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PROBLEMY PATRIOTYZMU 
NARODOWEGO*

PROBLEMS OF NATIONAL PATRIOTISM

Klaudia Ciach**

ABSTRAKT
Niniejsza praca podejmuje temat tego, w jaki sposób można zdefinio-
wać pojęcie patriotyzmu, przedstawia różne ujęcia i perspektywy, które 
poszerzają jego zakres. Wielość punktów widzenia ujętych w tej pracy 
przyczynia się do pogłębionego zrozumienia pojęcia i większej świado-
mości w jego używaniu. Poza definicją patriotyzmu praca podejmuje się 
również zdefiniowania pojęcia patrioty oraz przedstawia przykłady patrio-
tycznych postaw i zachowań, jak również wydarzeń, których głównym 
celem jest kultywowanie tradycji i umacnianie się takich postaw wśród 
społeczeństwa. Poza tym, że przytoczone zostały różne definicje patrioty-
zmu, w pracy ujęto także dane dotyczące tego, jak rozumieją patriotyzm 
ankietowani. W pracy tej znajdują się też zagrożenia dla patriotyzmu oraz 
takie, które patriotyzm niesie ze sobą.

 *  Artykuł jest zredagowaną wersją pracy licencjackiej, która napisana została pod kierunkiem 
prof. Juliusza Piwowarskiego na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych Wyższej 
Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2021.

**  Lic. Klaudia Ciach, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 
„Apeiron” w Krakowie; Basztowa 10, 31-141 Kraków.
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Problemy Patriotyzmu narodowego

SŁOWA KLUCZOWE
patriotyzm, patriota, postawa patriotyczna, ojczyzna

ABSTRACT
This thesis is about how to define the concept of patriotism; it presents 
various views and perspectives that extend its field. Many points of view 
that are in this thesis contribute to deeper understanding of this concept 
and to greater awareness of its usage. Beyond the definition of patriotism, 
the thesis also focuses on defining what being a patriot means, it presents 
patriotic attitudes and behaviour, and also events whose main purpose is 
to cultivate tradition and strengthening such attitudes in society. Except 
that there are definitions of patriotism, the thesis includes data on how 
respondents understand patriotism as well. There are also some threats to 
patriotism and those, which patriotism may cause.

KEYWORDS
patriotism, patriot, patriotic attitude, homeland

WSTĘP
W życiu większości historycznie ukształtowanych narodów patriotyzm 
jest bardzo istotną postawą, która wpływa zasadniczo na funkcjonowa-
nie wspólnot narodowych1. Pojęcie patriotyzmu ściśle wiąże się bowiem 
z bezpieczeństwem narodowym, a jedna z jego składowych – świadomość 
patriotyczno-obronna – to jednocześnie jeden z komponentów bezpie-
czeństwa narodowego. Jak podkreśla M. Sikora-Graca, jest ona „ważnym 
aspektem budowania bezpieczeństwa podmiotu państwowego”2. Z dru-
giej strony wspomniana świadomość patriotyczno-obronna jest ściśle 
„powiązana […] z polityką państwa w omawianym zakresie, a ta […] jest 
nieodzownym elementem bezpieczeństwa dla działań informacyjno-pro-
mocyjnych”3.

1  M. Sikora-Graca, edukacja, pojęcie patriotyzmu a bezpieczeństwo państwa. wybrane 
aspekty, Bydgoszcz 2014, s. 3.

2  Tamże, s. 2.
3  Tamże.
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Już na wstępie zaznaczyć należy, że pierwszy problem związany z patrioty-
zmem zaczyna się od trudności w zdefiniowaniu tego pojęcia i osadzeniu 
go we współczesnym kontekście społecznym. Jak zwraca uwagę Radowsław 
Marzęcki, nawet w środowisku akademickim badaczy patriotyzmu pojawia 
się poważny dylemat dotyczący mierzalności tego zjawiska. Badania patrio-
tyzmu mogą bowiem dotyczyć badania autoidentyfikacji patriotycznych, 
rozumienia patriotyzmu, komponentów postaw patriotycznych, tożsamości 
narodowej, przejawiania postaw od etnocentryzmu do kosmopolityzmu 
czy patriotyzmu lokalnego4. Każdy z tych aspektów, bezpośrednio zwią-
zany z patriotyzmem, wpisuje się w szereg czynników determinujących 
rozumienie tego pojęcia.

Jednocześnie można wyodrębnić dwie „szkoły” dotyczące prób zdefi-
niowania patriotyzmu. Radosław Marzęcki zwraca uwagę, że „w polskim 
dyskursie akademickim próby zdefiniowania patriotyzmu sprowadzają się 
do przytaczania i dekonstrukcji jego słownikowego znaczenia i etymologii, 
a także »wyjaśnień« osadzonych w kontekście historycznym, dotyczącym 
»zaobserwowanych postaw jednostek i grup społecznych«”5. Z kolei w dys-
kursie, rozumianym jako „zachodni”, patriotyzm definiowany jest poprzez 
refleksję teoretyczną6.

Wymienione wyżej aspekty mogą skłaniać nas do stwierdzenia, że 
patriotyzm nie jest pojęciem jednowymiarowym. Wręcz przeciwnie, jest 
to złożone zjawisko, którego zdefiniowanie (i sposób tego zdefiniowania) 
stanowią problem nawet dla jego badaczy. Patriotyzm, od chwili ukonsty-
tuowania się i utrwalenia tego pojęcia w dyskursie publicznym, stanowił 
przedmiot dyskusji i rozważań badaczy z różnych dyscyplin: nauk społecz-
nych, filozofii czy psychologii i, jak można się domyślać, ma to związek 
z odpornością społeczeństwa tworzącego naród na różne zagrożenia dla 
bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

4  R. Marzęcki, obywatel patriota? Patriotyzm jako czynnik determinujący aktywność oby-
watelską młodych Polaków, Kraków 2019, s. 10.

5  Tamże.
6  Tamże.
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1. Definicje patriotyzmu i patrioty
Aby uporządkować fakty i poznać w miarę uniwersalną, obiektywną definicję 
patriotyzmu, warto oprzeć się na wersji proponowanej przez Encyklopedię 
PWN: „w znaczeniu ogólnym wszelkie umiłowanie ojczyzny jako miejsca 
swojego pochodzenia i/lub zamieszkania”7. Warto zaznaczyć w tym przy-
padku, że ojczyzna może być rozumiana wieloznacznie – jako okolica, 
region, ale również cały kraj.

Patriotyzm – jak doprecyzowują autorzy jego encyklopedycznej definicji 
– może być związany nie tylko z sentymentem, ale i gotowością do poświęce-
nia dla ojczyzny, oddania dla niej życia, kierowaniem się przede wszystkim 
dobrem swojego kraju czy narodu ponad interesy swoje czy swojej klasy8.

Pojęcie patriotyzmu ma swoją genezę w łacinie. W pierwszym przypadku 
może pochodzić od słowa patriotes oznaczającego społeczność przebywającą 
na tym samym obszarze, mówiącą w jednym języku. W drugim przypadku 
wiąże się ze słowami pater i patria, czyli „ojciec” oraz „ojcowizna”. Rów-
nież Andrzej Zwoliński podkreśla silny związek patriotyzmu z ojczyzną. To 
postawa, „w której następuje związanie życia jednostki z ojczyzną, co łączy 
się z troską o jej dobro, rozwój i przyszłość”9, więc niewątpliwie oznacza 
jednocześnie troskę o bezpieczeństwo kraju. Z kolei Józef Maria Bocheński 
uważał, że nie ma zgodnego poglądu dotyczącego przedmiotu patriotyzmu, 
czyli znaczenia słowa „ojczyzna”10. Jak podkreślał Jan Paweł II w swojej 
ostatniej publikacji „Pamięć i tożsamość”, patriotyzm „oznacza umiłowanie 
tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu 
ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce 
ich geniuszu”11.

Po podjęciu próby zdefiniowania pojęcia patriotyzmu oczywistym 
następstwem jest skonstruowanie definicji tego, kim jest patriota. W naj-
prostszym ujęciu patriotą można nazwać człowieka przejawiającego postawę 
patriotyczną – rozumianą w oparciu o pokrewne definicje słowa „patrio-
tyzm”. Przeprowadzając ich syntezę, można dojść do wniosku, że patriota to 
człowiek kochający swoją ojczyznę, pokazujący przywiązanie do niej, dumę 
ze swojego pochodzenia, gotowość do poświęceń czy kierujący się przede 
7  Patriotyzm [hasło], „Encyklopedia PWN”, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/patrio-

tyzm;3955049.html, (dostęp 6.01.2021).
8  Tamże.
9  A. Zwoliński, wychowanie do patriotyzmu, „Labor et Educatio”, nr 3, 2015, Kraków, s. 359.
10  J. Bocheński, o patriotyzmie [w:] J. Sadowski (red.), Oblicza patriotyzmu, Kraków 2009, s. 61.
11  Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 29.
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wszystkim jej dobrem, które jest wartością nadrzędną ponad indywidu-
alnymi interesami jednostki ludzkiej.

Taka syntetyczna definicja patrioty, łącząca cechy kojarzone z patrio-
tyzmem, jawi się jako uniwersalna i obiektywna, a jednocześnie w dużym 
stopniu pokrywa się z tym, jak polskie społeczeństwo subiektywnie 
postrzega patriotyzm. Niewątpliwie pozwoli to skonstruować pełniejszą, 
uwzględniającą czynnik społeczny, definicję postaw patrioty.

W badaniu przeprowadzonym przez Fundację Centrum Badania Opi-
nii Społecznej w 2018 roku przyjrzano się stosunkowi Polaków do swojej 
ojczyzny. W badaniu sprawdzono okoliczności i pobudki skłaniające do 
postawy dumy i przywiązania do swojego kraju i narodu. Podobne badania 
przeprowadzono w 2010 oraz 2016 roku. Z najnowszych badań wynika, że 
zdecydowana większość ankietowanych uważa się za patriotów – z czego 
39% udzieliło na ten temat zdecydowanej odpowiedzi. 49%, czyli blisko 
połowa ankietowanych, zaznaczyło odpowiedź „raczej tak”12.

Z drugiej strony ankietowani zostali zapytani, czy i jak często zdarza 
im się wstydzić bycia Polakiem i Polką. W tym przypadku negatywną 
odpowiedź wskazało 92% ankietowanych, z czego 60% zadeklarowało, 
że taka sytuacja „praktycznie” nigdy nie miała miejsca, a odsetek 32% 
badanych zaznaczył, że zdarza się to „raczej rzadko”. Jeżeli Polakom zda-
rzyło się odczuwać wstyd, to w 22% wynikało to z zachowania Polaków 
za granicą, co piąty wskazywał na sytuację polityczną w kraju, a 11% 
ankietowanych wstydzi się swojego kraju przez pozycję Polski na mię-
dzynarodowej arenie13.

Na przeciwnym biegunie znajduje się duma z własnego kraju i narodo-
wości: 24% ankietowanych wskazało, że powodem do ich dumy są sukcesy 
sportowe ich rodaków, 18% nie przypisuje dumy ze swojej narodowości 
żadnemu konkretnemu czynnikowi, odczuwa ją stale i niezależnie od 
warunków, zaś co dziesiąty badany wskazał na historyczne sukcesy pol-
skiego narodu i jego bohaterstwo14.

12  R. Boguszewski, A. Głowacki, między patriotyzmem a nacjonalizmem – Komunikat z 
badań, „CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej”, Listopad 2016, https://www.cbos.
pl/SPISKOM.POL/2018/K_105_18.PDF, s. 6, (dostęp 7.01.2021).

13  Tamże, s. 5.
14  Tamże.
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Tym sposobem przechodzimy do istoty definicji patriotyzmu – jego 
percepcji przez społeczeństwo. Wyniki tego badania jeszcze bardziej 
dopełniają wymienioną wcześniej syntezę definicji „patrioty”. Według 
wyników patriotyzm15:

•	zdaniem 98% badanych polega na okazywaniu szacunku godłu, fladze 
i hymnowi państwowemu (77% to odpowiedzi zdecydowane);
•	w 96% wiąże się z pielęgnowaniem polskich tradycji (64% to odpowie-

dzi zdecydowane);
•	w 95% kojarzony jest ze znajomością historii swojego kraju; a taki sam od-

setek uważa, że patriota powinien dochowywać dbałości o wpajanie dzie-
ciom miłości i szacunku do ojczyzny (61% to odpowiedzi zdecydowane);
•	w 93% opiera się na przestrzeganiu obowiązującego prawa (58%);
•	dla 90% uczestników przejawia się przez udział w wyborach (52%).
•	nieco mniej badanych utożsamia patriotyzm z gotowością do odda-

nia życia za ojczyznę (88% przy 52% zdecydowanych odpowiedzi), 
podejmowaniu działań w społeczności lokalnej (85% przy 35% zde-
cydowanych odpowiedzi), kibicowaniu polskim sportowcom (82% 
wobec 45%), rzetelnym wypełnianiem swoich zawodowych obowiąz-
ków, a także płaceniem podatków (odpowiednio 77 oraz 73%). Naj-
rzadziej wskazywane odpowiedzi dotyczyły gotowości do odbycia 
szkolenia wojskowego, dbałości o wychowanie w duchu religijnym 
oraz kupowania polskich produktów (kolejno 71, 66 oraz 66%)16.
Na tej podstawie można ukuć definicję patrioty jako obywatela danego 

kraju lub przedstawiciela narodu wykazującego się postawą patriotyczną, 
rozumianą jako wyrażanie miłości do własnej ojczyzny i podkreślanie dumy 
ze swojego pochodzenia poprzez szereg działań wzmacniających poczucie 
przynależności do wspólnoty, zorientowanych na dobro ojczyzny i jej szeroko 
rozumiany interes17. Patriota – zgodnie z wyżej przytaczanymi definicjami 
oraz na bazie wyników badań, przeprowadzonych przez Centrum Badania 
Opinii Społecznej – to osoba, która respektuje symbole narodowe, szanuje 
i pielęgnuje historię oraz tradycję, przestrzega obowiązujących przepisów, 
wykazuje się inicjatywą i odpowiedzialnością obywatelską, przejawiającą się 

15  Tamże, s. 7.
16  Tamże.
17  Tamże.
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m.in. płaceniem podatków, braniem udziału w lokalnych inicjatywach czy 
rzetelnym wypełnianiem swoich zawodowych obowiązków18.

Wciąż jest to jednak w opinii autorki pracy definicja niedoskonała – 
wymienione wyżej przykłady postawy patriotycznej są jedynie subiektywnym 
wyobrażeniem społeczeństwa, zweryfikowanym na podstawie badania opinii 
społecznej. Inne wyniki mogłoby dać badanie przeprowadzone w innym kraju 
lub na innej społecznej próbie, a co za tym idzie – mogłoby poszerzyć katalog 
postaw patriotycznych lub ukazać zupełnie inne spojrzenie na tę kwestię. Próba 
zgłębiania i jednoznacznego zdefiniowania patriotyzmu prowadzi więc do 
paradoksu – im bardziej próbuje się zawęzić to pojęcie czy zjawisko i doprecy-
zować jego znaczenie, tym staje się ono coraz pojemniejsze i ogólne. Patriotyzm 
– w miarę dalszych poszukiwań – może być uczuciem, cechą, postawą, ideą, 
poglądem, zachowaniem czy przekonaniem i koncentrować się wokół miłości, 
przywiązania, dumy i poświęcenia dla ojczyzny, rozumianymi subiektywnie, 
a więc niedającymi się zamknąć w skończonej, pełnej definicji. Jak zresztą 
podkreśla Zwoliński, niemożliwe jest ustalenie jednej definicji patriotyzmu, 
„podobnie jak niemożliwe jest zdefiniowanie jakiejkolwiek miłości”19.

2. Przykłady postaw patriotycznych

2.1. Różne odcienie patriotyzmu
Po podjęciu próby precyzyjnego zdefiniowania patriotyzmu, skonstruowa-
nia definicji patrioty i wreszcie – sprawdzenia stosunku społeczeństwa do 
patriotyzmu oraz jego postrzegania tej idei, warto skupić się na poszcze-
gólnych postawach patriotycznych.

Jak zostało już wykazane, patriotyzm jest pojęciem płynnym, niezamyka-
jącym się jedynie w obrębie jednej, skończonej definicji i ma wiele odcieni. 
Skoro więc sam patriotyzm jest pojęciem niezwykle pojemnym, tak i katalog 
postaw wiążących się z patriotyzmem jest bardzo szeroki. Z poprzedniej 
części pracy wiadomo już, że Polacy biorący udział w badaniu CBOS, utożsa-
miają patriotyzm m.in. z pielęgnowaniem pamięci historycznej, szacunkiem 
dla barw narodowych, wpajaniem idei patriotycznych poprzez edukację 
dzieci i młodzieży, wspieraniem polskich sportowców, a nawet przestrzega-
niem przepisów obowiązującego prawa. W niniejszym rozdziale omówione 
i zilustrowane konkretnymi przykładami  zostaną niektóre z tych postaw.

18  Tamże.
19  A. Zwoliński, wychowanie do patriotyzmu, „Labor et Educatio”, nr 3, 2015, Kraków, s. 360.
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2.2. Walka w obronie ojczyzny
Na podstawie obserwacji autorki wśród wielu definicji patriotyzmu 
przewija się określenie „poświęcenia” dla ojczyzny. Często chodzi po 
prostu o szeroko pojęte poświęcenie, rozumiane jako zdolność do rezy-
gnacji z partykularnych interesów ponad większe dobro, utożsamiane 
z dobrem ogółu. W niektórych przypadkach poświęcenie to ma najwyższą 
możliwą formę – gotowość do fizycznej walki i oddania życia dla dobra 
swojego kraju lub swojej ojczyzny.

Celem wskazania historycznych lub literackich egzemplifikacji patrio-
tyzmu posłużyć się można postacią biblijnej Judyty lub średniowiecznego 
rycerza Rolanda, romantyczną sylwetką Kordiana z dramatu Juliusza Słowac-
kiego czy Konrada z „Dziadów” Adama Mickiewicza. Wszystkie te postaci 
dokonały istotnego poświęcenia dla dobra ojczyzny, ryzykując życie w obozie 
wroga, chroniąc swojego władcę czy – mimo cierpienia – krzewiąc patrio-
tyczne idee.

Jednym z bardziej aktualnych i żywotnych przykładów patriotyzmu 
jest służba wojskowa, w szczególności ta zawodowa. Zgodnie z ustawą 
regulującą przepisy o zawodowej służbie wojskowej żołnierze pełnią ją „dla 
dobra Rzeczypospolitej Polskiej”, co „wymaga zdyscyplinowania, lojalno-
ści i poświęcenia”20. Wymaganą i oczekiwaną postawę żołnierza definiuje 
również Rota przysięgi wojskowej, która brzmi:

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospoli-
tej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, 
strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za 
sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić21.

Jest to osobliwy przypadek: to, z czym można utożsamić patriotyzm, 
jest regulowane przez obowiązujące przepisy, co sprawia, że prawo wręcz 
nakłada obowiązek pielęgnowania patriotycznej postawy wśród żołnie-
rzy. Jak wskazują słowa przysięgi oraz brzmienie ustawy o zasadniczej 
służbie wojskowej,  żołnierz musi być wierny swojej ojczyźnie, bronić jej 
terytorium i niepodległości, postępować zgodnie z Konstytucją i kodeksem 

20  Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, Dz.U. 2003 
nr 179 poz. 1750.

21  Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o przysiędze wojskowej, Dz.U. 1992 nr 77 poz. 386.
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honorowym, bronić sztandaru i wreszcie – być gotowym do oddania za nią 
zdrowia lub życia.

2.3. Kultywowanie pamięci i udział w uroczystościach
Poświęcenie na rzecz ojczyzny to tylko jedno wymaganie wobec patrioty. Zupełnie 
odrębną,  choć nie mniej istotną kwestią  jest pamięć o bohaterach i tych, którzy 
ponieśli śmierć w obronie swojego kraju czy wartości. Nie będzie ryzykownym 
stwierdzenie, że gdyby nie kultywowanie pamięci o narodowych bohaterach, pole-
głych w walkach w obronie ojczyzny, a także szeroko rozumianych narodowych 
tradycji, ukonstytuowanie narodowej tożsamości nie byłoby zupełnie możliwe.

Kultywowanie tradycji i pamięci wydaje się obowiązkiem każdego patrioty  
na każdym szczeblu – narodowym, regionalnym czy lokalnym. Może odbywać się 
ono m.in. za pośrednictwem różnych wydarzeń. W Polsce do takich uroczystości 
mogą być zaliczone wszelkie uroczystości z okazji świąt państwowych: Święta 
Narodowego 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości czy Narodowego Dnia 
Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, ale także uroczystości upamiętniające istotne 
wydarzenia historyczne lub poniesioną ofiarę – na przykład obronę Westerplatte 
i wybuch II wojny światowej w 1939 roku.

Jednym z przykładów, bliskich autorce ze względu na miejsce zamieszka-
nia, są coroczne obchody upamiętniające bitwę pod Diablą Górą, która odbyła 
się w dniu 16 sierpnia 1944 roku. W bitwie wzięli udział partyzanci z 25. Pułku 
Piechoty Armii Krajowej, którzy – po przygotowaniu zasadzki na oddziały 
okupanta – odparli atak niemieckiej tyraliery.

Nieprzerwanie od 2003 roku, w niedzielę następującą po dniu 16 sierpnia, 
pod pomnikiem odbywa się msza święta z udziałem weteranów i uczestników 
bitwy, a także władz miejscowych, państwowych i samorządowych ze szcze-
bla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego czy przedstawicieli parlamentu. 
Pamięć o bohaterach bitwy – właśnie za sprawą corocznej mszy polowej, groma-
dzącej lokalną społeczność – jest stale pielęgnowana i kultywowana. Imieniem 
25 pp AK nazwano między innymi gimnazjum w Żarnowie22.

Pamięć o ważnych i podniosłych momentach historii danego kraju można 
wyrażać poprzez różnego rodzaju pomniki historii. Nie muszą być to monu-
menty rozumiane w sposób dosłowny – jak obeliski, kamienie pamiątkowe 
czy posągi, ale także np. różnego rodzaju działalność społeczna (kontynu-

22  Historia bitwy 25 pułku piechoty aK pod diablą górą (16 sierpnia 1944 roku), „Gmina Żar-
nów – Internetowy Portal Gminy”, 12 Sierpnia 2019, http://zarnow.eu/historia-bitwy-25-pul-
ku-piechoty-armii-krajowej-pod-diabla-gora-16-sierpnia-1944-roku/, (dostęp 15.01.2021).
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acja i pielęgnowanie lokalnej tradycji), dokumentalna (monografie, kroniki, 
wystawy, działalność muzeów) czy artystyczna (utwory muzyczne, przedsta-
wienia teatralne, filmy, seriale, obrazy czy fotografie).

2.4. Szacunek dla symboli narodowych
77% badanych przez CBOS zdecydowanie deklaruje, że przejawem patrio-

tyzmu jest okazywanie szacunku symbolom narodowym. Licząc wszystkie 
odpowiedzi (nie tylko te zdecydowane), zgadza się z tym 98% uczestników 
badania. To o tyle istotne, że trzy symbole narodowe obwarowane są szcze-
gólną ochroną prawną, która obliguje do zachowywania odpowiedniego 
szacunku i czci przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie rze-
czypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych23 symbolami narodowymi 
są orzeł biały, biało-czerwone barwy oraz „Mazurek Dąbrowskiego”24. Każdy 
obywatel RP, a także wszystkie organy państwowe, instytucje i organizacje mają 
prawo i obowiązek otaczania ich czcią i szacunkiem25. Ustawa bardzo precyzyjnie 
reguluje nie tylko wzór godła, tekst hymnu czy współrzędne trójchromatyczne 
obu barw, ale i zasady wykorzystywania symboli narodowych, ustalające kto 
może z nich korzystać, jak należy się zachowywać w trakcie wykonywania hymnu 
oraz jasno formułuje zakaz wykorzystywania symboli narodowych do obrotu 
handlowego.

Okazywanie należytej czci i szacunku symbolom narodowym jest obwaro-
wane także przepisami kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń. W pierwszym 
z nich art. 137 przewiduje, że „kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub 
usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę albo inny znak państwowy, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku”26. 
Z kolei zgodnie z art. 49 kodeksu wykroczeń karze aresztu lub grzywny 
podlega ten, kto okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom, a także ten, kto „narusza 
przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej”27.

23  Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o pieczęciach państwowych (Tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1509).

24  Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o pieczęciach państwowych (Tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1509), art. 1 ust. 1.

25  Por. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o pieczęciach państwowych (Tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1509), art. 1 ust. 2.

26  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.
27  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114.
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Niezwykle istotny jest wymiar edukacyjny w kwestii prawidłowego obchodze-
nia się z symbolami narodowymi. Nie każdy obywatel ma bowiem świadomość 
rozległości i zawiłości obowiązujących przepisów, ponieważ tak z pełnym prze-
konaniem można określić zapisy dotyczące symboli narodowych. Z pomocą 
przychodzą różnego rodzaju kampanie, akcje oraz materiały edukacyjne, poświę-
cone wszystkim symbolom narodowym: od barw, przez hymn, po godło.

Jednym z takich przykładów jest witryna niepodlegla.gov.pl, uruchomiona 
z okazji obchodów 100-lecia uzyskania przez Polskę niepodległości. Na stronie 
znalazły się m.in. materiały historyczne i edukacyjne, harmonogramy i mapy 
wydarzeń wpisujących się w obchody stulecia niepodległości. Wśród wspomnia-
nych materiałów można znaleźć także specjalne plansze, na których umieszczone 
są porady dotyczące prawidłowego obchodzenia się z symbolami narodowymi 
– flaga powinna być wyprana i wyprasowana, nie należy po niej pisać oraz zabra-
nia się używania flagi z godłem, przeznaczonej tylko dla kapitanatów, ambasad, 
lotnisk i statków morskich. Przy śpiewaniu hymnu należy zdjąć czapkę, zachować 
powagę, a także pilnować rytmu, melodii i tekstu. Z kolei godło powinno być 
czyste, niewyblakłe i niewyniszczone28.

Wspomniane materiały stanowią uzupełnienie rozmaitych inicjatyw, koor-
dynowanych w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski i wieloletniego 
programu „Niepodległa 2017–2022” – akcji „Niepodległa do hymnu”, która polega 
na zbiorowym odtworzeniu i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” w samo 
południe. Zainaugurowana przez biuro programu „Niepodległa” w 2018 roku od 
tamtej pory odbywa się rokrocznie. Inna z akcji to kampania „#mojaflaga”, pole-
gająca na zachęcaniu Polaków do wywieszania flagi państwowej, fotografowania 
jej i dzielenia się jej zdjęciami w mediach społecznościowych.

2.5. Edukacja oraz wychowanie w duchu patriotycznym
Nie rozpoczął się jeszcze XVII wiek, gdy Jan Zamoyski, kanclerz wielki 
koronny, wystosował „odezwę do Polaków”. W 1600 roku, w akcie funda-
cyjnym po założeniu Akademii Zamojskiej w 1594 roku napisał on sentencję 
„Takie są rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie…”29, która towarzy-

28  Flaga, godło, hymn. Jak dbać o symbole narodowe?, „Niepodległa”,  https://niepodlegla.
gov.pl/o-niepodleglej/flaga-godlo-hymn-jak-dbac-o-symbole-narodowe-bezplatne
-plansze-do-pobrania/, (dostęp 15.01.2021).

29  założenie akademii zamojskiej – 1594 r., „Archiwum Państwowe w Lublinie”, http://
lublin.ap.gov.pl/nauka-popularyzacja-i-edukacja/galerie-online/15-najwazniejszych
-wydarzen-z-historii-lubelszczyzny-w-dokumencie-archiwalnym/zalozenie-akademii
-zamojskiej-1594-r/, (dostęp 16.02.2021).
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szy nam w dyskusji na temat edukacji do dnia dzisiejszego. Pokazuje to, że 
już kilkaset lat temu żywo interesowano się tematem kształcenia młodzieży, 
ponieważ już wtedy wierzono, że to od przyszłych pokoleń i ich wychowania 
zależą przyszłość i kształt społeczeństwa.

Szacunek do symboli narodowych czy kultywowanie pamięci o ważnych 
i doniosłych dla kraju wydarzeniach historycznych nie byłyby możliwe, 
gdyby nie istniała poświęcona im edukacja. Przedstawiciele starszych 
pokoleń bez trudu rozpoznają i wyrecytują „Katechizm polskiego dziecka”, 
rozpoczynający się od pytania „Kto Ty jesteś?”, po którym następuje odpo-
wiedź „Polak mały”30.

Jak zwraca uwagę Renata Hołda, pamiętanie jest kwestią pewnej uzna-
niowości i wyboru tego, co chce się uczynić „obiektem swojego pamiętania” 
i opierania się na swoich doświadczeniach, rodzinnych tradycjach, wpły-
wie mass mediów, ale również systemu edukacyjnego – to on „podkreśla 
[…] ważność niektórych wydarzeń historycznych, niejako nakazuje o nich 
pamiętać, a tym samym wprowadza je w pamięć zbiorową”31.

Badacze zjawiska patriotyzmu są zgodni co do tego, że nie jest on zjawi-
skiem wrodzonym. To proces złożony, wynikający „z wychowania w rodzinie, 
edukacji w szkole czy procesów socjalizacyjnych w środowisku i społecz-
ności lokalnej”32.

Jednocześnie wielu badaczy zwraca uwagę na odmienny od starszych 
stosunek młodszych pokoleń do patriotyzmu i ojczyzny. Z badań Beaty Krze-
sińskiej-Żach wynika, że młodzież gimnazjalna dobrze zna symbole narodowe, 
krajowe zabytki, ma wiedzę o sąsiadach Polski, bohaterach czy świętach 
narodowych, ale w mniejszym stopniu interesuje się historią oraz czasami 
współczesnymi33. Wyniki badań prowadzą autorkę do wniosku, że „należy 
formułować nowe i aktualizować już istniejące cele wychowania patrio-
tycznego”34, a także należy uwzględnić „potrzebę budowy nowego modelu 
patriotyzmu, który odpowiadać będzie wymaganiom nowych czasów”35.

30  W. Bełza, Katechizm polskiego dziecka, Lwów 1912.
31  R. Hołda, Jesteście w naszej pamięci. Polskie murale jako nośniki pamięci i popularna 

forma patriotyzmu, „Relacje międzykulturowe”, nr 1, 2020, s. 53.
32  A. Sychowicz, współczesny patriotyzm a jego historyczna różnorodność, „Obronność. 

Zeszyty Naukowe”, nr 3, 2017, s. 194.
33  B. Krzesińska-Żach, Patriotyzm w opinii młodzieży gimnazjalnej – komunikat z badań 

[w:] E.J. Kryńska (red.), Patriotyzm a wychowanie, Białystok 2009, s. 628.
34  Tamże.
35  Tamże.
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Aspekt gruntownej, dostosowanej do nowego pokolenia narracji i edukacji 
patriotycznej jest niesłychanie istotny. Wspomniane „wymagania nowych czasów” 
łączą się przede wszystkim z zagadnieniami takimi jak „zintegrowana Europa”, 
która „przyczyniła się do stworzenia społeczeństwa wielokulturowego” czy „postęp 
w dziedzinie komputeryzacji”, który „doprowadził do zaniku poczucia tożsamości 
osobowej”, a nawet „pewnego rodzaju zagubienia człowieka”36.

Na rozległość zmian i ich „transformacyjnego, integracyjnego, europeiza-
cyjnego czy wręcz globalizacyjnego charakteru”37 zwraca uwagę także Anna 
Sychowicz. Zdaniem badaczki ich wzajemne przenikanie się może doprowadzać 
do przyjmowania przez młode pokolenie orientacji „bycia bardziej Europejczy-
kami, czy nawet Obywatelami Świata, aniżeli obywatelami państwa pochodzenia”38.

Z kolei Wojciech Drzeżdżon wprost mówi o zepchnięciu przez ideologię 
liberalizmu i wywołane przez niego (oraz przez ustroje demokratyczne) nowe 
tożsamości „na drugi plan tożsamość narodową i obywatelską, traktując [je] jako 
coś niemodnego i wstydliwego”. Jednocześnie badacz zauważa, że – paradoksalnie 
– postępujące procesy globalizacyjne, pluralizacyjne i demokratyzacyjne „powo-
dują ożywienie świadomości narodowej i etnicznej”39.

Otwarte pozostają zatem pytania, jak uczyć współczesną młodzież patriotyzmu 
i wpajać jej patriotyczne wartości, a jednocześnie o to, co należy rozumieć przez 
taką postawę. Artur Belowski wymienia w tym przypadku „rzetelną, uczciwą, 
dynamiczną i twórczą pracę na rzecz kraju, wywiązywanie się z obowiązków 
obywatelskich, takich jak płacenie podatków, przestrzeganie prawa, poszanowanie 
demokracji, stawanie w obronie ojczyzny w przypadku zagrożenia, utrzymanie 
ładu, praworządności”40, a także „wierności wartościom narodowym”41.

Oprócz świadomości historycznej, znajomości symboli narodowych czy sze-
roko rozumianej wiedzy na temat własnego kraju nie mniej istotnym aspektem 
związanym z patriotyzmem jest dbałość o język ojczysty, który (wraz z regionalnymi 
odmianami) łączy ludzi na terytorium danego kraju. Mateusz Pisarek świadomie 
określa go jako „wymiar patriotyzmu” i „narzędzie wspólnoty”, a ponadto zwraca 
uwagę, że „miłość ojczyzny to również wrażliwość na piękno narodowego języka”, 

36  A. Belowski, Po co i jak uczyć patriotyzmu?, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 4, 2017, s. 108.
37  A. Sychowicz, współczesny patriotyzm a jego historyczna różnorodność, „Obronność. 

Zeszyty Naukowe”, nr 3, 2017, s. 194.
38  Tamże.
39  W. Drzeżdżon, Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym, „Ję-

zyk – Szkoła – Religia”, nr 1, 2013, s. 77.
40  A. Belowski, Po co i jak uczyć patriotyzmu?, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 4, 2017, s. 108.
41  Tamże.
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a także, że „posługiwanie się pięknym i czystym językiem […] jest symptomem 
szacunku dla swojego narodu”42.

2.6. Patriotyzm gospodarczy
Kolejną godną uwagi postawą patriotyczną jest patriotyzm ekonomiczny, 
zamiennie określany również jako gospodarczy. Polega on na podejmowa-
niu „świadomych decyzji ekonomicznych z uwzględnieniem pozytywnego 
wpływu tych wyborów na wspólnotę, z którą dany przedmiot się identyfi-
kuje”43. Robert Krzemień opisuje to zjawisko z trzech perspektyw: państwa, 
producenta oraz konsumenta.

Patriota-konsument jest tym, który „we wszystkich swoich zachowaniach 
rynkowych, a zwłaszcza w trakcie dokonywania zakupów towarów oraz 
usług, powinien kierować się wyłącznie korzyściami dla swojego kraju”44. 
Oznacza to, że poprzez decyzję konsumencką „kapitał pozostanie w kraju”, 
co „pozwala na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy”45. Obie pozostałe 
perspektywy – państwa oraz producenta – w znacznym stopniu się pokry-
wają. Państwo ma za zadanie wspierać krajową ekspansję i stwarzać dobre 
warunki do prowadzenia działalności, a producenci – wykorzystywać te 
warunki i tworzyć konkurencyjne, jakościowe i innowacyjne produkty czy 
usługi. Patriotyzm ekonomiczny stanowi więc niejako system naczyń połą-
czonych – państwo tworzy warunki do rozwoju konkurencyjnych produktów 
i usług producentom, a konsumenci, poprzez podejmowane decyzje ryn-
kowe, wspierają tak producentów, jak i państwo.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę na wyniki badania ICAN na temat 
patriotyzmu gospodarczego. Biorący udział w badaniu klienci detaliczni 
i biznesowi zostali zapytani o to, dlaczego kupują polskie produkty lub 
usługi oraz dlaczego współpracują z polskimi przedsiębiorcami. W przy-
padku perspektywy B2C ankietowani najczęściej argumentowali to tym, 

42   M. Pisarek, Wychowanie do patriotyzmu wyzwaniem dla współczesnego kościoła, 
„Studia Leopoliensia”, nr 9, 2016, s. 266.

43   Patriotyzm ekonomiczny – czy to ma sens?, „Wspieram Rozwój PL”, https://wspie-
ramrozwoj.pl/artykul/82/patriotyzm-ekonomiczny-czy-ma-sens, (dostęp 20.02.2021).

44  K. Włodarczyk, globalizacja a patriotyzm ekonomiczny polskich konsumentów, „Studia Eko-
nomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 214, 2015, s. 67.

45  Patriotyzm gospodarczy, „Newseria BIZNES”, https://biznes.newseria.pl/komunikaty/
patriotyzm-gospodarczy-a,b2026028150, (dostęp 21.02.2021).
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że produkty „są smaczne” (61%)46. Motywacja związana ze wspieraniem 
polskich przedsiębiorców znalazła się na drugim miejscu – wskazało ją 52% 
badanych. Przekonanie, że kupno polskiego produktu ma wpływ na rozwój 
gospodarki wyraziło 46% uczestników badania. Zaledwie 13% argumentuje 
wybór polskich produktów tym, że kupowanie tych zagranicznych osłabia 
pozycję gospodarczą kraju47.

Nieco odmienna jest perspektywa B2B – przedsiębiorcy współpracujący 
z rodakami zdecydowanie częściej tłumaczą wybór polskich produktów 
przez chęć wsparcia polskich przedsiębiorców (79%). Nieco mniej, bo 74%, 
zwraca uwagę na konkurencyjność cenową, 60% tłumaczy swój wybór 
wysoką jakością produktów. Na mniej więcej tym samym poziomie co 
klienci B2C, znajduje się motywacja związana z rozwojem polskiej gospo-
darki (48%)48.

3. Zagrożenia dla patriotyzmu

3.1. Zagrożenie – od patriotyzmu i dla patriotyzmu
Wiedząc już, co właściwie oznacza patriotyzm i jak pojemnym jest 
pojęciem, podobnie jak pojęcie patriota, a także przyglądając się 
szerokiemu katalogowi postaw patriotycznych – od walki w obronie 
własnego kraju, przez patriotyzm gospodarczy, dbałość o ojczysty 
język, pamięć i pielęgnowanie tradycji, edukację w duchu patriotycz-
nym po szacunek dla symboli narodowych – zyskujemy wyraźny, choć 
wciąż niepełny obraz dotyczący wizerunku patriotyzmu.

W trakcie pisania, poszukiwania wiedzy i gromadzenia doku-
mentacji do niniejszej publikacji wyłonił się dosyć klarowny wniosek 
dotyczący zagrożeń patriotyzmu. Szereg zagrożeń z nim związanych 
czerpie swoje źródło z nieprawidłowej interpretacji lub rozumie-
nia, czym jest właściwie patriotyzm oraz jak pielęgnować postawy 
patriotyczne. W dalszej części wyszczególnione zostaną postawy, 
które z powodzeniem można określać jako patologie patriotyzmu, 
wyrosłe właśnie z błędnej interpretacji założeń ojczyzny – kseno-
fobia, nacjonalizm oraz szowinizm. Wszystkie są sobie pokrewne, 
46  M. Smoliński, J. Koprowska, Patriotyzm gospodarczy rozszyfrowany, „Magazyn ICAN 

– Management Review”, 1 Sierpnia 2020, https://www.ican.pl/a/patriotyzm-gospodar-
czy-rozszyfrowany/D6wOU1MTA, (dostęp 24.02.2021).

47  Tamże.
48  Tamże.
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ale o ile sam patriotyzm można utożsamiać – oczywiście dopuszczając 
się pewnego uproszczenia – z nastawieniem „za” własną ojczyzną, o tyle 
wyżej wymienione postawy charakteryzują się raczej podejściem „przeciw” 
wszystkiemu, co stanowi rzekome zagrożenie dla ojczyzny. Postrzeganie 
patriotyzmu i nacjonalizmu diametralnie się różni, co zostanie wykazane 
również w badaniach przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej.

Jak jednak wynika z definicji Słownika PWN, zagrożenie to stan lub 
sytuacja, które „komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony 
lub ktoś, kto stwarza taką sytuację”49. Tytuł rozdziału można więc rozumieć 
dwojako – podjęta zostanie próba zdefiniowania tego, co zagraża patrio-
tyzmowi, a także tego, w jaki sposób patriotyzm może być zagrożeniem.

3.2. Patriotyzm a nacjonalizm, ksenofobia i szowinizm
Dla obiektywnego i pełnego obrazu oraz różnic dzielących nacjonalizm, 
ksenofobię i szowinizm warto zajrzeć do definicji w Encyklopedii PWN. 
Znajdziemy w niej następującą definicję nacjonalizmu: „przekonanie, że 
naród jest najważniejszą formą uspołecznienia, a tożsamość narodowa 
najważniejszym składnikiem tożsamości jednostki, połączone z nakazem 
przedkładania solidarności narodowej nad wszelkie inne związki i zobo-
wiązania oraz wszystkiego, co narodowe, nad to, co cudzoziemskie lub 
kosmopolityczne; ideologia polityczna, według której podstawowym zada-
niem państwa jest obrona interesów narodowych, a jego zasięg terytorialny 
winien odpowiadać obszarom zamieszkanym przez dany naród”50.

Ksenofobia to z kolei „postawa charakteryzująca się niechęcią lub wro-
gością do obcych (rasowo, religijnie lub etnicznie) i do tworzonej przez 
nich kultury”51. Ostatnia z definicji, czyli definicja szowinizmu, stanowi, że 
jest to „bezkrytyczne umiłowanie własnego narodu, połączone z przeko-
naniem o jego wyższości nad innymi narodami i wrogością wobec nich”52. 
Próbując umiejscowić wszystkie te trzy definicje w pewnej hierarchii lub 

49  zagrożenie [hasło], „Słownik języka polskiego PWN”, https://sjp.pwn.pl/sjp/za-
gro%C5%BCenie;2542384, (dostęp 3.03.2021).

50  nacjonalizm [hasło], „Encyklopedia PWN”, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/nacjo-
nalizm;3945094.html, (dostęp 3.03.2021).

51  Ksenofobia [hasło], „Encyklopedia PWN”, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/kseno-
fobia.html, (dostęp 3.03.2021).

52  Szowinizm [hasło], „Encyklopedia PWN”, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/szowi-
nizm.html, (dostęp 3.03.2021).
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podejmując próbę usystematyzowania ich, łatwo o wniosek, że nacjona-
lizm jest pojęciem najbardziej pojemnym i ogólnym, nienacechowanym tak 
wysoce negatywnie, jak ksenofobia oraz szowinizm. W przypadku dwóch 
ostatnich pojęć, wyraźny i czytelny jest wspólny mianownik, który je spaja 
– wrogość wobec tzw. innych narodów, grup czy osób. W przypadku kse-
nofobii jest ona dyktowana zwykłą niechęcią czy strachem, zaś szowinizm 
dopełnia ją o przekonanie o uprzywilejowaniu reprezentowanego narodu 
czy grupy. Po wzięciu pod uwagę wspomnianej już pojemności pojęcia 
nacjonalizmu, można wnioskować, że jest ono o wiele dogodniejsze do 
zestawiania z samym patriotyzmem niż sama ksenofobia czy szowinizm, 
dające się zamknąć w krótkich i precyzyjnych definicjach.

George Orwell – brytyjski pisarz, publicysta i autor powieści takich jak 
„Rok 1984” oraz „Folwark zwierzęcy”, z których pierwsza stanowiła krytykę 
totalitaryzmu i przedstawiała dystopijną wizję świata, zaś druga parabolę na 
temat nierówności społecznych w okresie stalinizmu – zdiagnozował klu-
czowe problemy i patologie nacjonalizmu w eseju „Uwagi o nacjonalizmie”.

O podstawowych kwestiach, dzielących patriotyzm i nacjonalizm 
pisał następująco: „Nacjonalizmu nie należy mylić z patriotyzmem. Oba 
określenia używane są zazwyczaj w tak luźnym znaczeniu, że każda ich 
definicja podlega łatwej krytyce. Trzeba je wszak odróżniać, bo dotyczą 
dwóch różnych, a nawet przeciwstawnych idei. Przez „patriotyzm” rozu-
miem upodobanie do określonego miejsca i określonego sposobu życia, 
który uważa się za najlepszy na świecie, ale nie chce się go narzucać innym 
ludziom. Patriotyzm […] ma charakter obronny, zarówno pod względem 
militarnym jak i kulturowym. Nacjonalizm jest natomiast nieodłączny od 
pragnienia potęgi. Stałym celem dążeń każdego nacjonalisty jest zdobycie 
większej władzy i większego prestiżu, nie dla niego samego, ale dla narodu 
lub innej grupy, którą on wybrał dla roztopienia swojej osobowości”53.

Cechy, a właściwie trzy sentymenty, które Orwell wyróżnia u nacjona-
listów, to obsesja, zmienność oraz obojętność rozumiana jako nieliczenie 
się z rzeczywistością. Pierwsza to cecha, która nie pozwala na najmniejszą 
niedoskonałość czy uchybienia w postawie nacjonalistycznej, druga opiera 
się na paradoksie polegającym na tym, że skrajnie nacjonalistyczni przy-
wódcy, tacy jak Adolf Hitler czy Józef Stalin, nie byli narodowości takiej, jak 
ci, którzy ich gloryfikowali (Hitler był z pochodzenia Austriakiem, zaś Stalin 
– Gruzinem). Nieliczenie się z rzeczywistością polega na braku dostrzegania 

53  G. Orwell, uwagi o nacjonalizmie, „Aneks. Kwartalnik polityczny”, nr 6, 1974, s. 14.
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„podobieństwa między analogicznymi wydarzeniami. […] Nie ma prawie 
takiej zbrodni – tortur, posługiwania się zakładnikami, prac przymusowych, 
masowych deportacji, uwięzień bez wyroku, fałszerstwa, zabójstw, bombar-
dowania ludności cywilnej – która nie zmieniałaby moralnego zabarwienia, 
kiedy dokonywano by jej po naszej stronie”54.

Na temat nacjonalizmu jednoznacznie negatywnie wypowiedziała się 
także Konferencja Episkopatu Polski, która w dokumencie „Chrześcijański 
kształt patriotyzmu” przywołuje słowa Jana Pawła II o tym, że „należy uka-
zać zasadniczą różnicę, jaka istnieje między szaleńczym nacjonalizmem, 
głoszącym pogardę dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest 
godziwą miłością do własnej ojczyzny. Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy 
o dobro własnego narodu kosztem innych […]. Nacjonalizm, zwłaszcza 
w swoich bardziej radykalnych postaciach, stanowi antytezę prawdziwego 
patriotyzmu i […] nie możemy dopuścić, aby skrajny nacjonalizm rodził 
nowe formy totalitarnych aberracji”55.

Dobór tych, a nie innych głosów dotyczących nacjonalizmu nie jest 
przypadkowy. Ma on na celu wykazanie, że jednoznacznie negatywny sto-
sunek do ideologii nacjonalistycznej był i pozostaje jednoznacznie wyrażany 
zarówno przez środowiska mogące być utożsamiane z socjalistyczną lewicą 
i anarchizmem, jak i przez te związane z kościołem katolickim. Negatywny 
stosunek do nacjonalizmu trudno więc przypisać jednej, konkretnej orien-
tacji ideowej.

W postrzeganiu nacjonalizmu i różnic między patriotyzmem a nacjo-
nalizmem warto wyróżnić jeszcze jedną, szczególnie istotną perspektywę 
– ogółu społeczeństwa. W 2016 roku Centrum Badania Opinii Społecznej 
przeprowadziło badanie na temat postrzegania tych dwóch pojęć i utożsamia-
nia się z nimi. Szczególnie interesujący jest stosunek badanych do stwierdzeń, 
o których autorzy badania napisali, że „mogą, w różnym stopniu, stanowić 
element postawy nacjonalistycznej”56.

54  Tamże.
55  Jan Paweł II, Przemówienie ojca Świętego do zgromadzenia ogólnego onz, Nowy Jork, 

5 października 1995, „L’Osservatore Romano” (edycja polska), 11–12, 1995, s. 7.
56  R. Boguszewski, A. Głowacki, między patriotyzmem a nacjonalizmem – Komunikat z 

badań, „CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej”, Listopad 2016, https://www.cbos.
pl/SPISKOM.POL/2016/K_151_16.PDF, s. 11, (dostęp 28.02.2021).
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W katalogu tych postaw i przekonań znalazły się stwierdzenia, że:
•	Polska ziemia nie powinna być sprzedawana cudzoziemcom;
•	Polacy powinni zwracać uwagę na to, by kupować przede wszystkim 

produkty wytwarzane w kraju;
•	Naród polski był częściej krzywdzony w historii niż inne narody;
•	Polacy mogą czuć się dumni ze swojej historii, bo postępowali szla-

chetniej niż inne narody;
•	Polacy mają więcej wartościowych cech niż inne narody;
•	Trzeba popierać polskie władze na arenie międzynarodowej, nawet je-

żeli nie zgadzamy się z ich działaniami;
•	W Polsce nie powinno się zatrudniać cudzoziemców, gdyż powoduje 

to wzrost bezrobocia wśród Polaków;
•	Prawdziwy Polak powinien być katolikiem;
•	Homoseksualizm nie jest rzeczą normalną i nie wolno go tolerować;
•	Nie powinno się pozwalać na osiedlanie się na stałe cudzoziem-

ców w Polsce;
•	Kościół katolicki powinien mieć szczególny wpływ na prawa i przepisy 

obowiązujące w Polsce;
•	Żydzi mają zbyt duży wpływ na sprawy naszego kraju;
•	Członkostwo w Unii Europejskiej jest zagrożeniem dla suwerenności Polski;
•	Polki i Polacy nie powinni wiązać się z osobami innej narodowości57.

Tylko cztery z powyższych twierdzeń zostały poparte przez mniej więcej 
trzy czwarte ankietowanych – opinia o kupowaniu polskich produktów oraz 
sprzeciw wobec sprzedawania ziemi cudzoziemcom, a także przekonanie, 
że polski naród był częściej krzywdzony oraz że – w porównaniu do innych 
narodów, postępowali szlachetniej.

Autorzy badania zauważyli wspólny mianownik – wszystkie cztery 
stanowiska, z którymi utożsamiają się badani Polacy, dotyczą wymiaru eko-
nomicznego lub historycznego. W przypadku pierwszego z nich nie jest to 
jednak tożsame z niechęcią do obcokrajowców – sprzeciw wobec osiedlania 
się obcokrajowców w Polsce wyraziło zaledwie 35% badanych, 43% jest prze-
ciwnych zatrudnianiu ich, bo zabierają Polakom pracę, a tylko 10% uważa, 
że Polacy i Polki nie powinni wiązać się z obcokrajowcami.

Równie interesujący jest aspekt dostrzegania różnic między patrioty-
zmem a nacjonalizmem. Szczególnie niepokojący może być fakt, że 52% 
badanego ogółu osób nie potrafiło wskazać tej różnicy. Nie oznacza to 

57  Tamże.
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oczywiście, że taki sam odsetek badanych uważa, że ta różnica nie istnieje 
– ten wariant wskazało 3% ankietowanych. Druga najczęściej wskazywana 
odpowiedź (22% uczestników) to zaznaczenie, że patriotyzm jest czymś 
pozytywnym, zaś nacjonalizm – negatywnym. Co ciekawe, zaledwie 1% 
uznał nacjonalizm za formę wypaczonego, patologicznego patriotyzmu, 
a 4% – jako skrajny, radykalny patriotyzm. Resztę stanowiły odpowiedzi 
niejednoznaczne, ogólnikowe, niezwiązane z tematem lub przypadki, 
w których odmówiono odpowiedzi na to pytanie58.

To samo pytanie zadano osobom, uważającym się za patriotów 
oraz nacjonalistów. Szczególnie zwraca uwagę fakt, że o ile zaledwie 3% 
wszystkich uważających się za patriotów uważa, że różnica pomiędzy 
patriotyzmem a nacjonalizmem jest niewielka lub w ogóle nie istnieje, o tyle 
w przypadku nacjonalistów uważa tak już co piąty (20%) uczestnik badania. 
Zdecydowanie mniejszy odsetek nacjonalistów (13% przy 21% patriotów) 
uważa patriotyzm za coś pozytywnego, a nacjonalizm – negatywnego59.

3.3. Destygmatyzacja nacjonalizmu
Wyraźnie zarysowany problem, wiążący się z brakiem umiejętności dostrzeżenia 
różnic między patriotyzmem a nacjonalizmem, może być źródłem kolejnego 
zagrożenia dla patriotyzmu. Został on przez dr Justynę Kajtę określony jako „stra-
tegia destygmatyzacyjna”. Badaczka podkreśliła w rozmowie z „Gazetą Prawną”, 
że wartości nacjonalistyczne nie zyskują szerokiego poparcia społecznego, ale 
akceptacja dla takich postaw wzrasta, gdy są promowane jako patriotyczne60. 
Jako przykład destygmatyzacji nacjonalizmu wymienia promowanie Marszu 
Niepodległości, który jest inicjatywą ruchów nacjonalistycznych, ale jest rekla-
mowany jako największe wydarzenie patriotyczne w kraju. Destygmatyzacja 
ma więc na celu zatarcie negatywnego stosunku nacjonalizmu tak, by stał się 
w oczach osób o umiarkowanych poglądach ruchem „młodym, świadomym, 
zatroskanym o najważniejsze wartości i tożsamość narodową”61. Zasadnym jest 
przyjęcie założenia, że wspomniana destygmatyzacja nacjonalizmu polega na 
schowaniu się nacjonalizmu – nawet jego najskrajniejszych i najbardziej pato-
logicznych form – za fasadą patriotyzmu.

58  Tamże, s. 17.
59  Tamże, s. 18.
60  P. Szymaniak, destygmatyzacja nacjonalizmu [wywiad], „Dziennik Gazeta Prawna”, 26 

Lutego 2021, https://www.gazetaprawna.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/8106758,na-
cjonalizm-poparcie-spoleczne-greniuch-ipn-kajta.html, (dostęp 3.03.2021).

61  Tamże.
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Doskonałym przykładem takiej destygmatyzacji jest działalność różnego 
rodzaju skrajnie nacjonalistycznych organizacji, na przykład organizacji 
Duma i Nowoczesność. W 2018 roku telewizja TVN wyemitowała reportaż 
pt. „Polscy neonaziści”. W reportażu dziennikarze programu „Superwi-
zjer” pokazali organizowane w 2017 roku obchody urodzin Adolfa Hitlera, 
w których udział brało sześcioro członków stowarzyszenia62. Po publikacji 
materiału ABW – na polecenie prokuratury – zatrzymała uczestników spo-
tkania, a w ich mieszkaniach znalazła m.in. flagi, emblematy i publikacje 
o symbolice nazistowskiej. W 2019 roku stowarzyszenie Duma i Nowocze-
sność zostało decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach rozwiązane. Według 
sędzi Bożeny Klimaszewskiej obchody urodzin Adolfa Hitlera były tożsame 
z akceptacją, a nawet afirmacją jego postaci i działalności63.

To o tyle istotne, że rozwiązane w sierpniu 2019 roku stowarzysze-
nie Duma i Nowoczesność funkcjonowało w pełni legalnie od momentu 
jego rejestracji w 2011 roku, a jego deklarowanym celem była działalność 
m.in. na rzecz „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej”, 
„upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód oby-
watelskich”, a także „mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego”64. Rozdźwięk pomiędzy deklarowanymi celami działalności 
a rzeczywistą późniejszą aktywnością stowarzyszenia jest więc ogromny 
i łatwo dostrzegalny.

W tym kontekście warto przyjrzeć się również innemu stowarzyszeniu, 
które może być utożsamiane z ruchem nacjonalistycznym. Stowarzyszenie 
Obóz Narodowo-Radykalny, znane jako ONR, to organizacja jawnie nawią-
zująca do organizacji o tej samej nazwie, istniejącej jeszcze przed wybuchem 
II wojny światowej i odwołującej się m.in. do rasizmu i faszyzmu. Z deklara-
cji ideowej stowarzyszenia wynika m.in., że „naród jest najwyższą wartością 
ziemską”65, co prowadzi do postulowania „zachowania stanu homogeniczności 

62  Polscy neonaziści, „Superwizjer”, https://superwizjer.tvn.pl/polscy-neonazisci,1870543,v.
html, (dostęp 3.03.2021).

63  rozwiązano stowarzyszenie duma i nowoczesność, „Polsat News”, 7 Sierpnia 2019, ht-
tps://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-08-07/rozwiazano-stowarzyszenie-duma-i-
nowoczesnosc/, (dostęp 3.03.2021).

64  duma i nowoczesność, „Rejestr.io”, https://rejestr.io/krs/400463/duma-i-nowocze-
snosc, (dostęp 3.03.2021).

65  deklaracja ideowa, „Obóz Narodowo-Radyklany”, https://www.onr.com.pl/deklaracja
-ideowa/, (dostęp 3.03.2021).
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etnicznej, który sprzyja utrzymaniu pokoju społecznego i stabilności państwa”66. 
Dodatkowo w deklaracji ideowej ONR fundamentem narodu jest rodzina, 
a ponadto „przyszłością Cywilizacji Łacińskiej” jest „Federacja państw 
Europy Środkowo-Wschodniej”, ponieważ Polska to „filar cywilizacji wyro-
słej na chrześcijaństwie”67.

W lutym 2021 roku Sąd Najwyższy odrzucił kasację od wyroku sądu 
pierwszej instancji w sprawie uniewinnienia działacza partii Razem, który 
nazwał ONR organizacją faszystowską. de facto oznacza to przyzwolenie 
sądu na nazywanie tak Obozu Narodowo-Radykalnego. Sąd w uzasadnie-
niu zwrócił się do jednego z przedstawicieli stowarzyszenia: „Nawiązujecie 
do organizacji przedwojennej, która była jawnie organizacją faszystowską, 
stosujecie te same symbole i nazwy. Piszecie w deklaracji ideowej, że jesteście 
przeciwnikami demokracji i że jesteście zwolennikami ustroju hierarchicz-
nego. Cóż to jest ustrój hierarchiczny? To jest właśnie ustrój totalitarny, to 
dokładnie to samo tylko inaczej nazwane […]”68.

3.4. Trudność edukacji w duchu patriotycznym
Omówiono już aspekt edukacji czy też wychowania w duchu patriotycz-
nym, które wpisuje się w katalog wytypowanych postaw patriotycznych. 
Zwrócono tam uwagę między innymi na zmianę stosunku młodzieży do 
patriotyzmu czy przywołano opinie badaczy, z których wynika, że nowe 
czasy wymagają stworzenia nowego modelu patriotyzmu. Stosunek mło-
dych pokoleń do patriotyzmu i kwestii, takich jak miłość czy przywiązanie 
do narodu, uległ zdecydowanej zmianie.

Nie brakuje opinii, że pojęcie patriotyzmu w oczach młodych ludzi 
mocno straciło na znaczeniu. Cytowany już wcześniej Artur Belowski 
w eseju Po co i jak uczyć patriotyzmu? podkreśla konieczność rzetelnego 
i odpowiedzialnego edukowania dzieci i młodzieży na temat postaw 
patriotycznych. Z jego obserwacji wynika, że młodzież współcześnie nie 
utożsamia się z patriotyzmem. Ma na to wpływ wiele czynników: brak 
wzorców osobowych, różnice dzielące ich rówieśników sprzed kilku 
dekad w kwestii ocen, zachowań czy postaw, a także – być może – kryzys 

66  Tamże.
67  deklaracja ideowa, „Obóz Narodowo-Radyklany”, https://www.onr.com.pl/deklaracja

-ideowa/, (dostęp 3.03.2021).
68  D. Sitnicka, Sąd najwyższy: można nazwać onr organizacją faszystowską. „Sami na siebie 

ukręcili ten bicz”, „OKO.press”, 26 Lutego 2021, https://oko.press/sad-najwyzszy-mozna-na-
zywac-onr-organizacja-faszystowska-sami-na-siebie-ukrecili-ten-bicz/, (dostęp 3.03.2021).
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wychowania szkolnego69. Nie bez znaczenia są także szeroko zakrojone 
zmiany cywilizacyjno-kulturowe i społeczne. Trudno bowiem oczeki-
wać od dzieci i młodzieży, by pielęgnowały swój patriotyzm w oparciu o 
martyrologię czy idee narodowowyzwoleńcze, biorąc pod uwagę czasy, 
w jakich przyszło im się urodzić, dorastać i żyć lub by identyfikowały się 
z autorytetami, na temat których wiedzę czerpią jedynie z lekcji historii. 
Artur Belowski zauważa, że nie ma dziś autorytetów „takiego formatu jak 
Piłsudski czy Jan Paweł II”70.

Istotnym zagrożeniem dla patriotyzmu może być więc brak skutecznego 
wychowania lub edukacji patriotycznej, skierowanej do młodych pokoleń, 
co może prowadzić do osłabienia tożsamości narodowej u młodych ludzi, 
a w dłuższej perspektywie – być może również jej zaniku.

Zakończenie
Trudno wytypować jedno główne zagrożenie dla patriotyzmu. Rozwój 
jego patologicznych odmian i destygmatyzacja skrajnie nacjonalistycznych 
postaw i zachowań to jednak procesy, które mają wspólną podstawę, którą 
stanowi głębokie niezrozumienie istoty patriotyzmu oraz różnic dzielących 
go od patologicznych, szkodliwych i wrogich postaw i poglądów. Biorąc pod 
uwagę wymienione wcześniej badania, z których wynika, że 52% społeczeń-
stwa nie potrafi sformułować różnic dzielących nacjonalizm i patriotyzm, 
istotne zagrożenie stanowi fakt, że społeczeństwo może przestać dostrzegać, 
gdzie kończy się patriotyzm, a gdzie zaczyna nacjonalizm i inne jego odłamy. 
Może to doprowadzić do sytuacji, w której u społeczeństwa wykształci się 
przyzwolenie na jawne propagowanie ksenofobicznych, rasistowskich czy 
dyskryminujących postaw, a w konsekwencji – utrwalenie przekonania, 
że patriotyzm może być skierowany przeciwko określonej grupie, zamiast 
daną grupę spajać.

By przeciwdziałać postępującej nieświadomości dotyczącej różnic dzie-
lących patriotyzm i nacjonalizm, konieczne jest wpajanie tej wiedzy już 
najmłodszym obywatelom. Tutaj wyłania się kolejny problem czy też zagro-
żenie dla krzewienia idei patriotyzmu – coraz większa trudność w dotarciu 
do dzieci i młodzieży, które zdecydowanie słabiej utożsamiają się z własną 
ojczyzną czy rzadziej określają siebie jako patriotów.

69  A. Belowski, Po co i jak uczyć patriotyzmu?, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 4, 2017, s. 110.
70  Tamże.
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Wspomniano wcześniej również o zdefiniowaniu nie tylko zagrożeń dla 
patriotyzmu, ale również wymieniono, jakie zagrożenie niesie sam patrio-
tyzm. Mając na uwadze wspomniany już głęboki brak zrozumienia dla różnic 
pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem, można sformułować wniosek, że 
patriotyzm zawsze będzie stanowił zagrożenie, jeżeli społeczeństwo będzie 
utożsamiało z nim nacjonalizm, ksenofobię, szowinizm, chowające się właśnie 
za fasadę rzekomego patriotyzmu. Kiedy różnica  w postrzeganiu tych pojęć 
zupełnie się zatrze, patriotyzm, zrównany z nacjonalizmem i dający przyzwole-
nie na agresję czy niechęć wobec innych narodów lub grup społecznych, może 
stanowić zagrożenie dla całego społeczeństwa. Tylko rozdzielając patriotyzm 
od nacjonalizmu i wyraźnie je od siebie odgraniczając, patriotyzm nie będzie 
stanowił zagrożenia.

BIBLIOGRAFIA
Belowski A., Po co i jak uczyć patriotyzmu?, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 4, 2017.
Bełza W., Katechizm polskiego dziecka, Lwów 1912.
Bocheński J., o patriotyzmie [w:] J. Sadowski (red.), oblicza patriotyzmu, 

Kraków 2009.
Boguszewski R., Głowacki A., między patriotyzmem a nacjonalizmem – 

Komunikat z badań, „CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej”, 
Listopad 2016, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_151_16.
PDF, (dostęp 28.02.2021).

deklaracja ideowa, „Obóz Narodowo-Radyklany”, https://www.onr.com.pl/
deklaracja-ideowa/, (dostęp 3.03.2021).

Drzeżdżon W., Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wycho-
wawczym, „Język – Szkoła – Religia”, nr 1, Gdańsk 2013.

duma i nowoczesność, „Rejestr.io”, https://rejestr.io/krs/400463/duma
-i-nowoczesnosc, (dostęp 3.03.2021).

Flaga, godło, hymn. Jak dbać o symbole narodowe?, „Niepodległa”, https://
niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/flaga-godlo-hymn-jak-dbac-o-sym-
bole-narodowe-bezplatne-plansze-do-pobrania/, (dostęp 15.01.2021).

Głowacki A., Patriotyzm Polaków – Komunikat z badań, „CBOS Centrum 
Badania Opinii Społecznej”, Sierpień 2018, https://www.cbos.pl/SPI-
SKOM.POL/2018/K_105_18.PDF, (dostęp 7.01.2021).

Historia bitwy 25 pułku piechoty aK pod diablą górą (16 sierpnia 1944 roku), 
„Gmina Żarnów – Internetowy Portal Gminy”, 12 Sierpnia 2019, http://
zarnow.eu/historia-bitwy-25-pulku-piechoty-armii-krajowej-pod-diabla
-gora-16-sierpnia-1944-roku/, (dostęp 15.01.2021).



Klaudia Ciach

30

Hołda R., Jesteście w naszej pamięci. Polskie murale jako nośniki pamięci i popu-
larna forma patriotyzmu, „Relacje międzykulturowe”, nr 1, 2020.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
Jan Paweł II, Przemówienie Ojca Świętego do Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ, „L’Osservatore Romano” (edycja polska), 11–12, 1995.
Krzesińska-Żach B., Patriotyzm w opinii młodzieży gimnazjalnej – komunikat 

z badań [w:] E.J. Kryńska (red.), Patriotyzm a wychowanie, Białystok 2009.
‘Ksenofobia’ [hasło], encyklopedia Pwn, https://encyklopedia.pwn.pl/szu-

kaj/ksenofobia.html, (dostęp 3.03.2021).
Marzęcki R., Patriotyzm jako czynnik determinujący aktywność obywatelską 

młodych Polaków, Kraków 2019.
nacjonalizm [hasło], „Encyklopedia PWN”, https://encyklopedia.pwn.pl/

haslo/nacjonalizm;3945094.html, (dostęp 3.03.2021).
Orwell G., uwagi o nacjonalizmie, „Aneks. Kwartalnik polityczny”, nr 6, 1974.
Patriotyzm [hasło], „Encyklopedia PWN”, https://encyklopedia.pwn.pl/

haslo/patriotyzm;3955049.html, (dostęp 6.01 2021).
Patriotyzm ekonomiczny – czy to ma sens?, „Wspieram Rozwój PL”, https://

wspieramrozwoj.pl/artykul/82/patriotyzm-ekonomiczny-czy-ma-sens, 
(dostęp 20.02.2021).

Patriotyzm gospodarczy, „Newseria BIZNES”, https://biznes.newseria.pl/
komunikaty/patriotyzm-gospodarczy-a,b2026028150, (dostęp 21.02.2021).

Pisarek M., wychowanie do patriotyzmu wyzwaniem dla współczesnego 
kościoła, „Studia Leopoliensia”, nr 9, Lublin 2016.

Polscy neonaziści, „Superwizjer”, https://superwizjer.tvn.pl/polscy-neona-
zisci,1870543,v.html, (dostęp 03.03.2021).

rozwiązano stowarzyszenie duma i nowoczesność, „Polsat News”, 7 Sierpnia 
2019, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-08-07/rozwiazano
-stowarzyszenie-duma-i-nowoczesnosc/https://www.polsatnews.pl/
wiadomosc/2019-08-07/rozwiazano-stowarzyszenie-duma-i-nowo-
czesnosc/, (dostęp 3.03.2021).

Sikora-Graca A., edukacja, pojęcie patriotyzmu a bezpieczeństwo państwa. 
wybrane aspekty, Bydgoszcz 2014.

Sitnicka D., Sąd najwyższy: można nazywać onr organizacją faszystowską. 
»Sami na siebie ukręcili ten bicz«, „OKO.press”, 26 Lutego 2021, https://
oko.press/sad-najwyzszy-mozna-nazywac-onr-organizacja-faszystow-
ska-sami-na-siebie-ukrecili-ten-bicz/, (dostęp 3.03.2021).

Smoliński M., Koprowska J., Patriotyzm gospodarczy rozszyfrowany, 
„Magazyn ICAN – Management Review”, 1 Sierpnia 2020, https://www.



31

Problemy Patriotyzmu narodowego

ican.pl/a/patriotyzm-gospodarczy-rozszyfrowany/D6wOU1MTA, 
(dostęp 24.02.2021).

Sychowicz A., współczesny patriotyzm a jego historyczna różnorodność, 
„Obronność. Zeszyty Naukowe”, nr 3, 2017.

Szowinizm [hasło], „Encyklopedia PWN”, https://encyklopedia.pwn.pl/
szukaj/szowinizm.html, (dostęp 3.03.2021).

Szymaniak P., destygmatyzacja nacjonalizmu [wywiad], „Dziennik 
Gazeta Prawna”, 26 Lutego 2021, https://www.gazetaprawna.pl/
magazyn-na-weekend/artykuly/8106758,nacjonalizm-poparcie-spo-
leczne-greniuch-ipn-kajta.html, (dostęp 3.03.2021).

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750.

Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o przysiędze wojskowej, Dz. U. 1992 poz. 386.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1509).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114.
Włodarczyk K., globalizacja a patriotyzm ekonomiczny polskich kon-

sumentów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach”, nr 214, Katowice 2015.

zagrożenie [hasło], „Słownik języka polskiego PWN”, https://sjp.pwn.pl/
sjp/zagro%C5%BCenie;2542384, (dostęp 3.03.2021).

założenie akademii zamojskiej – 1594 r., „Archiwum Państwowe w 
Lublinie”, http://lublin.ap.gov.pl/nauka-popularyzacja-i-edukacja/
galerie-online/15-najwazniejszych-wydarzen-z-historii-lubelszczyzny
-w-dokumencie-archiwalnym/zalozenie-akademii-zamojskiej-1594-r/, 
(dostęp 16.02.2021).

Zwoliński A., wychowanie do patriotyzmu, „Labor et Educatio”, nr 3, 
Kraków 2015.

CITE THIS ARTICLE AS
K. Ciach, Problemy patriotyzmu narodowego, „Security, Economy & Law” 
1/2022 (XXX),s. 6–31, DOI: 10.53161/SEL/30/1.



Security, Economy & Law
Nr 1/2022 (XXX), (32–58)

DOI: 10.53161/SEL/30/2

NAJWAŻNIEJSZE ZAMACHY NA WYBITNE 
OSOBY PUBLICZNE W POLSCE W XX 

WIEKU*

THE MOST IMPORTANT ASSASSINATIONS ON PUBLIC 
FIGURES IN POLAND IN THE 20TH CENTURY

Sylwester Liptak**

ABSTRAKT
Niniejsza praca poświęcona została zagadnieniu zamachów na znaczące 
osoby, a zamachy te popełnione zostały w XX wieku. W pracy przedsta-
wione są konkretne przykłady zamachów na ważne osoby w Polsce, których 
przebieg, powody i konsekwencje zostały dokładnie opisane. W tekście 
przedstawiono również terminologię związaną z naukami o bezpieczeństwie. 
Przytoczone zostały wyjaśnienia i definicje ryzyka, zagrożenia czy zama-
chu, jak również podział zagrożeń. W pracy opisane zostały także działania 
podejmowane w celu ochrony osób i organy, które są za tę ochronę odpo-
wiedzialne. Znajduje się tu także dokładny opis i geneza ochrony osobistej 
prezydenta RP oraz opis, działalność i zadania struktury organizacyjnej 
Służby Ochrony Państwa.

 *  Artykuł jest zredagowaną wersją pracy licencjackiej, która napisana została pod kierunkiem 
prof. Juliusza Piwowarskiego na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-PrawnychWyższej 
Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2021.

**  Lic. Sylwester Liptak, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 
„Apeiron” w Krakowie, Basztowa 10, 31-141 Kraków.



33

naJwaŻnieJSze zamaCHy na wybitne oSoby PubliCzne…
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ABSTRACT
The thesis was devoted to the issue of assassinations of significant people, 
which were committed in the 20th century. There are examples of attacks 
on important people in Poland. The course, reasons and consequences 
of them were also described. In the text the terms related to security 
science were presented as well. Explanations and definitions of risk, dan-
ger and assassination, and also types of threats were enumerated. In the 
thesis, actions that are taken to protect people and security authorities 
were described. In the text there are precise description and genesis of 
the personal protection of the president of the Republic of Poland, and 
also specification, activities and tasks of organisational structure of the 
State Protection Service.

KEYWORDS
assassination, security, protection, danger

Wstęp
XX wiek wyróżniał się niespotykanie dużą liczbą zamachów na życie naj-
popularniejszych osób w tym czasie. Prezydenci, ministrowie, gwiazdy 
muzyki oraz popkultury, działacze społeczni, przywódcy religijni – wszy-
scy oni znaleźli się na celowniku zamachowców, nie tylko z powodu 
wyrażanych poglądów, z którymi nie wszyscy się zgadzali, ale również, 
ponieważ ludzie stojący za tymi zamachami sami chcieli stać się sławni.

W pracy przedstawiono najważniejsze zamachy na znane osoby 
publiczne w Polsce w XX wieku, przytoczono ich przebieg, opisano ofiary 
tych zamachów, a także przyczyny oraz bezpośrednie skutki ataków. 
Wszystkie z opisanych w tej pracy przykładów dobitnie pokażą nieścisło-
ści oraz błędy w organizacji i sposobie ochrony najważniejszych osób na 
świecie. Tym samym zostanie ukazane, jak niezbędne jest odpowiednie 
planowanie i przygotowanie realizacji ochrony podczas różnego rodzaju 
spotkań oraz uroczystości odbywających się z udziałem prominentnych 
przedstawicieli świata społecznego.
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1.Terminologia nauk o bezpieczeństwie

1.1. Ryzyko
Ryzyko, podobnie jak bezpieczeństwo, definiowane jest przez pryzmat 
osoby, która je ocenia. Przykładowo: człowiek bogaty, biznesmen za 
ryzyko będzie uważał inwestycję w coś, co nie jest pewnym zyskiem, 
z kolei pracownik fizyczny, np. budowlaniec za ryzyko będzie uważał 
podjęcie pracy, przy której może utracić zdrowie, a nawet życie.

Jednak, jeśliby skłaniać się ku uniwersalnej definicji ryzyka, to byłaby 
to sytuacja wiążąca się z możliwością szkód, jak również rodzaj działań, 
z którymi związana jest niepewność1.

Pojęcie to stosowane jest w sytuacjach, gdy wynik określonego 
przypadku nie jest znany. Znane są natomiast potencjalne skutki tegoż 
zdarzenia.

1.1.1. Trzy koncepcje ryzyka
Pierwsza koncepcja ryzyka ogłoszona została w 1901 roku przez Allana 
Herberta Willeta. Założył w niej, że ryzyko jest pojęciem powszechnie uży-
wanym w życiu codziennym. Uznawał, iż ryzyko powinno się pojmować 
jako stan otoczenia2.

Druga koncepcja to koncepcja ryzyka jako niepewności mierzalnej oraz 
niemierzalnej. Koncepcję tę, opracował amerykański ekonomista Frank 
Knight w 1921 roku. W swojej pracy ryzyko określił jako niepewność mie-
rzalną, a niepewność niemierzalną nazwał „niepewnością sensu stricto”, 
czyli niewiadomą3.

Trzecia koncepcja ryzyka została opracowana przez Komisję do Spraw 
Terminologii Ubezpieczeniowej w Stanach Zjednoczonych w 1996 roku. 
Wysnuli oni dwie definicje ryzyka. Pierwsza to określenie ryzyka jako nie-
pewności co do określonego zdarzenia. Drugą definicję skupili na tematyce 
ubezpieczeniowej, ustalając, że ryzyko to ubezpieczona osoba lub ubezpie-
czony podmiot4.

1  M. Goszczyńska, Człowiek wobec zagrożeń. uwarunkowania zagrożeń i akceptacji ryzyka, 
Wydawnictwo Żak, Warszawa 1997, s. 32.

2  K. Czerwonka, M. Cież, M. Kowal, ryzyko [hasło], „Encyklopedia Zarządzania”, 
https://mfiles.pl/pl/index.php/Ryzyko, (dostęp 5.03.2021).

3  Tamże.
4  Tamże.
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1.2. Zagrożenie
Istnieje wiele różnych definicji zagrożenia. Jest ono niezbywalnie połączone 
z pojęciem bezpieczeństwa. Można je wręcz określić jako antonim bezpie-
czeństwa. Jest ono tłumaczone na wiele sposobów. Terminologia wojskowa 
opisuje zagrożenie jako sytuację, w której istnieje wielce wysokie prawdo-
podobieństwo utraty zdrowia, życia, wolności, a także dóbr materialnych5. 
Zagrożenie, tłumaczone w najprostszy sposób, to stan lub sytuacja, która 
niesie za sobą dla kogoś destrukcyjne skutki6. Z kolei bardziej profesjonalna 
definicja to ta, która określa zagrożenie jako sytuację, w której pojawia się 
prawdopodobieństwo powstania stanu niebezpiecznego dla otoczenia7.

1.2.1. Ogólna klasyfikacja zagrożeń
Zagrożenie może być wywołane przez dwa czynniki: człowieka bądź naturę. 
Ze strony człowieka mogą to być8:
•	zamachy terrorystyczne;
•	przestępczość;
•	kryzysy finansowe.

Zagrożenia wywołane przez naturę to przykładowo9:
•	trzęsienia ziemi;
•	lawiny;
•	huragany;
•	wyładowania atmosferyczne;
•	erupcje wulkanów.

Występuje też podział zagrożeń ze względu na ich zasięg10:
•	zagrożenia lokalne;
•	zagrożenia regionalne;
•	zagrożenia kontynentalne;
•	zagrożenia globalne.

5  G. Kuzara, zagrożenie i bezpieczeństwo oraz ich współzależność, „Security, Economy & Law”, 
nr 3, 2018 (XX), (101–115), s. 111.

6  Zagrożenie [hasło], https://sjp.pwn.pl/sjp/zagrozenie;2542384.html, (dostęp 05.03.2021).
7  B. Balcerowicz, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 
2002, s. 147.

8  W. Pokruszyński, J. Piwowarski, bezpieczeństwo. teoria i praktyka, Naukowo-Wydaw-
niczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, 
Kraków 2019, s. 27.

9  Tamże.
10  Z. Ciekanowski, rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo i Technika 

Pożarnicza”, 17(1), 2010, s. 27–46.
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Kolejny podział zagrożeń, oparty na teorii kultury bezpieczeństwa, został 
uschematyzowany przez prof. Juliusza Piwowarskiego11:
•	zagrożenia militarne;
•	zagrożenia polityczne;
•	zagrożenia społeczno–kulturowe, związane ze świadomością i tożsa-

mością narodową;
•	zagrożenia ekonomiczne (gospodarka i finanse);
•	zagrożenia prawno–administracyjne;
•	zagrożenia ekologiczne;
•	zagrożenia surowcowe;
•	zagrożenia technogenne;
•	zagrożenia cybernetyczne;
•	zagrożenia zdrowotne i socjalne.

1.3. Zamach
W dzisiejszych czasach pojęcie to kojarzy się nam głównie z jednym 
– z zamachem terrorystycznym. Jednak pojęcie to a pojęcie zamachu 
nieco się od siebie różnią. Zamach to działanie przestępcze, mające na 
celu pozbawienie kogoś życia, majątku lub praw12. Z kolei zamach ter-
rorystyczny to rodzaj zamachu, który jest jednym z elementów walki 
stosowanych przez terrorystów dla osiągnięcia swoich własnych celów. 
Zamachy mogą odbywać się w różnej formie, a zamachowcy są skłonni 
posługiwać się przeróżnymi metodami i narzędziami po to, by osiągnąć 
założony przez siebie cel.

Analiza różnych zamachów na przestrzeni wieków pozwoliła ustalić 
sześć rodzajów motywacji, jakimi kierują się przestępcy podczas ataków13:
•	zaistnienie w świadomości społeczeństwa;
•	podejmowanie nękania w określonym celu;
•	chęć zemsty;
•	potrzeba wymuszenia konkretnych postaw;
•	przezwyciężenie wroga;
•	dążenie do unicestwienia przeciwnika.

11  G. Kuzara, zagrożenie i bezpieczeństwo…, op. cit., s. 115.
12  Zamach [hasło], „Słownik języka polskiego PWN”, https://sjp.pwn.pl/slowniki/za-

mach.html, (dostęp 10.02.2021).
13  M. Zajda, badanie wpływu aktów terroryzmu indywidualnego na stan bezpieczeństwa 

w państwie na podstawie wybranych zamachów, „Security, Economy & Law”, nr 5, 2014 
(69–88), s. 70.
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Jedną z najważniejszych i zarazem najpowszechniejszą motywacją 
zamachowców jest to, by zyskać rozgłos wśród danego społeczeństwa. 
Wielu z nich jest psychicznie chorych i tym samym nierzadko czerpią 
przyjemność z zadawanego innym bólu. Zamachowcy często przez swoje 
ataki chcą wymusić określone działaniezgodne z ich interesami.

Innym rodzajem zamachu jest zamach stanu. Określa się go jako nie-
spodziewany przewrót polityczny, często z użyciem siły, którego celem jest 
przejęcie władzy przez jednostkę lub grupę osób. Jednakże z zamachem 
stanu może wiązać się zamach na życie znaczącej osoby publicznej14.

1.4. Ochrona osób
Najprostsze znaczenie tego pojęcia to różnego rodzaju działania mające 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobi-
stej15. Jedną z pierwszych, działających do tej pory na świecie organizacji 
zajmujących się ochroną najważniejszych osób w państwie, jest amerykań-
ski United Secret Service, powołany w dniu 14 kwietnia 1865 roku przez 
Abrahama Lincolna. Początkowo, Secret Service zostało utworzone jako 
Departament Skarbu i zajmowało się walką z fałszerstwem pieniędzy. 
Dopiero po zamordowaniu prezydenta Williama McKinley’a, Kongres 
ustanowił Secret Service jako osobistą ochronę głowy państwa w USA16. 
W Polsce odpowiednikiem Secret Service jest SOP (Służba Ochrony Pań-
stwa), utworzona 1 lutego 2018 roku w miejsce dotychczasowego BOR-u 
(Biuro Ochrony Rządu). Jak można przeczytać na oficjalnej stronie inter-
netowej Służby Ochrony Państwa, „do głównych jej zadań należy ochrona 
osób i obiektów oraz rozpoznawanie i zapobieganie skierowanym przeciw 
nim przestępstwom”17.

Szeroko rozumiana ochrona osób realizowana jest w dwóch formach: 
bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.

14  B. Balcerowicz, Słownik terminów…, op. cit., s. 149–150.
15  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, roz. 1 art. 1 (Dz. U. 1997 

Nr 114 poz. 740).
16  L. Pastusiak, zamachy na prezydentów uSa, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna 

„Adam”, Warszawa 2010, s. 9.
17  Przeznaczenia i zadania Służby Ochrony Państwa, „Służba Ochrony Państwa”, 

https://www.sop.gov.pl/pl/o-sluzbie/struktura-i-dzialanie/przeznaczenie-i-zada-
nia/220,Przeznaczenie-i-zadania.html, (dostęp 10.02.2021).
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Innymi słowy, bezpośrednia ochrona fizyczna polega na18:
•	stałej lub doraźnej formie ochrony;
•	stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarza-

nych w elektronicznych urządzeniach i sygnałach alarmowych.
Zabezpieczenia techniczne bazują na następujących elementach19:

•	montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnali-
zujących zagrożenie chronionych osób oraz eksploatacji, konserwacji 
i naprawach w miejscach ich zainstalowania;
•	montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich 

eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miej-
scach zainstalowania20.
Pracownik ochrony, niezależnie od tego, czy jest  wykwalifikowany czy 

też nie, ma prawo wykorzystywać podczas swojej pracy różnego rodzaju 
środki porządkowe, by zapewnić bezpieczeństwo ochranianego obiektu czy 
też osoby21:
•	wylegitymowanie osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
•	wezwanie osoby do opuszczenia chronionego obiektu;
•	ujęcie osoby, która stanowi bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub 

mienia i oddanie takowej osoby w ręce policji.
Ponadto, pracownik agencji ochrony, wpisany na listę KPO (Kwalifi-

kowanych Pracowników Ochrony), ma prawo do stosowania środków tzw. 
przymusu bezpośredniego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Zaliczamy 
do nich22:
•	siłę fizyczną;
•	kajdanki;
•	pałkę służbową;
•	gaz łzawiący;
•	paralizator elektryczny;
•	psa służbowego;
•	broń palną.

18  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, roz. 1 art. 1 (Dz. U. 1997 
Nr 114 poz. 740).

19  Tamże.
20  Tamże.
21  ustawa o ochronie osób i mienia. Jakie prawa i ograniczenia posiada pracownik ochrony?, 

„Security”, https://www.security.gd.pl/blog/ustawa-o-ochronie-osob-i-mienia-jakie-pra-
wa-i-ograniczenia-posiada-pracownik-ochrony, (dostęp 10.02.2021).

22  Tamże.
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2. Zamachy na życie wybranych wybitnych polskich postaci w 
latach 1901–2000

2.1. Zamach na Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej
Od chwili zaprzysiężenia Gabriela Narutowicza na prezydenta Rzeczpospo-
litej Polski do zamachu na jego życie minęło zaledwie 5 dni. Tym samym stał 
się aż do dnia dzisiejszego najkrócej urzędującym prezydentem, wybranym 
w powszechnych wyborach.

2.1.1. Geneza zamachu
Gabriel Narutowicz urodził się dnia 29 marca 1865 roku, w miejscowości 
Telsze, na Żmudzi. Wywodził się z ziemiańskiej rodziny, opanowanej przez 
gorącą atmosferę patriotyzmu kresowego. Jego ojciec zmarł w 1866 roku, 
gdy Gabriel miał zaledwie rok. Uczęszczał do niemieckiego gimnazjum w 
Lipawie na Łotwie, skąd wyniósł znakomitą znajomość języków; mówił bie-
gle po litewsku. Gimnazjum w Lipawie ukończył w 1883 roku i po rocznej 
przerwie, spowodowanej chorobą płuc, zapisał się na wydział fizyczno-ma-
tematyczny w Petersburgu. Postępująca choroba płuc nie pozwoliła mu na 
dalszą naukę, w efekcie czego został wysłany przez matkę do Davos w Szwaj-
carii na kurację w tamtejszym uzdrowisku. Po zbawiennym dla jego zdrowia 
leczeniu w 1886 roku wstąpił na wydział inżynierii budowlanej politechniki 
w Zurychu. Uczęszczał również na wykłady na wydziale filozoficznym 
z historii, literatury i ekonomii politycznej. Po ukończeniu w 1891 roku 
studiów, zyskał sławę jako wybitny inżynier, co poskutkowało przyjęciem 
go do znanego biura konstrukcyjnego Louisa Kursteinera w Saint Gallen. 
Wkrótce objął tam stanowisko kierownika i został wspólnikiem Louisa 
Kursteinera. Sławę przyniosło mu konstruowanie elektrowni wodnych; był 
uznawany za jednego z najwybitniejszych inżynierów w tej dziedzinie. Gdy 
wybuchła I wojna światowa, Gabriel Narutowicz angażował się w działalność 
społeczną i polityczną. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, 
premier Władysław Grabski zaproponował mu stanowisko ministra robót 
publicznych. Stał również na czele Akademii Nauk Technicznych i Państwowej 
Rady Odbudowy. W czerwcu 1922 roku został mianowany ministrem spraw 
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zagranicznych. Na tym stanowisku wykazał się znakomitymi kwalifikacjami, 
stabilizując pozycję Polski na arenie międzynarodowej23.

Wybory parlamentarne przeprowadzone jesienią 1922 roku, na których 
Gabriel Narutowicz postanowił kandydować do Sejmu z ramienia Państwowego 
Zjednoczenia na Kresach, nie przyniosły mu mandatu poselskiego. W grudniu 
tego samego roku organizowane były wybory prezydenckie. Po słowach Józefa 
Piłsudskiego, wypowiedzianych na 5 dni przed wyborami, w których Naczel-
nik Państwa oświadczył, iż w przypadku gdyby został wybrany,  nie przyjmie 
godności prezydenckiej, partia PSL „Wyzwolenie” jako swojego kandydata 
przedstawiła Gabriela Narutowicza. Dla samego Gabriela Narutowicza było to 
sporym zaskoczeniem. Po odpadnięciu w pierwej turze Ignacego Daszyńskiego, 
a w kolejnej Jana Baudouina de Courtenay’a, w ostatniej turze zostali Gabriel 
Narutowicz oraz Maurycy Zamoyski. Ostatecznie dnia 9 grudnia prezydentem 
został Gabriel Narutowicz, popierany przez lewicę i mniejszości narodowe. 
Otrzymał 289 głosów wobec 227 głosów Zamoyskiego24.

Po nieoczekiwanym wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta rozpętały 
się ogromne zamieszki. W dniu zaprzysiężenia demonstranci próbowali zatara-
sować ulice prowadzące do gmachu sejmowego. Narutowiczowi wytykano fakt, 
iż jego zwycięstwo zostało osiągnięte dzięki głosom mniejszości narodowych, 
a w szczególności przez Żydów, co dla wielu było nie do przyjęcia. Zarzucano 
mu również błędnie przynależność do masonerii oraz ateizm.

Niewiele jest informacji na temat zabójcy pierwszego prezydenta Rzecz-
pospolitej Polski. Wiadomo, że Eligiusz Niewiadomski urodził się w 1869 roku 
w Warszawie, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Z informacji przekazanych po 
zamachu przez jego nielicznych znajomych, dowiedzieć się można, że Eligiusz był 
człowiekiem skrytym, który nie ujawniał swoich słabości wobec innych. Studio-
wał malarstwo w Paryżu25. Jan Skotnicki, który dobrze znał Eligiusza, ujawnił, że 
kiedy w 1921 roku Niewiadomski został zwolniony z pracy w Ministerstwie Sztuki 
i Kultury, zrodziły się w nim myśli samobójcze. Jednocześnie swoje samobójstwo 
chciał poprzedzić „wielkim historycznym czynem”26.

23  K. Stembrowicz, gabriel narutowicz we wspomnieniach współczesnych polityków, Wy-
dawnictwo Sejmowe, Warszawa 1992, s. 6–10.

24  A. Kondek, gabriel narutowicz, „dzieje.pl”, 4 Marca 2021, https://dzieje.pl/postacie/ga-
briel-narutowicz-1865-1922, (dostęp 11.02.2021).

25  P. Pleskot, niewiadomski: dlaczego zabił prezydenta?, „Przystanek Historia”, 16 Grud-
nia 2019, https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/niepodleglosc/34327,Niewiadomski
-dlaczego-zabil-prezydenta.html, (dostęp 12.02.2021). 

26  Tamże.
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2.1.2. Przebieg zamachu
Dnia 16 grudnia 1922 roku, w sobotę, świeżo zaprzysiężony prezydent prze-
bywał w Warszawie, gdzie spotkać się miał z byłym premierem Leopoldem 
Suskim oraz kardynałem Aleksandrem Kakowskim. Po spotkaniach udać 
się miał do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, gdzie o godzinie 12 miał 
otworzyć wystawę malarstwa. Członkiem komitetu organizującego wystawę 
był Eligiusz Niewiadomski. Gdy o 12.15 prezydent zbliżył się, by podziwiać 
obraz Teodora Ziomka pt. „Krajobraz zimowy”, Eligiusz Niewiadomski 
zbliżył się i oddał 3 strzały z rewolweru w plecy prezydenta27.

2.1.3. Skutki zamachu
Rannego prezydenta pochwycili szef protokołu dyplomatycznego, Stefan 
Przeździecki oraz malarz, Jan Skotnicki i ułożyli go na podłodze. Gabriel 
Narutowicz zmarł na miejscu. Jego ciało zdecydowano się przewieźć powo-
zem przez ulice Warszawy, choć początkowo władze nie chciały podawać 
do opinii publicznej wiadomości o zamachu, Na trasie przejazdu ustawiły 
się setki osób chcących oddać hołd zmarłemu. Pogrzeb prezydenta Gabriela 
Narutowicza odbył się dnia 22 grudnia 1922 roku. Podczas uroczystości 
pogrzebowych żegnał go wielotysięczny tłum. Jego ciało złożono w pod-
ziemiach Katedry św. Jana28.

Niewiadomskiego złapano natychmiast po zamachu. Nie stawiał żadnego 
oporu i od razu przyznał się do winy. Twierdził, że Gabriel Narutowicz „był 
zagrożeniem dla odradzającej się Polski”29. Początkowo chciał zamordować 
Józefa Piłsudskiego, ale gdy niespodziewanie na prezydenta wybrano Gabriela 
Narutowicza, zmienił cel zamachu30. Dnia 30 grudnia 1922 roku, przed Sądem 
Okręgowym w Warszawie, rozpoczął się proces zabójcy. Niemal od razu i jedno-
myślnie skazano go na karę śmierci. Eligiusz Niewiadomski został rozstrzelany 
przez pluton egzekucyjny dnia 31 stycznia 1923 roku na warszawskiej Cytadeli. 
W 2000 roku przeprowadzono eksperyment, w którym dwóch psychiatrów 
analizowało wszystkie zachowane wypowiedzi Eligiusza Niewiadomskiego. 
Stwierdzili, że cierpiał on na tzw. obłęd posłannictwa. Osoby dotknięte tą chorobą 
przekonane są o misji, którą muszą wypełnić, bez względu na konsekwencje31.

27  A. Kondek, Gabriel…, op. cit.
28  Tamże.
29  P. Pleskot, niewiadomski: dlaczego…, op. cit.
30  Tamże.
31  Tamże.
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Po zamachu prasa wielokrotnie przypominała środowiskom prawico-
wym, jaką niechęcią darzyła Gabriela Narutowicza, gdy został wybrany 
na prezydenta. Przywoływano oskarżenia o ateizm i przynależność do 
masonerii. Również Julian Tuwim w swoim wierszu „Pogrzeb prezydenta 
Narutowicza”, przywoływał fałszywe oskarżenia pod adresem prezydenta32:

Zimny, sztywny, zakryty chorągwią i kirem,

Jedzie Prezydent Martwy a wielki stokrotnie.

Nie odwracając oczu! Stać i patrzeć, zbiry!

Tak! Za karki was trzeba trzymać przy tym oknie!

2.2. Zamach na Marszałka Polski, Mariana Spychalskiego
Innym przykładem zamachu na znaczącą postać jest zamach na Marszałka 
Polski, Mariana Spychalskiego. W trakcie przesłuchania zamachowca usta-
lono, iż cierpi on na kompleks Herostratesa, przejawiający się obsesyjną 
chęcią zdobycia rozgłosu za wszelką cenę. W tym przypadku miało być 
to zamordowanie przedstawiciela Rady Państwa Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej, Mariana Spychalskiego33.

2.2.1. Geneza zamachu
Marian Spychalski przyszedł na świat 6 grudnia 1906 roku, w Łodzi, 
pochodził z robotniczej rodziny. W młodości studiował architekturę na 
Politechnice Warszawskiej. Podczas studiów szybko nawiązał kontakt 
z młodzieżą ze środowiska lewicowego. W 1931 roku Spychalski wstą-
pił do Komunistycznej Partii Pracy. Już wtedy zdobywał popularność 
jako znany architekt. Uzyskał stypendium, dzięki któremu wyjechał do 
Niemiec, a później do Holandii, by tam zdobywać potrzebne doświad-
czenie. W 1941 roku współtworzył komunistyczną grupę Związek Walki 
o Wyzwolenie. W 1942 roku, mimo braku kompetencji, objął stanowisko 

32  Julian tuwim – Pogrzeb Prezydenta narutowicza, „Dobre wiersze”, 15 Grudnia 2011, 
http://dobre-wiersze.blogspot.com/2011/12/julian-tuwim-pogrzeb-prezydenta.html, 
(dostęp 12.02.2021).

33  K. Nadolski, Spychalski na celowniku, „Newsweek”, 18 Listopada 2020, https://www.
newsweek.pl/wiedza/historia/historia-delegacja-prl-na-celowniku-islamskiego-terro-
rysty/fk9c4mh, (dostęp 06.04.2021).
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szefa sztabu Gwardii Ludowej. W 1944 roku znalazł się w składzie Krajowej 
Rady Narodowej, która w maju otrzymała, osobiście od Stalina, instruk-
cje na temat najbliższych planów politycznych. Następne lata to kolejne 
awanse Spychalskiego, które zawdzięczał komunistycznym władzom. Został 
mianowany szefem Sztabu Głównego Wojska Polskiego, lecz dość szybko 
zrezygnował z tej funkcji. Następnie, 18 września 1944 roku, objął funkcję 
prezydenta Warszawy34.

Abdullah Feroz, był 32–letnim potomkiem przesiedleńców z Indii. Przez 
najbliższych był uznawany za chorego psychicznie, ale zamiast na lecze-
nie – trafił do armii. Wyszkolono go na kierowcę, a w 1969 roku znalazł 
zatrudnienie w pakistańskich liniach lotniczych, gdzie zajmował się obsługą 
pojazdów lotniczych. Pomysł na atak na Spychalskiego powziął, gdy zoba-
czył ulotki i plakaty z informacją o wizycie, które rozwieszone były po całym 
mieście. Choć w Polsce stanowisko Przewodniczącego Rady Państwa było 
pozornie wysokie, w Pakistanie uważano je za głowę państwa. W oczach 
zamachowca Spychalski był przedstawicielem chrześcijaństwa i zachodniej 
kultury, dlatego też postanowił go zaatakować35.

2.2.2. Przebieg zamachu
Dnia 1 listopada 1970 roku Marian Spychalski, jako Przewodniczący Rady 
Państwa, przebywał wraz z małżonką na oficjalnej wizycie w Pakistanie. 
Wraz z kilkoma przedstawicielami polskich władz udawali się na uroczy-
ste spotkanie na lotnisku w Karaczi, gdzie czekał na nich kilkuosobowy 
komitet powitalny. Gdy tradycyjny ceremoniał powitalny rozpoczął się, zza 
samolotu wyjechała ciężarówka. Oznaczona była symbolami narodowego 
przewoźnika. Początkowo jechała wolno, lecz gdy znalazła się przed grupką 
witających się ludzi, gwałtownie przyspieszyła. Zaskoczenie było ogromne, 
gdy ciężarówka, nie zatrzymując się, taranowała ludzi i wlokła ich za sobą. 
W końcu zatrzymała się na motocyklu obstawy. Zamachowiec od razu 
wysiadł z podniesionymi rękoma36.

34  M. Szukała, 40 lat temu zmarł marian Spychalski, jeden z trzech marszałków komu-
nistycznej Polski, „dzieje.pl”, 10 Czerwca 2020, https://dzieje.pl/wiadomosci/40-lat-te-
mu-zmarl-marian-spychalski-jeden-z-trzech-marszalkow-komunistycznej-polski, 
(dostęp 15.02.2021).

35  Ł. Starowiejski, zamach na „mr. President”. nieudany atak na mariana Spychalskiego 
w Pakistanie, „dzieje.pl”, 4 Listopada 2020, https://dzieje.pl/wiadomosci/zamach-na-mr
-president-nieudany-atak-na-mariana-spychalskiego-w-pakistanie, (dostęp 24.02.2021).

36  Tamże.
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2.2.3. Skutki zamachu
Zamachowiec zabił 4 osoby, w tym wiceministra spraw zagranicznych, 
Zygfryda Wolniaka, a 18 osób zostało rannych. Sam Marian Spychalski 
wyszedł z ataku bez szwanku. Feroza przesłuchano już na lotnisku. Był 
zawstydzony zamordowaniem nie tych osób, które chciał. Został skazany 
na karę śmierci, a następnie – powieszony. Informacja o zamachu rozeszła 
się po całym świecie i wywołała ogromną sensację37.

2.3. Zamach na papieża Jana Pawła II
Jedyny w historii papież Polak był ogromnym fanem piłki nożnej, o której 
sam mówił „Ze wszystkich nieważnych rzeczy piłka nożna jest najważniej-
sza”. Był zapalonym kibicem Cracovii Kraków38.

2.3.1. Geneza zamachu
Karol Józef Wojtyła przyszedł na świat w Wadowicach koło Krakowa dnia 18 
maja 1920 roku. Był synem Karola Wojtyły seniora, pracującego w admini-
stracji wojskowej, oraz Emilii Wojtyły, która zmarła gdy Karol miał 9 lat. Miał 
dwójkę rodzeństwa. Edmund był starszy o 14 lat, a siostra Olga zmarła tego 
samego dnia, gdy się urodziła, dnia 7 lipca 1916 roku. W 1930 roku zapisał 
się do Państwowego Gimnazjum Męskiego w Wadowicach i już w tamtych 
latach, przejawiał wielkie zdolności aktorskie oraz pisarskie. W 1938 roku, 
po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminu maturalnego, rozpoczął 
studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dnia 6 listopada 1939 
roku, przeszło dwa miesiące po wybuchu II wojny światowej, Uniwersytet 
Jagielloński został zamknięty, a Karol Wojtyła podjął się pracy w Zakładach 
Chemicznych w Borku Fałęckim. 18 listopada 1941 roku, zmarł ojciec Karola. 
Odejście ojca Wojtyła przeżył bardzo boleśnie. Pochowano go na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie. W 1942 roku Karol Wojtyła wstąpił do seminarium 
duchownego. W sierpniu 1946 roku ukończył z wynikiem celującym studia 
teologiczne. Dnia 1 listopada tego samego roku, przyjął święcenia kapłań-
skie, których udzielił mu kardynał Adam Sapieha. Czternaście dni później 
rozpoczął studia na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie. Po 
zdaniu egzaminów został wysłany do miejscowości Niegowić, w wojewódz-
twie małopolskim, gdzie miał pełnić posługę wikariusza, a po ponad roku 

37  Tamże.
38  Jan Paweł ii [hasło], „WikiPasy.pl – Encyklopedia KS Cracovia”, https://www.wikipasy.

pl/Jan_Pawe%C5%82_II, (dostęp 27.04.2021).
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przeniesiono go do parafii św. Floriana w Krakowie. Dnia 31 października 
1957 roku Karol Wojtyła zyskał tytuł docenta i rozpoczął pracę w semina-
rium duchownym w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1958 
roku został najmłodszym polskim biskupem. W wieku 38 lat został konse-
krowany z rąk arcybiskupa Eugeniusza Baziaka oraz biskupów Franciszka 
Jopa i Bolesława Kominka. Dnia 30 grudnia 1963 roku otrzymał wiadomość 
od ówczesnego papieża Pawła VI o nominacji na stanowisko arcybiskupa 
metropolity krakowskiego, a tytuł ten przyjął 8 marca 1964 roku na Wawelu. 
Dnia 26 czerwca 1967 roku został mianowany kardynałem39. Pełniąc tę jakże 
ważną posługę, nie zapomniał, skąd pochodzi i często odwiedzał rodzinne 
Wadowice oraz odprawiał w tamtejszym kościele msze święte. Utrzymywał 
kontakt z Polakami mieszkającymi za granicami ojczyzny i poświęcał im 
wiele uwagi40.

Dnia 12 sierpnia 1978 roku kardynał Karol Wojtyła wraz z kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim przybyli do Rzymu, gdzie odbyć się miało konklawe 
w celu wybrania następcy zmarłego papieża Pawła VI. Czternaście dni póź-
niej następcą został arcybiskup Wenecji, Albino Lucian, który przybrał imię 
Jana Pawła I. Niewiele ponad miesiąc później papież zmarł. Kolejne konklawe 
zostało przeprowadzone dnia 16 października 1978 roku. O godzinie 18.18 
na kolejnego papieża został wybrany Karol Wojtyła. Przerwano tym samym 
wieloletnią tradycję powoływania na to stanowisko duchownych z Włoch. 
Przybrał imię Jan Paweł II41.

Podczas swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II odbył wiele podróży. 
Odwiedził 132 kraje. Ponad 42-krotnie okrążył Ziemię, przebywając ponad 
1 700 000 kilometrów. Najczęściej odwiedzał swój ojczysty kraj, Polskę, bo 
aż dziewięciokrotnie. Po siedem razy odwiedzał takie kraje, jak Hiszpania, 
Francja, Stany Zjednoczone oraz Meksyk. Jan Paweł II jest również trzecim 
papieżem z najdłuższym pontyfikatem. Trwał on prawie 27 lat. Dłużej od 
niego na tronie Piotrowym zasiadali tylko papież Pius IX, którego ponty-
fikat trwał 31 lat i 7 miesięcy oraz św. Piotr, który panował nad Kościołem 
katolickim, według różnych źródeł, 34 bądź 37 lat42.

39  biografia Jana Pawła ii, „Centrum Myśli Jana Pawła II”, https://www.centrumjp2.pl/
biografia-jana-pawla-ii/, (dostęp 13.04.2021).

40  M. Maliński, najczęściej stał na bramce, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1983, s. 45.
41   biografia…, op. cit.
42  S. Karnacewicz, Pontyfikat Jana Pawła II w liczbach, „dzieje.pl”, 8 Października 2018, 

https://dzieje.pl/aktualnosci/pontyfikat-jana-pawla-ii-w-liczbach, (dostęp 23.04.2021).
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Mehmet Ali Agca był z pochodzenia Turkiem, urodzonym w dniu 9 stycznia 
1958 roku w mieście Malatya. Już od najmłodszych lat przejawiał zachowania 
przestępcze i dopuszczał się wielu zabronionych czynów.

Był członkiem gangu, który siał postrach w Malatya, jego rodzinnym 
mieście. Wstąpił do Szarych Wilków – przestępczej organizacji, skrajnie pra-
wicowej, której celem było utworzenie państwa, w skład którego wchodziłyby 
wszystkie narody tureckie. Dnia 1 lutego 1979 roku Ali Agca, na polecenie 
Szarych Wilków, zamordował dziennikarza Abdi Ipecki, wydawcę gazety 
„Milliyet”43.

2.3.2. Przebieg zamachu
Dnia 13 maja 1981 roku, w środę, na placu św. Piotra w Rzymie odbywała 
się audiencja generalna z udziałem papieża Polaka. Tego dnia na placu św. 
Piotra zgromadziły się tysiące wiernych, chcących zobaczyć lub chociaż 
posłuchać słów Jana Pawła II. Kilkanaście minut po godzinie 17.00 papież, 
znajdując się w popularnym „papamobilu”, jechał wzdłuż placu św. Pio-
tra, pozdrawiając wiernych. W pewnym momencie pojazd zatrzymał się 
i Jan Paweł II wziął do rąk dziecko, podane przez kogoś z tłumu. Wtedy 
z tłumu wyłonił się Ali Agca i oddał dwa strzały w kierunku papieża. 
Pierwszy z pocisków trafił go w brzuch, a drugi w rękę44.

2.3.3. Skutki zamachu
Natychmiast po zamachu kierowca pojazdu przewożącego Jana Pawła 
II przyspieszył i udał się w stronę bramy, gdzie stała karetka pogotowia. 
Papież został zabrany do szpitala klinicznego w Rzymie, znanego jako 
Poliklinika Gemelli. Po przybyciu do szpitala błyskawicznie przygoto-
wano salę operacyjną i przewieziono tam rannego. Podczas trwającej pięć 
godzin operacji stwierdzono liczne obrażenia organów wewnętrznych 
i utratę sporej ilości krwi. Około godziny 23.00 zakończono operację i 
podano komunikat, iż przebiegła ona zgodnie z oczekiwaniami lekarzy 
– pomyślnie45.

43  J. Tacik, „Papież pójdzie do piekła.” Do dziś ktoś mu płaci za to, że strzelił, „Magazyn 
TVN24”, https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/papiez-pojdzie-do-piekla-do-dzis-ktos-mu-placi
-za-to-ze-strzelil,96,1855, (dostęp 27.04.2021).

44  M. Maliński, najczęściej…, op. cit., s. 122.
45  S. Karnacewicz, zamach na Jana Pawła ii, „dzieje.pl”, 19 Lipca 2016, https://dzieje.pl/con-

tent/zamach, (dostęp 22.04.2021).
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Zamachowiec, gdy tylko oddał strzały, próbował natychmiast oddalić się, 
jednak został powalony na ziemię przez siostrę zakonną stojącą w pobliżu. 
Zaraz po tym został schwytany przez policję i aresztowany. Już kilka dni po 
zamachu rozpoczęło się śledztwo, mające wyjaśnić przyczyny i okoliczno-
ści zamachu na polskiego papieża. Dnia 23 lipca 1981 roku, Ali Agca został 
skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Papież Jan Paweł II 
prosił o jego ułaskawienie i tak też się stało. Po odsiedzeniu 29 lat Ali Agca 
opuścił więzienne mury i zajmował się sprzedażą samochodów, książek, jak 
również dokarmianiem bezpańskich zwierząt46.

3. Ochrona osobista głowy państwa polskiego

3.1. Geneza historii ochrony osobistej Prezydenta RP
Jak zostało wspomniane, dnia 16 grudnia 1922 roku, miał miejsce zamach 
na życie ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, Gabriela Naru-
towicza. Zamachowcem okazał się malarz, Eligiusz Niewiadomski. 
Prezydent został zastrzelony podczas wizyty w galerii sztuki „Zachęta”. 
Zbrodnia ta wstrząsnęła całym polskim społeczeństwem, zarówno lewi-
cowym, jak i prawicowym. Wówczas ochroną VIP-ów, przebywających 
na terenie Rzeczypospolitej Polski, zajmowała się Policja Polityczna, czyli 
Wydział IV Policji Państwowej. Wydział ten w 1923 roku został zreorga-
nizowany i działał pod nazwą Służba Informacyjna. Okres obejmujący 
rok działania Służby Informacyjnej, czyli lata 1923–1924, to jednak pasmo 
klęsk i niepowodzeń. W latach tych miały miejsce liczne ataki terrory-
styczne, m.in. zamach w Cytadeli Warszawskiej. Dnia 13 października 
1923 roku doszło do eksplozji prochu do amunicji ciężkiej, w wyniku 
którego zginęło 28 osób, a 89 zostało rannych. Do dziś nie ustalono, kto 
tak naprawdę stał za tą zbrodnią. Kolejnymi atakami były zamachy bom-
bowe, do których doszło wiosną 1923 roku. Dnia 20 kwietnia eksplodował 
ładunek wybuchowy w domu rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dnia 
6 maja podłożono bombę w lokalu Powszechnego Żydowskiego Związku 
Robotniczego, zaś 23 maja w siedzibie redakcji gazet „Rzeczypospolitej” 

46  ali agca: ulżyło mi, że nie zginął. niedoszły zabójca Jana Pawła ii dokarmia dziś bez-
pańskie zwierzęta, „TVP Info”, 15 Lutego 2020, https://www.tvp.info/46667538/turcja-
niedoszly-zabojca-jana-pawla-ii-mehmet-ali-agca-odmienil-swoje-zycie-wieszwiecej, 
(dostęp 22.04.2021).
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oraz „Kuriera Polskiego”47. W świetle tych tragicznych wydarzeń podjęto 
decyzję o rozwiązaniu Służby Informacyjnej oraz powołaniu 12 czerwca 
1924 roku, przez dotychczasowego ministra spraw wewnętrznych, Zbi-
gniewa Hubnera, specjalnej tzw. Brygady Ochronnej, mającej na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa prezydentowi Polski. Dokument, począt-
kowo nazwany „Instrukcją o prowadzeniu służby ochronnej”, wydany 
został dnia 29 lipca 1924 roku. Stanowił on o czterech stopniach ochrony, 
skierowanych wobec prezydenta Polski, innych ważnych ministrów oraz 
prezydentów obcych krajów48.
Każdy ze stopni opisywał inny rodzaj przygotowania otoczenia podczas 
wizyty ważnej osobistości w Polsce. Stopień pierwszy pokazywał dzia-
łanie w przypadku największego zagrożenia zdrowia lub życia VIP-a. 
Kilka godzin przed wizytą agenci Brygady Ochronnej mieli za zadanie 
dokładne sprawdzenie trasy przejazdu. Przeszukania miały być prowa-
dzone na każdej ulicy, sprawdzony miał być każdy zaułek. Posterunki 
policji rozstawiane były na każdym kilometrze trasy. Policjanci patrolowali 
ulice zarówno pieszo, jak i konno. Dokładnemu sprawdzeniu podlegały 
mosty, przejazdy, zwrotnice kolejowe, a także dworce i składy opałowe. 
Gdy prezydent podróżował samochodem, dodatkowo za nim jechały dwa 
wozy z pracownikami Brygady Ochronnej, a cały konwój dodatkowo był 
asekurowany przez motocykle49.
Stopień drugi był mniej restrykcyjny. Policjanci patrolowali pieszo i konno 
jedynie trasę przejazdu. Wraz z samochodem, w którym znajdował się 
VIP, poruszał się jeden wóz Brygady Ochronnej. Gdy istniało zagrożenie 
bezpieczeństwa, procedury ochronne wprowadzano tożsame w przypadku 
stopnia pierwszego50.
Stopień trzeci to już tylko ochrona mostów i dworców, między którymi 
podróżował pociąg. Posterunki policji rozstawione były tylko w wybranych 
miejscach na trasie przejazdu. W samochodzie wiozącym osobę chronioną 

47  P. Rzewuski, zamachy w ii rP: 10 wydarzeń, które wstrząsnęły krajem, „Histmag.org”, 30 
Października 2014, https://histmag.org/Zamachy-w-II-RP-10-wydarzen-ktore-wstrza-
snely-krajem-10212/, (dostęp 05.05.2021).

48  w czwartek 90 rocznica powstania bor, „dzieje.pl”, 14 Lipca 2016, https://dzieje.pl/ak-
tualnosci/w-czwartek-90-rocznica-powstania-bor, (dostęp 05.05.2021).

49  P.K. Marszałek, Prawne podstawy organizacji ochrony ViP-ów w ii rzeczypospolitej, 
Studia Lubuskie, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 
Sulechów 2009, s. 16.

50  Tamże, s. 17.
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znajdował się jeden przedstawiciel Brygady Ochronnej, a za nimi poruszał 
się jeden wóz z funkcjonariuszami51.
Stopień czwarty ograniczał się jedynie do ochrony osobistej. Zabezpieczano 
miejsca, w których osoba chroniona najczęściej przebywała, czyli budynek 
mieszkalny lub miejsce pracy. Sprawdzano również każdą osobę przyby-
wającą do tych budynków52.
22 sierpnia 1944 roku, podczas II wojny światowej, powołano do życia 
Wydział Ochrony Rządu. Jego zadania miały oscylować, jak sama nazwa 
wskazuje, wokół wszelkich zadań zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
znajdującym się w składzie polskiego rządu. Jednak mimo ciągłych zmian 
sytuacji politycznej oraz reorganizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
dwanaście lat później, w grudniu 1956, utworzono, w miejsce Wydziału 
Ochrony Rządu, Biuro Ochrony Rządu. Jednostka ta podporządkowana 
była bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych. Pierwszym dyrekto-
rem Biura Ochrony Rządu został płk Jan Górecki i funkcję tę pełnił przez 
25 kolejnych lat53.
1 sierpnia 1999 roku doszło do kolejnych zmian w organizacji Biura Ochrony 
Rządu. W tym dniu wszyscy funkcjonariusze BOR-u zostali zakwalifiko-
wani jako żołnierze zawodowi. Jednostka, do której przynależeli nosiła 
nazwę Jednostki Wojskowej Nr 1004 – Biura Ochrony Rządu. Jednakże 
cały czas była pod zwierzchnictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i realizowała te same zadania54.
8 grudnia 2017 roku została przygotowana ustawa, w wyniku której Biuro 
Ochrony Rządu miało zostać przekształcone w SOP, czyli Służbę Ochrony 
Państwa. Ustawa ta była wynikiem konieczności ciągłych zmian w orga-
nizacji Biura Ochrony Rządu. Nowa ustawa weszła w życie dnia 1 lutego 
2018. Od tego dnia Biuro Ochrony Rządu nosiło nazwę Służba Ochrony 
Państwa. Pierwszym dowódcą SOP-u, został gen. Tomasz Miłkowski, 
który w latach 2016–2017 był Komendantem Wojewódzkim Policji w 
Krakowie, a w latach 2017–2018 pełnił rolę szefa Biura Ochrony Rządu55.

51  Tamże, s. 17–18.
52  Tamże, s. 18.
53  O. Łozińska, w czwartek 90. rocznica powstania bor, „dzieje.pl”, 14 Lipca 2016, https://

dzieje.pl/aktualnosci/w-czwartek-90-rocznica-powstania-bor, (dostęp 13.05.2021).
54  J. Lipski, U. Nalaskowska, Status biura ochrony rządu – instytucji bezpieczeństwa we-

wnętrznego, „Bezpieczeństwo: teoria i praktyka”, nr 1–2, 2009, s. 45.
55  Historia SoP, „Służba Ochrony Państwa”, https://sop.gov.pl/pl/o-sluzbie/historia/histo-

ria-sop/201,Historia.html, (dostęp 13.05.2021).



Sylwester Liptak

50

3.2. Struktura organizacyjna Służby Ochrony Państwa

3.2.1. Komendant Służby Ochrony Państwa
Służba Ochrony Państwa jest jednostką, której głównym zadaniem jest 
ochrona osób i obiektów na terenie naszego kraju, składa się z zarządów, 
wydziałów, sekcji oraz zespołów. Jest umundurowaną i uzbrojoną formacją 
działającą jako jednostka budżetowa. Jej zakres działania obejmuje tery-
torium całej Rzeczpospolitej Polskiej. Na jej czele stoi Komendant Służby 
Ochrony Państwa, który podlega bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrz-
nych. Komendant zostaje powołany przez Prezesa Rady Ministrów, który 
uzgadnia jego wybór z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei 
zastępców Komendanta wybiera i powołuje Minister Spraw Wewnętrznych. 
Zadania, jakie stają przed Komendantem SOP-u, to szereg działań mają-
cych na celu usprawnienie całej jednostki Służby Ochrony Państwa oraz 
efektywne wykonywanie powierzonych mu misji. Komendant ma przede 
wszystkim56:
•	dbać o organizację ochrony wymienionej w ustawie;
•	sumiennie prowadzić politykę kadrową;
•	realizować szkolenia funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz 

doskonalić ich zawodowo;
•	zapewniać właściwe warunki wyżej wymienionych szkoleń;
•	współpracować z organami rządowymi;
•	współpracować z organami obcych państw, przebywających na terenie 

naszego kraju;
•	dopilnować przestrzegania etyki zawodowej oraz dyscypliny przez 

funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
Ponadto kandydat na Komendanta Służby Ochrony Państwa musi speł-

niać szereg wymogów57:
•	posiadać tylko polskie obywatelstwo;
•	mieć nieposzlakowaną opinię w społeczeństwie;
•	korzystać z pełni praw publicznych;
•	posiadać odpowiednie na to stanowisko wykształcenie oraz praktykę 

zawodową;
•	nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu;

56  Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie ochrony Państwa, roz. 2, art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
„Prawo.pl”, https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2021-575-t-j,18676870.html, (dostęp 21.05.2021).

57  Tamże.
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•	nie pełnić służby zawodowej;
•	nie być związanym z organami bezpieczeństwa państwa, tj. Resort Bez-

pieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowe-
go, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet do spraw Bez-
pieczeństwa Publicznego, jednostki organizacyjne podległe organom 
wcześniej wymienionym, instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki, Aka-
demia Spraw Wewnętrznych, Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza, Za-
rząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Zarząd Główny Służby 
Wewnętrznej, Informacja Wojskowa, Wojskowa Służba Wewnętrzna, 
służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze, 
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, Urząd do Spraw 
Wyznań.
W przypadku zwolnienia ze stanowiska Komendanta na jego miejsce 

wyznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych zostaje jeden z zastępców 
Komendanta, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

3.2.2. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa
Kandydat na funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, podobnie jak kandy-
dat na Komendanta, musi spełniać niezbędne wymogi, które są nieodzowne 
do objęcia pracy w szeregach SOP-u. Nabór kandydatów do służby w SOP, 
rozpoczyna się na polecenie Komendanta Służby Ochrony Państwa, który 
informuje o wdrożeniu postępowania kwalifikacyjnego. Ogłoszenie o tym 
postępowaniu zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej SOP. 
W ogłoszeniu tym, znajdują się58:
•	wymagania, przed którymi stawia się kandydatów;
•	pożądane wykształcenie oraz umiejętności potencjalnych kandyda-

tów;
•	wykaz niezbędnych dokumentów;
•	miejsce złożenia tychże dokumentów;
•	termin złożenia dokumentów;
•	miejsce, w którym można odebrać kwestionariusz osobowy kandy-

data.

58  T. Goryca, Koncepcja procesu kwalifikacyjnego do Służby ochrony Państwa, „Kultura 
Bezpieczeństwa”, nr 35, 2019, s. 42–43.
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Po złożeniu przez kandydata wszystkich koniecznych dokumentów rozpo-
czyna się postępowanie sprawdzające. Wewnętrzna jednostka organizacyjna 
Służby Ochrony Państwa, właściwa do spraw doboru kandydatów, wnikliwie 
sprawdza i weryfikuje zgodnie z prawdą całość informacji dostarczonych przez 
kandydatów59.

Wyróżnia się dwa etapy postępowania kwalifikacyjnego. Etap pierwszy to60:
•	złożenie przez kandydata do służby dokumentów, na które składają się: 

podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy, dokumenty 
potwierdzające wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, 
a także informacje o poprzednim zatrudnieniu;
•	rozmowa kwalifikacyjna, podczas której ustala się predyspozycje kandyda-

ta, jego umiejętności w zakresie komunikacji, jego motywację do podjęcia 
służby oraz autoprezentację, rozmowa jest przeprowadzana przez cztero-
osobowy zespół, powołany przez Komendanta Służby Ochrony Państwa.
Do etapu drugiego przechodzą kandydaci, którzy pomyślnie ukończyli etap 

pierwszy. Następny krok to test wiedzy. Obejmuje on szeroki zakres wiadomości, 
m.in. źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, trójpodział władzy, działania for-
macji mundurowych w RP, struktury i funkcje organów władzy i administracji, 
zakres działania oraz historię SOP-u, działanie państwa w dziedzinie bezpieczeń-
stwa wewnętrznego. To tylko część informacji, których znajomość jest konieczna 
do ukończenia postępowania sprawdzającego z jak najlepszym wynikiem. Nie-
zależnie od wyniku testu wiedzy kandydat przechodzi do kolejnego etapu, który 
wygląda podobnie jak w przypadku testu wiedzy kandydata na funkcjonariu-
sza Policji. Kolejna część drugiego etapu to badania psychologiczne oraz testy 
sprawnościowe. Podczas pierwszego badania psycholog określa poziom rozwoju 
społeczno-emocjonalnego kandydata, jego cechy osobowości, zachowania spo-
łeczne, predyspozycje intelektualne oraz stabilność emocjonalną. Po ukończeniu 
badania psychologicznego oraz testu sprawności fizycznej, który jest zróżnico-
wany w zależności od tego, czy kandyduje kobieta czy mężczyzna, przychodzi czas 
na sprawdzenie w rejestrach, kartotekach i ewidencjach wszystkich informacji 
podanych na początku rekrutacji przez kandydata. Następnie kandydata poddaje 
się specjalnemu szkoleniu o ochronie informacji niejawnych oraz ustala się jego 
zdolność fizyczną i psychiczną na podstawie wcześniejszych testów. Po ukończeniu 
ostatniego już badania psychofizjologicznego kandydat kończy postępowanie 
kwalifikacyjne z określoną oceną, a następnie jest pisemnie informowany o przyjęciu 
bądź odmowie przyjęcia w szeregi Służby Ochrony Państwa61.

59  Tamże.
60  Tamże.
61  T. Goryca, Koncepcja…, op. cit., s. 43–45.
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3.3. Zadania Służby Ochrony Państwa
Zadania Służby Ochrony Państwa oscylują wokół szeregu działań okre-
ślonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie Ochrony Państwa. 
Podstawowym zadaniem funkcjonariuszy SOP-u jest ochrona określonych 
osób przebywających na terenie kraju. Do osób tych należą62:
•	Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
•	Marszałek Sejmu;
•	Marszałek Senatu;
•	Prezes Rady Ministrów;
•	Wiceprezes Rady Ministrów;
•	Minister Spraw Wewnętrznych;
•	Minister Spraw Zagranicznych;
•	byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej;
•	delegacje obcych państw, przebywających na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej.
Ponadto ochronie podlegają wszelakie obiekty służące wszystkim wymie-

nionym wyżej osobom, jak również placówki zagraniczne Rzeczypospolitej 
Polskiej63.

Wraz z podpisaniem ustawy w dniu 8 grudnia 2017 roku o Służbie 
Ochrony Państwa, zostały przypisane jej zadnia, nieco różniące się od tych, 
którymi parało się Biuro Ochrony Rządu. Dotychczas głównym zadaniem 
BOR-u były działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa VIP-ów 
oraz najważniejszych obiektów w kraju. W myśl ustawy o Służbie Ochrony 
Państwa organowi temu został przypisany szereg innych zadań, którymi 
miał się zajmować. Nowymi zadaniami określono64:
•	rozpoznanie i zapobieganie przestępstwom przeciwko Rzeczypospoli-

tej Polskiej;
•	rozpoznanie i zapobieganie przestępstwom przeciwko życiu, zdro-

wiu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności i nietykalności ciele-
snej, a także porządkowi publicznemu.

62  Służba Ochrony Państwa, „Gov.pl”, https://www.gov.pl/web/mswia/sluzba-ochrony
-panstwa, (dostęp 11.05.2021).

63  Tamże.
64  Zobacz, jakie nowe uprawnienia zyska Służba Ochrony Państwa, „TVP Parlament”, 22 Grud-

nia 2017, https://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/zobacz-jakie-nowe-uprawnienia-zyska
-sluzba-ochrony-panstwa/35318615, (dostęp 26.05.2021).
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Natomiast zadania, które wykonywało uprzednio Biuro Ochrony Rządu 
i którymi, w chwili wejścia w życie ustawy o Służbie Ochrony Państwa, zajął 
się SOP, to65:
•	planowanie sposobu zabezpieczania chronionych osób i obiektów;
•	rozpoznanie i analiza potencjalnego zagrożenia;
•	zapobieganie powstawaniu zagrożenia;
•	organizacja działań ochronnych;
•	zapewnienie i wykonanie bezpośredniej ochrony;
•	koordynacja działań ochronnych.

Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa uprawiony jest do wykonania 
określonych czynności, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
chronionych osób lub obiektów. Ma prawo do66:
•	wydania polecenia opuszczenia chronionego miejsca osobie postronnej;
•	zatrzymania pojazdu w celu kontroli;
•	usunięcia pojazdu z miejsca, w którym się znajduje;
•	wykonania kontroli osobistej;
•	użycia, w uzasadnionym celu, broni palnej;
•	zatrzymania osoby stwarzającej zagrożenie dla zdrowia bądź życia 

ludzkiego, a także przekazania tejże osoby w ręce Policji.
Również funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zyskali większe 

uprawnienia w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych niż ich 
poprzednicy w Biurze Ochrony Rządu. Uzyskali możliwość prowadzenia 
podsłuchów, podsłuchu rozmów telefonicznych, sprawdzania i kontroli 
korespondencji zarówno papierowej, jak i elektronicznej, a także możliwość 
sprawdzenia tzw. billingów, czyli wykazu połączeń. Zgodę na te wszystkie 
działania mogą uzyskać od sądu, do którego pisemny wniosek składa Komen-
dant SOP. Po otrzymaniu pozwolenia od Prokuratora Generalnego, Komendant 
SOP zleca kontrolę operacyjną, która może trwać maksymalnie rok67.

65  Służba ochrony…, op. cit.
66  Zakres uprawnień funkcjonariuszy, „Służba Ochrony Państwa”, https://www.sop.gov.pl/

pl/o-sluzbie/struktura-i-dzialanie/zakres-uprawnien/218,Zakres-uprawnien-funkcjonariu-
szy.html, (dostęp 11.05.2021).

67  Służba Ochrony Państwa w miejsce BOR. Prezydent podpisał ustawę, „TVP Info”, https://
www.tvp.info/35565256/sluzba-ochrony-panstwa-w-miejsce-bor-prezydent-podpisal-usta-
we, (dostęp 26.05.2021).
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Zakończenie
Jak można było zauważyć w większości wspomnianych zdarzeń, głównymi 
przyczynami tragedii były błędy w organizacji spotkań czy choćby zlekcewa-
żenie i niedopilnowanie osób, które końcowo okazały się być zamachowcami. 
Charakterystycznym również można uznać fakt, iż większość ofiar, na krótko 
przed zamachem, przebywała w bliskim kontakcie z ludźmi, np. ściskając 
im ręce, nie zważając na możliwe niebezpieczeństwo, często jednocześnie 
ignorując wyraźne polecenia ochrony, by zachowali bezpieczną odległość.

W obecnych czasach bardzo trudno doprowadzić do takiego zdarzenia, 
gdyż poziom ochrony osobistej VIP-ów wzrósł w porównaniu do poprzednich 
lat. Organizatorzy spotkań z osobami znanymi na całym świecie dokładają 
starań, by zapewnić im bezpieczeństwo wszelkimi możliwymi sposobami. 
Również liczba obecnie działających na rynku agencji ochrony, posiadających 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników powoduje, że zagwaran-
towanie bezpieczeństwa podczas różnego rodzaju wydarzeń, wydaje się 
pozornie łatwą operacją. Jednak pomimo wieloletniego doświadczenia oraz 
dostępnych środków zdarzenia podobne do tych wymienionych, w dalszym 
ciągu będą mieć miejsce. Nieustanny postęp techniczny i technologiczny 
pomaga nie tylko w podniesieniu poziomu zapewnienia bezpieczeństwa. 
Należy jednak dostrzec fakt, że ta sama technika w niepowołanych rękach 
może podnosić poziom zagrożenia. Dlatego tak ważne jest prawidłowe 
przygotowanie różnego rodzaju wystąpień wybitnych osób publicznych 
oraz właściwe ich przeprowadzenie w oparciu o wszystkie dostępne środki 
bezpieczeństwa, jak również próby przewidywania możliwego zagrożenia.
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zawarto treść dotyczącą znaczenia i priorytetów organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo transgraniczne w Polsce.

Do opracowania poszczególnych części rozdziałów teoretycznych wyko-
rzystano pozycje książkowe, artykuły z czasopism naukowych oraz akty 
prawne nawiązujące do istoty bezpieczeństwa transgranicznego, a także 
roli podmiotów zwalczających i przeciwdziałających zorganizowanej prze-
stępczości międzynarodowej. W badaniach zaprezentowanych w niniejszej 
pracy wykorzystano metodę krytycznej analizy tekstów.

SŁOWA KLUCZOWE
przestępczość transgraniczna, zagrożenie, bezpieczeństwo, ochrona

ABSTRACT
The aim of the study was to identify and analyse the organisation and 
tasks of the authorities fighting and counteracting cross-border crime 
in Poland. The work consists of an introduction, three theoretical chap-
ters and a conclusion. In the first chapter the theoretical approach to 
cross-border crime in the light of the literature on the subject was pre-
sented. The second chapter relates to the methodology of own research. It 
also indicates the role of entities combating and counteracting cross-bor-
der crime in the security structure of the country. The third chapter 
contains the content concerning the meaning and priorities of the 
authorities responsible for cross-border security in Poland.

Books, articles from scientific journals and legal acts referring to the 
essence of cross-border security, as well as the role of entities fighting and 
counteracting organised international crime were used to prepare indi-
vidual parts of the theoretical chapters. In the research presented in this 
paper, the method of critical text analysis was used.

KEYWORDS
cross-border crime, danger, security, protection
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WSTĘP
Zasadniczą przyczyną wyboru tematu związanego z organizacją, jak 
również zadaniami organów zwalczających i przeciwdziałających przestęp-
czości transgranicznej w Polsce, jest mała liczba publikacji w tym zakresie. 
Powodem jest również występowanie pewnych dylematów naukowych, 
które dotyczą omawianego zagadnienia. Mowa tu o dylematach związanych 
z mnogością ujęć definicyjnych zagadnień, takich jak bezpieczeństwo czy 
przestępczość transgraniczna. Dylematy naukowe w omawianym kon-
tekście wynikają także z faktu, że przestępczość transgraniczna przyjmuje 
bardzo zróżnicowane formy i jest dynamiczna. W związku z powyższym 
pojawia się tak zwana ciekawość badawcza autora, dotycząca organizacji 
oraz zadań organów zwalczających i przeciwdziałających przestępczości 
transgranicznej w Polsce.  

Główny cel pracy
Głównym celem pracy jest wskazanie i przeanalizowanie organizacji oraz 
zadań organów zwalczających i przeciwdziałających przestępczości trans-
granicznej w Polsce.

Główny problem badawczy
Organy zwalczające i przeciwdziałające przestępczości transgranicznej 
w Polsce oraz ich główne zadania.

Szczegółowe problemy badawcze

Pytanie 1
Jak kształtuje się współczesne środowisko bezpieczeństwa transgranicznego?

Pytanie 2
Jaka jest rola podmiotów zwalczających i przeciwdziałających przestępczości 
transgranicznej w strukturze bezpieczeństwa kraju?

Pytanie 3
Jakie jest znaczenie i priorytety organów odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo transgraniczne w Polsce?
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Główna hipoteza badawcza
Należy sądzić, że organy zwalczające i przeciwdziałające przestępczości 
transgranicznej odgrywają bardzo istotną rolę w systemie bezpieczeństwa, 
zarówno w ramach realizowania powierzonych zadań, jak również peł-
nionych funkcji. Zatem istnieje duży związek między bezpieczeństwem 
obywateli i kraju a ochroną granic państwowych.

Cząstkowe hipotezy badawcze

Hipoteza 1
Przypuszcza się, iż współczesne środowisko bezpieczeństwa transgranicz-
nego ulega ciągłym zmianom, głównie przez wzgląd na globalizację i postęp 
technologiczny.

Hipoteza 2
Zakłada się, że podmioty zwalczające i przeciwdziałające przestępczości 
transgranicznej stanowią ważny filar systemu bezpieczeństwa kraju.

Hipoteza 3
Przypuszcza się, że zasadniczym priorytetem organów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo transgraniczne w Polsce jest ochrona obywateli przed 
negatywnymi skutkami międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Metoda badawcza
W badaniach zaprezentowanych w niniejszej pracy wykorzystano metodę 
krytycznej analizy tekstów.

Struktura pracy składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. 
W rozdziale pierwszym skoncentrowano się na teoretycznym ujęciu prze-
stępczości transgranicznej w świetle literatury przedmiotu. Opisano istotę 
zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa w kontekście współczesnej ochrony gra-
nic, a także scharakteryzowano podstawowe pojęcia dotyczące przestępczości 
transgranicznej. Ukazano również dynamikę przestępstw transgranicznych 
w Polsce.

Rozdział drugi odnosi się do metodologii badań własnych. Wskazano 
w nim na rolę podmiotów zwalczających i przeciwdziałających przestęp-
czości transgranicznej w strukturze bezpieczeństwa kraju. Ukazano też cele 
oraz ogólną problematykę pracy, a także hipotezy i założenia badawcze.



63

organizaCJa oraz zadania organÓw zwalCzaJĄCyCH…

W rozdziale trzecim natomiast zawarto treść dotyczącą znaczenia i priory-
tetów organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo transgraniczne w Polsce. 
Omówiono organizację i zadania organów odpowiedzialnych za zwalczanie 
i przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej w Polsce. Zwrócono także 
uwagę na funkcjonowanie i kierunki rozwoju transgranicznych grup prze-
stępczych. Na końcu rozdziału opisano wybrane przestępstwa transgraniczne.

Pozyskane dzięki analizie wyniki oraz sformułowane na tej podstawie 
wnioski dały możliwość odpowiedzi na pytanie wskazane jako zasadniczy 
problem badawczy niniejszej pracy.

1. Teoretyczne ujęcie przestępczości transgranicznej w świetle 
literatury przedmiotu

1.1. Istota zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa w kontekście współ-
czesnej ochrony granic 
Rozpoczynając rozważania odnoszące się do zagrożeń oraz wyzwań bezpie-
czeństwa w aspekcie współczesnej ochrony granic, warto wpierw nakreślić 
problematykę samego pojęcia bezpieczeństwa. Swoim zasięgiem obejmuje 
ono sferę wielu dziedzin życia, począwszy od fizykochemicznych czyn-
ników losowych (które obejmują między innymi zagrożenia tektoniczne, 
klimatyczne, pożarowe, a także zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego, 
lądowego czy morskiego), poprzez te o charakterze biologiczno-egzysten-
cjalnym, potrzebne dla przetrwania wszelkich organizmów żywych, a na 
kwestiach wynikających z obustronnej inwazyjności jednostek ludzkich 
w obszarze życia społecznego kończąc1.

W literaturze przedmiotu pojęcie bezpieczeństwa określane jest mia-
nem zdolności do twórczej aktywności podmiotu. Inaczej rzecz ujmując, 
termin ten wskazuje na holistyczną i dynamiczną sytuację, wyróżniającą 
się brakiem występowania zagrożeń, która jest w indywidualny sposób 
odbierana zarówno przez jednostki, jak i poszczególne grupy społeczne2. 
Za bezpieczeństwo uznaje się także zagwarantowanie potrzeby istnienia, 
przetrwania i zachowania jego stabilności. Należy również wskazać, iż 
stanowi ono zasadniczy element nie tylko egzystencji jednostki, ale i grup 

1  Z. Traczyk, Sektor obywatelski i inne obszary bezpieczeństwa, [w:] zarządzanie bezpie-
czeństwem – wyzwania XXi wieku, M. Lisiecki (red.), Wydawnictwo Wyżej Szkoły Za-
rządzania i Prawa, Warszawa 2008, s. 293.

2  L. F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Difin, Warsza-
wa 2012, s. 77.
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społecznych oraz państw. Rezultatem zaniechania tejże potrzeby jest mię-
dzy innymi niepewność bądź brak szansy na potencjalny rozwój3.

Z uwagi na fakt, iż bezpieczeństwo można rozumieć jako pojęcie dynamiczne, 
cechujące się po pierwsze wieloznacznością, a po drugie wielopłaszczyznowo-
ścią, zdaje się, iż jest ono trudne do jednoznacznego zdefiniowania4. Stąd też 
doszukać się można mnogości określeń tego pojęcia.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wspomniany dynamizm w kwestii 
definiowania bezpieczeństwa związany jest przede wszystkim z postępem 
cywilizacyjnym, zmiennością warunków otoczenia oraz sferą potrzeb 
określonych podmiotów. Niezwykle ważne znaczenie ma rozumienie 
bezpieczeństwa w odniesieniu do stosunków międzynarodowych. W tej 
przestrzeni pojmowane jest ono jako proces, który wyróżnia się zmienną 
dynamiką i intensywnością, stanowiący wyznacznik zgodności oraz 
sprzeczności interesów państw, a także systemów międzynarodowych5.

Odnośnie do zagadnień związanych z ochroną granic państwowych 
szczególnie ważne wydaje się bezpieczeństwo narodowe. Można je określić 
jako stan pozyskany w efekcie właściwie zorganizowanej obrony oraz ochrony 
przed różnorodnymi zagrożeniami o charakterze militarnym i niemilitar-
nym wraz z użyciem sił i środków wywodzących się z różnych obszarów 
działalności państwa6.

Wśród zasadniczych wartości, które formują bezpieczeństwo narodowe, 
rozróżnić można zwłaszcza takie aspekty jak7:
•	przetrwanie (biologiczne, etniczne oraz państwowe);
•	autonomiczność polityczną (w sensie ustrojowym, a także w odniesie-

niu do samowładności);
•	integralność terytorialną (w rozumieniu zarówno fizycznym, narodo-

wym, jak również państwowym);
•	jakość życia (w wymiarze poziomu życia oraz systemu kulturalnego).

3  R. Zięba, o tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony 
Narodowej” 2012, nr 1(86), s. 7.

4  R. B. Woźniak, u podstaw socjoglobalistyki. Koncepcja i zagrożenia, Wydawnictwo Ka-
druk, Szczecin 2009, s. 222.

5  J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Wydawnictwo ISP PAN, War-
szawa 1996, s. 18-19.

6  B. Balcerowicz (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 29.

7  K. Olak, A. Olak, współczesne rozumienie bezpieczeństwa narodowego, „Acta Scientifica 
Academiae Ostroviensis” 2016, nr 7, s. 472.
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Warto w tym miejscu wskazać, iż ważną częścią składową bezpieczeństwa 
narodowego jest węższe pojęcie, którym jest bezpieczeństwo wewnętrzne. 
Można je określić mianem stanu struktur zarówno politycznych, ekono-
micznych, jak również społecznych, zaspokajających pragnienia i dążenia 
nie tylko państwa, ale też jego obywateli8. Oprócz tego, w ramach zagadnień 
odnoszących się do tematyki bezpieczeństwa wewnętrznego, akcentuje się 
fakt, iż jest to stan obejmujący wewnętrzną strukturę państwa, gwarantujący 
jej nie tylko istnienie, ale i ekspansję9.

Konkretyzując, bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi subiektywny stan, a także 
proces świadomości jednostkowej, organizacyjnej czy zbiorowej w środowisku 
faktycznego bądź ewentualnego niekorzystnego oddziaływania zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych obiektów czy podmiotów na przedmioty 
obrony, które znajdują się w całości albo jedynie w części na obszarze podmiotu, 
a także sporadycznie pojawiają się w całości lub w części na tymże terenie10.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa narodowego, w tym również 
bezpieczeństwa wewnętrznego, konieczne staje się wyszczególnienie współ-
czesnych zagrożeń. Wiedza na ich temat staje się bowiem zasadniczym  
warunkiem do rozpoczęcia czynności zapobiegawczych oraz przygotowaw-
czych. Zagrożenie bezpieczeństwa to potencjalne albo panujące już zjawisko, 
negatywnie oddziałujące na system wartości i interesy wydarzenie, powodu-
jące niebezpieczeństwo wobec poziomu życia oraz zdrowia, a także własności 
prywatnej, publicznej bądź środowiska11.

Wśród najistotniejszych obszarów, które zagrażają bezpieczeństwu 
wewnętrznemu, można wyszczególnić między innymi12:
•	zagrożenia o charakterze politycznym, rozumiane jako stan, w któ-

rym na sile przybierają czynności zorganizowanych grup politycznych 
(społecznych), zakłócające realizowanie przez państwo jego zasadni-
czych funkcji;

8  B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym 
i zadań administracji publicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, 
Bielsko-Biała 2006, s. 32. 

9  Ibidem.
10  C. Rutkowski, bezpieczeństwo wewnętrzne. tożsamość – kierowanie – zarządzanie, Wyższa 

Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 107. 
11  R. Jakubczyk, J. Flis (red.), bezpieczeństwo narodowe Polski w XXi wieku. wyzwania i 

strategie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2006, s. 98.
12  Ibidem, s. 110-114.
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•	zagrożenia o nacechowaniu militarnym, obejmujące swym zasięgiem uży-
cie bądź też groźbę wykorzystania siły militarnej przez państwa albo od-
rębne organizacje, niestanowiące podmiotów prawa międzynarodowego;
•	zagrożenia o charakterze społecznym, powiązane z sytuacjami utraty ży-

cia, zdrowia czy tożsamości, nie tylko narodowej, ale też etnicznej, a także 
problemów bezpieczeństwa publicznego i socjalnego;
•	zagrożenia o charakterze ekonomicznym, odnoszące się do problemów pro-

dukcji, podziału, jak również wymiany określonych dóbr na terenie pań-
stwa oraz pomyślnego i właściwie zorganizowanego sposobu rozporządza-
nia nimi, nakierowanego na intensyfikowanie powszechnego dobrobytu;
•	terroryzm związany z nieregularnymi czynnościami, stanowiącymi 

sprawdzoną formę działań konfrontacyjnych między określonymi 
stronami, z których przynajmniej jedna stanowi struktury państwa.
Na podstawie powyższego można sformułować stwierdzenie, iż źró-

dła poszczególnych zagrożeń bezpieczeństwa są niezwykle zróżnicowane. 
Kreują je nie tylko siły natury, ale także zachowania konkretnych jednostek 
albo grup społecznych13. Warto w tym miejscu zaznaczyć również, iż przez 
wzgląd na rozpatrywaną problematykę, odnoszącą się do ochrony granic, do 
najistotniejszych zagrożeń można zaliczyć przykładowo negatywne skutki 
nielegalnej migracji, a także zagrożenie terrorystyczne. Niemniej ważną 
kategorię zagrożeń związanych z opisywaną tematyką stanowi działalność 
międzynarodowych grup przestępczych14.

W kontekście współczesnej ochrony granic państwowych pojawiły się i  zaczęły 
odgrywać zasadniczą rolę także pewne wyzwania. Aktualnie doszukać się można 
szeregu wyzwań w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego, nie tylko tych będą-
cych konsekwencją uwarunkowań krajowych, ale też tych, które wynikają ze 
środowiska bezpieczeństwa zarówno w wymiarze regionalnym, jak i międzyna-
rodowym15. Kwestia transgraniczności w odniesieniu do sfery wyzwań wobec 
bezpieczeństwa oznacza, iż będą one dotyczyć obszarów położonych w dwóch 
bądź więcej państwach. Warto również zaznaczyć, że przez wzgląd na charakter 
i złożoność określonego wyzwania, w obrębie jego oddziaływania mogą znaleźć 
się nawet miliony osób.

13  E. M. Guzik-Makaryk, Poczucie bezpieczeństwa obywateli w Polsce. identyfikacja i przeciw-
działanie współczesnym zagrożeniom, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 39.

14  B. Mróz, System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeń-
stwa państwa, „Journal of Modern Science” 2016, nr 29, s. 311.

15  A. Wawrzusiszyn, bezpieczeństwo wewnętrzne Polski wobec zagrożeń międzynarodo-
wych, „Journal of Modern Science” 2016, nr 28, s. 219.
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Przekraczająca granice państw postać wyzwań współczesnej Europy 
wynika przede wszystkim z geopolitycznych uwarunkowań nowoczesnego 
świata, a konkretniej rzecz ujmując – jego wielobiegunowości. Uwzględnia-
jąc światową problematykę wyzwań dotyczących ochrony granic, można 
wyróżnić ich cztery  główne rodzaje. Należą do nich16:
•	zagwarantowanie trwałego pokoju, a także właściwego poziomu bezpie-

czeństwa międzynarodowego;
•	zwalczanie głodu, ubóstwa oraz chorób;
•	stopniowe kurczenie się zasobów naturalnych (zwłaszcza energetycznych) 

i ochrona środowiska naturalnego;
•	uregulowanie, a raczej szybkie rozwiązanie nierówności zarówno w kwe-

stiach ekonomicznych, jak też gospodarczych.
Na zakończenie warto zaznaczyć, że ochrona granic bezsprzecznie sta-

nowi jedną z fundamentalnych funkcji każdego państwa. Jej nierozerwalność 
jest istotnym determinantem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz 
suwerenności kraju. Generalnie uznaje się, iż  efektownie strzeżona granica jest 
postrzegana przez społeczeństwo jako przejaw sprawności i siły państwa, a także 
świadectwo bezpieczeństwa jego obywateli. Ochrona granic państwowych obej-
muje bowiem szereg czynności realizowanych zarówno w kraju, jak i poza jego 
obrębem przez organy konstytucyjne. Działania te nakierowane są na zachowanie 
suwerenności i ładu konstytucyjnego oraz przeciwdziałanie różnorodnym zjawi-
skom ograniczającym jego rozwój17.

Podsumowując, można sformułować stwierdzenie, iż współczesne bezpie-
czeństwo zależne jest od szeregu czynników. Ma charakter nie tylko wojskowy, 
ponieważ odnosi się przede wszystkim do zwalczania terroryzmu, umacniania 
gospodarki, likwidowania zorganizowanej przestępczości czy też zapobiegania 
zjawisku nielegalnej migracji. Co niemniej istotne, zagwarantowanie odpowied-
niego poziomu bezpieczeństwa nie stanowi zadania jednego państwa, gdyż bez 
współdziałania różnorakich resortów odrębnych krajów oraz wymiany informacji 
między policją i służbami bezpieczeństwa nie da się skutecznie przeciwdziałać 
aktualnym zagrożeniom oraz wyzwaniom związanym z ochroną granic18.

16  C. Marcinkowski, zagrożenia i wyzwania transgranicznego bezpieczeństwa współczesne-
go świata, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne” 2011, nr 8, s. 136.

17  R. K. Jakubczak (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcz-
nik dla studentek i studentów, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2003, s. 381.

18  M. Pala, wyzwania i zagrożenia dla środowiska bezpieczeństwa europejskiego, „Doctri-
na. Studia Społeczno-Polityczne” 2015, nr 12, s. 254.
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1.2. Charakterystyka podstawowych pojęć dotyczących prze-
stępczości transgranicznej
Przełom XX i XXI wieku wywołał wiele przekształceń, także tych nawią-
zujących do wzajemnych powiązań i zależności państw. Aktualnie dużego 
znaczenia nabierają w szczególności transgraniczne, a nawet transnarodowe 
relacje. Należy jednak zaakcentować, iż globalizacja, która powszechnie 
uznawana jest za pozytywny symbol współczesności, nie pomija również 
zjawisk patologicznych, wśród których wyszczególnić można na przykład 
przestępczość zorganizowaną19.

Dokonując charakterystyki podstawowych pojęć dotyczących bezprawia 
transgranicznego, warto przytoczyć definicję przestępstwa. Przestępstwem 
określa się czyn (działanie bądź zaniechanie działania) człowieka, niedozwo-
lony przez określoną ustawę pod groźbą kary jako występek albo zbrodnia, 
który zawiniony może być umyślnie lub nieumyślnie, a także jest powszech-
nie szkodliwy w stopniu wyższym aniżeli znikomy20.

Nie ulega wątpliwości, iż każda przestępczość (indywidualna, zbiorowa 
lub zorganizowana) stanowi w dzisiejszych czasach jeden z najpoważniej-
szych problemów współczesnych państw. Za najbardziej niebezpieczny jej 
typ uznaje się międzynarodową przestępczość zorganizowaną, która zagraża 
po pierwsze niezakłóconej działalności państwa, a po drugie normalnemu 
funkcjonowaniu społeczeństwa21.

Przestępczość zorganizowana jest zjawiskiem kryminalnym, występu-
jącym w skali międzynarodowej. Swym zasięgiem obejmuje ona zestaw 
wybranych przestępstw, a także złożoną postać zachowań o charakterze 
aspołecznym. Stanowi zjawisko znane od dawna, na przestrzeni lat pojawiało 
się bowiem w wielu krajach w różnorakiej formie, natomiast obszarem jej 
wpływów były wybrane sfery życia społeczno-ekonomicznego. Uczestnicy 
grupy przestępczej nierzadko działają z dwóch powodów – chęci zysku bądź 
też żądzy władzy, najczęściej przez dłuższy czas. Charakteryzując zorganizo-
waną grupę przestępczą, należy wskazać, iż jest ona niezwykle hermetyczna, 
poddana kontroli oraz zdyscyplinowana. Poza tym wykorzystuje przemoc 
albo odrębne środki przymusu bezpośredniego oraz pośredniego, a także 

19  T. Bąk, bezpieczeństwo transgraniczne Polski, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficer-
skiej Wojsk Lądowych” 2011, nr 3 (161), s. 88.

20  L. Gardocki, Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym, „An-
nales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2013, nr 2, s. 30.

21  T. R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2011, s. 27.
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dąży do wywierania wpływu na sądy, polityków, media bądź organy ścigania. 
Często realizuje także działalność w skali międzynarodowej22.

Za obszar najbardziej narażony na oddziaływanie przestępczości 
zorganizowanej uważa się kontynent europejski. Zagrożenia w obrębie 
bezpieczeństwa, powstałe na skutek poszerzenia Unii Europejskiej o nowe 
państwa, a także wdrożenie jednolitego rynku wewnętrznego, mogą pro-
centować niekontrolowanym obiegiem ludności oraz towarów, kreując 
międzynarodowe zagrożenie bazujące na usprawnieniu scalania się grup 
przestępczych. Tak więc ekspansja istniejącej ponad granicami państw 
działalności przestępczej stanowi rezultat zwiększonej mobilności ludzi, 
determinowanej głównie przez otwieranie granic państwowych, a także stale 
pogłębiającej się integracji gospodarczej23.

Wobec powyższego nie tylko Polska, ale też pozostałe kraje należące 
do Unii Europejskiej stają przed istotnymi zadaniami i wyzwaniami, które 
wynikają z otwarcia granic. Oprócz tego przekształcenia oraz transfor-
macje ustrojowe spowodowały, że szereg państw musiał dopasować swoje 
funkcjonowanie, a także obowiązujące prawo do stale zmieniającej się 
sytuacji. Zaczęto zwracać uwagę przede wszystkim na destabilizujące 
rezultaty spowodowane migracją ludności oraz na problematykę ada-
ptacji społecznej i politykę wielokulturowości. Aktualnie działalność 
organizacji przestępczych oraz poszerzanie stref ich oddziaływań bywają 
w dużej mierze uzależnione w szczególności od sytuacji, jaka panuje na 
terytorium określonego kraju. Odnosi się zatem do kwestii powiązanych 
zwłaszcza z warunkami24:
•	politycznymi;
•	społecznymi;
•	ekonomicznymi.

Ponadnarodowa przestępczość zorganizowana przybiera niezwykle zróż-
nicowaną postać. Niejednolite są bowiem zarówno jej przejawy, jak również 
rozmiary na terenie określonych państw czy też regionów. Analizowana 
forma przestępczości określana jest mianem bardzo dynamicznego zjawiska, 
nienadającego się równocześnie do jednoznacznego scharakteryzowania. 
Można zatem stwierdzić, iż trudno jest fachowo oraz kompleksowo osądzić 

22  P. Kuzior, transgraniczna przestępczość zorganizowana – asymetryczne zagrożenie, 
„Prawo Europejskie w Praktyce” 2008, Nr 12, s. 39.

23  W. C. Gilmore, Brudne pieniądze. Metody przeciwdziałania praniu pieniędzy, 
Warszawa 1999, s. 16.

24  M. wódka, międzynarodowa przestępczość zorganizowana – typologia, charakterystyka 
i zwalczanie, „O Bezpieczeństwie i Obronności” 2015, nr 2, s. 151.
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przestrzeń jej oddziaływania nie tylko na bezpieczeństwo państw, ale też 
całego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego25.

Pomimo przeszkód w ocenie wpływu zorganizowanych grup prze-
stępczych na bezpieczeństwo można wyróżnić dwie sfery tegoż zjawiska. 
Pierwsza nawiązuje do realizowania przez nie zakazanej działalności. Ważna 
dla skali tego oddziaływania jest jednocześnie okoliczność, która powoduje, 
że z jednej strony czynności grup przestępczych skupiają się na wykonywa-
niu czynów bezprawnych o znacznym ciężarze gatunkowym, zaś z drugiej 
intensyfikują rozmiary zjawisk zaliczanych do tak zwanych patologii społecz-
nych. Rezultat powyższych rozważań stanowi zawsze mniejsza albo większa 
szkoda bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, wywołana zamachem 
na interes chroniony przez uregulowania prawne i jego bezpośrednimi kon-
sekwencjami26.

Znacznie groźniejsze dla systemu bezpieczeństwa państw są z kolei 
długookresowe skutki czynnych działań ponadnarodowej przestępczości 
zorganizowanej. Ich źródeł powinno się upatrywać w tak zwanym ponownym 
oddziaływaniu grup przestępczych. Uwzględniając to, iż w rezultacie bez-
prawnych procederów zorganizowane grupy przestępcze uzyskują określone 
korzyści o charakterze materialnym, trzeba przyjąć również, że pozyskany 
przez nie kapitał wykorzystywany jest w ramach oddziaływania na warunki 
panujące w poszczególnych krajach, a w efekcie także na poziom ich bezpie-
czeństwa. Wspomniane środki finansowe mogą więc służyć na przykład27: 
•	podnoszeniu przez grupy przestępcze skuteczności swoich działań, na 

przykład w ramach zakupu lepszej broni czy odrębnego sprzętu tech-
nicznego, a także opłacenie wyspecjalizowanych doradców;
•	zaburzaniu politycznej sytuacji państwa poprzez spadek poziomu za-

ufania obywateli do polityków oraz organów państwa, determinowany 
zarówno korupcją, jak i brakiem efektywności w aspekcie zwalczania 
przestępczości;
•	wykreowaniu parasola ochronnego w ramach korumpowania urzęd-

ników oraz funkcjonariuszy aparatu ścigania;

25  A. Wawrzusiszyn, wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Wydaw-
nictwo Difin, Warszawa 2012, s. 126.

26  K. Wątorek, wybrane obszary asymetrycznego zagrożenia transgraniczną przestępczością 
zorganizowaną, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2017, s. 30-31.

27  K. Wątorek, wybrane obszary asymetrycznego… op. cit., s. 31.
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•	destabilizacji sytuacji gospodarczej państwa przez wzrost konsupmcji, 
a także przez inflacjię wywołaną pojawieniem się nielegalnych środ-
ków finansowych.
Za fundamentalne determinanty, które przesądzają o intensyfikacji dzia-

łań przekraczających granice państw zorganizowanych grup przestępczych, 
uważa się stale ewoluujące technologie zarówno w sferze elektroniki, jak 
również informatyki, innowacyjne systemy bankowe, a także mobilność grup 
przestępczych. Dynamika czynności przez nie podejmowanych jest duża oraz 
wykazuje predyspozycje do coraz większego przyspieszania. Z uwagi na ten 
fakt, można spodziewać się też wdrażania nowych technik przestępczych, 
gdyż opisywane grupy nieustannie się unowocześniają, a także elastycznie 
dopasowują swe struktury do zmiennych warunków otoczenia. W omawia-
nym aspekcie ważne jest także to, że zróżnicowanie metod działania może 
być determinowane przez specyfikę regionu albo kraju, na terenie którego 
grupy przestępcze wykonują swoją działalność. Szybko zachodzące procesy 
kształtują zatem nowe możliwości również dla działania przestępczego. 
Ponadto, zorganizowane grupy przestępcze wyróżniają się pewnym stopniem 
specjalizacji, skupiając się często nie na ilości popełnionych przestępstw, 
lecz na ich jakości28.

Reasumując, w niedalekiej przyszłości należy się przygotować na dalszą 
ekspansję międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Kwestia ta bez 
wątpienia przyczyni się do wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa państw Unii 
Europejskiej. Skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku zależne jest jednak 
od współpracy w tej sferze. Sukces da się bowiem osiągnąć jedynie wtedy, 
kiedy wszystkie państwa zaangażują się w takim samym stopniu.

1.3. Dynamika przestępstw transgranicznych w Polsce
Na wstępie warto wskazać, iż na terytorium Polski, tak jak i innych krajów 
Unii Europejskiej, występują przestępstwa o charakterze transgranicznym. 
W celu ukazania dynamiki analizowanych rodzajów przestępstw, doko-
nano przeglądu raportów ujawnionych przez Straż Graniczną. Za punkt 
wyjścia uznano dane statystyczne Straży Granicznej, będącej formacją 
powołaną zarówno do ochrony granicy państwowej, a także kontroli ruchu 
granicznego. Warto zaznaczyć, iż do zasadniczych zadań tej formacji należy 
w szczególności rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie różnych 
przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców29.

28  M. Wódka, międzynarodowa przestępczość zorganizowana… op. cit., s. 152.
29  Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży granicznej (Dz.U. 2020, poz. 305).







Tomasz Gorzkowicz

74

2. Metodologia badań własnych

2.1. Rola podmiotów zwalczających i przeciwdziałających prze-
stępczości transgranicznej w strukturze bezpieczeństwa kraju
Rozpatrzenie kwestii, które odnoszą się do roli podmiotów zwalczających 
i przeciwdziałających przestępczości związanej z przekraczaniem granic 
państw w systemie bezpieczeństwa kraju wydaje się zasadne, gdyż aktu-
alna ekspansja stosunków społeczno-gospodarczych na terenie Europy 
w zdecydowany sposób oddziałuje na formowanie się nowej struktury 
przestępczości. Ma to związek z postępującą integracją w różnorodnych 
sferach życia społecznego. Oprócz tego, znoszenie naturalnych barier nie 
tylko stanowi okazję do rozwoju gospodarczego, ale także jest doskonałym 
podłożem dla przestępczości zorganizowanej. Obecnie, bardziej niż kie-
dykolwiek wcześniej, przestępcy umiejętnie czerpią bowiem korzyści ze 
zdolności wykorzystywania nowych możliwości w aspekcie przemieszczania 
się, wymiany oraz łączności. Jednocześnie obserwuje się sytuację, w której na 
organy ścigania nierzadko nakładane są różnorakie obciążenia prawne czy 
też administracyjne, będące swoistą przeszkodą dla ich normalnej działal-
ności. Można więc sformułować stwierdzenie, że zasada otwartości granic, 
swobody przepływu zarówno osób, kapitału, jak również towarów bądź 
usług sprawiła, iż wspólna przestrzeń gospodarczo-społeczna postrzegana 
jest współcześnie jako miejsce wprost idealne dla przestępców30.

Funkcjonowanie podmiotów zwalczających i przeciwdziałających 
przestępczości ponadnarodowej oparte jest na filarze systemu bezpieczeń-
stwa narodowego. Należy jednak w tym miejscu wskazać, że w strukturze 
bezpieczeństwa narodowego wszystkich nowoczesnych państw kluczowe 
znaczenie ma bezpieczeństwo wewnętrzne. Taka sytuacja ma miejsce, ponie-
waż nawiązuje ono do takich kategorii bezpieczeństwa, jak bezpieczeństwo 
ekonomiczne, polityczne, militarne, publiczne, informacyjne, ekologiczne, 
społeczne, kulturowe, a także religijne. Kategorie te są fundamentalnymi 
elementami struktury bezpieczeństwa narodowego, stanowią fundament 
racjonalnego funkcjonowania każdego państwa w dzisiejszym dynamicznie 
zmieniającym się świecie31.

30  P. Bryksa (red.), wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego unii europej-
skiej. Szanse i zagrożenia dla Polski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2008, s. 8.

31  W. Pokruszyński, bezpieczeństwo. teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Go-
spodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2012, s. 150.
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Ochrona granicy państwowej, czyli główne zadanie organów zwalcza-
jących i przeciwdziałających przestępczość o charakterze transgranicznym, 
stanowi niezwykle ważne narzędzie służące do zapewnienia spójności oraz 
integralności nie tylko terytorialnej, ale też ekonomicznej i społecznej. W tak 
ujmowanym kontekście ochrona granicy państwowej jest integralnym skład-
nikiem tworzącym system bezpieczeństwa państwa. Ma on na celu właściwe 
przygotowanie oraz spożytkowanie sił i środków, będących we władaniu danego 
państwa, do przeciwdziałania różnorodnym zagrożeniom, które godzą  zarówno 
w przetrwanie narodu oraz państwa, jego integralność terytorialną, suweren-
ność i niezależność polityczną, jak również sprawną działalność szeregu ważnych 
instytucji państwa, a także rozwój społeczno-gospodarczy33.

W celu realizowania czynności w obrębie bezpieczeństwa państwa 
po pierwsze w sferze wewnętrznej, a po drugie zewnętrznej, niezbędne 
są odpowiednie instytucje oraz organy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
iż w strukturze bezpieczeństwa narodowego nie bez przyczyny zostało 
wyróżnione bezpieczeństwo wewnętrzne, stanowiące podstawową część 
ogółu bezpieczeństwa państwa. To właśnie bezpieczeństwo wewnętrzne, 
w swej istocie, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem konstytucji, bytu 
narodowego, suwerenności, spokoju społecznego oraz wolności i praw 
człowieka. Można więc rzec, że bezpieczeństwo wewnętrzne gwarantuje 
zarówno trwanie, przetrwanie, jak również rozwój jednostki oraz poszcze-
gólnych grup społecznych na terenie określonego państwa34.

Zasadnicze czynności w obszarze odnoszącym się do zapewnienia nie-
naruszalności oraz bezpieczeństwa granic na terytorium Polski wykonują 
przede wszystkim Straż Graniczna, Urząd do Spraw Cudzoziemców, a także 
Siły Zbrojne RP. Wśród zadań realizowanych przez przywołane powyżej 
służby oraz organy można rozróżnić35:
•	ochronę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko przed niele-

galnym przepływem osób czy towarów, ale również wprowadzaniem 
na jej teren substancji czy materiałów niebezpiecznych i szkodliwych;
•	organizowanie oraz wykonywanie kontroli ruchu granicznego 

tak, aby zapewnić płynność ruchu w okolicach granic, skutecznie 
zwalczać przestępczość międzynarodową, a także inne przejawy 
przestępczości odbywającej się z czynnym udziałem cudzoziemców;

33  Strategia rozwoju Systemu bezpieczeństwa narodowego rzeczypospolitej Polskiej 2022, s. 13.
34  W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo. Teoria i… op. cit., s. 150.
35  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 37.
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•	ochronę obszaru celnego Unii Europejskiej, włącznie ze zgodnością 
z prawem przywozu oraz wywozu towarów;
•	ochronę polskiej przestrzeni powietrznej;
•	utrzymanie przejść granicznych;
•	regulację, a także kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w kra-

ju oraz warunków ich zatrudnienia;
•	realizowanie akcji o charakterze ratunkowym w obrębie morskiego 

odcinka granicy państwowej.
Bezpieczeństwo wewnętrzne, będące składnikiem bezpieczeństwa 

narodowego, jest zatem nierozerwalnie powiązane ze sprawnym funkcjo-
nowaniem oraz rozwojem nie tylko państwa, ale także zamieszkującego je 
społeczeństwa. Działania wykonywane w ramach zapobiegania i przeciw-
działania zagrożeniom odbywają się między innymi w ramach systemu 
nakierowanego na ochronę granicy państwowej. Jego głównym zadaniem jest 
zagwarantowanie nienaruszalności oraz bezpieczeństwa granic. Podejmo-
wanie i realizowanie zadań w tej sferze zostało zatem powierzone organom 
i instytucjom, które mają charakter wyspecjalizowanych jednostek36. Należy 
wskazać również, iż kompleksowa ochrona granicy państwowej cechuje 
się wieloaspektowością, złożonością i przez to wymaga ścisłej współpracy 
po pierwsze z instytucjami współodpowiedzialnymi za kwestie związane 
z ochroną granicy państwowej, a po drugie z odrębnymi podmiotami 
należącymi do systemu bezpieczeństwa narodowego.

Podsumowując rozważania bazujące na ukazaniu roli podmiotów zwal-
czających i przeciwdziałających przestępczości istniejącej ponad granicami 
w strukturze bezpieczeństwa kraju, należy przyjąć, iż mają one w tej kwestii 
szczególne znaczenie. Za sprawą właściwego oraz skutecznego wykony-
wania przez określone organy powierzanych im zadań i obowiązków 
zmniejsza się bowiem ilość zagrożeń wynikających z niedostatecznej 
ochrony granic. Kwestia ta ma fundamentalne znaczenie w dzisiejszym 
świecie, gdzie stale pojawiają się ich nowe typy i odmiany zagrożeń, 
mające związek między innymi z globalizacją i postępem technologicz-
nym. Na zakończenie warto zaznaczyć, iż jedynie efektywna i trwała 
walka z różnorakimi zagrożeniami wobec bezpieczeństwa wewnętrznego, 
które powoduje przestępczość o charakterze transgranicznym, pozwoli 
uchronić interesy państwa i jego szeroko pojęte bezpieczeństwo na wielu 
płaszczyznach.

36  B. Mróz, System ochrony granicy… op. cit., s. 307.
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2.2. Cele oraz ogólna problematyka pracy
Podmioty zwalczające i przeciwdziałające przestępczości transgranicznej 
jako ważne ogniwa systemu ochrony granic są jednymi z nieodłącz-
nych elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, stanowiącego 
równocześnie element systemu bezpieczeństwa narodowego w Polsce. 
Przez wzgląd na istotność tej tematyki podjęto próbę opracowania pracy 
dyplomowej nawiązującej do omawianego zagadnienia.

Za początkowy etap badania naukowego uznaje się sprecyzowanie 
zarówno przedmiotu, jak również celu badań. Pojęcie przedmiotu badań 
można zinterpretować jako zadanie, które jest podejmowane przez bada-
cza w sytuacji, gdy zdaje on sobie sprawę, iż zrealizowanie badań jest 
konieczne do pozyskania wiedzy w obrębie wyszczególnionego fragmentu 
rzeczywistości37.

Przedmiotem pracy jest przedstawienie sposobów działania organów 
zwalczających i przeciwdziałających przestępczości transgranicznej w Polsce 
oraz analiza ich głównych zadań.

Celem niniejszej pracy jest nie tylko wskazanie, ale również przeanalizo-
wanie organizacji oraz zadań organów zwalczających i przeciwdziałających 
przestępczości transgranicznej w Polsce.

Należy zaznaczyć, iż każde przeprowadzane badanie jest świadome oraz 
celowe. Cel pracy można scharakteryzować jako pożądany, a także przewidywany 
stan rzeczy, który dana jednostka pragnie osiągnąć w ramach podejmowanych 
przez siebie działań. Innymi słowy można rzec, że jest to przestrzeń, do której 
jednostka zmierza bądź końcowy rezultat, jaki badacz chce osiągnąć podczas 
postępowania badawczego38.

Za następny etap procesu badawczego uznać należy sformułowanie problemu 
głównego, a także wywodzących się z niego problemów szczegółowych. Problem 
badawczy można scharakteryzować jako pytanie, na które badacz poszukuje 
odpowiedzi w ramach podjęcia oraz realizowania procesu badawczego39.

Problem badawczy, na który ma udzielić odpowiedzi to opracowanie, 
koncentrujące się wokół następującego pytania głównego: Jak są zorganizo-
wane organy zwalczające i przeciwdziałające przestępczości transgranicznej 
w Polsce oraz jakie są ich podstawowe zadania?

37  T. Pilch, zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2001, s. 26.
38  A. W. Maszke, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 20.
39  M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 1999, s. 51. 
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Problem badawczy ujęto w następujące pytania badawcze, na które odpo-
wiadają poszczególne rozdziały pracy dyplomowej:

• Jak kształtuje się współczesne środowisko bezpieczeństwa o charakterze 
transgranicznym?

• Jaka jest rola podmiotów zwalczających i przeciwdziałających prze-
stępczości transgranicznej w strukturze bezpieczeństwa kraju?

• Jakie jest znaczenie i priorytety organów odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo transgraniczne w Polsce?

2.3. Hipotezy i założenia badawcze
Z właściwie nakreślonego problemu badawczego powinna konkretnie 
wynikać hipoteza badawcza. Hipoteza, tłumacząc z języka greckiego hypo-
thesis, oznacza w dosłownym przekładzie podkład albo przypuszczenie. To 
ostatnie znaczenie w pewnym stopniu określa rolę hipotez w sferze odno-
szącej się do pracy dyplomowej. Hipoteza stanowi naukowe przypuszczenie 
na temat obecności (istnienia) danego zjawiska lub jego wielkości, a także 
częstotliwości, jego nawiązania do odrębnych zjawisk oraz zależności pewnych 
zjawisk względem innych bądź też związku pojęć czy wielkości pojęciowych, 
posiadających ustalone znaczenie40.

Warto w tym miejscu zaznaczyć również, iż odpowiednio sformułowana 
hipoteza odpowiada kilku następującym warunkom41:
•	nakierowuje podjęty wysiłek badawczy;
•	nawiązuje do znanych faktów z określonej dziedziny naukowej;
•	stanowi wysoce prawdopodobne zdanie;
•	cechuje się ograniczonym zasięgiem;
•	jest możliwa do zweryfikowania;
•	odnosi się do istotnych dla nauki wydarzeń oraz ma teorio twórczą 

moc;
•	jest jednoznaczna, a także wystarczająco szczegółowo sformułowana,
•	wyjaśnia w dostateczny sposób znane już fakty oraz zależności przy-

czynowo skutkowe.
Za hipotezę naukową (roboczą) przyjęto przypuszczenie: należy sądzić, 

że organy zwalczające i przeciwdziałające przestępczości transgranicznej 
odgrywają bardzo istotną rolę w systemie bezpieczeństwa, zarówno w ramach 

40  W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo. Teoria i…op. cit., s. 252.
41  J. Gnitecki, wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych,, Wydawnic-

two Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 326.
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realizowania powierzonych zadań, jak również pełnionych funkcji. Zatem 
istnieje duży związek między bezpieczeństwem obywateli i kraju a ochroną 
granic państwowych.

Do poszczególnych etapów procesu badawczego należy także wykorzy-
stanie właściwej metody badawczej. Za metodę badań należy uznać zestaw 
teoretycznie uzasadnionych zabiegów zarówno koncepcyjnych, jak i instru-
mentalnych, które znajdują uzasadnienie w oparciu o doktrynę i obejmują 
ogół procesu badawczego, nakierowanego na rozwiązanie przez badacza 
jakiegoś konkretnego problemu naukowego42.

W pracy zastosowano metodę badawczą polegającą na krytycznej ana-
lizie piśmiennictwa. Wspomaga ona wykorzystywanie wiedzy, która została 
dzięki niej nie tylko zanalizowana, oceniona, ale też zsyntetyzowana.

Metoda analizy oraz krytyki piśmiennictwa opiera się na zobrazowa-
niu oryginalności wyszczególnionej do badania sytuacji problemowej, 
a także celowości analizowania wybranej problematyki. Bazuje na dzia-
łaniach nakierowanych na weryfikację tego, co istnieje już z doboru 
literatury i udowodnieniu potrzeby zbadania nieznanych dotąd hipotez43.

Wśród celów oraz funkcji metody analizy i krytyki piśmiennictwa można 
wyróżnić44:
•	opis, a także ocenę dotychczas opracowanej wiedzy na objęty bada-

niem temat;
•	uporządkowanie otrzymanej wiedzy, głównie w ramach kategoryzacji, 

co w rezultacie stwarza możliwość odkrycia niedostrzeżonych dotąd 
relacji, prawidłowości, faktów czy zjawisk;
•	eksplorowanie luk poznawczych, a także obszarów niezbadanych;
•	identyfikację coraz to nowszych kierunków badawczych;

Za wynik opisywanej metody badawczej uznaje się przedstawienie 
zarówno związków, różnic, jak i zależności badanego obszaru tematycznego 
z istniejącym już stanem wiedzy w tymże obszarze, a także ukazanie warto-
ści wybranego tematu w aspekcie pogłębiania zdobytej dotychczas wiedzy.

42  T. Plich, zasady badań… op. cit., s. 71.
43  J. Apanowicz, metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace 

habilitacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005, s. 69.
44  A. Mróz-Jagiełło, A. Wolanin, Metoda analizy i krytyki dokumentów w naukach o bez-

pieczeństwie, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony 
Narodowej” 2013, nr 2(6), s. 115.
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Znaczenie i priorytety organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo transgraniczne w Polsce

3.1. Organizacja i zadania organów odpowiedzialnych za zwal-
czanie i przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej w Polsce
Na wstępie należy wskazać, że w dzisiejszym świecie można doszukać się 
różnych zagrożeń bezpieczeństwa, a także zaobserwować ich dynamiczną 
ewolucję. Spośród katalogu licznych niebezpieczeństw za najbardziej dotkliwe 
uważa się po pierwsze ataki o charakterze terrorystycznym, a po drugie 
elastyczną i trudną do rozpoznania zorganizowaną przestępczość ponad-
narodową. Przytoczone powyżej zagrożenia nie tylko zakłócają sprawną 
działalność instytucji państwowych, ale również w negatywny sposób wpły-
wają na poziom bezpieczeństwa obywateli czy też szeroko pojęty porządek 
społeczny. Z uwagi na intensyfikację konfliktów międzynarodowych nieustan-
nie rośnie potrzeba umacniania potencjału organów i służb, które zajmują 
się minimalizowaniem albo też całkowitym zwalczaniem zagrożeń oddzia-
łujących na obszar bezpieczeństwa ponadnarodowego45.

Odnosząc się do tematyki niniejszego podrozdziału warto zaznaczyć, iż 
podstawowe czynności w sferze nawiązującej do zagwarantowania nienaru-
szalności i bezpieczeństwa granic na terenie Polski realizują46:
•	Straż Graniczna;
•	Urząd do Spraw Cudzoziemców;
•	Siły Zbrojne RP.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż wyszczególnione służby swymi zada-
niami oraz priorytetami formują system bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa, a oprócz tego biorą czynny udział w ponadnarodowym współ-
działaniu na rzecz zarówno zwalczania przestępczości zorganizowanej, 
jak również wszelkich znamion i cech wyróżniających współczesne formy 
terroryzmu.

Straż Graniczna stanowi jednolitą, uzbrojoną oraz umundurowaną for-
mację, której zadaniem jest obrona granicy państwowej, kontrolowanie ruchu 
granicznego, a także zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. 

45  M. Maciejewska, A. Piffer, rola straży granicznej w zakresie zwalczania między-
narodowego terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, „Zeszyty Naukowe Ruchu 
Studenckiego” 2016, nr 2, s. 19.

46  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 37.
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Wśród zasadniczych zadań Straży Granicznej można wyodrębnić między 
innymi47:
•	ochronę granicy państwowej zarówno na lądzie, jak i wodach mor-

skich;
•	organizowanie oraz kontrolowanie ruchu granicznego;
•	wystawianie zezwoleń umożliwiających przekraczanie granicy pań-

stwowej, włącznie z przydzielaniem wiz;
•	rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie przestępstw, a także 

różnych wykroczeń i ściganie ich sprawców;
•	zapobieganie oraz przeciwdziałanie nielegalnej migracji;
•	zagwarantowanie bezpieczeństwa w aspekcie komunikacji międzyna-

rodowej oraz porządku publicznego w obrębie terytorialnym przejścia 
granicznego i sferze nadgranicznej;
•	realizowanie czynności związanych z kontrolą bezpieczeństwa, w szcze-

gólności w środkach transportu należących do komunikacji ponadnaro-
dowej, w zasięgu terytorialnym zarówno drogowego, morskiego, jak i ko-
lejowego czy rzecznego przejścia granicznego, a także na terenie portów 
lotniczych na podstawie reguł sprecyzowanych w przepisach odnoszą-
cych się do ochrony lotnictwa cywilnego;
•	zagwarantowanie bezpieczeństwa w statkach powietrznych, które 

świadczą przewóz lotniczy pasażerów; 
•	rozlokowywanie oraz utrzymywanie znaków granicznych, a także two-

rzenie, aktualizowanie i przechowywanie granicznej dokumentacji 
kartograficznej czy też geodezyjnej;
•	ochranianie nienaruszalności urządzeń oraz znaków potrzebnych do 

obrony granicy państwowej;
•	przetwarzanie danych, włącznie z informacjami osobowymi, z obszaru 

nie tylko ochrony granicy państwowej, ale i strefy obejmującej kontro-
lę ruchu granicznego oraz zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej 
migracji oraz późniejsze udostępnianie danych sądom i prokuratorom 
bądź organom administracji publicznej czy odrębnym organom pań-
stwowym, które są uprawnione do ich otrzymania w oparciu o inne 
ustawy, w zakresie koniecznym do realizowania ich czynności;
•	nadzorowanie poziomu eksploatowania polskich obszarów morskich, 

a także kontrolowanie przestrzegania przez statki zasad i przepisów, 
które obowiązują na tychże obszarach;

47  Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży granicznej (Dz. U. 2020, poz. 305).
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•	ochronę granicy w obszarze przestrzeni powietrznej Rzeczypospoli-
tej Polskiej za sprawą prowadzenia obserwacji statków powietrznych 
oraz innych obiektów latających, które przelatują poprzez granicę pań-
stwową na nieznacznych wysokościach i informowanie na temat tych 
przelotów odpowiednich jednostek Sił Powietrznych Rzeczypospolitej 
Polskiej;
•	przeciwdziałanie transportowaniu bez posiadania zezwolenia potrzeb-

nego w myśl innych przepisów poprzez granicę państwową zarówno 
różnorakich odpadów, szkodliwych substancji chemicznych czy też 
materiałów jądrowych oraz promieniotwórczych, jak i zanieczyszcza-
niu wód granicznych;
•	przeciwdziałanie przemieszczaniu bez władania zezwoleniem koniecz-

nym w myśl innych przepisów poprzez granicę państwową substan-
cji psychotropowych bądź środków odurzających i broni, materiałów 
wybuchowych, amunicji oraz prekursorów materiałów wybuchowych, 
które podlegają ograniczeniom;
•	wykonywanie kontroli, odnoszącej się do legalności świadczenia pra-

cy przez cudzoziemców, a także prowadzenia przez nich działalności 
gospodarczej oraz powierzania wykonywania pracy osobom z innego 
kraju;
•	realizowanie różnych innych działań, które są precyzyjnie ujęte w od-

rębnych aktach prawnych.
Warto w tym miejscu wskazać również, iż Straż Graniczna realizuje 

swą misję wedle założeń zawartych w „Koncepcji funkcjonowania Straży 
Granicznej w latach 2016-2022”, w znacznej części stanowiącej pewnego 
rodzaju kontynuację przekształceń zapoczątkowanych w ramach wdrożenia 
zapisów „Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015”. 
Należy zaznaczyć, że wspomniana kontynuacja na przemian obejmuje mię-
dzy innymi kwestie związane z48:
•	przemianowaniem formacji w główną polską służbę do spraw migracji;
•	odsunięciem infrastruktury od wewnętrznej linii granicznej w głąb 

kraju;
•	przystosowaniem Straży Granicznej do wykonywania czynności okre-

ślonych w ramach warunków wynikających z włączenia Polski do stre-
fy Schengen.

48  K. Świderski, współpraca formacji mundurowych w utrzymaniu bezpieczeństwa trans-
granicznego Polski, „Wschodnioznawstwo” 2018, nr 12, s. 136.
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Opierając się na przywołanym powyżej dokumencie, za misję Straży 
Granicznej powinno się uznać zagwarantowanie możliwie jak najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa granicy państwowej, która stanowi naturalną gra-
nicę zewnętrzną Unii Europejskiej, a także czynny udział w wykonywaniu 
polityki migracyjnej państwa. Fundamentalny cel działalności opisywanej 
formacji w latach 2016-2022 stanowi po pierwsze zagwarantowanie wyso-
kiego stopnia ochrony poszczególnych odcinków granicy zewnętrznej Unii 
Europejskiej, a po drugie poszerzenie oraz utrzymanie oczekiwanej efek-
tywności w sferze zwalczania przestępczości przekraczającej granice państw. 
Niezwykle istotną kwestią w omawianym zakresie tematycznym jest też nie 
tylko rozwijanie, ale też systematyczne umacnianie współpracy z krajowymi 
i zagranicznymi podmiotami49.

Nie można zapominać, że działania w obszarze migracji realizuje również 
współdziałająca ze Strażą Graniczną instytucja Urzędu do Spraw Cudzo-
ziemców. Koordynuje ona wszystkie czynności składające się na przyjęcie 
na terenie Polski cudzoziemców, a także podejmuje decyzje odnośnie do 
udzielenia im ochrony międzynarodowej bądź też odmawiania im przyzna-
nia statusu uchodźcy. Urząd zajmujący się sprawami cudzoziemców należy 
do urzędu administracji rządowej, za sprawą którego swe zadania realizuje 
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który jest zasadniczym organem 
administracji rządowej, odpowiednim w sprawach dotyczących50:
•	wstępu cudzoziemców na teren Rzeczypospolitej Polskiej, a także prze-

jazdu przez ten obszar, pobytu na nim oraz wyjazdu z jego granic;
•	przyznawania statusu uchodźcy i oferowania cudzoziemcom azylu;
•	zapewniania ochrony czasowej i udzielania ochrony o charakterze 

uzupełniającym.
Wobec powyższego można stwierdzić, że kluczowym organem pań-

stwa, wykorzystywanym do ochrony granicy państwowej Polski, jest Straż 
Graniczna. Jednakże, w aspekcie tejże ochrony, wspierają ją różnorodne 
instytucje państwowe, na przykład Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dlatego w obszarze ochrony granicy powietrznej główne obowiązki spra-
wują Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast ochrona granicy 

49  Koncepcja funkcjonowania Straży granicznej na lata 2016-2022, Komenda Główna Stra-
ży Granicznej, Warszawa 2015, s. 12.

50  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2019, poz. 1666).
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morskiej umacniana jest zasobami Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej51.

Szczególną specyfiką cechuje się ochrona granicy państwa w przestrzeni 
morskiej. Fundamentalne czynności w tym obrębie realizuje Morski Oddział 
Straży Granicznej. Są one następstwem wykonywania ustawowych zadań, 
wśród których można wyodrębnić przede wszystkim nadzór nad eksploatacją 
polskich terenów morskich, a także przestrzeganie przez statki przepisów 
prawnych, które obowiązują na tejże sferze. Warto w tym miejscu wskazać, 
że Morski Oddział Straży Granicznej współpracuje również z Marynarką 
Wojenną w aspekcie ochrony granicy państwowej na wodach morskich. 
Wspomniana współpraca odnosi się do utrzymywania ciągłej łączności 
oraz przekazywania przez jednostki współdziałające danych dotyczących 
zwłaszcza52:
•	odkrycia przestępstw nakierowanych przeciw nienaruszalności grani-

cy państwowej;
•	znalezienia jednostek pływających, które godzą w szeroko pojęte bez-

pieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej;
•	wykrycia zarówno obcych samolotów wojskowych, jak i okrętów wo-

jennych w obrębie polskich terenów morskich;
•	dostrzeżonych sygnałów wzywania pomocy oraz awarii jednostek pły-

wających czy statków powietrznych;
•	eksploatowania polskich terenów morskich i naruszenia przez statki 

tychże obszarów;
•	zaobserwowanych nieczystości i zanieczyszczeń powierzchni na pol-

skich terenach morskich bądź w rejonach zagrażających wspomnia-
nym obszarom;
•	planowanych ćwiczeń mających odbyć się na morzu.

Niezwykle istotną funkcję w ochronie granicy państwowej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, dotyczącą przestrzeni powietrznej, wykonują Siły Zbrojne 
RP. Główne czynności w tym obrębie realizuje Dowódca Operacyjny Rodza-
jów Sił Zbrojnych wraz z organem dowodzenia obroną powietrzną, którym 
jest Centrum Operacji Powietrznych. Jeśli chodzi o ochronę powietrznej 
granicy państwowej, zajmuje się tym Dowództwo Komponentu Powietrz-
nego. Ciągłość funkcjonowania systemu obrony powietrznej gwarantuje 

51  A. Strychalski, zadania sił zbrojnych rP w systemie obronnym państwa, „Studia Bezpie-
czeństwa Narodowego” 2012, nr 3, s. 291.

52  B. Mróz, System ochrony granicy… op. cit., s. 311-312.
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w szczególności wypełnianie całodobowych dyżurów o nacechowaniu 
bojowym przez dyżurne środki oraz siły, które zobligowane są do posia-
dania zdolności do przeciwdziałania statkom powietrznym w jakikolwiek 
sposób naruszających albo granicę państwową, albo przepisy regulujące 
wykonywanie lotów w obrębie przestrzeni powietrznej RP53.

Konkretyzując powyższe rozważania, nawiązujące do organizacji i zadań 
organów odpowiedzialnych za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczo-
ści transgranicznej w Polsce, można stwierdzić, iż do walki z przejawami 
przestępczości zorganizowanej potrzebna jest po pierwsze lojalność służb, 
a po drugie szybkość przekazywania pomiędzy nimi ważnych i czułych 
danych, raportów czy poufnych informacji. Należy również dążyć do cią-
głego doskonalenia instrumentów służących do walki z międzynarodową 
przestępczością zorganizowaną, w szczególności w kwestii unifikacji prawa 
w tych państwach, które są nią dotknięte.

3.2. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju transgranicznych grup 
przestępczych 
W dzisiejszych czasach transgraniczne grupy przestępcze swym zasięgiem, 
oddziaływaniem oraz powiązaniami obejmują tereny całych państw i konty-
nentów, a czasami nawet obszar całego świata. Ich funkcjonowanie w znacznym 
stopniu przyczynia się do destrukcji gospodarczej, niszczy struktury ekono-
miczne oraz finansowe państwa, będąc pewnego rodzaju transnarodowym 
przedsiębiorstwem. Wszelkim zorganizowanym czynnościom ponadnaro-
dowych grup przestępczych przyświeca jeden kluczowy cel, tj. osiągnięcie jak 
najwyższego zysku przy jednoczesnym jak najmniejszym wkładzie własnej 
pracy i wynikających z tego kosztów. Istotne w omawianym zagadnieniu jest 
też to, że zysk daje szereg nieograniczonych możliwości, a zwłaszcza umożliwia 
osiągnięcie władzy. Warto też wspomnieć, iż wpływa on korzystnie na dzia-
łania władz odnośnie do środowiska przestępczego i tym sposobem pozwala 
na pozyskanie swoistej ochrony54.

Za jeden z zasadniczych determinantów, który decyduje o intensyfikacji 
czynności transgranicznych zorganizowanych grup przestępczych, uważa się 
liczne zmiany technologiczne w obrębie elektroniki i informatyki. Nie ulega 

53  S. Żakowski, ochrona i obrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej rzeczy-
pospolitej Polskiej – rozwiązania systemowe, https://www.infolotnicze.pl/2015/03/30/
ochrona-i-obrona-granicy-panstwowej-w-przestrzeni-powietrznej-rzeczypospolitej
-polskiej-rozwiazania-systemowe, (dostęp: 2.05.2021).

54  M. Wódka, Międzynarodowa przestępczość… op. cit., s. 152. 
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zatem wątpliwości, iż dynamika działań opisywanych grup jest duża, a oprócz 
tego wykazuje tendencje do coraz szybszego wzrostu. Z tego też względu można 
spodziewać się wdrażania nowych technik przestępczych, gdyż analizowane 
organizacje nieustannie unowocześniają oraz elastycznie dopasowują swe 
struktury do turbulentnie przekształcającego się otoczenia. Zróżnicowanie 
metod działania może warunkować między innymi specyfika regionu albo 
kraju, w którym grupy przestępcze realizują swoją działalność55.

Zarówno formy, przejawy, jak i skala aktywności zorganizowanej 
przestępczości transgranicznej na terytorium poszczególnych państw są 
niezwykle zróżnicowane. Z uwagi na ten fakt bardzo trudno jest dokonać 
oceny rozmiarów jej oddziaływania nie tylko na bezpieczeństwo państw, 
ale też całego systemu międzynarodowego. Jednakże można wyszczególnić 
dwa kluczowe obszary tego zjawiska. Pierwszy z nich stanowi  zagrożenie 
bezpieczeństwa ze strony grup przestępczych za sprawą prowadzenia przez 
nie niezgodnej z prawem działalności. Istotną rolę dla intensywności tegoż 
oddziaływania stanowi jednocześnie to, iż po pierwsze aktywność grup 
przestępczych skupiona jest na dopuszczaniu się czynów zabronionych 
o znaczącym ciężarze gatunkowym, a po drugie potęguje skalę wystę-
powania zjawisk z obrębu patologii społecznych. Rezultatem powyżej 
przytoczonych zależności jest zawsze swoisty uszczerbek bezpieczeństwa 
państwa oraz jego obywateli, zapoczątkowany określonym zamachem na 
jakieś dobro chronione prawem, a także jego bezpośrednimi konsekwen-
cjami. Warto jeszcze wskazać, iż oddziaływanie to pojawia się prawie 
natychmiast, gdy tylko dana grupa przestępcza podejmie nielegalną dzia-
łalność oraz najczęściej jest to łatwe do zidentyfikowania56.

Należy mieć jednak na uwadze, że zdecydowanie groźniejsze dla sys-
temu bezpieczeństwa państw są długookresowe skutki aktywnej działalności 
transgranicznej przestępczości zorganizowanej. Ich źródeł powinno upa-
trywać się w tak zwanym wtórnym oddziaływaniu grup przestępczych. 
Uwzględniając fakt odnoszący się do tego, iż w efekcie nielegalnej działalności 
zorganizowane ponadnarodowe grupy przestępcze osiągają szereg korzyści 
o charakterze materialnym, trzeba liczyć się z tym, że pozyskane w ten spo-
sób zasoby mogą być oraz nierzadko są wykorzystywane w celu wpływania 
i kontrolowania sytuacji poszczególnych krajów oraz ich gospodarki, czyli 

55  Ibidem, s. 152-153.
56  K. Wątorek, Wybrane obszary asymetrycznego… op. cit. s. 30-31.
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w konsekwencji wpływają również na ich bezpieczeństwo. Pozyskane dzięki 
opisywanej działalności środki finansowe mogą służyć zwłaszcza do57:
•	podnoszenia przez transgraniczne grupy przestępcze efektywności swo-

ich działań, głównie przez wzgląd na zakup lepszej broni czy odrębne-
go sprzętu technicznego, a także opłacenie profesjonalnych doradców;
•	destabilizacji politycznej państwa, objawiającej się spadkiem zaufania 

obywateli do polityków i organów państwa, wywołanej zarówno korup-
cją, jak i brakiem skuteczności w obszarze zwalczania przestępczości;
•	utworzenia parasola ochronnego w ramach korumpowania urzędni-

ków oraz funkcjonariuszy różnorodnych służb zwalczających i prze-
ciwdziałających przestępczości;
•	destabilizacji gospodarki przez wzgląd na wzrost konsumpcji oraz in-

flacji, który determinowany jest napływem N środków finansowych 
pochodzących z nielegalnego źródła.
Podsumowując rozważania nawiązujące do funkcjonowania oraz kierun-

ków rozwoju transgranicznych grup przestępczych, warto zaznaczyć, iż wraz 
z upływem czasu coraz bardziej specjalizują się one w wykonywanym proce-
derze. Oprócz tego wykazują również pewien poziom profesjonalizmu, często 
bazując nie na ilości popełnionych przestępstw, lecz na wysokim stopniu ich 
jakości. Dlatego też mniejsza liczba przestępstw, która generuje większe korzy-
ści o charakterze finansowym, staje się współczesną rzeczywistością. Coraz 
bardziej złożona aktywność przestępców, a także ich kreatywność powoduje, iż 
ich czyny są trudniejsze do wykrycia. Tak więc efektywna walka z analizowa-
nym zjawiskiem musi wiązać się z nieustannym doskonaleniem służb ścigania.

3.3. Opis wybranych przestępstw transgranicznych
Koncentrując się na opisie wybranych przestępstw transgranicznych, trzeba wska-
zać, iż podstawowa przyczyna intensyfikacji opisywanego rodzaju przestępczości 
zorganizowanej związana jest z sytuacją społeczną kraju, który cechuje przede 
wszystkim dezorganizacja, a także rozluźnienie, a nawet całkowite zerwanie 
stosunków międzyludzkich. Takim sytuacjom zdecydowanie sprzyja nadmierne 
dążenie do osiągnięcia materialnych zysków bez względu na odrębne wartości, 
nieustanny popyt na nielegalne wyroby czy usługi oraz słaba kontrola społeczna58.

57  P. Kuzior, Transgraniczna przestępczość zorganizowana… op. cit., s. 29-31.
58  P. Łabuz, Przestępczość zorganizowana w europie, [w:] Kryminologiczne i społeczno-kul-

turowe aspekty migracji i handlu ludźmi, S. Buchowska (red.), Centralny Ośrodek Szko-
lenia Straży Granicznej, Warszawa 2016, s. 23.
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Wśród kluczowych kierunków funkcjonowania zorganizowanych grup 
przestępczych, które posiadają transgraniczny charakter, można wyodrębnić59:
•	przestępczość narkotykową;
•	handel ludźmi, a także organizowanie nielegalnej migracji;
•	przestępczość gospodarczą. 

W kwestii ewolucji transgranicznej przestępczości zorganizowanej nie-
bagatelne znaczenie odgrywało zwłaszcza zapotrzebowanie ludzi na towary 
pochodzące z nielegalnych źródeł. Taka sytuacja miała miejsce w odniesie-
niu przykładowo do kradzionych samochodów, podrabianych tekstyliów, 
nielegalnego oprogramowania i płyt, a także pochodzących z przemytu 
wyrobów wysokoakcyzowych, narkotyków czy broni. Obecnie jednak to 
właśnie przestępczość narkotykową uważa się za jedną z najszybciej roz-
wijających się gałęzi omawianego rodzaju przestępczości zorganizowanej. 
Dzieje się tak dlatego, iż zarówno produkowanie narkotyków, ich przemyt 
oraz rozprowadzanie na rynku gwarantują grupom przestępczym kolosalne, 
nieporównywalne z innym typem działalności przestępczej, zyski60.

Bez wątpienia fundamentalnym czynnikiem sprzyjającym zorganizowa-
nej formie przestępczości narkotykowej stało się otwarcie granic. Możliwość 
swobodnego przemieszczania się, chociażby w obrębie państw członkowskich 
Unii Europejskiej, z jednej strony gwarantuje swoistą wygodę oraz wolność, ale 
z drugiej jest również zagrożeniem, jeżeli uwzględni się wzrost przestępczości. 
Zlikwidowanie kontroli na obszarze granicy wewnętrznej danego państwa 
sprzyja więc przestępczości transgranicznej. Dodatkowo, wyłączenie z użytku 
placówek granicznych na kilku odcinkach granicy wewnętrznej w sposób 
negatywny wpłynęło na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców obszarów 
przygranicznych. Co ważne, opisywany typ przestępczości sięga już w głąb 
kraju. Pociąga to za sobą konieczność ścigania tej przestępczości na teryto-
rium całego państwa61.

Jako kolejny rodzaj działalności o charakterze przestępczym, który nie-
ustannie ewoluuje i jest bardzo opłacalny, można wyszczególnić handel 
ludźmi. Pojęcie to określane jest także jako handel żywym towarem. Warto 
w tym miejscu wskazać, iż proceder ten jest połączeniem szeregu naruszeń 
fundamentalnych praw jednostki ludzkiej, wewnętrznie powiązanych z jej 

59  T. Bąk, Bezpieczeństwo transgraniczne Polski… op. cit., s. 89-90.
60  K. Laskowska, Etiologia przestępczości zorganizowanej w Polsce, [w:] Przestępczość zor-

ganizowana, E.W. Pływaczewski (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 153.
61  P. Herman, Zorganizowana przestępczość – przyczynek do dyskusji, „Przegląd Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego” 2011, nr 4, s. 19.
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godnością. Z tego też względu nie może on pozostać bez odpowiedniej reakcji 
państwa. Można zatem stwierdzić, że państwo dopuszczające do tego, żeby 
podczas jego jurysdykcji pojawiał się obrót ludźmi, musi zostać napiętnowane. 
Kraj, który nie podejmuje czynności mających na celu ochronę ewentualnych 
ofiar, musi ponosić za to pełną odpowiedzialność62.

Handel ludźmi stanowi jeden z najpoważniejszych czynów, które są 
popełniane w ramach przestępczości zorganizowanej. Ponadnarodowe grupy 
przestępcze praktykują handlowanie żywym towarem w szczególności z uwagi 
na wysoki poziom dochodowości tych praktyk. Handel ludźmi, tuż za handlem 
narkotykami czy bronią, jest bowiem uznawany za najbardziej dochodową formę 
przestępczości. Dostrzec można też inne kwestie wpływające na popularność 
handlu ludźmi wśród przestępców. Zalicza się do nich stosunkowo mała szansa 
na wykrycie sprawców pomimo istnienia w każdym z krajowych i między-
narodowych systemów prawnych odpowiednich regulacji penalizujących te 
zagadnienia, a także niezwykle dużego zainteresowania usługami o charakterze 
seksualnym63.

Odnosząc się do tematyki handlu ludźmi jako przestępstwa o charakterze 
transgranicznym warto rozróżnić kilka jego form64:
•	handel dziećmi, do którego zalicza się zarówno nielegalne adopcje, jak 

również pedofilię;
•	handel kobietami, polegający na nakłanianiu do wyjazdu za granicę, 

a także zmuszaniu do prostytucji;
•	handel tanią siłą roboczą, gdzie nie tylko pobyt, ale i praca ludzi jest nie-

legalna, często wynagrodzenie za pracę jest niższe albo nie ma go wcale, 
a człowiek doświadcza zmuszania do pracy, znęcania się bądź też izolacji;
•	handel narządami, opierający się na sprzedaży organów, które są po-

bierane od żywych dawców.
Analizując obszar tematyczny nawiązujący do handlu ludźmi, nie można 

zapomnieć o zjawisku migracji. Te dwa typy przestępczości są bowiem ze sobą 
ściśle połączone. Zdecydowana większość przestępstw skoncentrowanych 
wokół handlu kobietami, które są wykorzystywane seksualnie, skorelowana 

62  Z. Lasocik, Handel ludźmi. zapobieganie i ściganie, Wydawnictwo Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2006, s. 16.

63  W. Bartusik, Handel ludźmi jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski na 
początku XXi wieku, [w:] Handel ludźmi, K. Sawicki (red.), Wydawnictwo Szkoły Policji 
w Pile, Piła 2011 s. 266.

64  A. Marczyk, główne rodzaje przestępczości zorganizowanej, „Security Economy & Law” 
2013, nr 2, s. 98.
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jest z podejmowaniem przez ludzi migracji zarobkowej. W prezentowanym 
ujęciu wyróżnia się kraje65:
•	pochodzenia, czyli państwa, z których wywodzą się ofiary;
•	tranzytowe, a dokładniej państwa, poprzez które przebiegają trasy 

przewozu ofiar;
•	docelowe, to znaczy państwa, na teren których trafiają ofiary omawia-

nego procederu oraz gdzie są wykorzystywane. 
Silny stopień polaryzacji regionów świata pod względem nie tylko 

dysproporcji w warunkach ekonomicznych, ale również w kwestii roz-
woju gospodarczego powoduje, iż jednostki ludzkie pochodzące z ubogich 
rodzin szukają różnych alternatyw poprawienia swego bytu na terenie 
odrębnych państw. W tym aspekcie najważniejszą rolę odgrywają tak 
zwane czynniki wypychające oraz przyciągające. Te pierwsze nakłaniają 
do podjęcia decyzji o wyemigrowaniu z kraju macierzystego. Przez wzgląd 
na zjawisko handlu ludźmi niebagatelne znaczenie w tym przypadku mają 
warunki dotyczące poziomu biedy i bezrobocia, które – co bardzo istotne 
– dotyka w większym stopniu kobiet. Z kolei drugi rodzaj czynników, 
występujących po stronie kraju przyjmującego migranta, odnosi się do 
niskiej stopy bezrobocia w określonym państwie, a także różnorakich 
determinantów społeczno-prawnych. Wspomniane elementy są ważne 
nie tylko przez wzgląd na tłumaczenie natężenia ruchów migracyjnych, 
ale również intensyfikacji działalności grup przestępczych, które trudnią 
się handlem ludźmi66.

Kolejnym typem przestępczości transgranicznej są przestępstwa 
gospodarcze. Należy je rozumieć jako zabronione, bezprawne, zawinione 
oraz społecznie szkodliwe czyny osób uczestniczących w przestrzeni 
obrotu gospodarczego, kiedy minimum jedna z nich jest podmiotem 
profesjonalnym67.

Można więc stwierdzić, że przestępstwa gospodarcze swym zakresem 
obejmują wszystkie czynności, które nakierowane są przeciwko właści-
wym regułom funkcjonowania gospodarki, w tym na przykład działalność 

65  M. Koss-Goryszewska, wizerunek handlu ludźmi i kobiety-ofiary w prasie polskiej na 
przykładzie „gazety wyborczej” [w:] dyskusja o integracji. wybór tekstów Polskiego Fo-
rum integracyjnego, J. Frelak (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010, s. 72-73.

66  M. Koss-Goryszewska, wizerunek handlu ludźmi… op. cit., s. 72-73.
67  L. Wilk, Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy, „Edukacja Praw-

nicza” 2012, nr 10, s. 14-15.
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transgranicznych zorganizowanych grup przestępczych. Spośród najpopu-
larniejszych typów przestępstw gospodarczych wyróżnia się:
•	pranie pieniędzy, czyli ukrywanie z wykorzystaniem różnorodnych 

nielegalnych działań pozyskanych korzyści, co w efekcie warunkuje 
sposobność bezkarnego włączenia ich do legalnego obrotu zarówno fi-
nansowego, jak również gospodarczego68;
•	oszustwa księgowe, określane mianem zamierzonego działania jednej 

osoby albo większej liczby ludzi z kręgu kierownictwa, podmiotów 
zarządzających czy sprawujących pieczę nad daną jednostką, osób za-
trudnionych bądź stron trzecich, posiłkujących się kłamstwem w celu 
osiągnięcia niezgodnej z prawem korzyści69;
•	korupcję rozumianą jako uzyskanie korzyści nie tylko majątkowej, ale 

też osobistej, nierzadko przy uwzględnieniu charakteru zawodowego 
sprawcy, czyli sprawowania obowiązków funkcjonariusza publiczne-
go. Warto wspomnieć, iż za korzyść majątkową uznaje się to, co ma 
jakąś wartość ekonomiczną i służy zaspokojeniu materialnych po-
trzeb. Natomiast korzyścią o charakterze osobistym, można w dużym 
uproszczeniu nazwać to, co może zaspokoić potrzeby człowieka oraz 
świadczenie niemajątkowe70.
Coraz wyższy poziom swobody w aspekcie przekraczania granic gene-

ruje szereg większych wyzwań dla organów ścigania, szczególnie w procesie 
zarówno wykrywania, jak i udowadniania przestępstw korupcyjnych. Warto 
wskazać, iż tematyka przestępczości korupcyjnej na terenach granicznych jest 
także powiązana z problemami o zabarwieniu socjologicznym oraz kulturo-
wym. Wielowymiarowość kulturowa stanowi bowiem współcześnie zjawisko 
cywilizacyjne, które bardzo zmienia sposób postrzegania pojedynczych 
jednostek ludzkich, głównie pochodzących z innego kręgu kulturowego71.

68  E. Pływaczewski, Pranie brudnych pieniędzy nowym wyzwaniem dla systemu ekono-
miczno-finansowego w Polsce, [w:] Proceder prania brudnych pieniędzy. Studia i mate-
riały, E. Pływaczewski (red.), Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 1993, s. 17.

69  J. Tomanek, analiza wielowymiarowa w wykrywaniu oszustw księgowych, „Studia Eko-
nomiczne” 2014, nr 192, s. 156.

70  R. Wielki, Prawne i kryminalistyczne aspekty zwalczania przestępstw korupcyjnych w 
ochronie pogranicza, „Border and Regional Studies” 2016, nr 4, s. 233.

71  A. Kotasińska, między wielokulturowością a stereotypami, [w:] Społeczeństwo a wojna. 
Kryzysy społeczne i konflikty kultur, M. Bodziany (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2015, s. 107.
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Ekspansja oraz kierunki rozwoju przestępczości gospodarczej uzależ-
nione są od sytuacji ekonomicznej, a także społeczno-politycznej państwa. 
Po pierwsze obserwowana jest stabilizacja, uszczelnianie prawa, dany poziom 
wykrywalności przestępstw oraz względnie ustabilizowany stopień zagroże-
nia. Po drugie jednak powszechne są konflikty społeczne, także na tle aspektu 
ekonomicznego, spory polityczne, a także skupianie uwagi na odrębnych 
zagadnieniach. Czynniki te wpływają na przekonanie o niższym poziomie 
kontroli społecznej, włącznie z kontrolą o nacechowaniu formalnym ze strony 
nie tylko organów ścigania, ale też wymiaru sprawiedliwości czy mediów, co 
w konsekwencji prowadzi do powstania nowych typów przestępstw72.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że dynamicznie zachodzące procesy, 
formują nowe sposobności dla nielegalnego działania przestępczego. Aktu-
alnie czynności organów państwowych skoncentrowane są na walce z tym 
procederem, głównie przez pozbawianie przestępców źródeł finansowania 
(zwalczanie), jak również w ramach ograniczania dochodowości tegoż proce-
deru (przeciwdziałanie). Dla właściwego, a zarazem efektywnego zwalczania 
transgranicznej przestępczości zorganizowanej konieczna jest zatem ścisła 
współpraca wszelkich kompetentnych instytucji państwowych oraz mię-
dzynarodowych.

ZAKOŃCZENIE
Zagadnienia odnoszące się do przeciwdziałania i zwalczania przestęp-
czości o charakterze transgranicznym są niezwykle istotne z uwagi na 
specyfikę współczesnego świata. W aktualnym stuleciu można bowiem 
dostrzec dynamiczną ewolucję czynów karalnych przekraczających gra-
nice poszczególnych państw, spośród których za najbardziej dotkliwe 
uważa się przestępczość narkotykową, handel ludźmi oraz bezprawie na 
tle gospodarczym. Wyróżnione typy zagrożeń zakłócają sprawne funk-
cjonowanie instytucji państwowych, a ponadto w negatywny sposób 
oddziałują wobec bezpieczeństwa obywateli oraz porządku społecznego. 
Z uwagi na wzrost konfliktów ponadnarodowych naturalnie narasta też 
konieczność umocnienia potencjału służb oraz organów trudniących 
się zwalczaniem zagrożeń oddziałujących na poziom bezpieczeństwa 
międzynarodowego.

72  N. Ciszewska, Przestępstwa gospodarcze – istota i rodzaje, „Studia nad Bezpieczeń-
stwem” 2016, nr 1, s. 173.
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Jak wykazano w niniejszej pracy, współczesne środowisko bezpieczeń-
stwa transgranicznego zależne jest od licznych kształtujących je czynników. 
Należy wskazać, iż ma ono charakter nie tylko militarny, ale coraz częściej 
niemilitarny, związany przykładowo z kwestiami ekonomicznymi. Zapew-
nienie bezpieczeństwa ponadnarodowego nawiązuje bowiem głównie do 
zwalczania terroryzmu, umacniania sprawnie funkcjonującej gospodarki, 
likwidowania zorganizowanych form przestępczości i czynów bezprawnych 
czy też zapobiegania zjawisku obejmującemu nielegalną migrację. W dzi-
siejszych czasach środowisko bezpieczeństwa transgranicznego narażone 
jest na różnego typu zagrożenia, ale też liczne wyzwania. To właśnie te 
aspekty, powiązane ze specyfiką współczesnego świata, na przykład z globa-
lizacją i postępem technologicznym, formują działania związane z ochroną 
granic. Warto też zaznaczyć, iż zagwarantowanie adekwatnego poziomu 
bezpieczeństwa nie stanowi zadania jednego konkretnego państwa, gdyż 
bez aktywnego współdziałania szeregu resortów innych krajów oraz płynnej 
wymiany informacji pomiędzy służbami bezpieczeństwa nie jest możliwe 
skuteczne przeciwdziałanie aktualnym zagrożeniom oraz wyzwaniom, które 
dotyczą ochrony granic.

Na podstawie analizy dokonanej w niniejszym opracowaniu, bazującej 
na ukazaniu roli podmiotów zwalczających oraz przeciwdziałających prze-
stępczości międzypaństwowej w strukturze bezpieczeństwa kraju, należy 
przyjąć, że mają one w tej kwestii niebagatelne znaczenie. Za sprawą odpo-
wiedniego oraz efektywnego realizowania przez wyspecjalizowane organy 
powierzanych im czynności i obowiązków, zmniejszeniu ulega bowiem 
ilość zagrożeń wynikających z niewystarczającej ochrony granic. Kwestia ta 
ma fundamentalne znaczenie w dzisiejszym świecie, gdzie stale pojawiają 
się nowe typy i odmiany zagrożeń, mające związek zwłaszcza z procesami 
umiędzynarodowienia i postępem innowacyjności.

Warto także zaznaczyć, iż transgraniczna przestępczość zorganizowana 
stanowi współcześnie wyzwanie nie tylko dla funkcjonariuszy należących 
do Straży Granicznej, pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców czy 
członków Sił Zbrojnych RP, lecz dla całego systemu bezpieczeństwa. Nie 
ulega wątpliwości, iż zasadniczy priorytet organów, które są odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo transgraniczne na terenie Polski, stanowi ochrona oby-
wateli przed niepożądanymi skutkami międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej. Jednakże trzeba mieć również na uwadze, że przestępstwa 
przekręcające granice państw popełniane są zarówno z wykorzystaniem 
wysoce zaawansowanych instrumentów ekonomicznych, jak również  
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nowoczesnych technologii informatycznych. Nie są zatem zagrożeniem 
nakierowanym tylko na pojedyncze jednostki, ale mogą przyczyniać się do 
powstawania poważnych kryzysów o charakterze polityczno-finansowym 
na skalę krajową oraz międzynarodową.

Podsumowując rozważania odnoszące się do organizacji i zadań 
organów odpowiedzialnych za zwalczanie i przeciwdziałanie przestęp-
czości transgranicznej w Polsce, można sformułować stwierdzenie, iż 
schemat ich funkcjonowania i realizowane działania są adekwatne do 
warunków panujących w sferach granicznych. Należy jednak dążyć do 
udoskonalania i modernizowania istniejących procedur czy sprzętów, 
które są stosowane w walce z przestępczością transgraniczną. Co więcej, 
do walki z różnymi przejawami przestępczości przekraczającej granice 
państw potrzebna jest po pierwsze lojalność służb, a po drugie szybkość 
w kwestii przekazywania pomiędzy nimi poufnych danych, raportów 
albo istotnych w danej sprawie informacji. Należy jednocześnie dążyć 
również do ciągłego doskonalenia instrumentów nakierowanych na 
walkę z transgraniczną przestępczością o charakterze zorganizowanym, 
zwłaszcza w przestrzeni unifikacji prawa w tych krajach, które są nią 
dotknięte.

Nie ulega wątpliwości, iż dynamicznie zachodzące zmiany we 
współczesnym świecie kreują coraz to nowsze i bardziej wyszukane 
sposobności dla bezprawnego działania, w tym w sferze przestępczo-
ści transgranicznej. Obecnie szereg czynności organów państwowych 
skoncentrowany jest na walce z tym niekorzystnym zjawiskiem. Odbywa 
się to przede wszystkim w ramach pozbawiania przestępców źródeł 
finansowania (zwalczanie) oraz poprzez ograniczanie dochodowości 
tegoż procederu (przeciwdziałanie). Dla odpowiedniej, a równocześnie 
efektywnej walki z istniejącą ponad granicami państw przestępczo-
ścią zorganizowaną konieczna jest więc ścisła współpraca wszelkich 
wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji państwowych oraz mię-
dzynarodowych.
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