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SOCIO-EKONOMICKÉ POZADIE GENÉZY 
HOSPODÁRSKEJ SFÉRY V RAKÚSKO- 

-UHORSKU NA PRELOME 18. A 19. STOROČIA

SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND OF THE GENESIS OF 
ECONOMIC SPHERE IN THE AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE 

AT THE TURN OF 18TH AND 19TH CENTURIES

Peter Čajka*
Juraj Kalický  **

ABSTRACT
The article is aimed at giving an insightful unique perspective on the birth 
and historical development of the Slovak economy and economic rela-
tions in the 18th and the beginning of 19th century as still being the part of 
the erstwhile Austro-Hungarian Empire. The main goal of the study is to 
point to the attempts for solution of existantial and fundamental social and 
economic country´s issues during the particular revolutionary periods and 
stages when being progressively incorporated into the modern European 
system of that time via the switch from the agricultural-craft character to 
a higher industrial economic level, simultaneously changing then condi-
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tions for further development of the Slovak national political movement 
and social development of the society within the respective region.

KEY WORDS
social-economic backwardness, economic boost, national market, industrial 
infrastructure, conservative-liberal tendencies

ÚVOD
Hospodársky systém je spôsob organizácie a stupeň vyspelosti hospodár-
stva, pre ktorého vývoj sú dôležité vonkajšie podmienky (veľkosť domáceho 
trhu, surovinové zdroje, geografická poloha krajiny, etc.), ako aj vnútorné 
podmienky (organizačné rámce, forma vlastníctva výrobných prostriedkov, 
formy štátnych intervencii), t.j. podmienky, ktoré sú v úzkom prepojení na 
politický systém. Pre klasifikáciu hospodárskych systémov zohrávajú kľú-
čovú podmienky ako: stupeň rozvoja výrobných faktorov (pracovná sila, 
stupeň industrializácie, technologická úroveň), forma vlastníctva, t.j. vlast-
níctvo štátne, družstevné alebo súkromné. V neposlednom rade je to forma 
rozhodovacích procesov, hierarchia hodnôt, ktorými sú hospodársky rast, 
stabilita, udržanie pozície v rámci hospodárskej súťaže 1.

Habsburská monarchia v začiatkoch protinapoleónských vojen prežívala 
vojnovú konjunktúru. Na Slovensku sa prejavila predovšetkým v poľnohospo-
dárstve, čo však spôsobilo násilné odoberanie poddanskej pôdy a na druhej 
strane, zvyšovanie poddanských povinnosti. Napriek zvýšeným príjmom iba 
málo feudálnych vlastníkov modernizovalo svoju hospodárstvo, títo však 
trvali na bezplatnej poddanskej robote. Konjunktúra sa prejavila aj v železiar-
stve, pričom polovicu uhorskej produkcie zabezpečovali podniky v Gemeri, 
ale významnú aj železiarne na Pohroní a východnom Slovensku. Vojnová 
konjunktúra spôsobila posledný rozkvet cechovej výroby a s ním spojeného 
kupectva. Bol to aj zlatý vek domáckej výroby a podomového obchodu, ako 
základne vzniku slovenskej maloburžoázie a jej inteligencie, ktorá sa stala 
vedúcou silou spoločenských pohybov v prvej polovici 19 storočia.

OSVIETENSKÉ REFORMY A HOSPODÁRSKA KONJUNKTÚRA
Napriek osvietenským reformám koncom 18. storočia a hospodárskej kon-
junktúre začiatkom 19. storočia nedošlo na území Uhorska k vytvoreniu 
národných ekonomík a národných štátov. Preto národoobrodenecká inteli-

1  K. Žaloudek, 1999. Encyklopedie politiky. Libri, Praha 1999. ISBN 80-85983-75-3, s. 150–151.
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gencia za faktor zjednotenia viac považovala jazyk. Ako jednu z kľúčových 
postáv by sme tu mohli spomenúť Jozefa Ignáca Bajzu (1755–1836). V kra-
jine po štátnom bankrote v r. 1811 bolo potrebné predovšetkým riešiť ťažkú 
hospodársku situáciu. Keď uhorský snem v r. 1811–1812 odmietol znášať 
polovicu štátneho dlhu monarchie, panovník ho rozpustil a nezvolal na 
celých trinásť rokov.

Júlová revolúcia vo Francúzsku v roku 1830 povstanie šľachty na východ-
nom Slovensku v r. 1831 vynútili hľadanie hlbokých východísk z hlbokej krízy 
feudálnych výrobných a spoločenských vzťahov aj v Uhorsku. Toto hľadanie 
vyústilo do reformných snáh popredného uhorského aristokrata Š. Séčeniho 
(1791–1860). Navrhol uskutočniť reformy najmä v oblasti feudálnej držby, 
zrušením zákazu scudzenia šľachtickej pôdy a oslobodenia roľníkov z pod-
danskej závislosti. Pre preniknutie kapitalistických prvkov do výroby mala 
mať mimoriadny význam daňová reforma a zavedenie úveru. Svoje názory 
rozviedol v dielach Hitel (1830) a Világ (1831), ktorých recenziu uverejnil aj 
Ľudovít Štúr. Autor vo svojom diele za kľúčový problém uhorskej ekonomiky 
pokladal nedostatočný prílev zahraničného kapitálu, t.j. zahraničných úverov. 
Vo svojom druhom diele poukázal na silné feudálne prežitky najmä mnohé 
bariéry spojené so zaostalým stoličným systémom, ktorý však stredná šľachta 
pokladala za poslednú záchranu pred silnejúcim viedenským centralizmom 
a hnutím poddaných.

ROZDELENIE HABSBURSKEJ MONARCHIE – EKONOMICKÉ 
DOPADY A POTREBA REFORIEM
Pre obdobie slovenského národného obrodenia, predovšetkým v jeho 
prvej fáze v r. 1780–1820, bolo príznačný úpadok feudalizmu a prvé pokusy 
o nástup kapitalistických pomerov, čo malo byť sprevádzané s tendenciou 
postupnej premeny rodiacej sa slovenskej národnosti na moderný národ. 
Práve vývoj slovenskej národnosti bolo výrazne determinovaný nízkym 
stupňom hospodárstva a občiansko-spoločenskou zaostalosťou. Jedným 
z kritických momentov v plánovanom hospodárskom a spoločenskom 
vývoji bol fakt, že Slovensko ako také v rámci Uhorska nepredstavovalo 
vyhranený administratívno-politický celok. V čase rozdelenia habsbur-
skej monarchie na dve časti roku 1867, t.j. duálny štát Rakúsko a Uhorsko, 
mali oba štáty niekoľko spoločných charakteristík: panovníka, ministerstvo 
financií, zahraničia a vojny. Ostatné politické a hospodárske záležitosti si 
spravovali samostatne. Pre Slovákov znamenal dualizmus nielen obdobie 
národnostného útlaku, ale aj prehlbovanie rozdielov medzi oboma časťami, 
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pretože Uhorsko bolo na 60% poľnohospodárskou krajinou. Nepriaznivé 
hospodárske a politické pomery nútili mnohých Slovákov vysťahovať sa za 
prácou do zahraničia. Do roku 1914 odchádza z Uhorska pol milióna oby-
vateľov. V takomto stave bolo Rakúsko – Uhorsko zastihnuté 1. svetovou 
vojnou, ktorá vypukla 28 júna 1914.

Tereziánske reformy reflektovali politické usporiadanie v rámci 
rakúsko-uhorského dualizmu. Plány cisára Jozefa II (1741–1790) túto skutoč-
nosť brali na vedomie oveľa menej a zjavne smerovali k užšiemu začleneniu 
Uhorska do sústavy zemí celej habsburskej monarchie. Je však možné od 
konca 18. storočia pozorovať isté opačné tendencie, keď umŕtvenie osvietenec-
kého reformizmu znovu prevážilo snahy o zdôraznenie uhorskej svojbytnosti 
a vytvorenie moderného uhorského štátu ako nezávislého subjektu politickej 
moci. Vedľa snahy o zdôrazňovanie nacionálne maďarského obsahu uhorskej 
štátnosti hrali veľkú úlohu tiež pokusy o riešenie naozaj vážnych sociálnych 
a hospodárskych otázok krajiny. Na rozdiel od českých a rakúskych krajín, si 
celé Uhorsko vrátane Slovenska v omnoho väčšej miere zachovávalo poľno-
hospodársko-remeselnícky charakter s pomerne stabilizovanou spoločenskou 
štruktúrou. Okrem niekoľkých magnátskych rodov nielenže pretrvával, ale 
dokonca evidentne rástol počet slobodných drobných a stredných šľachticov. 
Tieto pomerne značne početné vrstvy slobodného obyvateľstva ovplyvňovali 
život jednotlivých komitátov – kráľovských žúp a stávali sa nositeľom ako 
konzervatívnych, tak aj liberálnych tendencii. Takže práve v takého sociál-
no-politické prostredie, a nie meštiacke predstavovalo korene novodobej 
uhorskej politiky. V prvej polovici 19. storočia sa počet obyvateľov zvýšil 
a dosiahol číslo takmer 2,3 milióna. Tomuto priaznivému populačnému 
vývoju nezodpovedal ani zďaleka nezodpovedal rozvoju hospodárstva 2.

Rakúsko-uhorský dualizmus z roku 1867 podstatne mení podmienky 
ďalšieho rozvoja slovenského národného hnutia, a tým na dlhšie obdobie 
znemožňuje ďalšie možnosti uskutočnenia užšej kultúrnej či politickej čes-
ko-slovenskej vzájomnosti. Aktivity národné hnutia sú tak výlučne odkázané 
na tzv. prirodzenú pôdu uhorského štátu. Všetky predstavy, ktoré sa týkali 
panslavizmu alebo austroslavizmu v rokov 1848 a 1849, sa v období reštau-
rácie štátneho politického systému v priebehu 50 rokov javia ako značne 
politicky nereálne. Slovensko sa tak nestáva samostatným Okolím, skôr 
okrajovým územím, a to ako v politickom, tak aj hospodárskom zmysle slova. 

2  O. Urban, 1991. České a slovenské dějiny do roku 1918. Nakladatelství Svoboda, Praha 1991. 
ISBN 80-2050193-2, s. 153.

Peter Čajka, Juraj Kalický
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Ťažisko štátneho života ostáva v centre Uhorska, a to predovšetkým v jeho 
hlavnom meste Budapešti – centrum politického a kultúrneho života. Toto 
centrum v tom čase úspešne plní funkciu komerčného a výrobného centra 
celého Uhorska, čim vytvára konkurenčné miesto s druhým centrom monar-
chie –Viedňou. Ak vezmeme do úvahy dovtedy existujúce tradície remesiel 
a manufaktúrnej výroby, surovinovú základňu, možnosti dopravy, potenciál 
kvalifikovaných pracovných síl, priebeh priemyselných zmien v prvej polo-
vici 19. storočia, dôjdeme k záveru, že vývoj a priebeh priemyselnej revolúcie 
bol v Rakúsko-Uhorskej monarchii aj vďaka zaostávaniu v slovenskej časti 
monarchie značne nerovnomerný.

INDUSTRIALIZAČNÉ VLNY A SNAHY O ELIMINÁCIU 
EKONOMICKÝCH ROZDIELOV MEDZI ČESKOU A SLOVENSKOU 
ČASŤOU MONARCHIE
Nová vlna industrializácie zasiahla Slovensko oveľa menej v porovnaní s čes-
kými krajinami. Z technického, ako aj ekonomického hľadiska, bola úroveň 
výroby do značnej miery stále na úrovni cechovej a remeselníckej výroby. 
S výnimkou Bratislavy a Košíc vznikajú len výnimočne väčšie výrobné pod-
niky prevažne v potravinárstve ako cukrovary na juhozápadnom Slovensku, 
drevárska výroba, výroba papiera a celulózy. V tom čase už tradičné posta-
venie si zachováva slovenská banská ťažba a hutnícka výroba, aj keď okrem 
moderného spôsobu výroby v Podbrezovej, prevládal starý spôsob železiar-
skej výroby. Dostatočne bohaté zdroje minerálneho uhlia sú využívané len 
do malej miery a rozvoj ich ťažby nastal až začiatkom 20 storočia. Takmer 
tretina vyťaženej železnej rudy bola vyvážaná napr. do hút na terajšom čes-
kom území, napr. Vítkovice, avšak ťažba drahých kovov bola zanedbateľná. 
Signifikantným rysom celkového stavu slovenského hospodárstva bola sku-
točnosť, že v tomto období nevznikol jediný významnejší strojársky podnik. 
Tým, že prevažuje drobná výroba rozložená v rámci celého územia Slovenska, 
nevytvárajú sa vyhranenejšie priemyslové a výrobné oblasti.

S istým omeškaním sa rozvíja tiež moderná doprava a komunikačné 
systémy. So skutočne rozsiahlejšou a plánovitejšou výstavbou železníc sa 
začalo až koncom 60. rokov po dualizme, do r. 1869 bolo na Slovensko cel-
kovo 160 km tratí. V r. 1872 je daná do prevádzky podtatranská magistrála 
z Košíc do Žiliny s prepojením na moravskú železnicu v Bohumíne. V roku 
1872 je spustená premávka na trati z Budapešti cez Zvolen do Vrútok. Je tiež 
dokončený úsek medzi Trnavou a Trenčínom. V r. 1878 začína fungovať 
považská železnica zo Žiliny do Bratislavy. Do roku 1890 je postavené 1500 km 

SOCIO-EKONOMICKÉ POZADIE GENÉZY HOSPODÁRSKEJ SFÉRY…
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tratí, čo je však o mnoho menej ako bol priemer v rámci celého Uhorska 3. 
Napriek týmto faktom trápila krajinu sociálna bieda. V značnom kontraste 
s nevýrazným hospodárskym vývojom je veľmi priaznivá populačná schop-
nosť slovenského obyvateľstva, čo predstavuje viac negatívnu ako pozitívnu 
stránku. Za posledné tri dekády 19. storočia sa na centrálneho Podunajsko 
a Dolnú zem, či kdekoľvek do cudziny, vysťahuje viacej ako pol milióna ľudí.

Prevažne malovýrobný a málo rozvinutý charakter slovenskej ekono-
miky mal svoje sociálne dôsledky. Slovenská robotnícka trieda odchádzala 
v hojnom počte za prácou na Dolnú zem, predovšetkým do Budapešti, kde 
boli zakladané vlastné robotnícke organizácie. Až do 90. rokov 19. storočia 
teda nebolo možné hovoriť o robotníckom hnutí v pravom slova zmysle na 
slovenskom území.

Zmeny štátoprávnej štruktúry a politického systému habsburskej monar-
chie v tretej štvrtine 19. storočia boli neoddeliteľne spojená s výraznými 
zmenami v oblasti hospodárskej. Prvým signálom novej hospodárskej poli-
tiky bolo zrušenie hraníc s Uhorskom v r. 1850 4. Habsburská monarchia tak 
prešla z colného prohibicionizmu k vyváženému colnému ochranárstvu a pre-
lomila bariéry k určitej ekonomickej uzavretosti voči ostatným krajinám 5.

Zákonom zo dňa 26 marca 1850 boli v celej monarchii zriadené obchodné 
a živnostenské komory ako záujmové podnikateľské organizácie s pomerne 
rozsiahlymi možnosťami. Mali právo vyjadrovať sa ku komerčným a poli-
tickým aspektom navrhovaných ďalších zákonných opatrení, k daňovým 
a finančným otázkam, dopravným otázkam – výstavba železníc, mohli 
skúmať vnútorný a vonkajší trh a podávať v tomto ohľade dobrozdanie, 
usporiadať výstavy, propagovať technický pokrok a nové formy podnikania. 
O ich význame svedčí aj fakt, že od 60. rokov dostali tieto komory samostatné 
zastúpenie v zákonodarných zboroch. Na Slovensku ako aj v celom Uhorsku 
boli tieto komory aktivované až po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v r. 1869.

Na konci 19. storočia, vďaka všeobecnej hospodárskej konjunktúre, a to 
aj napriek slabšej ekonomickej základni, koncentrácia výroby a kapitálu 
prebieha aj v Rakúsko-Uhorsku. Vhodne zvolená hospodárska politika 

3  Ibidem, s. 155–156.
4  Do r. 1850 trvala existovala colná hranica medzi Uhorskom a západnou časťou monar-

chie, čím sa nemohol vytvárať spoločný česko-moravsko-slovenský trh, ktorý mohol 
pôsobiť integračne. J. Rychlík, 1997. Češi a  Slováci vo 20. století. Česko-slovenské vzta-
hy 1914–1915. Academic Electronic Press Bratislava a Ústav T.G. Masaryka, Praha, 1997. 
ISBN 80-88880-10-6, s. 26.

5  O. Urban, 1991. České a slovenské dějiny do roku 1918, op. cit., s. 187.
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jednotlivých uhorských vlád prispieva k rýchlemu ekonomickému roz-
voju Uhorska tempom, ktoré do značnej miery predbieha ekonomický rast 
ostatných častí monarchie. Celá výroba železa a ocele v monarchii je kon-
centrovaná do šiestich kartelov patriacich do sféry vplyvu bankového domu 
Rothschild. Zisky bánk v r. 1909–1913 sa zvýšili o 41%. Rakúska a maďarská 
buržoázia pod tlakom nemeckého kapitálu expandovala do priestoru Bal-
kánskeho polostrova, čim chcela riešiť aj vnútropolitické krízy v monarchii 6.

Celková hodnota národného dôchodku v Rakúsko-Uhorskej monarchii 
sa zvýšila od roku 1850 do roku 1913 o niečo viac ako 6,5 krát, kým národný 
dôchodok a jeho hodnota v samotnom Uhorsku stúpol za toto isté obdobie 
viac ako 8,5 krát. Podiel Uhorska na jeho tvorbe národného dôchodku v celej 
monarchii sa tak zvýšil z pôvodných 30 % na 36 %, pričom podiel obyvateľov 
Uhorska v tom čase predstavoval asi 40 % z celkového počtu obyvateľstva 
monarchie  7. Efektivita produktívnejšieho hospodárstva a zvyšujúca sa ekono-
mická činnosť mali svoj dopad tak v celkovom raste objemu a kvality výroby, 
ako aj v podstatnom zvýšení podielu domáceho uhorského kapitálu, keď 
v r. 1880 tvoril len tretinu, kým v roku 1913 už dve tretiny. Avšak slovenský 
priemysel a kapitál participovali na tomto ekonomickom raste len v minimál-
nej miere. Slovensku bolo možné prisúdiť atribút jednej z najpriemyselnejších 
oblastí Uhorska do roku 1918, no v jeho ekonomike bola stále dominantná 
agrárna sféra. Na jednej strane by tu bolo vhodné spomenúť vznik celého radu 
vysoko špecializovaných a moderných priemyselných podnikov, a to fungujú-
cich hlavne na báze miestnych surovinových zdrojov a nerastného bohatstva. 
Na druhej strane však slovenskej industrializácii absentoval parciálny charak-
ter, pretože podniky neboli budované v mestách alebo na dopravných uzloch, 
ale boli lokalizované v závislosti miest surovinových zdrojov.

V rámci Uhorského kráľovstva hospodárske centrum zostávalo naďa-
lej v Podunajskej časti, a to predovšetkým v samotnom hlavnom meste 
Budapešti. Ďalšie centrum kde bola umiestnená väčšina priemyslových pod-
nikov na Slovensku, bola naďalej Bratislava. Tu je možné spomenúť továreň 
Dynamit Nobel, rafinéria nafty Apollo, čokoládovňa – Císársko-kráľovská 
rakúsko-uhorská dvorná továreň na čokoládu bratov Stollwerckocov, Uhor-
ská kráľovská tabaková továreň). V Košiciach to bola Franckova továreň na 
výrobu cigórie, strojáreň K. Polednyaka, keramický a nábytkársky priemysel. 

6  Z. Pástor, 2000. Dejiny Slovenska. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2000. ISBN 
80-8055-269-X, s. 65–66.

7  O. Urban, 1991. České a slovenské dějiny do roku 1918, op. cit.
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V istej miere mali ráz priemyselných miest aj mestá ako Banská Štiavnica 
s tabakovou továrňou a textilkou, mesto Ružomberok s papierňami, textil-
nou výrobou, ďalej Banská Bystrica s nábytkárskym závodom, drevárskou 
a textilnou výrobou, ako aj Žilina so závodom na výrobu súkna a celulózou. 
V ostatných mestách slovenskej časti monarchie z celkového počtu 40 štatu-
tárnych slovenských miest, celkom prevládal predovšetkým tradičný spôsob 
remeselnej výroby. Štatisticky Približne jedna pätina priemyselnej výroby 
Slovenska tak pripadala Bratislavskej župe, jedna osmina župe Spišskej, po 
na Zvolenskú a Gemerskú župu predstavovali po jednej desatine. K najza-
ostalejším industrializovaným oblastiam so zanedbateľnou priemyselnou 
výrobou patrili župy Oravská, Šarišská a Zemplínska.

Významnú súčasť slovenskej ekonomiky predstavovala spomínaná ťažba 
nerastných prírodných surovín, ktorá po roku 1890 zaznamenala nový roz-
voj. Po desaťročnom stagnačnom období, kedy sa ťažba zvyšovala len veľmi 
pomaly, vzrástla v rozmedzí rokov 1890 – až 1910 viac ako 2,5 krát. Trvalú 
stagnáciu a po roku 1900 dokonca absolútny pokles zaznamenala aj výroba 
surového železa a ďalších hutníckych materiálov. Preto bolo logické, že takmer 
dve tretiny slovenskej rudy sa v posledných rokoch pre prvou svetovou vojnou 
vyvážalo. S výnimkou väčších železničných opravárenských dielní v Košiciach, 
Zvolene a Bratislave, no hlavne vo Vrútkach a niektorých menších závodoch, 
ktoré vyrábali a opravovali poľnohospodárske stroje a náradie, chýbalo na 
slovenskom území prakticky strojárstvo ako také. Podstatnejšími zmenami, 
predovšetkým v úrodných oblastiach juhozápadného a z časti východného 
Slovenska, prešla poľnohospodárska výroba, a to s použitím nových tech-
nológii a efektívnejším obhospodarovaním v pomerne krátkom časovom 
rozmedzí dvoch dekád zvýšili hektárové výnosy obilnín dvakrát a niektorých 
plodín dva až štyrikrát. To sa prejavilo markantne v slovenskom cukrovar-
níctve, ktoré od konca storočia takmer strojnásobilo celkový objem výroby. 
Rastúca spotreba sa prispôsobovala tiež v štruktúre živočíšnej výroby, kde 
rástli počty bravčového a hovädzieho dobytka. Do konca 19. storočia bola na 
slovenskom území dobudovaná základná železničná sieť a zároveň bola v roz-
siahlejšom miere zahájená výstavba spojovacích a miestnych dráh. Celková 
dĺžka železničných tratí dosiahla do prvej svetovej vojny takmer 3500 km, no 
predstavovala však asi len jednu sedminu diaľky všetkých železníc v Uhorsku.

Celkovo je možné ekonomický vývoj Slovenska na prelome 19. a 20. sto-
ročia charakterizovať ako málo dynamický. Napriek počtu zamestnaných 
v poľnohospodárstve radikálne poklesol a spôsobil dokonca zníženie zamest-
nanosti o zhruba 93 000 osôb, čo znamenalo o niečo viac ako 8 %, pričom 
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zostávali ešte stále dve tretiny obyvateľstva závislé na agrárnom spôsobe 
výroby. Vzhľadom k relatívne nízkej koncentrácii poľnohospodárskej výroby 
na Slovensku pracovali na začiatku 20. storočia len štyri podniky s viac ako 
1 000 zamestnancami, a vzhľadom k prevažnému remeselníckemu rázu 
výroby, nebol príliš zastúpený ani továrenský proleteriát.

Tab. 1. Aktívni pracujúci – proleteriát na Slovensku v r. 1869 
a 1900

Poľnohospodárstvo priemysel,  
remeslá 

obchod 
doprava

obchod 
doprava Celkovo

miliónov % miliónov % miliónov % miliónov % miliónov %

1869 0,845 80,9 0,142 13,7 0,023 2,2 0,033 3,2 1,043 100

1900 0,649 68,3 0,217 22,8 0,053 5,6 0,031 3,3 0,950 100

Zdroj: O. Urban. 1991 České a slovenské dějiny do roku 1918. Nakladatelství Svoboda, Praha 
1991. 287 s. ISBN 80-2050193-2, s. 224.

KONIEC 1. SV. VOJNY – BOOM SLOVENSKEJ EKONOMIKY
Aj keď hospodárska situácia v povojnovom Slovensku nebola najlepšia, 
s vytvorením jednotného spoločného československého trhu isté straty pre 
slovenský trhy boli vyvážené väčším hospodárskym priestorom. Postavenie 
hornatého bolo iné Slovenska v kontraste s rovinatou maďarskou nížinou, 
ktorá dávala omnoho vyššie hektárové výnosy. Preto vznikal v Hornom 
Uhorsku priemysel, ktorý mal saturovať celouhorské potreby. Uhorská 
vláda pristúpila v rámci vlastného trhu k budovaniu premyslenej dopravnej 
politike. Centrum železničnej siete bola Budapešť s odkiaľ viedla lúčovitým 
spôsobom železničná sieť k hraniciam ríše 8. Stav dopravnej železničnej 
siete sa vyznačoval nedostatkom hustoty železničných tratí smerujúcich 
predovšetkým zo severu na juh smerom k odbytiskám. Vzhľadom na horské 
masívy a reliéf Slovenska bolo nedostatočné prepojenie medzi jednotli-
vými župami na slovenskom území. Tento fakt predstavoval nemožnosť 
miestneho celoslovenského trhu. Vznikom ČSR, oddelením Slovenska od 
Maďarska, sa situácia zmenila. Došlo k oddeleniu československej meny od 

8  J. Rychlík, 1997. Češi a Slováci vo 20. století…, op. cit., s. 94.

SOCIO-EKONOMICKÉ POZADIE GENÉZY HOSPODÁRSKEJ SFÉRY…



14

inflačnej rakúsko-uhorskej koruny v r. 1919. V 20. rokoch sa stáva aktuálnou 
otázka nutnosti spolupráce nástupníckych štátov. Slovensko sa tak dostáva 
do jednotného hospodárskeho priestoru s priemyselne vyspelými českými 
krajinami. So štátnou podporou sa začala rozširovať železničná sieť v rámci 
prepojenia českej a slovenskej časti 1. ČSR 9.

Ak oblasť trianonského Maďarska bola pred r. 1918 odbytiskom pre slo-
venský priemysel, potom celé Rakúsko-Uhorsko bolo trhom pre výrobky 
českého priemyslu. Keďže došlo k strate obidvoch trhov, znamenalo to, že 
Slovensko spolu s Podkarpatskou Rusou sa stalo náhradným odbytiskom pre 
český priemysel a prevzalo funkciu agrárnej oblasti, ktorú do predtým plnila 
v Uhorsku „dolná zem”. Na Slovensku sa predávalo asi 13–17% exportnej pro-
dukcie z českých krajín. Slovenský priemysel si však vyžadoval podporu štátu, 
pretože v konkurencii s českým priemyslom sa nemohol presadiť. V rámci 
racionalizácie priemyselnej výroby došlo k likvidácii 200 závodov, ktoré 
zamestnávali cca štvrtinu predvojnového počtu robotníkov  10. Na druhej 
strane je nutné spomenúť, že povojnové obdobie znamenalo aj rozvoj nie-
ktorých priemyselných odvetví a ich podnikov. Jednalo sa o stavebníctvo, 
ťažbu a spracovanie dreva, ťažba mangánu.

ZÁVER
Ako pojednáva článok, hlavný predpoklad národnej autonómie a samotnej 
existencie štátu vyžaduje funkčnosť hospodárskeho systému, istú mieru jeho 
efektívnosti, alebo prinajmenšom rozvinutý poľnohospodársky systém, ktorý 

9  Po vzniku ČSR bolo treba radikálne zmeniť smerovanie železníc. Vyžadovalo to roz-
siahle úpravy a výstavbu nových tratí z východu na západ. Spojenie medzi českými kra-
jinami a  Slovenskom zabezpečovali okrem Košicko-bohumínskej trate len trať Brati-
slava–Kúty–Břeclav a vlárska dráha T. Teplice–Brno naliehavou úlohou v doprave bolo 
utvorenie prevádzkovo-technickej jednoty železničnej siete v ČSR, čo si vyžadovalo 
najmä úpravy a výstavbu železničnej siete na Slovensku. Rozsiahly železničný stavebný 
program sa začal pripravovať začiatkom roka 1919 a nadobudol platnosť 30 marca 1919. 
Na Slovensku sa malo postaviť z pätnástich plánovaných tratí až jedenásť. Železničnú 
sieť mali doplniť tak, aby sa vytvorila stredoslovenská magistrála, ktorá by odľahčila 
Košicko-bohumínsku trať a  vytvorila ďalšiu dopravnú líniu. Samotné stavebné práce 
v  r.  1923 nezohľadnili prioritné záujmy Slovenska, ktoré železničný program predpo-
kladal, ale prioritou sa stali záujmy ministerstva národnej obrany a spojenie s českými 
krajinami. N. Krajčovičová, 2009. Slovensko na ceste k demokracii. Prodama, Bratislava, 
2009. 268 s. ISBN 978-80-89396-01-6, s. 33–34.

10  Ľ. Lipták, 2011. Slovensko v dvadsiatom storočí. Kalligram, Bratislava, 2011. ISBN 978-
80-8101-518-2, s. 110.
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je, v istých momentoch, rovnako kľúčovým faktorom. Rodiaci sa štát ako 
entita teda závisí od efektivity hospodárstva, stupeň ktorej má následne vplyv 
na zrod národných dejateľov a hnutí, ako aj na následnú tvorbu a genézu 
politických strán. Hospodárska zaostalosť Rakúsko-Uhorskej monarchie 
zapríčinená nerovnomerným vývojom kapitalizmu v Európe, no predo-
všetkým slovenskej časti v rámci Uhorska, vplývala na politické myslenie, 
konzervatívne ideológiu, ktorá bola čiastočne zmenená do viac progre-
sívnej línie práve vývojom trhu v rámci česko-slovenskej časti monarchie, 
a to aj vďaka národnému hnutiu v týchto častiach monarchie. Práve tieto 
dva elementy a ich vzájomná interakcia t.j. národné hnutie a ekonomický 
rozvoj, je možné označiť aké hlavné hybné elementy socio-ekonomického 
rozvoja slovenskej časti v rámci monarchie, 1. ČSR a jej významu pre celý 
stredoeurópsky región.
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SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO 
W POLSCE – PRAKTYKA STOSOWANIA

ELECTRONIC SUPERVISION SYSTEM IN POLAND – 
PRACTICE OF APPLICATION

Katarzyna Daniel*

ABSTRACT
Writing this article has been taken due to the problem of applying the pen-
alty of imprisonment in the electronic supervision system in practice since 
the introduction of the Act on electronic surveillance (2007). In Poland 
the use of electronic surveillance system currently only uses about 30% 
of the total provided for serving a penalty in this way, the number of con-
victs. Despite the functioning for 12 years, the still needs to be improved. 
The main two problems are the large number of rejected applications for 
the use of electronic supervision (including also discontinued proceedings) 
and the inferential nature of this system. To investigate the phenomenon, 
qualitative research methods and techniques (individual in-depth inter-
views) and analysis of existing data (content analysis, desk research) were 
used. The author concludes that electronic supervision is a better form of 
imprisonment that serving her in a prison. The infrastructure is prepared 
for serving a penalty in the electronic supervision system by 15 thousand 
convicts, so the problem of not using the possibility of this solution lies 
on the side of penitentiary courts, which grant permission only to every 
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third convicted person. Another important problem is the provisions of 
the Act (for example the nature of the application, not the public nature 
of the proceedings, or consideration of cases only by district courts). 
A conversation with a person who has twice used electronic supervision 
shows how positively it is perceived by convicts in comparison to a stay 
in a prison.

KEY WORDS
electronic supervision, punishment, deprivation of liberty, prison, convicted

ABSTRAKT
Napisania niniejszego artykułu podjęto się z uwagi na istniejący od czasu 
wprowadzenia ustawy o dozorze elektronicznym (2007 r.) problem sto-
sowania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 
w praktyce. W Polsce z systemu dozoru elektronicznego korzysta obecnie 
jedynie około 30% całkowitej przewidzianej do odbywania kary w ten 
sposób liczby skazanych. Pomimo funkcjonowania od 12 lat ustawa wciąż 
wymaga poprawek. Za podstawowe dwa problemy uznaje się dużą liczbę 
odrzuconych wniosków o zastosowanie dozoru elektronicznego (w tym 
również umorzonych postępowań) oraz wnioskowy charakter tego sys-
temu. Do zbadania zjawiska wykorzystano metody i techniki badawcze 
jakościowe (indywidualny wywiad pogłębiony) oraz analizę danych 
zastanych (analiza treści, desk research). Autorka dochodzi do wniosku, 
że dozór elektroniczny jest lepszą formą odbywania kary pozbawienia 
wolności niż odbywanie jej w zakładzie karnym. Infrastruktura jest przy-
gotowana na odbywanie kary w systemie nadzoru elektronicznego przez 
15 tys. skazanych, więc problem niewykorzystania możliwości tego rozwią-
zania leży po stronie sądów penitencjarnych, które udzielają zezwolenia 
jedynie co trzeciemu skazanemu. Kolejny istotny problem stanowią prze-
pisy ustawy (np. wnioskowy, a nie publiczny charakter postępowania czy 
rozpatrywanie spraw jedynie przez sądy okręgowe). Rozmowa z osobą, 
która dwukrotnie skorzystała z dozoru elektronicznego, pokazuje, jak 
pozytywnie odbierany jest on przez skazanych w porównaniu do pobytu 
w zakładzie karnym.

SŁOWA KLUCZOWE
dozór elektroniczny, wykonywanie kary, pozbawienie wolności, zakład 
karny, skazany
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WPROWADZENIE
Więzienie jest miejscem pobytu o charakterze wymuszonej izolacji. To 
szczególnego rodzaju instytucja, która wytwarza specyficzne środowi-
sko społeczne, dalece różne od normalnych warunków funkcjonowania 
człowieka. Podkreślenia wymaga charakter środowiska zamkniętego prze-
strzennie, w którym uniemożliwia się zaspokojenie wielu podstawowych 
potrzeb życiowych i które stanowi źródło zaburzeń zachowania osób tam 
przebywających. Pobyt w więzieniu utrudnia lub wręcz uniemożliwia 
decydowanie o własnej aktywności życiowej oraz ogranicza więzi ze śro-
dowiskiem społecznym. Izolacja więzienna zmusza do przebywania co dzień 
z osobami obcymi, które wywodzą się z różnych środowisk, mają odmienne 
motywy zachowania, czasem zaburzoną osobowość, naruszają przyjęte 
powszechnie normy i wzory zachowań społecznych oraz cechują się różnym 
stopniem demoralizacji. Utrudnia to stworzenie relacji interpersonalnych, 
które pozwoliłyby zaspokajać potrzeby emocjonalne w stopniu dostatecz-
nym. Ponadto osoby skazane na kary krótkoterminowe za popełnienie 
czynów o znikomej lub niskiej społecznej szkodliwości narażone są na nega-
tywne wpływy ze strony więźniów zdemoralizowanych, jak np. konieczność 
podporządkowania się im, szykany czy przemoc fizyczna. Resocjalizacja 
w warunkach izolacji, mająca prowadzić do pozytywnych zmian w zacho-
waniu skazanego, często pozostaje w sprzeczności z założonymi celami 
oddziaływań penitencjarnych i kary pozbawienia wolności. Nierzadko pobyt 
w zakładzie karnym sprzyja powstawaniu i rozwojowi różnego rodzaju 
zachowań i zaburzeń dewiacyjnych 1. Wielu badaczy poszukiwało przyczyn, 
przez które systemy penitencjarne nie spełniały i nadal nie spełniają pokła-
danych wobec nich oczekiwań 2. Philip Zimbardo w 1971 r. przeprowadził 
eksperymentalną symulację więzienia 3 i odkrył jedną z najważniejszych 

1  D. Sarzała, Resocjalizacyjny wymiar dozoru elektronicznego jako nieizolacyjnego mo-
delu wykonywania kary pozbawienia wolności, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2016, 
t. XXXV, z. 2, s. 159–175.

2  H. Eysenck, M. Eysenck, Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak 
się zachowują, Gdańsk 1998, s. 59.

3  Philip Zimbardo wraz z grupą współpracowników przeprowadził stanfordzki ekspery-
ment więzienny (powszechnie znany w  psychologii). W  piwnicach Wydziału Psycho-
logii Uniwersytetu Stanforda utworzono więzienie, w którym zamknięto 24 studentów 
cieszących się zdrowiem psychicznym, wybranych spośród ochotników. Studentów 
podzielono losowo na dwie grupy: więźniów i strażników. Celem eksperymentu było 
pokazanie znaczenia wpływu sytuacji społecznej na zachowanie jednostki. Studenci 
eksperymentu zaczęli wcielać się w przypisane im role. Studenci-strażnicy zaczęli po-
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przyczyn słabości zakładu karnego, a mianowicie nieprawidłową strukturę 
władzy  4.

POJAWIENIE SIĘ DOZORU ELEKTRONICZNEGO – RYS 
HISTORYCZNY
Z uwagi na wady systemów więziennych w latach 60. XX wieku zaczęto 
poszukiwać alternatywnych sposobów oddziaływania na więźniów. Zapro-
ponowano wówczas resocjalizację przy wykorzystaniu elektronicznego 
monitoringu. Miało to zapobiec czterem podstawowym problemom istnie-
jącym dotychczas, czyli problemom związanym z personelem więziennym, 
warunkami fizycznymi więzienia, strukturą organizacyjną, a także negatyw-
nemu wpływowi społecznemu ze strony zdemoralizowanych skazanych 5. 
Idea zastosowania elektronicznego monitoringu do kontroli osób skazanych 
została wprowadzona do literatury przedmiotu po raz pierwszy przez ame-
rykańskiego psychologa Ralpha Schwitzgebela w 1967 r.6. Pierwsze próby 
zastosowania tego rozwiązania w praktyce odbyły się w 1983 r. w stanie 
Nowy Meksyk (w latach 80. realizowano pierwsze programy elektronicz-
nego monitoringu w 21 stanach Stanów Zjednoczonych) 7. W Polsce dozór 
elektroniczny został wprowadzony dopiero w 2007 r. (choć prace nad nim 
rozpoczęto już w 2005 r.) 8 ustawą o wykonywaniu kary pozbawienia wol-
ności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego 9.

stępować brutalnie oraz sadystycznie w stosunku do studentów-więźniów. Pojawiły się 
zachowania patologiczne. W nocy z piątego na szóstego dnia eksperymentu studenci-

-więźniowie wzniecili bunt. Prowadzący zdecydowali się zakończyć eksperyment kolej-
nego dnia, choć przewidziany on był na 14 dni, ze względu na obawę utraty kontroli nad 
sytuacją. Eksperyment doczekał się ekranizacji (w Polsce premiera filmu pt. Cicha furia 
odbyła się w lutym 2007 r.).

4  P.G. Zimbardo, On the ethics of intervention in human psychological research: with special 
reference to the Stanford prison experiment, “Cognition” 1973, no. 2, s. 243–256.

5  Z. Nowacki, Zastosowanie penitencjarne systemu dozoru elektronicznego w ocenie skaza-
nych, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2017, nr 1 (20), s. 147–164.

6  R. Schwitzgebel, Electronic innovation in the behavioral sciences: A call to responsibility, 
“American Psychologist” 1967, no. 22.

7  D. Sielicki, Elektroniczne monitorowanie przestępców – nowoczesna alternatywa pozba-
wienia wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2005, nr 47–48, s. 15.

8  P. Kuzior, System dozoru elektronicznego jako alternatywa dla kary pozbawienia wolności, 
„Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji” 2017, t. 6, z. 5, s. 90–101.

9  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza za-
kładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, Dz. U. z 2007 r., nr 191, poz. 1366.
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Od wielu lat utrzymuje się w Polsce wysoki wskaźnik osób osadzonych 
w zakładach karnych 10. Powoduje to występowanie kolejnych problemów 
godzących w bezpieczeństwo państwa, jak np. brak walorów resocjaliza-
cyjnych czy wysokie koszty utrzymania. Wobec tego dozór elektroniczny, 
będący środkiem o charakterze nieizolacyjnym, stanowi szansę skutecznego 
realizowania celów polityki karnej 11.

Z. Nowakowski stwierdza, że

(…) to właśnie w odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego 
(jak w żadnym innym systemie odbywania kary pozbawienia wolności) 
należy upatrywać okoliczności sprzyjających procesowi autoresocjali-
zacji. (…) Relacje z sądowym kuratorem zawodowym (wychowawcą 
resocjalizacyjnym) mogą stanowić okazję do organizowania doświad-
czeń uczących i ukierunkowania procesów umysłowych skazanego. 
Kurator może się przyczyniać do twórczego poszukiwania przez ska-
zanego jego indywidualnej drogi życiowej. Przestrzeganie określonych 
przez sąd ograniczeń czasowych i przestrzennych odbywania kary 
pozbawienia wolności wymaga od skazanego zdyscyplinowania oraz 
samokontroli. Postępowanie w  sytuacjach wymykających się spod 
kontroli, np. w przypadkach losowych, kiedy to skazany nie może 
na czas dotrzeć do wyznaczonego przez sąd miejsca odbywania kary 
pozbawienia wolności, wymaga od niego samodzielności i właściwego 
pokierowania swoim zachowaniem. (…) Pobyt w miejscu odbywania 
kary stanowi sposobność do kształtowania relacji z osobami bliskimi 
oraz radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami (…) 12.

Z kolei Paweł Artymionek w odniesieniu do systemu dozoru elek-
tronicznego pisze, że „nie ma lepszego sposobu na odciążenie zakładów 

10  Wskaźnik zaludnienia zakładów karnych i  aresztów śledczych w  Polsce w  ostatnich 
latach wynosił 93,1% (stan na 7.02.2014 r.) i 89,8% (stan na 22.05.2015 r.), zob.: I. Zgo-
liński, Dozór elektroniczny jako instrument polityki karnej. Wybrane uwagi na kanwie 
nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego, „Studia Prawnicze KUL” 
2015, nr  4 (64), s. 89–102, a  następnie 85,5% (stan na 29.02.2016 r.), 89,6% (stan na 
28.02.2017 r.), 90,3% (stan na 28.02.2018 r.) i 90,8% (stan na 1.02.2019 r.), zob.: https://
www.sw.gov.pl/ (dostęp: 6.02.2019).

11  M. Adamczyk, System dozoru elektronicznego w świetle zmian i nowelizacji, „Horyzonty 
Bezpieczeństwa” 2016, nr 2 (1), s. 49–60.

12  Z. Nowacki, Zastosowanie penitencjarne…, op. cit., s. 147–164.
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karnych zapewniającego jednocześnie obniżenie kosztów i resocjalizację 
skazanego” 13. Teodor Szymanowski dostrzega zaś podstawową zaletę tego 
systemu, jaką jest połączenie interesu osób skazanych z celami polityki 
karnej państwa14. Dozór elektroniczny od przebywania w tradycyjnym 
zakładzie karnym odróżnia brak izolacji, specyficznej dyscypliny, przy-
musowej integracji środowiskowej czy destrukcyjnego wpływu na życie 
rodzinne, społeczne 15.

System dozoru elektronicznego stanowi jeden z systemów wykonywania 
kary pozbawienia wolności i polega na kontrolowaniu zachowania skazanego, 
który przebywa poza zakładem karnym. Do sprawowania kontroli służy 
aparatura monitorująca, składająca się z urządzeń elektronicznych, instala-
cji, a także systemów z podzespołami elektrycznymi bądź elektronicznymi 
(nadajnik, elektroniczne urządzenie rejestrujące, centrala monitorowania, 
system komunikacyjno-monitorujący  16) 17. Wyróżnia się trzy rodzaje dozoru 
elektronicznego: dozór mobilny (kontrola bieżącego miejsca pobytu skaza-
nego, niezależnie od miejsca jego przebywania), dozór zbliżeniowy (skazany 
zachowuje określoną minimalną odległość od osoby wskazanej przez sąd) 
oraz dozór stacjonarny  18 (skazany przebywa w określonych dniach tygodnia 
oraz godzinach w miejscu wskazanym przez sąd) 19.

13  P. Artymionek, System dozoru elektronicznego jako nowa forma wykonywania kary po-
zbawienia wolności, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2010, nr 5, s. 104–113.

14  T. Szymanowski, System dozoru elektronicznego w wykonywaniu kary pozbawienia wol-
ności, „Palestra” 2016, nr 6 (702), s. 14–19.

15  K. Mamak, Dozór elektroniczny – rozważania na tle kary pozbawienia wolności, kary 
ograniczenia wolności oraz przestępstwa samouwolnienia (art. 242 § 1 k.k.), „Czasopismo 
Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, nr 3, s. 7–39.

16  Szerzej zob.: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie 
powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektroniczne-
go, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego, Dz. U. 
z 2015 r., poz. 797.

17  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakła-
dem karnym w systemie dozoru elektronicznego, Dz. U. z 2013 r., poz. 915, art. 2 ust. 1–4.

18  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. z 2019 r., poz. 125, 
art. 43b.

19  Rodzaje dozoru elektronicznego wyczerpująco opisują K. Mamak, D. Zając, Dozór elek-
troniczny w świetle nowelizacji prawa karnego, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP 
UJ” 2015, nr 1, s. 127–143.
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WARUNKI ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI 
W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO
Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym 
w systemie dozoru elektronicznego przewiduje możliwość wykonywania 
kary poza zakładem penitencjarnym, jeżeli spełnionych zostanie łącznie 
pięć warunków:

 ‒  orzeczona wobec skazanego kara pozbawienia wolności nie przekracza 
1 roku oraz nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 §2 Ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. z 2018 r., poz. 2077 (recydywa),

 ‒  skazany ma określone miejsce stałego pobytu,
 ‒  pełnoletnie osoby zamieszkujące razem ze skazanym wyraziły pisem-
ną zgodę na umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadze-
nia czynności kontrolnych,

 ‒  wykonywanie kary w tym systemie jest wystarczające dla osiągnięcia 
celów kary,

 ‒  brak jest przeszkód o charakterze techniczno-organizacyjnym, takich jak 
warunki mieszkaniowe skazanego czy przeszkody po stronie podmiotu 
prowadzącego centralę monitorowania lub podmiotu dozorującego 20.
W  przypadku osoby skazanej, która nie rozpoczęła wykonywania 

kary w zakładzie karnym, możliwe jest udzielenie zgody na odbycie kary 
w systemie dozoru elektronicznego, jeśli stopień demoralizacji, względy 
bezpieczeństwa i inne szczególne okoliczności nie przeważą o potrzebie osa-
dzenia tej osoby w zakładzie karnym. W przypadku, gdy osoba rozpoczęła już 
odbywanie kary w zakładzie karnym, istnieje możliwość odbycia pozostałej 
części kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli dotychczasowa postawa 
oraz zachowanie skazanego za tym przemawiają 21. Przed wydaniem zgody na 
odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 
sąd analizuje cechy osobowościowe skazanego, a także rodzaj i charakter 
popełnionego przez niego przestępstwa. Za niezbędną konieczność uznaje 
się odrzucenie wniosków dotyczących skazanych wymagających izolacji. 
Niedopuszczalne jest również, aby osoby cechujące się wysokim stopniem 
demoralizacji, wobec których nie ma przesłanek pozytywnej prognozy, odby-
wały karę pozbawienia wolności w systemie wolnościowym 22.
20  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza za-

kładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, art. 6 ust. 1 w zw. z art. 11.
21  Ibidem, art. 6 ust. 2–3.
22  E. Białowąs, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w ramach systemu dozoru elek-

tronicznego a konstytucyjna zasada równości wobec prawa, „Przegląd Prawa Konstytu-
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W przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wol-
ności w systemie dozoru elektronicznego orzeka sąd penitencjarny, w którego 
okręgu przebywa osoba skazana. Postępowanie wszczynane jest na wniosek 
skazanego lub jego pełnomocnika (obrońcy), sądowego kuratora zawodowego, 
prokuratora bądź dyrektora zakładu karnego. Wniosek z uzasadnieniem i wska-
zaniem okoliczności przemawiających za udzieleniem zgody na odbycie kary 
w tym systemie należy złożyć w formie pisemnej wraz ze zgodą pełnoletniej 
osoby zamieszkującej z osobą skazaną. Sąd penitencjarny wydaje postanowie-
nie w sprawie w terminie 14 dni, licząc od daty wpływu wniosku. Postanowienie 
podlega niezwłocznemu wykonaniu, jeśli zostało wydane na wniosek pro-
kuratora albo prokurator oświadczył, że nie jest przeciwny udzieleniu tego 
zezwolenia 23. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na 
postanowienie sądu penitencjarnego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia 24.

Obowiązki skazanego
Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektro-
nicznego zobowiązana jest:

 ‒  pozostawać w wyznaczonym miejscu we wskazanym przez sąd peni-
tencjarny czasie,

 ‒  udzielać wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykony-
wania nałożonych obowiązków (szczególnie pozostawać w kontakcie 
z kuratorem),

 ‒  nosić nadajnik,
 ‒  dbać o powierzone jej elektroniczne urządzenie monitorujące oraz na-
dajnik (chronić przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, rozłado-
waniem),

 ‒  poddać się czynnościom kontrolnym,
 ‒  odbierać połączenia telefoniczne przychodzące do stacjonarnego urzą-
dzenia monitorującego (jeśli takie jest zainstalowane) 25.
Dodatkowo sąd penitencjarny z urzędu lub na wniosek prokuratora bądź 

sądowego kuratora zawodowego ma możliwość nałożenia na skazanego 
dodatkowych obowiązków 26 wskazanych w art. 72 kodeksu karnego (m.in. 

cyjnego” 2001, nr 1, s. 179–204.
23  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza za-

kładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, art. 38–47.
24  Ibidem, art. 52.
25  Ibidem, art. 8 ust. 1.
26  Ibidem, art. 8 ust. 2.
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obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego, łożenia na utrzymanie innej 
osoby, wykonywania pracy zarobkowej, powstrzymywania się od nadużywa-
nia środków odurzających, poddania się terapii uzależnień lub psychoterapii, 
uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, powstrzymania 
się od przebywania w określonych środowiskach albo od kontaktowania się 
z pokrzywdzonym czy innymi osobami) 27.

Uprawnienia skazanego
Skazany odbywający karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektro-
nicznego ma prawo do oddalenia się ze stałego miejsca pobytu (lub innego 
wskazanego miejsca) na okres nie dłuższy niż 12 godzin dziennie, przy czym 
przedziały czasu w ciągu doby oraz w poszczególnych dniach tygodnia 
określa sąd penitencjarny. Powodami dozwolonego przez sąd oddalenia się 
skazanego mogą być: potrzeba zrobienia niezbędnych zakupów, świadcze-
nie pracy, korzystanie z opieki medycznej, udział w terapii, wykonywanie 
praktyk religijnych, utrzymywanie więzi z rodziną (lub innymi osobami 
uznawanymi za bliskie), sprawowanie opieki nad osobą chorą, niedołężną 
lub małoletnią, komunikowanie się z obrońcą (pełnomocnikiem), kształ-
cenie, zajęcia sportowe czy kulturalno-oświatowe 28.

Czynności organizacyjno-kontrolne
Czynności, które związane są z organizowaniem i kontrolowaniem wyko-
nywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 
wykonywane są przez sądowego kuratora zawodowego, podmiot prowa-
dzący centralę monitorowania oraz upoważniony podmiot dozorujący  29. 
Sądowy kurator zawodowy pomaga w readaptacji społecznej skazanego. 
Celem prowadzonej przez niego kontroli jest wychowawcze oddziaływanie, 
a także zapobieganie powrotowi do przestępstwa 30. Pozostałe podmioty kon-
trolują przestrzeganie przez skazanego obowiązku przebywania w miejscu 

27  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. z 2018 r., poz. 2077, art. 72.
28  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza za-

kładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, art. 10.
29  Szerzej zob.: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. 

w  sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków kar-
nych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego, Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1698.

30  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza za-
kładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, art. 56 ust. 1–3.
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stałego pobytu bądź innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie. 
Ponadto podmioty te rejestrują każde zdarzenie związane z urządzeniami 
monitorującymi (przerwanie łączności, manipulacja ze strony osoby odby-
wającej karę, wyczerpanie baterii), a informacje o nim są archiwizowane 
razem z danymi osobowymi 31. Nadzór nad legalnością, a także prawidło-
wością wykonywania kary sprawuje sędzia penitencjarny  32.

REALIA STOSOWANIA DOZORU ELEKTRONICZNEGO W POLSCE
Zbigniew Nowacki w 2015 r. zbadał grupę 330 skazanych pod kątem ich oceny 
odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. 
Doszedł do wniosku, że karę w tym systemie powinni odbywać przede wszyst-
kim skazani, którzy nie uczestniczą w podkulturze grypserskiej. Po drugie, 
zestawiając ze sobą aspekty izolacji więziennej oraz wolnościowe środowisko 
człowieka, wysnuł wniosek o lepszych uwarunkowaniach autoresocjalizacji 
w tym ostatnim środowisku. Niemniej jednak autor badań przestrzega, że 
pewne aspekty przestrzeni społecznej nie zawsze sprzyjają autoresocjalizacji 33.

Również Najwyższa Izba Kontroli w 2013 r. oceniła pozytywnie (poza 
pewnymi nieprawidłowościami) wprowadzenie systemu dozoru elektronicz-
nego w Polsce. Stwierdzono, że dozór elektroniczny zapewnia niższy stopień 
negatywnych konsekwencji wykonania kary aniżeli izolacja skazanych. 
Ponadto uznano, że stopień dolegliwości oraz kontroli dozoru elektronicz-
nego w porównaniu do dotychczas stosowanych środków probacyjnych jest 
wyższy. Stwierdzono również, że wykonywanie kary poprzez dozór elektro-
niczny pozwala ograniczyć ryzyko deprawacji sprawców przestępstw mniej 
szkodliwych społecznie. Odnotowano także duże korzyści finansowe – wyko-
nywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest 
prawie dwukrotnie tańsze niż odbywanie jej w zakładzie karnym. Dozór elek-
troniczny rozwiązuje dotychczasowe problemy psychologiczno-społeczne 
wynikające z długotrwałej izolacji (tzw. zjawiska prizonizacji i osłabienia 
więzi społecznych). W polskich realiach dozór elektroniczny pozwolił na 

31  Szerzej zob.: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w spra-
wie sposobu archiwizowania oraz sposobu i  trybu usuwania danych osobowych i  in-
formacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego, Dz. U. 
z 2015 r., poz. 800 oraz Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozba-
wienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, art. 59–60.

32  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza za-
kładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, art. 77.

33  Z. Nowacki, Zastosowanie penitencjarne…, op. cit., s. 147–164.
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redukcję liczby skazanych przebywających w zakładach penitencjarnych, lecz 
nie przyczynił się w sposób istotny do zmniejszenia zaludnienia więzień 34.

Złożone wnioski i sposób ich rozpatrzenia
W latach 2011–2017 złożono łącznie 200 761 wniosków o udzielenie zezwole-
nia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, 
a więc o zamianę wykonywania co piątej orzeczonej kary pozbawienia wol-
ności (1 123 954) na środek nieizolacyjny. Najmniej wniosków złożono w 2011 
roku (12 862), natomiast najwięcej w 2017 roku (35 315). W przeciągu 6 lat 
liczba składanych wniosków wzrosła niemal trzykrotnie. W ocenie autorki 
niniejszego artykułu jest to znaczny progres w bardzo krótkim czasie 35. 
Odnotowano także wzrost zainteresowania odbywaniem kary pozbawienia 
wolności w systemie dozoru elektronicznego wśród skazanych, ponieważ 
liczba składanych wniosków w stosunku do orzeczonych kar pozbawienia 
wolności wzrosła z 5,61% w 2011 r. do aż 42,67% w 2017 r. (tabela 1).

Tabela 1. Liczba złożonych wniosków o udzielenie zezwole-
nia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego w latach 2011–2017

Rok Złożone 
wnioski

Skazani na karę do 1 roku  
pozbawienia wolności

Liczba złożonych 
wniosków w stosun-
ku do ogólnej liczby 
skazanych na karę 

do 1 roku pozbawie-
nia wolności

Kara  
bezwzględna

Kara  
w zawieszeniu Ogółem

2011 12 862 26 284 203 078 229 362 5,61%

2012 31 521 25 983 192 313 218 296 14,44%

2013 34 371 26 309 166 788 193 097 17,80%

2014 30 970 23 941 139 391 163 332 18,96%

34  NIK, Informacja o  wynikach kontroli. Wdrożenie i  eksploatacja systemu dozoru elek-
tronicznego oraz realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych w  procesie 
wykonywania kary pozbawienia wolności w tym systemie, https://www.nik.gov.pl/plik/
id,7016,vp,8872.pdf (dostęp: 3.02.2019), s. 7.

35  Wniosek o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 
można złożyć jedynie odnośnie do skazanych na karę do 1 roku pozbawienia wolności. 
Stąd też porównywanie liczby złożonych wniosków do ogólnej liczby skazanych jest 
nieadekwatne. Dane w  tabeli nr 1 dotyczą więc skazanych na karę od 1 miesiąca do 
1 roku pozbawienia wolności w latach 2011–2017.
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Rok Złożone 
wnioski

Skazani na karę do 1 roku  
pozbawienia wolności

Liczba złożonych 
wniosków w stosun-
ku do ogólnej liczby 
skazanych na karę 

do 1 roku pozbawie-
nia wolności

Kara  
bezwzględna

Kara  
w zawieszeniu Ogółem

2015 28 350 22 763 112 675 135 438 20,93%

2016 27 372 30 857 70 812 101 669 26,92%

2017 35 315 31 795 50 965 82 760 42,67%

Suma 200 761 187 932 936 022 1 123 954 17,86%

Źródło: oprac. własne na podstawie https://isws.ms.gov.pl/ (dostęp: 3.02.2019).

Spośród złożonych w  latach 2011–2017 wniosków o  udzielenie 
zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego (200 761) pozytywnie rozpatrzono jedynie 34,6% (69 512): 
najwięcej w 2013 r. (13 289), natomiast najmniej w 2011 r. (jedynie 3 577). Co 
czwarty wniosek był przekazywany innemu sądowi lub pozostawiony bez 
rozpatrzenia, natomiast co piąte postępowanie było umarzane z różnych 
powodów (tabela 2).

Tabela 2. Sposób rozpatrzenia wniosków o udzielenie zezwole-
nia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego w latach 2011–2017

Kryterium 
Rok

Suma
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Złożone wnioski 12 862 31 521 34 371 30 970 28 350 27 372 35 315 200 761
Uwzględnione 

wnioski 3 577 10 438 13 289 11 820 10 065 8 252 12 071 69 512

Nieuwzględnione 
wnioski 2 785 5 233 5 609 5 562 5 463 5 393 7 861 37 906

Wnioski  
pozostawione bez 

rozpatrzenia
2 184 4 526 4 579 3 122 1 989 1 888 2 919 21 207

Umorzone  
postępowania 1 526 4 355 5 825 5 483 7 287 5 583 5 478 35 537



Katarzyna Daniel

28

Kryterium 
Rok

Suma
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Wnioski  
rozpatrzone  

w inny sposób
785 1 843 2 331 1 952 1 835 1 762 2 533 13 041

Wnioski przekaza-
ne innemu sądowi 1 122 2 867 3 194 3 041 3 084 2 954 3 789 20 051

Wnioski pozostałe 
do rozpatrzenia 1 303 3 563 3 107 3 097 1 724 3 262 3 926 19 982

Źródło: oprac. własne na podstawie https://isws.ms.gov.pl/ (dostęp: 3.02.2019).

Biorąc pod uwagę podmioty uprawnione do złożenia wniosku o zezwole-
nie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, 
można zauważyć, że najwięcej, bo aż 184 413, wniosków w latach 2011–2017 
złożyli sami zainteresowani lub ich obrońcy. Najmniej wniosków we wskaza-
nym okresie złożyli prokuratorzy (zaledwie 9). Dużą rolę odegrali dyrektorzy 
zakładów karnych, którzy w sumie złożyli 15 542 wnioski, co daje 7,74% 
wszystkich złożonych wniosków (tabela 3).

Tabela 3. Wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie kary 
pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 
w latach 2011–2017 według składających je podmiotów

Uprawniony 
podmiot

Rok
Suma

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Skazany lub 
jego obrońca 12 089 28 952 30 528 28 119 26 474 25 575 32 676 184 413

Prokurator 0 0 4 0 0 3 2 9
Sądowy kura-
tor zawodowy 94 119 62 32 19 16 20 362

Dyrektor za-
kładu karnego 650 2 373 3 692 2 740 1 810 1 732 2 545 15 542

Inne podmioty 29 77 85 79 47 46 72 435

Źródło: oprac. własne na podstawie https://isws.ms.gov.pl/ (dostęp: 3.02.2019).
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Obecnie w Polsce z systemu dozoru elektronicznego może korzystać 
łącznie 15 tys. osób. Dane na dzień 31.07.2017 r. pokazują, że korzysta z niego 
jedynie 4 435 skazanych, co stanowi niecałe 30% przewidzianej liczby osób 
mogących odbywać karę pod nadzorem elektronicznym.

System posiada także wady, o czym obszernie pisze Robert Pelewicz. 
Wskazuje on m.in. na zbyt izolacyjny charakter kary dozoru elektronicznego 
(powinna się pojawić obok ograniczenia wolności, a nie zamiast pozbawienia 
wolności), zbyt wąskie stosowanie instrumentów probacyjnych oraz brak 
wpływu na poziom prizonizacji 36.

Wykres 1. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności w sys-
temie dozoru elektronicznego w latach 2011–2017

Źródło: oprac. własne na podstawie https://isws.ms.gov.pl/ (dostęp: 3.02.2019).

W  latach 2011–2017 karę pozbawienia wolności w  systemie dozoru 
elektronicznego odbyło 28 372 skazanych: najmniej w 2011 r. (1 992 osób), 
natomiast najwięcej w 2013 r. (4 923), co obrazuje wykres 1. W 2011 r. zwró-
cono się do prezesów wszystkich sądów okręgowych, w których istniała 

36  R. Pelewicz, Czynniki normatywne utrudniające efektywne stosowanie instrumentów 
reakcji karnej w systemie dozoru elektronicznego na tle ostatnich nowelizacji, „Przegląd 
Więziennictwa Polskiego” 2017, nr 95, s. 125–144.
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instytucja dozoru elektronicznego (30 sądów), z prośbą o przesłanie akt 15 
ostatnich spraw zakończonych odmową wydania pozwolenia na dozór elek-
troniczny lub umorzeniem postępowania w tej sprawie. Wysnuto następujące 
wnioski: po pierwsze, jednym z prawdopodobnych powodów, dla którego 
dozór elektroniczny jest stosowany w stopniu mniejszym niż zakładano, jest 
preferowanie przez skazanych ubiegania się o warunkowe przedterminowe 
zwolnienie; po drugie, ustawowe kryteria, na podstawie których orzeka się 
o udzieleniu zgody na dozór elektroniczny, są wysoce ocenne, co uniemoż-
liwia kontrolę odwoławczą decyzji zapadłej w sądzie okręgowym 37.

Wywiad indywidualny
W celu przekonania się, czy system dozoru elektronicznego faktycznie 
działa w praktyce, autorka niniejszego artykułu przeprowadziła wywiad 
z 21-letnim Mateuszem M., który dwukrotnie skorzystał z odbywania kary 
pozbawienia wolności poza murami zakładu karnego. Sąd penitencjarny 
wyraził zgodę na odbycie przez p. Mateusza kary 4 miesięcy pozbawienia 
wolności oraz 6 miesięcy pozbawienia wolności.

K.D.: Czy uważa Pan, że odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie 
dozoru elektronicznego jest lepszą, skuteczniejszą formą niż odbywanie kary 
w sposób tradycyjny, czyli w zakładzie karnym?

M.M.: Odbywanie kary stanowczo jest lepsze na dozorze elektronicz-
nym niż w zakładzie karnym, chociażby ze względu na fakt, iż można 
czas spędzać z rodziną.

Czy w Pana opinii odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego powinno być również dostępne dla osób skazanych na wyższy 
niż 1 rok wymiar kary pozbawienia wolności?

Tak.
Wobec tego, do jakiej wysokości kary pozbawienia wolności orzeczonej wyro-
kiem sądu według Pana można by korzystać z takiego rozwiązania i dlaczego?

Do 3 lat, ponieważ nie każdy, kto dostaje tak wysoki wymiar kary, musi 
być odizolowany od społeczeństwa oraz rodziny.

Czy w Pana opinii odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego jest wystarczającą przestrogą przed popełnianiem kolejnych 
czynów zabronionych?

37  M. Jankowski, A. Kotowski, S. Momot, A. Ważny, Przyczyny niedostatecznego wykorzy-
stywania ustawy o dozorze elektronicznym, Warszawa 2012, s. 10–33.
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Każdy ma swój rozum, więc nieważne, czy ktoś odbędzie karę na dozorze, 
czy za murami więzienia. Jak będzie chciał złamać prawo, to i tak to zrobi.

Jakie są zalety odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego?

Możliwość spędzania czasu z rodziną, ze znajomymi, życie w społe-
czeństwie, nieizolowanie się.

Jakie są wady odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego?

Za mało czasu w ciągu dnia – np. gdy skazany ma pracę trzyzmianową, 
często traci ją, ponieważ przez dozór nie może być ona w pełni wyko-
nywana.

Jak ocenia Pan procedurę wyrażenia zgody na odbywanie kary w systemie 
dozoru elektronicznego?

Za dużo zachodu z tym wszystkim, co wiąże się też z tym, że czasami 
trzeba i długo czekać, lecz w porównaniu do kary w więzieniu lepiej 
poczekać np. ten miesiąc.

Co by Pan zmienił w procedurze wyrażenia zgody na odbycie kary w systemie 
dozoru elektronicznego?

Nie mam zdania.
Co by Pan zmienił w funkcjonowaniu na co dzień z tzw. opaską?

Raczej nic.

PODSUMOWANIE
System dozoru elektronicznego stanowi doskonałą alternatywę dla odbywa-
nia kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Daje osobie skazanej 
możliwość funkcjonowania w społeczeństwie, pracy, rozwoju osobistego 
czy zapewnienia sobie choćby tak podstawowej kwestii jak korzystanie 
z dogodnego dla siebie jadłospisu. Prócz osoby odbywającej karę korzysta 
na tym również jej najbliższe otoczenie (rodzina, znajomi), od którego nie 
jest izolowana, oraz całe społeczeństwo, ponieważ generuje to niemal dwu-
krotnie niższe koszty w porównaniu do odbywania kary w zakładzie karnym.

Autorka niniejszego artykułu dochodzi do wniosku, że dozór elektro-
niczny stanowi lepszą formę odbywania kary pozbawienia wolności niż 
odbywanie jej w zakładzie karnym. Infrastruktura jest przygotowana na 
odbywanie kary przez 15 tys. skazanych, więc problem niewykorzystania 
możliwości tego rozwiązania leży po stronie sądów penitencjarnych, które 
udzielają zezwolenia jedynie co trzeciemu skazanemu. Kolejny istotny pro-
blem stanowią przepisy ustawy (np. wnioskowy, a nie publiczny charakter 



Katarzyna Daniel

32

postępowania czy rozpatrywanie spraw jedynie przez sądy okręgowe, a nie 
rejonowe, które jako pierwsza instancja ustalają wymiar kary; sądy rejonowe 
mogłyby częściej skazywać oskarżonych od razu na dozór elektroniczny 
jako karę wolnościową i ograniczyć orzekanie kar pozbawienia wolności 
do 1 roku). Rozmowa z osobą, która dwukrotnie skorzystała z dozoru elek-
tronicznego, pokazuje, jak pozytywnie odbierany jest on przez skazanych 
w porównaniu do pobytu w zakładzie karnym. Sytuacja ta powoduje, że poja-
wia się potrzeba zmiany przepisów odnośnie do odbywania kary w systemie 
dozoru elektronicznego, która sprawi, że resocjalizacja skazanych przyniesie 
zamierzony efekt, a płynące z tego rozwiązania korzyści finansowe będą 
odczuwalne dla całego społeczeństwa.
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ABSTRACT
This article is the conclusion regarding the participation of the Polish Mili-
tary Contingent in the stabilization mission under the name Iraq Freedom 
in 2003. The issue presented in the article is multidimensional. The aim of 
the article is to show Poland’s participation in the Iraqi Freedom operation 

– 2003. Research methods that help in writing an article are the analy-
sis of sources of literature and articles posted in the Internet. The main 
research questions covered by the article are: what is Poland’s participation 
in the Iraqi Freedom operation? How many Polish soldiers participated in 
this stabilization mission? What is the time frame of the stabilization oper-
ation? What area did the operation take place in? How did the stabilization 
mission end and how Poland’s participation has affected it. The results of 
the considerations indicate that the participation of the Polish Quota was 
very significant in the Iraqi stabilization mission in 2003. Poland appeared 
as a country very professionally trained to participate in such difficult stabi-
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lization missions. In addition to the good training of the armed forces that 
Poland sent, our contingent was very well equipped in terms of atmospheric 
and geographical conditions prevailing in that area.

KEY WORDS
war, weapon, army, mission, military contribution

ABSTRAKT
Niniejszy artykuł zawiera konkluzje dotyczące udziału Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego w misji stabilizacyjnej pod nazwą „Iracka Wolność” 
z 2003 r. Przedstawiona w artykule problematyka jest wielowymiarowa. 
Celem artykułu jest ukazanie udziału Polski w operacji „Iracka Wolność”, 
przeciwko któremu opowiadała się większość społeczeństwa polskiego. 
Metody badawcze pomocne przy napisaniu artykułu to analiza literatury 
i artykułów zamieszczonych w intrenecie. Główne pytania badawcze, na 
które odpowiada artykuł, to: Jaki był udział Polski w operacji „Iracka 
Wolność”? Ilu polskich żołnierzy brało udział w tej misji stabilizacyjnej? 
Jakie są ramy czasowe trwania operacji stabilizacyjnej? Na jakim terenie 
miała miejsce operacja? Jak zakończyła się misja stabilizacyjna i jak wpły-
nął na nią udział Polski? Wyniki rozważań wskazują, iż udział Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w misji stabilizacyjnej w Iraku w 2003 roku był 
bardzo znaczący. Polska pokazała się jako kraj profesjonalnie wyszkolony 
i przygotowany do udziału w tak trudnych misjach. Poza dobrym wyszko-
leniem polski kontyngent był wyposażony w odpowiedni pod względem 
panujących na tamtym terenie warunków atmosferycznych i geograficz-
nych sprzęt.

SŁOWA KLUCZOWE
wojna, broń, wojsko, misja, wkład wojskowy

WPROWADZENIE
W Polsce i za granicą coraz częściej porusza się temat bezpieczeństwa 
militarnego. Jest ono wielowymiarowe i zależy od różnorodnych czynni-
ków. W państwach, których sytuacja wewnętrzna jest trudna i niestabilna, 
poziom bezpieczeństwa jest pod wieloma względami zależny od panują-
cych rządów.

Irak podczas trwania operacji „Iracka Wolność” w 2003 r. zaliczał się do 
takich państw. Panował tam reżim Saddama Husajna. Operacja stabiliza-
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cyjna w Iraku, w której miała wziąć udział także Polska, wydawała się dość 
trudna pod wieloma względami, głównie z uwagi na warunki geograficzne 
i trudny teren dla żołnierzy polskich. Nasza armia pod względem wyszko-
lenia i wyposażenia była bardzo dobrze przygotowana, a rząd wierzył, iż 
wojsko sprawdzi się za granicą w ciężkich warunkach bojowych.

Operacja antyterrorystyczna pod kryptonimem „Iracka Wolność” roz-
poczęła się na początku marca 2003 r. i miała na celu obalenie dyktatorskich 
rządów Saddama Husajna, irackiego polityka i zbrodniarza wojennego, który 
łamał prawa człowieka i obywatela. Propagandowym celem było także prze-
konanie społeczeństwa, iż na terenie Iraku znajduje się broń masowego 
rażenia.

Od początku trwania operacji w Iraku dochodziło do zamachów na 
żołnierzy walczących po stronie amerykańskiej. Po serii zamachów z 2003 
i  2004 roku Amerykanie zostali oskarżeni o niehumanitarne zachowa-
nie wobec więźniów irackich. W 2006 roku osądzono Saddama Husajna 
i wykonano na nim wyrok śmierci (przez powieszenie – 30 grudnia 2006 r.). 
W późniejszych latach Amerykanie realizowali swój cel, którym było szkole-
nie armii irackiej, a następnie wycofali swoje wojska – w 2010 roku ostatnie 
jednostki wojsk amerykańskich przekroczyły granicę Iraku z Kuwejtem 1.

GENEZA OPERACJI „IRACKA WOLNOŚĆ”
Aby w pełni zrozumieć istotę tej operacji stabilizacyjnej, warto na początku 
wyjaśnić pojęcie misji oraz misji/operacji stabilizacyjnej. Misja to zada-
nie do spełnienia realizowane przez specjalnie wyznaczoną do tego grupę 
osób. Misja stabilizacyjna to z kolei misja mająca na celu unormowanie 
sytuacji w kraju ogarniętym wojną. Stany Zjednoczone po zamachach 
terrorystycznych z dnia 11 września 2001 r. podjęły decyzję o interwencji 
militarnej w Iraku mającej na celu uwolnić to państwo od zagrożenia, za 
jakie Waszyngton uznał brutalny reżim Saddama Husajna. Ponadto USA 
podejrzewały dyktatora o posiadanie broni masowej zagłady i o gotowość 
udostępniania jej Al-Kaidzie. Husajn bowiem wielokrotnie pokazywał, 
w jakiej pogardzie ma pokój i prawo międzynarodowe oraz prawa czło-
wieka – np. podczas wojny iracko-irańskiej (1980–1988), kiedy nie wahał 
się użyć broni chemicznej przeciwko irackim Kurdom, którzy w latach 80. 
wywołali kolejne powstanie.

1  D. Kozerawski, Działania wojenne, pokojowe i  stabilizacyjne prowadzone w  warunkach 
szczególnych XX i XXI wieku. Konflikty – doświadczenia – bezpieczeństwo, Toruń 2007, s. 272.
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Do operacji „Iracka Wolność” Amerykanie musieli pozyskać sojuszników. 
Wsparła ich Wielka Brytania, której premierem był wówczas Tony Blair, oraz 
Polska, natomiast Berlin i Paryż były zdecydowanie przeciwne tej interwencji 
zbrojnej. Nie było też żadnych szans na zgodę Rady Bezpieczeństwa ONZ. 
Prezydent George W. Bush uznał jednak, iż wystarczające jest oskarżenie 
Bagdadu o złamanie wcześniejszych rezolucji Rady Bezpieczeństwa, doty-
czących reżimu inspekcji rozbrojeniowych ONZ. Kulminacyjnym punktem 
amerykańskiej kampanii zdobywania sojuszników do ataku na Irak było 
wystąpienie szefa dyplomacji USA Colina Powella na forum RB ONZ z dnia 
5 lutego 2003 roku. Powell twierdził, iż Irak dysponuje bronią masowego 
rażenia. Szef dyplomacji USA powoływał się na informacje wywiadow-
cze oraz na anonimowe źródła, pokazywał też zdjęcia satelitarne i wykresy 
mające uwiarygodnić, iż Irak pod rządami Husajna stanowi bezpośrednie 
zagrożenie dla świata. W odwecie Bagdad zarzucił Amerykanom fabryko-
wanie dowodów, dążenie do manipulowania opinią publiczną oraz szukanie 
pretekstu do zaatakowania Iraku 2.

CZAS I MIEJSCE TRWANIA OPERACJI
Misja stabilizacyjna pod nazwą „Iracka Wolność” została rozpoczęta 
20 marca 2003 r. przez koalicję pod przewodnictwem USA. Początek kon-
fliktu łączony jest z niedostosowaniem się Iraku do licznych rezolucji ONZ 
dotyczących samorozbrojenia, co było powodem zagrożenia w 2002 roku 
Irakowi przez Stany Zjednoczone wypowiedzeniem wojny. Jesienią 2002 r. 
do Iraku udali się inspektorzy ONZ, którzy nie znaleźli żadnych dowodów 
na istnienie tam zakazanych rodzajów broni masowego rażenia. Jednak 
pomimo oporu ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ USA rozpoczęły dzia-
łania zbrojne. Dodatkowym pretekstem, jak już wspomniano, były również 
podejrzenia dotyczące współpracy Iraku z międzynarodowymi organiza-
cjami terrorystycznymi oraz z Al-Kaidą, która zorganizowała w 2001 roku 
ataki na World Trade Center oraz Pentagon 3. „Po ok. trzech tygodniach 
walk siły międzynarodowe objęły kontrolę nad większością terytorium Iraku, 
obalając rząd tworzony przez partię Baas i Saddama Husajna i rozpoczyna-
jąc okupację tego kraju, trwającą formalnie do 2005 roku” 4.

2  Ibidem.
3  Ibidem, s. 273.
4  II wojna w Zatoce Perskiej, w: Encyklopedia serwisu Szkolnictwo.pl., https://www.szkol-

nictwo.pl/szukaj,II_wojna_w_Zatoce_Perskiej (dostęp: 14.03.2019).
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CEL OPERACJI
Głównym celem operacji pod nazwą „Iracka Wolność” było stworzenie 
warunków do funkcjonowania praworządnego i demokratycznego pań-
stwa irackiego. W związku z tym Polski Kontyngent Wojskowy (PKW), 
wspierający armię USA, realizował w Iraku zadania szkoleniowe i stabili-
zacyjne, do których należało m.in.: zapewnianie bezpieczeństwa ludności 
cywilnej, tworzenie podstaw do powstania struktur irackich władz lokal-
nych i centralnych, szkolenie irackich sił zbrojnych oraz policji, pomoc 
w łapaniu terrorystów, w poszukiwaniu i zbieraniu dostępnych danych 
dotyczących organizacji terrorystycznych oraz rozprzestrzeniania się broni 
masowego rażenia na całym świecie, dostarczanie pomocy humanitarnej 
uchodźcom i obywatelom Iraku. Do PKW należało również zabezpie-
czanie irackich pól naftowych – najważniejszego dobra należącego do 
narodu irackiego – oraz pomoc ludności irackiej w tworzeniu warun-
ków do formowania własnego rządu, który miał opierać się na zasadach 
demokratycznych 5.

WKŁAD MILITARNY POLSKI W OPERACJĘ „IRACKA WOLNOŚĆ”
Według wielu Polaków udział polskiej armii w tej misji stabilizacyjnej był 
bardzo kontrowersyjny. Mimo wielu głosów niezadowolenia rząd pol-
ski wysłał komandosów z jednostki GROM do Iraku. „Decyzję o użyciu 
polskich żołnierzy w operacji stabilizacyjnej Iracka Wolność podjął dnia 
17 marca 2003 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski na wniosek pre-
miera L. Millera” 6.

Wkład militarny PKW w Iraku w 2003 roku można podzielić na dwie fazy. 
Faza I obejmowała okres od 20 marca do 1 maja 2003 roku. W działaniach 
wzięło udział 200 żołnierzy GROM-u. Faza II powiązana była z objęciem 
przez Polskę jednej ze stref okupacyjnych 7. Propozycja ta pojawiła się już 
w kwietniu, natomiast weszła w życie we wrześniu 2003 r.

W pierwszej fazie misji w Iraku wzięła udział grupa polskich komando-
sów oraz pododdział polskich wojsk chemicznych, który badał próbki broni 
chemicznej występującej na terenie tamtego państwa. Z kolei misję stabili-

5  mtom/k, Dziesięć lat temu rozpoczęła się Iracka Wolność, „tvn24.pl”, 20.03.2013, https://
www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/dziesiec-lat-temu-rozpoczela-sie-iracka-wol-
nosc,312980.html (dostęp 10.10.2018).

6  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003, www.
bbn.gov.pl/19.10.2004 (dostęp: 13.10.2018).

7  K. Motacki, Grupy wsparcia wojskowego w Iraku, „Przegląd Wojsk Lądowych” 2005, nr 7, s. 83.

WKŁAD MILITARNY POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH…



Patrycja Monika Kamer

40

zacyjną w Iraku Polacy rozpoczęli we wrześniu 2003 roku. Dowodziła nią 
polska Dywizja Centrum-Południe, która przejęła od Amerykanów odpo-
wiedzialność za strefę środkowo-południową, obejmującą 5 z 18 prowincji 
Iraku. W skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego weszły:

 ‒  załoga ORP Xawery Czernicki (53 marynarzy);
 ‒  wzmocniony pluton likwidacji skażeń (74 żołnierzy, w tym 36 żołnie-
rzy w składzie plutonu likwidacji skażeń i 38 żołnierzy logistyki);

 ‒  żołnierze GROM-u (56 komandosów)8.
Po analizie zapisów rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1441 z 8 listo-

pada 2002 r. oraz wcześniejszych rezolucji Rady Bezpieczeństwa, z których 
wypełnienia nie wywiązał się Irak, rząd stwierdził, iż decyzja o udziale 
Polski w misji stabilizacyjnej była słuszna. Dnia 21 marca 2003 roku z lot-
niska Powidz wystartował prezydencki samolot Tu-154, na pokładzie 
którego znalazła się kilkudziesięcioosobowa grupa żołnierzy z 4 Pułku 
Chemicznego uczestniczących w operacji antysaddamowskiej koalicji 
w Iraku. Żołnierze zabrali ze sobą indywidualne wyposażenie i podsta-
wowy sprzęt 9.

W skład zasadniczego wyposażenia Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
wchodziły:

 ‒  transportery opancerzone BRDM-2rs (z przyrządami do rozpoznania 
wszelkiego rodzaju skażeń); 

 ‒  IRS-2 (Instalacja Rozlewcza Samochodowa) do odkażania sprzętu i te-
renu;

 ‒  laboratorium chemiczno-radiometryczne, zestaw urządzeń do zabie-
gów odkażających i sanitarnych, wóz sanitarny;

 ‒  radiostacje na podwoziu samochodowym 10.
Ponadto żołnierze zostali wyposażeni w maski przeciwgazowe MP-5, 

kombinezon ochronny, który umożliwiał wymianę ciepła, i nowoczesną 
maść, która chroni przed mocnym chemicznym skażeniem skóry. Żołnierze 
zostali zakwaterowani w klimatyzowanych dziewięcioosobowych namiotach. 
Koszt półrocznego udziału Polaków w operacji wyniósł 22 mln zł.

8  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003, www.
bbn.gov.pl/19.10.2004 (dostęp: 13.10.2018).

9  mtom/k, Dziesięć lat temu…, op. cit.
10  K. Motacki, Grupy wsparcia…, op. cit., s. 82.
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Załączone poniżej mapki służą zobrazowaniu położenia wojsk polskich 
w misji stabilizacyjnej „Iracka Wolność”. Mapka 1 przedstawia polską 
strefę okupacyjną w Iraku w latach 2003–2004. Kolorem pomarańczowym 
zaznaczone jest miejsce stacjonowania Polskiego Kontyngentu Wosko-
wego.

Mapka 1. Polska strefa okupacyjna w Iraku w latach 2003–2004

Źródło: II wojna w Zatoce Perskiej, w: Encyklopedia serwisu Szkolnictwo.pl., https://www.
szkolnictwo.pl/szukaj,II_wojna_w_Zatoce_Perskiej (dostęp: 14.03.2019).

Mapka 2 przedstawia podział na strefy stabilizacyjne w Iraku. Zmiana 
druga Polskiego Kontyngentu Wojskowego rozpoczęła się od połowy stycznia 
2004 roku. W jej skład weszło 2440 żołnierzy, głównie z jednostek bojowych. 
Na misję stabilizacyjną mogli wyjeżdżać żołnierze zawodowi.
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Mapka 2. II zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego

Źródło: M. Wągrowska, Udział Polski w interwencji zbrojnej i misji stabilizacyjnej w Iraku, 
„Centrum Stosunków Międzynarodowych. Raporty i Analizy” 12/04, s. 18, http://csm.org.pl/
en/publications/category/43-2004?download=377:udzial-polski-w-interwencji-zbrojnej-i-

-misji-stabilizacyjnej-w-iraku (dostęp: 13.10.2018).

Do zadań sił stabilizacyjnych przedstawionych na mapce należało: zapro-
wadzanie bezpieczeństwa oraz ładu publicznego, likwidowanie zagrożeń 
terrorystycznych, ochrona dóbr kultury, kultu religijnego, dbałość o inte-
gralność terytorialną oraz pomoc tutejszej ludności w tworzeniu organów 
władzy 11. Dowódcą II zmiany był gen. dyw. Andrzej Ekiert, zaś bazy nale-
żące do II zmiany to: Babilon koło Hilli, polski batalion dowodzenia, polski 
11  M. Wągrowska, Udział Polski w interwencji zbrojnej i misji stabilizacyjnej w Iraku, „Cen-

trum Stosunków Międzynarodowych. Raporty i  Analizy” 12/04, s. 19, http://csm.org.
pl/en/publications/category/43-2004?download=377:udzial-polski-w-interwencji-

-zbrojnej-i-misji-stabilizacyjnej-w-iraku (dostęp: 13.10.2018).
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batalion zmechanizowany z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, 
kompania z 1 Pułku Specjalnego z Lublińca. W Kuwejcie: Samodzielna Grupa 
Powietrzno-Szturmowa z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa 
Mazowieckiego (podlegająca bezpośrednio dowódcy dywizji) 12.

Mapka 3 przedstawia III zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w Iraku z 2004 roku. Wojsko polskie opierało się wtedy na 16 Dywizji z Elbląga. 
Polscy żołnierze znajdowali się w strefie zamieszkiwanej przez 3 mln Irakij-
czyków. Byli narażeni na znajdowanie się w obszarze walk wewnętrznych, 
dlatego niektórzy z nich zginęli.

Mapka 3. III zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego – 
sierpień 2004

Źródło: M. Wągrowska, Udział Polski w interwencji zbrojnej i misji stabilizacyjnej w Iraku, 
„Centrum Stosunków Międzynarodowych. Raporty i Analizy” 12/04, s. 19, http://csm.org.pl/
en/publications/category/43-2004?download=377:udzial-polski-w-interwencji-zbrojnej-i-

-misji-stabilizacyjnej-w-iraku (dostęp: 13.10.2018).

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej w 2003 roku zdecydował o długo-
trwałym uczestnictwie wojsk Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji 
irackiej. Oznaczało to, iż zaczął się sprawdzian możliwości i zdolności armii 
polskiej do działania w warunkach zderzenia z nowym dla niej światem, na 
obcym i trudnym terenie. Pole manewru polskiej armii było zawężone ze 

12  Ibidem.
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względu na wyposażenie, które mogło być lepsze, bardziej dostosowane do 
tamtejszych warunków  13.

ZAKOŃCZENIE OPERACJI
W operacji „Iracka Wolność” wzięło udział około 200 żołnierzy polskich 14. 
Operacja ta zakończyła się pełnym sukcesem. W ciągu sześciu tygodni 
rozbito przeciwnika przy minimalnych stratach własnych oraz niewielkich 
stratach cywilnych, nawet stosunkowo niedużych po stronie przeciwnej. 
Obalenie reżimu Husajna nie było jednak wówczas równoznaczne z koń-
cem wojny. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush formalnie nie 
ogłosił zakończenia wojny. Rozpoczynał się wtedy kolejny etap obecności 
sił koalicji w Iraku. Armia USA oraz jej sojusznicy, zostając w Iraku, musieli 
stawiać czoła mocnemu i zdeterminowanemu przeciwnikowi. Bardzo nie-
bezpiecznemu, ponieważ prowadzącemu wojnę partyzancką z użyciem 
wachlarza metod terrorystycznych 15.

PODSUMOWANIE
Udział w misji stabilizacyjnej w Iraku od początku był dla wojska polskiego 
dużym przedsięwzięciem ze względu na odległość Polski od Iraku. Dużym 
wyzwaniem były również uwarunkowania geograficzne – półpustynny 
teren – oraz klimat, z którym polscy żołnierze w zasadzie nie mieli dotąd 
styczności, a także inna kultura, religia i obyczaje, bardzo skomplikowana 
sytuacja polityczna Iraku, a wreszcie narastanie nastrojów antykoalicyj-
nych, co było odczuwalne w trakcie kolejnych zmian PKW. Do kulminacji 
negatywnych nastrojów doszło w kwietniu i sierpniu 2004 roku, kiedy to 
skrajna organizacja islamska pod wodzą Muktady as-Sadra wszczęła rebelię 
przeciwko siłom koalicji. Została ona jednak stłumiona.

Bardzo ważnym aspektem polskiej obecności w Iraku była pomoc w two-
rzeniu irackiej armii i policji. Zgodnie z założeniami jednostki irackie powoli 
i stopniowo miały przejmować z rąk sił koalicji całą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo kraju. Przejęcie pieczy nad własnym bezpieczeństwem było 

13  Ibidem, s. 20.
14  G. Ciechanowski, Polacy w operacji Iracka Wolność 2003, „Stowarzyszenie Kombatan-

tów Misji Pokojowych ONZ”, http://skmponz.szczecin.pl/polacy-w-operacji-iracka-
-wolnosc-2003 (dostęp: 14.10.2018).

15  K. Gaj, J. Zuziak, Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach pokojowych (1953–2011), 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2011, R. 12, nr 5, s. 69.
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bardzo istotnym elementem funkcjonowania państwa irackiego, podobnie 
jak tworzenie własnej armii.

Misje pokojowe są istotne w budowaniu pokoju między państwami. Do 
zadań ONZ należy organizacja misji stabilizacyjnych w zagrożonych niepo-
kojem krajach. Z perspektywy prawa międzynarodowego operacja „Iracka 
Wolność” była agresją, ponieważ było to użycie siły zbrojnej przez dane 
państwo przeciwko innemu państwu, w tym przeciwko jego suwerenności 
i terytorialnej integralności. Udział Polaków w operacji „Iracka Wolność” 
można uznać za udział w agresji na kraj suwerenny.

Udział Polski w misji w Iraku przyczynił się do wzmocnienia interesów 
bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego, gdyż obalono rządy Sad-
dama Husajna. Ówczesny premier rządu polskiego Leszek Miller uznał, iż 
udział Polski w operacji stabilizacyjnej służy polskim interesom na arenie 
międzynarodowej.

Z perspektywy czasu można stwierdzić, iż celem tej interwencji było 
przywrócenie bezpieczeństwa w Iraku i na świecie oraz wzmocnienie sto-
sunków polsko-amerykańskich. Polska, biorąc udział w misji, potwierdziła 
swoją lojalność sojuszniczą wobec USA.

Ważną rolę w misjach stabilizacyjnych odgrywa dowodzenie, kierowanie 
oraz planowanie na szczeblu strategicznym, m.in. dlatego w Polsce utrzy-
muje się przekonanie, iż należy uczestniczyć w jak największej liczbie koalicji 
z innymi państwami, ponieważ dzięki temu podnoszą się kompetencje 
dowodzących brygadami wojska polskiego. Jak do tej pory jedne z najcen-
niejszych doświadczeń Polskiego Kontyngentu Wojskowego to właśnie te 
zdobyte w Iraku.
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RISE AND EVOLUTION OF BUSINESS INTELLIGENCE
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ABSTRACT
Currently, the world’s economic potential determines the place and impor-
tance of individual countries on the international arena. Acquiring economic 
information becomes a priority when making political decisions, as well as 
supports the system of managing the state. This trend is also visible in the pri-
vate sector exposed to constant attacks from competing companies. Stealing 
customer bases, financial results, projects is permanent practice. Business 
(economic) intelligence becomes more and more dominant among other 
forms of intelligence over the years. Its task is to carry out effective actions to 
protect the state, society and economic entities from possible external attacks 
and their destabilization. The aim of the article will be to discuss the con-
cept of business intelligence (including its various definitions), specificity of 
action and evolution over the last thirty years. An important element is also 
the presentation of differences between the state and non-state business intelli-
gence. The theoretical and theoretical considerations are aimed at introducing 
the concepts of economic intelligence into the world and the attempt to define 
and organize knowledge in the area of   economic intelligence, the genesis of 
the uprising and the direction of development Rzeczpospolita.
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ABSTRAKT
Obecnie na świecie potencjał gospodarczy państw decyduje o ich miejscu 
i znaczeniu na arenie międzynarodowej. Pozyskiwanie informacji gospo-
darczych staje się priorytetem przy podejmowaniu decyzji politycznych 
oraz wspiera system kierowania państwem. Taką tendencję widać również 
w sektorze prywatnym. Funkcjonujące w nim firmy narażone są na ciągłe 
ataki ze strony konkurencji. Wykradanie baz klientów, wyników finanso-
wych, projektów to stałe praktyki. Wywiad gospodarczy (ekonomiczny) 
w miarę upływu lat staje się dominujący wśród innych form wywiadu. 
Jego zadaniem jest prowadzenie skutecznych działań mających chronić 
państwo, społeczeństwo i podmioty gospodarcze przed ewentualnymi ata-
kami z zewnątrz i ich destabilizacją. Celem artykułu jest omówienie pojęcia 
wywiadu gospodarczego (w tym różnych jego definicji), specyfiki jego 
działania i ewolucji na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Ważnym ele-
mentem jest też przedstawienie różnic występujących pomiędzy wywiadem 
gospodarczym państwowym i pozapaństwowym. Rozważania teoretyczne 
i definicyjne mają na celu wprowadzenie w zagadnienia związane z wywia-
dem gospodarczym oraz stanowią próbę uporządkowania wiedzy w obszarze 
wywiadu gospodarczego, a także ukazanie jego genezy i kierunku rozwoju 
w Rzeczpospolitej.

SŁOWA KLUCZOWE
wywiad gospodarczy, bezpieczeństwo, wywiad konkurencyjny

Wywiad zawsze powinien znajdować się blisko odbiorcy, jego informacji, 
ocen i analiz, znać jego potrzeby. Odbiorca musi wierzyć, że materiały, 
które wywiad mu przekazał, są głęboko przeanalizowane i przemyślane.

Michael Herman 1

WSTĘP
W rozważaniach i analizie problemu wywiadu gospodarczego dochodzi do 
pewnego chaosu metodologicznego i terminologicznego. Ów systemowy 

1  M. Herman, Potęga wywiadu, Warszawa 2002, s. 253.
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nieład sygnalizuje wielu autorów. Kazimierz Turaliński, autor cenionego 
podręcznika, pisze o tym już we wstępie do swojej pracy:

Wywiad gospodarczy i wywiad polityczny często bywają łączone zna-
kiem równości z  działalnością instytucji państwowych, takich jak 
cywilne: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu 
i Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz wojskowe: Służba Wywiadu 
Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Nie jest to jednak 
trafne porównanie, i to nie z powodu (błędnego) marginalizowania przez 
służby specjalne wartości sektora komercyjnego. Pomimo niemalże 
izomorficznego charakteru wykonywanych czynności i przedmiotu 
zainteresowania obu stron, operowanie na rynku prywatnym jest pracą 
o wiele bardziej problematyczną i rodzącą większe ryzyko 2.

Jeżeli systematyka rodzajów wywiadów i przypisanych im kompetencji 
oraz specyfiki służb podlega tego typu wątpliwościom, to ich przyczynom 
należy przyjrzeć się bardziej wnikliwie. Jeśli zgodzić się na supozycję Tura-
lińskiego, który nie chce, by stawiano znak równości pomiędzy służbami 
państwowymi a takimi, które zajmują się tylko wywiadem gospodarczym 
i politycznym, trzeba zacząć od wyspecyfikowania istotnych różnic, np. 
w sposobach finansowania, wielkości budżetu i w zakresie środków dzia-
łania. Służby państwowe korzystają z dobrodziejstwa stałego finansowania 
z budżetu państwa, ze środków i funduszy specjalnych i nadzwyczajnych. Daje 
to gwarancję płynności finansowej, zabezpieczenia działalności i funkcjono-
wania na ustalonym poziomie oraz możliwość wykorzystania specjalnych 
funduszy operacyjnych. Służby państwowe mają niemal nieograniczony 
dostęp do baz danych i wszelkich rejestrów, które archiwizują informacje 
o instytucjach i organizacjach publicznych i państwowych, ponadto z mocy 
ustaw i stosownych przepisów w sposób legalny i zgodny z prawem mogą 
pozyskiwać informacje o ludziach, zdarzeniach i faktach przy wykorzystaniu 
szerokiej gamy nowoczesnych technologii i środków technicznych. Struktura 
organizacyjna i zasoby kadrowe tych służb umożliwiają ścisłą specjalizację 
poszczególnych wydziałów i zespołów oraz niezbędną dywersyfikację działań 
zależnie od realizowanych operacji. Ponadto z mocy prawa służby specjalne 
dysponują najnowszymi odmianami broni palnej najbardziej wyspecjalizo-

2  K. Turaliński, Wywiad gospodarczy i polityczny. Podręcznik dla specjalistów ds. bezpie-
czeństwa, detektywów i doradców gospodarczych, Warszawa 2015, s. 15.
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wanego typu, mimo że zgodnie z obowiązującą ustawą o broni i amunicji 3 
uzyskanie takiego pozwolenia – nawet do celów zawodowych – jest nie-
zwykle trudne.

Pozarządowe i komercyjne podmioty wywiadowcze nie mają takiego 
komfortu działania i rozbudowanych struktur. Dysponują o wiele mniej-
szymi budżetami, a ich dostęp do archiwów państwowych jest ograniczony, 
podobnie jak możliwość wykorzystania przez nie w działalności operacyjnej 
środków technologicznych i uzbrojenia, co dodatkowo jest warunkowane 
uzyskaniem odpowiednich koncesji i pozwoleń. Również przygotowanie 
zawodowe i wynikające z niego kompetencje agentów firm komercyjnych 
mają odmienny charakter. Agent „komercyjny” musi dysponować ogromną 
wiedzą wywiadowczą i znajomością technik operacyjnych. To – mówiąc 
całkiem poważnie – rodzaj wywiadowczego Jamesa Bonda, człowieka, który 
prócz ponadprzeciętnej dyspozycji fizycznej i psychicznej musi mieć wie-
dzę i doświadczenie z wielu różnych dziedzin i obszarów. Stąd najbardziej 
cenieni na „wtórnym” rynku wywiadowczym są świetnie wykształceni 
i wytrenowani byli funkcjonariusze służb specjalnych i oddziałów specjal-
nych (np. GROMU-u czy antyterrorystów). Gdy tacy specjaliści przechodzą 
na emeryturę lub tracą pracę na skutek zawirowań i zmian politycznych, 
czekają na nich kontrakty na zatrudnienie w charakterze bodyguardów 
lub agentów komercyjnego wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego. Pod-
pułkownik Krzysztof Przepiórka, były oficer jednostki specjalnej GROM, 
uczestnik wielu misji na świecie, prezes Fundacji Byłych Żołnierzy Jedno-
stek Specjalnych GROM, na łamach portalu Gratka.pl twierdzi: „Chociaż 
byli gromowcy doskonale sobie na emeryturach radzą, znajdują zajęcie 
głównie w firmach szkoleniowych i specjalistycznych, bo ich umiejętności 
są bezcenne, więc pracy na rynku dla nich nie brakuje. Tyle, że kraj z nich 
nie korzysta, ale prywatny biznes” 4.

Jak donosi ten sam portal, już w 2010 roku najmłodsi polscy emeryci ze 
służb zjednoczyli się i stworzyli Federację Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych RP, chcąc zwrócić uwagę na swoje problemy oraz wskazać możliwości 
wykorzystania wiedzy byłych funkcjonariuszy służb w działalności na rzecz 
obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego 5. Część byłych 
3  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. 1999 nr 53 poz. 549.
4  D. Kowalska, Wyszkoleni, sprawni, z ogromną wiedzą. Ale już na emeryturze, „Gratka.

pl”, 7.10.2016, https://gratka.pl/regiopraca/portal/rynek-pracy/wiadomosci/wyszkoleni-
-sprawni-z-ogromna-wiedza-ale-juz-na-emeryturze (dostęp: 12.12.2018).

5  Ibidem.
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funkcjonariuszy zatrudnia się na stanowiskach doradczych w firmach lub 
jako doradcy do spraw bezpieczeństwa i przeciwdziałania korupcji rządów 
innych państw, tak jak były szef CBA generał Wojtunik.

Pomimo upływu lat z racji kulturowych i historycznych pracownicy służb 
bywają w Polsce wciąż często oceniani przez opinię publiczną przez pryzmat 
realiów komunistycznych. W zachodnich, dojrzałych demokracjach praca 
w służbach specjalnych to zaszczyt i powód do dumy. Lokuje ona pracow-
ników tych służb na wysokich szczeblach drabiny społecznej. Wielu z nich 
z powodzeniem wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w biznesie. Jak 
podaje autorka artykułu omawiającego sytuację byłych pracowników służb 
na rynku pracy: „Ludzie z przeszłością w służbach bardzo dobrze się w nim 
[w biznesie] odnajdują, we wszystkich zresztą zawodach związanych z sze-
roko pojętą ekonomią” 6.

Podsumowując: ze względu na gorsze „warunki wyjściowe” pracownicy 
wywiadu komercyjnego muszą wyrównywać swoje szanse względem pra-
cowników wywiadu państwowego osobistymi walorami i umiejętnościami. 
Mają za to przewagę w postaci elastyczności działania i wielostronności 
przygotowania zawodowego. Inny czynnik wyrównujący szanse wywia-
dowczych organizacji komercyjnych to coraz szerszy dostęp do informacji. 
Jeżeli bowiem uznać, że we współczesnej rzeczywistości gospodarczej i eko-
nomicznej najbardziej pożądanym dobrem jest informacja, to sposób jej 
dystrybuowania – światowa sieć internetowa – „demokratyzuje” dostęp do 
niej. Zasadniczo każdy ma dostęp do informacji zawartych w ogólnodo-
stępnych źródłach, ale o efektach tego dostępu decydują przede wszystkim 
kwalifikacje tych, którzy pozyskiwaniem informacji zajmują się zawodowo. 
Dobrze zaplanowana i zrealizowana informacyjna „strategia uderzeniowa” 
może w krótkim czasie w istotny sposób zmienić rzeczywistość, czy to w sfe-
rze polityki, czy gospodarki.

DEFINICJA WYWIADU GOSPODARCZEGO
W książce pod znamiennym tytułem Strefy cyberwojny Agata Kaźmier-
ska i Wojciech Brzeziński przypominają, że cywilizacje kształtowane są 
w znacznym stopniu przez wynalazki i rozwój broni  7. Internet jest dla 
współczesnych cywilizacji oczywistym i naturalnym polem walki. Bronią 
używaną do informacyjnych starć, batalii i utarczek są algorytmy, służące 

6  Ibidem.
7  A. Kaźmierska, W. Brzeziński, Strefy cyberwojny, Warszawa 2018.
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zarówno do pozyskiwania, jak i do tworzenia skutecznych operacji infor-
macyjnych. Autorzy Stref cyberwojny tak piszą o znaczeniu algorytmicznego 
uzbrojenia:

Już dziś ten, kto kontroluje algorytmy, ma taką władzę, jaką w XX wieku 
mieli władcy atomu. W połowie lipca 2018 roku Departament Bez-
pieczeństwa Narodowego USA ujawnił, że sterownie największych na 
kontynencie sieci energetycznych zostały spenetrowane przez rosyjskich 
hakerów. Wydaje się, że napastnicy byli zainteresowani głównie zdo-
bywaniem informacji o amerykańskich sieciach. Nie musieli nic robić. 
Sam fakt, że dostali się do kluczowych dla funkcjonowania państwa 
systemów, może bowiem sprawić, że Amerykanie dwa razy zastanowią 
się, zanim rozdrażnią rosyjskiego niedźwiedzia 8.

Lata 20. XXI wieku będą epoką hakerów. Zaawansowane techniki pozy-
skiwania i dystrybucji informacji zostały bowiem już wykorzystane w stopniu 
nieobojętnym dla kształtu rzeczywistości. Wystarczy przypomnieć zamach 
na WTC i Pentagon, operacje rosyjskich internetowych wywiadowców 
w sieciach USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Czech. Zauważyć należy, że 
te sieciowe ataki – a ściślej, ze względu na skalę, prawdziwe inwazje – były 
w zasadzie bezkarne z powodu wyjątkowej bezradności służb kontrwywia-
dowczych i nieskutecznej obrony zaporowej w sieci.

To, co powiedziano powyżej, stawia w nowym świetle systematyczną 
i naukową wiedzę o wywiadzie gospodarczym. Wywiad i kontrwywiad 
gospodarczy to narzędzia swoistej globalnej wojny konkurencyjnej. Nowe 
pola operacyjne i nowe technologie wymuszają zmianę doktryny strate-
gicznej.

Podejmując dalsze próby porządkowania zagadnienia wywiadu gospo-
darczego, należy spróbować określić jego podstawy metodologiczne 
i terminologiczne. Podstawową terminologię można znaleźć w podręczniku 
Kazimierza Turalińskiego, według którego wywiad gospodarczy to

Czynności legalne oraz nielegalne – zmierzające do pozyskania ze źródeł 
jawnych i niejawnych wszelkich (przekraczających proste dane iden-
tyfikujące) informacji dotyczących sektorów gospodarki, podmiotów 

8  Ibidem, s. 233.
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gospodarczych oraz podmiotów i osób z nimi powiązanych, a także 
opracowywanie na ich podstawie analiz i prognoz 9.

Tak zdefiniowany wywiad gospodarczy powołany jest do – jak to for-
mułuje autor – „ujawniania” następujących faktów, procesów, elementów 
i obszarów:

 ‒  stanu majątkowego, w tym posiadanych wierzytelności i obciążających 
zobowiązań,

 ‒  potencjału gospodarczego i operacyjnego,
 ‒  praktycznych aspektów prowadzonej działalności,
 ‒  polityki działania i  czynników kształtujących treść podejmowanych 
decyzji gospodarczych,

 ‒  wizerunku medialnego i społecznego,
 ‒  wykorzystywanej technologii i infrastruktury,
 ‒  danych personalnych i kwalifikacji zatrudnianej kadry,
 ‒  historii działalności oraz zdarzeń nadzwyczajnych,
 ‒  czynników mikro- i  makroekonomicznych stanowiących tło danej 
działalności lub branży,

 ‒  innych informacji właściwych dla przedmiotu weryfikacji 10.
Definicja i specyfikacja jej zakresu na pierwszy rzut oka wydaje się oczy-

wista, a jej naukowej wiarygodności nie sposób niczego zarzucić. Jednak 
dobra i  sprawdzalna naukowo definicja powinna spełniać dwa podsta-
wowe warunki: powinna być kompletna i wystarczająca. Wątpliwości budzi 
po pierwsze już wstępna specyfikacja czynności i ich podział na legalne 
i nielegalne. To bowiem, co legalne w jednym systemie społecznym czy pań-
stwowym, może być nielegalne w innym. Poważne wątpliwości budzić może 
po drugie owo „ujawnianie”, do którego według Turalińskiego powołany jest 
wywiad gospodarczy. Ujawnianie informacji – jak chyba należy rozumieć – 
ukrytych, niejawnych to raczej funkcja śledczych z policji i prokuratury lub 
wyspecjalizowanych dziennikarzy śledczych. Wywiad gospodarczy pozy-
skuje, analizuje i interpretuje informacje i dane po to, by raportować o nich 
swoim klientom, zdecydowanie nie po to, by „ujawniać” je w mediach czy 
w sieci. Do momentu, w którym nie zdecyduje się, w jaki sposób wykorzy-
stać zdobytą lub pozyskaną informację, jest ona raczej dobrem chronionym. 
Inaczej straci swoją całkiem wymierną wartość. A przecież w dzisiejszym 

9  K. Turaliński, Wywiad gospodarczy i polityczny…, op. cit., s. 27.
10  Ibidem, s. 27–28.
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świecie informacja, a ściślej: obrót informacją i jej dystrybucja, jest dobrem 
o największej rentowności.

Trzeba by jeszcze zadać pytanie o źródła, na podstawie których Tura-
liński przedstawił swoją terminologię i systematykę. Mamy do czynienia 
z podręcznikiem, dziwi więc brak bibliografii, jedyne przywołane źródła to 
fragmenty ustaw i rozporządzeń. W tej sytuacji, by zgłębić tematykę wywiadu 
gospodarczego, należy jeszcze sięgnąć do innych opracowań.

W materiałach seminaryjnych opracowanych w 2009 przez Magdalenę 
A. Kolkę i Henryka S. Kolkę znaleźć można następującą definicję wywiadu 
gospodarczego:

W pierwszym przybliżeniu uważa się, że wywiad gospodarczy to wynaj-
dywanie i analiza informacji niezbędnych do podejmowania decyzji 11.

Dalej autorzy wyjaśniają, dlaczego użyli określenia „w pierwszym przy-
bliżeniu”, pisząc:

Jednak, jeśli przyjąć tę definicję za podstawę dalszych rozważań, to 
można powiedzieć, że każda, nawet najmniejsza firma uprawia wywiad 
gospodarczy, bo każda firma zbiera informacje o konkurentach, o rynku 
klientów, o dostawcach i kooperantach, a także o swoich biznesowych 
partnerach i potencjalnych aliantach 12.

Według Henryka Kolki różnice pomiędzy pozyskiwaniem i analizowa-
niem informacji w firmach a takimi działaniami w wyspecjalizowanych 
podmiotach prowadzących komercyjny wywiad gospodarczy zasadzają się 
przede wszystkim na:

 ‒  stopniu przygotowania do tej bardzo specjalistycznej działalności,
 ‒  stosowanej technice i organizacji,
 ‒  sposobie wykorzystywania efektów tej działalności.
Największe wątpliwości terminologiczne wynikać mogą z niedostatecz-

nie precyzyjnego definiowania pojęć wywiadu gospodarczego i wywiadu 
biznesowego. Zwraca na to uwagę wielu autorów, m.in. Marek Ciecierski 

11  H.S. Kolka, Wywiad gospodarczy, [w:] Jak chronić pomysły firmy. Materiały seminaryjne, 
Gliwice 2009, s. 2.

12  Ibidem.
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i Robert Nogacki w książce poświęconej wywiadowi biznesowemu 13. Według 
nich wywiad gospodarczy zajmuje się pozyskiwaniem informacji gospodar-
czych lub innych, ale takich, które mają znaczenie dla gospodarki. Wśród 
tych informacji najważniejsze wydają się te o charakterze politycznym. To 
kolejne potwierdzenie tezy mówiącej o tym, że wywiadu gospodarczego nie 
da się „uprawiać” w oderwaniu od obszaru polityki.

Jeśli wiadomo już, jakie informacje pozyskuje wywiad gospodarczy, 
należy zastanowić się dokładniej nad tym, kto i dla kogo je pozyskuje. Jeśli 
w definicji nie wyspecyfikuje się podmiotów informacyjnej transakcji, może 
z niej wynikać na przykład, że zarówno użytkownikiem, jak i adresatem 
pozyskanej informacji może być i państwo, i przedsiębiorstwo komercyjne. 
W konsekwencji będzie z tego wynikało, że wywiad gospodarczy uprawiany 
przez komercyjne przedsiębiorstwa jest tym samym co wywiad gospodarczy 
uprawiany przez państwo, czyli wywiad instytucjonalny – a przecież nie jest 
to prawdą.

Rezygnacja z kryterium legalności metod i podstaw prawnych działania 
jest kolejną przesłanką braku kompletności definicji i powoduje, iż do klasy 

„wywiad” zaczyna wnikać klasa „szpiegostwo”. Zwykło się bowiem uważać, 
że wywiad działa jawnie i legalnie, szpiegowanie zaś odbywa się bezpraw-
nie i z ukrycia. Choć trudno to w sposób naukowy przesądzić, wydaje się, 
iż zacieranie w opracowaniach teoretycznych różnic pomiędzy wywiadem 
instytucjonalnym a wywiadem uprawianym na potrzeby przedsiębiorstw nie 
jest jedynie kwestią uchybień w naukowym oglądzie i ocenie, ale w znacznym 
stopniu wynika z faktycznego stanu i specyfiki rynku wywiadu gospodar-
czego. Te czynniki znacząco wpływają na postrzeganie i wizerunek wywiadu 
gospodarczego.

Ponadto wywiad aż nazbyt często i powszechnie bywa przez – by użyć 
określenia Umberto Eco – „mieszkańców masowej wyobraźni” utożsamiany 
ze szpiegostwem. Są ku temu różne powody. Po pierwsze historyczne: szpie-
gostwo i wywiad wyrastają ze wspólnych korzeni. Wywiad gospodarczy jako 
wytwór epoki industrialnej ma wiele cech właściwych dla wywiadu i kon-
trwywiadu politycznego. Kolejna przyczyna mylenia wizerunku wywiadu 
gospodarczego w przedsiębiorstwach z gospodarczym wywiadem państwo-
wym i szpiegostwem gospodarczym powstała za sprawą mediów – dzięki 
szpiegowskim thrillerom filmowym, których scenariusze opisują pozyskiwa-
nie informacji gospodarczych decydujących o losach świata. Z upodobaniem 

13  M. Ciecierski, R. Nogacki, Bezpieczeństwo współczesnej firmy, Warszawa 2016.
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wykorzystują tę tematykę również prasa, literatura sensacyjna i kryminalna. 
Temat „wykrytej afery” jest nośny, a rzeczywistość dostarcza gotowych fabuł 
w postaci kolejnych afer. Media masowe lubują się w stereotypizacji przedsta-
wianej rzeczywistości, przede wszystkim z uwagi na uproszczenie przekazu 
i zwiększenie w ten sposób oglądalności i czytelnictwa. Im prostszy stereotyp, 
tym łatwiejsze dla odbiorcy jego interpretacja i rozumienie. W efekcie zaś 
lepszy zasięg medialny przekazu.

Kolejne przyczyny nieostrego postrzegania i  odbioru wizerunku 
wywiadu gospodarczego wynikają z rzeczywistości pozamedialnej. Szu-
kać ich należy w stylu i metodach działania wywiadów gospodarczych 
w krajach stosujących „drapieżne” i bezwzględne metody, co zwykle wiąże 
się albo z balansowaniem na granicy prawa, albo wręcz z jego łamaniem. 
Wymienić tu należy przede wszystkim firmy rosyjskie i chińskie. Dla przy-
kładu: na początku grudnia 2018 r. w Vancouver w Kanadzie na polecenie 
amerykańskich władz policja zatrzymała Meng Wanzhou, jedną z głów-
nych szefowych i córkę fundatora chińskiego giganta telekomunikacyjnego 
Huawei, należącego do najbardziej rozpoznawalnych firm biznesu infor-
macyjnego opartego na nowych technologiach. Koncernowi zarzuca się 
mobilno-informatyczne szpiegostwo gospodarcze przy pomocy sprzeda-
wanych produktów 14.

Ostatnim wreszcie powodem jest młody wiek nowego narzędzia walki 
konkurencyjnej. Zarówno biznes, jak i opinia publiczna muszą się dopiero 
nauczyć zasad i metod działania wywiadu gospodarczego – podobnie jak 
przed 30 laty musiały poznać funkcjonowanie i zalety sieci internetowej. 
Wydaje się jednak, że wywiad gospodarczy przez długie dziesięciolecia będzie 
postrzegany przez pryzmat swojej szpiegowskiej genealogii.

Jak widać, bardzo trudno przy użyciu metod analizy naukowej wyznaczyć 
precyzyjnie granicę oddzielającą obszar wywiadu gospodarczego od obszaru 
szpiegostwa gospodarczego. Kryterium legalności jest tu tylko częściowo 
14  Zdaniem Amerykanów (podobnie sądzą Australijczycy i  Japończycy) najnowsze tele-

fony Huawei nie są bezpieczne, bo umożliwiają hakowanie i śledzenie transferu danych 
ich posiadaczy. Japonia zakazała importu telefonów tej marki, a USA zablokowały im-
port oprzyrządowania do tych telefonów. Chińczycy twierdzą zaś, że to fałszywe donie-
sienia i nie ma na nie dowodów. Podkreślają zarazem, że telefony Huawei są liderem na 
rynku G5. Zatrzymanie Meng Wanzhou uważają za element walki z konkurencją. Zob. 
M. Zaborowski, Afera Huawei uderzy w porozumienie między Pekinem i Waszyngtonem, 

„Polityka.pl”, 7.12.2018, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1774700,1,afe-
ra-huawei-uderzy-w-porozumienie-miedzy-pekinem-i-waszyngtonem.read (dostęp: 
19.12.2018).
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przydatne. W opracowaniach naukowych brak precyzyjnych specyfikacji. 
Nader często autorzy używają sformułowań w rodzaju: „ogólnie przyjmuje 
się, że…”, „wypada założyć, że…”, „powszechnie uważa się, że…”.

Wobec braku dobrze udokumentowanych stwierdzeń pozostaje przyjąć 
te elementy, które można uznać za najlepiej uargumentowane. Większość 
autorów zgadza się co do tego, że czym innym jest wywiad gospodarczy 

„z założenia”, a czym innym ze względu na rzeczywiste praktyki. Działalność 
wywiadu gospodarczego zakłada więc:

 ‒  korzystanie z  ogólnie dostępnych, jawnych, publicznych i  oficjalnie 
opublikowanych źródeł,

 ‒  niestosowanie działań ukierunkowanych na kradzież tajemnic han-
dlowych i technologicznych,

 ‒  niestosowanie działań ukierunkowanych na zabór mienia i technologii,
 ‒  niestosowanie działań i  technik nielegalnych w  rodzaju kradzieży, 
szantażu, wymuszenia, pułapek i  prowokacji, podszywania się pod 
inną tożsamość,

 ‒  opieranie się na działaniach legalnych i etycznych,
 ‒  prowadzenie działalności w dużej mierze pokrywającej się z działania-
mi stosowanymi przez dziennikarstwo śledcze.
Tymczasem – jak twierdzi Larry Kahaner w pracy Competetive Intelli-

gence  15 – pracowników i specjalistów wywiadu gospodarczego często nazywa 
się szpiegami właśnie ze względu na metody, jakimi się posługują, i etyczną 
ocenę tych metod. Podobnie uważają Marek Ciecierski i Robert Nogacki, 
twierdząc, że „przedsiębiorstwa często wchodzą w konflikt z prawem i się-
gają po narzędzia szpiegostwa przemysłowego, co stanowi wyzwanie dla 
profesjonalistów wywiadu, którzy starają się promować działania legalne 
i etyczne” 16.

Kwestią, którą koniecznie należy poruszyć przy okazji tworzenia szcze-
gółowej i  kompletnej definicji wywiadu gospodarczego, jest zjawisko 
przenoszenia działań wywiadowczych z sektora państwowego (finanso-
wanego ze środków publicznych) do sektora prywatnego. Zjawisko to było 
doskonale widoczne w okresie transformacji politycznej w Polsce. Państwo 
przestało mieć monopol na działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze. 
Demokracja oraz prawa wolnego rynku i swobodnego przepływu kapi-

15  Por. L. Kahaner, Competetive Intelligence: How to Gather, Analyze, and Use Information 
to Move Your Business to the Top, New York 1998 (rozdział pt. Ethics, s. 241–250).

16  M. Ciecierski, R. Nogacki, Bezpieczeństwo współczesnej firmy, op. cit., s. 81.
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tału wytworzyły możliwość przeniesienia działań wywiadowczych do strefy 
kategorii biznesowych. Bezpieczeństwo, ochrona osób, obiektów i danych, 
wywiad gospodarczy mogły zostać sprywatyzowane.

EWOLUCJA WYWIADU GOSPODARCZEGO
W rozwiniętych demokracjach historia wywiadu gospodarczego jest z oczy-
wistych powodów znacznie dłuższa. Sam termin „wywiad gospodarczy” 
powstał na początku lat 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Wtedy 
to w kilku uczelniach prowadzących kierunki ekonomiczne, biznesowe 
i menedżerskie zaczęto wykładać wiedzę o wywiadzie gospodarczym – tzw. 
organisational intelligence, czyli „wywiad organizacyjny”. Znaczący wpływ 
na rozwój teorii miała opublikowana w 1985 r. praca Leonarda M. Fulda 
Competitor Intelligence  17. Tytuł książki w przekładzie na język polski ozna-
cza „wywiad konkurencyjny”. Termin ten rozumieć należy jako proces 
definiowania, zbierania, analizowania i dystrybuowania informacji na temat 
produktów, klientów, konkurentów i jakichkolwiek innych aspektów oto-
czenia danej organizacji niezbędnych do tego, by wspomóc pracowników 
szczebla kierowniczego w podejmowaniu strategicznych decyzji. W istocie 
więc jest to wywiad prowadzony w celu osiągania przewagi konkurencyjnej 
na rynku. Wielu autorów podkreśla, że wywiad konkurencyjny w odróżnie-
niu od szpiegostwa przemysłowego to legalna i etyczna praktyka biznesowa. 
Co więcej, jeśli informacje pozyskano w sposób nielegalny, to wtedy uważa 
się, iż nie są one informacją w rozumieniu analizy konkurencyjności czy 
raczej akademickiej analizy konkurencyjności. Istotne wydaje się natomiast 
to, że competitor intelligence winien koncentrować się na zewnętrznym oto-
czeniu biznesowym – i w tym sensie przypomina naukowe badania i analizy 
makroekonomiczne.

Tematyka i  problematyka competitor intelligence jest dla rozważań 
o wywiadzie gospodarczym na tyle ważna, iż warto opisać ją bardziej 
szczegółowo. W klasycznym, akademickim rozumieniu analiza konku-
rencyjności przeprowadzana jest w celu wczesnej identyfikacji zagrożeń 
i szans rynkowych, nim te zagrożenia rzeczywiście się ujawnią. Proces ten 
nazywa się „analizą wczesnych sygnałów” 18. Istnieje oczywiście różnica 
pomiędzy dostępem do ogólnodostępnych danych, choćby takich jak sta-

17  L.M. Fuld, Competitor Intelligence: How to Get It, How to Use It, New York 1985.
18  Zob. I. Drobek, K. Krzystanek, System wczesnego ostrzegania, „Encyklopedia Zarządza-

nia”, https://mfiles.pl/pl/index.php/System_wczesnego_ostrzegania (dostęp: 21.12.2018).
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tystyki rynkowe, raporty finansowe, doniesienia medialne, realizowanym 
za pośrednictwem archiwów, bibliotek i centrów informacyjnych oraz ich 
analizą, interpretacją i dystrybucją a wywiadem konkurencyjnym, którego 
zadaniem jest pozyskanie wszelkich istotnych danych i ich ocena dla celów 
uzyskania przewagi płacącej za ten proceder firmy nad firmą konkurencyjną. 
Tu wkrada się kolejna wątpliwość, ponieważ taki sposób pozyskiwania 
i wykorzystywania danych dla celów osiągania przewagi konkurencyjnej 
właściwy jest agencjom reklamowym i marketingowym, które w swoim 
serwisie deklarują usługi w zakresie analizy strategicznej i planowania 
strategicznego. Pomocne w rozstrzyganiu tych wątpliwości mogą okazać 
się materiały opublikowane w „Journal of Competetive Intelligence and 
Management” wydawanym przez The Society of Competitive Intelligence 
Professionals 19.

Kamieniem milowym w teorii analizy konkurencyjnej okazała się opubli-
kowana w 1980 r. praca Michaela Portera zatytułowana Competitive Strategy: 
Techniques for Analyzing Industries and Competitors  20. Sformułowane tam 
zasady stały się bazą systemową i metodologiczną współcześnie uprawianej 
analizy konkurencyjności.

Znaczący udział w  rozwoju dyscypliny mieli również Craig Fle-
ischer i Babette Bensoussan 21. Na podstawie ich ustaleń opracowano aż 
48 skutecznych technik analitycznych służących do praktycznego badania 
konkurencyjności. W 1988 r. Ben i Tamara Giladowie stworzyli pierwszy 
teoretyczny model objaśniający miejsce i funkcję analizy konkurencyjno-
ści w przedsiębiorstwie. Okazało się, iż model jest na tyle sprawdzalny, że 
można z powodzeniem stosować go w praktyce zarządzania. W efekcie 
został wdrożony w bardzo wielu amerykańskich firmach. Analiza konku-
rencyjności stała się na tyle popularna w amerykańskim biznesie, iż wkrótce 
jej standaryzowana procedura doczekała się certyfikacji Akademii Analizy 
Konkurencyjności i Instytutu Analizy Konkurencyjności (Institute for Com-
petitive Intelligence).

19  J.E. Prescott, The Evolution of Competitive Intelligence, „Proposal Management”, Spring 
1999, s. 37–52, http://files.paul-medley.webnode.com/200000023-97ce398c7e/Compe-
titive%20Intelligence%20A-Z.pdf (dostęp: 31.12.2018).

20  M.E. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 
New York 2008.

21  Zob. C.S. Fleisher, B.E. Bensoussan, Strategic and Competitive Analysis: Methods and 
Techniques for Analyzing Business Competition, Upper Saddle River 2003.
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W krótkim czasie analiza konkurencyjności stała się w USA dyscypliną 
akademicką. Na początku lat 90. nauczanie oparte na modelu Strategic 
Competitive Intelligence Professionals rozpowszechniło się w uczelniach 
Europy Zachodniej, szczególnie w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Do czego techniki i modele analizy konkurencyjności mogą przydać się 
organizacjom wywiadu gospodarczego? Organizacje te wykorzystują analizę 
konkurencyjności do porównywania swoich osiągnięć, zysków itp. z wyni-
kami innych organizacji. Nazywa się to benchmarkingiem konkurencyjnym 
i pozwala określić danej firmie swoje szanse i zagrożenia płynące z rynku. 
Tak jak w całej klasycznej analizie marketingowej taki ogląd umożliwia 
podejmowanie skutecznych strategicznych decyzji. Dziś większość firm 
doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważne i cenne jest dysponowanie wiedzą 
o poczynaniach konkurencji i zmianach dokonujących się w branży.

Aby jednak skutecznie wykorzystywać w procesie analizy informacje 
i dane, trzeba umieć je pozyskiwać, selekcjonować i segregować. To rodzaj 
outsourcingu, czyli eksternalizacji zadań. Ten proces, który objął więk-
szość sektorów państwowych i komercyjnych, zapoczątkowany został przez 
nowy powojenny nurt neoliberalny, charakteryzujący się większą swobodą 
zarówno myślenia, jak i przepisów. Dziś już nikogo nie dziwi to, że jednostka 
wojskowa korzysta z usług zewnętrznej komercyjnej firmy ochroniarskiej 
zabezpieczającej teren i realizującej większość zadań przypisanych przedtem 
wojskowym. Podobnie nawet tak wyspecjalizowane w analizie marketingowej 
firmy jak agencje konsultingowe i marketingowe wolą zapłacić organiza-
cjom wywiadu gospodarczego, niż samodzielnie pozyskiwać dane, gdyż 
dostrzegają w tym istotne korzyści. Mamy więc do czynienia z prywatyzacją 
działalności wywiadowczej. Pionierem tego trendu były oczywiście Stany 
Zjednoczone.

Do sprywatyzowania znacznej części sektora wywiadu w USA przyczy-
niła się bez wątpienia CIA, a ściślej: fatalne zarządzanie organizacją. Pisze 
o tym Tim Weiner w pracy zatytułowanej Dziedzictwo popiołów  22. W CIA 
dokonywały się w latach 80. i 90. XX wieku procesy charakterystyczne dla 
każdej rozwiniętej korporacji w pewnym okresie jej istnienia i rozwoju, 
a więc niepokojąca rotacja kadr i rozrastanie się biurokracji, co pokazują 
choćby proporcje pomiędzy pracownikami administracji (16 tys.) i agentami 
operacyjnym (1 tys.). Centralę CIA zdominowali biurokraci wydający fun-

22  T. Weiner, Dziedzictwo popiołów. Historia CIA, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Choj-
nacki, Poznań 2009.
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dusze bez profesjonalnej analizy potrzeb budżetowych i kosztów operacji 23. 
Kryzys w CIA przejawiał się także w wyznaczaniu priorytetów działania. 
Weiner podaje, że pomiędzy latami 1989 a 1992 zidentyfikowano 176 zagrożeń, 
poczynając od zmian klimatycznych, a kończąc na przestępstwach w sieci. 
CIA drobiazgowo analizowała i zbierała dane na temat deszczów tropikal-
nych i przestępstw gospodarczych (na przykład problem piractwa płytowego), 
ignorując o wiele poważniejsze zagrożenie w postaci terroryzmu 24. Weiner 
przywołuje także inne przyczyny „przenoszenia” budżetu federacyjnego prze-
znaczonego na opłacanie usług wywiadowczych do sektora komercyjnego, 
przede wszystkim z uwagi na kwestie bezpieczeństwa. Opinia publiczna 
coraz częściej dowiadywała się, że CIA jest infiltrowana przez konkurencyjne 
wywiady, a jej oficerowie (na przykład H.J. Nicholson – główny instruktor 
centrum szkoleniowego CIA, mający dostęp do danych o szkolonych pra-
cownikach) przekazywali, oczywiście „odpłatnie”, dane obcym wywiadom. 
Wielu agentów po zaledwie kilkuletniej służbie odchodziło do dynamicznie 
się rozrastającego sektora prywatnych usług wywiadowczych.

Ten proces, który na Zachodzie był swoistą rewolucją, w Polsce rozegrał 
się niejako naturalnie, będąc jedną z realizacji przemian transformacyjnych. 
Powstające wówczas organizacje wywiadu gospodarczego nazywano „wywia-
downiami gospodarczymi”. Termin ten powstał już w latach 60. XIX stulecia, 
dziś tym mianem określa się „wyspecjalizowany podmiot zajmujący się 
odpłatnie pozyskiwaniem informacji dotyczących sytuacji gospodarczej 
przedsiębiorstw” 25.

Pierwsze w Europie, a w istocie i na świecie, profesjonalne usługi wywiadu 
gospodarczego świadczył legendarny przestępca i policjant czasów napole-
ońskich i epoki II Cesarstwa Eugene François Vidocq, który założył w 1833 r. 
agencję pod nazwą Le Bureau des Renseignements (Biuro Uniwersalnej 
Informacji dla Handlu i Przemysłu). W założeniu miało to być biuro infor-
macyjne, bowiem w ramach jego usług znajdowało się badanie zdolności 
kredytowej – w istocie było to biuro wywiadowcze. Tworząc je, Vidocq chciał 
świadczyć usługi, które dziś nazywają się „ochroną interesów”. W tamtych 
czasach francuscy kupcy i przemysłowcy nader często stawali się ofiarami 
gospodarczych oszustów, których powszechną praktyką było kupowanie 

23  Zob. ibidem, s. 496.
24  Ibidem, s. 507.
25  Zob. Wywiadownia gospodarcza [hasło], „Wikipedia”, https://pl.wikipedia.org/wiki/

Wywiadownia_gospodarcza (dostęp: 31.12.2018).
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dużych ilości towarów na wyłudzony kredyt i sprzedawanie tak nabytych 
dóbr za pół ceny. Vidocq do zgodnego z ówczesnym ustawodawstwem 
wywiadu gospodarczego dołożył nie zawsze legalne działania śledcze, jak np. 
operacje szpiegowania prywatnych (w tym intymnych) sfer życia różnych 
osób na zlecenie klientów  26. Ponadto odszukiwał dłużników i odnajdywał 
ich ukrywany przed wierzycielami majątek. Opracował również dla swoich 
wywiadowców specjalny arkusz pomagający w identyfikacji, selekcji infor-
macji i raportowaniu oraz był wynalazcą technologii drukowania specjalnego, 
bardzo trudnego do podrobienia papieru na weksle i kwitariusze.

Jeśli chodzi o powstanie wywiadowni gospodarczych, to Europa wyprze-
dziła Stany Zjednoczone, bo dopiero w  1841 r. amerykański handlarz 
jedwabiem Lewis Tappan uruchomił w Nowym Jorku pierwszą amery-
kańską agencję udzielającą informacji z zakresu wywiadu gospodarczego 
pod nazwą Mercantile Agency Lewis Tappan & Co. Kolejną wywiadownią 
w USA, założoną osiem lat później, była Mercantile Agency J.M. Bradstreet & 
Son. Co interesujące, obie pionierskie firmy połączyły się w 1933 r. i działają 
z powodzeniem do dziś pod znaną marką Dun & Bradstreet.

W Europie również powstawały kolejne biura wywiadu gospodarczego. 
Ich założycielami byli, podobnie jak po drugiej stronie oceanu, biznesmeni, 
przemysłowcy i handlowcy. Spora liczba spośród dziewiętnastowiecznych 
firm funkcjonuje do dziś. Najbardziej znane to:

 ‒  firma założona w 1862 r. w Amsterdamie przez W.J.J. Gompertza, która 
funkcjonuje dziś jako Wys Muller Company,

 ‒  założona w  1870 r. w  Wiedniu przez Adama Hafenrichtera Credito-
renverein zum Schutz der Forderung von Insolvenzen, zajmująca się 
także ochroną roszczeń przed niewypłacalnością i ochroną kredytową,

 ‒  założone w  1872 r. w  Berlinie przez Wilhelma Schimmelpfenga biu-
ro informacyjne pod nazwą Auskunftei W. Schimmelpfeng, które ma 
swoje filie w Wiedniu, Budapeszcie, Paryżu, Londynie, Amsterdamie, 
Moskwie, Odessie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Kairze i Sydney.
W tym świetle za pierwsze polskie wywiadownie uznać należy warszaw-

ską i poznańską filię Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga. Ostatnie 
lata XIX i początek XX stulecia to czas, w którym powstawały kolejne pol-
skie biura, m.in.:

 ‒  założone w 1896 r. Biuro Handlowo-Informacyjne Adolfa Rosenthala,
 ‒  założone w 1896 r. Biuro Informacyjno-Komisowe S. Klaczkina,

26  M.in. szpiegowanie Marie Dorval, kochanki słynnego poety Alfreda de Vigny.
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 ‒  założona w 1911 r. Wywiadownia Handlowa Kazimierza Piechockiego.
Warto podkreślić, że wszystkie wymienione organizacje prócz usług 

wywiadowczych oferowały swoim klientom prawne i  finansowe usługi 
„ochronne” i reasekuracyjne, którymi dziś zajmują się raczej kancelarie 
prawne i towarzystwa ubezpieczeniowe. Warto także wspomnieć o tym, że 
współpracująca z biurami grupa prawników, biznesmenów, przemysłowców, 
kupców i bankowców zainicjowała w 1898 r. prace nad pionierską ustawą 
o biurach informacji handlowych 27.

Po zakończeniu I wojny światowej w niepodległym już państwie polskim 
nastąpił dalszy dynamiczny rozwój wywiadowni gospodarczych. Otwarto 
m.in. Biuro Kredytowo-Informacyjne „Wywiad” Sp. z o.o. we Lwowie i Mię-
dzynarodowe Biuro Informacyjne Providentia Bronisława Abramowicza, 
z którego usług korzystali tacy ówcześni potentaci jak firma E. Wedel.

O Wywiadowni Handlowej Kazimierza Piechockiego, wspomnianej 
już wyżej, można przeczytać na portalu „Laurahuta”, zamieszczającym cie-
kawostki z okresu rządów Marszałka Piłsudskiego, we wpisie pod tytułem 
Wywiad gospodarczy 1929 roku (portal nie podaje źródła):

Najstarszym biurem handlowo-informacyjnym na terenie Rzeczypospo-
litej jest Wywiadownia Handlowa Kazimierza Piechockiego. Założona 
w roku 1911 w Poznaniu, przeniosła swoją siedzibę w 1925 r. do War-
szawy i posiada obecnie [czyli w 1929 – B.P.] swe oddziały terenowe 
w Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Krakowie i we Lwowie. Do 
swoich klientów Wywiadownia zalicza najpoważniejsze firmy handlowe 
i finansowe na czele z Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego. Obsługuje także szereg firm zagranicznych. Cała Wywiadownia, 
zatrudniająca w swoich biurach ponad 60 pracowników, nie licząc całej 
sieci korespondentów działających na terenie całego kraju – pozostaje 
pod bezpośrednim kierownictwem Kazimierza Piechockiego, uważa-
nego za pioniera polskiego wywiadu handlowego 28.

Na kolejny ślad Wywiadowni Piechockiego z czasów międzywojennych 
można też natrafić, przeglądając książkę telefoniczną Polskiej Akcyjnej Spółki 

27  Która weszła ostatecznie w życie w 1905 r.
28  Wywiad gospodarczy 1929 roku, „Laurahuta”, http://laurahuta.blogspot.com/2012/04/

wywiad-gospodarczy-1929-roku.html (dostęp: 2.01.2019).
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Telefonicznej 29. Interesujący jest sposób, w jaki Piechocki rekomendował 
firmę: „Dysponując odpowiednio przygotowanym i wykwalifikowanym 
personelem, bogatym archiwum i długoletnim doświadczeniem Wywia-
downia daje całkowitą gwarancję, że kupiec lub przemysłowiec, który się 
do niej zwróci, obsłużony będzie solidnie i fachowo” 30.

Fot. 1 przedstawia reklamę Biura Informacji Gospodarczej A. Piechoc-
kiego.

Fot. 1. Reklama Biura Informacji Gospodarczej

Źródło: „Kurier Warszawski” 6 stycznia 1938, R. 118, nr 5.

Interesujące, również dla pracowników współczesnych wywiadowni, 
może okazać się zestawienie świadczonych wówczas (w 1929 roku) usług:

Wywiady we wszystkich znanych językach. Wywiady telegraficzne. 
Wywiady specjalne. Komunikaty o sytuacji gospodarczej poszczególnych 

29  Spis Abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicz-
nej 1930-31, http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=9886 (dostęp: 
2.01.2019).

30  Wywiad gospodarczy 1929 roku, op. cit.
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gałęzi przemysłu i handlu. Wskazywanie adresów i źródeł sprzedaży 
i zakupów. Polecanie godnych zaufania współpracowników i wspól-
ników  31.

Po transformacji z  1989 r. wywiad gospodarczy okazał się jednym 
z nowych aspektów czy nawet atrybutów „gospodarki opartej na wiedzy”. 
Wiedza o poczynaniach, produktach i technologiach wykorzystywanych 
przez konkurencję zaczęła być postrzegana w kategoriach towaru, który 
można było wycenić na równi z innymi zasobami organizacji. Siłą rzeczy 
wiedza jako towar zaczęła podlegać rynkowym prawom popytu i podaży. 
Wkrótce, bo już w połowie lat 90. XX wieku, popyt na informację gospo-
darczą osiągnął takie rozmiary, że tylko rozwijający się sektor wywiadowni 
komercyjnych był w stanie go zaspokoić. To, co do tej pory znajdowało się 
w sferze monopolu państwa, niespodziewanie przeszło do domeny firm 
komercyjnych. Jak konstatują Marek Ciecierski i Robert Nogacki, proces 
prywatyzacji usług wywiadowczych przebiegał w ramach dwóch głównych 
nurtów, którymi były:

 ‒  rozwój prywatnych usług wywiadowczych, tzw. outsourcing wywia-
dowczy,

 ‒  rozwój autonomicznych struktur wywiadu biznesowego w  korpora-
cjach transnarodowych oraz innych przedsiębiorstwach 32.
Prywatny sektor usług wywiadowczych ma jeszcze jedną gałąź. Już 

na początku lat 50. XX stulecia z usług wywiadowczych prywatnych firm 
i korporacji w rodzaju IBM korzystały agencje rządowe, takie jak Agencja 
Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Prywatne podmioty dostarczały pod-
miotom rządowym usługi w postaci monitoringu danych oraz technologie 
przydatne w operacjach wywiadowczych i szpiegowskich, a także poma-
gające analizować i interpretować dane. Dziś nazywałoby się to usługami 
dostarczania know-how. Proceder ten rozwinął się na wielką skalę i dziś jest 
powszechny. Wystarczy przyjrzeć się takim prywatnym firmom wywiadow-
czym jak AirScan z Florydy  33 lub konkurencyjna DynCorp. AirScan, której 

31  Ibidem.
32  M. Ciecierski, R. Nogacki, Bezpieczeństwo współczesnej firmy, op. cit., s. 73.
33  AirScan Inc. została założona w 1984 roku przez byłych oficerów sił specjalnych US Air 

Force. Specjalizuje się w  nadzorze powietrznym, operacjach bezpieczeństwa, syste-
mach nadzoru, monitoringu zwierząt. Jest jedną z niewielu firm mogących obsługiwać 
bezzałogowe statki powietrzne. Zob. https://www.indeed.com/cmp/Airscan/reviews 
(dostęp: 26.12.2018).
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wizerunek kształtują doskonali specjaliści PR, pokazuje się jako firma przy-
jazna, zajmująca się głównie monitorowaniem szlaków białych niedźwiedzi 
i tras migracji ginących gatunków. W istocie firma koncentruje się na nie 
zawsze jawnych zleceniach w rodzaju powietrznego monitoringu rurociągów 
naftowych i instalacji przesyłowych i przemysłowych. DynCorp 34 to z kolei 
globalny dostawca usług wywiadowczych i wsparcia wywiadowczego o rocz-
nym obrocie kilku miliardów dolarów, z czego lwią część stanowią fundusze 
federalne USA. Firma świadczyła i świadczy usługi dla armii amerykańskiej 
w wielu miejscach na świecie, w tym w Boliwii, Bośni, Somalii, Angoli, 
Haiti, Kolumbii, Kosowie i Kuwejcie. Określenie „wsparcie wywiadowcze” 
w kontekście tego, iż DynCorp opłacana jest przez rząd Kolumbii po to, by 
śledzić ruchy FARC (rewolucyjnej partyzantki kolumbijskiej), należałoby 
raczej interpretować w kategoriach klasycznych działań wywiadowczych. 
W ramach kontraktu LOGCAP (wsparcia logistycznego i strategicznego dla 
sił zbrojnych USA) korporacja wspierała działania wywiadowcze USA na 
Filipinach, w Gwatemali, Kolumbii, Ekwadorze, Timorze Wschodnim i Pana-
mie, Iraku, Afganistanie, Kuwejcie, Dżibuti i Gruzji. Nietrudno zauważyć, 
iż wszystkie te terytoria znajdują się w obszarze militarnego, ekonomicz-
nego lub polityczno-ekonomicznego zainteresowania USA. We wszystkich 
wymienionych krajach USA mają swoje żywotne interesy, wymagające, jak 
widać, „wsparcia wywiadowczego”.

Warto przyjrzeć się ekonomicznym aspektom globalnego prywatnego 
biznesu wywiadowczego. Na światowym rynku pojawia się coraz większa 
liczba przedsiębiorstw zorganizowanych na wzór sprawnie działających kor-
poracji biznesowych. Popyt na usługi wywiadowcze stale rośnie. Korporacje 
wywiadowcze korzystają z licznych luk w prawie międzynarodowym i prawie 
poszczególnych krajów, a także z braku odpowiednich regulacji i przepisów.

Po zakończeniu zimnej wojny zaangażowane w nią kraje zaczęły zmniej-
szać liczebność swoich armii i ograniczać wydatki na cele wojskowe. W latach 
90. na rynku znalazło się około 6 mln byłych wojskowych posiadających 
wysokie i specjalistyczne kwalifikacje. Podaje się, że około 1,5 mln z nich 
zasiliło szeregi pracowników różnego rodzaju firm świadczących usługi 
z zakresu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa 35.

34  DynCorp International z siedzibą w Wirginii, założona w 1946 r., to amerykański glo-
balny dostawca usług wsparcia wywiadowczego w zakresie operacji lotniczych, opera-
cji awaryjnych, szkoleń i doradztwa.

35  Podaję za: A. Gwiazda, Prywatne wojsko, „Wiedza i Życie” nr 04/2014, https://www.wiz.
pl/8,1473.html (dostęp: 31.12.2018).
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Usługi prywatnych specjalistów nie są tanie. W  USA kontraktorzy 
zewnętrzni są przeciętnie dwa razy drożsi niż wywiadowcy rządowi. Cie-
cierski i Nogacki podają za raportem senackiej komisji do spraw wywiadu, 
że koszty wynagrodzenia rządowego oficera wynoszą rocznie 126 tys. USD, 
zaś specjalisty „komercyjnego” – już 250 tys.36.

Gdy mowa o ewolucji i uwarunkowaniach kształtowania się nowocze-
snego wywiadu gospodarczego w Polsce, w Europie i na świecie, należy 
wymienić jeszcze jeden ważny czynnik, zauważalny od mniej więcej trzy-
dziestu lat, czyli od początku przełomowych dla świata lat 90. XX wieku. 
Wtedy to wielkie transnarodowe korporacje zaczęły tworzenie własnych 
służb wywiadowczych. Trend ten, jak się wydaje, był reakcją na pojawie-
nie się nowego rodzaju zagrożeń dla wielkiego biznesu. Wynikały one 
głównie z wprowadzania nowych technologii i form walki konkurencyj-
nej. Upowszechnienie internetu doprowadziło do dywersji informacyjnej, 
cyberprzestępstw gospodarczych i finansowych, aktów kradzieży danych 
technologicznych i handlowych, ale także umożliwiło o wiele łatwiejszy 
dostęp do informacji i uprościło sposoby ich pozyskiwania.

Nie bez znaczenia była również „internacjonalizacja” zagrożeń. Eks-
pansja na zewnętrzne rynki uruchomiła siły w postaci nieuczciwej, wrogiej 
konkurencji i ponadnarodowych grup przestępczych. Z takimi zewnętrznymi 
zagrożeniami kontrwywiadowcze organizacje narodowe i macierzyste służby 
rządowe nie radziły sobie najlepiej, przyzwyczajone do działań i operacji na 
własnym terytorium. Jak piszą Ciecierski i Nogacki:

Korporacyjny wywiad gospodarczy ma już w znacznym stopniu ugrun-
towaną pozycję na niemal wszystkich rynkach światowych, o czym 
najlepiej świadczy fakt, że ponad 80% korporacji transnarodowych 
wywodzących się z USA, Europy Zachodniej i Azji deklaruje prowa-
dzenie systematycznych operacji wywiadowczych. Większość takich 
działań realizuje się w ramach korporacji, w centralnie zarządzanych 
jednostkach, których obsadę stanowi personel wyznaczony tylko do tych 
działań. Zwykle wywiad gospodarczy w korporacji wykonuje zarówno 
zadania ofensywne, jak i defensywne, ochronne 37.

36  M. Ciecierski, R. Nogacki, Bezpieczeństwo współczesnej firmy, op. cit., s. 79.
37  Ibidem.
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Zakończenie
Definicja wywiadu gospodarczego podlega analizom wielu specjalistów, 
a mimo to nie jest wciąż doskonała, kompletna i ustalona ostatecznie. Ulega 
dalszym modyfikacjom i uzupełnieniom. Większość autorów zgadza się 
co do uwzględnienia w niej praktyk polegających na: opieraniu się na 
działaniach legalnych i etycznych pokrywających się w dużej mierze z dzia-
łaniami stosowanymi przez dziennikarstwo śledcze; korzystaniu z ogólnie 
dostępnych, jawnych, publicznych i oficjalnie opublikowanych źródeł; nie-
stosowaniu działań ukierunkowanych na kradzież tajemnic handlowych 
i technologicznych, zabór mienia i technologii oraz działań i technik niele-
galnych w rodzaju kradzieży, szantażu, wymuszenia, pułapek i prowokacji 
czy podszywania się pod kogoś innego.

W XXI wieku działalność wywiadu gospodarczego, poza klasycznym 
ujęciem – jako element polityki sektorowej ukierunkowanej na zapewnienie 
bezpieczeństwa państwa – realizowana jest również w sektorze prywatnym, 
jako fundament odpowiedzialnej, efektywnej działalności gospodarczej/han-
dlowej. Niska świadomość zagrożeń polskich inwestorów prowadzi do dużej 
penetracji rodzimego biznesu przez konkurencję z różnych stron świata.

W wyniku wielu przemian w systemie bezpieczeństwa Polski po 1989 r. 
wywiad gospodarczy odgrywa obecnie kluczową rolę w realizowaniu strate-
gicznych interesów Rzeczypospolitej. Wymaga on jednakże udoskonalenia, 
gdyż niedostatecznie chroni gospodarkę RP i nie zapewnia bezpieczeństwa 
ekonomicznego naszemu państwu.

Wraz z rozwojem przedsiębiorczości prywatnej oraz globalnym inte-
resem gospodarczym rozwinęły się firmy prywatne specjalizujące się 
w ochronie tego sektora. Jednocześnie ewolucji ulega również wywiad 
gospodarczy, którego rozwój prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa gospo-
darczego kraju.
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ABSTRACT
The purpose of the article is to indicate that the concept of ‘security’ has 
not been comprehensively defined so far, despite its presence in numerous 
Polish laws since 1989. As a result of the lack of a uniform definition of 
security, there is conceptual chaos within the meaning of the term in Polish 
legislation. Security, as an anthropocentric phenomenon, can be defined in 
many ways, depending on the scientific discipline (security sciences, law, 
sociology, psychology, history, political science, international relations 
and many other sciences). Each of the sciences treats the concept of secu-
rity differently. Sociology, as a science with a broad conceptual apparatus, 
is capable of defining security in a way that will be useful in the future 
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legal act on national security. The authors show how security functions in 
selected regulations of the Polish law: acts, the National Security Strategy 
of the Republic of Poland and the regulation of the Council of Ministers 
of 30th April 2010. This allows to show that although security is a very 
important category in these documents, its definition does not appear 
there. Hence, the current systems of the Polish law needs to be significantly 
complemented, at least by means of the inclusions of a universal definition 
of the concept of ‘security’.

KEY WORDS
security, security culture, public order, national security, act of law

ABSTRAKT
Celem artykułu jest wskazanie, że pojęcie bezpieczeństwa, mimo obec-
ności w licznych przepisach prawa polskiego od roku 1989, nie zostało 
do tej pory wyczerpująco zdefiniowane. W wyniku braku jednolitej defi-
nicji bezpieczeństwa w prawodawstwie polskim istnieje chaos pojęciowy 
w rozumieniu tego terminu. Bezpieczeństwo, jako antropocentryczny 
fenomen, może być definiowane na wiele sposobów, w zależności od 
dyscypliny naukowej, w jakiej jest rozpatrywane (nauki o bezpieczeń-
stwie, prawo, socjologia, psychologia, historia, politologia, stosunki 
międzynarodowe i wiele innych nauk). Każda z nauk traktuje pojęcie 
bezpieczeństwa inaczej. Socjologia, jako nauka dysponująca szerokim 
aparatem pojęciowym, może zdefiniować pojęcie bezpieczeństwa w spo-
sób, który zostanie wykorzystany w przyszłej ustawie o bezpieczeństwie 
narodowym. Autorzy pokazują, jak bezpieczeństwo funkcjonuje w wybra-
nych aktach prawa RP: ustawach, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 
RP oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 30 kwietnia 2010 r. 
Pozwala to wykazać, że chociaż bezpieczeństwo jest w tych dokumen-
tach bardzo ważną kategorią, to jednak nigdzie nie pojawia się jego 
definicja. To sprawia, że obecne systemy prawa RP wymagają istotnego 
uzupełnienia, co najmniej w postaci umieszczenia w nich uniwersalnej 
definicji pojęcia bezpieczeństwa.

SŁOWA KLUCZOWE
bezpieczeństwo, kultura bezpieczeństwa, porządek publiczny, bezpieczeń-
stwo narodowe, akt prawa
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WPROWADZENIE
Bezpieczeństwo to stan lub zjawisko, które jest określane przez wiele defi-
nicji 1. Szczególnie udane próby zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa mogą 
podejmować w opinii autorów przedstawiciele socjologii, jako królowej 
nauk społecznych, dysponujący szerokim aparatem pojęciowym.

Od wielu lat żyjące pomiędzy Tatrami a Bałtykiem społeczeństwo oby-
watelskie tworzące naród polski jest coraz bardziej świadome istniejących 
zagrożeń bytu i rozwoju narodu oraz jego państwa. Dzieje się tak chociażby 
z racji licznych zdarzeń i procesów, o których informują media: militarnych 
i niemilitarnych konfliktów, przestępczości i innego rodzaju sytuacji trud-
nych.

Sytuacja to kategoria socjologiczna wskazująca na istotność subiektyw-
nej perspektywy przyjmowanej przez indywidualny lub grupowy podmiot 
działania (czy podmiot bezpieczeństwa) w celu oceny kontekstu prawdo-
podobnego ciągu zdarzeń mogących nastąpić w warunkach, w jakich znalazł 
się ów podmiot. Kategorię sytuacji wprowadził do obszaru nauk społecznych 
w 1928 roku amerykański badacz William Isaak Thomas (1863–1947). Zde-
finiowanie sytuacji zależy od sposobu percypowania przez dany podmiot 
okoliczności, które ją tworzą, i od systemu wartości, jaki ów podmiot uznaje.

Sytuacja trudna to sytuacja, w której dochodzi do nierównowagi pomię-
dzy poziomem potrzeb podmiotu bezpieczeństwa i trudnymi do realizacji 
sposobami i warunkami wykonania powierzonych mu zadań. Nierównowaga 
ta dotyczy sytuacji początkowo normalnej, potem zakłócającej normalną 
aktywność podmiotu, zmniejszającej prawdopodobieństwo pomyślnej reali-
zacji jego zadań. Prawdopodobieństwo zagrożenia celu podmiotu, rosnąc, 
określa na nowo sytuację jako trudną, co zmusza podmiot bezpieczeństwa 
do ponadnormatywnej aktywizacji swego potencjału. Rodzaje sytuacji trud-
nych to:

1)  Sytuacja deprywacji – czyli takie okoliczności, w których nie ma pod-
stawowych elementów niezbędnych do normalnego funkcjonowania 
podmiotu. W sytuacji deprywacji obniża się jakość działania pod-
miotu, przedłuża się czas jego reakcji, rośnie pobudzenie emocjonalne, 
ogranicza się pole jego świadomości, co prowadzi do popełniania 

1  Zob. J. Czaputowicz, System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, 
Warszawa 1998; J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Kra-
ków 2016; idem, Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, Słupsk 
2016, s. 336–337.



74

błędów przez podmiot działania. W przypadku zaistnienia sytuacji 
ekstremalnej może wystąpić zanik poczucia wartości i poczucia jakie-
gokolwiek sensu życia.

2)  Sytuacja przeciążenia – tutaj może pojawiać się ryzyko bądź nie-
pewność. Trudność zadań wiąże się z balansowaniem na granicy 
siły umysłu lub siły fizycznej podmiotu działania (podmiotu bez-
pieczeństwa).

3)  Sytuacja utrudnienia – możliwość wykonania zadania jest tutaj 
zmniejszona z powodu dodatkowych czynników lub niewystąpienia 
elementów koniecznych do prowadzenia dalszego działania.

4)  Sytuacja konfliktowa – podmiot bezpieczeństwa jest w polu działania 
przeciwstawnych sił fizycznych, negatywnej dlań presji społecznej lub 
moralnej czy też w polu oddziaływań takich wartości, które są w tej 
sytuacji wobec siebie sprzeczne.

5)  Sytuacja zagrożenia – występuje w niej prawdopodobieństwo naru-
szenia lub utraty wartości, które są cenione przez dany indywidualny 
(osoba ludzka) lub zbiorowy (np. naród) podmiot bezpieczeństwa.

CO DALEJ Z DEFINICJĄ BEZPIECZEŃSTWA NA POZIOMIE AKTÓW 
PRAWA POLSKIEGO?
Jak sądzi Eugeniusz Moczuk 2, polskie społeczeństwo, tak jak każdy inny 
naród, ma prawo oczekiwać, iż już niedługo nastąpi opracowanie i wprowa-
dzenie w życie dobrze funkcjonującej, uniwersalnej ustawy o bezpieczeństwie 
narodowym, która byłaby godnym odpowiednikiem podobnych aktów 
prawa będących elementem ustawodawstwa innych państw  3.

Niektórzy badacze problemów bezpieczeństwa uważają, iż niestety do 
dnia dzisiejszego ustawy tej miary w Polsce brakuje, chociaż zapowiadane jest 
utworzenie ustawy o bezpieczeństwie narodowym, w której brane będą pod 
uwagę różne aspekty bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, mianowicie 
rozliczne problemy bezpieczeństwa tak zewnętrznego, jak i wewnętrznego 
naszego kraju. Sektory bezpieczeństwa wewnętrznego można przedstawić 
następująco 4:

2  E. Moczuk, Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej, „Ius et Administratio” 
3/2013, s. 76.

3  Można tu przywołać jako przykład akt prawa Federacji Rosyjskiej: Zakon Rossijskoj Fede-
racji, O bezopastnosti, Izdatielstwo Os-89, Moskwa 2005 czy Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki: National Security Act of 1947 (Pub. L. no. 235, 80 Cong., 61 Stat. 496, 50 USC ch. 15).

4  J. Piwowarski, Transdyscyplinarna…, op. cit., s. 242–273.
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1)  bezpieczeństwo społeczno-kulturowe,
2)  bezpieczeństwo militarne,
3)  bezpieczeństwo polityczne,
4)  bezpieczeństwo ekonomiczne,
5)  bezpieczeństwo ekologiczne,
6)  bezpieczeństwo socjalne,
7)  bezpieczeństwo surowcowe (surowce dla przemysłu oraz woda i żyw-

ność),
8)  bezpieczeństwo prawne i administracyjne,
9)  bezpieczeństwo technogenne,
10)  cyberbezpieczeństwo.
Dzisiaj problematyka bezpieczeństwa leży w kompetencjach wielu róż-

nych podmiotów państwowych jednocześnie, co zdaniem niektórych badaczy 
wskazuje na konieczność wprowadzenia jednolitej ustawy, która określałaby 
jasne zasady ich współdziałania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa. 
Dzięki kompleksowej, systemowej ustawie o bezpieczeństwie narodowym 5 
można by było – i powinno się – uporządkować kwestie prawne dotyczące 
wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa 6.

5  Bezpieczeństwo narodowe – „to najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i  priory-
tetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a  jednocześnie proces 
obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i  rozwój 
narodowy (państwa), w tym ochronę i obronę państwa jako instytucji politycznej oraz 
ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed za-
grożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w do-
bra podlegające szczególnej ochronie”. Za: Pojęcie bezpieczeństwa, [w:] Aspekty prawne 
bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red. 
nauk.), Warszawa 2013, s. 23.

6  Bezpieczeństwo państwa – „bezpieczeństwo państwa demokratycznego (…) można 
utożsamiać z bezpieczeństwem narodowym. (…) W bezpieczeństwie państwa zawsze 
chodziło (i nadal chodzi) o utrzymanie porządku w zbiorowości państwowej oraz za-
pewnienie jej bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego (głównie jej części wład-
czej). W bezpieczeństwie narodowym zaś nie chodzi tylko o ochronę i obronę istnie-
nia państwa jako takiego przed zagrożeniami, lecz także o pomyślny byt i rozwój oraz 
ochronę wartości bliskich poszczególnym członkom społeczności, które nawet bez ist-
nienia państwa mają znaczenie (jakość życia, solidarność społeczna, prawa człowieka, 
kultura, obyczaje, zwyczaje, tożsamość narodowa). Bezpieczeństwo państwa to termin 
i kryjące się pod nim pojęcie właściwe każdemu państwu. Bezpieczeństwo narodowe 
rozszerza istotę bezpieczeństwa państwa o wartości i potrzeby bliskie jednostce i  róż-
nym grupom społecznym, a w konsekwencji działania na rzecz ich realizacji, właściwe 
dla państwa demokratycznego”. Za: ibidem, s. 20–21.
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Dobry akt prawny może też ułatwić prowadzenie analizy i wyciąganie 
praktycznych wniosków dotyczących rozwiązań w zakresie tej problematyki 
na podstawie dorobku różnych dziedzin nauki, w tym nauk społecznych 
z socjologią bezpieczeństwa na czele. Należałoby tu podkreślić, że socjologia 
jak dotąd nie podała jeszcze własnej, jednolitej definicji pojęcia bezpieczeń-
stwa. Prowadzone są prace nad wprowadzeniem tej kategorii do socjologii, 
jednakże nie osiągnęły one jeszcze pozytywnego skutku.

Jednocześnie nowa dyscyplina badawcza, jaką są nauki o bezpieczeń-
stwie, stanowi multidyscyplinarną sferę naukowo-badawczą, korzystającą 
z dokonań naukowych prawa, socjologii, psychologii, historii, filozofii 
i innych nauk w zakresie szeroko pojmowanego zjawiska bezpieczeństwa.

Celem tego artykułu jest m.in. ukazanie, w jaki sposób rozumiane jest 
(domyślnie) pojęcie bezpieczeństwa w niektórych aktach prawa obowiązu-
jącego w Polsce, wyznaczających kierunki działania polskiego ustawodawcy 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Na przestrzeni ostat-
nich lat poszczególne rządy polskie tworzyły i przyjmowały kolejne programy 
rozwoju, a wraz z nimi różne strategie bezpieczeństwa, nie mamy jednak 
jednolitej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa.

Kolejnym celem tego opracowania jest wskazanie, że kategoria bez-
pieczeństwa może być przedmiotem analizy prowadzonej z perspektywy 
socjologicznej.

FUNKCJONOWANIE KATEGORII BEZPIECZEŃSTWA 
W WYBRANYCH AKTACH PRAWNYCH RP
Jednym z  najważniejszych zadań państwa narodowego jest zapewnie-
nie w nim bezpieczeństwa – zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 
Badaczki Mostafa Rejai i Cynthia H. Enloe piszą, że państwo to byt będący 
podmiotem bezpieczeństwa, oparty na polityczno-prawnym koncepcie, 
a naród to wielka ludzka wspólnota, mająca psychokulturową istotę. Gdy 
oba te byty przenikają się, funkcjonując jak jeden organizm, stanowią pod-
miot bezpieczeństwa, który określny jest jako państwo narodowe  7.

Max Weber powiedział, że państwo narodowe „jest taką wspólnotą 
ludzką, która w obrębie określonego terytorium (…) rości sobie prawo 
monopolu na wywieranie prawomocnej przemocy fizycznej” 8. Z kolei Wal-

7  M. Rejai, C.H. Enloe, Nation-States and State-Nations, „International Studies Quarterly” 
1969, vol. 13, no. 2, s. 143.

8  M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Warszawa 1987, s. 2.
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demar Kitler zauważa, iż „podstawowym działaniem rodzących się państw 
było powoływanie organizacji zapewniających ochronę i obronę przed nie-
bezpieczeństwami, których się spodziewano lub które stawały się realną 
rzeczywistością” 9.

Jak zauważył Stanisław Pieprzny, w Konstytucji RP termin „bezpieczeń-
stwo” pojawia się kilkukrotnie 10. Występuje on jednak w szerszym zakresie 
zasad konstytucyjnych, natomiast definicji bezpieczeństwa jako takiego 
w ustawie zasadniczej naszego kraju nie ma. W kontekście ustroju pań-
stwa pojęcie bezpieczeństwa występuje w niej dwa razy. Na przykład art. 
5 Konstytucji RP mówi, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 
i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka 
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego 
oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju 11. Artykuł ten koreluje znacząco z art. 26 Konstytucji RP, zgodnie 
z którym Siły Zbrojne RP mają służyć ochronie niepodległości państwa, nie-
podzielności jego terytorium oraz zapewnieniu stałości takich elementów 
jak bezpieczeństwo i nienaruszalność jego granic.

Najważniejsza część poświęcona bezpieczeństwu pośród regulacji pozycji 
prawnej organów władzy publicznej została powiązana z instytucją Prezy-
denta RP. Zgodnie z art. 126 ust. 2 Konstytucji Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej ma czuwać nad przestrzeganiem ustawy zasadniczej oraz stać na 
straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, a także nienaruszalności 
i niepodzielności terytorium kraju. Kompetencje głowy państwa w zakresie 
dotyczącym wprowadzania stanów nadzwyczajnych i wydawania w okresie 
stanu wojennego rozporządzeń, które mają moc ustawy, zgodnie z art. 234 
ust. 1 służą zabezpieczeniu gwarancji ciągłości funkcjonowania władz pań-
stwowych.

Warto też zauważyć kompetencje Prezydenta RP związane z występowa-
niem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sporów między organami 
państwa (art. 192) oraz możliwością zlecenia Radzie Ministrów po złoże-
niu przez nią dymisji dalszego wykonywania obowiązków (art. 162 ust. 2). 
Działania te mają wpływać na wiarygodność państwa polskiego na arenie 

9  W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, 
Warszawa 2011, s. 9.

10  S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, 
Rzeszów 2007, s. 17–18.

11  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 
483 z późn. zm.).
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międzynarodowej, przez co może wzrastać lub maleć stan i poczucie bezpie-
czeństwa widzianego z perspektywy politycznych i ekonomicznych relacji 
RP z innymi państwami 12.

Zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem znaj-
dują się także w innych polskich aktach prawnych. S. Pieprzny podał, iż 

„z przeglądu ustawodawstwa polskiego wynika, że rodzajowe bezpieczeństwo 
wskazano aż w ponad stu tytułach aktów prawa powszechnie obowiązującego, 
z czego problematykę rodzajowego bezpieczeństwa regulują całościowo tylko 
cztery ustawy i prawie sto rozporządzeń (…), z czego zdecydowana więk-
szość rozporządzeń związana jest z prawem pracy i dotyczy bezpieczeństwa 
i higieny pracy” 13.

Niektóre akty prawne zajmują się całościowo problematyką bezpieczeń-
stwa, pomimo tego, że nie jest to w nich określane wprost. Są to ustawy 
związane z samorządem terytorialnym, ustawy dotyczące istnienia i funk-
cjonowania organów i korporacji ochrony prawa czy ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym oraz programy i strategie bezpieczeństwa – we wszystkich 
pojawia się pojęcie bezpieczeństwa.

Ustawy
W akcie prawa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 14 
art. 7 ust. 1 pkt 14 stanowi, że do zadań własnych gminy należą zagadnienia 
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Zadania związane z utrzyma-
niem bezpieczeństwa zależą od charakteru i wielkości danej gminy (mówi 
o tym ust. 2 art. 7). Ważne dla sfery bezpieczeństwa są gminne przepisy 
porządkowe, uchwalane jednak tylko wtedy, gdy to konieczne. Dotyczy 
to na przykład przypadków zapewnienia ochrony zdrowia i życia obywa-
teli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 
Należy w tym wypadku pamiętać, że te przepisy nie wymagają szczególnej 
kompetencji ustawowej. Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 
dotyczące zakresu bezpieczeństwa obywateli reguluje ustawa o samorzą-
dzie powiatowym 15. Tej sferze rzeczywistości społecznej poświęcono art. 4.

12  W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2004, s. 187.
13  S. Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa…, op. cit., s. 19.
14  Dz.U. 2016, poz. 446. 
15  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016, poz. 814).
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W ustawie o samorządzie wojewódzkim 16 art. 14 ust. 1 pkt 14 stanowi, że 
samorząd wojewódzki wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim okre-
ślone ustawami, a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 
W wymienionych ustawach brak jest jakiejkolwiek definicji bezpieczeń-
stwa i wskazania, jak mamy rozumieć bezpieczeństwo obywateli, porządek 
publiczny oraz bezpieczeństwo publiczne. W Ustawie z dnia 23 stycznia 
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 17 w art. 22 
punkty 2 i 4 regulują odpowiedzialność wojewody, jako przedstawiciela 
Rady Ministrów, za wykonywanie polityki rządu na obszarze danego woje-
wództwa, w szczególności za zapewnienie przez niego koordynacji działań 
wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządo-
wej działających na obszarze województwa i kierowanie ich działalnością 
w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagroże-
niom środowiska i bezpieczeństwa państwa. Wojewoda, zgodnie z niniejszym 
aktem prawnym, jest również odpowiedzialny za zapewnienie: utrzyma-
nia porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich oraz zapobiegania 
klęskom żywiołowym czy innym nadzwyczajnym zagrożeniom, a także 
zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach. 
Ponadto wojewoda ma wykonywać i koordynować zadania w zakresie obron-
ności i bezpieczeństwa państwa wynikające z odrębnych ustaw.

Mimo tego, że w ustawach dotyczących władz samorządowych oraz 
w ustawach, które odnoszą się do administracji rządowej szczebla woje-
wódzkiego, nie funkcjonuje żadna definicja bezpieczeństwa, to pojawiają 
się liczne kategorie nienależące bynajmniej do terminów, które można by 
zaliczyć do mało znaczących, marginalnych haseł. Należą do nich takie 
istotne dla problematyki bezpieczeństwa terminy jak:

 ‒  porządek publiczny,
 ‒  bezpieczeństwo obywateli,
 ‒  bezpieczeństwo publiczne,
 ‒  zapobieganie zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia,
 ‒  zagrożenie środowiska,
 ‒  bezpieczeństwo państwa.
Do kolejnej grupy aktów prawa zaliczyć można ustawy dotyczące orga-

nów i korporacji bezpośrednio stojących na straży przestrzegania prawa, 
w tym policji i służb specjalnych oraz ministerstw odpowiedzialnych za 

16  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz.U. 2016, poz. 486).
17  Dz.U. 2015 Nr 31, poz. 525, 1960.
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obie składowe bezpieczeństwa narodowego: bezpieczeństwo wewnętrzne 
i bezpieczeństwo zewnętrzne naszego państwa.

Kontynuując przegląd tego typu aktów prawnych, w których zwrócono 
uwagę na bezpieczeństwo w szerokim kontekście, można dojść do konklu-
zji, że jednym z najważniejszych aktów prawnych RP dotyczących organów 
i korporacji ochrony bezpieczeństwa jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji 18.

Zgodnie z art. 1 owej ustawy utworzono Policję – umundurowaną i uzbro-
joną formację mającą służyć społeczeństwu i ochronie bezpieczeństwa ludzi 
oraz utrzymywaniu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W art. 2 wymieniono podstawowe zadania Policji, do których należy 
m.in.: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia przed bezprawnymi 
zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, w środ-
kach publicznego transportu, środkach komunikacji publicznej, w ruchu 
drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, dalej 
inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popeł-
nianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także 
współdziałanie w tym zakresie oraz w zakresie wykrywania przestępstw 
i wykroczeń i ścigania ich sprawców z właściwymi organami państwa, samo-
rządami i organizacjami społecznymi.

Po uważnym prześledzeniu polskiej ustawy o Policji znów można zauwa-
żyć, że brakuje tam definicji pozwalającej określić, czym jest (a czym już nie 
jest) utrzymywanie (niezdefiniowanego) bezpieczeństwa i (nie do końca 
zdefiniowanego) porządku publicznego. Co więcej, brakuje tu też definicji 
pozwalającej określić, czym jest (a czym nie jest) ochrona bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Wiadomo tylko, że Policja jest organem, który ma 
chronić wartości nadrzędne, czyli życie, zdrowie i mienie obywateli.

Art. 1 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego i Agencji Wywiadu 19 określa, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
(ABW) jest podmiotem właściwym dla spraw ochrony bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa oraz jego porządku konstytucyjnego, a art. 2 – że 
Agencja Wywiadu (AW) jest podmiotem właściwym dla spraw ochrony 
bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. W art. 5 tej ustawy zostały z kolei 
wyliczone zadania ABW, na przykład rozpoznawanie zagrożeń godzących 

18  Dz.U. 2015, poz. 355 z późn. zm.
19  Dz.U. 2002 Nr 74, poz. 676 z późn. zm.
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w bezpieczeństwo wewnętrzne naszego państwa, w  jego porządek kon-
stytucyjny, w  szczególności w  suwerenność, pozycję międzynarodową, 
niepodległość i nienaruszalność jego terytorium – a także zapobieganie 
im i ich zwalczanie. Do zadań ABW zalicza się także czynności związane 
z obronnością państwa: rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw szpie-
gostwa, terroryzmu, czynności prowadzących do naruszenia tajemnicy 
państwowej oraz innych przestępstw przeciw bezpieczeństwu państwa czy 
podstawom ekonomicznym funkcjonowania państwa – i  zapobieganie 
im. Dodatkowo ABW ma przeciwdziałać korupcji wśród osób pełniących 
funkcje publiczne oraz uzyskiwać, analizować, przetwarzać i przekazywać 
właściwym organom informacje o istotnym znaczeniu dla ochrony bezpie-
czeństwa państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Art. 6 tejże ustawy stanowi, że do zadań AW należy z kolei m.in. uzyski-
wanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom 
informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i między-
narodowej pozycji Rzeczpospolitej Polskiej, jej potencjału ekonomicznego 
i obronnego, a także permanentne rozpoznawanie zagrożeń bezpieczeństwa, 
obronności, niepodległości oraz nienaruszalności terytorium Rzeczpospo-
litej Polskiej i przeciwdziałanie im.

W omawianej ustawie brak konkretnego wskazania przepisów karnych, 
w których ustawodawca opisuje czyny zabronione mogące stanowić prze-
stępstwa wymierzone przeciw bezpieczeństwu państwa lub jego podstawom 
ekonomicznym. Niemniej jednak termin „bezpieczeństwo państwa” jest tutaj 
zastosowany na wiele sposobów 20 i utożsamiany ze znaczącymi dla kwestii 
bezpieczeństwa pojęciami bezpieczeństwa publicznego czy też bezpieczeń-
stwa narodowego 21.

Na podstawie ustawy z 9 czerwca 2006 roku 22 powołano do działania 
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). W czasie pokoju nie wchodzi 

20  K. Walczuk, Bezpieczeństwo publiczne – próba definicji, [w:] Prawo bezpieczeństwa pu-
blicznego, M. Karpiuk, K. Walczuk (red.), Warszawa 2013, s. 12 i n.

21  K. Prokop postuluje uznanie za tożsame pojęć bezpieczeństwa państwa i bezpieczeń-
stwa narodowego, uznając, że to ostatnie zostało zaczerpnięte z doktryny anglosaskiej 
i bez szerszej refleksji teoretycznej przetransponowane na grunt nauki polskiej. Zob. 
K. Prokop, „Biały wywiad” a bezpieczeństwo państwa (uwagi wprowadzające), [w:] Biały 
wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki, W. Filipkowski, W. Mądrze-
jowski (red.), Warszawa 2012, s. 30–31.

22  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2006 Nr 104, poz. 709).
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ona w struktury Sił Zbrojnych RP, zaś podczas mobilizacji oraz na czas wojny 
jest do nich zaliczana. Główne zadanie SKW to ochrona Sił Zbrojnych przed 
zagrożeniami wewnętrznymi, takimi jak działalność szpiegowska czy prze-
stępcza. Działalność SKW sięga też poza granice RP. Do zadań tej służby 
należy zabezpieczenie kontrwywiadowcze pobytu i działań polskich żołnie-
rzy na misjach wojskowych. SKW zapewniała bezpieczeństwo Polskich Sił 
Zadaniowych w Iraku, Afganistanie, Libanie i w czasie innych misji. Dzia-
łalność tej służby to element międzynarodowego systemu bezpieczeństwa. 
W związku z tym SKW współpracuje m.in. ze służbami specjalnymi państw 
NATO. Kooperacja z krajowymi i zagranicznymi instytucjami pozwala pozy-
skiwać i wymieniać informacje dotyczące zagrożeń. SKW może dzięki temu 
wspierać osoby podejmujące w kraju strategiczne decyzje w kwestiach bez-
pieczeństwa. Dodatkowo służba ta zapewnia ochronę bezpieczeństwa badań 
naukowych i rozwojowych zlecanych przez Siły Zbrojne i inne jednostki 
organizacyjne MON.

Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) również została powołana do 
działania przez wspomnianą ustawę z 9 czerwca 2006 roku. To służba spe-
cjalna właściwa do spraw ochrony przed zewnętrznymi zagrożeniami dla 
obronności RP, bezpieczeństwa oraz zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP 
i innych jednostek podlegających ministrowi obrony narodowej lub przez 
niego nadzorowanych. SWW należy do międzynarodowej wspólnoty wywia-
dowczej. W ramach tego członkostwa partycypuje w wymianie informacji 
i doświadczeń pomiędzy służbami wywiadowczymi państw NATO i UE. 
Poprzez taką współpracę o zakresie międzynarodowym SWW przyczynia 
się do budowania bezpieczeństwa o wymiarze sięgającym poza terytorium 
naszego kraju.

Badając powyższą ustawę, można ustalić, iż w niej również brakuje 
definicji pojęcia bezpieczeństwa, precyzującej, jak należy je zgodnie z obo-
wiązującym prawem rozumieć i interpretować w różnych sytuacjach.

Dbanie o bezpieczeństwo dotyczy także takich ważnych w państwie 
postaci jak minister właściwy do spraw wewnętrznych i inni ministrowie – 
w zakresach, jakie określają przydzielone im kompetencje.

Ustawia z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji 23 w art. 1 wskazuje, że do zadań tego ministra należy 
m.in. inicjowanie i realizowanie polityki i koordynacji działań w dziedzinach 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony granicy państwa 

23  Dz.U. z 1996 Nr 106, poz. 491.
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oraz ochrony przeciwpożarowej i administracji publicznej. Art. 3 stanowi, że 
do zakresu jego działania należą m.in. sprawy związane z inicjowaniem poli-
tyki rządowej w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, 
koordynacja działań porządkowo-ochronnych oraz czynności ratowniczych 
w razie klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bez-
pieczeństwu powszechnemu.

Na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej 24 MSWiA dzieli swoje kom-
petencje z innymi państwami członkowskimi, podejmując działania mające 
zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa w państwach należących do 
UE. Pamiętać należy, że na poziom bezpieczeństwa obywateli państw unij-
nych ma wpływ sytuacja zarówno wewnątrz Unii, jak i poza nią. Dlatego 
też w ramach UE powstają projekty oraz programy, które dotyczą spraw 
bezpieczeństwa w różnych sferach, takich jak: przestępczość zorganizowana 
w krajach trzecich, handel ludźmi, cyberprzestępczość, narkotyki, broń, 
nielegalne imigracje. Uczestniczy w nich również Polska.

Po raz kolejny, także w tej ustawie, można stwierdzić brak jednoznacznej 
definicji bezpieczeństwa i wskazania, w jaki sposób należy rozumieć to pojęcie 

– pomimo szeroko omówionych zadań nakładanych na niektóre wspomniane 
w artykule podmioty publiczne właśnie w zakresie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo wiąże się również z zarządzaniem kryzysowym, które 
oznacza działanie organów administracji publicznej będące elementem nad-
systemu bezpieczeństwa narodowego. Dzięki wymianie informacji z różnych 
źródeł, np. ABW, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, można 
zapobiegać sytuacjom kryzysowym.

Najważniejszy akt prawa w tym zakresie to Ustawa z dnia 21 maja 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym25. Zgodnie z nią Rządowe Centrum Bezpie-
czeństwa (RCB) jest podmiotem powołanym w celu opanowania sytuacji 
kryzysowej lub kryzysu. Ma zapewnić sprawny obieg informacji pomiędzy 
takimi organami jak Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, minister 
właściwy do spraw kierowania działem administracji rządowej, wojewoda 
(wojewodowie), starosta (starostowie) i wójt (wójtowie). Mowa o tym w art. 11 
ust. 2 pkt 8.

Funkcją RCB jest ponadto sprawne reagowanie na pojawiające się sytu-
acje kryzysowe oraz sprawne usuwanie ich skutków. W badanej ustawie 

24  Zob. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja 
skonsolidowana opublikowana w Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 1.

25  Dz.U. 2007 Nr 89, poz. 590 wraz z późn. zm.
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wyjaśnione zostało pojęcie sytuacji kryzysowej. Wpływa ona negatywnie 
na poziom bezpieczeństwa ludzkiego, bezpieczeństwa mienia i środowiska 
naturalnego i wywołuje ograniczenia w działaniu odpowiednich organów 
administracji publicznej z powodu niedoboru sił czy środków. Każda sytu-
acja kryzysowa może przy braku adekwatnej reakcji rozwinąć się w kryzys.

Pojawiła się tutaj też inna istotna kategoria, jaką jest infrastruktura kry-
tyczna. Pojęcie to związane jest ze zbiorem elementów III strumienia energii 
kultury bezpieczeństwa (materialnego), który obejmuje obiekty, urządze-
nia budowlane, instalacje, usługi wykonywane na rzecz bezpieczeństwa 
państwa, obywateli i służące sprawnemu działaniu organów administracji 
publicznej, instytucji i przedsiębiorców, w tym m.in. ciągłości dostaw energii 
i paliw, łączności i sieci teleinformatycznych czy finansów. Przez ochronę 
infrastruktury krytycznej należy rozumieć działania na rzecz utrzymania 
lub podnoszenia funkcjonalności, sprawności oraz integralności urządzeń 
tworzących tę infrastrukturę.

Wszystko to czyni się w celu utrzymania na odpowiednio wysokim pozio-
mie możliwości zapobiegania ryzykom i zagrożeniom oraz ograniczenia lub 
neutralizacji ich skutków, a także by zapewnić wydajną i szybką rewitalizację 
infrastruktury w przypadku wystąpienia awarii, ataków i innych zdarzeń 
zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.

Analizując przepisy ustawy związanej z powyższymi rodzajami zagrożeń 
i z systemem przeciwdziałania im, badacz nie znajduje tam definicji pojęcia 
bezpieczeństwa. Są tam jedynie takie określenia jak „zagrożenia bezpie-
czeństwa” czy „monitorowanie zagrożeń” – jak gdyby zakładano a priori, 
iż bezpieczeństwo jest identyfikowane intuicyjnie, w sposób dobrze znany 
wszystkim członkom naszego społeczeństwa.

Dokonując analizy poszczególnych ustaw, można stwierdzić, że poja-
wiają się w nich zagadnienia dotyczące zarówno ochrony bezpieczeństwa, 
jak i porządku publicznego w kontekście przestępczości i zjawisk kry-
minalnych. Występują w nich również takie kategorie, jak: zagrożenie, 
bezpieczeństwo, bezpieczeństwo państwa, ochrona bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa, ochrona porządku konstytucyjnego państwa, 
ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, obronność państwa 
i bezpieczeństwo Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ochrona przed 
zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
ochrona bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP. W badanych 
aktach prawnych nigdzie jednak nie ujęto definicyjnie, co oznaczają i jak 
należy je faktycznie interpretować.

Juliusz Piwowarski, Anna Weber



85

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Pojęciem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa zajmuje 
się także Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jej tekst zarówno w dawnej, „genetycznej” wersji, którą utworzono w 2007 r., 
jak i w wersji późniejszej, z roku 2014, utrzymuje swój wielosektorowy 
charakter 26. W Strategii, określając możliwe zagrożenia, wskazano na to, 
że Polska jako kraj graniczny wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej 
zajmuje w europejskim systemie bezpieczeństwa niezwykle istotne miejsce 27.

Autorzy niniejszego artykułu, badając ten tekst, zakładają istnienie racjo-
nalności politycznej, która ma powodować ciągłość polityki bezpieczeństwa 
i wpływać na kolejne generacje Strategii. Obejmuje ona od początku wszyst-
kie sfery bezpieczeństwa państwa. Punktem wyjścia do utworzenia Strategii 
był art. 5 Konstytucji RP, dotyczący obowiązku zapewniania przez państwo 
i jego instytucje bezpieczeństwa wszystkich obywateli.

Pierwsze miejsce w Strategii z 2007 r. zajęły utrzymanie i demonstracja 
gotowości systemu bezpieczeństwa do wykorzystania szans, podejmowania 
wyzwań, obniżenia ryzyk oraz redukcji i zwalczania zagrożeń28. Podano 
w niej cele szczegółowe, takie jak udział Polski w sojuszach, współpraca na 
arenie międzynarodowej, bezpieczeństwo w odniesieniu do klimatu, ener-
getyki, cybernetyki, żywienia. Aby Rzeczpospolita Polska mogła realizować 
cele strategiczne w sferze bezpieczeństwa, musi dysponować dużym strate-
gicznym potencjałem związanym z armią, edukacją, dyplomacją, służbami, 
przemysłem i innymi sferami mającymi udział w tworzeniu potencjału 
bezpieczeństwa narodowego.

Skorelowanie Strategii Bezpieczeństwa ze strategiami sojuszniczymi, 
Koncepcją Strategiczną NATO i Europejską Strategią Bezpieczeństwa było 
podstawą opracowania wykonawczych dyrektyw strategicznych, a w szcze-
gólności Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP, strategii 

26  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007; Stra-
tegia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, https://
www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/sbn_rp_2014.pdf (dostęp: 5.03.2017).

27  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński w dniu 13 listopada 2007 r. na wniosek 
Prezesa Rady Ministrów zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Dokument ów został wydany w oparciu o treść art. 4a ust. 1, pkt 1 Ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

28  T. Aleksandrowicz, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, „Wszystko co najważniej-
sze”, 9.11.2014, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pl/tomasz-aleksandrowicz-strategia-

-bezpieczenstwa-narodowego-rp/ (dostęp: 5.03.2017).
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poszczególnych działów bezpieczeństwa narodowego, strategicznych planów 
reagowania obronnego i zarządzania kryzysowego, wieloletnich programów 
transformacji systemu bezpieczeństwa państwa, w tym pozamilitarnych 
przygotowań obronnych i programów rozwoju Sił Zbrojnych. Strategia Bez-
pieczeństwa Narodowego RP podała oficjalną wykładnię polskich interesów 
narodowych, wskazała strategiczne cele Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie 
utrzymania bezpieczeństwa oraz koncepcję pozwalającą na ich skuteczne 
osiąganie. Koncepcja ta uwzględniała nałożenie odpowiednich zadań na 
różne podsystemy wykonawcze. W Strategii wskazano także zasady utrzy-
mywania bezpieczeństwa i konieczne kierunki dokonywania transformacji 
aktualizującej polski nadsystem bezpieczeństwa narodowego.

Dokonując analizy „genetycznej” wersji Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, badacz dochodzi do wniosku, że 
bezpieczeństwo narodowe jest zależne nie tylko od siły organów państwa, 
sojuszy i przyjaźnie nastawionych krajów ościennych, ale i od sytuacji ekono-
micznej obywateli oraz możliwości zaspokajania przez nich swoich potrzeb.

Badając tekst Strategii, można stwierdzić, że zastosowano w niej takie 
kategorie jak bezpieczeństwo narodowe, a także inne typy bezpieczeństwa, 
które się na nie składają, w tym bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne, 
militarne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne i telekomu-
nikacyjne. Po raz kolejny badacz nie odnajduje tu jednak definicji, która 
określa precyzyjnie, czym jest samo bezpieczeństwo.

Kolejne generacje Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP nie są stricte 
aktami prawnymi, chociaż są oficjalnymi dokumentami, które wspierane 
autorytetem najwyższych przedstawicieli władzy wskazują kierunki dzia-
łań na rzecz bezpieczeństwa narodowego dla wszystkich polskich władz 
i zarządzanych przez nie instytucji. Priorytetową rolę odgrywają tu polityka 
państwa, zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne, a także opcje 
polityczne rządzące w naszym kraju.

Rozporządzenie
Ewolucja podejścia do kwestii bezpieczeństwa w polskim prawie dopro-
wadziła do tego, że w 2010 r. pojawiło się Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa 
narodowego 29. Celem tego rozporządzenia jest wskazanie najważniejszych 
zagrożeń i skutków ich ewentualnego uaktywnienia się, m.in. w drodze 

29  Dz.U. 2010 Nr 83, poz. 540.

Juliusz Piwowarski, Anna Weber



87

utworzenia mapy ryzyk obejmującej typologię oraz charakterystykę zagro-
żeń, w tym istotność ich wpływu na możliwości i szanse rozwoju państwa. 
Zwrócono uwagę szczególnie na te elementy, które mogą mieć duże zna-
czenie dla utrzymania stanu bezpieczeństwa i dobrej, międzynarodowej 
pozycji naszego państwa oraz dla rozwoju naszego potencjału ekonomicz-
nego i obronnego – mogą albo godzić w bezpieczeństwo państwa, albo je 
podnosić. Uwypuklono także czynniki mające znaczenie dla utrzymania 
porządku konstytucyjnego oraz suwerenności i nienaruszalności teryto-
rium kraju, dla przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia dużych grup 
ludzi, dla mienia znacznych rozmiarów albo usuwania zagrożeń środowiska 
naturalnego na znacznym obszarze.

Czynniki te mogą wpływać także na inne państwa oprócz Rzeczpospolitej 
Polskiej. W rozporządzeniu wskazano, co może stanowić zagrożenie dla bez-
pieczeństwa Polski i innych krajów, a także zbliżono się do określenia, czym 
jest bezpieczeństwo narodowe, wskazując na możliwość naruszenia bezpie-
czeństwa państwa i porządku konstytucyjnego, w tym międzynarodowej 
pozycji, potencjału ekonomicznego, obronnego, suwerenności, wolności 
i nienaruszalności terytorium kraju.

PODSUMOWANIE
Poddając analizie powyższe wybrane akty prawne, szczególnie ustawy, 
wykazano, że pojawiły się w niech takie pojęcia, jak: porządek publiczny, 
bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo publiczne, zapobieganie zagro-
żeniu życia, zdrowia lub mienia i zagrożeniom środowiska naturalnego, 
bezpieczeństwo państwa, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego w aspekcie przestępczości i zjawisk kryminalnych, bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa i porządku konstytucyjnego, ochrona bezpieczeń-
stwa zewnętrznego państwa oraz pojęcia bezpieczeństwa z przedmiotowego 
punktu widzenia, specyficznego dla odrębnych, poniekąd „branżowych”, 
wycinków rzeczywistości społecznej, takich jak np. bezpieczeństwo 
militarne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne czy teleko-
munikacyjne.

W dalszym ciągu jednakże brakuje tu jasno wyartykułowanej definicji 
fenomenu bezpieczeństwa jako takiego, a ponadto bezpieczeństwa narodo-
wego, co powoduje potrzebę korzystania z analiz naukowych prowadzonych 
na gruncie różnych dyscyplin nauki.

Wiele pojęć związanych z bezpieczeństwem nasuwa refleksję co do tego, 
jak bezpieczeństwo powinno być definiowane w ramach przepisów prawa.
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Poniżej podano definicje Juliusza Piwowarskiego: jedną dotyczącą kate-
gorii zagrożenia i drugą – spektralną definicję bezpieczeństwa.

Zagrożenie – to sytuacja trudna, w  której występuje wysokie, 
podwyższone w stosunku do stanu normalności prawdopodobień-
stwo negatywnych wydarzeń dla danego podmiotu – utraty lub 
uszczerbku istotnej dlań wartości, materialnego lub abstrakcyjnego, 
niematerialnego dobra oraz utraty możliwości lub utrudnień w pro-
cesie dalszego rozwoju (utrata możliwości zaspokojenia dalszych 
potrzeb/wartości) 30.

Bezpieczeństwo to epifenomen zagrożeń wobec wartości istotnych 
dla określonych indywidualnych bądź zbiorowych podmiotów; bez-
pieczeństwo można definiować w sposób holistyczny, jako spektrum 
czterech poniższych kategorii 31:

 ‒  Stan, „stan bez zagrożeń”, mówiąc precyzyjnie: stan 32, który 
charakteryzuje się satysfakcjonującą dany podmiot bezpie-
czeństwa kontrolą rozciąganą nad zagrożeniami istotnych dlań 
wartości, to pochodna (pojęcie matematyczne) stanu bezpie-
czeństwa – chwilowy poziom bezpieczeństwa δ s (security le-
vel) 33, liczona względem czasu δ t po to, aby tak uzyskany obraz 
bezpieczeństwa stanowił dla badacza wizerunek dynamiczny 
(nie zaś statyczny), czyli taki, za jaki na ogół uznawane jest po-
jęcie określane jako stan:
Sb = δs/δt δs = δ(P–T);
P– total Power = Σp; T– total Threat = Σth

30  Por. J. Piwowarski, Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpie-
czeństwa, Kraków 2014, s. 21–22.

31  Ibidem, s. 336–337.
32  Idem, Bezpieczeństwo jako stan oraz jako wartość, [w:] Bezpieczeństwo jako wartość. 

Materiały z II Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo jako wartość” z 18 kwietnia 2010, 
Kraków 2010., s. 56 i n.

33  Chodzi o  różnicę pomiędzy poziomem skumulowanej w  danym czasie potęgi P dla 
określonego podmiotu bezpieczeństwa a poziomem sumy zagrożeń T, jakie w danym 
czasie występują względem tego podmiotu.
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 ‒  Wartość instrumentalna 34 – pozwala podmiotowi bezpieczeń-
stwa na zaspakajanie jego potrzeb niższych (potrzeby braku) 
oraz potrzeb wyższych (potrzeb rozwoju), znanych także pod 
nazwą metapotrzeb, aż po najwyższą wartość, jaką jest samo-
realizacja, która sytuuje się na szczycie hierarchii potrzeb czło-
wieka.

 ‒  Proces rozwoju 35 – proces będący efektem wpływu na podmiot 
bezpieczeństwa jego motywacji wynikłych z wewnętrznej po-
trzeby rozwoju, ze sfery potrzeb wyższych człowieka, dzięki 
której następuje wzrost potencjału szeroko, też niemilitarnie, 
rozumianej odporności i obronności indywidualnych i zbioro-
wych podmiotów bezpieczeństwa.

 ‒  Konstrukt społeczny – jest nim sposób, w jaki ludzie postrze-
gają, tłumaczą sobie oraz interpretują swój świat społeczny; 
bezpieczeństwo jako konstrukt społeczny to efekt współzależ-
ności i  interakcji społecznych zachodzących pomiędzy wielo-
ma podmiotami bezpieczeństwa egzystującymi w danej zbio-
rowości społecznej – zbiorowości również będącej rodzajem 
podmiotu bezpieczeństwa, np. narodem i  jego państwem – 
mówi się tutaj także „narodem zorganizowanym w państwo”.

Przedprawnym, pozaprawnym i w pewnym sensie nawet ponadprawnym 
supersystemem społeczno-kulturowym – gdyż, jak mawiał Arystoteles: „na 
nic prawa, jeśli ludzie do nich nie przywykną” – jest kultura bezpieczeństwa. 
Uzyskiwany poziom bezpieczeństwa państwa to efekt gromadzenia przez 
jednostki oraz zbiorowości ludzkie swoistych dla danego społeczeństwa 
zasobów kultury bezpieczeństwa narodowego. Poniżej zaproponowano 
tzw. ogólną definicję kultury bezpieczeństwa 36:

34  J. Piwowarski, Bezpieczeństwo i samodoskonalenie jako elementy świętej Drogi Wojowni-
ka, „Zeszyt Naukowy Apeiron” 2011, nr 6, s. 231–245.

35  Idem, Idea zrównoważonego rozwoju jako element kultury bezpieczeństwa wspólnot lo-
kalnych, [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpie-
czeństwa, t. VII: Teoretyczne i  formalne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, 
A. Filipek, D. Krzewniak (red.), Siedlce 2018; idem, Samodoskonalenie i bezpieczeństwo 
w samurajskim kodeksie Bushido, Kraków 2011.

36  J. Piwowarski, Transdyscyplinarna…, op. cit., s. 293–294.
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Kultura bezpieczeństwa to ogół utrwalonego mentalnego, organiza-
cyjnego oraz materialnego dorobku człowieka, tworzy szeroko pojęty 
zasób niemilitarnych i militarnych składowych ludzkiej obronności; 
służy utrzymywaniu bezpieczeństwa, odzyskiwaniu go (gdy zma-
leje) lub podnoszeniu na wyższy poziom (gdy wzrosną zagrożenia) 
jednostkowego bądź zbiorowego podmiotu bezpieczeństwa; kultura 
bezpieczeństwa stymuluje rozwój podmiotu (i wzajemnie), zapewnia 
pewną jakość egzystencji, korelując z trzema strumieniami energii: 
mentalno-duchowym 37, prawno-organizacyjnym i materialnym.

Kultura bezpieczeństwa może stanowić naukowy model poznawczy, a gdy 
jest interpretowana jako zjawisko społeczne, posiada określony wymiar 
podmiotowy, związany przykładowo z takimi podmiotami jak określona 
wspólnota, naród, państwo, rodzina, osoba ludzka.

Ów supersystem jest w stanie zapewnić naszemu narodowi, zagrożo-
nemu już niegdyś skrajnie i dotkniętemu politycznym niebytem naszemu 
państwu podstawy do generowania własnego konstruktu bezpieczeństwa. 
Jest w tym systemie wiele elementów pozaprawnych, ale państwowotwór-
czych i prawotwórczych, które mogą być zawsze zagrożone, na przykład 
wówczas, gdy narodowa kultura oraz jej subsystem, kultura bezpieczeństwa 
narodowego, jest w sytuacji kryzysowej. Może się tak dziać przykładowo 
wtedy, kiedy większa część młodej populacji kraju wie o wiele lepiej, kim są 
Michael Jackson, Nicolas Sarkozy czy Donald Trump niż Władysław Jagiełło, 
Tadeusz Kościuszko czy Lech Wałęsa.

Odwrócenie tego trendu należy m.in. do funkcji prawa, generujących 
analogiczne do nich funkcje państwa. Adolf Hitler niebezpodstawnie uznał 
niegdyś, że jeśli pozbawi naród tożsamości, to podbije go w przeciągu 
następnych dwudziestu lat. Należy w tym miejscu dodać, że współcześnie 
najprawdopodobniej nie brakuje na świecie globalnych graczy, których 
potencjał przekracza możliwości potężnych dyktatorów minionego wieku.

Wmontowana w kulturę bezpieczeństwa narodowego narodowa toż-
samość Polaków uwydatniła się szczególnie mocno w chwilach, w których 
stawaliśmy w obliczu wielkich historycznych zagrożeń. Niemożność pod-
jęcia otwartej, regularnej walki z zaborcami sprawiła, że Polacy skupili się 
na ochronie elementów stanowiących o sensie prawa – prawości i całego 

37  Zob. C.G. Jung, O zjawisku ducha w sztuce i w nauce, Warszawa 2011.
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narodowego systemu wartości. Język ojczysty, regionalne tradycje, wiara – 
te oraz inne wartości narodowej kultury bezpieczeństwa zyskały wówczas 
na znaczeniu. Polacy wiedzieli, że przez pielęgnowanie poszczególnych cech 
mogą utrzymać „niewidzialne państwo”, jakim była przez 123 lata Polska, po 
to, by znów mogło się odrodzić bezpieczne.

Autorzy w świetle przedstawionych rozważań sądzą, iż obecne systemy 
prawa Rzeczpospolitej Polskiej niezwłocznie wymagają dziś istotnego uzu-
pełnienia, co najmniej w postaci umieszczenia w nich uniwersalnej definicji 
pojęcia bezpieczeństwa.

BIBLIOGRAFIA

Literatura
Czaputowicz J., System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu 

XXI wieku, Warszawa 1998.
Jung C.G., O zjawisku ducha w sztuce i w nauce, Warszawa 2011.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunko-

wania. System, Warszawa 2011. 
Moczuk E., Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej, „Ius et 

Administratio” 3/2013, s. 75–96.
Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie admi-

nistracyjnym, Rzeszów 2007.
Piwowarski J., Bezpieczeństwo i samodoskonalenie jako elementy świętej Drogi 

Wojownika, „Zeszyt Naukowy Apeiron” 2011, nr 6, s. 231–245.
Piwowarski J., Bezpieczeństwo jako stan oraz jako wartość, [w:] Bezpieczeń-

stwo jako wartość. Materiały z II Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo 
jako wartość” z 18 kwietnia 2010, Kraków 2010.

Piwowarski J., Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą 
bezpieczeństwa, Kraków 2014.

Piwowarski J., Idea zrównoważonego rozwoju jako element kultury 
bezpieczeństwa wspólnot lokalnych, [w:] Elementy teorii i praktyki tran-
sdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, t. VII: Teoretyczne 
i formalne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, A. Filipek, 
D. Krzewniak (red.), Siedlce 2018. 

Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Kraków 
2016.

Piwowarski J., Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie 
Bushido, Kraków 2011.

KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA Z PERSPEKTYWY POTRZEBY…



92

Piwowarski J., Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, 
Słupsk 2016.

Pojęcie bezpieczeństwa, [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. 
Część ogólna, W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red. nauk.), Warszawa 
2013, s. 11–45.

Prokop K., „Biały wywiad” a bezpieczeństwo państwa (uwagi wprowadzające), 
[w:] Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki, 
W. Filipkowski, W. Mądrzejowski (red.), Warszawa 2012.

Rejai M., Enloe C.H., Nation-States and State-Nations, „International Stu-
dies Quarterly” 1969, vol. 13, no. 2, s. 140–158.

Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Zaka-
mycze 2004.

Walczuk K., Bezpieczeństwo publiczne – próba definicji, [w:] Prawo bezpie-
czeństwa publicznego, M. Karpiuk, K. Walczuk (red.), Warszawa 2013.

Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, Warszawa 1987.

Akty prawa krajowego
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 

Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 2015, poz. 355 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 2016, 

poz. 446).
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji (Dz.U. 1996 Nr 106, poz. 491).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016, 

poz. 814).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz.U. 2016, 

poz. 486).
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

i Agencji Wywiadu (Dz.U. 2002 Nr 74, poz. 676 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 

Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. 2006 Nr 104, poz. 709).
Ustawa z dnia 21 maja 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89, 

poz. 590 wraz z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz.U. 2015 Nr 31, poz. 525, 1960).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu 

o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2010 Nr 83, poz. 540).

Juliusz Piwowarski, Anna Weber



Akty prawa międzynarodowego
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – 

wersja skonsolidowana opublikowana w Dz. Urz. UE 2016 C 202.

Źródła internetowe
Aleksandrowicz T., Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, „Wszystko co 

najważniejsze”, 9.11.2014, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pl/tomasz-
-aleksandrowicz-strategia-bezpieczenstwa-narodowego-rp/ (dostęp: 
5.03.2017).

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2007.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2014, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/sbn_rp_2014.pdf (dostęp: 
5.03.2017).

CITE THIS ARTICLE AS:
J. Piwowarski, A. Weber, Kategoria bezpieczeństwa z perspektywy potrzeby 
oficjalnej definicji w aktach prawa, „Security, Economy & Law” 1/2019 (XXII), 
s. 71–93, DOI: 10.24356/SEL/22/5.

Licence: This article is available in Open Access, under the terms of the Creative Commons 
License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0; for details please see https://creativecom-
mons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction 
in any medium, provided that the author and source are properly credited. Copyright © 2019 
University of Public and Individual Security “Apeiron” in Cracow

KATEGORIA BEZPIECZEŃSTWA Z PERSPEKTYWY POTRZEBY…



Security, Economy & Law
Nr 1/2019 (XXII), (94–107)

DOI: 10.24356/SEL/22/6

WANDALIZM STADIONOWY

STADIUM VANDALISM

Przemysław Stelmach *
Jakub Tyrpa**

ABSTRACT
The article concerns psychological and sociological phenomena explaining 
the occurrence of stadium vandalism. The authors raise the issues related 
to this problem: presenting groups of fans badly by the media, manipulat-
ing information for sensation or conflict between hostile clubs. They also 
consider the possibility of preventing deviant behavior at stadiums. It is 
foundation for discussion about the actual functioning of the security ser-
vices during the sport events in Poland and in the world, including those 
events with the status of increased risk, as well as for marking the differ-
ences in the solutions applied by them and for present the factors hindering 
the of conducting of such events. The authors point out many conflict 
situations are provoked by officers looking after the order, not by the fans 
themselves.
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WANDALIZM STADIONOWY

ABSTRAKT
Artykuł dotyczy zjawisk psychologicznych i socjologicznych wyjaśniają-
cych występowanie wandalizmu stadionowego. Autorzy poruszają kwestie 
związane z tym zagadnieniem: przedstawianie grup kibiców w złym świe-
tle przez media, manipulowanie przez nie informacjami dla wzbudzenia 
sensacji czy występowanie konfliktów pomiędzy wrogimi klubami, a także 
rozważają możliwości zapobiegania dewiacyjnym zachowaniom na stadio-
nach. Stanowi to również przyczynek do omówienia funkcjonowania służb 
porządkowych w Polsce i na świecie podczas widowisk sportowych, w tym 
tych posiadających status podwyższonego ryzyka, do zaznaczenia różnic 
w stosowanych przez nie rozwiązaniach oraz do przedstawienia czynników 
utrudniających przeprowadzanie takich imprez. Autorzy zwracają uwagę na 
to, że wiele sytuacji konfliktowych jest prowokowanych przez pilnujących 
porządku funkcjonariuszy, a nie przez samych kibiców.

SŁOWA KLUCZOWE
wandalizm, chuligani, fani, piłka nożna

WSTĘP
Przez lata przedstawiciele nauk społecznych i kryminologicznych skupiali 
się na poszukiwaniu źródła zachowań odbiegających od normy, co mogłoby 
doprowadzić do stworzenia skutecznego sposobu walki z aktami wandali-
zmu na stadionie. Do tej pory udało się opracować kilkanaście powszechnie 
funkcjonujących teorii dotyczących tego zjawiska, lecz żadna nie obejmuje 
genezy chuligaństwa stadionowego w sposób globalny 1.

ZACHOWANIA NIEBEZPIECZNE
Gustaw Le Bon, autor pracy Psychologia tłumu, uważany jest za prekur-
sora psychologii zachowania kolektywnego. Wyróżnił dwa typy zachowań 
tłumu. Pierwszy odnosi się do charakterystyki tłumu jako autonomicznego 
obiektu społecznego, a drugi skupia się na jednostkach, które go tworzą2. 
Le Bon wymienił kilkanaście cech charakterystycznych dla tłumu. Należą 
do nich: impulsywność w działaniu, brak tolerancji dla innych, podatność 
na sugestie i halucynacje zbiorowe, utrata autonomii i indywidualności, 

1  P. Chlebowicz, Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa 2009, s. 20.
2  P. Piotrowski, Szalikowcy: o  zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych, Toruń 
2000, s. 23.
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poczucie bezkarności i niezwyciężoności, wyższość nieświadomości nad 
świadomością. W ten sposób określił, że   poziom intelektualny tłumu jest 
mniejszy niż osób, które go tworzą 3. Ważne jest również to, że głównym 
mechanizmem psychologicznym w tłumie według Le Bona jest wzajemne 
zarażanie się ideami, wizjami i emocjami z uwagi na skłonności „uczestni-
ków” tłumu do tworzenia nowych wizji 4.

Odwołując się do teorii Le Bona, można rozpocząć dyskusję na temat 
zbiorowej halucynacji i wyższości procesów nieświadomych nad świado-
mymi, choćby w kontekście wyroków sądów, które w uzasadnieniach spraw 
o podłożu chuligańskim zwykle odnoszą się do świadomego i celowego 
działania uczestników zdarzenia. Większość ekscesów na stadionach to rze-
czywiście skrupulatnie zaplanowane działania. Często jednak można spotkać 
się z sytuacją, że niektórzy członkowie grup chuliganów próbują stłumić 
agresję swoich kolegów, aby uniknąć nieplanowanych zdarzeń mogących 
wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Wspomnieć warto również o teorii konwergencyjnej, mówiącej, iż ludzie, 
którzy cechują się wspólnymi przekonaniami i odczuciami oraz przebywają 
razem, mogą zostać łatwo pobudzeni do wykonania określonych działań pod 
wpływem nieoczekiwanych sytuacji. Powyższą teorię często łączy się z teorią 
frustracji-agresji, która mówi o powstawaniu agresji z powodu mnóstwa 
frustracji narastających w jednostkach 5. Utrzymuje się również, że zachowa-
nia agresywne wynikają z działań przywódców, jeśli mają oni odpowiednią 
charyzmę i autorytet. Należy podkreślić, iż nie można empirycznie stwier-
dzić, jaka liczba uczestników uległa wspólnym frustracjom, ze względu na 
przejściowy i czasowy charakter zachowań6.

Sama agresja jest przedmiotem rozważań teoretyków w związku z dewia-
cyjnym zachowaniem fanów. Najbardziej znane koncepcje teoretyczne 
określają agresję jako występowanie negatywnych stanów emocjonalnych 
w stosunku do ofiary  7. Natomiast koncepcje biologiczne lokują podłoże 
takich zachowań wśród wrodzonych cech organizmu ludzkiego, które pod 

3  G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994.
4  T. Milcarz, Rycerze w szalikach. Subkultura chuliganów piłkarskich w świetle koncepcji 

Ericha Fromma, Szczecin 2006, s. 18.
5  J. Dudała, Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach. Studium socjologiczne, Warszawa 
2004, s. 85.

6  S. Wanat, Socjologia zachowań chuligańskich w sporcie, „Kultura Fizyczna” 1992, nr 7/8, s. 17.
7  P. Piotrowski, Szalikowcy…, op. cit., s. 23.
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wpływem percepcji i interpercepcji sytuacji aktywizują negatywne emocje, 
takie jak gniew, będące „sygnałami” wywołującymi agresję 8.

Ciekawy kontekst rozważań mogą stanowić wnioski naukowców z Uni-
wersytetu w Utah, którzy stwierdzili, że wyniki wydarzeń sportowych (w tym 
oczywiście meczów piłkarskich) mogą mieć fizjologiczny wpływ na orga-
nizm fanów. Zauważyli bowiem wzrost poziomu testosteronu w organizmie 
kibiców, w czasie gdy zespół wygrał, i jego spadek w przypadku niepowo-
dzenia 9. Przedstawione wyniki badań są tym bardziej istotne i zaskakujące, 
iż z punktu widzenia fizjologii uważa się, że testosteron to hormon agresji, 
a wzrost jego poziomu może skutkować agresywnymi zachowaniami wśród 
mężczyzn10. Osobami agresywnymi powinni więc być raczej fani cieszący się 
z sukcesu swojej drużyny. Tymczasem większość dewiacyjnych zachowań 
kibiców występuje w momencie, kiedy ich drużyna przegrywa bądź zacho-
dzą niekorzystne dla niej sytuacje na boisku.

Pojęciem, które warto przedstawić w odniesieniu do chuligaństwa, jest 
oczyszczenie (katharsis), zgodnie z którym na trybunach następuje rozłado-
wanie negatywnych emocji, niepowodzeń i nagromadzonej energii. Stadion 
jest do tego bardzo dobrym miejscem ze względu na towarzyszącą idei kibi-
cowania wolność słowa, przekonań i jawnego wyrażania swoich poglądów 11. 
Sami fani podkreślają, że stadion nie jest teatrem, więc nie powinno się 
wymagać od ludzi, którzy go odwiedzają, wysokich standardów etycznych 
i kulturowych.

Koncepcję z pogranicza socjologii sportu i teorii zachowań zbiorowych 
opublikował także M. Shmit. Stworzył on model mający wyjaśniać różnorod-
ność wandalizmu. Wspomniana koncepcja przedstawia dwa rodzaje źródeł 
społecznych zaburzeń: takie, które znajdują się w strukturze globalnej spo-
łeczeństwa, oraz takie, które mają swoje przyczyny szczególne, sytuacyjne 12. 
Na podstawie powyższych kryteriów zidentyfikowano sześć przyczyn i sytu-
acji, które mogą być ogniskiem zapalnym aktów agresji podczas widowisk 
sportowych. Są to:

8  Ibidem, s. 86.
9  T. Sahaj, Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania, Poznań 
2007, s. 250.

10  J. Vetulani, Neurochemia impulsywności i  agresji, „Psychiatria Polska” 2013, t. XLVII, 
nr 1, s. 39.

11  J. Dudała, Fani-chuligani…, op. cit., s. 71.
12  Ibidem.
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1)  Demonstracje – wykorzystanie widowiska sportowego jako nośnika 
i źródła przekazu idei politycznych.

2)  Starcia – rasowe, religijne, klasowe i narodowe.
3)  Zakaz wstępu na miejsce wydarzenia sportowego – wydany przez 

organizatora określonej grupie osób lub konkretnym osobom (na 
polskich stadionach są to bardzo częste przypadki).

4)  Porażka drużyny bądź kontrowersyjne sytuacje boiskowe wynikające 
z błędów sędziowskich lub z zachowania piłkarzy (np. obraźliwe gesty 
zawodników w kierunku kibiców przeciwnej drużyny).

5)  Świętowanie przedmeczowe, w czasie którego nie są przestrzegane 
normy moralne.

6)  Świętowanie zwycięstwa – zorganizowane uroczystości, które z racji 
dużego zasięgu wymykają się spod kontroli. Bardzo często dochodzi 
do starć z lokalnym rywalem lub policją, która stara się uspokoić 
świętujących kibiców.

Wymienione sytuacje często występują na stadionach, jednak z pewno-
ścią nie jest to lista kompletna. Przez wiele osób może też zostać uznana za 
nie w pełni przełożoną na realia stadionów 13.

ROLA MEDIÓW W KSZTAŁTOWANIU STEREOTYPÓW 
DOTYCZĄCYCH WANDALIZMU NA STADIONACH
Rolą mediów jest dostarczanie społeczeństwu mniej lub bardziej znaczą-
cych informacji dotyczących wydarzeń na świecie. O mediach mówi się 
wręcz jako o czwartej potędze, która dzięki swemu globalnemu zasięgowi 
kształtuje poglądy społeczeństwa, a nawet ma możliwość wpływania na 
jego sferę intelektualną.

Ważnym tematem, który pojawił się w ostatnich latach w mediach, 
był problem wandalizmu na stadionach. Często można zaobserwować, 
jak wydawcy prześcigają się w tworzeniu ciekawych nagłówków dotyczą-
cych chuligańskich ekscesów. Jakość i wiarygodność tych tekstów zwykle 
pozostawia wiele do życzenia z powodu fałszywych informacji i tworzenia 
negatywnego wizerunku fanów lub wyolbrzymiania prezentowanych wyda-
rzeń dla zwiększenia sensacji. Przykładem takiego stanu rzeczy może być 
artykuł zamieszczony na stronie internetowej Eurosport.tvn24.pl, w któ-
rym autor opisuje zatrzymanie 44 szalikowców Wisły Kraków i znalezienie 

13  P. Chlebowicz, Chuligaństwo stadionowe…, op. cit., s. 68.
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niebezpiecznych narzędzi w 13 rewidowanych samochodach 14. „Niebezpiecz-
nymi narzędziami” były klucze do kół samochodowych, które znajdują się 
w każdym aucie, oraz dwa noże o przeznaczeniu prawdopodobnie kulinar-
nym. Innym przykładem, tym razem na skalę międzynarodową, był artykuł 
opublikowany przez niemiecki „Der Spiegel” 15, który przedstawił polskich 
kibiców jako barbarzyńców i opisał sposoby werbowania chuliganów i szko-
lenia ich w siłowniach.

Artykuły przywołane powyżej to tylko nieliczne przykłady. Stanowią one 
często zarzewie konfliktu na linii media – kibice. S. Wanat pisze:

Czasami oliwy do ognia dolewają środki masowego przekazu, które 
w skrajnych przypadkach mogą nawet przyczyniać się do wystąpień 
kibiców o charakterze chuligańskim. Dzieje się tak wtedy, gdy prasa, 
radio, telewizja w sposób wysoce selektywny przedstawiają przebieg 
walki sportowej, prezentują bulwersujące odbiorców informacje, kon-
trowersyjne wywiady z trenerami lub zawodnikami, często i przesadnie 
eksponują zdarzenia negatywne sportu (np. powtórki w TV, zbyt szcze-
gółowa analiza konfliktowego zajścia), używają nieadekwatnych wyrażeń 
i niewłaściwego tonu relacji 16.

Ponadto S. Wanat wspomina o wynikach analizy angielskich socjologów, 
którzy wyróżnili cztery style wandalizmu prezentowane w prasie:

 ‒  chuligani jako bezmyślne (głupie) jednostki, działające bez powodu;
 ‒  chuligani jako maniacy, lunatycy, psychopaci;
 ‒  chuligani jako głupcy, podludzie, przestępcy, zwierzęta;
 ‒  chuligani jako mniejszość (nie są fanami ani zwolennikami sportu, nie 
potrafią cieszyć się z futbolu, uczestniczą w meczach tylko po to, by za-
kłócać porządek i brać udział w sytuacjach konfliktowych) 17.
Jak uważa amerykański socjolog Merrill J. Melnick, opisy chuligaństwa 

bazują na stereotypach, swoistej „mitologii” podtrzymywanej przez środki 

14  jaś/sk, 44 kibiców Wisły zatrzymanych na Litwie, Eurosport.tvn24.pl, 16.07.2010, http://
eurosport.tvn24.pl/archiwum,133/44-kibicow-wisly-zatrzymanych-na-litwie,140142.
html (dostęp: 12.07.2014).

15  „Der Spiegel”: to jedyne takie miejsce w  Europie, wp.pl, 2011, http://sport.wp.pl/
kat,1028809,title,Der-Spiegel-to-jedyne-takie-miejsce-w-Europie,wid,13756811,wiado-
mosc.html (dostęp: 16.08.2014).

16  S. Wanat, Socjologia zachowań chuligańskich…, op. cit., s. 17.
17  Ibidem.



100

masowego przekazu. Melnick staje w opozycji do tezy, iż chuligaństwo sta-
dionowe jest niebezpieczne w skali ogólnonarodowej, oraz odrzuca stereotyp 
chuligana postrzeganego jako głupca, maniaka, bandziora 18.

W opinii samych kibiców jednym z najbardziej szkodliwych zabiegów 
stosowanych przez media jest unikanie artykułów dotyczących pozytywnej 
działalności konkretnych grup fanów lub stowarzyszeń. Teksty, które mówi-
łyby o wsparciu ze strony kibiców dla sierocińców lub weteranów wojennych, 
są całkowicie ignorowane kosztem wychwytywania taniej sensacji. W branży 
dziennikarskiej funkcjonuje nawet powiedzenie: „Złe wieści to dobra wiado-
mość”. Artykuł o zdarzeniach, w których leje się krew, pojawia się naruszenie 
porządku i wulgarne okrzyki zawsze „wygra” z artykułem o działalności 
charytatywnej czy zbiórce na szczytny cel 19.

Podczas kongresu założycielskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Prasy Sportowej w 1924 r. ustanowiono kanon zasad, którymi powinien 
kierować się dziennikarz piszący o sprawach związanych ze sportem. Jedno 
z głównych założeń mówi: „Celem prasy sportowej jest pełnienie roli eduka-
cyjnej […]. Jej głównym zadaniem jest ochrona i wspieranie postępowych 
i wychowawczych wysiłków, służących pokojowi i zrozumieniu pomiędzy 
ludźmi. Relacje i teksty krytyczne powinny być pisane w duchu silnego 
poczucia odpowiedzialności i poszanowania prawdy” 20.

Jak wspomina K. Weis, mamy do czynienia ze zjawiskiem błędnego 
koła, jeśli chodzi o opisy przemocy wśród kibiców sportowych 21. Litera-
tura przedmiotu mówi o „wzmacnianiu” negatywnego zachowania fanów 
w mediach i sztucznym wspieraniu tego zjawiska przez opinię publiczną 22. 
Proces wzmocnienia danego zachowania to operacja, która zmienia praw-
dopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska w przyszłości. Stosuje się dwie 
metody: zaniechanie wzmacniania pozytywnego (nagradzania) lub karanie. 
Według niektórych autorów ich teksty potępiające wandalizm to rodzaj 
sankcji, które mają wywoływać awersję do danego zachowania, a w konse-
kwencji zmniejszyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia w przyszłości. 

18  M.J. Melnick, The  Mythology of Football Hooliganism: A  Closer Look at the  British 
Experience, „International Review for the Sociology of Sport” 1986, 21 (1), s. 1–21, DOI: 
10.1177/101269028602100101, s. 3.

19  Ibidem.
20  P. Piotrowski, Szalikowcy…, op. cit., s. 23.
21  K. Weis, How the Print Media Affect Sports and Violence: The Problems of Sport Journa-

lism, “International Review for the Sociology of Sport” 1986, vol. 21, issue 2–3, s. 239–252.
22  P. Piotrowski, Szalikowcy…, op. cit.
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W rezultacie uzyskuje się całkowicie przeciwny efekt. Chuligani traktują 
doniesienia prasowe jako swego rodzaju nobilitację, która odgrywa rolę 
wzmacniania pozytywnego 23. Wspominał o tym pracownik Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie zajmujący się kulturą fizyczną: „Szalikowcy chętnie 
o sobie czytają, bo pozują na gwiazdy współczesnych czarnych charakterów. 
Im więcej się o nich pisze, tym bardziej się cieszą” 24.

W Polsce traktowanie kibiców przez media w sposób stereotypowy 
i krzywdzący spotkało się z bardzo silną reakcją wspomnianego środowi-
ska. W tej walce kibice nie zostali (a przynajmniej nie w każdym przypadku) 
pozostawieni sami sobie, przede wszystkim należy wspomnieć o zerwaniu 
współpracy Lecha Poznań z „Gazetą Wyborczą” po serii artykułów szkalu-
jących nie tylko kibiców, ale i sam klub 25. Ponadto fani z całej Polski zaczęli 
ujawniać na forach informacje mogące zaszkodzić wizerunkowi niektórych 
gazet lub konkretnych dziennikarzy. Jednocześnie starali się publikować 
sprostowania do pojawiających się w artykułach nieprawdziwych informa-
cji, wspominając niekiedy o możliwości podjęcia środków prawnych w celu 
uzyskania rekompensaty za przedstawienie ich fałszywego wizerunku.

Dopełnieniem podjętej przez kibiców walki z mediami były pojawiające 
się na stadionach transparenty i sektorówki. Interesującą prezentacją była 
sektorówka ultrasów Wisły Kraków, która przedstawiała kibica niosącego 
krzyż na plecach i atakowanego zarówno przez policję –środkami przymusu 
bezpośredniego, jak i przez dziennikarzy – kamerami i aparatami. Całość 
była zwieńczona hasłem: „Niesłuszne wyroki, fałszywe osądy – PASJA – 
potępieni za niewygodne poglądy”.

SPOSOBY ZWALCZANIA CHULIGANÓW STADIONOWYCH NA 
ŚWIECIE I W POLSCE
Zapobieganie przestępczości jest bardzo ważnym elementem nauk krymi-
nologicznych. Jako nauka społeczna, kryminologia zajmuje się nie tylko 
przestępstwem, przestępczością czy przestępcą, ale także instytucjami 
i mechanizmami kontroli. Powstają one z inicjatywy społeczeństwa, aby 
ograniczyć występowanie zjawisk i zachowań dewiacyjnych i patologicz-
nych 26.
23  Ibidem.
24  P. Misior, Patrzcie, jesteśmy groźni, „Gazeta Krakowska” 29.09.1995, nr 226, s. 24.
25  ar, Lech rozwiązał umowę z Gazetą Wyborczą, epoznan.pl, 1.04.2010, http://www.epo-

znan.pl/index.php?id=18725&section=news&subsection=news (dostęp: 12.08.2014).
26  P. Chlebowicz, Chuligaństwo stadionowe…, op. cit., s. 20.
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Prekursorem w walce ze stadionowym chuliganizmem była Anglia. 
Pierwszymi działaniami mającymi na celu ograniczenie chuligaństwa były 
większe wykorzystanie sił policyjnych, tworzenie odrębnych sektorów dla 
fanów zespołów odwiedzających, budowanie wysokich płotów i fos, aby 
uniemożliwić fanom wejście na płytę boiska. Środki te okazały się jednak 
niewystarczające, ponieważ oprócz znacznego spadku uczestnictwa kibiców 
w meczach na stadionach liczba aktów chuligańskich nie zmniejszyła się.

Za przełomowy moment w walce ze stadionowym chuliganizmem uznaje 
się wydarzenia, które 29 maja 1985 r. miały miejsce na stadionie Heysel 
w Brukseli. Wskutek potyczki włoskich i angielskich kibiców śmierć poniosło 
kilkadziesiąt osób. Od tego czasu zaczęła pojawiać się idea koordynacji i uni-
fikacji działań prowadzonych przez instytucje porządkowe zlokalizowane 
w różnych krajach. 19 sierpnia 1985 r. w Strasburgu powstała Europejska 
konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sporto-
wych, a w szczególności meczów piłki nożnej (Konwencja nr 120). Dokument 
ten nakłada na państwa dużą liczbę zadań, które powinny przyczynić się do 
zapewnienia bezpieczeństwa podczas wydarzeń sportowych. W konwencji 
wymieniono określone działania, m.in.:

 ‒  dostosowanie wyposażenia i układu stadionu do potrzeb bezpieczeń-
stwa i kontroli widzów;

 ‒  skuteczne oddzielenie od siebie rywalizujących grup kibiców;
 ‒  przeprowadzanie kontroli w celu uniemożliwienia wniesienia niebez-
piecznych przedmiotów na stadion;

 ‒  zakazanie sprzedaży alkoholu na stadionie i wnoszenia napojów alko-
holowych;

 ‒  zapewnienie obecności odpowiedniej liczby służb bezpieczeństwa 
w obiektach sportowych i ich najbliższym otoczeniu;

 ‒  wyposażenie stadionów w  skuteczny system informacji publicznej 
i wykorzystanie go do promowania właściwego stylu kibicowania.
Ponadto w konwencji tej można wyszczególnić przepisy dotyczące sposo-

bów karania sprawców przestępstw o charakterze chuligańskim, jak również 
ograniczające dostęp do stadionów osobom będącym potencjalnymi spraw-
cami naruszeń porządku lub znajdującym się pod wpływem alkoholu albo 
środków odurzających.

Oprócz wyżej wymienionego dokumentu istnieje również Zalecenie 
Rady Europy nr 1/93, które dodatkowo zobowiązuje organizatorów spotkań 
do przeprowadzenia kontroli obiektu sportowego pod kątem bezpieczeństwa 
materiałów i sprawności systemów ewakuacyjnych. Nakłada również na 
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organizatora obowiązek udostępnienia na obiektach lokali dla policji oraz 
powołania do działania grupy kryzysowej (władze stadionowe, policja, straż 
pożarna, pogotowie ratunkowe, władze lokalne, przedstawiciele zespołów 
grających), która ma podejmować pilne decyzje w razie niespodziewanych 
sytuacji 27.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi bezpieczeń-
stwo imprez sportowych są wyżej wymieniona konwencja Rady Europy 
wraz z zaleceniem oraz Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej 
(Dz. U. 1996, nr 25, poz. 113), a także kontrowersyjna Ustawa z dnia 20 marca 
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009, nr 62, poz. 504). 
Ustawa ta została czterokrotnie poprawiona od 2009 r., po raz ostatni w 2013 r. 
Trybunał Stanu wyrokiem z dnia 20 maja 2014 roku odnośnie do art. 54 
ust. 1 ww. ustawy orzekł, że jej zapis w części zawierającej słowa „regulaminu 
obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej” jest niezgodny z art. 42 
ust. 1 konstytucji. Nie można bowiem stosować sankcji karnych na pod-
stawie przepisów wewnętrznych, tj. np. regulaminów stadionów, a ustawa 
przewidywała takie rozwiązanie 28.

Obecnie sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wzno-
wiła prace nad projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych. Tym razem, poza zmianami postrzeganymi przez fanów jako 
pozytywne, jak np. wprowadzenie miejsc stojących, pojawiają się hasła, które 
zostały już określone jako irracjonalne. Są to głównie:

 ‒  konieczność stawiania się na komisariacie w  czasie trwania meczu 
przez osoby objęte zakazem stadionowym;

 ‒  wprowadzenie możliwości ukarania kibiców za przewinienia popeł-
nione w drodze na mecz czy też za posiadanie niebezpiecznych przed-
miotów przed przystąpieniem do uczestnictwa w imprezie masowej;

 ‒  nadanie uprawnień do wydawania zakazów stadionowych PZPN lub 
podmiotowi go obsługującemu (np. Ekstraklasa SA);

 ‒  zwiększenie liczby służb bezpieczeństwa i  informacyjnych podczas 
meczów wysokiego ryzyka;

27  P. Piotrowski, Szalikowcy…, op. cit., s. 16.
28  Trybunał Konstytucyjny, Imprezy masowe; odpowiedzialność karna za niezastosowanie 

się do polecenia wydanego na podstawie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu 
imprezy masowej, http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/6861-imprezy-masowe-

-odpowiedzialnosc-karna-za-niezastosowanie-sie-do-polecenia-wydanego-na-pod-
stawie/s/k-1713/ (dostęp: 24.08.2014).
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 ‒  zezwolenie organowi administracji publicznej (wójtowi, burmistrzo-
wi) na swobodę decydowania o charakterze imprezy (obecnie przepi-
sy nakazują określić ją mianem imprezy podwyższonego ryzyka, jeśli 
m.in. tak opiniuje komendant Policji) 29.
Liczba regulacji i przepisów, które w założeniu mają redukować przy-

padki wandalizmu na stadionach, jest duża. Nie stanowią one jednak bariery 
ograniczającej liczbę naruszeń porządku na stadionach w wystarczającym 
stopniu. Z problemem tym powinny się zmierzyć wszystkie instytucje, które 
mają zapewniać bezpieczeństwo podczas imprez sportowych. Jako pierwsze 
należy wskazywać kluby piłkarskie, które ze względu na finansową zależność 
od kibiców są zmuszone do podjęcia mniej lub bardziej owocnej z nimi 
współpracy. Wypowiedzenie wojny grupom ultrasów lub chuliganów może 
spowodować bowiem znaczny spadek udziału tych grup w meczach na 
stadionie, a wręcz bojkotowanie przez nich rozgrywek. Taka sytuacja miała 
miejsce w Krakowie na początku 2014 r., kiedy ówczesny prezes Wisły Kraków 
Jacek Bednarz postanowił walczyć z chuliganami. Efektem podjętych przez 
niego działań było jedynie zdymisjonowanie prezesa przez zarząd klubu oraz 
przystanie na praktycznie wszystkie żądania kibiców związane z tą sytuacją.

Należy jednak zwrócić uwagę na inną kwestię: kluby, współpracując 
z fanami na wielu płaszczyznach, nie powinny jednocześnie w żaden sposób 
chronić kibiców przed odpowiedzialnością karną ani pomagać im w łama-
niu przepisów. Mimo to nadal zdarzają się sytuacje, że klub ma ograniczone 
możliwości monitorowania stadionu, co wynika z jego złego rozplanowania. 
Na polskich stadionach są miejsca, których nie obejmują kamery, co jest 
często wykorzystywane przez fanów. Bywa też tak, że organizator wyłą-
cza monitoring w razie wybuchu zamieszek. Zdarzają się nawet przypadki, 
w których pracownicy klubu odpowiedzialni za bezpieczeństwo stadionów 
przyczyniają się do wnoszenia rac na stadiony. W środowisku kibiców jest 
to jednak uważane za normalne zachowanie.

Za bezpieczeństwo stadionów odpowiedzialne są również umundu-
rowane służby i ochrona. Często jednak zdarzają się sytuacje, w których 
osoby te same prowokują agresywne zachowania kibiców, np. narzucając im 
przepisy, których same jawnie nie przestrzegają. Stosują też różne rodzaje 
środków przymusu bezpośredniego, takie jak kopanie, rzucanie wyzwisk, 

29  Qbas, Propozycje zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, Legionisci.com, 
28.07.2014, http://legionisci.com/news/58969_Propozycje_zmian_w_ustawie_o_bez-
pieczenstwie_imprez_masowych.html (dostęp: 24.08.2014).
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„pałowanie”, które powinno być niedopuszczalne. Najwięcej kontrowersji 
wzbudza fakt, że takie środki są zwykle stosowane wobec „zwykłych” kibi-
ców, a nie chuliganów.

Jerzy Dudała pisze:

W Polsce nadal zbyt często mecze ochraniają osoby nieprzygotowane, 
same prowokujące zamieszki. Policjanci często są aroganccy, wulgarni. 
Zdarza się, że bez powodu biją Bogu ducha winnych kibiców, nad-
używają również możliwości korzystania z broni gładkolufowej. Nie 
brakuje osób, które bardziej niż pseudokibiców obawiają się, że trafią 
na agresywnych policjantów  30.

Kwestię poziomu szkolenia policji w zakresie zabezpieczania wydarzeń 
piłkarskich można uznać za jedną z głównych wad systemu bezpieczeństwa. 
Przygotowanie powinno obejmować nie tylko trening taktyczny i obronny, 
ale także zapoznanie się z kulturą fanów. Policjanci nie zawsze wiedzą, które 
grupy sympatyzują ze sobą, a które prowadzą regularną wojnę. Zdarzały 
się sytuacje, w których policja pacyfikowała dwie grupy fanów z powodu 
posiadania przez nie różnych emblematów klubowych, podczas gdy w rzeczy-
wistości miał miejsce tzw. mecz zgodowy, który charakteryzuje się wspólnym 
zasiadaniem na trybunach zaprzyjaźnionych ze sobą kibiców różnych klubów.

W krajach Europy Zachodniej służby porządkowe na stadionie prze-
chodzą regularne szkolenia. Są przygotowane do walki z fanami w każdych 
warunkach i do analizowania wszystkich możliwych scenariuszy. Są to jednak 
bardzo trudne i kosztowne szkolenia.

Elementem, który powoduje trudności z przeprowadzeniem meczów 
piłkarskich, jest wreszcie przestarzała lub nieodpowiednia infrastruktura 
stadionowa. W ostatnich latach na potrzeby Euro 2012 w Polsce powstały 
nowoczesne stadiony, nie uwzględniają one jednak faktu uczestniczenia 
w widowisku wrogich grup kibiców. Liczące 2,5 metra ogrodzenie otoczone 
przez służby bezpieczeństwa praktycznie nie stanowi przeszkody dla agre-
sywnych fanów.

W Europie Zachodniej stosuje się siatki rozwieszone wokół trybuny dla 
kibiców gości, które skutecznie wyłapują przedmioty mogące wlecieć na 
płytę boiska bądź sektory innych kibiców. W Polsce to rozwiązanie jeszcze 
nigdy nie było stosowane.

30  J. Dudała, Fani-chuligani…, op. cit., s. 19.
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PODSUMOWANIE
Można stwierdzić, że wandalizm to problem o charakterze globalnym, gdyż 
w mniejszym lub większym stopniu pojawia się on w każdym zakątku 
świata. Mimo to wdrażanie schematów walki z agresywnymi kibicami 
stosowanych przez inne państwa jest bezsensowne. Powinno się zgłębiać 
społeczne i lokalne przyczyny tworzenia się grup chuligańskich oraz pod-
pierać się wiedzą z zakresu zagadnień ekonomiczno-politycznych, gdyż to 
one w znacznym stopniu mają wpływ na kształtowanie się i funkcjonowanie 
takich grup. Próby waliki z chuliganami ograniczone tylko do rozwiązań 
natury fizycznej, z czym mamy do czynienia obecnie, można uznać za akt 
bezradności. Stosowanie siły wobec fanów zmierzających na mecz, naduży-
wanie kompetencji przez służby porządkowe, a co najgorsze – obarczanie 
winą za sytuacje konfliktowe i pociąganie do odpowiedzialności uczest-
ników wydarzeń sportowych niezwiązanych z ruchem chuliganów w celu 
podnoszenia statystyk działalności służb wypacza postrzeganie zjawiska, 
jakim jest działalność kibiców.

BIBLIOGRAFIA
ar, Lech rozwiązał umowę z Gazetą Wyborczą, epoznan.pl, 1.04.2010, http://

www.epoznan.pl/index.php?id=18725&section=news&subsection=news 
(dostęp: 12.08.2014).

Chlebowicz P., Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, War-
szawa 2009.

„Der Spiegel”: to jedyne takie miejsce w Europie, wp.pl, 2011, http://sport.
wp.pl/kat,1028809,title,Der-Spiegel-to-jedyne-takie-miejsce-w-Eu-
ropie,wid,13756811,wiadomosc.html (dostęp: 16.08.2014).

Dudała J., Fani-chuligani. Rzecz o polskich kibolach. Studium socjologiczne, 
Warszawa 2004.

jaś/sk, 44 kibiców Wisły zatrzymanych na Litwie, eurosporttvn24.pl, 
16.07.2010, http://eurosport.tvn24.pl/archiwum,133/44-kibicow-wisly-
-zatrzymanych-na-litwie,140142.html (dostęp: 12.07.2014).

Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1994.
Melnick M.J., The Mythology of Football Hooliganism: A Closer Look at 

the British Experience, „International Review for the Sociology of Sport” 
1986, 21 (1), s. 1–21, DOI: 10.1177/101269028602100101.

Milcarz T., Rycerze w szalikach. Subkultura chuliganów piłkarskich w świetle 
koncepcji Ericha Fromma, Szczecin 2006.

Misior P., Patrzcie, jesteśmy groźni, „Gazeta Krakowska” 29.09.1995, nr 226, s. 24.

Przemysław Stelmach, Jakub Tyrpa



107

WANDALIZM STADIONOWY

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

Qbas, Propozycje zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, 
Legionisci.com, 28.07.2014, http://legionisci.com/news/58969_Propo-
zycje_zmian_w_ustawie_o_bezpieczenstwie_imprez_masowych.html 
(dostęp: 24.08.2014).

Sahaj T., Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowa-
nia, Poznań 2007.

Trybunał Konstytucyjny, Imprezy masowe; odpowiedzialność karna za 
niezastosowanie się do polecenia wydanego na podstawie regulaminu 
obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej, http://trybunal.gov.
pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/6862-imprezy-

-masowe-odpowiedzialnosc-karna-za-niezastosowanie-sie-do-polece-
nia-wydanego-na-podstawie/ (dostęp: 24.08.2014).

Vetulani J., Neurochemia impulsywności i agresji, „Psychiatria Polska” 2013, 
t. XLVII, nr 1, s. 103–115.

Wanat S., Socjologia zachowań chuligańskich w sporcie, „Kultura Fizyczna” 
1992, nr 7/8, s. 16–20.

Weis K., How the Print Media Affect Sports and Violence: The Problems of 
Sport Journalism, “International Review for the Sociology of Sport” 1986, 
vol. 21, issue 2–3, s. 239–252.

Przemysław Stelmach – ur. 21.03.1988 r. w  Wodzisławiu Śląskim, 
ukończył studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne na AWF 
w Krakowie.

Jakub Tyrpa – ur. 23.12.1989 r. w Krakowie, ukończył studia magisterskie 
na kierunku wychowanie fizyczne na AWF w Krakowie.

CITE THIS ARTICLE AS:
P. Stelmach, J. Tyrpa, Wandalizm stadionowy, „Security, Economy & Law” 
1/2019 (XXII), s. 94–107, DOI: 10.24356/SEL/22/6.

Licence: This article is available in Open Access, under the terms of the Creative Commons 
License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0; for details please see https://creativecom-
mons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction 
in any medium, provided that the author and source are properly credited. Copyright © 2019 
University of Public and Individual Security “Apeiron” in Cracow



SPIS TREŚCI

Peter Čajka, Juraj Kalický 
Socio-ekonomické pozadie genézy hospodárskej sféry v Rakúsko-Uhorsku  
na prelome 18. a 19. storočia .............................................................................. 5

Katarzyna Daniel 
System dozoru elektronicznego w Polsce – praktyka stosowania ................. 16

Patrycja Monika Kamer 
Wkład militarny Polskich Sił Zbrojnych w operację stabilizacyjną  
„Iracka Wolność” ...............................................................................................35

Bartłomiej Pater 
Powstanie i ewolucja wywiadu gospodarczego ..............................................47

Juliusz Piwowarski, Anna Weber 
Kategoria bezpieczeństwa z perspektywy potrzeby oficjalnej definicji 
w aktach prawa ................................................................................................ 71

Przemysław Stelmach, Jakub Tyrpa 
Wandalizm stadionowy ...................................................................................94


