest szerokie i wynika z wielorakiego użycia środków 
promieniotwórczych między innymi w medycynie, przemyśle, rolnictwie 
czy w kulturze, sztuce i archeologii. Nie można zapominać również o tym, 
że środki promieniotwórcze są używane są powszechnie, często w naszym 
najbliższym otoczeniu (np. jako czujki dymu, gdzie wykorzystywany jest 
między innymi izotop ameryku). 

Polska nie pozostaje wolna od zagrożeń radiacyjnych, których źródłem 
jest energetyka jądrowa z uwagi na występowanie w pobliżu jej granic 
8 czynnych elektrowni jądrowych usytuowanych na terenie: Czech, Słowacji, 
Szwecji, Węgier i Ukrainy (zob. ryc. 1). W sumie 23 bloki reaktorów energe-
tycznych o łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej brutto ok. 15,5 GWe20. 
Źródłem zagrożeń radiacyjnych mogą być elektrownie wycofane z eksploata-
cji. Należą do nich elektrownia jądrowa (EJ) Ignalina (znajdująca się na Li-
twie), EJ Krümmel (znajdująca się w Niemczech), EJ Bohunice (znajdująca 
się na Słowacji) oraz EJ Barsebäck i 2 reaktory w EJ Oskarshamm (znajdujące 
się w Szwecji). Łącznie wycofanych z użytku jest 9 reaktorów o łącznej mocy 

20  Czynne reaktory jądrowych to: 14 reaktorów typu WWER – 440, 6 reaktorów typu 
WWER 1000 oraz reaktory typu BWR. Z powyższego wynika, że w przeważającej 
części są to reaktory lekkowodne produkcji rosyjskiej, gdzie moderatorem i chłodzi-
wem jest woda. Dane za: Raport roczny. Działalność Prezesa Państwowej Agencji Ato-
mistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce 
w 2016 roku, Warszawa 2017, s. 38 – 39 oraz https://www.iaea.org/pris/CountryStatis 
tics/CountryDetails.aspx?current=SE
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ok. 7 GWe (zob. tab.2)21. Ze zdarzeniami radiacyjnymi w Polsce możemy 
mieć również do czynienia na przejściach granicznych i szlakach komunika-
cyjnych, którymi przebiega transport źródeł promieniotwórczych, odpadów 
lub wypalonego paliwa, a także w obiektach występujących w przemyśle, na-
uce, służbie zdrowia wykorzystujące źródła promieniowania22.

Ryc. 1. Elektrownie jądrowe zlokalizowane w odległości 
do 310 km od granic Polski

Źródło: rycina dostępna na stronie internetowej Państwowa Agencja Atomistyki: http://
www.paa.gov.pl/strona-70-obiekty_jadrowe_i_skladowiska_odpadow.html, (dostęp: 
10.11.2017).

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ocenia, że ryzyko wystąpienia za-
grożeń radiacyjnych, w tym związanych z energetyką jądrową jest w Polsce 
stosunkowo niewielkie, jakkolwiek może ono wzrosnąć w sytuacji powsta-

21  Raport roczny. Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpie-
czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2016 roku, Warszawa 2017, s. 39.

22  W 2016 roku odbył się tylko 1 transport wypalonego paliwa na terenie Polski. Odbył się 
on do Rosji w ramach Programu Redukcji Zagrożeń Globalnych (GTRI – Global Threat 
Reduction Initiative). Program ma za zadanie przejście z wykorzystywania w reaktorach 
badawczych paliwa wysokowzbogaconego na paliwo niskowzbogacone. Raport roczny. 
Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa ją-
drowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2016 roku, Warszawa 2017, s. 46.
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nia elektrowni jądrowej na terytorium naszego kraju. Awaria elektrowni 
jądrowej w Czarnobylu uświadomiła nam bowiem, że zjawiska tego nie 
należy bagatelizować, szczególnie w strefach, gdzie poziom skażenia może 
być wysoki, a zatem na obszarach znajdujących się w pobliżu elektrowni. 
Ocenę ryzyka zdarzeń radiacyjnych z Polsce zestawiono na ryc. 2.

Ryc. 2. Ryzyko wystąpienia zjawisk radiacyjnych w Polsce

Źródło: Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bez-
pieczeństwa narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa 2013, s. 49.

Ryzyko zdarzeń radiacyjnych w Polsce jest na poziomie średnim. Jego 
prawdopodobieństwo ocenia się jako możliwe, co oznacza, że może zda-
rzyć się w określonym czasie, że tego typu zdarzenia są udokumentowane 
lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i jest pewna szansa, powód, 
czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może wystąpić. Może zda-
rzyć się raz na dwadzieścia lat. Skutki tego typu zdarzeń ocenia się jako 
małe. W przypadku ludzi przewiduje się: małą liczbę rannych i brak ofiar 
śmiertelnych; wymagana będzie pierwsza pomoc; konieczne będzie prze-
mieszczenia ludzi. W przypadku mienia: wystąpią pewne zniszczenia oraz 
utrudnienia (nie dłużej niż 24 godziny), możliwe są niewielkie straty fi-
nansowe, przez co nie wymagane będą dodatkowe środki.

Systemy bezpieczeństwa stosowane w elektrowniach jądrowych

Elektrownie jądrowe są potencjalnym źródłem zagrożeń radiacyjnych. Nie 
mniej jednak w celu minimalizacji tego typu zagrożeń stosuje się w nich 
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różnego rodzaju zabezpieczenia techniczne i procedury, które mają zapo-
biegać ich powstawania i minimalizować ich skutki. 

Aby zminimalizować skutki zdarzeń radiacyjnych w aktualnie funk-
cjonujących elektrowniach wprowadzono środki ochronne mające na celu 
zapewnienie ochrony radiologicznej w trakcie trwania użytkowania urzą-
dzeń oraz środki zapewniające ochronę przed uwolnieniem substancji 
promieniotwórczych w wyniku awarii. Środki te uniemożliwiają oddziały-
wanie promieniowania z materią oraz utrzymują poziom wartości granicz-
nych dawek promieniowania na jak najniższym poziomie w przypadku 
ekspozycji środków promieniotwórczych23. Działaniami umożliwiającymi 
podjęcie środków wyżej wymienionych są: eliminacja źródeł, tworzenie 
barier powstrzymujących przenikanie promieniowania oraz ewakuacja 
osób z obszaru, na którym doszło do ekspozycji24.

Eksploatacja elektrowni jądrowej wymusza również tworzenie:
– osłon przed promieniowaniem dla personelu pracującego tak aby nie 

przekroczyć dopuszczalnych granic narażenia radiacyjnego, 
– systemu barier25.

W celu kontroli otoczenia obiektów jądrowych i kontroli narażenia 
pracowników eksploatujących obiekty jądrowe istotne znaczenie ma kon-
trola dozymetryczna. 

Kontrola ta dotyczy:
– układów technologicznych poprzez różnego rodzaju osłonięte detekto-

ry (układami tymi są np. układ pierwotny, wtórny, układ wentylacyjny, 
układ ściekowy itd.),

– pomieszczeń (monitorowanie skażeń pomieszczeń ma m.in. wskazać 
możliwości dostępu pracowników oraz informuje o nieszczelnościach 
w urządzeniach jądrowych),

– otoczenia elektrowni jądrowej (badana jest obecność radionuklidów 
w powietrzu, wodzie, opadach atmosferycznych, glebie itp.). Kontrola 
ta określa warunki rozprzestrzeniania się czynników odprowadzanych 
do otoczenia z elektrowni jądrowej (np. powietrze, woda). W ramach tej 

23  G. Ackermann (red.), Eksploatacja elektrowni jądrowych, Warszawa 1987, s. 219‒220.
24  Z. Celiński, Energetyka jądrowa a społeczeństwo, Warszawa 1992, s. 35.
25  Szerzej na temat systemów barier i osłon: Z. Celiński, Energetyka jądrowa a społe-

czeństwo, op. cit., s. 83‒84, Z. Celiński, A. Strupczewski, Podstawy energetyki jądrowej, 
Warszawa 1984, s. 305 i 323‒332, G. Jezierski, Energia jądrowa wczoraj i dziś, Warsza-
wa 2005, s. 404‒408, G. Ackermann (red.), Eksploatacja elektrowni jądrowych, op. cit., 
s. 233‒238.



279

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWYCH…

kontroli sprawdza się także narażenie otoczenia w trakcie przeładunku 
paliwa w trakcie trwania cyklu paliwowego26.

Kontrola dozymetryczna nie zamyka się na określeniu czynników w oto-
czeniu, ale także na określeniu narażenia ludności, w tym narażenia radia-
cyjnego pracowników znajdujących się na terenie obiektu. Kontrola taka 
obejmuje pomiar dawek promieniowania ze źródeł zewnętrznych dla osób 
czasowo lub stale przebywających na terenie obiektu jądrowego za pomocą 
indywidualnych dawkomierzy jonizujących lub fotometrycznych.

Ze względu na stałą obecność środków promieniotwórczych istnie-
je ryzyko przedostania się ich do organizmu człowieka. Ograniczeniem 
przedostania się do organizmu człowieka pierwiastków promieniotwór-
czych jest stosowanie indywidualnych środków ochrony np. ochronnych 
masek oddechowych. W tym wypadku stała kontrola obejmuje badania 
próbek wydzielin.

Kontrolę dozymetryczną można więc podzielić na kontrolę narażenia 
zewnętrznego lub narażenia wewnętrznego. W pierwszym przypadku 
mamy do czynienia z zewnętrznym źródłem promieniowania, a w przy-
padku drugim z przedostaniem się do organizmu pierwiastków promie-
niotwórczych poprzez oddychanie, wchłanianie lub spożycie27.

Dodatkowym elementem ochrony radiologicznej jest ochrona fizycz-
na. Ochrona fizyczna obejmuje głównie:
– środki techniczne, 
– procedury postępowania.

Ważnym elementem ochrony fizycznej wg Rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów 
jądrowych i obiektów jądrowych jest określenie stref niedostępnych, tj.:
– ścisłej ochrony (zawiera materiały jądrowe kategorii I),
– strefy wewnętrznej (zawiera materiały jądrowe kategorii II),
– strefy chronionej (zawiera materiały jądrowe kategorii III)28.

Strefy zabezpieczone są poprzez elementy takie jak: specjalne ogrodze-
nia, ściany, stropy, drzwi, bramy, zabezpieczenia otworów okiennych i da-

26  Z. Celiński, A. Strupczewski, Podstawy energetyki jądrowej, op. cit., s. 298‒297, G. Ac-
kermann (red.), Eksploatacja elektrowni jądrowych, op. cit., s. 236‒241.

27  G. Ackermann (red.), Eksploatacja elektrowni jądrowych, op. cit., s. 236‒241.
28  Rozporządzenie przewiduje, że w miejscu gdzie są środki promieniotwórcze dwóch 

różnych kategorii należy stosować zabezpieczenia dla wyższego poziomu ochrony. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie ochrony fizycznej 
materiałów jądrowych i obiektów jądrowych , art. 5.2.
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chowych, zabezpieczenia szybów wentylacyjnych, specjalnych zamków 
kłódek, szaf pancernych czy kaset stalowych. Dodatkowymi elementami 
ochrony fizycznej są urządzenia elektroniczne i systemy alarmowe29.

Ochrona fizyczna dotyczy również środków promieniotwórczych 
w czasie transportu. Transport środków promieniotwórczych przez tery-
torium RP możliwy jest na mocy wydanego rozporządzenia w 2011 roku30.

Omawiając bezpieczeństwo pracy obiektów jądrowych należy wziąć 
pod uwagę lokalizację takiego obiektu. Zlokalizowanie obiektu jest istot-
nym elementem bezpieczeństwa. Na lokalizację obiektu jądrowego wpły-
wa m.in.: odległość odbiorców od dostaw prądu, podłączenie do sieci 
elektroenergetycznej, sposób zaopatrzenia w wodę, bezpieczeństwo śro-
dowiska naturalnego w pobliżu potencjalnej lokalizacji, warunki komu-
nikacyjne i transportowe a także warunki sejsmiczne i geologiczne31. Ko-
lejnym elementem bezpieczeństwa oprócz omawianej lokalizacji są jakość 
i wykonanie oraz eksploatacja reaktora jądrowego. Do tego zalicza się tak-
że inspekcje i kontrole w trakcie trwania budowy i szkolenia personelu 
zarówno przed jak i w trakcie eksploatacji elektrowni.

Kolejnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed 
awariami są różnego rodzaju systemy awaryjne. Można do nich zaliczyć 
linie pomiarowe, sygnalizację, automatyczne czynności podejmowane 
w celu zabezpieczenia przed awarią. Ważnym elementem w przypad-
ku wystąpienia awarii jest poddanie jej analizie i prognozie zagrożenia. 
W tym celu dokonuje się analizy i tworzy scenariusze, które mają na celu 
optymalizację działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa32.

29  Rozporządzenia określa różne typy identyfikatorów od Imiennego „A”- nieograniczo-
ny dostęp do obiektu po identyfikator typu „C”- jednorazowy dostęp do danej strefy 
za wiedzą i zgodą osoby wydającej taki identyfikator oraz w towarzystwie osoby posia-
dającej dostęp do danej strefy. Ibidem, art. 7.

30  Z Federacją Rosyjską, z Republiką Białorusi, z Ukrainą, przez lotnicze i morskie przej-
ścia graniczne, więcej: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być 
wwożone na terytorium rzeczypospolitej polskiej i wywożone z tego terytorium materiały 
jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promie-
niotwórcze i wypalone paliwo jądrowe, Wykaz przejść granicznych, przez które mogą być 
wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium mate-
riały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady 
promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe.

31  Szerzej Z. Celiński, Energetyka jądrowa a społeczeństwo, op. cit., s. 80‒81.
32  Ibidem, s. 81‒83.



281

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROWNI JĄDROWYCH…

Budowa elektrowni jądrowej wiąże się z ogromnym nakładem sił i środ-
ków. Siłami i środkami w tym wypadku są nie tylko kwestie finansowe, ale 
także organizacyjne, techniczne i prawne. Wiążą się one nie tylko z zabez-
pieczeniem ludności i pracowników elektrowni jądrowej na wypadek awa-
rii, ale także z kwestią odpowiedzialności na wypadek zdarzeń radiacyjnych. 

Aby nie dopuścić do awarii już na etapie planów budowy elektrowni 
jądrowej są przyjęte odpowiednie procedury i czynności. Wymogi te obej-
mują między innymi:
– potencjalne tereny pod inwestycję,
– wybór projektu,
– materiały,
– jakość robót itp.

Koncepcja obrony w głąb

Projekt i lokalizacja elektrowni ma zapewniać bezpieczeństwo nie tyl-
ko na wypadek ewentualnych katastrof naturalnych, ale także pożaru 
obiektu, czy katastrof lotniczych33. Stąd w literaturze można spotkać się 
z koncepcją tzw. głębokiej obrony. Obejmuje ona trzy poziomy bezpie-
czeństwa. Poziomy te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie 
normalnej eksploatacji oraz w czasie wystąpienia różnych zdarzeń np.: 
rozerwania obiegu pierwotnego34. 

Pierwszy poziom bezpieczeństwa związany jest z wysoką jakością urzą-
dzeń i kwalifikacjami personelu. Poziom drugi obejmuje systemy zapo-
biegające rozwojowi awarii. Poziom trzeci są to systemy ograniczające 
skutki awarii. Zatem każdy poziom bezpieczeństwa służy ochronie wybra-
nego elementu systemu w ramach wymienionej głębokiej obrony. Poziom 
pierwszy w ramach głębokiej obrony zabezpiecza ludzi i otoczenie w czasie 
normalnej pracy reaktora, poziom drugi podczas zakłócenia w jego pracy, 
z kolei poziom trzeci w czasie wystąpienia awarii reaktora35. 

Zdarzeniami uwzględnianymi w ramach głębokiej obrony są różnego 
rodzaju awarie. Można je podzielić na wiele sposobów. Najczęściej sto-
sowanym jest podział zagrożeń ze względu na czas i częstotliwość ich 
wystąpienia, zasięg skutków oraz ze względu na typ awarii. Ze względu 

33  Eksploatacja elektrowni jądrowych, op. cit., s. 255.
34  Z. Celiński, A. Strupczewski, Podstawy energetyki jądrowej, op. cit., s. 304.
35  Z. Celiński, Energetyka jądrowa a społeczeństwo, op. cit., s.82.
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na częstotliwość ich wystąpienia awarie dzieli się na: rzadkie, „występujące 
z umiarkowaną częstością”, graniczne36.

Awarie ze względu na zasięg, skalę i charakter skutków są określane 
według międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych – INES. Skala ta po-
wstała w 1990 roku i składa się z 7 poziomów od najniższego czyli zero-
wego po najwyższy siódmy stopień. Skale od 0‒3 to incydenty, zaś skale 
4‒7 to awarie lub wypadki. Skala ta obejmuje trzy obszary: człowieka i śro-
dowisko, wpływ radiologiczny na bariery i system kontroli w obiekcie oraz 
obronę w głąb37.

Wnioski końcowe

W obecnej chwili energetyka jądrowa jest ważnym elementem polityki 
państw nie tylko posiadających elektrownie jądrowe, ale i państw planu-
jących uruchomienie swoich pierwszych elektrowni w celu dywersyfikacji 
źródeł energii i samodzielności energetycznej. Rozwój energetyki jądrowej 
w aspekcie cywilnym są dla niektórych państw priorytetem w dziedzinie 
dalszego rozwoju gospodarczo – politycznego, co dotyczy również Polski.

Elektrownie jądrowe są jednakże źródłem potencjalnych zagrożeń ra-
diacyjnych. Zagrożenia te wynikają: po pierwsze, z eksploatacji reaktorów 
jądrowych w celu uzyskiwania energii, w których wykorzystywane jest 
paliwo jądrowe; po drugie, z konieczności transportu i przechowywania 
paliwa jądrowego; wreszcie po trzecie, z konieczności utylizacji i zabez-
pieczenia odpadów. Zagrożenia te dotyczą zarówno personelu elektrow-
ni jądrowych, jak i innych osób mających styczność z paliwem jądrowym 
i odpadami, ale także i ludności, szczególnie ludności zamieszkującej 
w pobliżu elektrowni jądrowych, dla których awarie reaktorów jądro-
wych mogą stanowić nawet śmiertelne niebezpieczeństwo. Zatem bez-
pieczeństwo radiacyjne ma charakter nie tylko wybiórczy i nie ogranicza 
się do personelu elektrowni jądrowych, ale i charakter powszechny, przez 
co zagrożenia radiacyjne są przedmiotem zainteresowania specjalistów za-
rządzania kryzysowego.

Stosowane we współczesnych elektrowniach jądrowych systemy ochro-
ny i zabezpieczeń zdają się zapewniać wystarczające zabezpieczenie przed 
różnego rodzaju zdarzeniami radiacyjnymi, w tym awariami reaktorów 

36  Szerzej: Z. Celiński, A. Strupczewski, Podstawy energetyki jądrowej, op. cit., s. 305, 
http://www.paa.gov.pl/ines; (dostęp z 10.12.2014).

37  Szerzej http://www.paa.gov.pl/ines, (dostęp: 10.12.2014).
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jądrowych, jakkolwiek nie możemy wykluczyć, że pod wpływem katastrof 
naturalnych, błędu człowieka, czy chociażby ataku terrorystycznego, któ-
rego celem będą elektrownie, przedostanie się środków radioaktywnych 
do atmosfery i środowiska nie przybierze charakteru katastrofy, jak miało 
to miejsce chociażby w Czarnobylu. Stąd też istotnym zagadnieniem jest to, 
aby nie tylko dbać o systemy obrony elektrowni jądrowych przed awariami 
i innymi zdarzeniami radiacyjnymi, ale uwzględnić w systemie bezpieczeń-
stwa powszechnego działania i procedury, a także zabezpieczyć siły i środki, 
które są w stanie ochronić ludność przed skutkami katastrof radiacyjnych.
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