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AGRESJA W POLICJI – ELEMENT SYSTEMU 
CZY WYPADKOWA BŁĘDÓW

AGGRESSION IN THE POLICE – THE PART OF THE SYSTEM 
OR IMPLICATION OF MISTAKES

Bogusław Jaremczak
Akademia Pomorska w Słupsku

Abstract
From time to time, public opinion is shaken by the reports of aggressive or 
brutal behaviour of police officers. Some of these incidents ends tragically, as 
exemplified by the death of Igor Stachowiak at the police station in Wrocław 
in 2016. We can wonder whether the right conclusions have been drawn 
from this situation, and how the citizens’ security situation has improved 
since then. The events from the last few years mentioned in the article show 
that the situation has not improved significantly, officers are still behaving 
in a shocking way and these are not isolated cases. The article also attempts 
to indicate the possible causes of this state of affairs, while pointing out that 
changes in the approach to this problem in the police force are necessary. 
The author strongly highlights that there is no social consent for this type of 
behaviour. For the above reasons, the police, as an institution of high social 
trust, appointed to protect the life, health and safety of citizens, require both 
internal and social control.

Key words
police aggression, human rights violation, coercive measures, abuse of power, 
violation of dignity, prohibition of torture
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Abstrakt
Co pewien czas opinią publiczną wstrząsają doniesienia o agresywnym 
zachowaniu policjantów. Niektóre incydenty kończą się tragicznie, czego przy-
kładem była śmierć Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu w 2016 r. 
Przytoczone w artykule zdarzenia z ostatnich kilku lat pokazują, że sytuacja 
nie uległa zmianie. Funkcjonariusze nadal dopuszczają się bulwersujących 
zachowań, i nie są to sprawy jednostkowe. Niniejszy artykuł próbuje wskazać 
możliwe przyczyny tego stanu rzeczy, zwracając uwagę, iż konieczne są zmiany 
w podejściu do problemu w samej Policji, która, jako instytucja wysokiego 
zaufania społecznego, powołana do ochrony życia, zdrowia i bezpieczeństwa 
obywateli, wymaga systemowych rozwiązań w obszarze doboru w jej szeregi 
oraz wyszkolenia policjanta, a także wewnętrznej i społecznej kontroli.

Słowa kluczowe
agresja Policji, naruszenia praw człowieka, środki przymusu, przekroczenie 
uprawnień, naruszenie godności, zakaz tortur

Wprowadzenie
Śmierć zatrzymanego i torturowanego paralizatorem przez policjantów 
Igora Stachowiaka wstrząsnęła opinią publiczną w 2016 r. Jak wygląda 
sytuacja po około 3 latach od tego tragicznego zdarzenia? Czy jest bez-
pieczniej? Czy podjęto systemowe działania, aby tego rodzaju sytuacje nie 
miały miejsca? Jakie są ich hipotetyczne przyczyny i czy coś się zmieniło 
w tej sferze? O tym oraz o zjawisku przemocy w Policji traktuje niniejszy 
artykuł, pomyślany jako przyczynek do dyskusji i impuls do zmian, szcze-
gólnie w zakresie doboru i szkolenia funkcjonariuszy.

Krótko po nagłośnieniu sprawy Igora Stachowiaka pojawiło się wiele 
wystąpień telewizyjnych i zapewnień kierownictwa Policji i Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, że tego rodzaju sytuacje nigdy się nie 
powtórzą, a winni poniosą konsekwencje. Tymczasem różne lokalne media 
nagłaśniały kolejne sprawy potwierdzające tezę, że nie poradzono sobie 
z problemem przemocy w Policji i nadal tego typu sytuacje są na porządku 
dziennym. Zaskakujące jest natomiast to, jak wiele wkłada się wysiłku, aby 
podobne zdarzenia nie ujrzały światła dziennego. Natomiast w dalszym ciągu 
brak procedur czy wytycznych mających na celu eliminację tego typu zda-
rzeń oraz obligujących Policję do rzetelnego informowania opinii publicznej 
o naruszeniach prawa przez funkcjonariuszy, a także do udostępniania opi-
nii publicznej statystyk, sprawozdań czy rocznych rozliczeń w tym zakresie.
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Wybrane przykłady zdarzeń z udziałem policjantów
W dniu 21 listopada 2017 r. gazeta „Wprost” donosi o policjancie z Brodnicy 
oskarżonym o zgwałcenie kobiety na komendzie. Według relacji gazety 
25-latka oskarżyła funkcjonariusza z 13-letnim stażem o zgwałcenie jej 
w izbie zatrzymań w Brodnicy. Oskarżoną osobą okazał się podoficer policji, 
który tamtej nocy pełnił dyżur. Można stwierdzić, że w tym konkretnym 
przypadku Policja zareagowała zdecydowanie, gdyż bezpośrednio po zło-
żeniu doniesienia został on zatrzymany i przesłuchany. Chwilę potem 
rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przekazała 
w rozmowie z prowadzącym program w radio RMF FM, że funkcjona-
riusz został wydalony z Policji ze względu na ważny interes służby. Sprawą 
zajęły się także Prokuratura Rejonowa w Brodnicy i policyjne Biuro Spraw 
Wewnętrznych. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: zgwałcenia oraz przekro-
czenia uprawnień, za co grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności 1.

W dniu 22 listopada 2017 r. Polsat News ujawnił sprawę policjantów, 
którzy mieli razić paralizatorem dwóch mężczyzn i których oskarżono 
o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem 2. Według opublikowanych 
informacji sąd w Lublinie uchylił zastosowaną wobec funkcjonariuszy karę 
tymczasowego aresztu. Jeden z nich, 41-letni policjant, kilkakrotnie używał 
prywatnego paralizatora wobec zatrzymanych nietrzeźwych osób. Dodat-
kowo dwóch innych policjantów odpowiadało za niedopełnienie obowiązków 
i przyzwolenie na znęcanie się nad zatrzymanymi. Według zeznań pokrzyw-
dzonych zostali oni potraktowani przez policjantów bardzo brutalnie, byli 
skuci kajdankami i rażeni paralizatorem po genitaliach i innych częściach 
ciała, wobec jednego z nich użyto ponadto gazu łzawiącego. Zdarzenie miało 
miejsce w radiowozie przed izbą wytrzeźwień, do której zostali przywiezieni.

Dnia 5 października 2017 r. gazeta „Fakt24” donosi o kolejnym skandalu 
we Wrocławiu: młoda kobieta z Ukrainy została rozebrana na komisaria-
cie  3. Zgodnie z relacją gazety kobieta spędziła tam aż 20 godzin i była przez 
policjantów zastraszana, grożono jej deportacją, odmówiono jakichkolwiek 

1  https://www.wprost.pl/kraj/10087727/policjant-z-brodnicy-oskarzony-o-gwalt-na-ko-
mendzie-prokuratura-i-bsw-zajely-sie-sprawa.html; http://wiadomosci.gazeta.pl/wia-
domosci/7,114883,22673563,kobieta-oskarza-policjanta-o-gwalt-w-komendzie-w-brod-
nicy-zostal.html (dostęp: 19.01.2019).

2  http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-11-22/mieli-razic-paralizatorem-dwoch-
-mezczyzn-uchylono-areszt-bylym-policjantom/?ref=series (dostęp: 19.01.2019).

3  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/wroclaw-ukrainka-dreczona-na-komi-
sariacie-policyjne-procedury/53yd3j7 (dostęp: 19.01.2019).
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kontaktów z osobami z zewnątrz, dwukrotnie w nocy kazano jej rozebrać 
się do naga.

Kolejny przykład doniesień prasowych dotyczących pracy Policji pocho-
dzi z „Gazety Wrocławskiej” z 13 czerwca 2016 r. Ukazał się tam artykuł 
pt. Niechlubny rekord. Najwięcej przestępstw w Policji. Funkcjonariusz ma 
179 zarzutów   4. Zgodnie z zamieszczonymi tam informacjami jednemu 
z dolnośląskich policjantów postawiono 179 zarzutów, zaś ogółem w 2015 r. 
policjantom z Dolnego Śląska przedstawiono zarzuty popełnienia aż 312 prze-
stępstw. Na uwagę zasługuje fakt, iż połowa zawieszonych w czynnościach 
służbowych policjantów to funkcjonariusze z  kilkuletnim stażem. Dla 
porównania – w sąsiednim województwie śląskim w tym samym okresie 
przedstawiono policjantom 99 zarzutów.

W dniu 18 listopada 2017 r. pojawia się kolejna publikacja prasowa 
pt. Policjanci całą noc dręczyli zatrzymanego  5, w której podano, iż zakoń-
czyło się śledztwo w sprawie policjantów z Kołobrzegu, którzy w nocy 
z 17 na 18 lipca 2016 r. mieli brutalnie wymuszać zeznania na zatrzymanym. 
Prokuratura postawiła zarzuty trzem funkcjonariuszom. Jeśli się potwierdzą, 
oskarżeni mogą trafić do więzienia nawet na 10 lat. Zgodnie z podanymi 
w mediach informacjami policjanci zostali wezwani na interwencję, jeden 
z uczestników bójki zachowywał się agresywnie w stosunku do funkcjo-
nariuszy, w związku z tym policjanci użyli paralizatora, co uznać można 
za zasadne. Natomiast potem policjanci przewieźli zatrzymanego do jed-
nostki, gdzie ponownie był wielokrotnie rażony paralizatorem. Według 
doniesień prokuratury czterech policjantów w ten sposób wymuszało na 
zatrzymanym zeznania. Usłyszeli oni zarzuty przekroczenia uprawnień 
i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Co ciekawe, ukarano również 
policjanta, który prowadził postępowanie w związku ze skargą złożoną 
przez pokrzywdzonego, ze względu na fakt, iż zostało wszczęte dopiero 
po roku od zdarzenia.

Policyjne tortury w Olsztynie, 18 policjantów podejrzanych ws. brutalnych 
przesłuchań na komendzie i Małe Guantanamo to kolejne tytuły doniesień 
prasowych, tym razem z dnia 22 czerwca 2017 r., opisujących poczynania 
policjantów, które informują, że osiemnasty już funkcjonariusz z komendy 

4  http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/niechlubny-rekord-najwiecej-przestep-
stw-w-policji-funkcjonariusz-ma-179-zarzutow,10103002/ (dostęp: 19.01.2019).

5  http://strajk.eu/kolobrzeska-prokuratura-policjanci-cala-noc-dreczyli-zatrzymanego 
(dostęp: 19.01.2019).
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w Olsztynie usłyszał zarzuty prokuratorskie  6. Na podstawie przytoczonych 
źródeł można wnioskować, że używanie siły i wymuszanie przez policjan-
tów zeznań za pomocą pięści, pałek i paralizatorów było w tej komendzie 
na porządku dziennym. W ocenie prawników działania policjantów nosiły 
znamiona tortur w postaci bicia, kopania, rażenia prądem. Zgodnie z donie-
sieniami prasowymi taka sytuacja w olsztyńskim komisariacie trwała ponad 
dwa lata. W chwili obecnej sprawa jest w toku i, jak donosi „Gazeta Wyborcza” 
z dnia 28 listopada 2018 r., zajął się nią Sąd Najwyższy   7.

W roku 2018 zaszło wiele podobnych zdarzeń. Na uwagę zasługuje 
zdarzenie z Katowic z dnia 18 października, czyli pobicie przez policjanta 
Brytyjczyka 8. Zgodnie z przytoczonym źródłem podczas awantury w jed-
nym z katowickich lokali czteroosobowa grupa Brytyjczyków pobiła trzech 
Polaków, wśród których był funkcjonariusz po służbie. Zaoferował on swoją 
pomoc przybyłym na miejsce policjantom. Jeden z zatrzymanych Brytyjczy-
ków był przez niego bity i kopany w twarz, w związku z czym policjantowi 
przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa, znęcania się ze szczególnym 
okrucieństwem i przekroczenia uprawnień. Zarzuty postawiono również 
policjantom, którzy byli świadkami całego zdarzenia i nie reagowali na 
zaistniałą sytuację.

O tym, że na komisariacie policji w Rykach nie do końca można czuć 
się bezpiecznie, przekonują doniesienia z dnia 28 sierpnia 2018 r. o pobiciu 
przez policjantów 70-latka   9. W tym przypadku zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa złożył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bod-
nar na podstawie informacji ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji 
Tortur, którzy podczas swojej wizyty na komisariacie w miejscowości Ryki 
rozmawiali z zatrzymanym. Został on pobity przez policjantów, pomimo iż 
skarżył się na nadciśnienie i informował, że miał w przeszłości zawał serca. 
Samo zatrzymanie również okazało się niezasadne.

6  https://strajk.eu/policyjne-tortury-w-olsztynie/; https://wiadomosci.dziennik.pl/wyda-
rzenia/artykuly/552745,olsztyn-policja-komenda-brutalne-przesluchania-tortury-bicie-

-policjanci.html (dostęp: 19.01.2019).
7  http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/7,48726,24209401,sad-najwyzszy-zajal-sie-sprawa-
-tortur-na-komendzie-w-olsztynie.html (dostęp: 19.01.2019).

8  https://www.cooltura24.co.uk/wiadomosci/39196,policjant-pobil-brytyjczyka-w-kato-
wicach-odpowie-z (dostęp: 19.01.2019).

9  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/70-latek-pobity-na-policji-w-rykach-interwencja-
-KMPT (dostęp: 19.01.2019); https://strajk.eu/policjanci-pobili-70-latka-na-komisaria-
cie-interweniowal-rpo/ (dostęp: 19.01.2019).
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Agresywne zachowania policjantów i ich upublicznienie w środkach 
masowego przekazu nie tylko kształtują negatywny wizerunek Policji w spo-
łeczeństwie, lecz także niekorzystnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa 
obywateli  10.

Wewnętrzny raport o agresji w Policji
Przytoczone powyżej zdarzenia to zazwyczaj informacje ze źródeł i gazet 
lokalnych, które informują o tym, co się dzieje w ich regionie. Najwięcej emo-
cji wywołało jednak szereg doniesień prasowych w dużych ogólnopolskich 
dziennikach o „utajnionym” raporcie dotyczącym agresji w Policji sporzą-
dzonym w grudniu 2015 r., a opublikowanym dopiero 27 listopada 2017 r. 
Raport przygotowany dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji (dalej: MSWiA) nosi nazwę „Badanie dotyczące występowania w Policji 
agresji, skierowanej przeciwko osobom spoza Policji, z którymi funkcjona-
riusz ma kontakt w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych”  11. 
Z zawartych w raporcie danych wynika między innymi, iż prawie połowa 
policjantów w czasie swojej służby spotkała się z nieuzasadnioną agresją 
kolegów wobec zwykłych obywateli  12. Ponadto ok. 64% funkcjonariuszy to 
zwolennicy przeprowadzania interwencji, jak sami twierdzą „wszystkimi 
dostępnymi metodami”. Ze wspomnianego raportu, który został przygo-
towany na podstawie ok. 4 tys. anonimowych ankiet wypełnionych przez 
policjantów, wynika również, iż ok. 45% funkcjonariuszy było uczestnikami 
zdarzenia, podczas którego policjanci dopuścili się działań kwalifikujących 
się do uznania ich za przejaw nieuzasadnionej agresji. Policjanci z tej grupy 
uczestniczyli w takich zdarzeniach, byli świadkami takich sytuacji, czasami 
w roli współinterweniującego, a ok. 8% z nich przyznało, że sami dopuścili 
się nieuzasadnionej agresji. W pytaniu o to, jaki charakter przybierała agre-
sja, padły różne odpowiedzi, m.in. 27% ankietowanych wskazało na użycie 
siły fizycznej, 23% na agresję słowną, 12% na użycie kajdanek, 8% na uży-
cie pałki, a 5% na zadanie uderzeń, 5% przypadków dotyczyło użycia gazu, 
a 1% użycia broni palnej. Wielu policjantów przyznawało, że zdarzało im 
się zachowywać bardziej agresywnie, niż było to konieczne. Z odpowiedzi 

10  Szerzej na temat poczucia bezpieczeństwa i czynników je kształtujących, w tym środ-
ków masowego przekazu, zob. L. Chojnowski, Bezpieczeństwo. Zarys teorii, Słupsk 2015, 
s. 217–226.

11  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22702187,szokujacy-raport-o-agresji-
-w-policji-ujrzal-swiatlo-dzienne.html (dostęp: 19.01.2019).

12  Ibidem.
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policjantów na inne pytania wynika, iż prawie 1/3 akceptuje użycie środków 
przymusu bezpośredniego pomimo braku podstaw do ich zastosowania, 
a jedynie w reakcji na obelgi. Według policjantów najważniejsze jest sprawne 
przeprowadzenie interwencji, podczas których siła i przewaga odgrywa 
kluczową rolę, a więc „cel uświęca środki”.

Głos Rzecznika Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: RPO) wielokrotnie w swoich wystą-
pieniach i  opracowaniach zwracał uwagę na agresję Policji, a  nawet 
stosowanie przez nią tortur. Jako niedopuszczalne, negatywne zachowa-
nia podaje często konkretne przykłady z badanych i analizowanych przez 
siebie spraw. Odnotowane w jednostkach Policji niewłaściwe zachowania 
mogą przybierać różne formy: bicie po całym ciele, rażenie paralizatorem 
(również w okolicach miejsc intymnych), stosowanie gazu łzawiącego, 
zakładanie worka foliowego na głowę i duszenie, rozbieranie w miej-
scach dostępnych dla innych osób, grożenie zgwałceniem, podrzuceniem 
materiałów i substancji obciążających, grożenie sprawą karną, pogryzie-
niem przez psa, przyprowadzeniem osoby bliskiej i przestrzeleniem kolan 
w trakcie ucieczki, a wobec nieletnich – dłuższą izolacją bez kontaktów 
z rodzicami, zmuszanie do przebywania w powodującej ból pozycji, ściska-
nie jąder, chwytanie za członka czy doprowadzanie do innych czynności 
seksualnych 13. RPO twierdzi, że w Polsce zdarza się, iż niektóre zacho-
wania policjantów noszą znamiona tortur wobec zatrzymanych, a także 
świadków i apeluje, by zdecydowanie przeciwdziałać takim czynom, cho-
ciażby poprzez wprowadzenie obligatoryjnego dostępu do adwokata już 
od momentu zatrzymania. Proponowane rozwiązanie jest jak najbardziej 
słuszne, ale trzeba zauważyć, iż agresji ze strony funkcjonariuszy można 
doświadczyć często jeszcze przed zatrzymaniem i doprowadzeniem do 
jednostki Policji, tj. podczas interwencji policyjnych przeprowadzanych 
na ulicy, w mieszkaniu itp. Przemoc i tortury w jednostkach Policji to już 
bardziej wyrafinowany sposób postępowania i traktowania jednostki, która 
osamotniona, w otoczeniu innych funkcjonariuszy nie ma szans na sku-

13  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/tortury-na-policji--rzecznik-praw-obywatelskich-
-wskazuje-jak-im-zapobiegac; https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wpiszmy-zakaz-tor-
tur-do-polskiego-prawa-kolejne-wystapienie-rpo-do-ministra; https://www.rpo.gov.
pl/pl/content/kolejne-argumenty-za-zapewnieniem-adwokata-juz-od-chwili-zatrzy-
mania-rpo-pisze-do-ms; https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rekomendacje-europej-
skiego-komitetu-ds-tortur-cpt-zbiezne-z-ustaleniami-rpo (dostęp: 24.01.2019).



Bogusław Jaremczak

12

teczną obronę. RPO zauważa, że tortury wcale nie zdarzają się w przypadku 
ciężkich przestępstw. Wręcz przeciwnie – często dotyczą podejrzanych 
o drobne przestępstwa, sprawców wykroczeń, świadków, młodych kobiet, 
nieletnich. Często bywało tak, że bici i torturowani byli skuci kajdankami, 
a więc całkowicie bezbronni.

Informacja o zagrożeniu przestępczością w środowisku 
policyjnym w 2016 roku – dane Biura Spraw Wewnętrznych 
Komendy Głównej Policji
Ze względu na brak dostępu do aktualnych danych dotyczących zagrożenia 
przestępczością w Policji podaję te opublikowane w 2017 r. Wśród oficjalnych 
informacji przygotowanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy 
Głównej Policji (dalej: BSW KGP) w raporcie o zagrożeniu przestępczo-
ścią w środowisku policyjnym w 2016 r. w zestawieniu danych dotyczących 
przestępczości funkcjonariuszy policji w służbie i poza służbą w latach 
2015–2016 odnotowano: 308 wszczętych postępowań przygotowawczych 
przy 333 w 2015 r., 259 podejrzanych policjantów w 2016 r. i 256 w 2015 r., 
825 przedstawionych zarzutów w 2016 r. oraz 811 w 2015 r., 14 tymczasowo 
aresztowanych policjantów w 2016 r. i 21 w 2015 r. oraz 187 policjantów 
objętych aktem oskarżenia w 2016 r. i 266 w 2015 r. 14.

Według tego samego opracowania 66% ogółu policjantów podejrzanych 
o popełnienie przestępstw stanowili funkcjonariusze służby prewencyj-
nej. Policjanci służby kryminalnej stanowili 31% ogółu funkcjonariuszy 
objętych zarzutami. Niepokojący według BSW KGP jest wynik analizy 
zagrożenia w kontekście stażu służby policjantów w chwili popełnienia 
przestępstwa, ponieważ przy zsumowaniu kategorii do lat 3 i od 4 do 
10 lat okazuje się, że w 2016 r. dużą grupę – 41 %, stanowili policjanci 
legitymujący się stażem do 10 lat. Szczegółowy obraz przestępstw z 2016 r. 
związanych z agresją, brutalnością i torturami jest trudny do oszacowa-
nia ze względu na specyficzne ujęcie statystyczne, przypisujące wszystkie 
tego rodzaju przestępstwa do jednej grupy przestępstw przeciwko dzia-
łalności instytucji państwowych i samorządowych. W takim zestawieniu 
nie sposób jednoznacznie określić, ilu policjantów dopuściło się czynów 
przekroczenia uprawnień np. w związku z naruszeniem nietykalności 

14  Informacja o funkcjonowaniu Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji 
oraz o  zagrożeniu przestępczością w  środowisku policyjnym w  2016 r., Biuro Spraw 
Wewnętrznych KGP, Warszawa 2017.
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cielesnej czy przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwa 
przekroczenia uprawnień poprzez niewłaściwe użycie środków przymusu 
bezpośredniego itp. Szczególnie te przestępstwa związane są z zagrożeniem 
stosowania przez policjantów przemocy przy wykonywaniu czynności 
administracyjno-porządkowych i dochodzeniowo-śledczych. W tej kate-
gorii odnotowano 397 przestępstw w 2016 r. i 243 w 2015 r. Z zestawienia 
wybranych danych dotyczących stwierdzonych procesowo przypadków 
stosowania przez policjantów przemocy na służbie w latach 2015 i 2016 
wynika, że 38 policjantów było podejrzanych, 53 przedstawiono zarzuty 
i 25 objęto aktem oskarżenia.

Niepokojące jest również zestawienie stwierdzonych procesowo przypad-
ków stosowania przez policjantów przemocy na służbie w latach 2015 i 2016, 
i  tak np. w 2016 r. odnotowano 15 przypadków, w których policjantom 
przestawiono zarzuty, a 6 funkcjonariuszy objęto aktem oskarżenia, co 
niewątpliwie negatywnie wpływa na wizerunek Policji  15. Przy podanej sta-
tystyce nie należy zapominać, iż policjanci dopuszczają się również innych 
przestępstw, np. o charakterze korupcyjnym, popełnionych w związku z peł-
nieniem służby na drogach, lub przeciwko mieniu.

Natomiast inaczej przedstawia się obraz przestępczości w  środowi-
sku policyjnym w  2016 r. według danych Prokuratury Krajowej, która 
monitoruje zagrożenie przestępczością w Policji. Zakres tych danych daje 
pełniejszy obraz zagrożenia w środowisku policyjnym, gdyż uwzględnia on 
także postępowania prowadzone przez jednostki prokuratury bez inicja-
tywy i udziału BSW, wszczęte na podstawie zawiadomień złożonych przez 
inne komórki i jednostki policji lub obywateli. Dane te, odmiennie od tych 
gromadzonych przez BSW KGP, obejmują zarówno funkcjonariuszy, jak 
i pracowników cywilnych. Z tego zestawienia wynika, iż w 2016 r. odnoto-
wano 7 587 zawiadomień o przestępstwie popełnionym przez funkcjonariuszy 
i pracowników cywilnych, 2 938 wszczętych postępowań przygotowawczych 
oraz 389 podejrzanych (w roku 2015 odnotowano kolejno: 7 174 zawiadomień, 
2 891 postępowań, 457 podejrzanych). Według danych Prokuratury Krajo-
wej w 2016 r. 271 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji objętych 
zostało aktem oskarżenia, a 167 postępowań przygotowawczych zakończyło 
się skierowaniem aktu oskarżenia 16.

15  Ibidem.
16  Ibidem.
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Helsińska Fundacja Praw Człowieka wsparciem monitoringu 
zdarzeń
Potwierdzenie istnienia przemocy, brutalności i agresji w polskiej Poli-
cji można znaleźć również w licznych publikacjach Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka (dalej: HFPC), głównie oceniających sprawy kierowane do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu, oraz na podstawie 
prowadzonych wśród adwokatów ankiet   17.

HFPC potwierdza, iż z raportu MSWiA z 2015 r. 18 wynika wyraźnie i jed-
noznacznie, iż Policja jest świadoma poziomu własnej brutalności. Zgodnie 
z treścią raportu według połowy policjantów społeczeństwo może uznać 
ich zachowania za nieuzasadnioną agresję. Tym samym funkcjonariusze 
niejako przyznają się do jej istnienia. Niepokojące są dane wskazujące, iż 
ok. 11% policjantów przejawia wysoki poziom skłonności do zachowań agre-
sywnych, a ok. 45% przyznało, że uczestniczyło w interwencjach, w których 
działanie niektórych funkcjonariuszy można postrzegać jako przejaw agresji. 
Ok. 13% natomiast zadeklarowało, że do takich sytuacji dochodziło przy-
najmniej w co piątej interwencji z ostatnich ok. 100 przeprowadzonych  19. 
Fundacja potwierdza, iż ok. 30% adwokatów uważa, że policjanci nie reagują 
na zarzuty o przekroczenie uprawnień, udają zainteresowanie, ale ostatecz-
nie je lekceważą. Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie podała fundacji 
dane, że przez ostatnie 4 lata złożono ok. 1 400 zawiadomień o popełnieniu 
przestępstwa przez funkcjonariuszy policji wobec osób pozbawionych wol-
ności. Zachowania policjantów przybierały charakter poniżania, przemocy, 
tortur. W samym 2016 r. złożono 538 skarg na brutalność policjantów, z czego 
387 było prowadzonych w prokuraturze lub przekazanych do sądu. Według 
HFPC policjanci nagminnie sięgają po nieadekwatne do sytuacji środki 
przymusu bezpośredniego.

Nie można w tym miejscu pominąć faktu, że częstym przestępstwem 
niedopełnienia obowiązków jest nieinformowanie zatrzymanych przez 
policjantów o ich prawach, w tym o fundamentalnym prawie kontaktu 
z adwokatem. Brakuje procedur zapobiegających policyjnym nadużyciom 

17  http://www.hfhr.pl/przemoc-polskiej-policji-hfpc-sklada-opinie-przyjaciela-sadu-do-
-trybunalu-w-strasburgu/ (dostęp: 19.01.2019).

18  Ibidem oraz Raport podsumowujący – Badanie dotyczące występowania w Policji agre-
sji skierowanej przeciwko osobom spoza Policji, z którymi funkcjonariusz ma kontakt 
w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych – MSWiA 7.12.2015.

19  http://www.hfhr.pl/przemoc-polskiej-policji-hfpc-sklada-opinie-przyjaciela-sadu-do-
-trybunalu-w-strasburgu/ (dostęp: 25.01.18).
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i przemocy, a także zobowiązujących do powszechnego nagrywania czyn-
ności wykonywanych przez policjantów.

Eksperci Rady Europy również alarmują, że zatrzymani przez polską 
Policję narażeni są na duże ryzyko stosowania wobec nich tortur. W opu-
blikowanym w dniu 25 lipca 2018 r. raporcie wskazują na dużą liczbę 
przypadków nadużywania siły przez funkcjonariuszy i przywołują przy-
padek śmierci Igora Stachowiaka  20. Między innymi dlatego przez ONZ, 
a także RPO podejmowane są starania o wpisanie tortur oraz poniżają-
cego traktowania zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji do kodeksu 
karnego  21.

Przyczyny agresji funkcjonariuszy policji
Nie ulega wątpliwości, iż problem ten wymaga gruntownej analizy przy 
pomocy i zaangażowaniu wielu specjalistów z zakresu prawa, socjologii, 
psychologii, organizacji, zarządzania, itp. i nie sposób w ramach niniej-
szego artykułu omówić wszystkich przyczyn, dlatego w  tym miejscu 
zasygnalizowanych zostanie kilka zależności, które mogą ukierunkować 
poszukiwania odpowiedzi na to nurtujące pytanie o przyczyny agresji 
w Policji.

Wśród przyczyn, które mogą powodować agresję w tym środowisku, 
na plan pierwszy wysuwają się te, które pozostają w korelacji z funkcjo-
nowaniem Policji jako całym systemem, a mianowicie: niewłaściwy dobór 
kandydatów do Policji, wadliwe szkolenie zawodowe policjantów   22, błędny 
system zarządzania Policją połączony z ciągłą presją poprawiania wyników 
i statystyk, wadliwie skonstruowane przepisy prawne oraz brak transparent-
ności działań Policji i kontroli społecznej.

20  Report to the Polish Government on the visit to Poland carried out by the European 
Committee for the  Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, CPT Rada Europy, Strasbourg 25 July 2018.

21  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wpiszmy-zakaz-tortur-do-polskiego-prawa-kolejne- 
wystapienie-rpo-do-ministra, https://strajk.eu/przemoc-w-polskiej-policji-upublicz-
niono-raport-mswia/ (dostęp: 24.01.2019).

22  http://www.info.policja.pl/inf/historia/policja-w-iii-rp/policja-w-iii-rzeczy-
po/67621,Policja-w-III-Rzeczypospolitej-19902010.html; https://www.polityka.pl/tygo- 
dnikpolityka/spoleczenstwo/1750842,1,co-z-ta-nasza-policja-jest-nie-tak--rozmowa-z-

-prof-ewa-gruza.read; https://natemat.pl/77371,policjanci-zle-szkoleni-rozmawiamy-z-
-mundurowymi-najlepszy-instruktor-nie-zrobi-chojraka-z-kogos-kto-sie-nie-nadaje 
(dostęp: 19.01.2019).
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Na podstawie raportu MSWiA 23 dotyczącego występującej w Policji 
agresji głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są psychologiczne mecha-
nizmy zachowań agresywnych, tj. frustracja, instynkt działający w sytuacjach 
obniżonego poczucia bezpieczeństwa oraz nieświadome nabywanie norm 
i schematów zachowań danego środowiska. Zgodnie z przytoczonym rapor-
tem źródłem agresji mogą być lub są obawy policjanta o obniżenie poczucia 
własnego bezpieczeństwa podczas interwencji, a także zachwianie przekona-
niem o utrzymaniu kontroli nad sytuacją, co jest warunkiem skuteczności 
jego działań. Zagrożenie związane z utratą tej kontroli utożsamiane jest przez 
policjantów głównie z pozwoleniem osobie, wobec której podejmowana jest 
interwencja, na przejęcie kontroli nad sytuacją (tak sądzi 58% funkcjona-
riuszy). Kolejnymi obawami są: włączenie się do interwencji osób trzecich 
(55%), brak pewności co do swoich umiejętności (45%), obawa o brak prze-
wagi fizycznej względem osoby, wobec której podejmowana jest interwencja 
(42%), oraz o brak przewagi psychicznej policjanta nad taką osobą (39%) 24.

Na podstawie powyższych wyników można wysnuć wniosek, iż kiero-
wani do interwencji policjanci albo nie mają odpowiednich predyspozycji 
psychologiczno-fizycznych, albo mają ograniczone i niewystarczające przy-
gotowanie zawodowe. Wobec tego wiele do życzenia pozostawia system 
doboru do Policji  25. Z uwagi na brak chętnych do pracy w Policji znacznie 
obniżono kryteria przyjęcia do tej służby. O  trudnościach w  pozyska-
niu odpowiednich kadr świadczyć mogą pojawiające się ogłoszenia, np. 
w urzędach pracy. O niewłaściwym doborze do Policji może świadczyć 
także wskaźnik ww. raportu: w interpretacji badających zjawisko „tylko”, 
a w mojej ocenie „aż”, 11% policjantów wykazuje wysoki poziom skłonności 
do zachowań agresywnych  26.

Ten sam raport jednoznacznie wskazuje na konieczność zmiany kluczo-
wych potrzeb szkoleniowych, szczególnie ukierunkowanych na kształcenie 

23  Raport podsumowujący – Badanie dotyczące występowania w Policji agresji skierowa-
nej przeciwko osobom spoza Policji…, op. cit.

24  Ibidem.
25  Zob. Rozporządzenie MSWiA z  dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2017 r., poz. 479). Por. B. Jaremczak, A. Kamiń-
ska-Nawrot, Agresja i brutalność w Policji – zjawisko marginalne czy poważny problem, 

„Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 40, s. 115–117.
26  Raport podsumowujący – Badanie dotyczące występowania w Policji agresji skierowa-

nej przeciwko osobom spoza Policji…, op. cit.
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umiejętności budowania przewagi psychicznej w trakcie interwencji. I tu 
można nabrać wątpliwości, czy w tej materii coś zostało zrobione, czy raczej 
programy szkolenia pozostały bez zmian. Brak odpowiadających potrzebom 
zmian w szkoleniu policjantów, niewłaściwie określone priorytety nauczania, 
brak fundamentalnych treści związanych z odpowiedzialnością policjantów, 
koniecznością przestrzegania podstawowych praw człowieka oraz posza-
nowania prawa, a także brak przekazywania odpowiednich umiejętności 
i wiedzy przejawia się brutalnością w trakcie realizowanych przez policjan-
tów interwencji i jest rekompensowany siłą i przemocą. Słabe przygotowanie 
do służby to głównie rezultat (zwłaszcza na początku ścieżki zawodowej 
policjanta) krótkiego ze względów ekonomicznych i potrzeby oszczędności 
finansowych  27 okresu szkolenia. Dla porównania: w jednym z położonych 
najbliżej granicy z Polską landów niemieckiej Policji, w landzie Branden-
burgia, okres szkolenia policjanta trwa ok. 3 lata, podczas gdy u nas niewiele 
ponad pół roku.

Kolejną przyczynę nadużywania przez policjantów przemocy może sta-
nowić fakt poczucia bezkarności w przypadku łamania przez nich prawa. 
Jedynie ok. 3,5% skarg w związku z pobiciem przez policjantów prokuratura 
kieruje do sądu. Pozostałe umarza lub odmawia wszczęcia postępowania. To 
dane dotyczące łącznie przestępstw wymuszania zeznań i znęcania się nad 
zatrzymanym (pozbawionym wolności). W przypadku zachowań związa-
nych wyłącznie z wymuszaniem zeznań biciem statystyka jest jeszcze gorsza, 
ponieważ tylko 1,3% spraw kończy się aktem oskarżenia. Można zaryzyko-
wać twierdzenie, iż bezkarność sprzyja brutalności Policji, a bezkarności zaś 
sprzyjają sposób traktowania przez prokuraturę i sądy skarg na brutalność 
Policji, trudności dowodowe i społeczne przyzwolenie na bicie przestępców   28.

Polska Policja od lat zmaga się z problemem nadużywania przemocy. 
To problem, z którym nie radzą sobie kolejne rządy, przy zmianie których 
każdorazowo dochodzi także do zmian kierownictwa Policji na wszystkich 
szczeblach. Taki stan rzeczy skutkuje brakiem ciągłości rozpoczętych zmian. 
Brak reform w Policji, ciągła pogoń za wynikami itp. powodują, iż brakuje 
miejsca, czasu, sił i środków, aby zająć się przepisami dotyczącymi naboru 
do Policji, poprawą jakości szkolenia, doskonalenia zawodowego, a przede 
wszystkim kreowania wysokich standardów etycznych funkcjonariuszy.

27  Zob. B. Jaremczak, A. Kamińska-Nawrot, Agresja i  brutalność w  Policji…, op. cit.,  
s. 117–118.

28  http://wyborcza.pl/1,75398,14601412,Sposob_na_brutalna_policje.html (dostęp:19.01.2019).
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Ocena zdarzeń dokonywana przez samą Policję nie jest i nie może być 
obiektywna, gdyż nie sposób być sędzią we własnej sprawie. Dlatego trudno 
się dziwić, iż wyniki przedstawiane przez BSW KGP nie ukazują całości 
problemu. Z tego też powodu niezbędne wydaje się powołanie podmiotu 
poza strukturami Policji, który mógłby obiektywnie badać każdą sprawę 
i eliminować przypadki agresji w Policji. To samo dotyczy prokuratury, która 
również, jako organ ścigania, z uwagi na zbieżne interesy niejednokrotnie 
nie jest w stanie sprawiedliwie ocenić działania policjanta, z którym na co 
dzień współpracuje. Dlatego w przypadku przestępstw popełnianych przez 
policjantów postuluje się, aby postępowania przygotowawcze obligatoryj-
nie prowadzone były przez jednostki prokuratury co najmniej z innego 
województwa. Tego rodzaju rozwiązanie w pewnym zakresie ograniczyłoby 
zarzuty braku obiektywizmu.

Omawiając przedmiotową problematykę, nie sposób nie wspomnieć 
o jeszcze jednej kwestii, a mianowicie o braku transparentności działań Policji 
w aspekcie upublicznienia popełnianych przez policjantów czynów zabro-
nionych. Nie do zaakceptowania jest fakt, iż statystyki policyjne dotyczące 
przestępstw, wykroczeń czy choćby zwykłych przewinień dyscyplinarnych 
policjantów są niedostępne dla obywatela. Dla przykładu przytaczane w arty-
kule raporty o funkcjonowaniu BSW po tragicznej śmierci Igora Stachowiaka 
i zmasowanej akcji informacyjnej mediów zniknęły ze stron KGP. Aktualnie, 
przeglądając stronę internetową KGP  29, można znaleźć jedynie skromną 
zakładkę dotyczącą dyscypliny w Policji, ale z danymi kończącymi się na roku 
2014   30. Tego rodzaju działania wskazują, iż kierownictwo Policji zdaje sobie 
sprawę ze skali problemu, a mimo to nie podejmuje adekwatnych rozwiązań.

Podsumowanie
Policja jest instytucją zaufania publicznego zobowiązaną dbać o bezpie-
czeństwo obywateli i eliminować ze swego środowiska tych, którzy temu 
bezpieczeństwu zagrażają czy „przymykają oko” na tego rodzaju zdarzenia. 
Niestety w dzisiejszej dobie Policja, z uwagi na brak dobrze wyszkolonych 
kadr, często jest przedmiotem krytycznych uwag i drwin, co wywołuje nie-
przewidywane reakcje po obu stronach, tj. po stronie zarówno osób, wobec 
których podejmowane są czynności, jak i funkcjonariuszy, i nierzadko pro-

29  http://www.policja.pl/ (dostęp: 19.01.2019).
30  http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/dyscyplina-w-policji/50845,Dyscy-

plina-w-Policji.html (dostęp: 19.01.2019).
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wadzi do agresji policjantów. Jak wykazała powyższa analiza, przypadki te 
nie są rzadkością, dlatego decydenci Policji, czując odpowiedzialność za taki 
stan rzeczy, starają się nie ujawniać takich przypadków. Z tego powodu do 
wiadomości publicznej trafiają wyselekcjonowane informacje, które mają za 
zadanie budować wzrost zaufania społecznego. Niestety budowanie zaufania 
poprzez „zakłamywanie” rzeczywistości nie jest właściwym rozwiązaniem.

Brak precyzyjnych lub istnienie wadliwych uregulowań prawnych doty-
czących uprawnień policjantów to kolejny czynnik sprzyjający bezprawnym 
działaniom w Policji. Szczególnie dużo wątpliwości można znaleźć w prze-
pisach dotyczących np. kontroli osobistej czy przeszukania. Tej materii 
poświęcono również szereg publikacji, w których znaleźć można meryto-
ryczny opis niekonsekwencji legislacyjnych dotyczących kontroli osobistej 
i przeszukania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt braku wyznaczenia 
wyraźnej granicy pomiędzy tymi dwoma czynnościami, które są jednymi 
z podstawowych uprawnień policjantów   31. Te i podobne nieścisłości legisla-
cyjne zaprzątają głowy prawników, próbujących właściwie zinterpretować 
zamysł ustawodawcy. Trudno zatem dziwić się policjantom, którzy przepisy 
te (pozostawiające ogromne pole do interpretacji) zobowiązani są stoso-
wać. Inny przykład wątpliwości to przepisy Ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  32, 
która, jako relikt poprzednich dekad i czasu socjalizmu, stworzona została 
na potrzeby ówczesnej władzy w celu zapanowania nad zjawiskiem pijań-
stwa i alkoholizmu. Zrodziła się w ideologicznym przekonaniu władz co do 
potrzeby ochrony społeczeństwa i przybrała restrykcyjny kształt podejścia 
do nietrzeźwego obywatela jako jednostki pozbawionej praw. Przepisy te, 
oczywiście z licznymi modyfikacjami i zmianami, przetrwały do dzisiaj, 

31  A. Kamińska-Nawrot, Kontrola osobista – racjonalność ustawodawcy, „Studia nad Bez-
pieczeństwem” 2017, z. 2; J. Karaźniewicz, Przeszukanie i  czynności zbliżone do prze-
szukania w teorii i praktyce organów ścigania, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego. 
Materiały konferencyjne – Kraków, 25–28.9.2008, P. Hofmański (red.), Warszawa 2010, 
s. 278; D. Szumiło-Kulczycka, Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży, prze-
szukanie (przyczynek do kwestii racjonalność i legislacji), „Państwo i Prawo” 2012, nr 3, 
s. 43; A. Łopatka, Kryteria jakości prawa, [w:] Jakość prawa, praca zbiorowa powstała 
w ramach obchodów 40-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 1996, s. 29; 
E. Ura, Działalność administracji w warunkach luzu decyzyjnego a gwarancje prawne 
ochrony praw i wolności obywatelskich, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w procesie 
transformacji ustrojowej, H. Zięba-Załucka (red.), Rzeszów 1997, s. 74 i nast.

32  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 nr 35, poz. 230 ze zm.).
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pomimo tego, iż nie wszystkie mają swoje społeczne uzasadnienie i umo-
cowanie w Konstytucji RP  33.

Poszukując odpowiedzi na pytanie o źródła nieprofesjonalnego zacho-
wania policjantów, warto także zwrócić uwagę na szybkie i głębokie zmiany 
kadrowe w Policji, które miały miejsce na przełomie lat 2015 i 2016. W tym 
kontekście J. Gierszewski podkreślił m.in., że policjanta powinna w sposób 
szczególny cechować etyczność postępowania, która podlega regulacjom 
dotyczącym odgrywanych ról społecznych, jak i wewnętrznemu systemowi 
zachowań służbowych i pozasłużbowych  34.

Nie ulega wątpliwości, że agresja w Policji istnieje i ma swoje zewnętrzne 
oraz wewnętrzne źródła, które należy skutecznie eliminować. Nie do przyjęcia 
są działania, które zmierzają do usprawiedliwienia czy utajnienia agresywnych 
zachowań. „Funkcjonariusze policji muszą przestrzegać prawa tak samo jak 
każdy inny członek społeczeństwa. Nie wolno podejmować prób zatajenia, 
usprawiedliwienia lub uzasadnienia nielegalnego zastosowania środków 
przymusu lub ingerencji przez funkcjonariusza policji, powołując się na zasto-
sowanie przez niego takich środków w sposób zgodny z prawem” 35. Wszelkie 
przejawy agresji powinny być w możliwie jak najkrótszym czasie ujawnione 
i publicznie napiętnowane, aby były przestrogą dla pozostałych policjantów.

Wątpliwości nie pozostawiają także zapisy międzynarodowych aktów 
prawnych z zakresu ochrony praw człowieka  36, które wyraźnie podkreślają, 
iż nie ma żadnego przyzwolenia, zrozumienia, tolerancji lub usprawiedli-
wienia dla stosowania nieludzkiego, poniżającego traktowania i tortur, bez 
względu na cel i jakikolwiek interes państwa. Nikomu: ani przedstawicielom 
żadnej instytucji państwowej, ani służby mundurowej, ani agencji powoła-

33  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, 
poz. 483). 

34  J. Gierszewski, Polityka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na funkcjonowanie 
Policji, [w:] 225 lat policji w Polsce. Policja współczesna, t. 2, P. Majer, M. Seroka (red.), 
Olsztyn 2017, s. 100.

35  J. Murdoch, R. Roche, Europejska Konwencja Praw człowieka a działania Policji. Pod-
ręcznik dla funkcjonariuszy policji i innych organów ścigania, [bmw.] 2013, s. 7.

36  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzy-
mie dnia 4 listopada 1950 r., zamieniona następnie Protokołami nr 3, 5, 6 oraz uzupeł-
niona Protokołem nr 2 (Dz. U. nr 61, poz. 284, uzup. Dz. U. z 1995 r. nr 36, poz. 175 i 176, 
zm. Dz. U. z 1995 r. nr 36, poz. 177 oraz Dz. U. z 1998 r. nr 147, poz. 962); Konwencja 
w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżają-
cego traktowania albo karania, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych dnia 10 grudnia 1984 r. (Dz. U. z dnia 2 grudnia 1989 r. nr 63, poz. 378).
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nej do ochrony szeroko rozumianego bezpieczeństwa nie wolno zapominać 
o istnieniu fundamentalnych i obowiązujących w każdym państwie prawa 
prawach człowieka, które stanowią swoisty, nadrzędny wobec prawa pań-
stwowego „parasol ochronny”, stworzony dla ochrony jednostki w kontekście 
relacji obywatela z państwem.

Należy jednak pamiętać, iż gwarancją działania Policji w sposób zgodny 
z prawem i etosem policjanta jest właściwy dobór policjantów i ich rze-
telne wyszkolenie. Dlatego też winę za niezadowalający stan rzeczy powinni 
ponosić także ci, którzy nie zapewnili obywatelowi bezpieczeństwa poprzez 
odpowiedni dobór kadr i ich przygotowanie do pełnienia obowiązków, oraz 
ustawodawca, który tworząc nieprecyzyjne przepisy, pozwala organom ści-
gania na swobodę w ich interpretacji.
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Abstract
The article shows that the issue of public security permeates all spheres 
of human activity and that State Fire Service is an important element in 
the state security system. In this context the legitimacy of using technolog-
ical innovations in the State Fire Service was described. They are especially 
needed in that formation due to the nature of firefighters’ activities and 
risks associated with them. Next, modern solutions dedicated to this service 
were indicated, for example mobile robots, unmanned aerial vehicles and 
other innovative fire equipment. In conclusion, the author clearly stated 
that despite technological development in the country and in the world 
State Fire Service still lacks modern technological solutions.

Key words
public security, security system, Fire State Service, modern technologies

Abstrakt
W artykule wykazano, że problematyka bezpieczeństwa publicznego prze-
nika wszystkie sfery ludzkiej działalności oraz że Państwowa Straż Pożarna 

25



Adrian Michalski

26

odgrywa kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. W tym kon-
tekście opisano zasadność wykorzystywania innowacji technologicznych 
w Państwowej Straży Pożarnej, szczególnie potrzebnych ze względu na 
charakter czynności wykonywanych przez strażaków i związanych z nimi 
zagrożeń. Wskazano na nowoczesne rozwiązania przeznaczone dla tej 
formacji, tj. roboty mobilne, bezzałogowe statki powietrzne oraz inne inno-
wacyjne sprzęty pożarnicze. W konkluzji autor jasno podkreślił, że pomimo 
ciągłego rozwoju technologicznego w kraju i na świecie, PSP wciąż brakuje 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Słowa kluczowe
bezpieczeństwo publiczne, system bezpieczeństwa, Państwowa Straż 
Pożarna, nowoczesne technologie

Zarys problematyki bezpieczeństwa publicznego
Pragnienie oraz potrzeba bezpieczeństwa stanowi jedną z najważniejszych 
kwestii zarówno dla pojedynczych jednostek, jak i dla całych społeczeństw 
w wymiarze lokalnym i globalnym. Bezpieczeństwo można określić jako 
obiektywny stan polegający na braku zagrożenia, odczuwalny subiektyw-
nie poprzez jednostki bądź też grupy. Dodatkowo bezpieczeństwo uznaje 
się za fundamentalną potrzebę człowieka oraz społeczeństwa, oznaczającą 
brak występowania ryzyka utracenia istotnych wartości, wśród których 
wyszczególnić można między innymi wolność, suwerenność czy zdrowie  1. 
Rola bezpieczeństwa oraz badań związanej z nim problematyki wzrosła 
aktualnie do nieznanej dotąd skali, natomiast natężenie i rozmiary nie-
których typów zagrożeń nigdy dotychczas nie były tak duże jak obecnie  2.

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przejawiają się we wszystkich 
sferach aktywności podmiotu. Ze względu na wieloaspektowość pojęcia 
bezpieczeństwa jest ono różnorodnie definiowane. W przeszłości było rozu-
miane czysto militarnie, natomiast aktualnie jego pojmowanie rozszerzyło 
się na aspekty niewojskowe, tj. polityczne, ekonomiczne oraz publiczne  3. 
Termin „bezpieczeństwo publiczne” pojawił się w literaturze w XIX stuleciu. 
Można go tłumaczyć jako stan, w którym nie tylko ogół społeczeństwa, ale też 
1  W. Krztoń, Pojęcie i istota bezpieczeństwa jednostki, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2017, nr 3(40), s. 42.

2  J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Kraków 2016, s. 8.
3  A. Czop, System bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem prywatnego sektora ochrony, Kraków 2016, s. 13.
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państwo mają zagwarantowaną ochronę od jakiegokolwiek rodzaju zagrożeń. 
Oprócz tego za bezpieczeństwo publiczne uznaje się taki stan państwa, który 
zapewnia właściwe funkcjonowanie organizacji państwowej, a także umoż-
liwia realizację jego interesów oraz zachowania życia i zdrowia obywateli  4.

Składnikiem bezpieczeństwa publicznego kraju jest niewątpliwie bez-
pieczeństwo przeciwpożarowe i zabezpieczenie przed skutkami odrębnych, 
miejscowych zagrożeń. Przykładem jednego z podmiotów realizujących 
zadania w sferze ogólnego systemu bezpieczeństwa państwa oraz porządku 
publicznego jest Państwowa Straż Pożarna  5.

Państwowa Straż Pożarna jako element systemu bezpieczeństwa
System bezpieczeństwa narodowego nakierowany jest na właściwe przygoto-
wanie oraz rozdysponowanie sił i środków będących w dyspozycji państwa 
w aspekcie przeciwdziałania niebezpieczeństwom, które zagrażają zarówno 
narodowi i państwu, jego integralności terytorialnej, niezależności politycz-
nej i suwerenności, jak i sprawnemu funkcjonowaniu instytucji państwa oraz 
rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Wśród istotnych elementów tego sys-
temu wyróżnić należy nie tylko siły zbrojne, służby oraz instytucje rządowe 
zobligowane do zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań ratowni-
czych oraz realizacji czynności dotyczących ochrony ludności i mienia 
w sytuacjach kryzysowych, ale także władze samorządowe i odrębne pod-
mioty prawne, w tym przedsiębiorców tworzących przemysłowy potencjał 
obronny oraz realizujących zadania z obszaru obronności państwa 6.

Wśród służb ratownictwa i ochrony ludności pierwszoplanową rolę 
odgrywa Państwowa Straż Pożarna (PSP), będąca zawodową formacją powo-
łaną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi 
zagrożeniami. W podsystemie ratownictwa i ochrony ludności PSP wspie-
rana jest przez inne służby, straże i instytucje państwowe oraz przez sieć 
organizacji pozarządowych. Zakres zadań PSP od czasu jej utworzenia został 

4  A. Zieliński, Bezpieczeństwo publiczne jako podstawowy obowiązek państwa ze szcze-
gólnym uwzględnieniem roli policji w tym obszarze działań, „Security, Economy & Law” 
2017, nr 3, s. 85.

5  A. Warmiński, Zadania i  organizacja Państwowej Straży Pożarnej w  zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, „Studia Społeczno-Polityczne” 2009, nr 6, s. 276.

6  Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 
rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (Dz. U. 
z 2013, poz. 337).
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znacznie rozszerzony. Nie ogranicza się już, jak pierwotnie, do gaszenia 
pożarów, ale obejmuje także organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych 
w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas katastrof i wypadków komuni-
kacyjnych, budowlanych czy chemicznych. Ponadto formacja ta sprawuje 
nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, prowadzi prace 
naukowo-badawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 
ludności, a także współpracuje z szefem Krajowego Centrum Informacji 
Kryminalnych  7. Do podstawowych czynności wykonywanych przez PSP zali-
cza się dodatkowo identyfikowanie niebezpieczeństw pożarowych i innych 
zagrożeń miejscowych oraz organizowanie, a także przeprowadzanie akcji 
ratowniczych podczas pożarów czy też likwidowanie negatywnych skutków 
zagrożeń o charakterze miejscowym. Oprócz tego PSP realizuje zarówno 
specjalistyczne, jak i pomocnicze czynności ratownicze w momencie róż-
nego rodzaju klęsk żywiołowych.

PSP odpowiedzialna jest również za kształcenie i rozwój kadr oraz odręb-
nych komórek ochrony przeciwpożarowej i powszechnego systemu obrony 
ludności, a także współpracę ze strażami pożarnymi czy też służbami ratow-
niczymi spoza granic państwa oraz z organizacjami międzynarodowymi na 
podstawie umów i odrębnych typów przepisów mających charakter wiążący 
dla Rzeczpospolitej Polskiej. PSP wykonuje również odrębne zadania, które 
są następstwem obowiązujących Rzeczpospolitą Polską umów w obszarze 
współpracy międzynarodowej w sferze i na zasadach z nich wynikających 8.

Zasadność wykorzystywania innowacji w Państwowej Straży 
Pożarnej
Technologia to sztuka takiego aranżowania świata, żebyśmy go nie doświad-
czali  9. Stwierdzenie to wpisuje się w działania podejmowane współcześnie 
przez Straż Pożarną, która chociaż nadal wykorzystuje sprawdzone, trady-
cyjne taktyki, to jednak już dawno stosuje znacznie bardziej zaawansowane 
rozwiązania niż tylko wylewanie wody na ogień, by zniszczyć szalejący 
płomień. Dziś strażacy polegają na rozwiniętych technologiach gaśniczych 
oraz ochronnych.

7  Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 66.

8  P. Gromek, Państwowa Straż Pożarna a zarządzanie kryzysowe. Ujęcie strukturalne, „Ze-
szyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie” 2017, nr 63, s. 27.

9  Zob.: Cytaty autora, R.ollo May, http://lubimyczytac.pl/cytaty/35477/autor/rollo-may 
(dostęp: 26.01.2019).
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W turbulentnym środowisku bezpieczeństwa innowacje technologiczne 
zmieniają służbę PSP, co wiąże się z faktem, że działania podejmowane przez 
tę formację muszą być adekwatne do zagrożeń, zwłaszcza że sukcesywnie 
nakładane są na nią dodatkowe zadania. PSP odgrywa kluczową rolę w syste-
mie bezpieczeństwa, gdyż istnieje duży związek pomiędzy bezpieczeństwem 
obywateli i kraju, ich ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem chemicz-
no-ekologicznym, ratownictwem technicznym, medycznym i zarządzaniem 
kryzysowym a czynnościami, które podejmuje PSP. W tym kontekście 
kluczowe jest wykorzystanie odpowiednich sprzętów oraz wdrażanie nowo-
czesnych technologii.

Głównym argumentem wskazującym na zasadność wykorzystania przez 
PSP nowych technologii, np. bezzałogowych pojazdów, obok ich skuteczno-
ści jest bezpieczeństwo przejawiające się m.in. w minimalizowaniu stopnia 
ryzyka podejmowanego przez czynnik ludzki na terenach zagrożonych 
np. przez powodzie, skażenia, pożary lub w trudno dostępnych miejscach. 
Najnowsze osiągnięcia technologiczne umożliwiają ochronę zarówno stra-
żaków, jak i ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie. Pozwalają ponadto 
na zaoszczędzenie i efektywne wykorzystanie czasu, co w sytuacjach zagro-
żeń stanowi najważniejszy czynnik w kontekście ochrony bądź ratowania 
życia ludzkiego.

Środowisko pracy służb ratunkowych, w tym PSP, wiąże się z nieprze-
widywalnymi zagrożeniami, wynikającymi ze zmian w otoczeniu. Oznacza 
to, że zarówno władze samorządowe, jak i służby powinny wykraczać poza 
tradycyjne formy działania i sięgać po nowoczesne rozwiązania technolo-
giczne, bowiem zagrożenia są dynamiczne. Tak samo musi zmieniać się 
podejście do kontrolowania i tłumienia zagrożeń 10. Aby utrzymać odpo-
wiedni stan bezpieczeństwa, należy stale badać i weryfikować rosnącą listę 
zagrożeń, co pomoże stworzyć bezpieczniejsze i skuteczniejsze środowisko 
pracy dla PSP. Kluczowe jest jednak to, by w natłoku informacji nie tracić 
zdrowego rozsądku.

Wspomniana problematyka dotyczy nie tylko aglomeracji, ale również 
wsi i miasteczek, zatem omawiane zjawisko ma charakter nie tylko glo-
balny, ale również lokalny, dlatego stosowanie nowoczesnych technologii 
nie powinno być pomijane w mniejszych ośrodkach.

10  Innovations Changing the Modern Fire Service, www.firerescuemagazine.com/articles/
print/volume-3/issue-11/technology-communications/innovations-changing-the-mo-
dern-fire-service.html&prev=search (dostęp: 26.01.2019).
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Środowisko pracy strażaka
Czynności podejmowane przez Straż Pożarną wymagają przetwarzania 
serii informacji korelujących z wiedzą ratowników. Informacje i wiedza 
stanowią fundament skutecznego wykorzystywania nowoczesnych tech-
nologii w działalności Straży Pożarnej. Jest to tym istotniejsze, że strażacy 
w swojej codziennej pracy narażeni są na intensywne działanie czynników 
niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, które nie mogą zostać zupełnie 
wyeliminowane, nie muszą jednak stanowić tak poważnego zagrożenia, jak 
wówczas, gdy nowoczesne technologie nie były dostępne.

Zagrożenia zawodowe strażaków determinują dwa rodzaje czynników. 
Po pierwsze są to czynniki środowiska pracy, w tym szerokie oddziały-
wanie mikroklimatu, zanieczyszczenia powietrza przez gazy, dymy i pyły 
oraz hałas. Drugą grupę stanowią czynniki związane z charakterem pracy, 
które nie są zależne od czynników środowiska, lecz od specyfiki i sposobu 
wykonywania pracy, a zatem: obciążenie wysiłkiem fizycznym, narażenie 
na stres, zmienny rytm dobowy pracy, konieczność odznaczania się wysoką 
sprawnością psychoruchową.

Środowisko pracy PSP charakteryzuje się wysoką wypadkowością wyni-
kającą ze specyfiki pracy i podejmowanych przez tę formację czynności. 
Omawiane czynniki środowiska pracy i czynniki związane z charakterem 
pracy strażaków stale ewoluują, co przejawia się np. w popularyzowaniu 
wśród nich kwestii dotyczących terroryzmu, gdyż znacznie wzrasta ryzyko 
kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, toksycznymi podczas akcji ratow-
niczych. W tym aspekcie kluczowy okazuje się odpowiedni dobór elementów 
odzieży ochronnej, bowiem dzięki niej można nie tylko chronić ratowników, 
ale także wpływać na obciążenie cieplne, jakiemu są poddawani. Istotne jest, 
aby dobór ten oparty był na analizie poziomu i rodzaju zagrożeń występują-
cych podczas danej akcji z uwzględnieniem nie tylko amplitud temperatury, 
ale również warunków atmosferycznych, w tym śniegu lub deszczu, silnego 
wiatru, mgły, mrozu lub suszy i innych niebezpiecznych oraz szkodliwych 
czynników fizycznych.

Strażak narażony jest ponadto na duże obciążenie psychofizyczne, co 
wynika po pierwsze ze świadomości pracy w warunkach zagrożenia własnego 
życia i zdrowia, a po drugie z odpowiedzialności za życie osób ratowanych 
i współuczestników akcji ratowniczo-gaśniczej. Ponadto strażak pozostaje 
w stanie czuwania bez względu na porę dnia i nocy. Jest to zawód, który 
cechuje się bardzo wysokim ryzykiem zawodowym. Od wykonujących go 
ludzi wymaga się świetnego zdrowia, dużej wydolności fizycznej, wysokiego 
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stopnia sprawności psychicznej i odporności na stres, a ponadto odporności 
emocjonalnej, poczucia odpowiedzialności, empatii. W celu ograniczenia 
poziomu ryzyka zawodowego w omawianym środowisku należy korzystać ze 
zdobyczy współczesnego rynku sprzętu pożarniczego, który obejmuje coraz 
większą ofertę rozwiązań ochronnych dla różnorodnych grup użytkowych, 
a także przeprowadzać szkolenia i ćwiczenia z nowoczesnym sprzętem, co 
wpłynie na poprawę jakości pracy w tej szczególnej grupie zawodowej  11.

Roboty mobilne w Państwowej Straży Pożarnej
PSP odgrywa w dzisiejszych czasach kluczową rolę w całościowym systemie 
ratownictwa. Strażacy są bowiem zwykle pierwszymi ratownikami, którzy 
pojawiają się na miejscu wypadków oraz katastrof. Nierzadko to właśnie 
oni koordynują czynności realizowane z udziałem innych służb. Wraz z roz-
wojem przemysłu oraz rozpowszechnieniem się informacji dotyczących 
między innymi terroryzmu znacznie wzrasta ryzyko kontaktu z substancjami 
niebezpiecznymi podczas akcji ratowniczych. W przeszłości zarówno ich 
wykryciem, jak i neutralizacją musieli się – w sposób bezpośredni – zajmować 
ludzie. Jednakże aktualnie, szczególnie w niebezpiecznych i ekstremalnych 
sytuacjach, jest to zadanie nowoczesnych, zdalnie sterowanych urządzeń.

Rynek sprzętu pożarniczego obejmuje współcześnie coraz szerszą ofertę 
rozwiązań konstrukcyjnych. Pomimo sformalizowania wytycznych odno-
szących się do wielkości pojazdów oraz ich wyposażenia producenci, biorąc 
pod uwagę oczekiwania różnych grup użytkowników, proponują coraz to 
nowsze modyfikacje sprzętu, uwzględniając innowacje w technice i techno-
logii gaszenia. Obecny rynek pojazdów pożarniczych nieustannie wzbudza 
zainteresowanie specjalistów, gdyż to właśnie w jego obszarze oczekuje się 
nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych w odniesieniu do sprzętu służą-
cego do wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych, a także wdrożenia 
rewolucyjnych zmian w zakresie technologii gaszenia 12.

Za przykład nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego do działań reali-
zowanych przez PSP może posłużyć robot IRIS. Sprzęt ten od 2018 roku 
wykorzystywany jest przez specjalistyczne grupy ratownictwa chemicz-
nego i ekologicznego PSP w Warszawie, Katowicach oraz Poznaniu. Roboty 

11  M. Wejman, K. Przybylski, Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy strażaków za-
wodowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” 2013, nr 59, s. 44–49.

12  J. Roguski, Pojazdy pożarnicze: rozwiązania i technologie, [w:] Innowacyjne technologie 
w Straży Pożarnej, J. Roguski (red.), Józefów 2018, s. 41.
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przystosowane są do prowadzenia czynności rozpoznawczych i przeciwdzia-
łania niebezpieczeństwom z zakresu CBRN, tj. zagrożeniom chemicznym, 
biologicznym, radiologicznym i nuklearnym. IBIS jest względnie szybkim 
robotem, poruszającym się z prędkością do 10 km/h. Bez trudu może prze-
mieszczać się w zróżnicowanym terenie za sprawą sześciokołowej platformy 
mobilnej, posiadającej niezależny napęd na każde z kół. Waży ponad 300 kg, 
natomiast jego ramię może podnieść ciężar o maksymalnej wadze 50 kg. 
Dodatkowo robot został wyposażony w szereg akcesoriów CBRN, między 
innymi pojemnik do transportu materiałów promieniotwórczych, przenośne 
urządzenie RTG, wielofunkcyjne urządzenie PIAP MULTISTRIKER oraz 
pojazd typu pick-up, które zwiększają zakres jego możliwości  13.

Dzięki robotom IRIS strażak może zatem zdalnie wykonywać niebez-
pieczne prace, nie narażając na uszczerbek swojego zdrowia czy życia. Na 
wyposażenie robota składa się szereg akcesoriów CBRN, wśród których 
można wyszczególnić między innymi  14 :

 ‒  wymazówkę środowiskową – służącą do gromadzenia materiałów 
celem analizy laboratoryjnej przez zebranie wymazu z powierzchni 
obiektów, na których prawdopodobnie nagromadziły się szkodliwe 
substancje;

 ‒  próbnik podłoża – służący do gromadzenia próbek skażonego pod-
łoża, takiego jak ziemia, lód czy piasek;

 ‒  R-SENSOR (EKO-C) – urządzenie umożliwiające wykrywanie oraz 
pomiar promieniowania;

 ‒  ADSORBER SPME – przyrząd służący do akwizycji cząsteczek che-
micznych pochodzących z powietrza i cieczy;

 ‒  modułowy próbnik cieczy – wykorzystywany zarówno do pobiera-
nia, jak i  magazynowania próbek płynów poprzez kilka rodzajów 
końcówek pobierających;

 ‒  konsolę akcesoriów – wyposażoną w  moduł komunikacji wyko-
rzystywany do bezprzewodowego sterowania akcesoriami CBRN, 
a także wyświetlania wyników z czujników środowiskowych;

 ‒  moduł GPS – umożliwiający zobrazowanie miejsca zebranych da-
nych na konsoli akcesoriów.

13  M. Likowski, Roboty Instytutu PIAP dla PSP, http://www.antyterroryzm.com/wp-con-
tent/uploads/rt05-roboty-instytutu-piap-dla-psp.pdf (dostęp: 26.01.2019).

14  Pierwsze ciężkie roboty mobilne w Państwowej Straży Pożarnej, https://www.defence24.pl/
pierwsze-ciezkie-roboty-mobilne-w-panstwowej-strazy-pozarnej (dostęp: 26.01.2019).
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Jak już wcześniej wspomniano, do każdego robota dołączone zostało 
także urządzenie PIAP MULTISTRIKER, dzięki któremu możliwe jest bez-
pieczne pokonywanie różnorodnych przeszkód, takich jak kłódki, zamki 
bądź też pręty, poprzez ich przecięcie lub zniszczenie w  celu lepszego 
dostępu do podejrzanych przedmiotów albo też wybijanie otworów po to, 
aby pobrać próbki. Wielofunkcyjny zestaw PIAP MULTISTRIKER może 
być wykorzystywany również do wybijania szyb oraz otworów w różnych 
powierzchniach 15.

Podsumowując powyższe rozważania, można powiedzieć, że robot IBIS 
wraz z zestawem akcesoriów CBRN umożliwia przede wszystkim pobieranie 
próbek podłoża, zbieranie materiału przeznaczonego do analizy laborato-
ryjnej dzięki dokonywaniu wymazów środowiskowych na powierzchniach 
obiektów, wykrywanie oraz pomiar promieniowania α, β, γ oraz x, pobieranie 
oraz magazynowanie próbek cieczy, pozyskiwanie cząsteczek chemicznych 
zarówno z powietrza, jak i z cieczy do dalszych analiz laboratoryjnych, a także 
gromadzenie wyników pomiarów skażeń na mapie terenu  16.

Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) w służbie Państwowej 
Straży Pożarnej
W literaturze branżowej dotyczącej nowoczesnych technologii widać jed-
noznaczne stanowisko, mówiące, że wykorzystywanie dronów przez PSP 
jest konieczne, trudności na tym polu dotyczą jednak wyboru właściwego 
modelu BSP, dostosowanego do sposobu jego wykorzystania 17, oraz zasad 
finansowania 18.

Bezzałogowe statki powietrzne są zróżnicowane pod względem typów 
i konstrukcji, w tym szybkości, wielkości, zasięgu, wyposażenia, możliwo-
ści obserwacyjnych, ciężaru, ładowności czy zasięgu. Współcześnie służby 
ratunkowe na świecie najczęściej wykorzystują urządzenia pionowego startu 

15  M. Likowski, Roboty Instytutu PIAP dla PSP, „Raport – Wojsko – Technika – Obron-
ność” 2018, nr 5, s. 32.

16  Roboty IBIS w  Państwowej Straży Pożarnej, https://piap.pl/2018/05/10/roboty-ibis-w-
-panstwowej-strazy-pozarnej/ (dostęp: 27.01.2019).

17  J. Merkisz, A. Nykaza, Perspektywa rozwoju i wykorzystania bezzałogowych statków po-
wietrznych w służbach ratowniczych, „Autobusy” 2016, nr 6, s. 291.

18  R. Wantoch-Rekowski, J. Roguski, M. Błogowski, Możliwości wykorzystania symula-
torów w szkoleniu operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie działań 
ratowniczo-gaśniczych, „BiTP” 2016, nr 41, s. 75–83.
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i lądowania, tj. śmigłowce, jedno- i wielowirnikowe, a także płatowce star-
tujące z katapulty lub pasa startowego oraz aerostaty.

Dla działań podejmowanych przez PSP kluczowe jest dobranie opty-
malnego standardu wyposażenia dla tego systemu z  równoczesnym 
uwzględnieniem parametrów dronu, takich jak: masa, wymiary, zapotrze-
bowanie energetyczne oraz wydajność systemów komputerowych do pracy 
w czasie rzeczywistym lub gromadzenia, przesyłania danych i ich dalszej 
obróbki po locie   19.

Ze względu na charakter pracy PSP urządzenia typu dron mogą być 
wykorzystywane do obserwacji i rekonesansu, ale ponadto mogą pomóc 
w bezpośredniej walce z zagrożeniami. Istnieje wiele okoliczności i sposobów, 
dzięki którym drony mogą pomóc zespołom PSP w bezpieczniejszym i bar-
dziej efektywnym działaniu. Drony mogą być przydatne w monitorowaniu 
obszarów leśnych pod kątem pożarów, wykrywania ognisk lub poszuki-
wania osób zaginionych, a także w monitorowaniu sytuacji powodziowej, 
prac inspekcyjnych oraz obiektów na wolnym powietrzu. Używanie przez 
nie kamery termowizyjnej umożliwia to również w nocy. Co więcej, dzięki 
dronom PSP może kontrolować i monitorować dachy i inne wysokie miej-
sca oraz analizować obrazy i korzystać z czujników audio i wideo, co może 
być przydatne w poszukiwaniu ludzi w zawalonych budynkach lub ofiar 
trzęsienia ziemi  20. Obszary zastosowań BSP w działaniach Straży Pożarnej 
obejmują ponadto prowadzenie rozpoznania i pomiarów skażeń w strefie 
niebezpiecznej, np. w sytuacji zagrożenia czynnikami chemicznymi, moni-
torowanie sytuacji w czasie szeroko pojętych wypadków komunikacyjnych, 
obserwację pożaru budynków i ich analizę, tworzenie sieci dozorowych 
i łączności  21. Bez wątpienia zastosowania te wpływają na poprawę stanu 
bezpieczeństwa publicznego.

Należy jednak zaznaczyć, że nie istnieje jeszcze uniwersalny dron, który 
realizowałby zadania na wielu różnych płaszczyznach. Biorąc pod uwagę 
czynniki wpływające na szeroko rozumianą jakość dronów i trendy w bada-
niach nad nowoczesnymi technologiami, należy wskazać, że w aspekcie 
działań podejmowanych przez PSP ważne będą rozwój i doskonalenie w BSP 

19  T. Kraszewski, P. Kaniewski, I. Kubicki, Systemy nawigacyjne miniaturowych bezzałogo-
wych statków powietrznych, „Biuletyn WAT” 2013, nr 4, s. 335.

20  Drones: A Security Tool, Threat and Challenge, https://www.securitymagazine.com/ar-
ticles/88803-drones-a-security-tool-threat-and-challenge (dostęp: 26.01.2019).

21  S.G. Carichenko, Ekstramalnaya robototekhnika v mchs rossiii – zadachi i perspektivy, 
„BiTP” 2012, nr 28, s. 97–105.



35

systemów awionicznych, obejmujących wyposażenie pokładowe, systemy 
sterowania, nawigowania, obrazowania informacji, w tym przede wszyst-
kim sensorów. Można również założyć, że wystąpi duże zapotrzebowanie 
na wysoką przepustowość transferu danych w sieciach łączności pomiędzy 
BSP, który jest niezbędny do zabezpieczenia użycia lotnictwa bezzałogowego, 
np. w formie dronów-samolotów gaśniczych.

Dalsze prace będą dotyczyć także systemów zasilania, w których kluczowe 
jest uzyskanie jak największej wydajności baterii lub paliwa w stosunku do 
masy startowej BSP. Ponadto w rozwoju technologii wykorzystujących drony 
coraz większego znaczenia nabiera ekologia. Chodzi tutaj o ograniczenie 
użycia toksycznych baterii lub paliw w przypadku dronów spalinowych oraz 
o wydłużenie czasu lotu bezzałogowców, w których coraz częściej używa się 
alternatywnych źródeł energii, głównie energii słonecznej. Znane są już kon-
strukcje latające częściowo na ogniwach słonecznych, np. Air Strato Explorer, 
latający na wysokości stratosfery i napędzany dzięki bateriom słonecznym.

Przykłady innowacyjnego sprzętu pożarniczego
Na przestrzeni ostatnich lat inżynierowie oraz strażacy przyjęli nowe metody 
gaszenia pożarów i ratowania życia. Techniki gaśnicze dzieli się na zapobie-
gawcze (prewencyjne), tłumiące oraz przeżycia. Technologie o charakterze 
prewencyjnym pozwalają zapobiegać wybuchom pożarów. Za technologie 
tłumiące uznaje się techniki wykorzystywane do gaszenia tego, co już zaczęło 
się palić. Technologie przetrwania służą z kolei do ratowania strażaków 
oraz ludności cywilnej przed bezpośrednim kontaktem z płomieniami, 
dymem czy gruzem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż rozwój przemysłu, 
komunikacji, budownictwa, a także infrastruktury komunalnej spowo-
dował wzrost rodzajów zagrożeń. W następstwie obserwuje się nieznane 
dotąd typy katastrof bądź awarii w instalacjach, urządzeniach technicznych 
i środkach transportu. Fakt ten wywołał pilną potrzebę unowocześnienia 
struktur ochrony przeciwpożarowej w Polsce, a także wdrożenia innowa-
cyjnych rozwiązań w sferze wykorzystywanego sprzętu gaśniczego. W tym 
zakresie Polska może wzorować się na krajach, które wdrożyły nowoczesne 
rozwiązania i z powodzeniem stosują je w pracy strażaków na co dzień. 
Jednym z nich są Stany Zjednoczone.

Przykładem innowacyjnego sprzętu, który wspomaga pracę strażaków 
w Stanach Zjednoczonych jest kask gaśniczy C-Thru. Jest to urządzenie 
ochronne, które łączy wiele nowoczesnych technologii. Swoją formą przy-
pomina nieco hełm pilota myśliwca. Szereg informacji, m.in. o temperaturze 
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czy pozostałym tlenie, jest wyświetlanych na soczewce, co umożliwia wyświe-
tlacz heads-up. Na kasku można również zamocować kamerę termowizyjną, 
żeby strażacy mogli zachować dobrą widoczność nawet przy gęstym dymie  22.

Kolejnym innowacyjnym pomysłem, który może zapewnić strażakom 
skuteczniejszą ochronę, jest zastosowanie technologii kosmicznej wyko-
rzystywanej przez NASA do stworzenia kombinezonu o znacznie lepszej 
wytrzymałości i umożliwiającego większą mobilność oraz lepszą komu-
nikację. NASA od dawna opracowuje bowiem kombinezony odporne na 
promieniowanie, ciśnienie, a także ciepło – czyli wszystkie te czynniki, które 
zagrażają również strażakom i powinny być uwzględnione podczas tworzenia 
kombinezonów przeciwpożarowych. Zaawansowany kombinezon wyko-
rzysta zatem szereg najnowocześniejszych technologii NASA, wśród nich 
wyszczególnić można aktywne chłodzenie, chroniące strażaka przed ciepłem 
metabolicznym „uwięzionym” w skafandrze. W połączeniu z nowoczesnymi 
tkaninami na zewnętrznej części kombinezonu chłodzące właściwości czę-
ści wewnętrznej mogą umożliwić dłuższą ekspozycję na temperatury do 
500 stopni Celsjusza. Nowy kombinezon ma być również podwójnie uszczel-
niony, tak by zapewniać ochronę przed niebezpiecznymi materiałami  23.

Oprócz tego warto omówić nowoczesne gaśnice, np. gaśnicę dźwiękową 
Sonic. Chociaż należy ona do tej samej rodziny co zwykłe gaśnice, wersje 
dźwiękowe powinno się zaliczać do odrębnej klasy. Aparat ten funkcjo-
nuje za pomocą fal akustycznych, które tłumią płomienie. Ten nowoczesny 
rodzaj gaśnicy wytwarza jedynie dźwięk, dzięki czemu idealnie nadaje się 
do użytku wewnątrz pomieszczeń, wokół sprzętu oraz personelu. Chociaż 
zasada używania dźwięku do opanowania pożarów jest znana od dawna, to 
dopiero niedawno pomysł ten przekształcił się w możliwe do skonstruowa-
nia urządzenie   24.

Podsumowanie
Potrzeba bezpieczeństwa jako fundamentalna potrzeba człowieka przeja-
wia się w wymiarze indywidualnym, lokalnym i globalnym, we wszystkich 
sferach aktywności podmiotu. PSP stanowi ważne ogniwo w systemie 
bezpieczeństwa narodowego, gdyż jest zawodową formacją powołaną do 

22  Technological Advances Take Firefighting to the  Next Level, https://interestingengine-
ering.com/technological-advances-take-firefighting-next-level (dostęp: 27.01.2019).

23  Ibidem.
24  Ibidem.



37

walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagroże-
niami. W podsystemie ratownictwa i ochrony ludności PSP wspierana jest 
przez inne służby, straże i instytucje państwowe oraz przez sieć organiza-
cji pozarządowych, powinna być również wspomagana przez wdrażanie 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Straż Pożarna nadal wykorzystuje sprawdzone tradycyjne taktyki 
i technologię, jednak rynek pożarniczy sukcesywnie dostarcza nowych, 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które w turbulentnym śro-
dowisku bezpieczeństwa mogą zmienić służbę PSP. Jest to tym istotniejsze, 
że strażacy w swojej codziennej pracy narażeni są na intensywne działanie 
czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, które nie mogą 
zostać zupełnie wyeliminowane, nie muszą jednak stanowić tak poważnego 
zagrożenia, jak miało to miejsce przed laty.

W literaturze branżowej dotyczącej nowoczesnych technologii można 
odnaleźć jednoznaczne opinie, mówiące, że wykorzystywanie nowocze-
snych technologii przez PSP jest konieczne. Trudnością jest tu jednak 
dobór właściwych urządzeń i rozwiązań. Do dyspozycji strażaków pozo-
stają systemy bezzałogowych statków powietrznych, innowacyjne techniki 
gaśnicze: zapobiegawcze tłumiące oraz przeżycia, a także zdalnie sterowane 
urządzenia, czyli roboty mobilne, oraz specjalistyczne hełmy gaśnicze 
i kombinezony.

Każda z najbardziej obiecujących nowoczesnych technologii przeciwpo-
żarowych należy do jednej z trzech kategorii: środowiskowej, operacyjnej 
lub osobistej. Lista osiągnięć technologicznych przeznaczonych dla PSP 
stale rośnie, co stwarza możliwość coraz skuteczniejszej ochrony strażaków 
podczas ich pracy, dlatego tak ważne jest sięganie poza tradycyjne taktyki 
dawnych praktyk i czerpanie z nowych rozwiązań.
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Abstract
The article is devoted to the reflections on the criminological aspects of 
security culture. Security and relates issues in social sciences are currently 
becoming a source of theoretical and practical analysis not only in soci-
ology, but also on the premises of philosophy, psychology, political and 
military science, and praxeology. The authors highlight the significance of 
criminology in security sciences. After the presentation of basic ideas such 
as security, security culture, social construct and the genesis of the term 
‘criminology’, the authors clarify the difference between criminology and 
crime detection and explain that both these terms are often equated these 
days. Next, the authors investigate different categories of the subjects of 
criminological research, i.e. crime, the victim, social control, and social 
reaction. Research reflections of this kind, i.e. concerning social control 
and the mechanisms that govern it, are a wide trend in modern criminology, 
i.e. sociology of criminal law and social control. At the same time, these 

40



41

KRYMINOLOGICZNE ASPEKTY KULTURY BEZPIECZEŃSTWA…

reflections fit into the framework of security culture and into the environ-
ment of human security that this framework creates.

Key words
Criminology, crime detection, security culture, security sciences, social 
control

Abstrakt
Artykuł jest poświęcony rozważaniom dotyczącym kryminologicznych 
aspektów kultury bezpieczeństwa. Problematyka bezpieczeństwa i zwią-
zane z nią kwestie na gruncie nauk społecznych stają się źródłem analizy 
teoretycznej i praktycznej w perspektywie nie tylko socjologicznej, ale 
także filozoficznej, psychologicznej, politologicznej, militarnej oraz 
prakseologicznej. Autorzy ukazują znaczenie kryminologii w naukach 
o bezpieczeństwie. Po przedstawieniu podstawowych pojęć, takich jak bez-
pieczeństwo, kultura bezpieczeństwa czy konstrukt społeczny, oraz genezy 
terminu „kryminologia” autorzy wyjaśniają różnicę między kryminologią 
a kryminalistyką, zwracając uwagę, że terminy te są współcześnie często 
utożsamiane. Następnie autorzy rozpatrują różne kategorie jako przedmioty 
badań kryminologicznych, m.in. przestępstwo, ofiarę przestępstwa, kontrolę 
społeczną, reakcję społeczną. Takie refleksje naukowo-badawcze, dotyczące 
problematyki kontroli społecznej i rządzących nią mechanizmów tworzą 
szeroki nurt socjologii prawa karnego i kontroli społecznej we współczesnej 
kryminologii, jednocześnie wpisują się też w sferę kultury bezpieczeństwa 
oraz tworzonego na jej bazie środowiska bezpieczeństwa człowieka.

Słowa kluczowe
kryminologia, kryminalistyka, kultura bezpieczeństwa, nauki o bezpieczeń-
stwie, kontrola społeczna

Wprowadzenie
Ludzie od zawsze chcieli dysponować coraz bezpieczniejszymi warunkami 
własnej egzystencji. Dlatego ciągle dążą do tworzenia dogodnych okoliczno-
ści i odkrywania coraz bardziej skutecznych metod mających pozwalać na 
efektywne zabezpieczanie swojego trwania i dalszego rozwoju. Zmierzając 
w kierunku zaspokojenia tych potrzeb, wciąż będą poszukiwali nowych 
możliwości do stworzenia skutecznych algorytmów i środków do zapew-
nienia sobie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
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Chodzi tu o te narzędzia (środki), które są właściwe (odpowiednie) 
dla danego miejsca, czasu i innych aktualnie występujących okoliczności. 
W tym kontekście należałoby zadać następujące pytanie: czy w dzisiejszym 
podejściu człowieka do procesów naukowo-badawczych pozwalających 
na optymalizację działań w zakresie zapewniana bezpieczeństwa nastąpiła 
w stosunku do dawnych epok jakaś zasadnicza zmiana?

Obecna rzeczywistość społeczna, świat przyrody oraz świat techniki wska-
zują raczej na to, iż dziś w tym względzie zachowujemy się podobnie jak 
dawniej. Nie zmalała bowiem doniosłość udziału bezpieczeństwa w egzysten-
cji człowieka. Występuje tylko jedna, ale bardzo istotna różnica, polegająca 
na tym, że znaczenie problemów bezpieczeństwa i badań w tym zakresie 
wzrosło na niespotykaną w dotychczasowej historii rodzaju ludzkiego skalę.

Rozwój społeczny, zawsze mający kulturowo-cywilizacyjne korzenie, 
i  jego efekty doświadczane przez nas obecnie sprawiają, że życie ludzkie, 
rozpatrywane pod kątem potrzeby pewnego wysiłku, zyskuje coraz więcej 
wsparcia ze strony tworzonej przez nas techniki. To powoduje, że staje się ono 
coraz łatwiejsze. Procesy rozwoju społecznego można rozpatrywać i badać 
z perspektywy kolektywnego oraz indywidualnego wymiaru egzystencji. 
Tak czy inaczej, w wyniku konfrontacji celu tych rozważań z treścią definicji 
bezpieczeństwa pojętego szeroko, procesualnie – rozwój oraz bezpieczeństwo 
jawią się badaczowi tej problematyki niemalże jako zjawiska ze sobą tożsame.

Przypomnijmy zatem, iż „bezpieczeństwo w ujęciu dynamicznym jest 
to proces społeczny, polegający na ciągłych działaniach podmiotu bez-
pieczeństwa, które zmierzają do doskonalenia mechanizmów kultury 
bezpieczeństwa zapewniających podmiotowi w ten sposób obiektywny 
i optymalny poziom braku zagrożeń”  1, a w tym także zagrożeń dla swo-
body rozwoju.

Przypomnijmy również, iż konstrukt społeczny   2, który można uznać za 
generator „pól bezpieczeństwa”, to oddziałująca tak na planie indywidual-
nym, jak i grupowym kultura bezpieczeństwa.

1  J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Kraków 2016, s. 65.
2  Konstrukt społeczny – pojęcie związane z  konstruktywizmem społecznym (zwanym 

też „konstrukcjonizmem społecznym”), spopularyzowanym w socjologii przez Petera 
L. Bergera i Thomasa Luckmanna w książce The Social Construction of Reality: A Tre-
atise in the Sociology of Knowledge (New York 1966). Konstruktywizm traktuje rzeczy-
wistość społeczną jako formę świadomości. Autorzy piszą m.in.: „Społeczeństwo jest 
produktem człowieka. Społeczeństwo jest obiektywną rzeczywistością. Człowiek jest 
produktem społeczeństwa” (ibidem, s. 61). „Główna ich teza dotyczy percepcji rzeczy-
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Fenomen kultury bezpieczeństwa to całokształt utrwalonego, material-
nego i niematerialnego, gromadzonego przez człowieka dorobku, będącego 
zasobem niemilitarnych i militarnych elementów jego odporności i obron-
ności; kultura bezpieczeństwa pozwala na utrzymywanie, odzyskiwanie 
(gdy choć częściowo utracono) i podwyższanie (gdy potrzeba) poziomu 
bezpieczeństwa indywidualnych i grupowych podmiotów bezpieczeństwa; 
kultura bezpieczeństwa daje człowiekowi zdolność zapewnienia sobie moż-
liwie wysokiej jakości egzystencji, korelującą z procesem rozwoju zasilanym 
trzema strumieniami energii:

1) indywidualnym (mentalno-duchowym),
2) grupowym (organizacyjno-prawnym),
3) fizycznym (materialnym) 3.
Dzięki towarzyszącemu rozwojowi społecznemu rozwojowi potencjału 

sprzętu specjalistycznego codzienność w wielu aspektach oferuje człowie-
kowi różne wygody i zwielokrotnione w stosunku do stanu z minionych 
epok możliwości dotyczące wykorzystania różnych szans i uniknięcia roz-
maitych zagrożeń.

Przełomowe odkrycia, jakich dokonuje człowiek, dynamicznie zmieniają 
rzeczywistość społeczną, przyrodniczą i techniczną, w której funkcjonuje 
on jako jednostka i jako grupa społeczna. Przykładowo Facebook rozszerzył 
możliwości opowiadania naszym znajomym i bliskim o doświadczeniach 
codzienności. Rozwój techniczny nie omija też całych organizacji, które 
mogą stosować nowe technologie do udoskonalania swych statutowych 
działań. Z drugiej jednak strony rozwój ów pokazuje swoją ciemną stronę. 
Ta druga natura nie dość roztropnie prowadzonego przez człowieka procesu 
rozwoju powoduje, że nasza egzystencja niesie teraz ze sobą ogrom nowych 
utrudnień i problemów, które domagają się nowych rozwiązań. Środowisko, 

wistości, opartej o subiektywne doświadczenie komunikacyjne jednostki, która buduje 
swój koncept rzeczywistości społecznej na podstawie wielokrotnych aktów komunika-
cji. Interakcje oparte są o istniejący i wciąż redefiniowany system struktur społecznych, 
a tym samym są w swej istocie zinstytucjonalizowane. Dotyczy to nie tylko form wiedzy 
naukowej czy komunikacji politycznej, ale także tego, co społeczeństwo uważa za zdro-
wy rozsądek, common sense. Właściwie można więc mówić tu o nieustannej interpreta-
cji rzeczywistości społecznej, która dokonywana jest przez wszystkich członków danego 
społeczeństwa”, [za:] A. Maj, Konstruktywizm społeczny jako ideologia społeczeństwa sie-
ciowego, [w:] Ideologia w słowach i obrazach, I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa 
(red.), Wrocław 2008.

3  J. Piwowarski, Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, 
Kraków 2014, s.44–45.
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które od tysiącleci człowiek tworzy wokół siebie, mające społeczną i tech-
nogenną naturę, jest nie tylko potwierdzeniem jego możliwości, ale także 
równocześnie staje się źródłem nieoczekiwanych, a tym samym trudnych 
do pokonania zagrożeń 4.

Problematyka bezpieczeństwa i związane z nią kwestie stawiane na grun-
cie nauk społecznych stają się źródłem analizy teoretycznej i praktycznej 
w perspektywie nie tylko socjologicznej, ale także filozoficznej, psycholo-
gicznej, politologicznej, militarnej oraz prakseologicznej.

Dokonanie przeglądu różnych teorii i orientacji socjologicznych, z któ-
rych wywodzi się także nurt kultury bezpieczeństwa, pozwala na konstatację, 
że rozwój tej dyscypliny jest obecnie ukierunkowany na utrzymywanie łącz-
ności merytorycznej i współpracy badawczej socjologów i przedstawicieli 
innych nauk społecznych z badaczami problemów bezpieczeństwa.

Tak dla badacza kwestii społecznych, jak i dla znawcy problematyki 
bezpieczeństwa niezbędna jest wiedza dotycząca znajomości mechanizmów 
funkcjonujących w obrębie filozofii społecznej, psychologii ogólnej czy psy-
chologii społecznej, o czym wspomniano wcześniej.

Według Eugeniusza Moczuka 5 fakty społeczne mogą wyjaśniać istotę 
bezpieczeństwa, które samo może być traktowane jako jeden z  faktów 
społecznych, gdyż jest tworzone i doświadczane przez członków danej zbio-
rowości społecznej. Moczuk wskazuje, że badając fenomen bezpieczeństwa, 
winno się zwracać uwagę na następujące aspekty  6:

a)  czynniki indywidualne odnoszące się do jednostki ludzkiej – mówi 
się tu o bezpieczeństwie w sferze biologii. Należy przez to rozumieć, 
że jednostka ludzka, grupa społeczna lub całe społeczeństwo chce 
przetrwać biologicznie, co oznacza, że istnieje potrzeba stabilnej biolo-
gicznej egzystencji, także dzięki stabilności politycznej, ekonomicznej, 
narodowej;

b)  czynniki mające charakter społeczny – mówią o bezpieczeństwie 
w wymiarze społecznym, co oznacza, że zajmowanie określonych 
miejsc w społeczeństwie wiąże się z poziomem życia jednostki ludzkiej, 
członków grup społecznych, ich rozwojem ekonomicznym, gospo-
darczym, intelektualnym, poprawą pozycji społecznej;

4  I. Wojnar, Obszary humanistycznego zaniepokojenia, „Przyszłość: Świat – Europa – Pol-
ska”, nr 1/2014, s. 18.

5  E. Moczuk, Bezpieczeństwo jako fakt społeczny w teorii Emila Durkheima, „Kwartalnik 
Policyjny”, nr 2/2015, s. 51–56.

6  Idem, Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, Rzeszów 2009, s. 70.
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c)  czynniki kulturowe, mówiące o zjawisku bezpieczeństwa w wymiarze 
kulturowym, dającym możliwość istnienia i sprawnego funkcjono-
wania w społeczeństwie utrwalonych norm społecznych i stabilnego, 
powszechnie uznawanego systemu wartości.

Rozbudowaną, spektralną definicję kultury bezpieczeństwa, pokazującą 
ważność, jaką dla tej problematyki ma świadomość podmiotu bezpieczeń-
stwa, podano poniżej. Powstała ona jako efekt polsko-ukraińskiej współpracy 
w Cracow Research Institute for Security and Defence. Autorami definicji 
są Juliusz Piwowarski i Vasyl Zaplatyński.

Kultura bezpieczeństwa to ogół utrwalonego, niematerialnego 
i materialnego dorobku człowieka, służącego mu militarnie i poza-
militarnie w szeroko pojętej autonomicznej obronności podmiotów 
indywidualnych i grupowych. Tworzą ją trzy strumienie energii:

1)  strumień mentalno-duchowy (wymiar indywidualny),
2)  strumień grupowy (wymiar psychologiczno-prawno-orga-

nizacyjny),
3)  strumień fizyczny (wymiar materialny).
Kultura bezpieczeństwa pozwala człowiekowi zaspokoić takie 

potrzeby jak:
1)  Skuteczna kontrola nad pojawiającymi się zagrożeniami, 

zmierzająca do uzyskania stanu satysfakcjonująco niskiego 
poziomu zagrożeń.

2)  Odzyskiwanie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zostało ono 
utracone.

3)  Optymalizacja (harmonia), z  punktu widzenia danego 
podmiotu, poziomu bezpieczeństwa pojmowanego wielo-
sektorowo.

4)  Pobudzanie w społecznej i personalnej skali świadomości 
człowieka przekonań o potrzebie ciągłego samodoskonalenia 
i trojakiego rozwoju (mentalnego, społecznego, materialnego), 
uaktywniania motywacji i postaw indywidualnego i zespoło-
wego działania zmierzającego do komplementarnego rozwoju 
indywidualnych oraz grupowych podmiotów bezpieczeństwa, 
w tym ich autonomicznej obronności  7.

7  Por. J. Piwowarski, Ochrona VIP-a a czworokąt bushido. Studium japońskiej kultury bez-
pieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń 
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Bardziej zwięzła wersja definicji kultury bezpieczeństwa, proponowana 
przez Juliusza Piwowarskiego, brzmi następująco:

„kultura bezpieczeństwa to ogół materialnych i niematerialnych ele-
mentów utrwalonego dorobku człowieka, służących kultywowaniu, 
odzyskiwaniu (gdy utracono) i podnoszeniu (gdy zachodzi taka 
potrzeba) poziomu bezpieczeństwa określonych podmiotów. Zjawi-
sko to można obserwować i analizować w wymiarze indywidualnym, 
mentalno-duchowym, grupowym, psychologiczno-organizacyjno-

-prawnym i materialnym” 8.

 ‒  W drugiej połowie XX wieku przedstawiciele socjologii badali spo-
łeczne działania ludzkich jednostek i  zbiorowości, wykorzystując 
możliwości uzyskane przez psychoanalityków   9 i niektórych specja-
listów psychiatrii. Efekty tych badań stanowiły elementy pierwszego, 
mentalno-duchowego strumienia energii kultury bezpieczeństwa.

 ‒  Dla badacza zjawisk społecznych ważna jest wiedza dotycząca syste-
mów prawa, prawoznawstwa i nauk o zarządzaniu, będących istot-
nymi elementami drugiego, kolektywnego strumienia kultury 
bezpieczeństwa.

 ‒  Silne związki łączą socjologię także z  ekonomią i  są kojarzone ze 
sferą trzeciego, materialnego strumienia kultury bezpieczeństwa.

Marian Cieślarczyk, prekursor badań kultury bezpieczeństwa w Polsce, 
postrzega ją jako swoisty dla danego podmiotu wzorzec elementarnych 
norm, reguł, wartości i symboli, które wpływają na sposób postrzegania 
przezeń zagrożeń, wyzwań, szans i sposób odczuwania bezpieczeństwa. 
Wyżej wymienione elementy wyznaczają sposób zachowania i działania tego 
podmiotu. M. Cieślarczyk działanie to rozumie, jako udział „(…) w szeroko 
rozumianej edukacji, w tym również naturalnych procesach wewnętrznej 
integracji i zewnętrznej adaptacji oraz innych procesach organizacyjnych 
(…) służących w miarę harmonijnemu rozwojowi tego podmiotu i osiąga-

XXI wieku, P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński (red.), Szczytno 2014, s. 451.
8  Idem, Trzy filary kultury bezpieczeństwa, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – 

Refleksje” 2015, nr 19, s. 25.
9  Próbę opracowania wstępu do teorii zachowań społecznych podjął George C. Homans 

(Social Behaviour. Its Elementary Forms, London 1961); J. Szczepański, Socjologia i psy-
choanaliza, „Kultura i Społeczeństwo” 1958, nr 2.
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niu przez niego najszerzej rozumianego bezpieczeństwa, z pożytkiem dla 
siebie i dla otoczenia” 10.

Kultura bezpieczeństwa, mająca w opinii autorów szansę stać się liczącą się 
subdyscypliną nauk o bezpieczeństwie, zanim pojawiła się w nauce polskiej, 
zagościła nieco wcześniej w angielskich i amerykańskich badaniach na początku 
lat 90. XX wieku. Świadczą o tym przykładowo prace naukowe Nicka Pidgeona  11 
czy Johna Carolla 12. W Europie Wschodniej pierwsze publikacje pojawiły się 
w podobnym czasie, bo po 1989 roku  13, co łączyło się ze społecznymi i poli-
tyczno-gospodarczymi przemianami w wielu państwach w tej części Europy.

Z perspektywy klasyfikacji nauk subdyscyplina znana jako kryminolo-
gia nie mieści się w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Praktyk, to znaczy 
realizator operujący w ramach systemów bezpieczeństwa, uzna jednak 
natychmiast to stwierdzenie za śmieszność lub za totalną bzdurę. Intuicję tę 
uzasadniłby zapewne dosadnie i krótko w słowach: „nie ma bezpieczeństwa 
bez kryminologii!”, co oznaczałoby, że nie ma możliwości realizacji pewnych 
zadań dotyczących zakresu walki z poważnymi zagrożeniami bez włączenia 
w nie kryminologii. Ta ostatnia stanowi część „utrwalonego dorobku czło-
wieka” i to tak ważną, że zajmuje się tłem zagrożeń, jakie szykuje od czasu 
do czasu jej twórca – człowiek, będący chyba najpoważniejszym źródłem 
współczesnych zagrożeń.

Z kolei na mocy definicji „utrwalony dorobek człowieka” to nic innego jak 
kultura lub jej część, na przykład ta, która jest związana z dążeniem do wolno-
ści od zagrożeń, co ewidentnie stanowi już sferę kultury bezpieczeństwa. W ten 
oto sposób na szczęście „odzyskaliśmy” dla nauk o bezpieczeństwie krymi-
nologię i jeszcze np. kryminalistykę – przy założeniu stosowania metodologii, 
w tym siatki pojęciowej, niezbędnej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Geneza terminu „kryminologia”
Termin „kryminologia” pochodzi od greckich stów crimen (‘przestępstwo, 
zbrodnia’) oraz logos (‘nauka’). W znaczeniu czysto leksykalnym krymino-

10  M. Cieślarczyk, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania bezpieczeństwa i obron-
ności państwa, Siedlce 2009, s. 157.

11  N.F. Pidgeon, Safety culture and Risk Management in Organizations, “Journal of Cross-
-Cultural Psychology” 1991, vol. 22, no. 1, s. 129–140.

12  J.S. Caroll, Safety culture as an  ongoing process: Culture surveys as opportunities for 
enquiry and change, “Work & Stress” 1998, no. 12, s. 272–284.

13  Np. N. Hodorivskiej, A. Aksonovej i innych ukraińskich badaczy problematyki bezpie-
czeństwa.
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logia to po prostu nauka o przestępstwie. Mniej lub bardziej systematyczna 
refleksja naukowa na temat przestępstwa pojawiała się już w starożytności, 
aczkolwiek nie odbywało się to w ramach jakiejś wyodrębnionej dyscypliny 
nauki. Tym bardziej nie istniał sam termin „kryminologia”.

Za jego twórcę uważany jest powszechnie francuski antropolog Paul 
Topinard (1830–1911), który użył go po raz pierwszy około roku 1879. 
Jako tytuł pracy naukowej pojawił się on natomiast pierwszy raz w roku 
1885 w podręczniku autorstwa włoskiego kryminologa Raffaele Garo-
falo (1851–1934).

Powstanie i instytucjonalizacja nowożytnej kryminologii, które łączą 
się przede wszystkim z pracami włoskiego lekarza i antropologa Cesarego 
Lombroso (1836–1909), wyprzedziły zatem powstanie nazwy tej dyscypliny. 
Wcześniej rozważania, które dzisiaj zaliczylibyśmy do kryminologicznych, 
określano mianem antropologii kryminalnej  14.

Kryminologia a kryminalistyka
Na samym początku zwrócić trzeba uwagę na pewien problem i niepo-
rozumienie dotyczące terminu „kryminologia”. Otóż bardzo często, i to 
nie tylko w języku potocznym, spotkać się można z zamiennym posługi-
waniem się terminami „kryminologia” i „kryminalistyka” i używaniem 
ich wręcz jako synonimów. Jest to błąd, albowiem mamy tutaj do czynie-
nia z dwiema zupełnie osobnymi dyscyplinami, zajmującymi się innymi 
zagadnieniami i spełniającymi odmienne funkcje. Jeśli mielibyśmy odwo-
łać się do przykładu o literackim rodowodzie, to można by powiedzieć, iż 
słynni detektywi, np. Sherlock Holmes i Hercule Poirot, nie byli, jak to 
często można przeczytać, kryminologami. Byli natomiast specjalistami 
w zakresie kryminalistyki. Kryminalistyka jest bowiem nauką zajmującą 
się przede wszystkim opracowywaniem metod i sposobów wykrywania 
przestępstw i ich sprawców oraz dowodzenia ich popełnienia w sądzie. Kry-
minalistyka, podobnie jak medycyna sądowa czy psychiatria i psychologia 
sądowa, odgrywa rolę usługową w procesie karnym w zakresie ustalania 
prawdy materialnej. Poza specyficznymi działami, takimi jak taktyka kry-
minalistyczna, dyscyplina ta w obszarze tzw. techniki kryminalistycznej 
wykorzystuje dla celów ujawniania i utrwalania śladów przestępstwa jako 

14  M.E. Wolfgang, Cesare Lombroso, [w:] Pioneers in Criminology, H. Mannheim (red.), 
Montclair 1972.
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materiału dowodowego osiągnięcia innych dyscyplin nauki, głównie nauk 
przyrodniczych i technicznych.

Pojęcie kryminologii
Przytoczone wyżej czysto leksykalne określenie kryminologii jest oczywiście 
niezadowalające i niewystarczające dla jasnego i precyzyjnego określenia 
przedmiotu i zakresu zainteresowań tej dyscypliny. Co istotne, w samej 
kryminologii do dzisiaj nie ma na ten temat całkowitej zgodności poglądów. 
Wręcz przeciwnie, istnieją daleko posunięte rozbieżności i każdy niemalże 
podręcznik z tej dyscypliny zawiera jej określenie odmienne od pozosta-
łych. Nie wnikając w szczegóły tej problematyki, podkreślić trzeba, iż do 
tego typu rozważań definicyjnych i klasyfikacyjnych nie należy przykładać 
nadmiernej wagi. Podstawowy problem polega raczej na tym, czy dana 
dyscyplina naukowa i zajmujący się nią badacze są w stanie stawiać istotne 
z poznawczego i praktycznego punktu widzenia pytania i udzielać na nie 
poprawnych metodologicznie odpowiedzi, a nie na tym, do jakiej formalnej 
dyscypliny działalność taką należałoby zaszufladkować.

Kryminologia to nauka społeczna, która bada i gromadzi komplementarną 
wiedzę o przestępstwie jako swoistej formie zachowania społecznego, o prze-
stępczości jako negatywnym zjawisku społecznym, o podmiocie-sprawcy 
przestępstwa, ofierze przestępstwa oraz instytucjach i mechanizmach, jakie 
społeczeństwo tworzy, by zapobiegać zjawisku przestępczości i skutecznie 
je neutralizować.

Przestępstwo jako przedmiot badań kryminologicznych
Powyższa definicja ujmuje pole zainteresowań badawczych kryminologii 
w możliwie najszerszy sposób. Tak rozumiana kryminologia obejmuje swym 
zainteresowaniem przede wszystkim problematykę związaną z samym pojęciem 
przestępstwa jako pewnej kategorii społecznej. W tym zakresie kryminolo-
gię interesuje poszukiwanie odpowiedzi na, mające w gruncie rzeczy wyraźne 
zabarwienie filozoficzne, pytania o społeczną istotę przestępstwa jako zacho-
wania naruszającego pewien szczególny rodzaj normy społecznej, a mianowicie 
normę prawa karnego. A zatem najszerzej stawiane pytanie kryminologiczne 
to: czym jest przestępstwo? Czym przestępstwo wyróżnia się na tle innych 
kategorii zachowań ludzkich? Czy pojęcie przestępstwa ma charakter stały 
czy też zmienny w czasie i przestrzeni? Czy przestępstwo jest wyłącznie pewną 
kategorią normatywną czy też możliwe są inne, pozanormatywne kryteria 
przestępności zachowania, jak np. społeczna szkodliwość, patologiczność itp.?
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Przestępczość jako przedmiot badań kryminologicznych
Drugim elementem znajdującym się w polu zainteresowań badawczych 
kryminologii jest przestępczość jako zjawisko społeczne. Tym, co 
interesuje tu kryminologię, jest przede wszystkim opis tego zjawiska 
tak w aspekcie statycznym, jak i dynamicznym. Inaczej mówiąc, chodzi 
tu przede wszystkim o określenie rozmiarów przestępczości (ile zda-
rzeń określanych jako przestępstwa ma miejsce w danej społeczności 
w danym przedziale czasu), nasilenia przestępczości (jak wysokie jest 
nasycenie danej zbiorowości zdarzeniami definiowanymi jako przestęp-
stwa), dynamiki przestępczości (jakim zmianom podlegają rozmiary 
i nasilenie przestępczości w czasie, a więc czy przestępczość rośnie czy 
maleje) oraz struktury przestępczości (jakie miejsce w ogólnej liczbie 
popełnianych przestępstw zajmują czyny określonego rodzaju). Tak rozu-
miane badania kryminologiczne, polegające na ilościowym opisie zjawiska 
przestępczości, zalicza się najczęściej do działu kryminologii określa-
nego mianem fenomenologii czy też symptomatologii przestępczości. 
W ramach badań przestępczości jako pewnego fenomenu społecznego 
jest jednak także miejsce na analizę jakościową dotyczącą badania pra-
widłowości rządzących owym fenomenem. Bada się czynniki kształtujące 
rozmiary, nasilenie, dynamikę i strukturę przestępczości w zbiorowościach 
ludzkich. Podstawowe pytanie zadawane w tak pojmowanych badaniach 
kryminologicznych to: dlaczego i w jaki sposób rozmiary i nasilenie zja-
wisk przestępczych w obrębie różnych elementów struktury społecznej 
i przestrzennej społeczeństw są różne? Jak twierdzą niektórzy, tego typu 
pytania, sformułowane po raz pierwszy w pierwszej połowie XIX wieku 
przez Adolphe’a Queteleta (1796–1874) (stąd określane czasami mianem 

„pytania queteletowskiego”) i Andre-Michela Guerry’ego (1802–1866), 
zajmujących się badaniem problemu społecznej dystrybucji przestęp-
czości, były wcześniejsze niż badania Cesarego Lombroso nad sprawcą 
przestępstwa i im właśnie należałoby przypisać „ojcostwo” kryminologii 
naukowej 15. W każdym razie można je uznać za pierwociny tzw. nurtu 
socjologicznego, w ramach którego wyjaśnianie zjawiska społecznego 
przestępczości traktuje się jako coś odmiennego od wyjaśniania indywi-
dualnych zachowań przestępnych.

15  A. Lindesmith, Y. Levin, The Lombrosan Myth in Criminology, “The American Journal 
of Criminology” 1937, no. 42, s. 653–671.
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Przestępca jako przedmiot badań kryminologicznych
Kolejnym elementem stanowiącym przedmiot zainteresowania krymino-
logii jest sprawca przestępstwa. Jest to najbardziej tradycyjny przedmiot 
badań kryminologicznych, a przede wszystkim tego nurtu, który określany 
jest mianem kryminologii pozytywistycznej. Takie podejście do badań 
kryminologicznych zapoczątkowane zostało w drugiej połowie XIX wieku 
przez wspomnianego wcześniej Cesarego Lombroso. Ponieważ równocze-
śnie Lombroso (niekoniecznie zasadnie) uważany jest za jednego z twórców 
kryminologii jako wyodrębnionej dyscypliny nauki, kryminologia była 
przez całe lata (a w wielu wypadkach jest do dzisiaj) traktowana jako nauka 
o przestępcy. W takim ujęciu kryminologia jest przede wszystkim nauką 
behawioralną, zajmującą się szczególnym rodzajem zachowania, jakim 
jest zachowanie przestępcze, i poszukującą przyczyn oraz prawidłowości 
rządzących takim zachowaniem. Podstawowym problemem rozważanym 
przez ten nurt kryminologii jest pytanie (określane częstokroć mianem 
pytania lombrozjańskiego), które brzmi: dlaczego jedni ludzie popełniają 
przestępstwa, a inni nie? Odpowiedzi kryminologia poszukiwała najczęściej 
w drodze bądź to rozważań teoretycznych, bądź też badań empirycznych 
prowadzonych przy wykorzystaniu dorobku metodologicznego nauk o czło-
wieku, takich jak antropologia, biologia, medycyna, psychiatria, psychologia, 
a także socjologia. Na podstawie wyników owych badań próbowano także 
formułować rozmaite teorie i koncepcje zachowania przestępnego, które 
przybierały postać mniej lub bardziej usystematyzowanych twierdzeń 
wyjaśniających przyczyny przestępczości. Rozważania na temat sprawcy 
przestępstwa w kryminologii mieszczą się przede wszystkim w ramach 
nurtów antropologiczno-biologicznego oraz psychologicznego, zajmują 
jednak także istotne miejsce w ramach nurtu socjologicznego, a dział kry-
minologii zajmujący się poszukiwaniem przyczyn zachowań przestępczych 
i przestępczości jako zjawiska społecznego określa się mianem etiologii 
przestępczości.

Ofiara przestępstwa jako przedmiot badań kryminologicznych
W okresie po II wojnie światowej, a szczególnie w ciągu ostatnich dwudzie-
stu lat, kryminologia zaczęła w coraz większym stopniu interesować się nie 
tylko sprawcą przestępstwa, ale także jego ofiarą. W ten sposób wykształ-
ciła się nowa dyscyplina naukowa określana mianem wiktymologii (od 
łac. victima – ofiara) i obszerna dziedzina badań empirycznych – badania 
wiktymizacyjne. Wiktymologia uprawiana w ramach kryminologii zajmuje 
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się całym kompleksem zagadnień związanych z faktem pokrzywdzenia 
kogoś przestępstwem. Chodzi tu zarówno o czynniki zwiększające praw-
dopodobieństwo stania się ofiarą przestępstwa, jak i problem konsekwencji 
wiktymizacji dla dotkniętej nią jednostki, zapobiegania wiktymizacji itp. 
Niezwykle istotnym w ostatnich latach przedmiotem badań wiktymizacyj-
nych stała się społeczna percepcja zjawiska przestępczości, przede wszystkim 
fenomen lęku przed przestępczością.

Kontrola społeczna i reakcja na przestępczość jako przedmiot 
badań kryminologii
Ostatnią wreszcie grupą pytań kryminologicznych są pytania o instytucje 
kontroli społecznej i społeczną reakcję na przestępczość. Do tej grupy należy 
przede wszystkim obszerny, mający dość długą tradycję dział kryminologii 
empirycznej, zajmujący się badaniem praktyki funkcjonowania instytucji 
wymiaru sprawiedliwości. W jego ramach mamy do czynienia przede wszyst-
kim z próbami ustalenia, jak w rzeczywistości funkcjonują, jak są realizowane 
poszczególne instytucje i normy prawa karnego materialnego, procesowego 
oraz wykonawczego. Przedmiotem takich badań jest również skuteczność 
środków społecznej reakcji na przestępczość, przede wszystkim skuteczność 
i społeczne oddziaływanie sankcji karnych stosowanych wobec sprawców 
przestępstw. Podkreślić przy tym należy, iż niektórzy autorzy tego typu bada-
nia wyłączają poza obręb kryminologii, zaliczając je do osobnych dyscyplin, 
takich jak penologia czy polityka kryminalna. W ostatnich latach tego typu 
badania, mające częstokroć w znacznym stopniu charakter opisowy, nabrały 
nieco innego kształtu, a problematyka kontroli społecznej stała się istotnym 
przedmiotem kryminologicznych rozważań teoretycznych. Mianowicie pod 
wpływem tzw. teorii naznaczania społecznego oraz rozmaitych nurtów 
antynaturalistycznych w naukach społecznych kryminologia zaczęła wiele 
miejsca poświęcać problematyce społecznej istoty i funkcji instytucji kontroli 
społecznej, przede wszystkim instytucji wymiaru sprawiedliwości jako naj-
bardziej sformalizowanej formie owej kontroli. W tym zakresie podstawowa 
kryminologiczna kwestia to pytanie o istotę i społeczne funkcje reakcji wobec 
przestępczości, określane czasem jako pytanie reaktywne (reactive ąuestion) 
i przeciwstawiane pytaniu etiologicznemu (którego dwie nieco odmienne 
wersje stanowiły wspomniane pytania „lombrozjańskie” i „queteletowskie”).

Na zakończenie warto zadać pytanie brzmiące następująco: dlaczego 
pewne zachowania uznawane są za przestępstwa i pewni ludzie za przestęp-
ców, a inne zachowania i inni ludzie nie?
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Takie rozważania i refleksje naukowo-badawcze, dotyczące proble-
matyki kontroli społecznej i  rządzących nią mechanizmów, wykazują 
zdecydowanie charakter przystający do dziedziny nauk społecznych 
i tworzą szeroki nurt socjologii prawa karnego i kontroli społecznej 
we współczesnej kryminologii, jednocześnie wpisując się w sferę kultury 
bezpieczeństwa oraz tworzonego na jej bazie środowiska bezpieczeństwa 
człowieka.
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Abstract
The aim of the presentation is to present the environment of football fans 
and hooligans. Authors’ observations apply mainly to Cracovian groups of 
fans. The aim of that work is to characterize formal and informal groups 
of supporters operating at stadiums in Poland: stadium hooligan groups, 

“ultras” groups and fans associations. There are also presented the ways of 
raising funds and support for needs of groups of fan and mentioned issues 
connected with the legalization of pyrotechnics in stadiums and the creation 
of football murals in various places.

Key words
fans, hooligans, sports fans

Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie środowiska kibiców piłki nożnej i chu-
liganów. Obserwacje autorów dotyczą głównie środowisk krakowskich. Ma 
to na celu scharakteryzowanie formalnych i nieformalnych grup kibiców 
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działających na stadionach w Polsce: stadionowych grup chuliganów, grup 
ultras i stowarzyszeń kibiców. W artykule przedstawiono również sposoby 
pozyskiwania funduszy na potrzeby statutowe grup kibiców oraz poruszono 
kwestie dotyczące legalizacji pirotechniki na stadionach i tworzenia murali 
piłkarskich w różnych miejscach.

Słowa kluczowe
kibice, chuligani, fani sportu

Wstęp
Problem agresji na stadionach „jest jednym z najciekawszych, a zarazem 
najtrudniejszych do zdiagnozowania i rozwiązania problemów społecznych 
II połowy XX wieku. Zachowania dewiacyjne są zarazem trwałym elemen-
tem historii sportu. Nigdy dotąd nie osiągnęły jednak takiego nasilenia 
i nie były tak powszechnie postrzegane jako zagrożenie ładu społecznego” 1.

Autorzy artykułu, jako długoletni członkowie nieformalnych grup wspar-
cia kibiców, chcą poruszyć związane z tym środowiskiem zagadnienia. Praca 
ma na celu zainspirowanie większej ilości badań i być może ich bardziej 
kompletnego rozwoju, aby osiągnąć możliwość kontrolowania stadionu.

W artykule scharakteryzowano formalne i nieformalne grupy kibiców 
działające na polskich stadionach – zespoły chuliganów stadionowych, grupy 
ultrasów i stowarzyszenia kibiców. Przywołane przykłady i obserwacje, z racji 
zamieszkania autorów, dotyczą głównie środowisk krakowskich. Poruszono 
też problem legalizacji pirotechniki stadionowej i tworzenia murali przez 
fanów w różnych miejscach.

Chuligaństwo stadionowe jako przykład działalności 
zorganizowanych grup przestępczych
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele opisów przedstawiających 
ogólną charakterystykę chuliganów. Niestety ze względu na bardzo silną 
hermetyzację tego środowiska są one intuicyjne i opierają się na informa-
cjach pochodzących z niekompetentnego źródła, którym zazwyczaj są media. 
Przeciętny opis grupy chuliganów bazuje głównie na schematach zaczerpnię-
tych z czasów PRL 2. Nie można powiedzieć, że wówczas opis ten był błędny, 

1  P. Piotrowski, Szalikowcy: o  zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych, Toruń 
2000, s. 15.

2  T. Cyprian, Chuligaństwo wśród młodzieży, Poznań 1956.
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jednak na pewno nie przystaje do dzisiejszych realiów, a większość auto-
rów nie bierze pod uwagę faktu, że tak jak we wszystkich innych grupach 
społecznych, tak i wśród chuliganów pod wpływem czasu i wielu różnych 
czynników następują pewne przemiany i ewolucje. Mimo to współcześnie 
często powielane są informacje pozwalające tylko potępić to środowisko 
i wzbudzić ogólny strach wśród społeczeństwa, który w żaden sposób nie 
pomoże w walce z chuliganami – przeciwnie – może wręcz przyczynić się 
do eskalacji zjawiska, jakim jest agresja kibiców.

Takie podejście do zagadnienia subkultur – w tym przypadku subkultury 
kibiców – wynika z niedostatecznego zbadania tematu przez osoby się nim 
zajmujące. Związane jest to z brakiem badań nad poszczególnymi subkultu-
rami oraz z tym, że pojawiające się badania często są ignorowane i pozostają 
znane jedynie w wąskim środowisku. Termin „chuligaństwo stadionowe” 
jest zresztą wytworem mediów, które opisują nim szereg bardzo różnych 
zjawisk społecznych  3. Powoduje to, że trudno ustalić jego znaczenie. Opisuje 
zarówno zachowania na stadionach, jak i wszelkie negatywne działania poza 
stadionem, w które zaangażowani są kibice   4. „Choć literatura przedmiotu 
jednoznacznie wskazuje na wewnętrzną złożoność subkultury kibiców, to 
jej przedstawiciele często prezentowani są jako jednorodna – jednoznacznie 
negatywna – masa” 5.

Tymczasem wielu badaczy podkreśla, że chuligani to „zwykli”, lecz często 
borykający się z wieloma problemami ludzie. C. Matusewicz pisze: „Młode 
szaliki to zwykle ludzie bez głębszych zainteresowań, często z tzw. margi-
nesu społecznego, niezdolni do znalezienia miejsca w społeczeństwie, więc 
przynależność do grup szalików jest jedyną okazją, która jest dostępna, aby 
pokazać jej znaczenie i dostrzec pragnienie bycia kimś” 6. Podobny pogląd 
wyraził również P. Piotrowski: „Członkowie agresywnych grup fanowskich 
charakteryzują się cechami młodych ludzi w tzw. grupach wysokiego ryzyka, 
do których zalicza się, ale nie wyłącznie, niepowodzenia szkolne, patolo-
gie środowiska rodzinnego (alkoholizm, przestępczość itp.), życie w złych 

3  R. Spaaij, Undesrstanding Football Hooliganism: A Comparison of Six Western European 
Football Clubs, Amsterdam 2006, s. 11.

4  P. Chlebowicz, Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa 2009, 
s. 25–26.

5  T. Janus, Subkultura kibiców – między szansą a zagrożeniem dla współczesnej młodzieży, 
[w:] J. Przybyłowski, E. Robek, Rodzina, młodzież i media. Problemy z życia i działalno-
ści Kościoła w Polsce, Warszawa 2011, s. 33.

6  C. Matusewicz, Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna, Warszawa 1990, s. 12
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warunkach ekonomicznych, przejawianie różnego rodzaju zachowań dewia-
cyjnych”  7.

Jak wskazują powyższe opisy, chuligani to zazwyczaj ludzie przytłoczeni 
sytuacjami rodzinnymi, silnie dotknięci emocjonalnie i psychicznie. Dołą-
czając do grup agresywnych kibiców, chcą zwrócić na siebie uwagę i zyskać 
uznanie w środowisku podobnych sobie osób, by odbudować poczucie 
własnej wartości.

Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że takie wnioski są uproszczone 
lub nieprawidłowe, bowiem członkowie grup chuligańskich w większości 
różnią się od osób z powyższych opisów. Rodzi się również pytanie, w jaki 
sposób osoby, które są prezentowane jako w gruncie rzeczy słabe psychicz-
nie, mogą tworzyć grupy przestępcze i pozostawać bezkarne, niedostępne 
dla organów ścigania. Wydaje się, że problemem są restrykcyjne przepisy 
dotyczące działalności funkcjonariuszy policji na tym polu, często znacznie 
utrudniające im skuteczne działanie, oraz korupcja, do której uciekają się 
chuligani, by uzyskać informacje umożliwiające ochronę ich grupy przed 
organami ścigania. Przykładem potwierdzającym taki stan rzeczy może 
być aresztowanie jednego z krakowskich funkcjonariuszy policji w dniu 
23 maja 2014 r., oskarżonego o sprzedaż poufnych informacji operacyjnych 
chuliganom 8.

Opisując grupy chuliganów, należy jeszcze wspomnieć, że ich człon-
ków łączą bardzo silne relacje, które kształtują się poprzez ciągły kontakt 
i podporządkowanie codziennym potrzebom i wymaganiom grupy, takim 
jak szkolenia, pozyskiwanie źródeł dochodów w postaci barów, restauracji 
itd. Wspólne działania w obliczu niebezpieczeństwa są czynnikiem, który 
konsoliduje i wzmacnia te relacje. Chuligani to ludzie, którzy oddali swoje 
życie idei, wiwatują i walczą o swoje poglądy i w imieniu własnych prefe-
rencji klubowych, gdyż traktują je jako najwyższe wartości, czasem nawet 
cenniejsze niż życie.

Należy jednak pamiętać, że chociaż są to ludzie, których zachowania 
odbiegają od ogólnie przyjętych norm i którzy często uczestniczą w walkach 
czy demolują różne miejsca, to jednocześnie większość z nich ma normalne 
rodziny, w których nie ma żadnych oznak stosowania przemocy. Co więcej, 

7  P. Piotrowski, Szalikowcy…, op. cit.
8  A. Drożdżak, Policjant współpracował z  kibolami, trafił do aresztu, https://gazetakra-

kowska.pl/policjant-wspolpracowal-z-kibolami-trafil-do-aresztu-zdjecia/ar/3446347 
(dostęp: 5.10.2018).
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znaczna część członków grup chuligańskich pracuje, tworzy firmy, czasami 
wykonuje zawody uważane za elitarne i opłacalne, jest lekarzami, prawni-
kami, zajmuje wysokie stanowiska bankowe, rozwija się naukowo. Na tej 
podstawie stwierdza się, że wykształcenie i poziom życia w żaden sposób nie 
determinują przynależności do grupy chuliganów. W artykułach prasowych 
nierzadko pojawiają się wzmianki, że zatrzymani chuligani są np. dziećmi 
znanych prawników czy biznesmenami, a nawet funkcjonariuszami policji. 
Krótko mówiąc, jak pisze Janusz Zdebski: „Wśród bojowników są licealiści, 
studenci, mężczyźni z rodziną i dobrą pracą” 9.

Aby dokładnie opisać profil grupy chuliganów, należy wspomnieć, że 
istnieje wewnętrzny podział takiej grupy. Zwykle ważnym czynnikiem jest 
czynnik wieku – mówi się wtedy o wandalach „starych” i „młodych”. Naj-
większe znaczenie w grupie mają oczywiście najstarsi członkowie. Młodzież 
zwykle wykonuje zadania mające na celu zweryfikowanie jej umiejętności 
i ustalenie pozycji niektórych jednostek. Jest to typowy schemat funkcjono-
wania zorganizowanej grupy przestępczej, który pozwala wyżej postawionym 
jednostkom uniknąć odpowiedzialności karnej kosztem niżej sytuowanych 
członków grupy.

Dzięki informacjom płynącym z centrali województwa do KGP analitycy 
policyjni zaczęli dostrzegać alarmujące sygnały, które jasno pokazują, że 
pojawił się nowy segment przestępczości. Chuligani coraz częściej wycho-
dzą poza stadion i działają w innych obszarach przestępczości, takich jak 
handel narkotykami i brutalna przestępczość przeciwko własności  10. Oprócz 
przemocy czysto fizycznej używają wówczas różnych rodzajów pistoletów 
i broni: zwykłych noży i toporów, maczet czy nawet mieczy lub wideł.

Trzeba podkreślić, że starcia w Krakowie mają głównie charakter walki 
o strefy oddziaływania grup powiązanych z handlem narkotykami. Jed-
nocześnie istnieje interesujące zjawisko polegające na współpracy grup 
antagonistycznych, gdy może to przynieść im widoczne korzyści. W konse-
kwencji oznacza to, że ideologiczna walka o kolory klubowe spada na barki 
członków niższego szczebla i działa jako rodzaj przynęty, która odwraca 
uwagę organów ścigania od interesów kryminalnych grupy.

Przedstawiony powyżej zestaw czynników dał początek specyficznym 
formom walki na terenie całej Polski, będącym rodzajem „polowań” na 
konkretne osoby. Schemat takiego „polowania” jest zwykle taki sam: po 

9  J. Zdebski, Futbol i emocje, „Charaktery”, czerwiec 1998.
10  P. Chlebowicz, Chuligaństwo stadionowe…, op. cit.
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mieście porusza się grupa samochodów pełnych uzbrojonych bandytów 
w kominiarkach, którzy atakują daną osobę, nawet w dzień, czasem na 
oczach świadków, i ścigają swoją ofiarę. Kierują w jej stronę obelgi oraz 
agresję fizyczną, po czym po prostu rozjeżdżają się w różnych kierunkach. 
Jest to często spotykany w kibicowskich realiach obraz, zwłaszcza w miastach, 
w których znajduje się kilka klubów i w grę wchodzą porachunki między 
kibicami różnych drużyn. Mieszkańcy rzadko reagują na takie zdarzenia, 
głównie ze strachu o własne zdrowie.

Forma walk toczących się w Krakowie jest zupełnie inna od tych, jakie 
możemy znaleźć w innych regionach Polski, gdzie grupy chuliganów rów-
nież przyjmują charakter zorganizowanych grup przestępczych, ale biorą 
udział w walkach w tak zwanych ustawkach, tj. bitwach, w których każda 
ze stron używa tylko nagich pięści. Udział w walce biorą wyłącznie zainte-
resowane strony. Przed każdym spotkaniem określa się liczbę osób, które 
mogą w niej aktywnie uczestniczyć. Dodatkowo podczas walki obecny jest 
lekarz i osoby odpowiedzialne za jej sprawiedliwy przebieg. Walka z reguły 
odbywa się w odosobnionym miejscu, aby uniknąć ingerencji osób postron-
nych i konsekwencji prawnych. Zdarza się jednak, że bitwy między kibicami 
rozpoczynają się w miejscach publicznych, jak pojedynek między kibicami 
Śląska Wrocław i Arki Gdynia w centrum Wrocławia w 2003 roku, w którym 
w wyniku rany zadanej nożem poniósł śmierć jeden z fanów Arki.

Niektóre zespoły podpisały pakt poznański, nieformalne porozumie-
nie, które kategorycznie zabrania użycia jakichkolwiek narzędzi podczas 
meczów klubowych i polskiej reprezentacji narodowej, zabrania wzajemnej 
agresji, oraz dopuszcza współpracę między kibicami innych drużyn. Zakaz 
używania narzędzi prowadzi do zainteresowania sztukami walki. Wpłynęło 
to na otwarcie specjalnych sekcji sportowych, które nieformalnie szkolą 
kibiców, w tym niestety chuliganów, danego zespołu w sztukach walki. 
Jednym z najprężniej działających w tym zakresie ośrodków jest Kraków. 
Mimo braku dobrej woli ze strony mieszkańców i władz miasta sekcje 
sportowe przy klubach rozwijają się dynamicznie, a udział w zajęciach 
biorą setki chłopców.

Grupy ultras
Termin „fan” funkcjonujący w naszym społeczeństwie obecnie ma wiele 
negatywnych konotacji, zwłaszcza w kontekście piłki nożnej. Silnie wiąże 
się to z brakiem rzetelnej informacji ze strony polskich mediów, nagłaśnia-
niem chuligańskich incydentów, popełnianiem wielu nadużyć i fałszywych 
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interpretacji istotnych faktów. Konsekwencją jest to, że przeciętny czytelnik 
lub widz postrzega kibica jako kogoś, kto nie ma żadnych pozytywnych cech.

Jak już wspomniano, struktura środowisk kibiców jest bardzo zróżnico-
wana i podzielona. Oprócz chuliganów na stadionach znajdują się tak zwane 
grupy ultras, czyli grupy ludzi, których zadaniem jest stworzenie najlep-
szego środowiska dla uczestniczących w meczu widzów z wykorzystaniem 
różnych mediów, takich jak: kolorowy karton, balony, sektorówki, flagi itp. 
P. Sielecki i P. Sobiech sformułowali następujący opis, który jasno opisuje 
grupę kibiców ultras, ich nastawienie i motywację:

Ultrasi to najbardziej fanatyczni kibice danego klubu gotowi na naj-
większe poświęcenia. Dla nich liczy się praktycznie wszystko, co jest 
związane z ich ukochanym zespołem. Począwszy od strony sportowej 
na kibicowskiej kończąc. Angażują się w organizację dopingu (szale, 
koszulki, flagi, oprawa – race itd.), wyjazdy, a również nierzadko walczą 
za swój klub. Dla nich jednak walka stanowi jedynie jeden z elemen-
tów kibicowskiego życia. Nie jest ona głównym celem (ona jest, ale tak 
jakby gdzieś z boku). Jadąc na mecz mogą gdzieś po drodze „podymić”, 
ale muszą dotrzeć na miejsce bez względu na przeciwności, aby swoją 
obecnością czy dopingiem pomóc ukochanej drużynie. Ultrasi dążą do 
tego, aby być najlepszymi w każdym elemencie kibicowskiego rzemio-
sła. Wydaje się, że dobrym przykładem ultrasów (choć oczywiście nie 
jedynym) są tzw. „starzy”, którzy niejednokrotnie mają na swoim kon-
cie po 100 lub więcej wyjazdów. Kibicowanie i wszystko, co jest z tym 
związane, jest ich życiem. Ultrasi żyją swoim klubem 11.

Przypuszcza się, że korzenie praktycznie wszystkich grup ultras w Pol-
sce sięgają lat 80. i 90., gdyż wtedy po raz pierwszy na stadionach zaczęły 
pojawiać się zorganizowane grupy publiczności. Nie ma jednak dokładnych 
i wiarygodnych źródeł, które można by przytoczyć na potwierdzenie tych 
informacji. W jednym z kibicowskich fanzinów pt. „To My Kibice” (nr 2 
z 2007 roku) opublikowano wywiad z członkami grupy ultras Vistula, którzy 
tak przedstawili jej pochodzenie:

Jeśli chodzi o pierwsze oprawy to początki należy zaliczyć nieformalnej 
grupie osób, które przygotowały oprawę na II-ligowym meczu z Jeziora-

11  P. Sielecki, P. Sobiech, Szalikowcy – podstawowe informacje, Katowice 2006, s. 27.
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kiem Iława w 1996 roku. Po 5 latach powstaje pierwsza formalna grupa 
„Wiśl@cy’01”, która na początku wiedzie prym. Rok później zaistnieli 
„Dark Dogs”, którzy do dziś razem z W’01 tworzą trzon Ultra Wisły. Było 
jeszcze kilka mniejszych grup (warto chociażby wspomnieć o „Młodej 
Krwi”) ale większość z nich nie przetrwała próby czasu. W 2003 roku 
wszystkie grupy oraz osoby niezrzeszone łączą się pod nazwą Ultra 
Wisła, jednocześnie dalej istnieją W’01 czy DD. Osobną kwestią jest 
grupa Beer Boys ’98, która w początkach swego istnienia przejawiała 
częściowo postawę Ultras (w latach ’90 to słowo miało trochę inne 
znaczenie niż dzisiaj). Są jeszcze dziewczyny z Ultra Girls, o których 
mogliście poczytać w jednym z wcześniejszych numerów TMK  12.

Liczba członków w takiej grupie może wynosić od kilku, kilkunastu, do 
nawet 50 i więcej, a ich wiek waha się od 14 do 35 lat, choć można oczywiście 
spotkać wśród nich osoby spoza wskazanego przedziału wiekowego, starsze 
i młodsze. Ultrasi ze względu na swoje zadania i obowiązki mają specjalne 
miejsce na stadionie, często wiąże się ono z różnymi historiami, które dały 
początek grupie. Większość sektorów na polskich stadionach ma konkretną 
nazwę wymyśloną przez fanów, na przykład: „Żyleta” (Legia Warszawa), 

„Sektor X” (Wisła Kraków), „Góra” (Arka Gdynia), „Galera” (ŁKS) 13. W takim 
sektorze w jego centralnym punkcie znajduje się tak zwane gniazdo, czyli 
miejsce, z którego jedna z grup ultras prowadzi doping i koordynuje wszyst-
kie działania kibiców podczas meczów. „Gniazdo” przybiera różne formy, 
wszystko zależy od współpracy z klubami, które zazwyczaj pozwalają na mon-
taż takiego elementu. Najczęściej jest to metalowa platforma z barierkami 
i mocowaniami umożliwiającymi umieszczenie bębna. Czasami w takiej 
konstrukcji lub w jej pobliżu znajdują się również głośniki, do których pod-
łączony jest mikrofon, dzięki czemu osoba prowadząca doping może łatwo 
kontrolować całe trybuny. Wcześniej posługiwała się tzw. krzykaczką, czyli 
megafonem, który stopniowo został wyparty przez bardziej nowoczesne 
formy. Obecnie używany jest tylko podczas rozgrywek odbywających się 
z dala od domu czy też wszelkiego rodzaju marszów i spotkań.

Zakłada się, że taka grupa jest odpowiedzialna głównie za gry startowe, 
wieszanie flag i prowadzenie dopingu. W praktyce jednak jej członkowie 
wykonują zadania, które wykraczają poza wyżej wymienione czynności. 

12  „To My Kibice” 2007, nr 2, s. 40.
13  P. Piotrowski, Szalikowcy…, op. cit.

Przemysław Stelmach, Jakub Tyrpa
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Najczęściej organizują lub współorganizują również wszelkiego rodzaju 
imprezy klubowe, turnieje, konkursy, a także wspólnie z fanami pomagają 
kombatantom wojennym, sierocińcom i instytucjom tego typu.

Wsparcie meczów przez ultrasów przybiera różne formy, czasami jest 
to ogólna koordynacja tych wydarzeń, czasem przygotowanie bardziej 
atrakcyjnego pokazu, np. strzelania rakietami, rozwijania bannerów lub 
urozmaiconego dopingu. Tomasz Sahaj stwierdził:

Ultrasi (…) są aktywnymi twórcami, moderatorami widowisk, kreu-
jącymi w obiektach sportowych rzeczywistość kulturowo znaczącą. 
W dosłownym tego słowa znaczeniu: są animatorami kultury, nawet 
jeśli dla niektórych (według zwietrzałego podziału) jest to kultura niska, 
sięgająca dna: murawy boiska piłki nożnej lub – co najwyżej – baro-
wego stołka bądź fotela usytuowanego przed telewizorem. Pomysłowe 
spektakle tworzone przez ultrasów i wiele innych akcji przez nich 
animowanych (krwiodawstwo, pomoc chorym i niepełnosprawnym, 
współpraca z zaprzyjaźnionymi fanklubami) w nikłym stopniu prze-
nikają do powszechnego obiegu  14.

Osoby pracujące pod sztandarem grupy ultras często otrzymują darmowe 
symbole, które pozwalają im swobodnie poruszać się po stadionie, dzięki 
czemu mogą z łatwością koordynować i nadzorować przebieg przygotowa-
nej gry i widowiska.

Aby taka grupa mogła działać, potrzeba oczywiście gotówki. Najprostszy 
sposób na jej zdobycie, stosowany na całym świecie, to zbieranie dobrowol-
nych datków podczas gry. Członkowie grupy obstawiają bramy stadionu lub 
poruszają się po trybunach i zachęcają do wspierania działań ultrasów, często 
dziękując za zebrane pieniądze symboliczną naklejką. Ostatnio pojawiły się 
jednak pewne trudności na gruncie prawnym z pozyskiwaniem w ten spo-
sób pieniędzy, dlatego grupa fanów została zmuszona do zalegalizowania 
biura pozyskiwania funduszy w mieście. Wprowadzono też obowiązek spo-
rządzania oficjalnych raportów o wynikach takich zbiórek oraz rozliczenia 
pieniędzy pod nadzorem urzędnika, a zatem nie ma możliwości ukrycia 
faktycznej liczby pozyskanych pieniędzy.

14  T. Sahaj, Aktywność stadionowa kibicowskich grup „ultras” jako przejaw specyficznej ko-
munikacji społecznej, „Kultura i Społeczeństwo” 2012, t. 56, nr 3, s. 45.
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Innym sposobem na zbieranie funduszy jest sprzedaż różnego rodzaju 
pamiątek klubowych: t-shirtów, szali, kokardek, codziennych gadżetów 
z hasłem lub herbem klubu. W przeszłości tego typu działalność była pro-
wadzona tylko podczas meczów i po ogłoszeniu akcji, na przykład na forum 
klubu. Obecnie istnieje tendencja do otwierania sklepów kibica, których 
działalność nie tylko koncentruje się na wsparciu interesów grupy, ale także 
zapewnia źródło dochodu prawnego.

Sam proces pozyskiwania pieniędzy jest dopiero początkiem długiej 
drogi, która towarzyszy głównemu celowi, jakim jest oprawa meczowa. 
To właśnie dla niej na stadionach działają grupy ultras. Funkcjonuje kilka 
różnych modeli opraw prezentowanych przez grupy kibicowskie. Za ten 
najczęściej występujący uważa się tzw. sektorówkę, czyli wielką flagę, która 
swym rozmiarem jest w stanie przykryć cały sektor. Tworzy się ją dzięki 
maszynowemu zszywaniu, bądź też klejeniu pasów materiałów.

Innym rozwiązaniem są kartoniady, zazwyczaj prostokątne pudełka 
o różnych rozmiarach i kolorach, które trzymane są przez kibiców nad gło-
wami, dzięki czemu układają się w ustalony wzór, tworzą wrażenie układanki 
z pikseli. Z logistycznego punktu widzenia jest to bardzo trudne rozwiąza-
nie, ponieważ wymaga maksymalnego zaangażowania ze strony wszystkich 
obecnych na stadionie kibiców i wykonywania poleceń wydawanych przez 
prowadzącego. Ostatnio zaczęły pojawiać się coraz trudniejsze formy karto-
niad, tak zwane obrotowe, które pozwalają na stworzenie 3–4 różnych wzorów. 
W Polsce z tego typu opraw słyną kibice Legii Warszawa i Wisły Kraków.

Ostatni sposób prezentowania opraw meczowych możemy uznać za 
swoisty miks różnych rodzajów opraw, który jest najbardziej pożądaną formą 
kibicowskiej prezentacji. Polega na wykorzystaniu w jednym momencie 
lub kolejnych fazach kilku różnych elementów, tj. pudełek kartonowych, 
balonów, taśm materiałowych, konfetti, a także arsenału pirotechnicznego 
w postaci fajerwerków, rac morskich, stroboskopów, pochodni dymnych. 
W ten sposób powstaje spektakl, który dla wielu fanów jest niesamowitym 
i zapierającym dech w piersiach przeżyciem.

Każda prezentacja poprzedzona jest kilkutygodniową pracą, malowa-
niem, szyciem i logistycznym opracowywaniem całego projektu. Ponadto 
wymaga ogromnego nakładu finansowego, nawet do 50 tys. złotych, i mak-
symalnego zaangażowania wszystkich członków grupy. Warto zauważyć, 
że ludzie, którzy przygotowują te pokazy, poświęcają na to swój czas i nie 
otrzymują wynagrodzenia. Wszystko, co tworzą, wynika z ich pasji i przy-
wiązania do klubu.

Przemysław Stelmach, Jakub Tyrpa
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Montaż sportowy podczas meczów piłki nożnej jest bardzo atrakcyj-
nym elementem. Nierzadko najważniejszym punktem takiego montażu jest 
spektakl pirotechniczny, który zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez 
masowych jest zabroniony   15.

W 2006 roku na polskich stadionach pojawiła się akcja pod nazwą „Ultra 
protest – wyścig jest OK, pokażemy to razem” (hasło było czasem zmieniane 
przez fanów sportów grupowych na „wyścig jest bezpieczny, pokażcie razem” 
itp.). Stworzono stronę www.ultraprotest.pl, na której zbierano głosy za 
legalizacją pirotechniki w obiektach sportowych. Ponadto fani zawieszali na 
stadionach bannery z nazwą kampanii i wspomnianymi powyżej hasłami. 
Akcja nie przyniosła jednak żadnych rezultatów.

Walka o legalizację pirotechniki na stadionie trwa. Powinno się zwró-
cić uwagę na to, że zwolennicy Lecha Poznań podjęli pewne kroki w tym 
kierunku: „Kurs pirotechniczny kosztuje ok. 5 tys. zł. W Polsce przeszli go 
jedynie fani poznańskiego Lecha i uzyskali pozwolenie na używanie piro-
techniki”  16. Jednak mimo uzyskania zgody straży pożarnej, władz miasta 
i włodarzy klubu pozwolenia te nie mogły zostać wykorzystane, ponieważ 
są niezgodne z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 17. 
Warto wspomnieć, że poparcie dla legalizacji pirotechniki wyraził prezes 
PZPN Zbigniew Boniek. Wciąż jednak nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Bez względu na to, jak rozwinie się sytuacja na polskich stadionach 
w zakresie legalizacji pirotechniki, można mieć pewność, że i tak nigdy nie 
opuści ona widowisk sportowych. Fani mają wiele różnych sposobów na 
wniesienie takich środków na stadion, na przykład umieszczanie pirotechniki 
na bębnach czy przenoszenie rac w kanapkach. Niezależnie od zastosowa-
nych środków bezpieczeństwa zawsze znajdują jakiś sposób, który pozwala 
im obejść ochronę. Pomysłowość fanów w tym względzie jest niewyobrażalna.

Środowisko ultrasów jest bardzo zaangażowane również w kwestię 
tworzenia murali, czyli grafik wielkoformatowych na ścianach budynków. 
Tutaj można rozróżnić działalność zarówno legalną – przy uzyskaniu zgody 
kierownika budowy (spółdzielni mieszkaniowej lub jej właściciela) na wyko-
nanie określonej grafiki, jak i nielegalną, wiążącą się najczęściej z tworzeniem 
grafiki w nocy, bez uzyskania pozwolenia.
15  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., 

nr 62, poz. 504).
16  M. Nieradka, Race oddalają Euro 2012, „Gazeta Wyborcza” 21–22 października 2006.
17  T. Sahaj, Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania, Poznań 

2007.
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W świecie kibiców to właśnie nielegalna forma jest postrzegana jako 
ta najbardziej wartościowa. Utworzenie ogromnych rozmiarów rysun-
ków w chwili, kiedy można pozwolić sobie na poprawki, używanie taśm 
malarskich oraz podobnych środków, które dają możliwość wykonania 
dokładniejszego i bezbłędnie odwzorowanego projektu danej grafiki, nie 
stanowi dla kibiców wyzwania. Natomiast tworzenie rysunku w sposób 
nielegalny jest często powiązane z wcześniejszymi dokładnymi oględzinami 
danego miejsca pod względem powierzchni i dopasowania odpowiednich 
farb, ze stworzeniem treści i wzorów grafiki oraz przemyślanym podzie-
leniem osób mających ostrzegać przed zbliżającym się patrolem policji. 
Ponadto należy ustalić sposób i drogę ewentualnej ucieczki.

Ciekawą kwestią jest pozyskiwanie przez kibiców obiektów, na których 
mogą tworzyć legalnie. Niejednokrotnie bywa tak, że te najbardziej przez 
nich pożądane to obiekty bardzo zniszczone przez inne, stare malunki pozba-
wione ważnej treści czy przekazu i jedynie oszpecające daną okolice.

W jakim celu fani tworzą graffiti? Liczba rysunków z treściami odno-
szącymi się do konkretnych klubów piłkarskich wzmacnia świadomość 
fanów, pozwala stworzyć wrażenie, że ich wspólnota naprawdę „zwycięży” 
w mieście. Zwykle w miastach, w których istnieją kluby piłkarskie, kibice 
nie mają problemów z uzyskaniem licencji na tworzenie graffiti, ponieważ 
uznaje się, że może to być forma promocji lokalnych klubów oraz interesów 
patriotycznych i sportowych.

Kolejną kwestią związaną z funkcjonowaniem grup kibiców są derby. 
W miastach sytuacja podczas takich meczów jest trudna ze względu na walkę 
antagonistycznych grup kibicowskich, które zazwyczaj przemieszczają się 
nocą na osiedla przeciwnych drużyn, niszczą i zapisują wulgarne hasła na 
muralach, aby pokazać swoją siłę i dominację.

Pojawiło się wiele stron internetowych zajmujących się m.in. powyższym 
zjawiskiem. Zazwyczaj można znaleźć domeny, w których publikowane są 
informacje o zasadach obowiązujących w środowiskach fanów. Witryny te 
często nie spełniają swej funkcji z powodu niskiej wiarygodności lub braku 
realnej interakcji społeczności fanów. Najpopularniejsza i ciesząca się naj-
większym zaufaniem strona to www.kibice.net. Wyróżnia się spośród innych 
dobrym moderowaniem, przejrzystą konstrukcją i zamieszczaniem aktual-
nych informacji związanych z piłką nożną – rozgrywkami, wsparciem itp. 
Najważniejszą częścią tej strony jest forum, które służy fanom jako miejsce 
do komunikowania się. Moderatorzy są mocno skoncentrowani na ciągłym 
kontrolowaniu sposobu prowadzenia dyskusji, co hamuje zapędy „interneto-

Przemysław Stelmach, Jakub Tyrpa
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wych chuliganów”, którzy ze względu na swoją anonimowość bywają bardzo 
odważni w swoich komentarzach.

Każdy uczestnik forum ma prawo do wyrażenia swojej opinii o spra-
wach, które go interesują. Dział fanów jest najbardziej popularny, prezentuje 
wszystkie statystki i informacje na temat środowisk fanów, tj. liczebność, flagi, 
walki itp. Osoby publikujące te treści uczestniczą bezpośrednio w wydarze-
niach, o których piszą natychmiast po powrocie z wyjazdu lub podróży w celu 
stworzenia kompleksowej relacji, dzięki której cała społeczność fanów może 
uzyskać informacje z pierwszej ręki. Praktycznie każda grupa kibicowska 
ma swoje konto prowadzone przez osobę znaną w danej społeczności kibi-
cowskiej, zajmującą się publikowaniem raportów na temat tej grupy.

Niedostępne dla przeciętnego bywalca stadionów jest tzw. czarne forum, 
czyli ukryta strona, zastrzeżona tylko dla konkretnych kibiców, chroniona 
na różne sposoby przed nieautoryzowanym dostępem. Ludzie, którzy mają 
dostęp do tego forum, to ultrasi.

Właściwie wszystkie grupy fanów w Polsce mają swojego przedstawi-
ciela lub kilku przedstawicieli zaangażowanych w wiele spraw związanych 
z życiem kibica. Jednym z ich zadań jest tworzenie rankingu grup ultras. 
W tym celu odbywają się specjalne głosowania, które pozwalają stworzyć 
np. ranking najlepszych oświetleń dla każdej rundy rozgrywek. Wyniki 
takich głosowań często umieszczane są na stronach internetowych stowa-
rzyszeń fanów.

Fankluby
Ostatnią jednostką działającą w środowisku fanów piłkarskich są stowa-
rzyszenia kibiców, organizacje, które ułatwiają i formalizują komunikację 
klubową. Zapisy statutowe takich stowarzyszeń określają w praktyce nie-
wielki zakres i zasięg obszaru ich oddziaływania.

Dla przykładu T. Sahaj opisał dokładnie działalność Stowarzyszenia 
Kibiców Lecha Poznań „Wiara Lecha”  18. Wspomina o legalności jego dzia-
łania z uwagi na wpis do rejestru sądowego. Do obowiązków członków 
stowarzyszenia należy: działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas 
meczów piłkarskich, organizowanie meczów na stadionie, rozdawanie bile-
tów i organizowanie transportu na mecze wyjazdowe, prowadzenie akcji 
charytatywnych itp. W zamian członkowie takiej organizacji mają możliwość 
korzystania z pewnych przywilejów ze strony klubu w postaci np. darmowych 

18  Ibidem.
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biletów, możliwości swobodniejszego poruszania się po obiekcie sportowym 
czy tańszych karnetów.

Pojawiają się oczywiście artykuły prasowe, które przedstawiają działalność 
takich stowarzyszeń w niekorzystnym świetle   19. Rzeczywiście są to organizacje, 
które mają ukryte środki i mechanizmy działania, co daje im np. możliwość 
kontrolowania całej strefy kibica. W skrajnych przypadkach wszystkie decy-
zje, rozkazy i informacje są kontrolowane przez grupę chuliganów. Trudno 
też jednoznacznie określić, jaka jest motywacja niektórych członków sto-
warzyszeń. Tworzenie takich organizacji często opiera się na rekrutowaniu 
znajomych, którzy mogliby w jakiś sposób pomóc stowarzyszeniu, np. praw-
ników, doradców finansowych, właścicieli znanej firmy itd. Z drugiej jednak 
strony w strukturach zarządczych są ludzie, którzy w żaden sposób nie są 
związani ze środowiskiem chuliganów i nie mają żadnego konfliktu z prawem.

Podsumowanie
Choć wiedza przeciętnego mieszkańca Krakowa na temat ruchu kibiców 
jest raczej znikoma, to mimo wszystko trzeba powiedzieć, że działa on 
w mieście dość prężnie. Często zwykli obywatele chcą spychać takie grupy 
na margines życia społecznego i walczyć z nimi, jednak całkowite pozby-
cie się kibiców i związanych z nimi przejawów aktywności jest niemożliwe. 
Z uwagi na ogromną popularność piłki nożnej na całym świecie możemy 
wręcz stwierdzić, że problem działalności grup kibicowskich to problem 
o charakterze globalnym, gdyż pojawia się on w każdym zakątku świata, 
w mniejszym lub większym nasileniu. Zwalczanie takich grup jest skazane 
na porażkę, dlatego należałoby raczej podejmować działania na rzecz ich 

„oswajania”, a nawet współpracy z nimi. Tu otwiera się szerokie pole do badań.
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Abstract
The efforts to ensure the economic security of the contemporary family is 
a continuous process in which the family strives to attain the needed level of 
economic well-being, as well as to accumulate reserves in case of future unfa-
vorable events. The aim of the article is to identify factors that affect the level 
of family economic security in an economic and social context. Defining 
these factors, categorizing and analyzing them in their multidimensionality 
will allow to determine the level of the said security in an examined period. 
The determination of the family’s safety factor on the basis of the conducted 
research will allow, in economic terms, to confirm the disproportions in 
its level as well as the directions and changes in possible remedial actions. 
The conducted statistical surveys show the contemporary economic security 
of families as a set of socio-economic factors affecting families economical 
potential and the ability of families to respond to threats. They also confirm 
that the level of family economic security in the analyzed period, 2012-2017 
in sixteen voivodships, was systematically growing.

Key words
economic security, contemporary family, coefficient, determinants

Introduction
Family economic security can be defined as a state that gives a sense of 
certainty, as well as an opportunity of survival, of maintaining identity, inde-
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pendence and peace, and of the possibility of development. Reaching and 
maintaining economic security is a continuous process in which the needs 
of the family are sought at the appropriate level and reserves are accumu-
lated in case of future unfavorable events. Kostecki wrote that the scope of 
the impact of economic security seems to be unlimited, hence the deter-
minants analyzed can refer to the activities of an individual, a household, 
an enterprise, as well as processes taking place in the national, regional 
and global dimensions.1 Kośny indicates that the modern family, as a social 
institution, is an object of interest in many research fields – especially psy-
chology, sociology, pedagogy, and law. However, the interest of economics 
in family issues is relatively small.2

The perception of family security in the economic context is influenced 
by many factors that can create favorable conditions or cause threats to 
the stable level of family life. The description of the family from the point 
of view of economics means, therefore, both the analysis of the current sit-
uation and the search for past conditions that have influenced this situation. 
Defining the factors that affect family safety, their categorization in their 
many dimensions as well as their analysis will allow to determine the level 
of this security in the examined period, as well as the direction of changes 
and the threats that may affect a family in the future.

The purpose and method of the study and the area of study
The aim of the study is to define the problem of family economic security. 
For this purpose, the identification of the factors affecting the level of family 
economic security has been carried out. It has been determined in which 
dimensions these factors affect the family and on which factors the strength 
of their influence depends.

The subject of the research is the local environment in which the modern 
family functions, as well as the determinants that occur in this socio-eco-
nomic environment and affect the family life, directly or indirectly.

The analysis was carried out in the period 2012–2017. Sixteen voivodships 
in Poland were covered by the study area.

To assess the level of family safety, diagnostic variables were identified 
that affect the safety of the family and determine the risks that may affect 

1  J. Kostecki, Wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na bezpieczeństwo ekono-
miczne Polski, Warszawa 2012, p. 56.

2  M. Kośny, Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin, Wrocław 2013, p. 12.
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the investigated families. The areas selected for the assessment have been 
the following: the financial, the economic, the investment-related, the edu-
cational, and the cultural area.

The output data used in the calculations come from the Local Data Bank 
Database.

The multidimensionality of economic security and 
the functioning of the family

Family safety
Safety is one of the most important values in a person’s life. Security is 
the ability to function in an undisturbed way and means an objective absence 
of threat, perceived subjectively by individuals or groups. 3

Family economic security can be defined as a state that gives a family 
the sense of certainty, allows for its survival, and allows it to maintain its 
identity, independence and peace, as well as to be capable of development. 
However, it should be noted that the family’s economic security cannot be 
limited only to shaping income that guarantees a decent life. To complete 
the analysis, economic, social and political inequalities should also be taken 
into account. In the economic dimension, inequality means differentiation 
in income, employment opportunities, ownership of property, and living 
conditions. In the social dimension, it means differentiation in education, 
prestige, lifestyle, participation in culture and social capital. In the politi-
cal dimension, it means differences in the participation in power and civic 
engagement.4

A family functioning as a household is defined as one of the business 
entities that in practice may be:  5

 ‒  one person who lives and maintains themselves on their own,
 ‒  a team of people who live together or separately, are usually connect-

ed by biological or family bonds, managing a household together.
Such an entity is classified as an economic category, and the criterion 

of its classification is the possession and management of a common budget 
and assets, which is aimed at satisfying the needs of household members.6

3  L. Korzeniowski, Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenia, ochrona, 
Kraków 2000, p. 437.

4  M. Wójcik-Żołądek, Nierówności społeczne w Polsce, „Infos”, 2013, no. 20.
5  A. Balicki, Analiza rynku, Gdańsk 2002, p. 95.
6  Ibidem.
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According to M. Adamska, a household is an autonomous unit. “It is 
either a single person or a multi-person team of relatives and/or unrelated 
people, jointly living and making decisions about managing the household 
budget together. It is a community permanently engaged in activities aimed 
at satisfying the needs of its members and guaranteeing them the best level 
and quality of life”.  7

Safety areas of the contemporary family
The family is the most important and basic cell of every society, which is 
the foundation of all socio-economic activities. In the economic approach, 
the family is perceived as a household, managing its resources and partic-
ipating in consumption processes.

Among the most important features from the point of view of the specific 
functioning of a household, one should mention the following:  8

 ‒  the ability to make specific decisions, including economic decisions,
 ‒  striving to achieve maximum satisfaction,
 ‒  striving to provide household members with the maximum of bene-

fits from the purchased goods.
Each household is characterized by rationality of behavior, expressed in 

the following features:  9
 ‒  it has its own preferences and within defined limits, it can define its 

aspirations,
 ‒  it is able to sort out its aspirations in a hierarchical way,
 ‒  it makes the necessary choices because it is guided by the principle 

of maximizing its usefulness or satisfaction.
Each standard household makes consumer decisions, first of all guided 

by the hierarchy of the needs of its members. Due to the usually limited 
budget, it fulfills the needs, guided by their hierarchy and the value that they 
have for the functioning of the family. Accordingly, it realizes food expenses 
in the first place, while the next areas of fulfilled needs are, depending on 
internal arrangements, the following:   10

7  Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, M. Adamska 
(ed.), Warszawa 2008, p. 15–16.

8  Z. Dach, Podstawy mikroekonomii, Kraków 2001, p. 57–58.
9  J. Kisielnicki, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Warszawa 2008, p. 173.
10  Konsumencki proces decyzyjny i  jego determinanty, E. Kieżel (ed.), Katowice 2006, 

p. 217–218.
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 ‒  clothing and footwear,
 ‒  flat, fuel, electricity, gas,
 ‒  fashion,
 ‒  personal hygiene,
 ‒  health protection,
 ‒  culture, education, sport,
 ‒  tourism, leisure,
 ‒  communication and transport,
 ‒  expenditure of free choice.

It is worth noting that among the factors determining the rationality of 
consumer behavior, there are the following:   11

 ‒  sex,
 ‒  age,
 ‒  level of education,
 ‒  profession,
 ‒  level of income.

At the same time, as the same author points out (Kieżel 2008, p. 123), as 
far as the specifics of rational actions are concerned, consumers have clear 
preferences as to how they:

 ‒  analyze their needs and classify them,
 ‒  define the urgency of their needs,
 ‒  strive to achieve satisfaction.

In practice, the hierarchical sequence of the needs should be considered 
both for each individual and in relation to market conditions. Interestingly, 
according to the results of the research, the main determinant of the ration-
ality of consumer behavior is economic conditions, because they influence 
to the greatest extent the distribution of income on particular needs. Con-
sumer behavior depends on many factors, as mentioned earlier. It is worth 
emphasizing again that these include the following factors:   12

 ‒  economical,
 ‒  demographic,
 ‒  social,
 ‒  psychological.

11  E. Kieżel, Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, Warszawa 2004, p. 76.
12  Ibidem, p. 77, 123, 159.
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Therefore, in order to understand what guides a consumer in a household 
in their purchasing decisions, it is first of all necessary to look at the follow-
ing conditions:   13

 ‒  mobility,
 ‒  physical needs,
 ‒  mental needs,
 ‒  expectations.

These factors impose a number of limitations on the consumers as 
regards their activity on the market of goods and services , especially when 
it comes to certain specific products which, due to one’s life limitations, may 
or may not be completely needed.14

A few direct factors determine the financial and living possibilities of 
the family that make up the household, including:   15

 ‒  income resulting from the level of remuneration,
 ‒  general financial situation of the family, resulting from income and 

financial burdens,
 ‒  level of education of individual family members,

as well as indirect factors occurring in the social and economic environ-
ment, such as:   16

 ‒  the level of unemployment,
 ‒  the labor market.

In order to ensure the family’s safety, members decide to take various 
actions, which are aimed at securing their unhampered existence. The search 
for income, paid work, seeking social satisfaction of needs, social acceptance, 
education, freedom of movement and settlement – all these are aimed at 
maintaining one’s own and one’s family’s life at a certain level and at main-
taining the ability to react to and defend oneself and one’s family against 
various situations threatening this state.

13  Ibidem, p. 77.
14  W. Patrzałek, Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumenckich i  przebiegu pro-

cesów komunikacyjnych wewnątrz gospodarstwa domowego, [in:] Komunikacja ryn-
kowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, B. Pilarczyk, Z. Waśkowski (ed.), Poznań 2010, 
p. 170–171.

15  A. Stańko, Ekonomiczne uwarunkowania oraz tendencje zachowań konsumentów na 
rynku dóbr FMCG, Warszawa 2006, p. 101–106.

16  Ibidem.
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Analysis of determinants affecting the family’s economic safety
Security, which is a very broad issue, can be analyzed on many levels of 
human activity. Changes in the family model also affect this kind of security.

It can be noticed that the feeling of economic security is influenced by 
two basic factors – the assessment of the current situation and its expected 
changes, with particular emphasis on the negative aspects.

While analyzing the areas of environmental impact on family safety, in 
order to receive a full picture of the family’s economic security, it is necessary 
to extend the studied area to the economic and social dimension.

The evaluation of family economic security should be carried with regard 
to three determinants. In the presented approach to family economic security, 
the basic determinants will be:

 ‒  family poverty indicator (D-destimulant),
 ‒  income (S-stimulant),
 ‒  consumption (S-stimulant).

On the list of the most important factors, financial assets are still at 
the forefront, as they are necessary to guarantee the family’s existence and 
protection in case of sudden random events (e.g. illness).

In case of poverty coefficient, the low level of which meaning a relatively 
high level of poverty, nevertheless, it becomes more important for poor fam-
ilies to secure the current level of life rather than to strive for its potential 
increase. In this case, the economic security of families is understood more 
as the level of financial stability and the ability to maintain the current level 
of consumption.

The next analyzed factors are the following:
 ‒  unemployment (D-destimulant),
 ‒  labor market (S-stimulant),
 ‒  housing resources (S-stimulant),
 ‒  capital expenditure (S-stimulant),
 ‒  labor migration (D-destimulant),
 ‒  culture and social activity (S-stimulant),
 ‒  education (S-stimulant).

The functioning of the family depends on many factors which, due to 
the nature of the impact, can be divided into external and internal ones, 
as well as economic and social ones. Internal changes are the changes in 
the family model – both in relation to the method of determining the rela-
tionship between spouses (partners) and the number of children – this is 
a consequence of social changes.
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External changes are the impact of the surroundings of the family, both 
closer and further. External changes take place in the economic and social 
processes initiated by the state and affecting many areas of life. It is the size 
of the labor market, unemployment, housing resources and their availability 
as well as investment outlays and culture along with social activities.

For a sense of family security in an economic context, the following 
factors had been chosen:

Table 1. Determinants shaping the level of economic security 
of the modern family, 2012–2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

average gross remuneration (S) 0,122 0,188 0,24 0,298 0,355 0,45

average expenses per one person (S) 0,261 0,311 0,347 0,369 0,446 0,518

registered unemployment rate (D) 0,575 0,61 0,485 0,39 0,301 0,205

number of newly created jobs (S) 0,13 0,154 0,199 0,192 0,201 0,251

number of jobs terminated (D) 0,237 0,233 0,212 0,21 0,184 0,169

subjective assessment of  
the material situation (S)

no 
rec 0,052 0,344 0,392 0,551 0,651

capital expenditures in  
the public sector (S)

no 
rec 0,478 0,399 0,434 0,48 0,237

capital expenditures in  
the private sector (S)

no 
rec 0,233 0,268 0,321 0,399 0,387

apartments delivered for use  
per 1000 inhabitants (S) 0,346 0,34 0,332 0,358 0,414 0,486

number of university students  
per 10,000 inhabitants (S) 0,504 0,483 0,436 0,398 0,364 no 

rec
number of members of clubs,  

sections, community centers (S) 0,196 0,238 0,267 0,333 0,356 0,389

number of clubs, sections, clubs, 
community centers (S) 0,162 0,191 0,212 0,309 0,351 0,389

job migration, for permanent  
residence (D) 0,15 0,266 0,23 no 

rec. 0,086 0,143

Source: own study.
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If the development is evidenced by the high value of the characteristic 
of the studied phenomenon, this characteristic is considered as a stimu-
lant (S) and vice versa, if the lower the value of the variable falls, the more 
the level of family economic safety increases, then this variable is a des-
timulant (D).

The increase in the average monthly salary in the audited period resulted 
in an increase in the level of expenses per one person. This is related to 
the growing economy and government activities that support entrepre-
neurship.

From the point of view of the family, an average person is improving their 
financial situation by creating the opportunity for greater consumption but 
also by taking advantage of the opportunity to invest. The level of remuner-
ation varies depending on the studied region of Poland. The lowest average 
salary, according to statistical data, is observed in the Warmińsko-Mazurskie 
province, the highest – in the Mazowieckie voivodship. However, one can 
see an overall strong upward trend in salaries and expenses per person, as 
presented in the chart below.

Chart 1. The dynamics of changes in the average monthly 
remuneration to the average monthly expenses per one person

Source: own study.

A  significant increase in income from social benefits is related to 
the “500+” family support program introduced by the government in 2016. 
Support from government social programs additionally helps to create a pos-
itive environment for building a stable situation for families, in particular 
for large ones.
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Chart 2. Opinion on the dynamics of changes in the financial 
situation of households

Source: own study.

The above chart shows how the material situation of households changed 
within the analyzed period. “Very good” opinion on the situation has seen 
over 13 per cent increase. What is more important, however, is the fact that 
the figure for households whose situation was assessed as “very bad”, after 
five years has seen a decrease by 50 per cent. This is a great rise in the per-
ceived family economic security.

Analyzing the above changes, one can see, on the basis of the “average” 
assessment of households’ situation, that family security is not the pursuit 
of getting rich, but the maintenance of a state in which all existential needs, 
including financial and social needs, are satisfied to a sufficient degree.

Chart 3. Dynamics of changes in the unemployment rate and 
the household poverty rate

Source: own study.
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Chart 4. Dynamics of changes in the growth of new jobs and 
job destruction

Source: own study.

The highest dynamics and the highest number of newly created jobs 
in the analyzed period are observed in Mazowieckie voivodship, in which 
also the smallest number of jobs was terminated. The least new jobs were 
created in the analyzed period in Opolskie and Lubuskie voivodships. We 
also observe an overall strong declining trend regarding job losses during 
the period considered.

Chart 5. Dynamics of changes in average expenses per 1 person 
compared to average gross remuneration.
Scatter plot of the synthetic measure with the fit line

Source: own elaboration in the Statistica program.
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The Pearson correlation coefficient in the analyzed time interval in rela-
tion to synthetic measures determined by selected methods in 2012–2017 was 
the following: r = 0.9915 / r2 = 0.9831. This proves that each of the analyzed 
measures of effectiveness of activity indicates a small spatial diversity (chart 5).

Chart 6. Dynamics of changes in new jobs compared to ter-
minated jobs.
Scatter plot of the synthetic measure with the fit line.

Source: own elaboration in the Statistica program.

Chart 7. Dynamics of changes in new jobs to compared to 
registered unemployment rate.
Scatter plot of the synthetic measure with the fit line.

Source: own elaboration in the Statistica program.
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Pearson’s correlation coefficient in the analyzed time interval (2012–2017) 
in the relation of synthetic measures determined by selected methods was 
used respectively for the relations of terminated jobs to newly created jobs: 
r = 0.9353 / r2 = 0.8749; and for the relations of terminated jobs to the level 
of unemployment rate: r = 0.9776 / r2 = 09558. The graph indicates the bipo-
larity of the changes (chart 6).

After determining and analyzing variables affecting the family’s eco-
nomic safety, the economic safety of the family in the analyzed period was 
determined. The analyzed determinants were set so that the normed values 
are in the numerical range [0; 1]. The closer the value of the feature to unity, 
the closer to the pattern.

Table 2. Economic security level of the family, 2012–2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

economic family 
safety factor 0,122 0,127 0,308 0,336 0,352 0,368

Source: own study.

Chart 8. Dynamics of changes in the level of family economic 
security factor within the period 2012–2017

Source: own study.

Conclusion
In the context of the analysis carried out, taking into account the security 
criterion, two types of security can be distinguished: economic and social 
security. Both these spheres are closely related and interdependent. A state 
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that is politically and economically stable is capable of meeting the basic 
needs of its citizens to a greater extent, by providing access to education, or 
by the development of infrastructure, all of which translate into the level 
of family security.

What level of the calculated ratio of family economic security should 
be considered optimal? The high value of this coefficient certainly means 
an increase in the standard of living and safety in all areas studied. However, 
the question arises, what level will ensure survival, what level will mean 
peaceful balance and what level can be associated with decent life?

The considerations of economists prove that it is difficult to define such 
limits because of the diversity of human needs. Every person may have their 
own hierarchy of factors affecting their safety.

Comparing all the above-mentioned factors, it should be stated that 
the family must constantly undertake various activities in order to reduce or 
eliminate threats that may constitute an obstacle to achieving stable develop-
ment. The analyzed determinants occurring in the family’s socio-economic 
environment may be a potential threat, or may be conducive to the occur-
rence thereof.

In the analyzed period, one perceives a slow, stable growth of the ana-
lyzed phenomena. One sees a stable increase in the family safety factor 
in the period under consideration. It is stable, positively interacting eco-
nomic and social conditions that create opportunities for the development 
of the state and the well-being of its citizens.
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Abstract
Safety is one of the basic human needs and one of its aspect is lack of sense 
of danger in a place of residence. Generally applicable law regulations 
oblige state organs to guarantee security to its citizens. One of the strategies 
to minimalize risk of the criminal victimisation in the place of residence 
is appropriate projection, administration and maintenance of the area. 
The local community should cooperate with the government and local 
government authorities to create a safe zone. CPTED program consists of 
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creating areas which through behavioural influence on the potential offender 
discourage him from the attack and at the same time is the alternative for 
closed housing estates. The examples of implementation of the assumptions 
of CPTED program in Grenadierów Estate in Warsaw lead to a conclusion 
that criminal prevention through design is becoming more and more pop-
ular in Poland.

Key words
security, safety, criminal prevention, local community, CPTED, environ-
mental design

Abstrakt
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a jednym 
z jego aspektów jest brak poczucia zagrożenia w miejscu zamieszkania. 
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają na organy państwa 
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom. Jedną ze stra-
tegii zminimalizowania ryzyka pokrzywdzenia przestępstwem w miejscu 
zamieszkania jest odpowiednie zaprojektowanie i utrzymanie przestrzeni 
oraz zarządzanie nią. Lokalna wspólnota mieszkańców powinna współ-
pracować z organami rządowymi i samorządowymi w celu stworzenia 
bezpiecznego terenu. Program CPTED polega na projektowaniu prze-
strzeni, które poprzez podprogowe oddziaływanie na potencjalnego sprawcę 
zniechęcą go do ataku, a  jednocześnie będą stanowiły alternatywę dla 
zamkniętych osiedli. Przykłady realizacji założeń programu CPTED na 
osiedlu Grenadierów w Warszawie pozwalają na konkluzję, iż prewencja 
kryminalna przez design staje się coraz bardziej powszechna w Polsce.

Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, prewencja kryminalna, wspólnota lokalna, CPTED, pro-
jektowanie przestrzeni

Bezpieczeństwo na poziomie wspólnoty lokalnej
Bezpieczeństwo nie jest rozumiane w sposób jednolity  1. W społecznym 
odbiorze wartość ta jest zwykle pojmowana jako stan beztroski, stan bez 

1  S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpie-
czeństwo Narodowe” 2011, nr 2, s. 19.
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niepokoju 2. Językoznawcy definiują natomiast pojęcie bezpieczeństwa jako 
„stan niezagrożenia, spokoju, pewności” 3. Poczucie bezpieczeństwa należy do 
podstawowych potrzeb człowieka, a konieczność jej zaspokojenia uaktywnia 
się zaraz po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych 4. A. Maslow zakwalifi-
kował potrzebę osiągnięcia stanu bezpieczeństwa do tzw. potrzeb braku, 
bowiem zadośćuczynienie jej polega na unikaniu strachu, lęku i chaosu  5. 
Zdaniem uczonego właśnie ta potrzeba determinuje pewne aspekty ludz-
kiego zachowania, a w tym m.in. wybieranie rzeczy już znanych zamiast 
tych nowych czy potrzebę ochrony przed wiktymizacją 6.

Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom należy do najstar-
szych i najbardziej istotnych zadań państwa  7. Zgodnie z art. 5. Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej 8 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 
i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka 
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. Jak wskazuje Trybunał Konsty-
tucyjny, „ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic jest konsty-
tucyjnym zadaniem Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz wszelkich innych 
organów władzy publicznej” 9.

Poczucie bezpieczeństwa może być badane na kilku płaszczyznach. Jedną 
z nich jest wymiar indywidualny, tzn. osobiste odczuwanie lęku przed prze-
stępczością przez jednostkę. Następnym wymiarem jest bezpieczeństwo 
2  R. Rosicki, O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 3, s. 23.
3  Słownik języka polskiego, t. 1, M. Szymczak (red.), Warszawa 1988, s. 147.
4  N. Jerome, Application of the Maslow’s hierarchy of need theory; impacts and implications 

on organizational culture, human resource and employee’s performance, “International 
Journal of Business and Management Invention” 2013, no. 2(3), s. 42; A. Miler-Zawod-
niak, Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji, Obronność – Zeszyty Naukowe 
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2012, nr 4, s. 104.

5  A. Kozłowska, Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych – raport badawczy, 
Warszawa 2014, s. 22–23.

6  Maslow’s Hierarchy of Needs: Gain vital insights into how to motivate people, A. Cadiat 
(red.), Bruksela 2015, s. 8.

7  A. Osierda, Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, 
„Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 23, s. 89.
8  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgro-

madzenie Narodowe w  dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w  referendum 
konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).

9  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie o sygnaturze 
akt K 52/07; OTK-A 2008 r., nr 5, poz. 88.
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lokalne, określane na podstawie poziomu stanu zagrożenia danej społecz-
ności lokalnej w miejscu zamieszkania. Bezpieczeństwo może być także 
badane w sferze ogólnej, tj. w skali całego państwa 10.

Społeczne poczucie bezpieczeństwa w Polsce jest dosyć wysokie. Według 
badań CBOS z kwietnia 2017 r. 89% respondentów uważa Polskę za kraj, 
w którym żyje się bezpiecznie, a 95% badanych twierdzi, że miejsce ich 
zamieszkania można nazwać bezpiecznym i spokojnym 11. Większość osób 
jest także zadowolona z pracy Policji – w 2017 r. 68,7% Polaków uznało Policję 
za skuteczną, a 69,2% społeczeństwa dobrze oceniło pracę Policji w miejscu 
swojego zamieszkania. Jednocześnie prawie co piąty Polak (17,8%) odczuwa 
zagrożenie, gdy spaceruje w swojej okolicy po zmroku. Wśród potencjal-
nych zagrożeń w swoim miejscu zamieszkania Polacy wymieniają przede 
wszystkim takie zjawiska jak: (1) włamania, a w szczególności do mieszkań, 
piwnic lub samochodów (28,7%), (2) napady i rozboje (21,1%), (3) niszcze-
nie mienia przez wandali (20,3%) oraz agresję ze strony osób pozostających 
w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających (20,2%). 
Co czwarty Polak wskazuje ponadto, że obecność Policji w miejscu jego 
zamieszkania jest dla niego najważniejszym zadaniem funkcjonariuszy  12.

Z przytoczonych danych można wysnuć wniosek, że mimo deklaro-
wanego poczucia bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania Polacy 
odczuwają jednak pewien poziom zagrożenia w swoim otoczeniu. Aktualnie 
szeroko dyskutowany w państwach europejskich stał się strach przed prze-
stępczością 13. Jednocześnie w ostatnich latach w Polsce należy odnotować 
wzrost popularności różnego rodzaju programów prewencji kryminalnej  14. 
J. Czapska definiuje prewencję kryminalną jako „całość środków służących 
redukcji dyspozycji społeczeństwa do popełnienia przestępstwa, socjaliza-

10  E. Moczuk, Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w  środowisku lokalnym. Raport 
z badań sondażowych, Rzeszów 2003, s. 68, cyt. za: H. Zięba-Załucka, Konstytucyjne 
aspekty bezpieczeństwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22, s. 417.

11  CBOS, Komunikat z badań nr 48/2017. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestęp-
czością, s. 4–7.

12  Komenda Główna Policji, Polskie Badanie Przestępczości – 2017 r., s. 1–6.
13  H. Kury, J. Obergell-Fuchs, Strach przed przestępczością na Wschodzie i  Zachodzie 

w okresie zmian politycznych, [w:] Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo. Safe citi-
zen – safe state, J. Widacki, J. Czapska (red.), Lublin 1998, s. 35.

14  J. Czapska, Crime Prevention in Poland, [w:] Local Community, Public Security. Central 
and Eastern Europe Countries under Transformation, J. Widacki, M. Mączyński, J. Czap-
ska (red.), Warszawa 2001, s. 241.
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cji obywateli w celu ukształtowania i utrwalenia postaw legalistycznych” 15. 
Jedną ze strategii prewencyjnych może być także umiejętne planowanie 
przestrzeni i zorganizowanie jej w taki sposób, aby zapobiegać przestępczo-
ści w danym środowisku poprzez zniechęcenie potencjalnego sprawcy do 
ataku na danym terenie.

Zaprezentowane poniżej założenia programu zapobiegania przestęp-
czości przez kształtowanie przestrzeni zostały zobrazowane konkretnymi 
przykładami (ilustracje) zastosowanymi w  organizacji osiedla miesz-
kalnego zarządzanego przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową 

„Grenadierów” w Warszawie, powstałą w 1999 r. i obejmującą rejony ulic: 
Międzyborskiej, Fundamentowej, Grenadierów, Ostrobramskiej, Pierw-
szego Praskiego Pułku, Majdańskiej, Darłowskiej, Igańskiej, Łukowskiej 
oraz alei Stanów Zjednoczonych 16, położonych w Dzielnicy Praga-Połu-
dnie w Warszawie  17.

Ilustracja 1. Siedziba Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
„Grenadierów” w Warszawie

Źródło: fotografia własna.

15  Eadem, Zapobieganie przestępczości w społeczeństwach lokalnych – możliwości i granice, 
[w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, J. Czapska, W. Krupiarz 
(red.), Warszawa 1999, s. 60.

16  Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Grenadierów” – historia, https://sbm-grenadie-
row.com.pl/historia.php (dostęp: 18.06.2018).

17  Załącznik nr 1 zapisu nazw obiektów miejskich w  sprawie wprowadzenia „Katalogu 
ulic do zarządzenia nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. 
i placów m.st. Warszawy” oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.
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Ilustracja 2. Mapa Warszawy z zaznaczonym terenem osiedla 
Grenadierów

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem mapy ogólnej miasta Warszawy wydanej 
przez Miasto Stołeczne Warszawa 18.

Podstawy prawne projektowania przestrzeni osiedli 
mieszkalnych
Dla problematyki ograniczania przestępczości poprzez odpowiednie pro-
jektowanie przestrzeni pierwszoplanowe znaczenie mają powszechnie 
obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie   19. Punkt wyjścia powinna 
stanowić ustawa o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 20. 
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 5 i 8 przedmiotowej ustawy w planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym winny być uwzględnione m.in. wymagania 

18  Grafika dostępna na stronie internetowej: https://tyflomapy.pl/Warszawa_-_mapa_
ogolna.html (dostęp: 20.06.2018).

19  Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, J. Czapska (red.), Kraków 
2012, s. 88.

20  Ustawa z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2017, poz. 1073, tekst jednolity).
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ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 
obronności i bezpieczeństwa państwa. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 
ustawy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy należy zawrzeć uwarunkowania wynikające z zagrożenia 
bezpieczeństwa ludności i  jej mienia. Art. 17 ustawy nakłada natomiast 
odpowiednio na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta – po podjęciu 
przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miej-
scowego – obowiązek uzgodnienia projektu planu z właściwymi organami 
bezpieczeństwa państwa. Jako że Policja (na mocy art. 1 ust. 1 ustawy o Poli-
cji  21) jest organem, którego zadaniem jest utrzymywanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, zasadnym byłoby skonsultowanie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z funkcjonariuszami tej formacji  22. 
Jednocześnie art. 3 ust. 1 ustawy zastrzega dziedzinę kształtowania i prowa-
dzenia polityki przestrzennej na terenie gminy, a w tym uchwalanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do zadań własnych 
gminy. Oznacza to, iż w procesie organizowania przestrzeni najistotniejszą 
rolę odgrywają organy samorządu terytorialnego 23, i to na jego najniższym, 
najbardziej lokalnym szczeblu.

Kolejnym istotnym z punktu widzenia omawianej tematyki aktem praw-
nym jest ustawa Prawo budowlane  24. W art. 5 ustawy, zawierającym katalog 
warunków, które należy uwzględnić w procesie projektowania i budowania 
obiektu budowlanego, nie wymieniono przesłanki projektowania w sposób 
zwiększający bezpieczeństwo na danym terenie. Natomiast na podstawie art. 
8 ustawy Rada Ministrów zyskała kompetencje określania w drodze rozporzą-
dzenia dodatkowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, z jednoczesną 
koniecznością uwzględnienia funkcji tych budynków oraz potrzeby zapew-
nienia bezpieczeństwa lub obronności państwa.

21  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990, nr 30, poz. 179 z późn. zm.).
22  Należy się zgodzić z poglądem, że „Nieuwzględnienie (…) Policji (ewentualnie innego 

wyspecjalizowanego organu złożonego z przedstawicieli Policji, architektów, psycholo-
gów i socjologów) oznacza rezygnację z analizy projektu pod kątem przyszłych zagro-
żeń działaniami przestępczymi, a  tym samym istotnego aspektu ochrony bezpieczeń-
stwa ludzi i ich mienia”. Vide: Zapobieganie przestępczości…, op. cit., s. 90.

23  Ibidem.
24  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
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Szczątkowe regulacje w zakresie uwzględnienia potrzeby ochrony przed 
przestępczością można także odnaleźć w ustawach samorządowych. Zgod-
nie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 25 zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do takich potrzeb 
należą m.in. sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposaże-
nia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (pkt 14). Na 
mocy art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym 26 do kompetencji 
powiatu zostały zastrzeżone określone ustawami zadania publiczne o cha-
rakterze ponadgminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli. Natomiast zgodnie z treścią przepisu art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy 
o samorządzie województwa 27 samorząd województwa wykonuje zadania 
o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego.

W  tym miejscu należy także wskazać na akty prawa miejscowego 
w postaci statutów   28 uchwalanych przez jednostki pomocnicze gminy (sołec-
twa, dzielnice, osiedla) oraz akty prawa wewnętrznego w postaci statutów 
spółdzielni mieszkaniowych 29. W przypadku osiedla Grenadierów należy 
mieć na uwadze takie akty prawne jak: (1) ustawa o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy   30, (2) statut miasta stołecznego Warszawy   31, (3) statut 
Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy   32 oraz (4) statut 
25  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95 

z późn. zm.).
26  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 578 

z późn. zm.).
27  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576 

z późn. zm.).
28  Mimo kontrowersji w doktrynie statut jednostki pomocniczej gminy jest zaliczany do 

aktów prawa miejscowego. Vide: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu z dnia 17 listopada 2011 r. w  sprawie o  sygnaturze akt III SA/WR 443/11; 
Dz.Urz.Dolno. 2012/526.

29  Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego statut spółdzielni należy do aktów prawa 
wewnętrznego. Vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie o sy-
gnaturze akt IV CSK 515/07; LEX nr 394771.

30  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2002, 
nr 41, poz. 361 z późn. zm.).

31  Uchwała nr XVII/93/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z  dnia 27 marca 1995 r. 
w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy (M.P. 1995, nr 20, poz. 251).

32  Statut Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy – załącznik nr 6 do 
Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z  dnia 14 stycznia 
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Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Grenadierów” w Warszawie   33. Zgod-
nie z § 5 ust. 1 statutu Spółdzielni przedmiotem jej działalności jest m.in. 
zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości oraz zarządzanie nimi.

Z powyższego wynika, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, który określa sposób wykorzystania przestrzeni, jest uchwalany przez 
gminę w drodze uchwały. Wzniesione na podstawie przedmiotowego planu 
obiekty budowlane winny spełniać wymogi określone przez ustawodawcę 
w prawie budowlanym. Natomiast samo zarządzanie już posadowionymi 
budynkami, a w tym osiedlowymi blokami mieszkalnymi i elementami 
ich infrastruktury, jest – oczywiście w granicach określonych powszechnie 
obowiązującymi przepisami – przedmiotem zainteresowania stosunków 
prawa prywatnego i  należy do  kompetencji odpowiednio właścicieli 
poszczególnych nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni 
mieszkaniowej.

Relacja między sposobem zaprojektowania przestrzeni 
a przestępczością – charakterystyka programu CPTED
Powiązanie między ukształtowaniem danego terenu i jego zarządzaniem 
a ryzykiem pokrzywdzenia czynem przestępczym zaczęto dostrzegać już 
w latach 60. XX wieku 34. Według defensible space theory (teoria przestrzeni 
obronnej) O. Newmana, ogłoszonej w monografii tego autora z 1972 r. pod 
tożsamym tytułem, istnieje wzajemna relacja między formą zabudowy 
a ryzykiem przestępczości 35. Wśród cech przestrzeni, które zmniejszają 
ryzyko stania się obiektem przestępczego ataku, O. Newman wskazał: 
(1) terytorialność, (2) nadzór, (3) zadbanie oraz (4) użytkowanie  36.

2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 
Województwa Mazowieckiego 2010, nr 32, poz. 453).

33  Uchwała nr 2/07 Zebrania Przedstawicieli – Statut Spółdzielni Budowlano-Mieszka-
niowej „Grenadierów” w Warszawie z dnia 26 listopada 2007 r.; tekst statutu dostępny 
na stronie internetowej Spółdzielni: https://sbm-grenadierow.com.pl/dokumenty.php?-
dz=14&p=1#141 (dostęp: 18.06.2018).

34  M.in. J. Jacobs (vide: D. Reynald, H. Elffers, The Future of Newman’s Defensible Space 
Theory. Linking Defensible Space and the Routine Activities of Place, “European Journal 
of Criminology” 2009, nr 6 (1), s. 25–46).

35  P. Donnely, O. Newman, Defensible Space Theory, Sociology, Anthropology, and Social 
Work Faculty Publications, Dayton 2010, s. 2.

36  S. Mordwa, Bezpieczeństwo a kształtowanie przestrzeni, “Space – Society – Economy” 
2009, nr 9, s. 91.
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W 1975 r. amerykański kryminolog C. Jeffery wygłosił tezę, że istnieje 
związek pomiędzy projekcją przestrzeni (urban environment) a skoncentro-
waniem przestępczości na danym terenie  37. Autor ten jako pierwszy użył 
także terminu CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) 38.

W 1979 r. M. Felson i L. Cohen opracowali routine activity theory (teorię 
działań rutynowych), zgodnie z którą przestępczość jest wynikiem organiza-
cji danego społeczeństwa, a konkretnie jego działań rutynowych, tj. działań 
powszechnych, codziennych 39. Ryzyko przestępczości wzrasta, gdy wystąpią 
łącznie trzy elementy: (1) umotywowany sprawca (likely offender), (2) atrak-
cyjny cel (suitable target) oraz (3) brak nadzoru albo kontroli celu przez 
strażnika lub inną odpowiednią osobę (absence of a capable guardian against 
crime). Pierwiastki te tworzą tzw. triadę sytuacyjną (basic crime triangle) 40. 
Według tej teorii istnieje więc związek między przestępczością w danym 
miejscu a działaniami jego zarządców   41.

R. Clarke wskazywał natomiast, iż zminimalizowanie dostępu do osie-
dla, a w tym ograniczenie ruchu pojazdów, zmniejszy ryzyko wiktymizacji, 
bowiem – po pierwsze –uniemożliwi potencjalnemu sprawcy rozpoznanie 
terenu przed zachowaniem przestępczym, a po drugie – utrudni mu opusz-
czenie miejsca przestępstwa po jego dokonaniu 42. Z kolei według broken 
windows theory (teoria wybitych szyb) autorstwa J. Wilsona i G. Kellinga stan 
zaniedbania, nieporządku, dezorganizacji w danym społeczeństwie może 

37  C. Jeffery, Behavior Control Techniques and Criminology, wykład wygłoszony podczas 
Warsztatów Ekologii Rozwoju Młodzieży na Uniwersytecie Hawajskim, Uniwersytet 
Hawajski, 15 grudnia 1975 r. Tekst wykładu dostępny na stronie internetowej: https://
www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/31163NCJRS.pdf (dostęp: 20.06.2018).

38  K. Jurzak-Mączka, Strategia CPTED a funkcje kryminalistyki, Koło Naukowe Krymi-
nalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, prezentacja wykładu. Tekst prezenta-
cji dostępny pod adresem: sekcjakryminalistyki.weebly.com/uploads/.../mgr_katarzy-
na_jurzak-maczka-cpted.pdf (dostęp: 20.06.2018).

39  L. Cohen, M. Felson, Social change and crime trends: a routine activity approach, “Ame-
rican Sociological Review” 1979, no. 44, s. 588–608.

40  K. Sessar, Niemieckie doświadczenia w  zapobieganiu przestępczości, [w:] Bezpieczeń-
stwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, J. Czapska, J. Widacki (red.), 
Warszawa 2000, s. 17; E. Bogacka, Czynniki kradzieży rzeczy cudzej w  świetle  teorii 
działań rutynowych. Przykład  województwa wielkopolskiego, „Rozwój Regionalny 
i Polityka Regionalna” 2016, nr 36, s. 200.

41  J. Klafka, M. Szafrańska, Mapa zagrożeń jako narzędzie zapobiegania przestępczości 
w  mieście, [w:] Bezpieczne miasto. W  poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, 
J. Czapska, P. Mączyński, K. Struzińska (red.), Kraków 2017, s. 43.

42  S. Mordwa, Bezpieczeństwo a kształtowanie…, op. cit., s. 93.
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skłonić potencjalnego sprawcę do ataku 43. Jak natomiast twierdzi T. Crowe, 
„prawidłowe projektowanie i efektywne korzystanie z zabudowanego śro-
dowiska może prowadzić do zmniejszenia strachu przed przestępczością 
i częstotliwości jej występowania, a także polepszenia jakości życia” 44.

Z poczynionych powyżej rozważań wynika, że zapobieganie przestęp-
czości na określonym terenie winno być realizowane wielopłaszczyznowo 45. 
Ograniczenie ryzyka wiktymizacji na danym obszarze winno uwzględniać 
m.in. takie aspekty jak samo zaprojektowanie przestrzeni, zarządzanie nią 
i jej utrzymanie oraz oddziaływanie na styl życia i nawyki jej mieszkań-
ców   46. Nietrudno zauważyć, że aby program prewencji kryminalnej przez 
kształtowanie przestrzeni był skuteczny i efektywny, potrzeba współpracy 
specjalistów z różnych dziedzin 47, m.in. architektów, urbanistów, psycholo-
gów, kryminologów, policjantów, socjologów, a także mieszkańców danego 
terenu 48. Powinni oni działać wspólnie i w sposób skoordynowany, aby 
zmniejszyć ryzyko wiktymizacji na danym obszarze   49. Społeczeństwo lokalne 
ma bowiem wpływ na stan bezpieczeństwa oraz porządku publicznego  50.

Oprócz zaangażowania obywateli w zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa w społeczności lokalnej do zapobiegania przestępczości niezbędna 

43  J. Wilson, G. Kelling, Broken Windows: The police and neighborhood safety, “The Atlan-
tic Monthly” 1982, no. 127, s. 29–38.

44  T. Crowe, Crime Prevention Through Environmental Design: Applications of Architectur-
al Design and Space Management Concepts, Oxford 2000, s. 46.

45  J. Czapska, Realistyczna triada, czyli jak można badać koordynację lokalnych działań 
na rzecz bezpieczeństwa, [w:] Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, 
J. Czapska (red.), Kraków 2014, s. 10–11.

46  B. Czarnecki, Przestrzenne aspekty przestępczości. Metoda identyfikacji czynników za-
grożeń w przestrzeni miejskiej, Białystok 2011, s. 14–15.

47  A. Jasiński, Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestrzeń publiczna – budynek, 
Warszawa 2013, s. 165.

48  Z. Żaroń, definiując pojęcie prewencji kryminalnej jako „ogół działań zapobiegawczych, 
charakteryzujących się całościowym podejściem do problematyki przestępczości”, 
podkreśla, iż działania prewencyjne winny być prowadzone w sposób wieloaspektowy – 

„wymagają one wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, kryminologii, pedagogiki, eko-
nomii, zasad negocjacji, a także doświadczenia życiowego” (vide: Z. Żaroń, Prewencja 
kryminalna. Podstawowe terminy, Warszawa 2003, s. 8).

49  I. Rumianowski, CPTED a realia polskie – analiza na przykładzie osiedla Rodziewiczów-
ny w Nysie, „Rocznik z Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji” 2013, nr 4, s. 343.

50  A. Pietrzkiewicz, Społeczeństwo w  systemie zapobiegania przestępczości, „Zeszyty Na-
ukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i  Administracji w  Warszawie” 2017, 
t. 15, z. 2 (39), s. 80.
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jest także współpraca z Policją 51. Ustawa o Policji 52 wśród podstawowych 
zadań tej formacji wymienia inicjowanie i organizowanie działań mają-
cych na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi (art. 1 ust. 1 
pkt 3). Do czynników uzasadniających zaangażowanie Policji w program 
CPTED należy przede wszystkim fakt, iż dysponuje ona informacjami 
na temat zachowań przestępczych 53. Policja może także brać aktywny 
udział w tworzeniu więzi społeczności lokalnej 54, np. inicjować spotkania 
z mieszkańcami osiedla w celu poruszenia tematu bezpieczeństwa w oko-
licy, organizować prezentacje praktyk poprawiających bezpieczeństwo 
czy też prelekcje dla dzieci i młodzieży, np. na temat niebezpieczeństw 
wiążących się z narkomanią.

Należy także pamiętać, że założeniem programu CPTED nie jest tworze-
nie zamkniętych twierdz, izolujących mieszkańców osiedla od przestępczości. 
Obecnie w Polsce wyraźnie zauważalna jest tendencja grodzenia osiedli dla 
potrzeb bezpieczeństwa  55. Stolica Polski należy do miast europejskich o naj-
większej liczbie grodzonych osiedli (ponad 200) 56. Jednak życie w zamkniętej 
przestrzeni pociąga za sobą wiele negatywnych konsekwencji, a w tym 
m.in. międzysąsiedzką rywalizację, brak poczucia wspólnoty i – poprzez 
wszechobecne i dostrzegalne przez mieszkańców zabezpieczenia terenu – 
bezpieczeństwa 57, nasilenie poczucia chaosu społecznego  58 oraz odczucie 

51  M. Ostrzycka, Idea „community policing” jako źródło innowacyjnych metod współpracy 
społeczności lokalnych z policją w Polsce, „Adam Mickiewicz University Law Review” 
2015, nr 5, s. 124.

52  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990, nr 30, poz. 179).
53  J. Czapska, Jak skutecznie zapewniać bezpieczeństwo? Współczesne wyzwania, [w:] Bez-

pieczeństwo – policja – kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, 
J. Czapska, A. Okrasa (red.), Kraków 2015, s. 14, 18.

54  A. Kossowska, K. Krajewski, O  potrzebie lokalnej prewencji przestępczości z  punktu 
widzenia kryminologii (refleksje na tle warsztatów samorządowych poświęconych zapo-
bieganiu przestępczości), [w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, 
op. cit., s. 125–126.

55  A. Tokajuk, Projektowanie bezpiecznych struktur mieszkaniowych na przykładzie Osie-
dla Błękitne I w Siechnicach, „Architecturae Et Artibus” 2014, nr 4, s. 96.

56  B. Jałowiecki, Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni, Warszawa 2007, s. 20–21.
57  J. Gądecki, Polska podziemna, „Instytut Idei. Instytut Obywatelski” 2014, nr 5, s. 77.
58  Idem, Za murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Wrocław 2009, s. 139.
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bycia pod ciągłą obserwacją, degradację przestrzeni publicznej i powszechną 
obecność obiektów przeznaczenia obronno-warownego 59.

Podsumowując niniejszą część rozważań, należy więc wskazać, iż od 
drugiej połowy XX wieku kryminolodzy zaczęli dostrzegać związek pomię-
dzy sposobem zaprojektowania i zorganizowania przestrzeni a ryzykiem 
pokrzywdzenia przestępstwem. Podstawowym zadaniem programu CPTED 
jest podprogowe, behawioralne zniechęcenie sprawcy do ataku na danym 
terenie 60 przy jednoczesnym braku nadmiernej rozbudowy barier fizycz-
nych odgraniczających chroniony teren od reszty świata. Do stworzenia 
przestrzeni, która zniechęci potencjalnego sprawcę do ataku, potrzebna jest 
współpraca podmiotów publicznych (a w tym przede wszystkim Policji) oraz 
mieszkańców danej wspólnoty lokalnej. Oprócz zminimalizowania ryzyka 
pokrzywdzenia przestępczością na danym terenie CPTED ma na celu także 
podwyższenie poziomu życia mieszkańców poprzez zniwelowanie odczucia 
zagrożenia 61.

Program CPTED – elementy projektowania przestrzeni 62

Program CPTED to zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie 
przestrzeni, prewencja kryminalna przez projektowanie bezpiecznych prze-
strzeni, zapobieganie przestępczości przez design. Założeniem programu jest 
więc architektoniczne rozplanowanie terenu w taki sposób, aby jak najbar-

59  A. Tokajuk, Projektowanie…, op. cit., s. 96–97.
60  A. Bryńska, Polskie doświadczenia w  zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni, 

„Securo” 2014, nr 2, s. 43.
61  Należy zgodzić się z poglądem, że strach przed przestępczością powoduje dyskomfort 

ze względu na konieczność zmiany stylu życia. Jak zauważa J. Czapska, „Ludzie, któ-
rzy boją się stać ofiarą przestępstwa, zmieniają swoje przyzwyczajenia i obniżają stan-
dard życia. Skłaniają się do pozostania wieczorem w domu, barykadują się we własnym 
mieszkaniu, na ulicy przechodzą na drugą stronę, widząc nieznajomych, nadkładają 
szmat drogi, żeby ominąć miejsca uważane za niebezpieczne” (vide: J. Czapska, J. Wój-
cikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999, s. 283).

62  I. Rumianowski, CPTED a realia polskie…, op. cit., s. 337 i nast.; Ł. Czudak, Wpływ part-
nerstwa publiczno-prywatnego na skuteczność realizacji strategii CPTED w przestrzeni 
miejskiej, „Rocznik z Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji” 2013, nr 4, s. 109 
i nast.; K. Dukała, CPTED – założenia, strategie, sposoby prezentacji, [w:] Zapobieganie 
przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, op. cit., s. 55–69; T. Hoon, Crime Preven-
tion Through Environmental Design. Guidebook, Singapur 2003, s. 3 i nast.; O. Kotow-
ska, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni – wybrane zagadnienia, 

„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2017, nr 1 (281), s. 76 i nast.
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dziej zminimalizować ryzyko zagrożenia przestępstwem na danym obszarze 
i zmniejszyć zarówno skalę przestępczości, jak też sam strach przed nią.

Program CPTED ma na celu dwa główne zadania: takie zaprojekto-
wanie przestrzeni, aby zapobiec przestępczości (CPTED I generacji) oraz 
zorganizowanie życia społecznego na danym obszarze w taki sposób, aby 
zniechęcić potencjalnego sprawcę do ataku i umożliwić wspólnocie lokalnej 
odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia (CPTED II generacji).

Program CPTED I generacji skupia się na prewencji sytuacyjnej w śro-
dowisku ofiary, tzn. ma na celu wprowadzenie do przestrzeni jak najwięcej 
elementów utrudniających sprawcy popełnienie czynu zabronionego na 
danym obszarze i w rezultacie zniechęcenie go do ataku. Założenia programu 
CPTED I generacji są następujące:

1)  Wyodrębnienie terenu (territoriality) – polega na zakreśleniu granic 
danego obszaru (np. osiedla). Może przyjąć formę barier rzeczywi-
stych (np. ogrodzenie, żywopłot) lub symbolicznych (np. inny kolor 
kostki brukowej, znak, napis). Demarkacja terenu winna być jasna 
i wyraźna. Granice mają za zadanie wzmocnienie poczucia własno-
ści danego terenu oraz podkreślenie troski właścicieli o dany obszar. 
Jednocześnie dzielą przestrzeń publiczną, półpubliczną, półprywatną 
i prywatną.

Ilustracja 3 i 4. Przykłady wyodrębnienia terenu

Źródło: fotografie własne.

2)  Obserwacja (surveillance) – polega na stworzeniu odczucia bycia 
obserwowanym i zmniejszeniu poczucia anonimowości. Podkre-
ślenia wymaga, że potencjalny sprawca nie musi być obserwowany 
w rzeczywistości, natomiast winien odczuwać, że jest obserwowany. 
Rodzaje obserwacji mogą być różne – naturalne (przez mieszkańców), 
formalne (przez strażników, ochronę) lub mechaniczne (monito-
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ring) 63. Aby umożliwić obserwację, teren powinien być odpowiednio 
przystosowany, np. poprzez ażurowe ogrodzenia, odpowiednie 
oświetlenie, sprawne kamery. Należy także wyeliminować miejsca, 
w których przestępca ma możliwość pozostania niezauważonym, 
a w tym m.in. wysokie płoty i drzewa, nieprzystrzyżone żywopłoty, 
ciemne zaułki, nieoświetlone klatki schodowe.

Ilustracja 5,6,7. Przykłady obserwacji

Źródło: fotografie własne.

3)  Kontrola dostępu (access control) – polega na oddzieleniu od siebie 
różnych rodzajów przestrzeni i udostępnieniu ich określonego rodzaju 
użytkownikom. Do przestrzeni publicznej (np. droga publiczna) mają 
dostęp wszyscy, do przestrzeni półprywatnej (np. parking pod blo-
kiem) dostęp mają pewne określone osoby, natomiast do przestrzeni 
prywatnej (np. klatka schodowa) – tylko legitymowani do tego użyt-
kownicy. Rozgraniczenie przestrzeni musi być czytelne, ale nie może 
polegać na wzniesieniu wysokich murów czy budowie wież strażni-
czych. Sposobem na rozdzielenie sfer jest np. postawienie doniczek 
z kwiatami, wkomponowanie w teren pasa zieleni, odpowiednie roz-
mieszczenie wejść i wyjść. Celem kontroli dostępu jest wzmocnienie 
poczucia dbałości o dany teren i zarządzanie nim.

63  Na terenie osiedla Grenadierów w  Warszawie 90% budynków jest objętych monito-
ringiem. Vide: Monitoring osiedlowego bezpieczeństwa, „Nasze Grenadierów. Biuletyn 
Informacyjny Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej »Grenadierów«” wiosna 2018, 
nr 1 (33), s. 7.
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Ilustracja 8,9,10. Przykłady kontroli dostępu

Źródło: fotografie własne.

4)  Wzmocnienie celu (target hardening) – polega na wzmacnianiu widocz-
nych elementów systemu ochronnego danej przestrzeni, np. montowaniu 
drzwi antywłamaniowych, korzystaniu z alarmów, stawianiu barierek 
ochronnych, instalowaniu domofonów i dzwonków. Do tej grupy dzia-
łań należy zaliczyć także używanie materiałów trwałych i odpornych na 
zniszczenia, np. projektowanie ławek betonowych zamiast drewnianych.

Ilustracja 11, 12. Przykłady wzmocnienia celu

Źródło: fotografie własne.

5)  Zarządzanie terenem i jego utrzymanie (management and mainte-
nance), nazywane także wyglądem (image/milieu) – polega na stworzeniu 
i utrzymaniu dobrze zorganizowanej przestrzeni w celu zasygnalizowa-
nia potencjalnemu sprawcy troski i dbałości o dany teren. Poczucie, że 
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dane środowisko funkcjonuje sprawnie, ma nie tylko zniechęcić do ataku 
na danym obszarze, ale także zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców oraz umożliwić im stworzenie więzi społecznej. Sposo-
bów kontroli wyglądu danego terenu jest wiele – poczynając od etapu 
projektowania przestrzeni (np. dobór trwałych i estetycznych mate-
riałów odpornych na zniszczenia, rozplanowanie ogrodu), poprzez 
odpowiednie zarządzanie (np. dbanie o plac zabaw na osiedlu, regularne 
wywożenie odpadów, odświeżanie elewacji budynków), na konserwacji 
kończąc (np. organizowanie napraw okresowych, przycinanie zieleni).

Ilustracja 13,14,15,16. Przykłady zarządzania terenem i  jego 
utrzymania (wygląd)64

Źródło: fotografie własne.

64  Podkreślenia wymaga, że Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów” 
w Warszawie dokłada należytych starań w zakresie zarządzania terenem osiedla. Wio-
sną 2013 r. zarząd osiedla opublikował list otwarty Rady Nadzorczej Spółdzielni i Zarzą-
du Spółdzielni adresowany do Prezydenta m.st. Warszawy zawierający postulat częstsze-
go odbierania odpadów wielkogabarytowych. Prośba została ponowiona wiosną 2018 r. 
Jednocześnie spółdzielnia regularnie organizuje przeglądy instalacji gazowej i przestrze-
ga mieszkańców przed samowolnym sadzeniem roślin na terenie osiedla (vide: Atakują 
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6)   Wsparcie aktywności (activity support) – polega na zaprojektowaniu 
przestrzeni w taki sposób, aby zachęcić osoby do korzystania z niej zgod-
nie z przeznaczeniem. Sposoby zapewnienia wsparcia aktywności to m.in. 
umieszczenie tabliczek informujących (np. plac zabaw dla dzieci do lat 14, 
regulaminy korzystania z określonych miejsc), znaków (np. zakaz wpro-
wadzania psów, zakaz gry w piłkę), oznaczenie miejsc parkingowych 
(np. parking dla mieszkańców określonego bloku) lub zamontowanie 
zapór parkingowych. Należy tu zakwalifikować też takie elementy jak 
odpowiednia liczba koszy na śmieci, miejsc parkingowych czy przejść 
dla pieszych oraz ich stosowne rozmieszczenie (niedopuszczanie do 
powstania tzw. dzikich ścieżek), adekwatne do potrzeb mieszkańców 
architektoniczne elementy dodatkowe, np. plac zabaw dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, boisko do gry w piłkę dla starszych dzieci czy też ska-
tepark dla młodzieży. Stworzenie warunków wspierających aktywność 
mieszkańców nie tylko ułatwia zarządzanie danym terenem i przyczynia 
się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, ale także kształtuje poczucie 
odpowiedzialności za dany teren i wpływa na identyfikowanie się z nim.

Ilustracja 17, 18, 19, 20. Przykłady wsparcia aktywności

Źródło: fotografie własne.

nas… gabaryty!; Zieleń pod kontrolą, „Nasze Grenadierów. Biuletyn Informacyjny Spół-
dzielni Budowlano-Mieszkaniowej »Grenadierów«” wiosna 2018, nr 1 (33), s. 3 i 7).
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Program CPTED II generacji polega przede wszystkim na stworze-
niu sprawnie działającego środowiska wewnętrznego, zbudowaniu relacji 
pomiędzy użytkownikami przestrzeni i zaktywizowaniu ich działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa. Założenia programu CPTED II generacji są nastę-
pujące:

1)  Spójność społeczna (social cohesion) – polega na stworzeniu spójnej, 
zaangażowanej w sprawy wspólne społeczności, która ma poczucie 
odpowiedzialności za zamieszkały przez siebie teren i troszczy się 
o niego. Celem jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, stworzenie 
możliwości szybkiego wykrycia zagrożenia i efektywne wypełnianie 
zadań programu CPTED I generacji (np. obserwacja). Sposobem 
stworzenia spójności między sąsiadami są m.in. spotkania dyskusyjne, 
na których omawiane są problemy społeczności lokalnej, partycypacja 
mieszkańców w gospodarowaniu budżetem wspólnoty czy organiza-
cja życia na danym terenie, np. powierzenie jednej osobie sprzątania 
klatki schodowej, a innej dbania o zieleń.

Ilustracja 21 i 22. Przykłady działań na rzecz spójności spo-
łecznej

Źródło: Materiały bezpłatne  65 pozyskane z Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla 
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oddział przy ul. Majdańskiej 5.

65  Ulotka zachęcająca do oddania głosu w  ramach programu „Budżet partycypacyjny” 
na inicjatywy lokalne w postaci przeznaczenia środków finansowych na nowe książki, 
nowe regały na książki oraz organizację spotkań autorskich w  Bibliotece Publicznej 
im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oddział przy 
ul. Majdańskiej 5 oraz egzemplarz bezpłatnej gazety miesięcznika mieszkańców war-
szawskiego Grochowa i  okolic „Grochów. Wiadomości Sąsiedzkie” czerwiec–lipiec 
2018, nr 64.
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2)  Łączność (connectivity) – oznacza pozostawanie w kontakcie z sąsia-
dami, zarządcami budynków, mieszkańcami sąsiednich osiedli oraz 
tworzenie formalnych lub nieformalnych grup społecznych. Ma 
służyć stworzeniu sieci wymiany informacji (np. o zagrożeniach), 
wzrostowi poczucia bezpieczeństwa i zmniejszeniu poczucia zagro-
żenia (np. prośba do sąsiada o przypilnowanie mieszkania na czas 
wyjazdu). Łączność można stworzyć poprzez organizowanie wspól-
nych przedsięwzięć (np. zbieranie pieniędzy na nowe ławki na osiedlu), 
prowadzenie tablic ogłoszeniowych (które informują o numerze tele-
fonu zarządcy budynku, dzielnicowego, spółdzielni mieszkaniowej), 
zaprojektowanie strony internetowej osiedla 66 czy organizowanie 
lokalnych zebrań mieszkańców.

Ilustracja 23, 24. Kolejne przykłady działań na rzecz spójno-
ści społecznej 67

Źródło: fotografie własne.

66  Strona internetowa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Grenadierów” w Warsza-
wie: https://sbm-grenadierow.com.pl/ (dostęp: 20.06.2018).

67  Z lewej strony plakat zachęcający mieszkańców osiedla Grenadierów do uczestnictwa 
w otwartej debacie z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Biura Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędu Dzielnicy Praga-Południe w War-
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3)  Kultura wspólnoty (community culture) – zakłada stworzenie wspól-
noty zaangażowanej w życie sąsiedzkie, pozostającej w łączności 
i spędzającej razem czas, np. na osiedlowych rozgrywkach piłki nożnej, 
spotkaniach szachowych, otwarciu osiedlowego klubu młodzieżowego. 
Zakłada wspólne korzystanie z przestrzeni osiedla i zaangażowanie 
wielu osób, także dzieci i  ludzi starszych. Ma na celu zbudowanie 
poczucia dumy z bycia przynależnym do danej wspólnoty, co prze-
kłada się na chęć działania na rzecz dobra wspólnego, zwiększenie 
potrzeby dbania o wspólny teren, a w efekcie wytworzenie spraw-
nie zorganizowanej grupy sąsiedzkiej zdolnej do reakcji w sytuacji 
zagrożenia.

Ilustracja 25, 26. Przykłady kultury wspólnoty 68

Źródło: Fotografie własne.

4)  Próg wydolności (treshold capacity) – oznacza zachowanie stanu rów-
nowagi na danym terenie, czyli sytuacji, w której wszystkie elementy 
organizacji mogą działać zgodnie z przeznaczeniem i pozostać spójne. 
Polega na niedopuszczaniu do sytuacji, w której zabezpieczenia przez 
zagrożeniem przestają odgrywać swoją rolę, jak np. przeludnienie lub 
niedostateczne zaludnienie osiedla, znaczna przewaga mieszkańców 

szawie pod hasłem „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”. Współorganizatorem 
wydarzenia jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów” w Warszawie. 
Z prawej informacje dotyczące nieruchomości posadowionej przy ul. Fundamentowej 
45/47 w Warszawie, zamieszczone na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku.

68  Przykłady ogłoszeń dotyczących cyklicznych kursów organizowanych przez Spółdziel-
nię Budowlano-Mieszkaniową „Grenadierów” w Warszawie – Klub „Magia”: warszta-
tów malarskich dla dorosłych (z  lewej) oraz kursu języka angielskiego dla seniorów 
(z prawej).
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w podeszłym wieku, utrzymywanie niesprawnych mechanizmów 
zabezpieczających (np. niesprawny monitoring, popsute bariery, kraty 
na klatkach schodowych z uszkodzonymi zamkami, pozostałości po 
rozebranych ogrodzeniach).

Ilustracja 27, 28. Przykłady elementów wpływających na próg 
wydolności

Źródło: fotografie własne.

Podsumowanie
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Zapewnie-
nie bezpieczeństwa swoim obywatelom należy do priorytetowych zadań 
państwa. Państwowe organy rządowe i samorządowe powinny współpraco-
wać z podmiotami prywatnymi, aby jak najskuteczniej eliminować ryzyko 
pokrzywdzenia kogokolwiek przestępstwem.

Jednym z aspektów bezpieczeństwa jest poczucie braku zagrożenia 
we wspólnocie lokalnej, czyli w miejscu zamieszkania. Program CPTED 
polega na projektowaniu przestrzeni w taki sposób, aby poprzez podprogowe 
oddziaływanie na potencjalnego sprawcę zniechęcić go do ataku. Założenia 
projektu są oparte na dwóch filarach: jeden dotyczy technicznych aspek-
tów projektowania przestrzeni, a drugi zaangażowania wspólnoty lokalnej 
w kolektywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spraw-
nie działającej sieci zdolnej do reagowania na pojawiające się zagrożenia.

Aby program CPTED był skuteczny, niezbędna jest koordynacja pracy 
funkcjonariuszy policji, specjalistów z różnych dziedzin oraz zaangażowanej 
w poprawę bezpieczeństwa lokalnego wspólnoty mieszkańców.

Program CPTED stanowi alternatywę wobec budowania zamkniętych 
osiedli. Jednocześnie może on pomóc zredukować lęk przed przestępczością 
w miejscu zamieszkania i pozytywnie wpłynąć na ocenę bezpieczeństwa lokal-
nego, a w rezultacie także poprawić jakość życia mieszkańców na danym terenie.
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Z  przykładów realizacji założeń programu CPTED zastosowanych 
w organizacji osiedla Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Grenadierów” 
w Warszawie można wysnuć wniosek, iż prewencja kryminalna poprzez 
umiejętne projektowanie przestrzeni staje się coraz bardziej dostrzegalna 
na terenach polskich osiedli.
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