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ABSTRACT 

The aim of the article is to present the issues related to the professional police 

ethics. The considerations attempted to answer the question whether working 

in the Police is a profession or service. Based on the general characteristics 

of the Police formation and the profession of policeman, it has been shown 

that professional ethics occupies one of the most important places in the daily 

service of police officers as their job is a profession of public trust. Unethical 

behaviors that most often appear in this environment were indicated. It al-

lowed to come to the conclusion that the sources of police compliance with 

ethical norms and exemplary moral attitude are not only legal regulations or 

unwritten behavior patterns, but also their personal moral principles and value 

systems. 
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professional ethics, Police, police officer 
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ABSTRAKT 

Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z etyką zawodową 

policjanta. W rozważaniach podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy praca 

w Policji to zawód czy służba. Na podstawie ogólnej charakterystyki forma-

cji, jaką jest Policja, oraz zawodu policjanta wykazano, że etyka zawodowa 

zajmuje jedno z najważniejszych miejsc w codziennej służbie funkcjonariu-

szy policji, jako że wykonują oni zawód zaufania publicznego. Wskazano za-

chowania nieetyczne, jakie najczęściej pojawiają się w tym środowisku. Po-

zwoliło to na wyciągnięcie wniosku, że u źródeł przestrzegania przez poli-

cjantów norm etycznych i wzorowej postawy moralnej leżą nie tylko regula-

cje prawne czy niepisane wzorce zachowań, ale także ich osobiste zasady mo-

ralne i systemy wartości. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 

etyka zawodowa, Policja, funkcjonariusz policji 

 

 

WSTĘP1 

Zawód policjanta jest zawodem zaufania publicznego, dlatego też wobec jego 

przedstawicieli są stosowane szczególne miary norm etycznych. Społeczne 

wymagania dotyczą nie tylko przestrzegania prawa, lecz również wzorowej 

postawy moralnej, co jest wręcz warunkiem wykonywania tego zawodu. 

Znajduje to odzwierciedlenie w słowach roty policyjnego ślubowania: 

„…Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego 

imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej…”. 

Niniejszy artykuł jest poświęcony problemom etyki w pracy funkcjonariu-

szy policji oraz w ich życiu prywatnym. 

 

 

                                                 
1 Artykuł jest skróconą i opracowaną wersją pracy licencjackiej autorki pt. Etyka zawodowa 

policjanta, napisanej pod kierunkiem dra hab. Juliusza Piwowarskiego, prof. WSBPI, na Wy-

dziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Pu-

blicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2019. 
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ETYKA, MORALNOŚĆ, WARTOŚĆ 

Prawie każdy człowiek posługuje się opiniami na temat ludzi, zdarzeń czy też 

czynów. Można mówić o nieetycznym zachowaniu, pod wątpliwość podać 

czyjś sposób życia, mówiąc przy tym o kimś „niemoralny”, albo analizować 

czyjś system wartości.  

W potocznym języku pojęcia etyki i moralności często bywają utożsa-

miane ze sobą lub używane zamiennie w odniesieniu do przestrzegania obo-

wiązujących w danym społeczeństwie norm współżycia oraz powinności. 

Raz mówić można o zasadach moralnych albo naruszeniu tychże zasad, kiedy 

indziej o zasadach etycznych, lecz tak w jednym, jak i w drugim przypadku 

chodzi o te same zasady, wymagania, wartości, czy też ideały. Ma to zresztą 

uzasadnienie etymologiczne: słowo „etyka” pochodzi od greckiego ethos, 

znaczącego „obyczaj”, „zwyczaj”, natomiast wyraz „moralność” wziął swój 

początek od łacińskiego mos, mores, które to słowa znaczą: „obyczaj”, „oby-

czaje” czy też „zwyczaj”2. 

Poprzez moralność należy rozumieć zespół poglądów, wzorów osobo-

wych czy norm, które regulują w danym społeczeństwie całość stosunków 

zachodzących pomiędzy jednostkami, pomiędzy jednostkami a grupami,  

a także pomiędzy grupami społecznymi, z punktu widzenia dobra i zła3. Etyka 

z kolei jest dyscypliną naukową, która zajmuje się moralnością4. Jednak  

w praktyce, szczególnie w odniesieniu do grup zawodowych, polityki oraz 

życia gospodarczego tych pojęć używa się w tym samym znaczeniu. Wy-

miennie używa się sformułowań „moralność” lub „etyka” zawodowa, „mo-

ralność” lub „etyka” polityczna, biznesu, życia gospodarczego czy też pracy.  

Moralność w sensie normatywnym oznacza preferowanie oraz postulowa-

nie etycznie dodatnich wzorów osobowych, postaw, wyboru prawdomówno-

ści, a nie kłamstwa, dobra, a nie zła. Zaprzeczeniem oraz przeciwieństwami 

moralności są: niemoralność (cynizm, antymoralność) oraz nihilizm (ignoro-

wanie wszelkich norm etyki, amoralizm czy indyferentyzm)5. 

                                                 
2 Z. Sareło, Moralność i etyka w ponowoczesności, Warszawa 1996, s. 76. 
3 Ibidem, s. 77. 
4 Ibidem, s. 61. 
5 Ibidem, s. 122. 
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Wartości są to cechy albo normy niezwykle cenne oraz pożądane przez 

społeczeństwo czy też jednostkę; uporządkowane hierarchicznie tworzą sys-

tem wartości. Niektóre zmieniają się, weryfikowane przez realia życia, jednak 

istnieją te kluczowe, które są stałe – np. wolność, godność czy miłość. 

Wspólne wartości umacniają i podtrzymują ład społeczny oraz wyznaczają 

kierunki ludzkiej aktywności. Do najczęściej występujących rodzajów war-

tości możemy zaliczyć: 

 wartości społeczne (człowiek, rodzina); 

 wartości etyczne (dobro, prawda); 

 wartości ekonomiczne (wolny rynek, praca); 

 wartości polityczne (wolność, pokój); 

 wartość zachowawcze (zdrowie, życie); 

 wartości estetyczne (piękno); 

 wartości emocjonalne (miłość, sympatia); 

 wartości materialne (stabilizacja finansowa)6. 

We wszystkich profesjach obowiązują formalne oraz niepisane zasady 

oraz normy postępowania. Na pojęcie etyki zawodowej składa się wiele ele-

mentów. Może ona występować w formie norm zinstytucjonalizowanych 

(przysięgi, kodeksy, ślubowania), a także norm formułowanych jako upo-

rządkowany zespół postulatów7. Zawierają one określone wymogi moralne 

odnoszące się do przedstawicieli konkretnych środowisk. Uporządkowane  

w logiczny zespół norm, nazywane są kodeksem deontologicznym konkret-

nego zawodu8. Kodeksy etyki zawodowej mają na celu ułatwić wykonywanie 

profesji oraz wprowadzić granice uprawnień ich przedstawicieli, co ma zapo-

biegać wszelkim naruszeniom czy ewentualnym przekroczeniom kompeten-

cji9. Mimo bowiem, że w doborze metod działania należy kierować się ich 

                                                 
6 A. MacIntyre, Krótka historia etyki: historia filozofii moralności od czasów Homera do  

XX wieku, Warszawa 1995, s. 51. 
7 Z. Sareło, Moralność…, op. cit., s. 24. 
8 Policja, etyka, Kościół. Materiały z konferencji, E. Wiszowaty, G. Kędzierska, W. Pływa-

czewski (red.), Szczytno 2002, s. 88–89. 
9 S. Sowiński, Etyka w życiu publicznym, Warszawa 2012, s. 55. 
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skutecznością, to żaden skutek nie może uzasadnić oraz usprawiedliwić nie-

godziwości niektórych czynów (np. kradzież, zdrada, oszustwo, morderstwo, 

krzywoprzysięstwo, gwałt, torturowanie, dyskryminowanie, poniżanie)10. 

Zasady etyki zawodowej mogą występować w postaci zakazów, które 

mają sens zapobiegawczy, oraz w postaci nakazów, które z kolei mają za za-

danie usprawniać oraz doskonalić działanie. Zawierają również pewne stan-

dardy zachowań oraz pożądane cechy – jak np. życzliwość, odwaga, sumien-

ność. Należy podkreślić, że przekładają się one na ocenę przedstawicieli okre-

ślonych profesji poza ich pracą zawodową: w rodzinie, w środowisku lokal-

nym czy w miejscach użyteczności publicznej. 

 

POLICJA – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Policja została utworzona jako umundurowana i uzbrojona formacja przezna-

czona do ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz do utrzymania bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego11. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

normuje sferę oraz zakres jej zadań, kompetencje funkcjonariuszy, sposób 

funkcjonowania, a także ich stosunek służbowy.  

Strukturę Policji porównać można do układu, jaki panuje w wojsku. Ele-

mentami podstawowymi, które wskazują na podobieństwa pomiędzy tymi 

dwiema formacjami są: umundurowanie, uzbrojenie oraz podległość służ-

bowa funkcjonariuszy. Jednakże wyróżnik, jakim jest uzbrojenie czy umun-

durowanie, nie jest najważniejszym elementem – wszak funkcjonariusz poli-

cji swoje obowiązki służbowe może wykonywać nie posiadając przy sobie 

broni lub nie będąc w mundurze. Jednak nawiązanie do wzorców wojsko-

wych zawiera w sobie zamierzoną przez ustawodawcę intencjonalność.  

W sposób ten eksponuje on skuteczność oraz siłę, którą Policja włada. Broń 

palna jest środkiem, za pomocą którego skutecznie i efektywnie można po-

wstrzymać ataki na dobra prawnie chronione. Natomiast umundurowanie Po-

licji pokazuje scentralizowany sposób kierowania całą tą formacją, a także jej 

                                                 
10 E. Fryckowski, S. Sarnowski, Problemy etyki, Bydgoszcz 1993, s. 52. 
11 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179), dalej: ustawa  

o Policji. 
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jednolitość. Podstawowym komponentem definicji Policji jest cel, dla któ-

rego została powołana: utrzymywanie przede wszystkim bezpieczeństwa  

i porządku publicznego oraz ochrona bezpieczeństwa ludzi12. Policja to orga-

nizacja, która służy społeczeństwu działając w jego imieniu na rzecz interesu 

publicznego niezależnie od panujących uwarunkowań politycznych. Funk-

cjonariusze policji podczas wykonywania czynności służbowych są zobowią-

zani do przestrzegania i ochrony praw człowieka, a także respektowania god-

ności ludzkiej (art. 14 pkt 3 ustawy o Policji). „Służenie społeczeństwu ma 

niewątpliwy wpływ na wykształcanie się statusu prawnego funkcjonariuszy 

policji. Policjanci są zobligowani do poświęcenia, jak również pełnego utoż-

samiania się (…) z misją publiczną przewidzianą dla formacji, do której są 

oni przynależni. Tego potwierdzenie znaleźć można między innymi w treści 

roty ślubowania policyjnego. Na podstawie jej treści, człowiek, który (…) 

podejmuje się służby w Policji, przyjmuje na siebie obowiązek strzeżenia po-

rządku prawnego, który określony jest przez Konstytucję”13. 

„W Polsce (…) służy około 100 tysięcy funkcjonariuszy, wspieranych 

przez około 25 tysięcy cywilnych pracowników. (…) Policjantom przysłu-

guje bardzo duży wachlarz wszelakich uprawnień, m.in. prawo do legitymo-

wania, zatrzymywania, przeszukiwania osób oraz pomieszczeń, dokonywa-

nia kontroli osobistej, a także stosowania broni palnej oraz środków przy-

musu bezpośredniego”14. 

W art. 1 ust. 2 ustawy o Policji przedstawiony został otwarty katalog za-

dań, które obejmują między innymi: 

 ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zama-

chami, które te dobra naruszają; 

 wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń, a także ściganie ich spraw-

ców; 

                                                 
12 S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2011, s. 66. 
13 Ibidem, s. 13. 
14 F. Skiba, Policja w Polsce, Szczytno 2016, s. 42. 
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 ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym też zapewnie-

nie spokoju w miejscach publicznych, w środkach publicznego trans-

portu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym oraz na wodach 

przeznaczonych do powszechnego korzystania; 

 współpracę z policjami innych państw, a także organizacjami między-

narodowymi; 

 inicjowanie oraz organizowanie działań, które mają na celu zapobiega-

nie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogen-

nym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samo-

rządowymi i organizacjami społecznymi; 

 przetwarzanie, gromadzenie, a także przekazywanie informacji krymi-

nalnych. 

Do najważniejszych uprawnień Policji należą: 

 zatrzymywanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób; 

 legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

 przeszukanie osób i pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami prawa; 

 dokonywanie kontroli osobistej osób, jak też przeglądanie zawartości 

ich bagażu oraz sprawdzanie zawartości ładunku na wypadek zaistnie-

nia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa15. 

W celu realizacji swoich zadań Policja wykonuje czynności: 

 administracyjno-porządkowe; 

 dochodzeniowo-śledcze; 

 operacyjno-rozpoznawcze. 

Policja działania swoje opiera na konkretnych zasadach; można je znaleźć 

przede wszystkim w kodeksie postępowania administracyjnego (KPA). Naj-

ważniejsze spośród nich to: 

 zasada praworządności; 

 zasada szybkości postępowania; 

 zasada kompetencyjności. 

                                                 
15 S. Pieprzny, Policja…, op. cit., s. 82. 
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Zasada praworządności oznacza, że wszystkie organy administracji pań-

stwowej działają w granicach i na podstawie prawa, zaś organ, jakim jest Po-

licja, powinien: 

 działać w granicach prawa; 

 realizować zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa; 

 gwarantować pewność prawa; 

 gwarantować prawo do obrony obywatela16. 

„Pogląd, który jest wyrażony się w tezie – co nie jest zakazane, jest do-

zwolone, nie dotyczy organów władzy publicznej. Tutaj stosuje się zasadę: 

dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje”17. 

Zasada szybkości postępowania oznacza, iż organ administracji musi 

zmierzać do załatwienia każdej sprawy jak najszybciej18.  

Zasada kompetencyjności oznacza działanie zgodne z prawnie określonym 

zakresem uprawnień oraz obowiązków przypisanych danemu podmiotowi, 

przy czym ten zakres wyznaczają przepisy określające zadania, właściwości 

oraz prawne formy jego działania19.  

Działania Policji są oparte o zasadę centralizacji władzy polegającą na 

tym, że podejmowanie wszelkich decyzji należy do wyższych organów, niż-

sze organy natomiast wykonują tylko i wyłącznie końcowe rozstrzygnięcia. 

Przestrzeganie zasady hierarchicznego podporządkowania pośród organów 

Policji jest oparte na zależnościach: służbowej oraz osobowej. Zależność 

służbowa oznacza brak jakichkolwiek prawnych ograniczeń podczas wyda-

wania poleceń służbowych20. W każdej sprawie służbowej organ wyższy 

może wydać służbowe polecenie organowi niższemu. Jeżeli pracownik 

otrzyma polecenie, które w jego przekonaniu jest niezgodne z prawem, na-

tychmiast powinien przedstawić swojemu przełożonemu pisemne zastrzeże-

nie. Kiedy zwierzchnik podtrzyma pisemnie swoje polecenie, podwładny ma 

                                                 
16 A. Letkiewicz, Polska Policja, Szczytno 2012, s. 12. 
17 S. Pieprzny, Policja…, op. cit., s. 26. 
18 A. Letkiewicz, Polska Policja, op. cit., s. 32. 
19 F. Skiba, Policja…, op. cit., s. 47. 
20 A. Letkiewicz, Polska Policja, op. cit., s. 44. 
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obowiązek je wykonać, pamiętając, że nigdy nie powinien wykonywać pole-

cenia dokonania czynu zabronionego albo którego wypełnienie grozi ogrom-

nymi stratami. Zależność osobowa z kolei oznacza prawo wyższego organu 

do realizowania polityki kadrowej (obsadzanie albo zwalnianie ze stanowisk, 

nadawanie awansów, udzielanie nagród albo kar)21. 

Zasady poprawnego i należytego postępowania policjantów w różnych 

okolicznościach bardzo wyczerpująco i szczegółowo są uregulowane przepi-

sami prawa (np. użycie broni palnej, stosowanie środków przymusu bezpo-

średniego itd.). Z kolei ustawa o Policji zawiera treść ślubowania funkcjona-

riusza, które składa on przed przystąpieniem służby. Rota ślubowania (art. 27 

ust. 1) brzmi następująco: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom 

podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, 

chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek 

prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem 

życia. Wykonując powierzone zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, do-

chować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, prze-

strzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przeło-

żonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności  

i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.  

 

POLICJANT – ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO 

Pojęcie zawodu zaufania publicznego wprowadzone zostało do polskiego 

systemu prawnego w Konstytucji. Jednoznaczna definicja prawna zawodu za-

ufania publicznego nie jest jeszcze ustalona, aczkolwiek orzeczenie Trybu-

nału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2002 r. podaje, że zawód zaufania pu-

blicznego to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, 

który wiąże się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego  

i zorganizowany w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właści-

wym dla interesów jednostki wykorzystywaniu tych informacji przez świad-

czących usługi. Wykonywanie zawodu zaufania publicznego określane jest 

dodatkowo normami etyki zawodowej, szczególną treścią ślubowania, trady-

                                                 
21 S. Pieprzny, Policja…, op. cit., s. 75. 
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cją korporacji zawodowej czy szczególnym charakterem wykształcenia wyż-

szego i uzyskanej specjalizacji. W praktyce społecznej za takie zawody 

uważa się te, których wykonywanie służy doniosłemu dobru publicznemu. 

Od przedstawicieli tych zawodów wymaga się posiadania odpowiedniego 

wykształcenia i kwalifikacji oraz wykonywania obowiązków zgodnie z etyką 

zawodową22. 

Zawód taki jest istotny dla ogółu społeczeństwa i charakteryzuje się: obo-

wiązkową tajemnicą zawodową, szczególną więzią zaufania między klientem 

a osobą wykonującą dany zawód, nienaganną postawą moralną oraz etyczną 

osób, które taki zawód wykonują, zorganizowaniem się osób wykonujących 

ten zawód w obowiązkowym samorządzie zawodowym, a także wysokim po-

ziomem jakości świadczonych usług 23. 

Do zawodów zaufania publicznego można zaliczyć profesje polegające na 

wykonywaniu zadań o charakterze wyjątkowym z punktu widzenia zadań pu-

blicznych oraz z troski o realizację interesu publicznego. Na to zaufanie 

składa się wiele czynników, pośród których na pierwszy plan wysuwają się: 

przekonanie o dobrej woli wykonującego ten zawód, zachowaniu przez niego 

należytej staranności zawodowej oraz wiara w przestrzeganie wartości istot-

nych dla profilu danego zawodu. 

Jednym z podstawowych przykładów zawodu zaufania publicznego jest 

funkcjonariusz policji.  

Służbę w Policji pełnić może obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii, 

niebędący wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

albo przestępstwo skarbowe; korzystający z pełni praw publicznych, posia-

dający co najmniej średnie wykształcenie, a także zdolność psychiczną i fi-

zyczną do służby w formacjach uzbrojonych, które podległe są szczególnej 

dyscyplinie służbowej, a której kandydat jest gotów się podporządkować. 

Kandydat na policjanta musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosow-

nie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejaw-

nych. Przeprowadzane w stosunku do kandydatów do służby postępowanie 

kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy tenże kandydat spełnia określone  

                                                 
22 J. Sobczak, J. Skrzypczak, Zawody zaufania publicznego, Poznań 2015, s. 54. 
23 Ibidem, s. 18. 
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w ustawie warunki przyjęcia do służby w strukturach Policji oraz określenie 

predyspozycji do tej służby24. 

Zawód, a raczej służba funkcjonariusza policji, jest bardzo specyficznym 

rodzajem profesji. Na policjantach ciąży nie tylko obowiązek sprawnego wy-

konywania czynności zawodowych, lecz również świadomość ich znaczenia 

dla funkcjonowania całego państwa. Rola ich zdaje się na tyle ważna, iż 

służbę policjanta zalicza się do zawodów zaufania publicznego. Charakter 

służby, jej znaczenie oraz sposób realizacji zadań służbowych sprawiają, iż 

od policjantów oczekuje się nieprzeciętnej postawy moralnej, będącej od-

zwierciedleniem ich roli w społeczeństwie. Funkcjonariusz policji powinien 

stanowić przykład postępowania zgodnego z prawem oraz zasadami współ-

życia społecznego25. 

 

ETYKA ZAWODOWA POLICJANTA 

Dosyć często zwraca się uwagę, iż etyczne wykonywanie danego zawodu 

może się wiązać z przestrzeganiem norm moralnych, których nie musi ściśle 

respektować „zwykły człowiek”26. Uwzględniając znaczenie problematyki 

moralnej w wykonywaniu profesji policjanta, jak też jego służebną rolę wo-

bec społeczeństwa, jak również konieczność uzupełnienia obowiązków  

i praw policjanta wynikających z przepisów obowiązującego prawa, kodeks 

etyki tego zawodu koncentruje się w poszczególnych punktach na tychże wła-

śnie wyznacznikach. Szczególnie podkreśla się znaczenie takich cech osobo-

wych, jak rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność czy też odwaga podczas 

podejmowania działań służbowych. Częstokroć policjanci podczas wykony-

wania czynności są narażeni na wystąpienie różnych dylematów moralnych, 

które muszą rozstrzygać. Ten fakt wynika ze specyfiki omawianego zawodu 

i występuje zdecydowanie częściej aniżeli w przypadkach innych profesji. 

Takie dylematy występują w najcięższej swojej postaci, kiedy policjant lub 

inna osoba jest narażona na jakiekolwiek niebezpieczeństwo albo kiedy ma 

                                                 
24 S. Pieprzny, Policja…, op. cit., s. 71. 
25 I. Krzyna, T. Cichosz, A. Misiuk, Komunikacja społeczna w Policji, Szczytno 2003, s. 15. 
26 J. Hartman, J. Woleński, Wiedza o etyce, Warszawa 2008, s. 16. 
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się do czynienia z bardzo ciężkimi oraz okrutnymi przestępstwami. Są to mo-

menty będące dla bardzo wielu funkcjonariuszy prawdziwą próbą charakteru. 

Na przykład bardzo duże kontrowersje wzbudza fakt użycia broni; czas na 

podjęcie decyzji jest zazwyczaj bardzo krótki, natomiast wybór między po-

święceniem życia przestępcy a ratowaniem własnego czy też ofiary jest niby 

oczywisty, aczkolwiek bardzo trudny.  

Bardzo istotnym elementem etyki zawodowej są przymioty osobowe po-

licjanta, do których zalicza się między innymi: uczciwość, odwagę, lojalność, 

opanowanie, odpowiedzialność, asertywność zawodową i obiektywizm27. 

Odwaga jest to świadoma i śmiała postawa względem niebezpieczeństwa,  

a ponadto -zdolność do panowania nad strachem. Dla policjanta odwaga 

wiąże się nie tylko ze stanem emocjonalnym, ale przede wszystkim z myśle-

niem oraz przewidywaniem tego, co się może wydarzyć, tak by podjęte dzia-

łania nie zagrażały życiu i zdrowiu osób uczestniczących w zdarzeniu.  

Kolejnym przymiotem osobowym jest lojalność i uczciwość. Obydwie te 

cechy odnoszą się do ram moralnego i prawnego zachowania. Są podstawą  

w kontaktach międzyludzkich, lecz zgodnie z zasadami kodeksu etycznego 

policjanta odnoszą się również do wykonywanego przez nich zawodu i relacji 

ze współpracownikami.  

Innym ważnym atrybutem jest opanowanie, czyli umiejętność zachowania 

spokoju w każdej sytuacji, nieokazywanie wzburzenia czy emocji, panowanie 

nad sobą. Oczywistym jest, iż policjant w swojej pracy musi postępować 

zgodnie z procedurami, niechaotycznie, a ponadto być pomocą czy ostoją dla 

tych, którzy tego potrzebują. Społeczeństwo mieć musi przekonanie o umie-

jętnościach funkcjonariuszy, powierzać im swe sprawy w wierze, iż ich dzia-

łania wsparte profesjonalizmem oraz właściwym podejściem, będą skutko-

wać pozytywnym rozwiązaniem. Z takiej postawy wynikają kolejne: postawa 

zaufania oraz odpowiedzialności. Zaufanie jest to również kwestia współ-

pracy funkcjonariuszy, którzy będąc partnerami, chcąc nie chcąc muszą sobie 

ufać, ponieważ zawierzają sobie nawzajem swe zdrowie i życie. Bez zaufania 

do drugiego kolegi policjanta nie ma mowy o właściwym służeniu innym, 

                                                 
27 I. Krzyna, T. Cichosz, A. Misiuk, Komunikacja…, op. cit., s. 67. 
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gdyż właściwym priorytetem jest przede wszystkim zadbanie o bezpieczeń-

stwo własne. 

Ważną cechą policjanta jest asertywność zawodowa rozumiana jako umie-

jętność wyrażania swych potrzeb, opinii czy uczuć oraz egzekwowania swych 

praw przy równoczesnym poszanowaniu praw innych osób. Jeżeli brać pod 

uwagę rozmaitość spraw, z jakimi spotykają się w swojej pracy funkcjonariu-

sze policji, a co za tym idzie – różnorakość ludzkich zachowań oraz charak-

terów, policjant jest zmuszony w sposób skuteczny i bezwzględny zadbać  

o interes państwa, a także jego obywateli, w tym także własnych oraz swojej 

formacji. 

Ostatnią z opisywanych cech jest obiektywizm, inaczej mówiąc – wolny 

od uprzedzeń oraz niezależny od opinii ludzkich stosunek do otoczenia28.  

Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy policji obowiązują nie tylko  

w czasie wykonywania przez nich czynności służbowych, ale również w ży-

ciu prywatnym, poza służbą. Etyka zawodowa Policji jest ważna nie tylko  

z uwagi na zasady, których przestrzegania nakazuje, lecz przede wszystkim 

dlatego, że kształtuje opinię oraz wizerunek policjantów jako reprezentantów 

zawodów publicznego zaufania. W wielu dyskusjach o aktualnym polskim 

społeczeństwie niestety bardzo często wskazuje się na deficyt zaufania spo-

łeczeństwa do różnych instytucji publicznych.  

Etyczne zasady funkcjonariuszy policji mają charakter zbioru zasad dla 

wszystkich przedstawicieli tego zawodu. Szczegółowy opis zasad etyki za-

wodowej policjanta przedstawia Załącznik do Zarządzenia nr 805 Komen-

danta Głównego Policji z 31 grudnia 2003 r.29. To zbiór 24 zasad, które wy-

nikają z ogólnych norm moralnych oraz wartości uwzględniających specyfikę 

zawodu. Opisują szczegółowo zachowania etyczne policjanta, a odnoszą się 

one do trzech sfer, co przedstawia tabela 1. 

 

 

                                                 
28 Policja, etyka, Kościół…, E. Wiszowaty, G. Kędzierska W. Pływaczewski (red.), op. cit., 

s. 33–34. 
29 Załącznik do Zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. 

określające zasady etyki zawodowej policjanta (Dz. U. 2004 nr 1 poz. 3). 
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TABELA 1. PODZIAŁ ZASAD ETYCZNYCH POLICJANTA 

Podział zasad Rodzaje zasad etycznych 

 

 

 

 

Zasady etyczne odno-

szące się do ludzi jako 

ogółu 

 obowiązek poszanowania ludzkiej godności 

oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. 

W sytuacjach nieuregulowanych kierowanie 

się zasadami współżycia społecznego; 

 zachowanie taktu podczas zawiadomienia 

osoby o zamachu na jej dobra; 

 zasady etyki zawodowej wynikają z ogólnych 

wartości i norm moralnych; 

 zachowanie szczególnej wrażliwości i taktu  

w stosunku do ofiar przestępstwa; 

 zachowanie szczególnej rozwagi przy użyciu 

broni palnej i ŚPB; 

 dbanie o wizerunek społeczny oraz budowanie 

zaufania do Policji jako formacji; 

 dostosowanie swojego zachowania do sytuacji 

i cech osób uczestniczących w zdarzeniu; 

 

 

 

 

 

Zasady etyczne stoso-

wane w relacjach poli-

cjanta z przełożonym 

 przestrzeganie zasad poprawnego zachowania 

i poszanowania godności do innych policjan-

tów; 

 przełożony powinien wydawać jasne i zrozu-

miałe polecenia oraz inspirować i motywować 

do działania; 

 przełożony powinien dawać podwładnym 

przykład nienagannego zachowania; 

 wspieranie podległego funkcjonariusza  

w sprawach zawodowych i osobistych przez 

przełożonego; 

 jasne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie 

podległych policjantów przez przełożonego; 
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 zapewnienie dobrych warunków do wykony-

wania zadań i rozwoju; 

 udzielanie pomocy innym policjantów w reali-

zacji zdań służbowych, 

 rzetelne wykonywanie poleceń; 

 

 

 

 

 

Zasady etyczne stoso-

wane na poziomie za-

chowań międzyludz-

kich 

 przestrzeganie zasad poprawnego zachowania 

i kultury osobistej; 

 wykonywanie czynności służbowych wg naj-

lepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością  

i rzetelnością; 

 życzliwość i bezstronność w kontaktach  

z ludźmi; 

 zachowanie dyskrecji w stosunku do informa-

cji; 

 niewykorzystywanie swego zawodu do celów 

prywatnych; 

 stałe doskonalenie i uzupełnianie wiedzy oraz 

umiejętności zawodowych; 

 wystrzeganie się korupcji w każdej postaci  

i zwalczanie jej przejawów;  

 policjant nie powinien lekceważyć zachowa-

nia innych policjantów naruszających prawo; 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika do Zarządzenia nr 805 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. określające zasady etyki zawo-
dowej policjanta (Dz. U. 2004 nr 1 poz. 3). 

 

Należy przypomnieć, iż odwołanie do przestrzegania zasad etyki zawodowej 

ma również miejsce w najważniejszym akcie prawnym regulującym pracę 

Policji, tj. ustawie o Policji, a dokładniej w zamieszczonej tam rocie ślubo-

wania, której funkcjonariusz policji jest zobowiązany dochować (art. 27 ust. 

1 w zw. z art. 58 ust. 1). „Przysięga funkcjonariusza Policji jest to dokument 

tzw. kontraktu, który zawierany jest pomiędzy Policją a społeczeństwem. Jest 

to ogólne przyrzeczenie spełniania między innymi powinności etycznych. 
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Zgodnie z tym kontraktem społeczeństwo wyraża zgodę na podporządkowa-

nie władzy pod warunkiem, iż bronione będą jego prawa. Społeczeństwo po-

nadto zgadza się na finansowanie Policji, a także ograniczenie swych wolno-

ści, tym samym przekazując jej monopol na stosowanie siły w zamian za za-

pewnienie bezpieczeństwa zbiorowego oraz indywidualnego osób jak rów-

nież ich mienia. W sytuacji, kiedy funkcjonariusz nie zapewnia ludziom bez-

pieczeństwa, narusza on ten wspominany społeczny kontrakt, tym samym po-

wodując nieufność wobec władzy oraz Policji”30. 

 

PRZYPADKI ŁAMANIA ETYKI ZAWODOWEJ PRZEZ FUNKCJO-

NARIUSZY POLICJI ORAZ KWESTIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Określenie „zawód zaufania publicznego” kojarzy się przede wszystkim  

z oczekiwaniem od wykonujących go osób wysokich standardów etycznych, 

a także wysokiej jakości usług. Zatem służba w Policji wymaga od funkcjo-

nariuszy nie tylko konkretnych predyspozycji psychofizycznych, ale też – lub 

może przede wszystkim – właściwej postawy moralnej31. 

Trzeba jednakże odróżnić postawę wobec etyki zawodowej (tzn. jej zna-

czenie) od wypełniania jej zaleceń. Nieetyczne zachowania stanowią ujmę 

dla przedstawicieli niemal każdego zawodu. Policja to formacja, która ma za 

zadanie służyć społeczeństwu, utrzymywać bezpieczeństwo i porządek pu-

bliczny oraz chronić bezpieczeństwo obywateli. Swoje działania musi opierać 

na obowiązujących aktach prawnych określających jej prawa oraz obowiązki. 

Jednakże granice, które zostały określone wyłącznie przez prawo stanowione, 

są niewystarczające. Wszakże nie od dziś się mówi o wzajemnym stosunku, 

który zachodzi pomiędzy prawem a etyką. Usystematyzowane prawo jest to 

formalny akt władzy państwowej, za naruszenie którego grozi odpowiedzial-

ność oraz sankcje karne. Środowisko funkcjonariuszy policji niestety nie jest 

wolne od „czarnych owiec”. W szeregach Policji również znajdują się poje-

dyncze jednostki, których postępowanie wpływa niestety na obraz i wizeru-

nek całej formacji. 

                                                 
30 M. Stefański, Portret własny policjanta, czyli dylematy etycznych postaw, Słupsk 1996,  

s. 74. 
31 J. Sobczak, J. Skrzypczak, Zawody…, op. cit., s. 66. 
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Najczęściej występującymi zachowaniami nieetycznymi pojawiającymi 

się w środowisku policjantów są:  

 odstępowanie od czynności służbowych w stosunku do członków ro-

dziny lub znajomych; 

 przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za odstąpienie od czyn-

ności służbowych; 

 mobbing; 

 molestowanie seksualne; 

 współpraca i współdziałanie ze środowiskami przestępczymi32.  

Zachowanie przełożonych w stosunku do podwładnych również bardzo 

często bywa traktowane jako złamanie czy też naruszenie zasad etyki zawo-

dowej. Najczęściej dostrzeganym jest niesprawiedliwe traktowanie poszcze-

gólnych policjantów oraz nepotyzm. Bardzo poważny problem stanowi też 

nastawienie przełożonych na osiąganie przez podległych im funkcjonariuszy 

określonych wyników, niezależnie od kosztów ludzkich. To oraz sztuczne 

podwyższanie statystyk jest bardzo poważnym problemem wielu jednostek. 

Niektórzy przełożeni naciskają na „wykrywalność”, gdyż od tego między in-

nymi zależą ich premie, nagrody czy ewentualne awanse zawodowe. Jest to 

zdecydowanie nieetyczne zachowanie, gdyż kosztem zdrowia, a niekiedy na-

wet życia swych podwładnych, chcą się piąć po szczeblach kariery. Ponadto 

bardzo poważnym problemem w codziennej służbie policjantów jest naduży-

wanie oraz wykorzystywanie stanowiska przez przełożonych, co bardzo czę-

sto objawia się zastraszaniem zwolnieniami lub też przyznawaniem najtrud-

niejszych spraw bądź przydzielaniem do najtrudniejszych zadań - czyli tzw. 

mobbing. To zjawisko stosunkowo nowe oraz bardzo często niezwykle trudne 

do zdiagnozowania, w związku z czym pracownicy nieco częściej utożsa-

miają je właśnie z nadużywaniem stanowiska przez swoich przełożonych33. 

Funkcjonariusz policji odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi wyłącznie 

za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, które polega na naruszeniu 

dyscypliny służbowej albo też nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej (art. 

                                                 
32 A. Pawłowski, Tradycje etyki zawodowej w służbach policyjnych na ziemiach polskich, 

Szczytno 2003, s. 82–83. 
33 Ibidem, s. 144. 
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132 ust. 1 ustawy o Policji)34. Przewinienie dyscyplinarne mieć musi związek 

ze służbą albo wykonywanymi czynnościami służbowymi. W przypadku za-

rzutów dotyczących naruszenia zasad etyki zawodowej funkcjonariusza poli-

cji należy zauważyć, iż zasady te, uregulowane zarządzeniem nr 805 Komen-

danta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki 

zawodowej policjanta”, stanowią szczególny przypadek ogólnych norm 

etycznych, który uwzględnia specyfikę zawodu. Z tego wynika, że podstawy 

do pociągnięcia funkcjonariusza policji do odpowiedzialności dyscyplinarnej 

za naruszenie zasad etyki zawodowej występują tylko wtedy, kiedy istnieje 

funkcjonalny związek popełnienia czynu o charakterze deliktu etycznego  

z wykonywaniem zawodu. W okolicznościach, w których nie zachodzi funk-

cjonalny związek z wykonywaniem profesji, policjant – jak każdy „zwykły” 

człowiek – może oraz powinien kierować się ogólnymi normami etycznymi, 

a jego zachowanie nie pociąga za sobą odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Związek funkcjonalny wykonywania zawodu policjanta z naruszeniem zasad 

etyki zawodowej nie wynika tylko i wyłącznie z faktu popełnienia czynu pod-

czas realizacji obowiązków służbowych, w czasie służby albo w miejscu jej 

pełnienia. Funkcjonariusz może się dopuścić przewinienia dyscyplinarnego, 

które polega na naruszeniu zasad etyki zawodowej również w czasie wolnym 

od służby czy też nie wykonując czynności służbowych – wystarczy, że bę-

dzie miał świadomość, a przynajmniej możliwość przewidzenia, iż jego 

czyny czy też jego postępowanie nie są postrzegane wyłącznie jako zachowa-

nie „zwykłej” osoby, ale jako postępowanie reprezentanta pewnej grupy za-

wodowej (np. przy wyrażaniu poglądów w imieniu innych funkcjonariuszy 

przy powoływaniu się na wpływy albo posiadane w związku z swoim zawo-

dem uprawnienia; ponadto w przypadku pozasłużbowego oficjalnego wystę-

powania jako funkcjonariusz policji, choćby w takich sytuacjach jak oficjalne 

wystąpienie w mundurze podczas publicznej uroczystości albo powrót  

w umundurowaniu do miejsca zamieszkania z miejsca pełnienia służby lub 

odwrotnie). Przeciwnie, jeżeli zachowanie funkcjonariusza policji w miejscu 

pełnienia służby jest tylko i wyłącznie emanacją jego sfery życia prywatnego, 

wtedy nie można uznać, iż narusza on etykę zawodową, w związku z czym 

                                                 
34 I. Krzyna, T. Cichosz, A. Misiuk, Komunikacja…, op. cit., s. 25. 
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nie będzie on podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej. Funkcjonariuszy 

policji obowiązują szczególnie rygorystyczne wymagania zwłaszcza na 

płaszczyźnie respektowania prawa i nie do zaakceptowania z podstawowymi 

regułami, na których działanie Policji się opiera, byłoby ażeby fakt naruszenia 

prawa przez funkcjonariusza nie pociągał za sobą bardzo negatywnych skut-

ków w świetle stosunku służbowego. Objęcie policjantów odpowiedzialno-

ścią dyscyplinarną jest też uzasadnione charakterem powierzonych im  

kompetencji oraz zadań, społeczną rolą tejże formacji oraz związanym z dzia-

łalnością Policji znacznym zaufaniem publicznym. Dyscyplinarna odpowie-

dzialność ma także służyć przeciwdziałaniu zachowaniom mogącym pozba-

wić funkcjonariuszy policji rzetelności oraz wiarygodności w oczach opinii 

publicznej, zwłaszcza w sytuacji, gdy wiele uprzywilejowań czy też upraw-

nień, które zostały przydzielone Policji, pozwala na ingerencje w sferę praw 

i wolności obywatelskich35. 

 

WNIOSKI 

Etyka zawodowa zajmuje bardzo szczególne miejsce w służbie codziennej 

policjanta. Zasady moralne są jednakże konieczne nie tylko dla prawidłowego 

funkcjonowania Policji czy innego organu administracji państwowej, ale i dla 

całego społeczeństwa. Może ono bowiem poczuć się zagubione w otaczającej 

je rzeczywistości, w której z dnia na dzień coraz większego znaczenia nabiera 

pytanie: mieć czy być? To zasady etyki – lecz nie tylko tej zawodowej, lecz 

również bardzo szeroko rozumianej – mogą je uchronić przed wpadnięciem 

w pułapkę zewsząd ogarniającej walki: o następne dobra, prestiż, dobrobyt.  

Co ważne, trzeba też pamiętać, że same ustawy, regulaminy oraz przepisy nie 

normują całkowicie problemu etycznego zachowania ludzi oraz reprezentan-

tów poszczególnych zawodów. Bardzo ważną rzeczą jest, aby to właśnie sami 

zainteresowani uświadamiali sobie potrzebę dbałości o odpowiednią postawę 

moralną własną, jak też pozostałych członków społeczności zawodowej czy 

lokalnej. 

                                                 
35 A. Pawłowski, Tradycje…, op. cit., s. 122. 
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Żyjemy w kulturze, której jedną z najbardziej typowych cech jest bez-

względna pogoń za maksymalizacją różnorakiego rodzaju korzyści czy zy-

sków. Dlatego właśnie zasady etyki zawodowej mogą być uznawane za ar-

chaizm nieprzystający do obecnych realiów. Należy jednak zauważyć, że to 

właśnie one powinny być eksponowane w sposób szczególny, a także restryk-

cyjnie przestrzegane, ponieważ to one stanowią podstawę moralności całego 

społeczeństwa. Zasady etyki zawodowej są ponadczasowe i uniwersalne. Nie 

tracą na znaczeniu nawet w czasach obecnych, gdy zauważyć można spore 

rozluźnienie wszelkich norm moralnych w społeczeństwie.  

Obecnie bardzo ważne jest, aby wszelkie przejawy oraz próby łamania za-

sad etyki były od razu potępiane i surowo karane. Etycznego zachowania nie 

oczekuje się jedynie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, lecz to 

właśnie zwłaszcza od nich się wymaga reprezentowania postawy etycznej. 

Zasady etyczne dla funkcjonariuszy policji są bardzo istotne. Zajmują one 

bardzo ważne miejsce w codziennej ich służbie. Policjanci są oraz na bieżąco 

muszą być świadomi znaczenia etyki, a także konieczności przestrzegania 

wszelkich jej zasad. Zachowanie funkcjonariuszy policji jest oceniane przez 

społeczeństwo nie tylko w trakcie służby, ale też w ich życiu prywatnym – 

dla dobra wszystkich.  
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ABSTRACT 

Patriotism is an indispensable nation-forming factor. In general sense, it is 

passion for the homeland as a place of origin or residence. The aim of the 

article is to analyze the patriotic attitudes of Polish soldiers. Considerations 

were based on the diagnostic survey with using of the anonymous question-

naire. Achieving the main goal and solving the research problem required an-

swers to a number of research questions which were specific research prob-

lems. The aim of these questions was to picture the condition of patriotic 

knowledge possessed by the respondents. The answers to specific research 

questions, which were used in the questionnaire, were presented in charts. 

The analysis led to the conclusion that soldiers perceive the significance of 

patriotism and present, in large part, patriotic attitudes, and this has an indirect 

impact on the internal security of the state. 
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ABSTRAKT 

Patriotyzm to nieodzowny czynnik narodotwórczy. W znaczeniu ogólnym to 

umiłowanie ojczyzny jako miejsca swojego pochodzenia lub zamieszkania. 

Celem artykułu jest analiza postaw patriotycznych polskich żołnierzy. Roz-

ważania zostały oparte na sondażu diagnostycznym przy zastosowaniu ano-

nimowej ankiety. Osiągnięcie celu głównego i rozwiązanie problemu badaw-

czego wymagało odpowiedzi na szereg pytań badawczych, stanowiących pro-

blemy szczegółowe, które miały ukazać stan wiedzy patriotycznej posiadanej 

przez ankietowanych. Odpowiedzi na pytania szczegółowe, będące jednocze-

śnie pytaniami w kwestionariuszu ankiety, zostały przedstawione na wykre-

sach. Ich analiza doprowadziła do wniosku, że żołnierze dostrzegają wagę 

patriotyzmu i prezentują w większości postawy patriotyczne, a to ma pośredni 

wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 

postawy patriotyczne, patriotyzm, polscy żołnierze, jednostka wojskowa 

 

WPROWADZENIE1 

Z pojęciem patriotyzmu ściśle związane jest wychowanie obronne, kształtu-

jące świadomość narodową i państwową, która z kolei ma swoje podstawy  

w doświadczeniach historycznych państwa. Biorąc pod uwagę podkreślaną 

często w wypowiedziach polityków i nauczycieli wyjątkową rolę i znaczenie 

świadomości narodowej oraz postaw patriotyczno-obronnych młodzieży, na-

leży eksponować trzy podstawowe związane z nimi kwestie2: 

                                                 
1 Artykuł jest skróconą i opracowaną wersją pracy magisterskiej autora pt. Postawy patrio-

tyczne a bezpieczeństwo wewnętrzne, napisanej pod kierunkiem dra hab. Juliusza Piwowar-

skiego na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych Wyższej Szkoły Bezpie-

czeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2019.  
2 J. Kunikowski, G. Wierzbicki, Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych jako wyraz 

wolności i bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo i wolność jako kategorie kulturowe i spo-

łeczne, J. Dębowski (red.), Siedlce 2014, s. 185. 
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1. Współczesny patriotyzm zawiera w sobie wszystkie wartości tradycyj-

nego patriotyzmu, takie jak gotowość do poświęceń dla ojczyzny, przy-

wiązanie do rejonu zamieszkania, tradycji religijnych, kultury narodu 

itp. 

2. Świadomość i postawa patriotyczno-obronna nie podlegają prawidło-

wościom dziedziczenia, lecz muszą być systematycznie kształtowane. 

Ponieważ w dzisiejszych czasach istnieje prawdopodobieństwo zała-

mywania się tradycyjnych wartości, przekazując młodym pokoleniom 

wartości obronne, należy mieć na uwadze: 

a) ogólny stan racji nadrzędnych, w tym celów i potrzeb obronności 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) ocenę zjawisk społecznych, w tym procesów obejmujących obywa-

telskie powinności świadczeń na rzecz obronności czy w przypadku 

klęsk; 

c) uznanie, akceptowanie i przyswajanie wzorców patriotycznych do-

starczanych przez historię narodu. Dotyczy to także uświadomienia 

i zrozumienia potrzeb obronnych kraju przed pojawieniem się ewen-

tualnych zagrożeń. 

3. Stan świadomości patriotyczno-obronnej zależy od ogólnego stanu 

świadomości społeczeństwa. 

W obecnych czasach, mimo wciąż postępującej profesjonalizacji sił zbroj-

nych w poszczególnych krajach, wzrasta świadomość konieczności działań 

na rzecz bezpieczeństwa w ramach układu pozamilitarnego. Potwierdza to 

potrzebę rozszerzania tej tematyki na czynniki mające wpływ na przygoto-

wanie społeczeństwa do racjonalnego zachowania w obliczu wszelkiego ro-

dzaju zagrożeń. 

Mówiąc o postawie, trzeba mieć świadomość, że pojęcie to nie odnosi się 

do konkretnego zdarzenia, ale do pewnej liczby zdarzeń, w których mają 

miejsce ludzkie zachowania wszelkiego rodzaju, nazywane niekiedy czynno-

ściami. Traktując te czynności jako wskaźniki postawy, należy stwierdzić, że 

odznaczają się one takim a nie innym ustosunkowaniem wobec bodźca ze 

środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego, sygnalizując przy tym istnienie 

względnie trwałych dyspozycji psychicznych osób, na które oddziałują owe 
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bodźce3. Wspomnieć jednak należy, że nie zawsze zdarzenia, do których od-

nosi się dany wskaźnik, są zjawiskami (zdarzeniami spostrzegalnymi). Cza-

sem mogą to być manifestacje (wskaźniki definiujące), wśród których wyróż-

nia się te definiujące pewne całości (zbiory zdarzeń spostrzegalnych) oraz te 

definiujące terminy oznaczające pewne predyspozycje do występowania 

określonych zjawisk. 

Manifestacją postawy może być stosunek człowieka do konkretnych zda-

rzeń, wypowiadanie przez niego opinii. Ogólnie rzecz biorąc, jest to relacja 

między jednostką a rzeczywistością. 

Okres przemian, jakim została poddana Polska, spowodował gwałtowne 

zmiany polityczno-gospodarcze, które z kolei wywołały zmiany w systemach 

wartości. Coraz częściej można się spotkać z odrzucaniem podstawowych 

norm moralnych. Dlatego postawa patriotyczna powinna mieć przede wszyst-

kim aspekt wychowujący, ukierunkowany na pożądane wartości. 

 

CHARAKTERYSTYKA BADAŃ 

W literaturze przedmiotu proces badawczy określany jest jako „ciąg czynno-

ści, które przeprowadzane w określonej kolejności gwarantują uzyskanie cen-

nych wyników”4. Badania przedstawione w niniejszym artykule rozpoczęto 

w październiku 2018 roku, a zakończono w kwietniu 2019 roku. Przedmio-

tem badań były postawy patriotyczne polskich żołnierzy i ich wpływ na bez-

pieczeństwo wewnętrzne państwa.  

Po przeprowadzeniu badań właściwych przystąpiono do opracowania ma-

teriałów ankietowych i analizy wypełnionych kwestionariuszy. Dokonano 

analizy ilościowej (z użyciem tabel i wykresów), a także jakościowej. 

Badania zostały przeprowadzone wśród losowo wybranych żołnierzy  

z Jednostki Wojskowej 2771 w miejscowości Rząska. Grupa badawcza li-

czyła 35 osób. Tabele 1–5 przedstawiają charakterystykę społeczno-demo-

graficzną respondentów .  

 

                                                 
3 Ibidem, s. 188–189. 
4 J. Sztumski, Wstęp do metodologii i technik badań społecznych, Katowice 1995, s. 19. 
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TABELA 1. LICZBA I PŁEĆ RESPONDENTÓW 

Kobiety 6 

Mężczyźni 29 

Razem 35 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z tabeli 1 wynika, że na 35 respondentów 6 osób to kobiety, a 29 – mężczyźni. 

Jest to informacja istotna w świetle słów Tadeusza Mądrzyckiego, który 

uważa, że z płcią są związane nie tylko sprecyzowane właściwości anato-

miczne i fizjologiczne, ale także psychiczne, które wpływają na sposób pa-

trzenia na świat i pewne cechy osobowości5. Kobieta i mężczyzna będą zatem 

w odmienny sposób podchodzić do wielu kwestii, w tym do patriotyzmu. 

 

TABELA 2. WIEK ANKIETOWANYCH OSÓB 

Wiek Liczba osób 

Do 25 lat 4 

26–35 lat 20 

36–45 lat 10 

Powyżej 45 lat 1 

Razem 35 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Prawie 60% żołnierzy stanowią osoby w przedziale wiekowym 26–35 lat. 

Wiek ma duży wpływ na postawy, które pośrednio się z nim wiążą i wynikają 

ze sposobów wychowania, obserwowanych wzorców, doświadczeń.  

 

TABELA 3. WYKSZTAŁCENIE ŻOŁNIERZY 

                                                 
5 T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa 1970, s. 170. 
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Wykształcenie Liczba osób 

Podstawowe 0 

Zawodowe 10 

Średnie 18 

Wyższe 7 

Razem 35 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W badanej jednostce wojskowej przeważają osoby z wykształceniem średnim 

(51%) i zawodowym (29%). Wyższe wykształcenie deklaruje tylko 20% żoł-

nierzy. 

 

TABELA 4. ZAJMOWANE STANOWISKO PRACY 

Zajmowane stanowisko Liczba osób 

Pracownik wykonawczy 32 

Kadra podstawowego szczebla kierownictwa 2 

Kadra najwyższego szczebla kierownictwa 1 

Razem 35 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Prawie 91% zatrudnionych w Jednostce Wojskowej 2771 zajmuje stanowiska 

wykonawcze. Kadrę podstawowego szczebla kierownictwa reprezentuje 6% 

ankietowanych żołnierzy. Kadra najwyższego szczebla kierownictwa to 3% 

respondentów. 

 

TABELA 5. STAŻ SŁUŻBY ŻOŁNIERZY 

Staż pracy Liczba osób 

Do 5 lat 7 
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6–10 lat 10 

11–20 lat 17 

Powyżej 20 lat 1 

Razem 35 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wyniki z tabeli 5. pośrednio łączą się z danymi zawartymi w tabeli 2., przed-

stawiającej wiek ankietowanych. Średnia wieku żołnierzy oscyluje poniżej 

40 roku życia, a staż służby większości osób wynosi od 10 do 20 lat. 

 

WYNIKI BADAŃ 

Na początku maja 2019 roku został przeprowadzony sondaż ankietowy, któ-

rym objęto 35 żołnierzy z Jednostki Wojskowej 2771. W ankiecie zapytano 

o postawy i święta związane z patriotyzmem. Miało to na celu ukazanie za-

angażowania patriotycznego osób, które służą na rzecz bezpieczeństwa we-

wnętrznego państwa. 
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WYKRES 1. CZY UWAŻA SIĘ PAN/PANI ZA PATRIOTĘ/PATRIOTKĘ? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na pytanie „Czy uważa się Pan/Pani za patriotę/patriotkę?” zdecydowana 

większość żołnierzy (78%) wybrała odpowiedź twierdzącą, ale w tym aż 43% 

żołnierzy wyraziło wahanie, wybierając odpowiedź „raczej tak” zamiast zde-

cydowanego „tak”. Tylko 35% ankietowanych nie miało wątpliwości i odpo-

wiedziało „tak”. 22% żołnierzy uznało, że trudno by im było nazwać się pa-

triotami (odpowiedzi „nie” i „raczej nie”) (wykres 1).  

W uzasadnieniach odpowiedzi twierdzących dominowały wypowiedzi 

prezentujące postawy emocjonalne: „bo kocham swoją Ojczyznę (swój 

kraj)”, „bo w Polsce się urodziłem, szanuję ją i kocham”, „kocham swoją Oj-

czyznę i gdybym miał się dla niej poświęcić, to bym to zrobił”. Pojawiły się 

także wypowiedzi wyrażające troskę i zainteresowanie losami kraju, np. „ko-

cham Polskę i myślę, co się z nią stanie za kilka lat”. 

Część żołnierzy w wypowiedziach zwróciła uwagę na konkretne przejawy 

postawy patriotycznej i zaliczyła do nich: znajomość polskiej kultury i histo-

rii, obchodzenie świąt narodowych, znajomość hymnu i pieśni patriotycz-

nych, szacunek dla symboli narodowych, a także chodzenie do kościoła.  

Uzasadnienia negatywne, choć jest ich mało, zawierały się w sformułowa-

niach: „nie oddałabym życia za Ojczyznę”, „bo w Polsce jest wiele niespra-

35%

43%

11%

11%

TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE
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wiedliwości”, „gdybym była patriotką, interesowałabym się sprawami na-

szego kraju, tymczasem są mi one obojętne”. Jedna z pracownic napisała: 

„myślę, że jestem solidarna z własnym narodem i przywiązana do swojej Oj-

czyzny, ale nie poświęciłabym spraw osobistych, tym bardziej życia, dla na-

rodu”. Postawa ta, a także stanowiska wyrażane wcześniej mogą świadczyć 

o przeobrażeniach w rozumieniu pojęcia patriotyzmu i podchodzeniu do 

niego przez pewną grupę w sposób bardziej racjonalny niż emocjonalny.  

 

WYKRES 2. PRZEJAWY PATRIOTYZMU WEDŁUG ŻOŁNIERZY JEDNOSTKI  

WOJSKOWEJ 2771 

 

Źródło: opracowanie własne. 

  

Jakie zachowania pracownicy Jednostki Wojskowej 2771 uważają za prze-

jawy patriotyzmu? Wśród zaznaczonych przez żołnierzy odpowiedzi domi-

nują: znajomość hymnu i znajomość historii, a także wywieszanie flagi. Zna-

jomość pieśni patriotycznych oraz chodzenie do kościoła to odpowiedzi 

wskazane przez najmniejszą grupę respondentów. Wynika z tego, że dla żoł-

nierzy bardzo ważny jest szacunek do symboli narodowych, którego są uczeni 

na służbie. 

 

29%

33%

9%

24%

5%

ZNAJOMOŚĆ HISTORI ZNAJOMOŚĆ HYMNU

ZNAJOMOŚĆ PIEŚNI WYWIESZANIE FLAGI

CHODZENIE DO KOŚCIOŁA
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WYKRES 3. PRZEDMIOT, Z KTÓRYM BADANI KOJARZĄ NAUKĘ O PATRIOTY-

ZMIE 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ankietowani żołnierze kojarzą patriotyzm z czasów szkolnych przede 

wszystkim z nauczaniem przedmiotów humanistycznych: historii i języka 

polskiego. Pozostałe wskazane przedmioty to wiedza o społeczeństwie, reli-

gia i muzyka.  

 

WYKRES 4. PROWADZENIE ROZMÓW DOTYCZĄCYCH PATRIOTYZMU W DO-

MACH ŻOŁNIERZY 

 

Źródło: opracowanie własne. 

31%

29%

14%

12%

14%

HISTORIA J. POLSKI WOS RELIGIA MUZYKA

77%

12%

11%

CZASAMI RZADKO CZĘSTO
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Stosunkowo wielu żołnierzy podaje, że w ich domach rodzinnych prowa-

dzone są rozmowy dotyczące patriotyzmu. Odpowiedź „czasami” wskazało 

77% ankietowanych, a „często” – 11%. Tylko 12% respondentów przyznało, 

że takie rozmowy mają miejsce rzadko. 

 

WYKRES 5. WIEDZA ŻOŁNIERZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Nie wszyscy ankietowani żołnierze potrafili wskazać poprawną odpowiedź 

na pytanie, kim był Józef Piłsudski. 94% z nich zaznaczyło prawidłowo, że 

marszałkiem Polski. 6%, a więc 2 osoby, odpowiedziało niepoprawnie,  

że Piłsudski był królem.  

 

WYKRES 6. CZY WIE PAN/PANI, KIEDY PRZYPADAJĄ OBCHODY ŚWIĘTA NIE-

PODLEGŁOŚCI? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

94%

6%
0%0%

marszałek polski król pisarz fizyk

7%

93%

15 SIERPNIA 11 LISTOPADA
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Według 93% żołnierzy Święto Niepodległości przypada na dzień 11 listo-

pada; 7% ankietowanych odpowiedziało niepoprawnie, że na 15 sierpnia. 

 

WYKRES 7. Z JAKIEGO POWODU OBCHODZONE JEST W POLSCE ŚWIĘTO NIE-

PODLEGŁOŚCI? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Odpowiadając na pytanie, z jakiego powodu obchodzone jest Święto Niepod-

ległości, 97% żołnierzy odpowiedziało poprawnie, że w związku z odzyska-

niem przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. 1 osoba (3%) wska-

zała błędną odpowiedź (zwycięstwo w I wojnie światowej). 

 

WYKRES 8. CZY WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE PRZEWAŻAJĄ POSTAWY PATRIO-

TYCZNE? 

 

Źródło: opracowanie własne. 

3%

97%

WYGRANIA I WOJNY ŚWIATOWEJ

ZDOBYCIA NIEPODLEGŁOŚCI PO 123 LATACH NIEWOLI

45%

20%

30%

5%
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Odpowiadając na pytanie, czy we współczesnej Polsce przeważają postawy 

patriotyczne, 65% żołnierzy Jednostki Wojskowej 2771 wyraziło opinię, że 

tak jest (odpowiedzi „tak” i „raczej tak” udzieliło 23 żołnierzy), natomiast 

33% badanych było innego zdania (12 żołnierzy). Ci ostatni prezentują też 

postawy sceptyczne, uzasadniając: „połowa Polaków nie wie, co to znaczy”, 

„nie odczuwam w Polsce żadnego patriotyzmu, wszystko jest robione dla 

kasy”, „jeśli mam być szczery, nie uważam nikogo znanego za patriotę”, „wy-

daje mi się, że w dawniejszych czasach ludzie bardziej przywiązywali wagę 

do Ojczyzny. Dziś jest mniej takich ludzi, a szkoda, bo nasza kultura i pamięć 

powinny trwać zawsze”.  

 

WYKRES 9. NAJWIĘKSI PATRIOCI WEDŁUG ŻOŁNIERZY 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie 3 postaci z historii Polski (z li-

sty), które uważają za osoby zasługujące na miano patrioty. Najwięcej żoł-

nierzy zaznaczyło Józefa Piłsudskiego (26 głosów) i Stanisława Sosabow-

skiego (20 głosów). W dalszej kolejności wymieniono: Władysława Sikor-

skiego (15 głosów), Ignacego Paderewskiego (10 głosów), Józefa Hallera  

1%
19%

2%

25%

3%
14%

1%
5%

9%

9%

10% 2%

Tadeusz Kościuszko Stanisław Sosabowski Adam Mickiewicz
Józef Piłsudski Henryk Sienkiewicz Władysław Sikorski
Mikołaj Kopernik Fryderyk Chopin Władysław Anders
Józef Haller Ignacy Paderewski Romuald Traugutt
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i Władysława Andersa (po 9 głosów). Najmniej głosów (po 1) otrzymali Mi-

kołaj Kopernik i – co może się wydawać zaskakujące, zważywszy na profesję 

respondentów – Tadeusz Kościuszko. 

 

WYKRES 10. POLSKIE SYMBOLE NARODOWE WEDŁUG ŻOŁNIERZY 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Żołnierze zostali w kwestionariuszu ankiety poproszeni również o zaznacze-

nie wśród wymienionych propozycji polskich symboli narodowych. Wska-

zane odpowiedzi budzą podejrzenie, że nie wszyscy zrozumieli to pytanie  

w sensie dosłownym – chodziło o symbole narodowe wskazane przez pol-

skiego ustawodawcę6: orła białego (godło), barwy biało-czerwone (flagę)  

i „Mazurka Dąbrowskiego” (hymn). Zdaje się, że ankietowani w swoich od-

powiedziach postawili swego rodzaju diagnozę społeczeństwu polskiemu, 

wskazując takie odpowiedzi jak wiara, tradycja czy pieniądze. Tylko 45% 

odpowiedzi wskazywało na godło, 23% na flagę, a 12% na hymn. I choć były 

to odpowiedzi wybrane najczęściej, to jednak żadna z nich nie przekroczyła 

progu 50%. 

                                                 
6 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. 2019 poz. 1509), art. 1. 

45%

2%
23%

12%

2%
5%

7% 4%

GODŁO HERB FLAGA
HYMN NARODOWY PIENIĄDZE JĘZYK
WIARA TRADYCJA
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WNIOSKI 

Autor dołączył do kwestionariusza ankiety miejsce na uwagi i komentarze do 

pytań. Z pozostawionych tam przez ankietowanych notatek wynika, że ogól-

nie rzecz biorąc, patriotyzm jest w dzisiejszych czasach bardzo potrzebny. 

Uzasadniając te opinie, żołnierze używają m.in. takich argumentów: „gdyby 

go nie było, to Polaków nie moglibyśmy nazwać narodem”, „Polska jest nisz-

czonym krajem. Ludziom pozostaje wiara i miłość do Ojczyzny”. 

Równocześnie wielu żołnierzy konstruuje swego rodzaju definicje współ-

czesnego patriotyzmu. Oto najbardziej charakterystyczne: „miłość, przywią-

zanie do Ojczyzny, walka za nią, obrona jej suwerenności”, „wielka, ale to 

bardzo wielka miłość do swojego narodu, państwa. Prawdziwy patriota po-

święciłby dla swojego kraju życie”, „postawa człowieka wyrażająca się zain-

teresowaniem sprawami Polski, angażowaniem się w sprawy kraju”, „wszy-

scy Polacy od najmłodszych lat powinni kochać swój kraj i dbać o niego,  

a co najważniejsze – nie obrażać innych narodów”. 

Swoistym podsumowaniem wyników ankiety mogą być jeszcze dwie wy-

powiedzi. Jedna z pracownic napisała: „współczesny patriota to człowiek, 

który, pamiętając o przeszłości swojego narodu, uczy się i pracuje, by Polska 

była krajem wolnym, dostatnim, a Polacy byli bezpieczni i szczęśliwi”, nato-

miast inna stwierdziła: „patriota to człowiek, który popiera swoją Ojczyznę, 

uważa, że jest za nią odpowiedzialny, broni jej praw, zawsze kibicuje polskim 

drużynom, obchodzi się z czcią z godłem, podczas słuchania hymnu czuje się 

dumny, że jest Polakiem”.  

W przytoczonych „definicjach” sformułowanych przez żołnierzy Jed-

nostki Wojskowej 2771 dostrzegalne jest – połączone z własnym utożsamia-

niem się z tą postawą – akcentowanie podejścia emocjonalnego, ale też zwra-

canie uwagi na potrzebę zaangażowania w sprawy ojczyzny, dbałość o swój 

kraj, pielęgnowanie kultury, wyrażanie szacunku wobec innych narodów.  

Podsumowując, badania wykazały, że polscy żołnierze dostrzegają wagę 

patriotyzmu i mają podstawową wiedzę dotyczącą polskich świąt i wielkich 

postaci z historii polski. Jednocześnie ujawniły się pewne braki w tym zakre-

sie wśród pojedynczych osób, które udzielały niepoprawnych odpowiedzi, 

np. na temat tego, że Józef Piłsudski był królem.  
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ZAKOŃCZENIE 

Patriotyzm odgrywa ważną rolę w historii narodu polskiego, jest częścią pol-

skiej kultury. W 1920 roku, po zwycięskiej bitwie warszawskiej, marszałek 

Józef Piłsudski wypowiedział słowa, będące swego rodzaju przesłaniem dla 

nowych pokoleń: ,,My wam wywalczyliśmy niepodległość Ojczyzny, a wy 

będziecie w niej żyć, pracować i rządzić”7. Słowa te, mimo że wypowiedziane 

przed stu laty, wskazują, że dziś pojęcia takie jak patriotyzm i postawa pa-

triotyczna znaczą coś nieco innego niż w czasach wojny i walk o niepodle-

głość. Dawniej postawa patriotyczna w sytuacji zagrożenia narodu przeja-

wiała się gotowością do poświęcenia życia za swoją ojczyznę. Dziś, kiedy 

zagrożenie wojną się oddaliło, oznacza przede wszystkim dbanie o wspólne 

dobro, jakim jest niepodległy kraj, kultywowanie historii i szacunek do sym-

boli narodowych. Po raz kolejny przywołać tu można słowa marszałka Pił-

sudskiego: ,,Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien 

szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości”8. 

Od ludzi, którzy stoją na straży bezpieczeństwa państwa, a do takich zali-

cza się również żołnierzy, oczekuje się szczególnego oddania i poświęcenia 

sprawie polskiej, a to nie jest możliwe, jeśli nie będą oni patriotami. Opisane 

w artykule badania przeprowadzone wśród żołnierzy Jednostki Wojskowej 

2771 udowodniły, że żołnierze polscy są patriotami, a przynajmniej, że do-

strzegają wartość i znaczenie postaw patriotycznych. Takie postawy mają po-

zytywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa narodu.  
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ABSTRACT 

For the purposes of this article, research on the image of terrorism in Poland 

was conducted. Their aim was to find the answer to the question about the 

level and characteristics of terrorist activities in our country. Statistical data 

included in domestic and foreign literature was analyzed, and information 

available in studies and articles was synthesized. Factors that have a key im-

pact on the scale of terrorism, which is a source of threat to the security of 

citizens, were also considered. Comparison of data on Poland with data on 

other countries and analysis of potential trends in the development of the sit-

uation leads to the conclusion that the Republic of Poland is currently not 

directly threatened, but this state may change, therefore external threats 

should be constantly monitored and responded to. 
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ABSTRAKT 

Dla potrzeb niniejszego artykułu przeprowadzono badania dotyczące obrazu 

terroryzmu w Polsce. Ich celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki 

jest poziom i charakterystyka działań terrorystycznych w naszym kraju. Za-

nalizowano dane statystyczne zawarte w literaturze krajowej oraz zagranicz-

nej, a także zsyntetyzowano informacje dostępne w opracowaniach i artyku-

łach. Rozważono też czynniki mające kluczowy wpływ na skalę terroryzmu, 

który jest źródłem zagrożenia bezpieczeństwa obywateli. Porównanie danych 

dotyczących Polski z danymi dotyczącymi innych krajów i analiza potencjal-

nych kierunków rozwoju sytuacji prowadzi do konkluzji, że Rzeczpospolita 

Polska w chwili obecnej nie jest bezpośrednio zagrożona, ale ten stan może 

się zmienić, dlatego należy nieustannie monitorować zagrożenia z zewnątrz  

i reagować na nie. 

 

SŁOWA KLUCZOWE 

terroryzm, bezpieczeństwo państwa, źródło zagrożenia 

 

WSTĘP1 

Często można spotkać się z poglądem, że w odniesieniu do zagrożeń terrory-

zmem Polska – na tle Europy, a jeszcze bardziej na tle innych regionów 

świata – jest jednym z najbezpieczniejszych państw2. Przyczyn można upa-

trywać w dość dobrych stosunkach Polski z innymi krajami, jej niezaangażo-

waniu w konflikty zbrojne; być może także w pewnych specyficznych ce-

chach Polaków jako nacji. Jednakże sytuacja na arenie międzynarodowej jest 

                                                 
1 Artykuł jest skróconą i opracowaną wersją pracy licencjackiej autorki pt. Terroryzm jako 

źródło zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, napisanej pod kierunkiem  

dra inż. Pawła Pajorskiego na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych Wyż-

szej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 

2019. 
2 P. Niemczyk, Czy Polsce grozi terroryzm?, https://krytykapolityczna.pl/kraj/niemczyk-czy-

polsce-grozi-terroryzm/ (dostęp: 8.08.2019). 
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nader dynamiczna, co skłania do przyjrzenia się zjawisku terroryzmu w od-

niesieniu do Polski. 

Tysiące bojowników, którzy dołączyli do grup dżihadystycznych w Syrii  

i Iraku, rekrutują się w Zachodniej Europie; Polska została w minimalnym 

stopniu dotknięta tym zjawiskiem. W kraju odnotowano jednak napływ osób 

wykorzystujących Polskę jako punkt tranzytowy: powrót z Bliskiego 

Wschodu do Europy przez Polskę. Mimo że Polska pozostaje w dużej mierze 

odizolowana od zagrożeń generowanych przez dżihadyzm, istnieje 

potencjalne niebezpieczeństwo, jakie stanowi skrajnie prawicowy 

ekstremizm.  

 

BEZPIECZEŃSTWO  

Bezpieczeństwo jest terminem szerokim – może odnosić się do jednostki, 

społeczności, państwa, narodu, a także do całego świata.  Najogólniej rzecz 

ujmując „bezpieczeństwo to stan psychiczny lub prawny, w którym jednostka 

ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie lub w sprawnie działającym 

systemie prawnym; przeciwieństwo zagrożenia”3. Pojęcie to można odnieść 

do wielu sfer życia według następujących kryteriów: 

 podmiotowego: bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo międzyna-

rodowe; 

 przedmiotowego: bezpieczeństwo polityczne, wojskowe, gospodarcze, 

społeczne, kulturowe, ideologiczne, ekologiczne, informacyjne; 

 przestrzennego: bezpieczeństwo lokalne, subregionalne, regionalne, 

ponadregionalne i globalne; 

 czasu: stan bezpieczeństwa i proces bezpieczeństwa; 

 sposobu organizowania: indywidualne (unilaterialne) – hegemonizm 

mocarstwowy, izolacjonizm, neutralność, niezaangażowanie, sojusze 

(system blokowy), system bezpieczeństwa kooperacyjnego, system 

bezpieczeństwa zbiorowego4. 

Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa polega zatem na rozsze-

rzającej się złożoności i wielowymiarowości pojęcia, co jest efektem ciągłych 

                                                 
3 Bezpieczeństwo, [w:] Popularny słownik języka polskiego, B. Dunaj (red.), Warszawa 2001, s. 30. 
4 Por. T. Jemioło, K. Malak, Bezpieczeństwo zewnętrzne RP, Warszawa 2002. 
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zmian w stosunkach międzynarodowych, szeroko pojętego postępu, złożono-

ści współczesnych kryzysów i konfliktów na świecie. Kwestią, która żywot-

nie wiąże się z bezpieczeństwem, jest jego przeciwieństwo, czyli zagrożenie.  

 

ZAGROŻENIA 

Zagrożenia naruszają bądź wręcz unicestwiają poczucie bezpieczeństwa  

w wielu wymiarach, ze szczególnym uwzględnieniem życia społecznego. 

„Zagrożenia w ujęciu indywidualnym mogą mieć dwojaki wymiar: 

 mogą występować niezależnie od jednostki; 

 mogą być zależne od działań jednostki, jeśli podejmuje ona zbyt duże 

ryzyko”5. 

Marek Leszczyński podaje następującą systematykę źródeł zagrożeń: 

 przyroda, czyli ekosfera; naturalne środowisko określane jako najstar-

sze źródło zagrożeń dla gatunku ludzkiego. Stanowi ono zagrożenie, 

jeśli ginie zniszczona i zdominowana przez człowieka przyroda, ale 

także wówczas, gdy dominuje nad człowiekiem, powodując różnego 

rodzaju klęski żywiołowe;  

 technika, czyli stworzona przez człowieka technosfera. Niesie ona za-

grożenie, gdy jest niedoskonała, niesprawna, nieekonomiczna, ale także 

wówczas, gdy jest tak rozwinięta, że przerasta możliwości zrozumienia; 

gdy technosfera przerasta możliwości obsługi i okiełznania, stwarza 

świat wykraczający poza sferę ludzką, np. w architekturze, urbanistyce 

i informatyce; 

 system społeczno-ekonomiczno-polityczny i jego uwarunkowania od-

noszące się do konkretnych zachowań jednostek; 

 agresja innych jednostek, czyli występujące we wszystkich epokach  

i systemach zachowania patologiczne: przestępstwa przeciw życiu, 

zdrowiu i mieniu, nietolerancja, nienawiść i zawiść, przybierające 

różne formy zachowań skierowanych na innych ludzi; 

 sama osoba zagrożona, która staje się niekiedy zagrożeniem dla siebie, 

                                                 
5 M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce 2009, s. 13–14. 
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czasem wbrew własnej woli, a czasem w wyniku dokonanego wyboru6. 

Można się zatem pokusić o pewną systematykę zagrożeń: 

 polityczne – korupcja, terroryzm, dyktatury, niestabilność rządów, na-

cjonalizm, ekstremizm, totalitaryzm, sojusze zagrażające pokojowi na 

świecie; 

 porządku i bezpieczeństwa publicznego – przestępczość zorganizo-

wana (narodowa i międzynarodowa), przestępczość młodocianych, 

sekty, gangi, subkultury; 

 ekonomiczne – dysproporcje w rozwoju państw, uzależnienie surow-

cowe, inflacja, brak dostępu do źródeł energii, niskie płace, inflacja 

oraz zadłużenie państwa; 

 ekologiczne – odpady, wycinanie lasów, klęski żywiołowe, katastrofy, 

niszczenie środowiska naturalnego; 

 zdrowotne – choroby i epidemie, uzależnienia, dewiacje, choroby cy-

wilizacyjne, bioterroryzm, brak systemu zabezpieczenia medycznego; 

 komunikacyjne – drogowe, wodne, lotnicze oraz kolejowe, awarie sieci 

bankowych, telekomunikacyjnych, informatycznych; 

 informatyczne – piractwo komputerowe, hakerzy, przestępstwa w cy-

berprzestrzeni, kradzież danych; 

 społeczne – bieda, bezdomność, bezrobocie, biurokracja, brak poczucia 

stabilizacji, niepokoje społeczne (np. strajki), patologie społeczne; 

 demograficzne – niekontrolowane migracje, głód, analfabetyzm, 

bomba demograficzna oraz starzenie się społeczeństw; 

 inne – terroryzm, globalizacja, bioróżnorodność i genetyka (klonowa-

nie), kosmiczne (meteoryty, UFO, katastrofy, asteroidy)7. 

Istnieje rodzaj zagrożenia specyficzny dla czasów współczesnych: terro-

ryzm. Na działania terrorystyczne narażone są między innymi: 

 sieci przesyłowe; 

 zakłady i magazyny przetwarzające środki toksyczne; 

                                                 
6 Ibidem, s. 16–17. 
7 Z. Kwasowski, T. Dumała, Pozamilitarne zagrożenia u progu XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo 

człowieka i zbiorowości społecznych, W.J. Maliszewski (red.), Bydgoszcz 2005, s. 25–28. 
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 ujęcia wody; 

 drogi, mosty, dworce kolejowe i porty lotnicze; 

 niezbędne magistrale danych; 

 zbiorniki i instalacje z materiałami niebezpiecznymi; 

 miejsca, gdzie zbierają się ludzie; 

 ośrodki władzy; 

 obiekty kultu; 

 elektrownie jądrowe. 

 

TERRORYZM 

Mianem terroryzmu bywa określane całe spektrum zdarzeń: od wysadzenia 

budynku, poprzez morderstwo w kręgach władzy, masakrę cywili, aż po 

mniej drastyczne zdarzenia, jak zatrucie produktów w sklepie czy skażenie 

leków w fabryce. Jak twierdzą niektórzy badacze, „jest to zjawisko wpraw-

dzie trudne do zdefiniowania, lecz łatwe do identyfikacji”8. 

John Horgan podkreśla pejoratywny charakter tego słowa9. Brak jedno-

znacznej definicji stwarza ryzyko subiektywizmu w używaniu tego terminu – 

identyfikacja z ofiarami przemocy spowoduje użycie terminu „terroryzm”;  

z kolei sympatyzowanie bądź identyfikacja ze sprawcą przyniesie odwrotny 

rezultat: wyrozumiałość bądź przynajmniej dwuznaczne standardy. Dodat-

kowo – rozgraniczenie pomiędzy terroryzmem (nielegalnym z punktu widze-

nia prawa międzynarodowego i opinii publicznej) a walką narodowowyzwo-

leńczą jest w zasadzie niewykonalne: „To, co dla jednych jest terroryzmem, 

inni uznają np. za usprawiedliwioną metodę walki narodowowyzwoleńczej 

lub obronę tożsamości i uczuć religijnych”10.  

Dążąc do zdefiniowania terroryzmu, należy dokonać przybliżenia zjawi-

ska, które wskaże jego najbardziej typowe cechy. Jednakże na przeszkodzie 

stoją: 

                                                 
8 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, 

Warszawa 2007, s. 134.  
9 J. Horgan, Psychologia terroryzmu, Warszawa 2008, s. 21. 
10Z. Cesarz, E. Stadtmüller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2002, s. 351.  
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 swobodne i arbitralne decydowanie przez poszczególne państwa wzglę-

dem swych interesów, czym terroryzm jest a czym być nie może; 

 rozbieżne stanowiska państw rozwijających się i rozwiniętych wzglę-

dem oceny działań grup stosujących metody terrorystyczne w walce na-

rodowowyzwoleńczej; 

 odmienna percepcja państw co do stopnia zagrożenia terroryzmem dla 

swego bezpieczeństwa; 

 istnienie polityki last outrage – czyli podejmowania zdecydowanych 

działań wymierzonych wobec terroryzmu dopiero po fakcie wystąpie-

nia spektakularnego aktu terroru11.  

Warto wszakże zauważyć, jak ważne jest istnienie takiej definicji – jej brak 

jest istotną przeszkodą w zwalczaniu terroryzmu, budzi wątpliwości co do 

kwalifikacji niektórych czynów jako aktów terrorystycznych oraz może kom-

plikować sytuację osób podejrzewanych o taką działalność.  

Alex Peter Schmid dokonał analizy 109 definicji tego zjawiska, aby wy-

odrębnić najczęściej występujące w nich elementy oraz jego wspólne cechy 

charakterystyczne. Wyniki tej analizy prezentuje poniższe zestawienie:  

 

TABELA 1. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA ELEMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH  

W 109 ISTNIEJĄCYCH DEFINICJACH TERRORYZMU 

Lp. Element Częstotliwość (%) 

1. Przemoc, siła  83,50% 

2. Polityczny 65,00% 

3. Strach, podkreślanie terroru 51,00% 

4. Groźba  47,00% 

5. Skutki psychologiczne i przewidywane reakcje 41,50% 

6. Rozróżnienie ofiara – cel 37,50% 

7. Celowa, planowana, systematyczna akcja 32,00% 

                                                 
11M. Madej, Międzynarodowy terroryzm polityczny, Warszawa 2001, s. 63–69.  
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8. Metody walki, strategia 30,50% 

9. Niemoralność, konflikt z przyjętymi regułami 30,00% 

10. Wymuszanie, powodowanie uległości 28,00% 

11. Aspekt rozgłosu, reklamy 21,50% 

12. Przypadkowość, bezosobowość 21,00% 

13. Cywile, stojący z boku jako ofiary 17,50% 

14. Zastraszanie  17,00% 

15. Podkreślanie niewinności ofiar 15,50% 

16. Grupa, ruch, organizacja jako sprawcy 14,00% 

17. Zademonstrowanie siły innym 13,50% 

18. Nieobliczalność, nieprzewidywalność 9,00% 

19. Ukryty, podziemny charakter 9,00% 

20. Powtarzalność, reklamowy charakter przemocy 7,00% 

21. Kryminalny 6,00% 

22. Żądania stawiane osobom trzecim 4,00% 

Źródło: B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, s. 38.  

 

A.P. Schmid stwierdza, iż stworzone przez niego zestawienie nie zawiera 

wszystkich elementów niezbędnych w definicji i nadal trudno jest dokładnie 

zdefiniować terroryzm, ale należy przynajmniej wyraźnie odróżnić go od in-

nych aktów przemocy i identyfikować jego poszczególne cechy12. Zestawie-

nie jasno wskazuje, że zjawisko to kojarzy się przede wszystkim z przemocą 

i generowaniem uczucia strachu wśród społeczeństwa, co wiąże się z działa-

niami wywierającymi skutki w sferze politycznej. Owo kryterium polityczne 

pomaga unikać błędnych interpretacji każdego zamachu lub czynu o znamio-

nach przestępstwa – dokonanego w sposób podobny bądź identyczny – jako 

                                                 
12 Ibidem, s. 37. 
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terroryzmu13. Do terroryzmu nie zalicza się bowiem aktów o charakterze kry-

minalnym. Przestępstwo kryminalne nie niesie ze sobą przesłania politycz-

nego bądź społecznego i nie ma na celu oddziaływania na opinię publiczną.  

Ważne jest również oddzielenie przestępczości zorganizowanej od terro-

ryzmu, bo grupy przestępcze chcą podporządkować sobie lokalną władzę ko-

rumpując polityków oraz wpływając na ośrodki decyzyjne, a terroryzm dąży 

do destabilizacji, czy wręcz uniemożliwienia normalnego funkcjonowania 

państwa.  

Nie można też zaliczać do terroryzmu partyzantki, gdyż ta jest skutecz-

niejsza w krajach słabo rozwiniętych i rządzonych autorytarnie i stosuje prze-

moc głównie wobec regularnych sił zbrojnych, sił bezpieczeństwa, esta-

blishmentu14, podczas gdy terroryści uderzają głównie w cywilne obiekty, 

środki transportu oraz przypadkowych ludzi. Powodzenie partyzantki zależy 

głównie od poparcia ludności cywilnej, którego terroryści raczej nie mają15.  

Najpełniejszą definicją terroryzmu wydaje się ta sformułowana przez To-

masza Białka: „Terroryzm to wywieranie wpływu politycznego przez bez-

prawne stosowanie siły-przymusu, związane z łamaniem elementarnych 

norm społecznych i ustalonych w danym kręgu reguł walki politycznej, 

oparte na rozmyślnym zastraszaniu i manipulowaniu; osiąganie celów poli-

tycznych poprzez stwarzanie aktami przemocy atmosfery zagrożenia i utrud-

nianie funkcjonowania wrogiego układu społecznego oraz wymuszanie decy-

zji, a także działań przeciwnika przez drastyczną taktykę faktów dokonanych 

lub szantażu siłowego”16.  

 

GENEZA TERRORYZMU 

Starożytne chińskie przysłowie brzmi: „Zabij jednego, przeraź dziesięć 

tysięcy”. Etymologia słowa „terror” wywodzi je z sanskrytu (tras); 

przekształciło się ono w greckie tereo („drżeć”). W Imperium Rzymskim 

                                                 
13 K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008, s. 36. 
14 B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynua-

cje, Toruń 2002, s. 48–49. 
15 K. Jałoszyński, Terroryzm i walka, Warszawa 2008, s. 9. 
16 T. Białek, Terroryzm: manipulacja strachem, Warszawa 2005, s. 151. 
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funkcjonowały łacińskie formy ters, tres, a później tersere, terrere 

(„przestraszać, zastraszać”). Współczesne języki przejęły to słowo i pojawiło 

ono się we francuskiej formie terreur (strach, groza, przerażenie), zaś słowa 

terror w znaczeniu zbliżonym do dzisiejszego użyto po raz pierwszy w języku 

angielskim w roku 1528 jako zastraszanie tego, kto uważany jest za 

przeciwnika17. 

Od czasów starożytnych aż do XIX w. pojęcie to było praktycznie 

zarezerwowane dla władz państwowych stosujących terror celem 

skonsolidowania władzy oraz utrzymania w ryzach społeczeństwa. Wiek XIX 

przyniósł zmiany – państwo utraciło monopol na szeroko pojęty terror, gdy 

tworzące się grupy polityczne i społeczne zaczęły dostrzegać w nim sposób 

na walkę z władzą państwową. Od tego momentu ugruntowało się pojęcie 

terroryzmu pojmowane w dzisiejszy sposób. Słowo „terroryzm” po raz 

pierwszy zostało oficjalnie użyte w czasie Konferencji Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Prawa Karnego w Brukseli w 1930 roku.  

Terror istnieje od wieków. Już od czasów starożytnych powstawały 

organizacje terrorystyczne posiadające własną strukturę, źródła 

finansowania, długofalowe cele i plany oraz członków gotowych do 

działania. Według Czesława Dyrcza „pierwszym w historii terrorystą był 

Herostrates z Efezu, który to w roku 356 p.n.e. podpalił świątynię Artemidy 

chcąc zyskać sławę. Stąd też rodowód „kompleksu Herostratesa” – chęci 

czynienia czegokolwiek, co przynieść może rozgłos i sławę”18. Kolejny 

przykłady terroru to proces wychowania i szkolenia Spartan w starożytnej 

Grecji – Krypteja: rodzaj próby, której poddawano najlepszych uczniów 

agoge (pełnego wychowania spartańskiego). Pozostawiano ich w lasach lub 

górach, bez odzienia i żywności, zaopatrzonych tylko w sztylet. Młodzi 

wojownicy atakowali wioski helotów, dokonywali na nich rzezi i zabierali 

wszystko, co jest potrzebne do przetrwania. Ci, którym udało się przetrwać, 

stanowili elitę spartańskiej armii. Była to sztuka przetrwania zaadaptowana 

                                                 
17 C. Dyrcz, Terroryzm początku XXI wieku jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodo-

wego i narodowego, Gdynia 2005, s. 11. 
18 Ibidem, s. 15. 
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do celów zastraszenia19. 

Ciekawym przypadkiem mającym związek z terrorem są rządy 

Trzydziestu Tyranów w Atenach. Tyrani wprowadzili w Atenach rządy 

terroru, m.in. mordując swoich przeciwników politycznych. W ciągu ośmiu 

miesięcy zamordowali około 1500 obywateli Aten oraz zamieszkujących 

Ateny obcokrajowców (metojków), zaś 5000 wygnali z Aten20.  

Po metody terrorystyczne sięgali też żydowscy sykariusze (hebr. sikarim, 

łac. sicarius = skrytobójca, morderca [sica = ostry nóż, sztylet]) – 

„nożownicy”, „skrytobójcy”; polityczno-religijne tajne ugrupowanie 

palestyńskie, radykalny odłam zelotów21. Głównym celem ich działalności 

była fanatyczna walka z Rzymianami i sprzyjającymi im Żydami. Głosili oni 

wyższość ideałów narodowych i politycznych nad religijnymi22. 

Prawie tysiąc lat później, na przełomie XI i XII wieku powstała sekta 

Assasynów założona przez Hasana Ben Sabbaha zwanego „Starcem z gór”. 

Nazwa wywodzi się ze słowa haszszaszini oznaczającego wojownika 

palącego haszysz. Sekta trudniła się zabójstwami krzyżowców w Ziemi 

Świętej i działała do XIII wieku23. Assasyni posiadali trzy cechy 

charakterystyczne dla współczesnych organizacji terrorystycznych: zwartą 

strukturę konspiracyjną, stosowanie terroru jako głównej metody walki 

zbrojnej oraz głębokie podłoże ideologiczne24. Obecnie w większości 

języków zachodnich pozostał ślad po nazwie sekty: w języku włoskim 

assasino to morderca, we francuskim - assasin, w angielskim – assassin,  

w hiszpańskim – asesino25.  

                                                 
19 B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1: Do końca wojen perskich, 

Warszawa 1988, s. 229–230. 
20 Trzydziestu tyranów, „Encyklopedia PWN”, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/trzydzie-

stu-tyranow;4010319.html (dostęp: 12.07.2019). 
21B. Górka, Zeloci wobec wojny i terroru, [w:] Religie a wojna i terroryzm, J. Drabina (red.), 

Kraków 2003, s. 65–76. 
22 I. Bracławska, Sykariusze, [w:] Polski słownik judaistyczny, https://www.jhi.pl/psj/syka-

riusze (dostęp: 12.07.2019). 
23 J. Piwowarski, J. Depo, P. Pajorski, Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku, 

Kraków 2015, s. 21. 
24 D. Duda, Terroryzm islamski, Kraków 2003, s. 22–23. 
25 J. Hauziński, Asasyni – legendarni zabójcy w czasie krucjat, Poznań, 2016, s. 157. 
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Nie można zapominać o Ninja oraz grupie Thugów. Ninja to płatni 

skrytobójcy w Japonii działający od ok. VIII do XIX wieku – adepci ninjutsu, 

czyli sztuki bycia niewidzialnym. Ninja byli wynajmowani przez 

poszczególne rody celem likwidacji wrogich przywódców26. Thugowie  

z kolei to grupa działająca w północnych Indiach na przełomie XVI–XIX 

wieku. Członkowie wyznawali kult Czarnej Kali – bogini będącej symbolem 

śmierci – i na jej cześć dokonywali morderstw. Obecnie słowo thug wciąż 

funkcjonuje w języku angielskim oznaczając zbira, bandytę bądź opryszka27.  

Jako przykłady stosowania terroru można by wymienić jeszcze niektóre 

bunty chłopstwa i biedoty miejskiej (np. w okresie reformacji ruch Tomasza 

Münzera w Niemczech), utworzenie w połowie XIII wieku państwa 

Mongołów, stosującego ludobójstwo i terroryzm oraz np. rządy cara Iwana 

Groźnego w latach 1564-1572 określane mianem skrajnego terroryzmu28.  

Termin „terroryzm” pojawił się w obiegu politycznym  

i w powszechniejszym użyciu w okresie rewolucji francuskiej i w odróżnieniu 

od czasów współczesnych miał zdecydowanie pozytywne znaczenie. To 

wówczas zaczęto używać pojęcia Wielkiego Terroru (régime de la terreur)  

w odniesieniu do lat 1793-1794 związanych z rządami Maksymiliana 

Robespierre’a29. Dla Robespierre’a i jego stronnictwa. Terroryzm był 

instrumentem konsolidacji władzy wiążącym się z ideami cnoty i demokracji: 

„terror to jedynie sprawiedliwość, szybka, surowa i niezłomna, jest więc 

emanacją cnoty”30. Takie pojmowanie terroryzmu posiadało dwie wspólne 

cechy z dzisiejszą jego odmianą: był on zorganizowany, celowy  

i systematyczny oraz jego celem było stworzenie „nowego i lepszego 

społeczeństwa”. Robespierre wyjaśniał: „Pragniemy takiego stanu rzeczy 

[…] gdzie sztuki piękne będą ozdobą wolności, która sama je uszlachetnia, 

handel stanowić będzie źródło zamożności powszechnej, zamiast służyć 

                                                 
26 M. Białocerkiewicz, Historia terroryzmu, Toruń 2002, s. 48–49. 
27 Thug, „Słowniki online bab.la – loving languages”, https://pl.bab.la/slownik/angielski-pol-

ski/thug (dostęp: 12.07.2019). 
28 C. Dyrcz, Terroryzm początku XXI wieku…, op. cit., s. 16. 
29 P. Wilk, Wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „Przegląd Nau-

kowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2017, R. X, nr 1, s. 105. 
30 J. Piwowarski, P. Pajorski, Terroryzm lewacki. Wybrane zagadnienia, Kraków 2013, s. 20. 
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monstrualnemu wzbogacaniu się kilku rodzin […]. Pragniemy w naszym 

kraju moralności zamiast egoizmu, uczciwości, a nie pustego ‘honoru’, zasad 

zamiast zwykłych przyzwyczajeń, obowiązku, a nie tylko czczej 

przyzwoitości, władzy rozumu zamiast tyranii, mody potępienia występku,  

a nie pogardy dla nieszczęśliwych […]”31.  

Podobnie wypowiadali się później Marks, Engels, Lenin, Stalin, Hitler, 

Mao Tse Tung i Pol Pot, Frakcja Czerwonej Armii, Czerwone Brygady, 

Action Directe, Francisco Franco, Rafael Truijllo, Kim Ir Sen czy Fidel 

Castro32.  

Niektórzy autorzy twierdzą, iż korzeni współczesnego terroryzmu należy 

szukać w XIX-wiecznej Rosji – w pracach teoretyków anarchizmu, takich jak 

Siergiej Nieczajew oraz Michaił Bakunin. Ten ostatni wprowadził i uzasadnił 

strategię użycia terroru indywidualnego zakładającą, iż jedną z form 

politycznych akcji jest tzw. „propaganda przez czyn”, czyli akty przemocy  

i terroryzmu wymierzone w przedstawicieli władzy państwowej. Kierunek 

taki obrała m.in. założona w 1879 roku organizacja Narodna Wola, której 

najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem było zabójstwo cara 

Aleksandra II.  

Okres od końca XIX wieku do początku I wojny światowej to głęboka 

ewolucja terroryzmu – z dominującym anarchizmem jako symbolem walki  

i buntu wobec tyranii władzy państwowej33. W przeciwieństwie do okresu 

Wielkiego Terroru, terroryzm tego okresu nie był narzędziem konsolidacji, 

lecz orężem walki. Zamachy w większości skierowane były przeciw głowom 

państw oraz szefom rządów (zabójstwa prezydenta USA McKinleya, 

premiera Hiszpanii Antonio Canovas del Castillo, prezydenta Francji Marine 

Francois Sandi Carnota, cesarzowej austriackiej Elżbiety i wielu innych). Na 

schyłkowe lata wieku XIX i początek XX wieku przypada więc tzw. pierwsza 

fala współczesnego terroryzmu34. 

                                                 
31 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, s. 13–14. 
32 T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2015, s. 15–16. 
33 Ibidem. 
34 D. Duda, Terroryzm islamski, op. cit., s. 23–24. Por. M. Borucki, Terroryzm. Zło naszych 

czasów, Warszawa 2002, s. 10–11. 
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TERRORYZM NOWOCZESNY 

Kolejnym, specyficznym okresem w historii tego zjawiska jest niewątpliwie 

dwudziestolecie międzywojenne. Okres ten to klasyczny „powrót do źródeł”, 

czyli rzeczywisty terroryzm – podobnie jak za czasów Robespierre’a, terror 

stał się określeniem polityki państw totalitarnych i ich przywódców wobec 

własnych obywateli. Zarówno praktyki partii nazistowskiej, jak i okres 

„wielkiego terroru” w ZSRR za Stalina nie różniły się zbyt wiele od siebie – 

stworzono system strachu i przymusu. 

Analizując zjawisko terroryzmu w aspekcie historyczno–teoretycznym 

warto przytoczyć koncepcję czterech fal terroryzmu Davida Rapoporta, który 

twierdził, że przybierają one postać sinusoidalną i częściowo nakładają się na 

siebie: 

 pierwsza fala, anarchistyczna, rozpoczęła się w Rosji w 1879 roku  

i zakończyła w dniu rozpoczęcia I wojny światowej; 

 druga fala, tzw. antykolonialna, zaczęła się po I wojnie światowej  

w Irlandii Północnej, a jej szczyt przypadł na okres około dwóch dekad 

po II wojnie światowej; 

 trzecia fala bierze początek w drugiej połowie lat 60. i kończy się  

w ostatniej dekadzie XX w.; została ona nazwana nowolewicową, gdyż 

była zdominowana przez rewolucjonizm, idee lewicowe oraz zimną 

wojnę z jej wewnętrznymi konfliktami; 

 czwarta fala rozpoczęła się w 1979 roku, aczkolwiek szczyt przypada 

na okres pozimnowojenny, i trwa do dziś. Dominuje w niej pierwiastek 

religijny, antyglobalizm i antyimperializm – jest to „era dżihadu”35. 

Mark Sedgwick wyodrębnia zupełnie inne cztery fale terroryzmu: 

włoską – od ok. 1820 roku do lat 1943-1948; niemiecką – od ok. 1919 roku 

do końca drugiej wojny światowej; chińską – od 1937 roku trwającą do dziś 

oraz falę afgańską, która zaczęła się w roku 1978 i trwa po dziś dzień36. 

 

                                                 
35 B. Bolechów, Terroryzm – trendy, ekstrapolacje, próby prognozy, [w:] EURO 2012. Mis-

trzostwa w cieniu terroryzmu, K. Liedel (red.), Warszawa 2007, s. 7.  
36 M. Sedgwick, Inspiration and the origins of global waves of terrorism, „Studies in Conflict 

& Terrorism” 2007, vol. 30, no. 2, DOI: 10.1080/10576100601101042, s. 97–112. 
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Dominik Duda pisze: „po II wojnie światowej terroryzm odzyskał 

rewolucyjne korzenie, z którymi jest najczęściej kojarzony – rozpoczęła się 

era terroryzmu kolonialnego i postkolonialnego, który po 1945 roku stał się 

zjawiskiem globalnym”37. Zrodziła się koncepcja terroryzmu jako broni 

krajów słabych, biednych, prześladowanych, które - tak jak Izrael, Kenia, 

Cypr czy Algieria - uzyskały niepodległość dzięki ruchom politycznym 

motywowanym nacjonalistycznie i uciekającym się do stosowania 

terroryzmu wobec władz kolonialnych. Wtedy też nastąpiło rozróżnienie 

pomiędzy „terrorystą” a „bojownikiem o wolność”.  

Dnia 22 lipca 1968 roku rozpoczęła się nowożytna, nowoczesna epoka 

terroryzmu, kiedy to członkowie Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny 

(LFWP) porwali samolot izraelskich linii El AL.99. Organizacje skupiające 

mniejszości narodowe, takie jak OWP bądź ETA, zaczęły wykorzystywać 

terroryzm jako sposób zwrócenia uwagi na swoją działalność38. Europa 

Zachodnia od tego momentu to arena aktów terroryzmu ugrupowań 

skrajnych – np. we Włoszech terroryzm zarówno lewicowy (Czerwone 

Brygady), jak i prawicowy (Avanguardia Nazionale).  

Specyficzna sytuacja geopolityczna w latach 80. zainicjowała  

i katalizowała bipolarną grę: każdy ruch terrorystyczny miał rzekomo mieć 

mocodawców bądź to na Kremlu, bądź w Białym Domu, natomiast po 

rozpadzie Związku Radzieckiego i bloku jego państw satelickich, układ 

bipolarny przestał istnieć. Jak twierdzi Maciej Madej, proces globalizacji  

w każdej dziedzinie życia, rewolucja informacyjna i technologiczna, migracje 

ludności oraz wzrost wolumenu broni konwencjonalnej stały się 

determinantami rozwoju współczesnego terroryzmu39. Ma on następujące 

cechy charakterystyczne:  

 maksymalizacja szkód i liczby ofiar (uderzenie w tłum);  

 brak grup podwyższonego ryzyka (czyli każdy jest zagrożony  

w podobnym stopniu); 

                                                 
37 D. Duda, Terroryzm islamski, op. cit., s. 26. Por. M. Borucki, Terroryzm…, op. cit., s. 13. 
38 V. Grotowicz, Terroryzm w Europie Zachodniej w imię narodu i lepszej sprawy, War-

szawa – Wrocław 2000, s. 116–146. 
39 M. Madej, Międzynarodowy…, op. cit., s. 63–69. 
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 rezygnacja z uprowadzeń zakładników, aby nie stawiać możliwych do 

spełnienia żądań, natomiast jeśli takowi zostają porywani, stawia się 

niemożliwe do spełnienia warunki oraz świadomie rezygnuje się  

z negocjacji40. 

Współczesny terroryzm jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ często 

bywa powodowany motywami religijnymi, co czyni go fenomenem 

szczególnie niebezpiecznym41.  

 

WYSTĘPUJĄCE I PRAWDOPODOBNE ZAGROŻENIA 

TERRORYZMEM NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Polska jako członek Unii Europejskiej powinna być postrzegana w kontekście 

całej Wspólnoty, ponieważ spojrzenie jedynie przez pryzmat krajowy daje 

zaburzony obraz sytuacji. Taki pogląd prezentują na przykład eksperci 

wypowiadający się na temat terroryzmu w artykule zamieszczonym  

w serwisie FORSAL. „W Polsce zagrożenie terrorystyczne jest niskie, ale to 

nie znaczy, że jest równe zeru […]. Polska nie ma, szczęśliwie, tradycji 

terrorystycznej, ale to położenie Polski może najbardziej kusić terrorystów, 

głównie jako miejsce szkoleniowe i kraj tranzytu. W niewielkiej skali 

wprawdzie, ale mamy w kraju ekstremizm prawicowy i lewicowy. Śledzące 

poczynania rodzimych „działaczy” służby zaobserwowały też ich współpracę 

z innymi krajami – wymieniali się doświadczeniami, organizowali obozy 

treningowe, czy zaopatrzenie”42. Znajdujemy tam jakże ważkie słowa: 

„Trochę bagatelizujemy kwestię zagrożenia terrorystycznego w Polsce – 

skomentował major Jacek Kowalik, były dowódca grupy operacyjnej 

jednostki GROM, dziś szef Grupy Reagowania Antykryzysowego. – Myślę, 

że jesteśmy jednym z państw, które w przyszłości mogą się stać celem dla 

grup terrorystycznych. Nie możemy wykluczyć, że wywiad organizacji 

                                                 
40 K. Kubiak, Zmiana charakteru terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Współczesny 

wymiar terroryzmu, Z. Piątek (red.), Warszawa 2006, s. 121. 
41 Ibidem. 
42 A. Ptak, Polska: tu odpoczywają terroryści. Jakie jest zagrożenie atakiem?, „Forsal.pl”, 

16.01.2015, https://forsal.pl/artykuly/846660,polska-tu-odpoczywaja-terrorysci-jakie-jest-

zagrozenie-atakiem.html (dostęp: 8.08.2019). 
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terrorystycznych nie robi u nas rozpoznania – dodał. Jego zdaniem, Polska 

nie była do tej pory „na tapecie” działaczy terrorystycznych, ponieważ 

korzystali oni z naszych służb medycznych, odpoczynku, potrzebowali 

bezpiecznego miejsca w Europie. Dodatkowo, dobre warunki dla ich działań 

zostawił nam poprzedni ustrój, gdy w Polsce studiowało wiele osób z krajów 

arabskich. – Wiele osób mówi dobrze po polsku, czasem nawet założyli tu 

rodziny. Mogą łatwo zmylić wywiad – przyznał major. – Do Polski łatwo 

przyjechać, łatwo tu przebywać turystycznie i biznesowo, dlatego myślę, że 

nasz wywiad ma dużo pracy”43. 

Szczegółowy zakres oraz charakter terroryzmu występującego obecnie  

w Unii Europejskiej dobrze ukazuje najnowszy raport Europolu TE-SAT 

2018, European Union Terrorism Situation and Trend Report 201844 

ukazujący dane za 2017 rok. W omawianym roku w UE wzrosła liczba 

ataków terrorystycznych (nieudanych, udaremnionych i przeprowadzonych). 

Było ich 205 (dla porównania w 2015 roku – 193, a w 2016 roku – 142). 

Większość spośród nich miała miejsce w Wielkiej Brytanii (107), pozostałe 

we Francji (54), Hiszpanii (16), Włoszech (14), Grecji (8), Belgii i Niemczech 

(po 2) oraz Finlandii i Szwecji (po 1). W ich wyniku zginęło 68 osób, a 844 

zostały ranne. W większości były to ofiary ataków dżihadystycznych –  

62 zabitych oraz 819 rannych45. 

W ostatnich latach utarło się pojęcie terroryzmu utożsamianego jedynie  

z ekspansją islamu. Jest to obraz niezbyt zgodny z rzeczywistością. Spośród 

205 ataków przeważały te o charakterze separatystycznym (137). Natomiast 

pozostałe zaliczono jako: dżihadystyczne (33), skrajnie lewicowe (24), 

niesklasyfikowane (6) oraz skrajnie prawicowe (5). Zamachy separatystyczne 

miały miejsce w: Wielkiej Brytanii (88), Francji (42) i Hiszpanii (7). Islamscy 

terroryści zaatakowali w: Wielkiej Brytanii (14), Francji (11), Hiszpanii  

                                                 
43 Ibidem. 
44 European Union Terrorism Situation and Trend Report 2018 (TESAT 2018), „Europol”, 

20.06.2018, https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-un-

ion-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018 (dostęp: 15.08.2019). 
45 S. Wojciechowski, Terroryzm wciąż zagraża Unii Europejskiej, „Rządowe Centrum Bez-

pieczeństwa”, http://rcb.gov.pl/terroryzm-wciaz-zagraza-unii-europejskiej/ (dostęp: 

15.08.2019). 
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i Belgii (po 2) oraz Finlandii, Niemczech, Włoszech i Szwecji (po 1). Do 

zamachów inspirowanych poglądami skrajnie lewicowymi doszło w: Grecji 

(8), Włoszech i Hiszpanii (po 7) oraz Niemczech i Francji (po 1). Z kolei 

przypadki niesklasyfikowane zarejestrowano we Włoszech (6), a skrajnie 

prawicowe w Wielkiej Brytanii (5). W związku z działalnością terrorystyczną 

aresztowano 975 osób (w 2016 roku – 1002). Zdecydowanie przeważali 

wśród nich islamiści: 705 osób (w 2016 roku – 718). Zatrzymano ich w 18 

państwach członkowskich UE, najwięcej we Francji (373), Hiszpanii (78), 

Niemczech (52), Belgii (50) oraz Austrii (46). W Polsce Europol odnotował 

2 takie przypadki. Ponadto w UE aresztowano 36 osób związanych  

z terroryzmem lewicowym, 30 – separatystycznym, 20 – prawicowym;  

184 aresztowane osoby nie zostały zaliczone do żadnego z powyższych 

nurtów. Większość aresztowanych oskarżono o udział w grupie 

terrorystycznej, planowanie lub przygotowywanie ataków (660). 73 osobom 

zarzucono propagowanie terroryzmu lub jego finansowanie. Zatrzymano też 

m.in. 28 osób oskarżonych o tzw. turystykę terrorystyczną związaną  

z podróżą z lub do obszarów kontrolowanych przez różne organizacje 

terrorystyczne – głównie tzw. Państwo Islamskie (PI) i Al-Kaidę. Zdaniem 

Europolu do PI łącznie mogło dołączyć ponad 5 tys. obywateli z państw UE. 

Pod koniec 2017 roku około 2,5 tys. spośród nich nadal uczestniczyło  

w walkach, 1,5 tys. powróciło do UE (głównie do: Belgii, Niemiec, Francji  

i Wielkiej Brytanii), a około tysiąca zostało zabitych46. 

Analiza raportu ukazuje też ewolucję metod działania stosowanych przez 

terrorystów na obszarze UE. Zmniejszyła się na przykład liczba ataków  

z użyciem materiałów wybuchowych oraz improwizowanych ładunków 

wybuchowych, wzrósł natomiast wskaźnik ataków z wykorzystaniem broni 

palnej albo przedmiotów, które mogą być zabójcze ze względu na swoją 

wielkość lub sposób, w jaki się poruszają czy pracują. Mowa tu na przykład 

o samochodach jako o narzędziu zbrodni.  

Raport ukazuje, że terroryści często pozyskują broń oraz materiały 

wybuchowe na obszarach, gdzie toczyły się lub nadal toczą konflikty zbrojne. 

Często współpracują w tym zakresie z grupami przestępczymi. Podkreślono 

                                                 
46 Ibidem. 
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też, iż nadal w Internecie znajduje się wiele informacji na temat 

przygotowania materiałów wybuchowych. Są one rozpowszechniane m.in.  

z wykorzystaniem mediów społecznościowych lub szyfrowanych 

komunikatorów. 

Należy więc liczyć się z eskalacją terroryzmu, w szczególności o podłożu 

islamistycznym. Zagrożenie to może dotyczyć również tych państw 

członkowskich UE, które dotychczas zaatakowane nie zostały47. Jednakże 

nowoczesna technologia pomaga w dzisiejszych czasach coraz skuteczniej 

monitorować osoby, które były członkami grup terrorystycznych  

i nadzorować ich poczynania chociażby na grupach dyskusyjnych, forach czy 

innych kanałach komunikacji wirtualnej.  

 

INCYDENTY TERRORYSTYCZNE MAJĄCE ZWIĄZEK  

Z POLSKĄ 

Mimo iż nasz kraj na razie nie stał się obiektem ataków terrorystycznych, 

należy odnotować pewne wydarzenia powiązane z dżihadyzmem, a w pewien 

sposób kojarzone także z Polską:  

 „Rok 2015: Dawid Ł., Polak będący bojownikiem islamskim, zostaje 

aresztowany w Norwegii i odesłany do Polski. W 2014 roku pojechał 

do Syrii, gdzie wstąpił do grupy zbrojnej Harakat Fajr Szam al-

Islamijja. Dołączyła tam do niego 19-letnia Polka, która także przeszła 

na islam. Obecnie oczekuje na wyrok w Polsce za działanie w grupie 

zbrojnej. 

 Czerwiec 2015 roku: Jacek S., obywatel polski, który wiosną 2015 roku 

pojechał do Syrii i Iraku, detonuje bombę w zamachu samobójczym 

podczas ataku Państwa Islamskiego (ISIS) na rafinerię w Baiji w Iraku, 

zabijając 11 osób i raniąc 27 innych. Od 2005 roku mieszkał  

w Niemczech i tam przeszedł na islam w roku 2014. 

 Wrzesień 2015 roku: Obywatel polski Adam al-N. rozpoczyna 

odbywanie kary pozbawienia wolności w Jordanii, gdzie został 

aresztowany za walkę w szeregach Państwa Islamskiego w Syrii. 

                                                 
47 Ibidem. 
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Urodził się w Niemczech i jest synem Polki i Palestyńczyka (ma także 

obywatelstwo jordańskie). W październiku 2012 roku pojechał do Syrii. 

Początkowo przyłączył się do Ahrar al-Sham, a następnie do Jabhat  

al-Nusra, po czym został członkiem Państwa Islamskiego. 

 Lipiec 2016 roku: Sinan Al-Haboubi, 48-letni mężczyzna z Iraku, 

zostaje aresztowany w Łodzi. Policja znalazła ślady materiałów 

wybuchowych trotylu i pentrytu na kółkach jego walizki. Z powodu 

braku dowodów prokuratura wycofała zarzuty przeciwko  

Al-Haboubiemu. 

 Wrzesień 2016 roku: Mourad Taleb zostaje aresztowany w Rybniku  

i oskarżony o członkostwo w Państwie Islamskim oraz udzielenie 

pomocy Abdelhamidowi Abaaoudowi, który uczestniczył  

w planowaniu i przeprowadzeniu ataków w Paryżu w listopadzie  

2015 roku. Talebowi zarzucono, że był odpowiedzialny za 

wyszukiwanie miejsc i tras w całej Europie, pomagając w ten sposób  

w przygotowaniach Abaaouda do ataków w Paryżu. Taleb jest także 

oskarżony o przemyt narkotyków z Czech do Polski oraz o posiadanie 

fałszywych dokumentów. 

 Marzec 2017 roku: Dżihadysta nazywany Abu Khattab al-Polandi 

(uważa się, że jest to Jakub Jakus) detonuje bombę w zamachu 

samobójczym w Aleppo w Syrii. Jakus urodził się w Sandomierzu, 

niewielkim mieście we wschodniej Polsce i przeszedł na islam będąc 

uczniem katolickiej szkoły średniej w Lublinie. Po przeprowadzce do 

Norwegii związał się z norweską organizacją dżihadystyczną Profetens 

Ummah, a w czerwcu 2013 roku pojechał do Syrii i przyłączył się do 

Państwa Islamskiego. 

 Lipiec 2017 roku: Dawid D. zostaje aresztowany w Katowicach  

i oskarżony o kontaktowanie się z bojownikami ISIS w Internecie oraz 

zachęcanie do ataków terrorystycznych. Został skazany na 10 miesięcy 



TERRORYZM JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA… 

63 

 

więzienia po przyznaniu się do „namawiania do popełnienia 

przestępstwa o charakterze terrorystycznym”48. 

Jak więc widać, przypadki aresztowań i sądowe rozstrzygnięcia  

w sprawach o szeroko pojęty terroryzm, które byłyby wiązane z Polską, nie 

są częste. Przytaczany już Europol podsumowując lata 2012-2017 podaje 

liczbę zaledwie 14 aresztowań za działania powiązane z dżihadyzmem49. Być 

może ma to związek z faktem, że większość Polaków ma negatywny stosunek 

do muzułmanów mieszkających w Polsce, a islam jest postrzegany jako 

zarówno symboliczne, jak i rzeczywiste zagrożenie dla polskiej kultury, co 

zapewne skutkuje swego rodzaju ostracyzmem. 

Gwoli sprawiedliwości należy również przypomnieć ataki 

przeprowadzone w drugą stronę. Wrogość w stosunku do muzułmanów 

eskaluje bowiem i zmienia się w akty przemocy, co widać w środowisku 

polskiej skrajnej prawicy. W przeciwieństwie do marginalnych doświadczeń 

Polski w zakresie dżihadyzmu, istnieje w naszym kraju ugruntowany ruch 

skrajnie prawicowy. Grupy takie jak Obóz Narodowo-Radykalny (ONR)  

i Obóz Wielkiej Polski (OWP) łączą przekonania nacjonalistyczne, 

faszystowskie, rasistowskie, antysemickie i antyislamskie. Statystyki nie 

podają szacunkowej liczebności tych grup i skali poparcia, jakim się cieszą, 

ale skrajna prawica jest w stanie mobilizować tysiące zwolenników do 

udziału w demonstracjach ulicznych. Coroczny Marsz Niepodległości  

z okazji 11 listopada urządzany w Warszawie, w 2017 roku przyciągnął  

60 tysięcy uczestników, z których wielu reprezentowało skrajną prawicę.  

W tłumie widoczne były hasła nacjonalistyczne, antyimigracyjne, 

neonazistowskie i wzywające do „islamskiego holokaustu”50. Crime Terror 

Nexus zauważa, że „powiązania między przestępczością a terroryzmem  

w Polsce mogą prowadzić do przeniknięcia idei skrajnej prawicy do 

                                                 
48 Powiązania między przestępczością a terroryzmem w Polsce, https://crimeterror-

nexus.com/wp-content/uploads/2018/07/Crime-Terror-Nexus-09-Poland_pol_web.pdf (do-

stęp: 16.08.2019), s. 10–11. 
49 Dane liczbowe z rocznych sprawozdań Europolu o sytuacji i tendencjach obserwowanych 

w zjawisku terroryzmu w Unii Europejskiej (TESAT), lata 2013–2018. 
50 K. Górak-Sosnowska, Islamophobia Without Muslims? The Case of Poland, „Journal of 

Muslims in Europe” 2016, vol. 5, issue 2, s. 193. 
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głównego nurtu polskiej polityki. Działania skrajnej prawicy mają często 

aspekt militarny. W 2015 roku polscy nacjonaliści pojechali do Rosji na 

szkolenie z zakresu używania noży, broni palnej i taktyk militarnych. 

Instruktorzy z tych obozów założyli następnie na terenie Polski podobne bazy 

szkoleniowe, w których uczyli się członkowie skrajnej prawicy. Taki 

aktywizm uliczny może prowadzić do starć z grupami antyfaszystowskimi  

i policją. Głównym celem ataków ONR są organizacje lewicowe i liberalne. 

Dochodziło do fizycznych ataków i nękania np. w 2016 roku, kiedy 

członkowie ONR zaatakowali członków KOD-u podczas pogrzebu byłych 

żołnierzy Armii Krajowej (AK). Czas pokaże, czy i w jakim stopniu ruch ten 

zradykalizuje się i podejmie działania terrorystyczne”51.  

Negatywny stosunek części polskiego społeczeństwa do muzułmanów 

zaowocował również atakami na meczety; incydenty te sklasyfikowano 

jednak jako zbrodnie nienawiści. Pojawiają się też niezwiązane z tym 

przypadki – między innymi:  

 Listopad 2012 roku: Brunon Kwiecień został aresztowany w Krakowie 

w związku z podejrzeniem planowania detonacji improwizowanego 

urządzenia wybuchowego przy polskim Sejmie. Celem ataku miał być 

prezydent Polski i członkowie rządu. Motywowany był podobno 

przekonaniem, że Polskę kontrolują „cudzoziemcy” i dlatego 

przywódców politycznych trzeba usunąć przemocą.  

 Lipiec 2014 roku: policja aresztowała 14 członków skrajnie prawicowej 

grupy w Białymstoku i znalazła skład broni palnej, amunicji, 

amfetaminy, marihuany oraz sterydów anabolicznych. Podejrzewa się, 

że grupa przeprowadziła ksenofobiczne ataki, dokonując podpaleń  

w 2013 roku. 

 Marzec 2015 roku Policja aresztowała 13 członków grup skrajnie 

prawicowych ekstremistów spod znaku Blood & Honour, m.in. 

mężczyznę planującego podpalenie meczetu w Gdańsku. Nie zostało to 

                                                 
51 Powiązania między przestępczością a terroryzmem w Polsce, op. cit. 
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sklasyfikowane jako terroryzm, gdyż ataki na miejsca kultu religijnego 

uważane są w Polsce za zbrodnię nienawiści52.  

Według Europolu w latach 2012-2017 dokonano 15 aresztowań członków 

skrajnej prawicy w związku z działaniami o charakterze terrorystycznym.  

Zdarzały się również sytuacje wykorzystywania Polski jako punktu 

tranzytowego. Zarówno polską granicę lądową, jak i przejście graniczne na 

Lotnisku Chopina w Warszawie przekraczali zachodnioeuropejscy 

członkowie pułku „Azow” – skrajnie prawicowej grupy z elementami 

neonazistowskimi – oraz ochotnicy walczący w szeregach czeczeńskiego 

oddziału grupy paramilitarnej Prawy Sektor53.  

Skrajna prawica łączy się również z chuliganami piłkarskimi, wśród 

których istnieje wiele grup o poglądach nacjonalistycznych. Choć gangi 

chuliganów mają ograniczony udział w przemocy politycznej, to nie sposób 

lekceważyć potencjału rozwoju i dalszej radykalizacji tego ruchu.  

W Polsce na razie brak dowodów na powiązania środowisk przestępczych 

z terrorystycznymi, niemniej w przyszłości nie jest to niemożliwe. Konieczne 

jest zatem stałe monitorowanie sytuacji. Dotyczy to szczególnie: 

 roli Polski jako kraju tranzytowego zarówno dla przestępców, jak i dla 

terrorystów;  

 obserwowania ewolucji zjawiska radykalizacji (zachowanie 

dżihadystów z kryminalną przeszłością często przeczy tezie, że 

ekstremizm jest skorelowany jedynie z zachowaniami religijnymi);  

 blokowania wszystkich strumieni finansowania terrorystów.  

Podsumowując: w ostatnich latach Europa doświadczyła fali ataków 

terrorystycznych przeprowadzonych przez dżihadystów: od 

skoordynowanych zamachów bombowych po taranowanie ludzi pojazdami  

i ataki nożowników, w których to atakach setki ludzi straciło życie, a jeszcze 

więcej zostało rannych. Dotychczas Polska nie odczuła dużego zagrożenia 

terroryzmem. W ocenie sytuacji znawcy problematyki nie do końca zgadzają 

                                                 
52 Dane liczbowe z rocznych sprawozdań Europolu…, op. cit., odpowiednio za lata 2013 do 

2018. 
53 K. Rękawek, Jednak nie Państwo Islamskie? Zagrożenie terroryzmem międzynarodowym 

dla Polski, „Biuletyn” 2015, nr 75 (807), s. 2. 
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się ze sobą nawzajem, dlatego warto przytoczyć kilka wypowiedzi, które 

niech posłużą jako konkluzja. „W Polsce mamy obecnie tzw. zerowy stopień 

zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że ludzie odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo Polaków, m.in. szef rządu, członkowie Międzyresortowego 

Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, a przede wszystkim funkcjonariusze 

służb specjalnych oceniają, iż nic nam nie grozi ze strony terrorystów. To 

błędna ocena. Premier powinien zarządzić drugi, w czterostopniowej skali, 

stopień zagrożenia. Sytuacja na świecie jest dynamiczna, niebezpieczeństwo 

stwarzają nie tylko islamscy fundamentaliści. Nie można zapominać o wojnie 

za naszą wschodnią granicą i możliwych z tamtego kierunku aktach 

terrorystycznych lub sabotażowych – komentuje Andrzej Mroczek, były 

antyterrorysta […]. Zwraca też uwagę na zagrożenie ze strony konwertytów, 

czyli obywateli krajów zachodnich czy Polski, którzy przeszli na islam i stali 

się skrajnymi fanatykami religijnymi. […] Celem potencjalnego ataku 

terrorystów mogą być również budynki zagranicznych ambasad czy 

konsulatów na terenie RP, ewentualnie »zachodnie« sieci handlowe czy 

gastronomiczne, np. McDonald's. Prof. Michał Chorośnicki […] ocenia 

sytuację nieco łagodniej. – Na tle państw europejskich i krajów 

członkowskich NATO w Polsce zagrożenie terroryzmem jest na poziomie 

dolnych stanów średnich. Wynika to z faktu, że Polska dla terrorystów nie 

jest państwem tzw. pierwszoliniowym, z uwagi na potencjał gospodarczy  

i militarny. Nie możemy jednak czuć się bezpieczni […]. Z kolei prof. Kuba 

Jałoszyński […] ostrzega: – Polska jest realnie zagrożona terroryzmem. To, 

że byliśmy w Iraku i w Afganistanie, nie będzie nam zapomniane. Jeśli 

islamiści uznają, że atak przyniesie im korzyści, zwłaszcza propagandowe, to 

będą się do niego przygotowywali – przekonuje. Polskie służby specjalne 

zapewniają, że są świetnie przygotowane do walki z terroryzmem. – Najlepiej 

na słowo im zaufać, ale nie chciałbym się przekonać o ich sprawności – mówi 

prof. Michał Chorośnicki. Nie jesteśmy pustynią antyterrorystyczną – 

przekonuje prof. Kuba Jałoszyński. Mamy wprawdzie bardzo dobrze 

wyposażone siły specjalne, które w razie ataku terrorystycznego związanego 

z wzięciem zakładników są przygotowane do akcji ratunkowej. Profesor 
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apeluje natomiast o wprowadzenie ustawy antyterrorystycznej, która 

mówiłaby jasno, kto i za co odpowiada”54.  

 

ZAKOŃCZENIE 

Polska nie jest i przez długi czas nie była krajem z pierwszej ani nawet  

z drugiej grupy, jeśli chodzi o zagrożenie terroryzmem. Owocowało to 

niewielkim zainteresowaniem ludzi, którzy chcieli zademonstrować swoją 

aktywność w działaniach przeciwko innym i przeprowadzać ataki 

terrorystyczne. Kiedy jednak na arenie międzynarodowej polska polityka  

w sprawach związanych z terroryzmem stała się widoczna, dostrzeżono nasze 

istnienie.  

Ważna staje się tu zatem kwestia specyfiki społeczeństwa polskiego. 

Niektórzy terroryści w Polsce się uczyli, mieszkali kilka lat i nie jesteśmy dla 

nich, w ich mniemaniu, zagrożeniem. Dla kolejnych jest to kraj, gdzie trudno 

się zgromadzić czy dokonać innych czynności, których nie chciałoby się 

ujawniać. W innych bowiem krajach ukrycie się w tłumie jest łatwe z uwagi 

na większą anonimowość, a poza tym nie jest mile widziane interesowanie 

się sprawami innych, nawet jeżeli są to zachowania dość niecodzienne. 

Polska ciekawość życia sąsiada uniemożliwia spokojne planowanie takich 

aktywności. Ostatnie lata powoli łamią homogeniczność społeczeństwa, ale 

wciąż ciemna karnacja w jakimś stopniu synonimizuje podejrzane działania, 

a społeczność lokalna patrzy na takich ludzi podejrzliwie. Rodzi się zatem 

synergetyczne działanie kilku czynników, które powodują, iż terroryzm  

w Polsce nie ma aż tak podatnego gruntu, jak w krajach Europy Zachodniej 

czy Stanach Zjednoczonych. Kolejnym ważnym czynnikiem jest sytuacja 

geopolityczna kraju, która w znacznej mierze warunkuje jego poziom 

gospodarczy oraz kierunki prowadzonej polityki.  

Podsumowując – Polska pomimo że nie jest głównym celem terrorystów, 

zawsze może się nim stać i jako jej mieszkańcy powinniśmy pamiętać, żeby 

nie lekceważyć zagrożeń płynących z zewnątrz. 

 

                                                 
54 W. Knap, Czy Polska jest narażona na atak terrorystów?, https://dziennikpolski24.pl/czy-

polska-jest-narazona-na-atak-terrorystow/ar/3585989 (dostęp: 15.08.2019). 
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