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Wstęp

Problematyka bezpieczeństwa oraz potrzeby zapewnienia swobody życia i rozwoju jest nierozerwalnie związana z historią ludzkości. Rozwój cywilizacyjny świata
oraz dynamiczna ewolucja środowiska międzynarodowego mają nie tylko ogromny
wpływ na zmiany w środowisku bezpieczeństwa, ale również na wyzwania stojące
przed ludzkością. We współczesnym, zglobalizowanym świecie, człowiek często
realizując założone cele swojego rozwoju, stwarza realne zagrożenia dla innych
ludzi. Jednocześnie musimy pamiętać, że byt człowieka jest małym elementem
świata natury. Życiu człowieka, a zatem i jego rozwojowi, zawsze towarzyszyły
niebezpieczne zjawiska wynikające z destrukcyjnego oddziaływania sił natury
(powodzie, gradobicia, huraganowe wiatry, pożary, mrozy, susze, trzęsienia ziemi,
epidemie i epizootie, tsunami) lub będące następstwem działań człowieka (wojny,
zagrożenia terrorystyczne, katastrofy antropogeniczne, niszczenie środowiska
naturalnego). Pojęcie bezpieczeństwa posiada wiele definicji, lecz wszystkie
związane są z funkcjonowaniem państwa i zapewnieniem właściwej ochrony jego
obywateli. Na poziom bezpieczeństwa obywateli wpływ mają zarówno działania
centralnych organów państwowych, jak i administracji rządowej i samorządowej,
służb państwowych, organizacji pozarządowych oraz powszechna edukacja dla
bezpieczeństwa. Wszystkie te organy realizują zadania mające na celu ochronę
społeczności, jak i porządku prawnego oraz majątku narodowego.
Zapraszamy do lektury niniejszej monografii, w której grono autorskie przybliża szeroko problematykę bezpieczeństwa. Autorzy poszczególnych rozdziałów
prezentują czytelnikom istotne problemy, którymi się zajmują w swej działalności
naukowej. Monografię tworzą obszary tematyczne.
Rozdział pierwszy zatytułowany Problemy i wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa prezentuje problematykę wychowania patriotycznego oraz roli organizacji
pozarządowych w procesie edukacji dla bezpieczeństwa.
Waldemar Zakrzewski w artykule Organizacje proobronne jako praktyczna
forma edukacji dla bezpieczeństwa przedstawia problematykę wykorzystania potencjału tkwiącego w organizacjach proobronnych w realizacji procesu edukacji dla
bezpieczeństwa. W artykule zaprezentowano teoretyczne aspekty bezpieczeństwa
z uwzględnieniem występujących współcześnie zagrożeń.
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Bartosz Łotocki w swym artykule Finansowanie organizacji pozarządowych działających w obszarze bezpieczeństwa opisuje akty prawne regulujące
funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce oraz wskazuje różne formy
finansowania organizacji pozarządowych.
Roman Jajczyk w artykule Tożsamość narodowa jako podstawa patriotyzmu
i nacjonalizmu omawia problematykę tożsamości narodowej, w aspekcie pomniejszenie autonomii państw narodowych, będącej z kolei następstwem globalizacji.
Ks. Marek Zbaracki w artykule Być wrażliwym na potrzeby osób niepełnosprawnych przybliża problem osób niepełnosprawnych. Prezentuje różne
postawy względem osób niepełnosprawnych począwszy od postaw negatywnych
po postawy pozytywnej. Artykuł ma na celu uświadomić każdego z nas, że osoby
niepełnosprawne żyją wśród nas i mają takie same potrzeby jak zdrowa część
społeczeństwa. Właściwa postawa wobec osób niepełnosprawnych jest gwarantem
ich bezpieczeństwa.
Rozdział drugi zatytułowany Bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej poświęcony jest szerokiej problematyce obrony powietrznej naszego kraju.
Beata Kuźniarek i Jacek Milewski prezentują artykuł pt. Wybrane problemy
obrony powietrznej przed statkami powietrznymi o statusie RENEGADE. Autorzy szeroko omawiają zagrożenie, jakim jest statek powietrzny wykonujący lot
w polskiej przestrzeni powietrznej, który jest nie tylko celem terrorystów, ale też
ich narzędziem – może zostać użyty do wykonania uderzenia na obiekt naziemny.
Zdzisław Maślak w swoim artykule Militarny nadzór przestrzeni powietrznej
Polski, przedstawia sposób realizacji militarnego nadzoru przestrzeni powietrznej
Polski. Nadzór ten jest jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa polskiej
przestrzeni powietrznej.
Z kolei Jakub Marszałkiewicz w artykule Śmigłowce Sikorsky S-70i Blackhawk
jako nowy środek transportu służb porządku publicznego oraz wojsk specjalnych
w Polsce porusza problematykę zakupu śmigłowców S-70i Blackhawk dla Lotnictwa Policji oraz MON jako przykładu modernizacji floty powietrznej polskich
służb porządku publicznego oraz armii.
Autorzy tekstów wskazują, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są
istotnym elementem w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli.
Dzięki posiadaniu różnorodnego wyposażenia Siły Powietrzne mogą przeciwdziałać oraz niwelować skutki będące następstwem wystąpienia zagrożeń militarnych
i niemilitarnych,
Rozdział trzeci zatytułowany Bezpieczeństwo informacyjne prezentuje
problematykę wpływu zagrożeń informacyjnych na bezpieczeństwo.
8

Wstęp

Agata Lasota – Jądrzak w swym artykule Rozpoznawanie zagrożeń informacyjnych państwa koncentruje się na zagadnieniach związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Autorka zwraca uwagę na prawidłowy
proces kwalifikowania określonej kategorii informacji prawnie chronionych, który
ma zapewnić, że dostęp do tych informacji będą posiadać wyłącznie osoby przeszkolone oraz posiadające stosowne uprawnienia, przewidziane wymogami prawa.
Andrzej Skwarski i Przemysław Szkudlarek w artykule Koronawirus –
dezinformacja w dobie pandemii przedstawiają działania dezinformacyjne wykorzystujące Covid. Prezentują ten problem w aspekcie sytuacji geopolitycznej
i społecznej oraz jego wpływ na bezpieczeństwo państwa.
Rozdział czwarty zatytułowany Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego
kraju omawia problematykę funkcjonowania Obrony Cywilnej Kraju oraz wpływu
właściwego procesu zarządzania instytucją zhierarchizowaną, resocjalizacji osób
skazanych oraz masowych migracji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
Waldemar Kaak i Rafał Taras w swym artykule Obrona cywilna, zaginiony
element systemu bezpieczeństwa narodowego na tle pandemii koronawirusa przedstawiają zagadnienia związane z kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa
państwa oraz udziałem w tym przedsięwzięciu Obrony Cywilnej Kraju. Jest on
próbą zobrazowania skali występującego zjawiska i problemów z niego wynikających. Wskazaniem czynników mogących mieć wpływ na kształtowanie takich
a nie innych rozwiązań na tle pandemii koronawirusa.
Agnieszka Olejnik-Mucha przedstawia „Inteligentną obronę” jako element
organizacji i zarządzania na przykładzie policji. W swym opracowaniu autorka
prezentuje wybrane metody, jakie wykorzystuje polska policja w organizacji
i zarządzaniu.
Grzegorz Milewski w artykule Krajowa polityka penitencjarna – ujęcie
teoretyczne prezentuje Służbę Więzienną, która jest instytucją odpowiedzialną
za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Formacja ta zajmuje
się wykonywaniem działań obejmujących resocjalizację, prewencję, retrybucję,
odstraszanie oraz izolowanie sprawców i naprawianie szkód. Polityka penitencjarna
ma na celu prawidłowy powrót osób skazanych na wolność, przy jednoczesnym
skupieniu uwagi na szeroko rozumianą resocjalizację.
Izabela Nowaczyk w artykule Bariery występujące w procesie resocjalizacji
więźniów – wybrane aspekty, przedstawia problematykę dotyczącą barier, jakie
występują w procesie resocjalizacji. Ukazuje resocjalizację jako złożony proces,
wskazuje na cele resocjalizacji oraz charakteryzuje zasady resocjalizacji.
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Rozdział piąty zatytułowany Bezpieczeństwo człowieka w świetle przepisów
prawnych porusza różnorodne aspekty bezpieczeństwa jednostki we współczesnym
zglobalizowanym świecie.
Kornela Oblińska w swym artykule Rola Krajowego Planu Działania w procesie realizacji Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 – dotyczącej kobiet,
pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 – cele, zadania, wyzwania przedstawia przestawia założenia oraz główne cele Krajowego Planu Działania na
rzecz realizacji Agendy ONZ, dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata
2018-2021. Poprzez przedstawienie założeń Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ
nr 1325 autorka analizuje główne cele krajowe, zadania do realizacji oraz potencjalne wyzwania.
Anna Tomalak w artykule Łamanie praw człowieka i etyki zawodowej zagrożeniem dla współczesnego bezpieczeństwa – wybrane aspekty zwraca uwagę na
problematykę łamania praw człowieka oraz etyki zawodowej. Przedstawia ona
problem współczesnego zagrożenia w aspekcie wybranych przykładów.
Paweł Wójcik przedstawia zagadnienia bezpieczeństwa związane z problematyką masowych migracji zarobkowych w artykule zatytułowanym Legalny,
nielegalny pracownik, czyli wpływ pracowników z zza wschodniej granicy na
bezpieczeństwo Państwa. Prezentuje on wybrane problemy wzrastającej liczby
cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
pracowników z Ukrainy, w kontekście bezpieczeństwa.
Ks. Robert Dębiński w artykule Gwarancje bezpieczeństwa religijnego
zawarte w Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską
z 1993 roku porusza problematykę zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa
religijnego. Zwraca uwagę, że stosunki między państwem a kościołami i innymi
związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii
oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
Dziękujemy bardzo Autorom wszystkich tekstów i mamy ogromną nadzieję,
że będą one źródłem refleksji w kwestiach szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Kazimierz Kraj
Bartosz Łotocki
Waldemar Zakrzewski
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Rozdział 1.
Problemy i wyzwania edukacji
dla bezpieczeństwa

Waldemar Zakrzewski
ORCID: 0000-00029175-5550
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Organizacje proobronne – praktyczna forma edukacji
dla bezpieczeństwa

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
Jan Zamoyski1

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest problematyce wykorzystania potencjału tkwiącego w organizacjach proobronnych w realizacji procesu edukacji dla bezpieczeństwa. Prezentuje także
zaangażowanie organizacji proobronnych w systemie edukacji dla bezpieczeństwa naszego
kraju. Wskazuje na konieczność wykorzystania potencjału tych organizacji do umacniania
bezpieczeństwa państwa. Celem artykułu jest ukazanie działania organizacji proobronnych
jako jednej z praktycznych form edukacji dla bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, organizacje proobronne, współczesne zagrożenia,
edukacja obronna

Wstęp
Od wielu lat toczy się dyskusja nad kształtem i sposobem realizacji w naszym
kraju programu edukacji dla bezpieczeństwa. Dyskusja koncentruje się wokół
kompatybilności programu edukacji dla bezpieczeństwa, sposobów jego realizacji,
ze zmianami dokonującymi się w naszym kraju oraz w dynamicznie zmieniającym
się środowisku bezpieczeństwa. Dąży się do osiągnięcia stanu pozwalającego
przekładać idee na praktyczne działania. W organizacjach i stowarzyszeniach
o charakterze proobronnym działają pasjonaci wywodzący się z różnych środowisk społecznych i zawodowych. Są tam lekarze, żołnierze, policjanci, ratownicy
różnych specjalności, strażacy. Wszystkich łączy jeden cel: poprawa stanu bezpieczeństwa państwa poprzez jak najszerszą edukację dla bezpieczeństwa. Dzięki
współpracy instytucji edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych można osiągnąć
1

Jan Zamoyski skreślił te słowa w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej, powołanej do
życia w 1594 roku, a zlikwidowanej przez austriackich zaborców w 1784 roku.
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wysoki poziom edukacyjny, a także bezpieczniejsze jutro. Od wielu lat w Polsce
zauważamy tendencje rozwojowe organizacji proobronnych. Mogą stać się one
praktycznym instrumentem współczesnej edukacji dla bezpieczeństwa. Metodycznie prowadzone zajęcia w organizacjach proobronnych pozwolą na efektywne
działanie w tym obszarze. Organizacje proobronne prowadzą swoją działalność
według opracowanych programów szkolenia. Społeczeństwo zauważa, że nie jest
sztuką przygotowanie programu edukacji dla bezpieczeństwa – ważna jest jego
adekwatność do współczesnych zagrożeń oraz jego użyteczność. Aby proces edukacji
dla bezpieczeństwa postępował skutecznie, musi zawierać elementy praktyczne.
Podejście praktyczne w edukacji dla bezpieczeństwa jest konieczne z powodów
racjonalności i efektywności kształcenia oraz pojawiających się nowych zagrożeń
bezpieczeństwa. Profesjonalni instruktorzy tych organizacji to wysokokwalifikowani praktycy problematyki bezpieczeństwa. Podejście praktyczne w edukacji dla
bezpieczeństwa popularyzowane jest także przez nauczycieli przedmiotu, którzy
często są członkami organizacji proobronnych. Należy zaznaczyć, że dynamika
zmian w środowisku bezpieczeństwa wymusza kompleksowe przygotowanie
społeczeństwa do umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Na
uwagę zasługuje fakt, że działalność organizacji proobronnych idealnie wpisuje
się w pierwszy i trzeci filar bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
określony w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej2,
zatwierdzonej w dniu 12 maja 2020 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudę, który w zakresie osiągania odporności państwa i obrony
powszechnej wskazuje następujące zadania:
„Podniesienie odporności państwa na zagrożenia, poprzez tworzenie systemu
obrony powszechnej, opartego na wysiłku całego narodu oraz budowanie zrozumienia dla rozwoju odporności i zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Budować system obrony powszechnej w pełni wykorzystujący potencjał instytucji państwowych i samorządowych, podmiotów systemu edukacji i szkolnictwa wyższego, społeczności lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji
pozarządowych oraz obywateli, który będzie stanowił kompleksową odporność
państwa na zagrożenia niemilitarne i militarne. Budować odporność państwa na
zagrożenia, w tym o charakterze hybrydowym, zapewniać powszechny charakter
obrony cywilnej i ochrony ludności oraz gromadzić i utrzymywać zdolności do
odtwarzania niezbędnych zasobów”3.

2
3

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020.
Ibidem, s. 15.
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Organizacje proobronne jako praktyczna forma edukacji…

Kolejne zadanie realizowane przez organizacje proobronne to „Kształtować i rozwijać
postawy patriotyczne jako niezbędny czynnik budowania wspólnoty i tożsamości
narodowej”4. Działalność tych organizacji promuje postawy patriotyczne, wskazuje
powinności obywatelskie oraz zachowania prospołeczne.

Organizacje proobronne– społeczny element bezpieczeństwa
kraju
Problematyka przygotowania obronnego obywateli, powszechnej edukacji dla bezpieczeństwa oraz tworzenia sposobów szybkiego uzupełnienia stanów osobowych
armii na wypadek wojny jest przedmiotem prac i dyskusji strategów oraz teoretyków problematyki obronności od wielu stuleci. Żadnego, nawet najbogatszego
państwa świata nie stać na utrzymanie potężnej armii, która będzie w stanie bronić
suwerenności tego państwa i nienaruszalności jego terytorium oraz gwarantować
swobodę realizacji jego polityki. Dlatego należy wykorzystywać wszelkie formy
aktywności obywateli, które wpływają na przygotowanie społeczeństwa do służby
wojskowej. Do jednej z nich należy czynne członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach o charakterze proobronnym.
Współczesne środowisko bezpieczeństwa poddawane jest szybkim, niekiedy
nieprzewidywalnym zmianom. Zależne są one zarówno od działalności człowieka,
jak i od działań natury. System bezpieczeństwa narodowego naszego kraju musi
sprostać współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom zarówno w zakresie wykorzystania pojawiających się szans, jak i utrzymania zdolności do reagowania na
występujące nagle sytuacje kryzysowe powodowane pojawieniem się zagrożeń
nadzwyczajnych5. Aby sprostać tym wymogom, państwo musi być przygotowane
i zdolne do wykorzystania w procesie realizacji polityki bezpieczeństwa narodowego
wszelkich dostępnych sił i środków. Nieocenione w tym kontekście jest społeczne
wsparcie systemu bezpieczeństwa. Tylko właściwe przygotowane i wyedukowane
obronnie społeczeństwo jest w stanie spotęgować zdolności obronne państwa.
Obrona suwerenności naszego kraju oraz działanie w sytuacjach kryzysowych nie
jest tylko zadaniem wojska i innych służb mundurowych funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa narodowego, ale jest obowiązkiem wszystkich obywateli.
Jak mawiał marszałek Józef Piłsudski, skoro każdy żołnierz jest obywatelem,
4
5

Ibidem, s. 28.
Zagrożenie nadzwyczajne – zjawisko albo wydarzenie, które powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi bądź mienia w sposób masowy, na znacznym obszarze, wywołując przy tym
ogromne straty materialne oraz zakłócenie funkcjonowania ekosystemu [przyp. autora].
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to każdy obywatel powinien być żołnierzem. Zatem w kreowaniu architektury
bezpieczeństwa naszego kraju należy uwzględniać powszechną edukację dla
bezpieczeństwa, która zapewnia podstawowe przygotowanie obronne obywateli.
Społeczne wsparcie systemu bezpieczeństwa narodowego nie jest kategorią nową.
Edukacja dla bezpieczeństwa oraz powszechne przygotowania obronne obywateli
przybierały na przestrzeni wieków różnorodne formy. Zazwyczaj uzależnione były
one od czynników społeczno-politycznych oraz ekonomicznych. Zawsze jednak
zakładano, że obywatel wspierający wojsko powinien być wyedukowany obronnie.
Im miał lepsze przygotowanie obronne, tym większą wartość stanowił dla armii.
Taką też zasadę wyznawali 100 lat temu twórcy niepodległego państwa polskiego,
budując armię do obrony bytu młodej ojczyzny. Jak pisał Adam Koc:
„Uzupełnienie armii walczących, przy pomocy dobrze przygotowanego materiału ludzkiego –jest jednym z najwybitniejszych zadań, przed którymi staje każde
państwo w dziedzinie zagadnień obronnych. Jest to jednocześnie pomost łączący
organizm wojska z resztą społeczeństwa we wspólnym wielkim wysiłku nad
zapewnieniem bezpieczeństwa państwa polskiego”6.

Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości liczne organizacje patriotyczne
podejmowały działania w zakresie edukacji obronnej obywateli.
„Ruch niepodległościowy młodzieży akademickiej w czasie I wojny światowej rozwinął się w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej i przybierał na sile
w miarę zbliżania się klęski państw centralnych oraz powstawania wewnętrznych warunków do odbudowy niepodległej Polski7”.

W oparciu o potencjał studentów po przeszkoleniu wojskowym sformowano
9 listopada 1918 roku w Warszawie „Legię Akademicką”8. Organizacja ta, składająca
się głównie ze studentów Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego
i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przekształcona została w 36 pułk Legii
Akademickiej, który wniósł swój ogromny wkład w walkach z nawałą bolszewicką.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego, w Polsce nękanej konfliktami
granicznymi z sąsiadami, przysposobienie wojskowe traktowane było przede
wszystkim jako przygotowanie społeczeństwa do służby wojskowej. Ogromny
entuzjazm niepodległościowy obywateli skutkował tworzeniem się licznych
organizacji i stowarzyszeń o charakterze proobronnym. Jednocześnie działalność
6

7
8

A. Koc, Przysposobienie wojskowe poza ramami wojska, [w:] Wychowanie Wojskowe,
pr. zbior., Warszawa 1923, s. 69 i 79.
E. Walczak, 36 pułk Legii Akademickiej, Pruszków 1994, s. 3.
Ibidem, s. 4.
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tych organizacji była ważnym elementem rozwijania i utrzymania na właściwym
poziomie sprawności fizycznej rezerwistów. W realizacji procesu przysposobienia wojskowego obywateli, ówczesne władze upatrywały możliwości wdrożenia
w praktyce popularnego wtedy hasła „naród pod bronią”. Zakładano, że działania
te pozwolą ograniczyć koszty funkcjonowania sił zbrojnych bądź skrócić czas
odbywania zasadniczej służby wojskowej9. Ówczesna armia wymagała od żołnierzy
dobrej kondycji fizycznej. Władze wojskowe kładły więc duży nacisk na właściwy
poziom i kształt kultury fizycznej w wojsku. Również program przysposobienia
wojskowego, został ściśle powiązany z problematyką wychowania fizycznego, które
stanowiło „integralny składnik nowoczesnej organizacji obrony państwa”, mający
„podwójne zadanie to jest przygotowanie psychiczne i fizyczne społeczeństwa do
udziału w przyszłej wojnie, prowadzone równolegle z przygotowaniem mobilizacji
powszechnej społeczeństwa”10.
W odrodzonej Ojczyźnie podejmowano mnóstwo inicjatyw obywatelskich,
których celem było tworzenie warunków do edukacji obronnej społeczeństwa.
Obawa o utratę świeżo odzyskanej niepodległości, spory i konflikty z sąsiadami
oraz patriotyczne nastroje społeczne były dobrym klimatem do tworzenia obywatelskich inicjatyw proobronnych oraz urzędowych form szkolenia obronnego.
Jedną z realizowanych wówczas form edukacji obronnej były wakacyjne obozy
przysposobienia wojskowego, prowadzone od 1921 roku. Szkolenie realizowane
w trakcie trwania obozu pozytywnie wpływało na rozwój fizyczny młodzieży oraz
przygotowywało młodzież pod kątem problematyki obrony kraju. Obozy te trwały
6 tygodni i zaczynały się 1 lipca każdego roku. Grupowały młodzież szkolną, akademicką oraz kierowników hufców szkolnych. Dla młodzieży pozaszkolnej obozy
letnie urządzano w terminie późniejszym –po 15 sierpnia11. Dobre wyniki szkoleniowe osiągane podczas organizowania obozów letnich, zachęciły w 1923 roku
władze wojskowe do uruchomienia kursów zimowych przysposobienia wojskowego. Uczestnikami szkolenia w ramach kursów zimowych była głównie młodzież
wiejska, mająca w tym okresie zdecydowanie więcej czasu wolnego.
Społeczeństwo, a zwłaszcza jego młoda część, była entuzjastycznie nastawiona
do inicjatyw proobronnych. O entuzjazmie społeczeństwa w kwestii przysposobienia
obronnego świadczą fakty, że w wielu ośrodkach miejskich najpierw samoistnie,
9

10
11

S. Haller, Naród a armia, Kraków 1926, s. 46; K. Pindel, Obrona terytorialna w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1995, s. 70.
R. Starzyński, Zarys nauki organizacji sił zbrojnych, Warszawa 1930, s. 20 i 61.
Rozkaz szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Stanisława Hallera z 2 V 1924 r. (L.3366/
P.W.) dotyczący organizowania w 1924 r. obozów letnich, Centralne Archiwum Wojskowe,
Oddział III Sztab Generalny, sygn. I 303.5.162.
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a potem z inspiracji wojska, zaczęły powstawać komitety wychowania fizycznego
i przysposobienia wojskowego12.
Znaczącą rolę w przygotowywaniu obronnym obywateli w okresie międzywojennym odgrywały organizacje i stowarzyszenia proobronne, „które dobrowolnie
przyjęły na siebie obowiązek przysposobienia wojskowego swoich członków, posiadając charakter stowarzyszeń wojskowo-wychowawczych”13. Dzięki właściwym
regulacjom prawnym wiele działających stowarzyszeń i organizacji proobronnych
korzystało z różnorodnej pomocy wojska. Wytyczne ówczesnego Ministra Spraw
Wojskowych o przysposobieniu rezerw, z lipca 1923 r. wskazują organizacje
i stowarzyszenia upoważnione przez to ministerstwo do prowadzenia zajęć przysposobienia wojskowego. Wśród nich są: Komitet Społeczny Przysposobienia
Kobiet do Obrony Kraju, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, Stowarzyszenie Powstańców i Wojaków, Ochotnicza
Straż Pożarna Związek Strzelecki Zjednoczenie Młodzieży Polskiej, Związek
Młodzieży Wiejskiej, Związek Bezpieczeństwa Kraju, Związek Powstańców,
Związek Osadników. Statuty tych organizacji i stowarzyszeń gwarantowały wojsku
wpływ na kształt szkolenia pod fachowym kątem14.Ważną rolę w edukacji obronnej odegrały organizacje rezerwistów. Bardzo ożywioną działalność szkoleniową
i wychowawczą realizowały zarówno liczne organizacje zrzeszające rezerwistów,
jak również organizacje kombatanckie, z których najbardziej aktywnymi były:
Związek Oficerów Rezerwy, Związek Podoficerów Rezerwy, Związek Rezerwistów, Związek Powstańców Wielkopolski oraz Związek Powstańców Śląskich15.
Przysposobienie obronne obywateli w okresie II Rzeczypospolitej cechowało się
różnorodnością podejmowanych inicjatyw szkoleniowych z obszaru edukacji
obronnej społeczeństwa. Władze wojskowe, dokonując analizy podejmowanych
ówcześnie inicjatyw edukacji obronnej społeczeństwa, podjęły działania celem
12

13
14

15

Pierwszy Miejski Komitet Wychowania Fizycznego powstał 23 stycznia 1922 r. w Inowrocławiu, drugi założony został przez dowódcę garnizonu bydgoskiego, gen. dyw. W. Junga
12 marca 1922 r. W. Jastrzębski, Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe
w II Rzeczypospolitej, [w:] Polska Odrodzona w 1918 roku, Bydgoszcz 1990, s. 114.
A. Koc, Przysposobienie wojskowe…,op. cit., s. 182.
F. Wład, Zagadnienia przysposobienia wojskowego w niektórych państwach Europy i w Polsce, „Bellona”, 1926, t. XXII, s. 32; J. Wądołowski, Wychowanie fizyczne i przysposobienie
wojskowe,[w:] Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928, red. H. Mościcki, W. Dzwonkowski T. Bałaban, Warszawa 1928, s. 537; L. Wyszczelski, Przysposobienie
obronne kobiet w Polsce w latach 1918-1939, cz. I, „Przysposobienie Obronne – Obrona
Cywilna w Szkole” 1994, nr 3, s. 152.
K. Pindel, Działalność społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej na rzecz obronności kraju
w latach 1918-1939, cz. II, Udział społeczeństwa w działalności pozamilitarnych elementów
systemu obronnego państwa w latach 1923-1939, Warszawa 1995, s. 35.
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wypracowania rozwiązań systemowych, które w znacznym stopniu zintegrowały
szkolenie obronne obywateli. Działania te doprowadziły do utworzenia przy
Ministerstwie Spraw Wojskowych centralnej instytucji posiadającej uprawnienia
nadzoru i kontroli nad działalnością innych resortów w dziedzinie wychowania
fizycznego, przysposobienia wojskowego i sportu16.W styczniu 1927 roku powstał
Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Instytucja ta, powołana z inicjatywy marszałka Józefa Piłsudskiego, popularyzowała
ideę przygotowań obronnych w polskiej przestrzeni publicznej. Systematycznie
rosła liczba uczestników szkoleń. Na uznanie zasługuje dorobek oraz sprawność
organizacyjna podejmowanych inicjatyw17.
Z kolei w 1929 roku powołano do życia Legię Akademicką, jako organizację
przysposobienia wojskowego studentów. Głównym celem działania tej organizacji
było upowszechnianie wiedzy obronnej i patriotyczne wychowanie młodzieży studenckiej. Organizacja została rozwiązana w 1932 roku, a ponownie reaktywowana
w 1937 roku. Ostatni obóz szkoleniowy studentów Legii Akademickie odbył się
latem 1939 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że jednym z uczestników szkolenia
obronnego w ramach Legii Akademickiej był student Karol Wojtyła.
W czasie okupacji wojennej prowadzono różnorakie konspiracyjne formy
edukacji obronnej. Przygotowywały one młodzież do działań przeciwko okupantowi. Przygotowywano młodzież pod kątem wytrzymałości fizyczne i psychicznej
na trudy działań partyzanckich i dywersyjnych.
Po zakończeniu działań wojennych władze Polski podjęły intensywne działania w kierunku edukacji młodzieży w zakresie przysposobienia wojskowego. Na
podstawie dekretu Krajowej Rady Narodowej z 16 stycznia 1946 r. o powszechnym
obowiązku wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego18, do szkół
wprowadzono przedmiot przysposobienia wojskowego jako obowiązkowego
przedmiotu nauczania. Instytucją odpowiedzialną za realizowanie postanowień
dekretu w zakresie „rozwijania i utrzymania tężyzny obywateli Rzeczypospolitej
i dla zapewnienia Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej Żołnierza-Obywatela”
był Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.
Zgodnie z zapisami dekretu obowiązkowi przysposobienia wojskowego podlegali wszyscy obywatele „bez różnicy płci, począwszy od lat 16”19.Szkolenie
16

17
18

19

Por. J. Ulrych, Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe. Założenia i wytyczne
Marsz. Józefa Piłsudskiego, „Niepodległość” 1958, t. 6, s. 208-219.
T. Kośmider, Planowanie wojenne w Polsce w latach 1921-1926, Toruń 2002, s. 44-49.
Dekret z dnia 16 stycznia 1946 r. o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego (Dz.U. z 1946 r., nr 31, poz. 195).
Ibidem.
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młodzieży realizowane było w hufcach oraz ośrodkach przysposobienia wojskowego
i wychowania fizycznego. Na terenach wiejskich do hufców włączono szkolnictwo
rolnicze, nadając im nazwy hufców przysposobienia wojskowego i rolniczego20.
Nowa władza chciała zaangażować jak najwięcej młodzieży do realizacji swych
celów politycznych, a organizacje zrzeszające młodzież dawały taką możliwość.
Kolejnych nowelizacji w obszarze przysposobienia wojskowego młodzieży dokonano
w 1948 roku. Władze zauważyły potrzebę „włączenia twórczego zapału młodego
pokolenia do pracy nad rozwojem sił i bogactwa Narodu oraz celem rozszerzenia
systemu wychowania narodowego, przedłużenia kształcenia i wychowania młodzieży poza okres obowiązku szkolnego”21i zapisami ustawy z 25 lutego 1948 r.
o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego
i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji spraw kultury fizycznej
i sportu22 wprowadzono „obowiązek powszechnego przysposobienia zawodowego,
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży”23. Zgodnie
z zapisami ustawy do zadań powszechnego przysposobienia młodzieży należały
kwestie zapewnienia jej rozwoju fizycznego oraz tężyzny fizycznej, kształtowania
świadomości narodowej, a także przygotowania młodzieży do najszczytniejszego
zadania –obrony całości i niepodległości Rzeczypospolitej24.Obowiązek przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego był powszechny. Realizacja
tego obowiązku odbywała się wraz z realizacją powszechnego obowiązku przysposobienia zawodowego. Obowiązkiem tym objęto młodzież w wieku od 16 do
21 lat oraz wszystkie osoby do 30. roku życia, które nie odbyły zasadniczej służby
wojskowej25. Szczegółowe wytyczne oraz programy dotyczące przysposobienia
wojskowego i wychowania fizycznego wydawał komendant główny Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”26. Organizacja ta, która w swych założeniach
20
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Z. Falkowski, Zarys problematyki edukacji obronnej młodzieży w latach1946-1990, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Teoria i praktyka, red. A. Skrabacz, L. Kanarski, Warszawa 2014, s. 194.
Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego,
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji spraw
kultury fizycznej i sportu, (Dz.U. z 1948 r., nr 12, poz. 90). Art. 1.1.
Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego,
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz organizacji spraw
kultury fizycznej i sportu(Dz.U. z 1948 r., nr 12, poz. 90).
Ibidem, art. 1.1.
Ibidem, art. 1.2.
Ibidem, art. 32.
Powszechna Organizacja „Służba Polsce” – państwowa organizacja paramilitarna przeznaczona do organizowania młodzieży do wykonywania powszechnego przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego oraz przysposobienia wojskowego w jednostki organizacyjne i czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem przez młodzież tego obowiązku, istniała
od 1948 r. do 1955 r. [przyp. autora].
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programowych miała przygotowywać młodzież do obrony kraju, służyła często
do wykorzystania młodych ludzi do pracy, niejednokrotnie w bardzo ciężkich
warunkach. Realizowała jednocześnie funkcje indoktrynacji politycznej młodzieży.
Organizacja została rozwiązana w 1955 roku, a jej baza szkoleniowa przekazana
została nowej organizacji o nazwie Liga Przyjaciół Żołnierza. Nowa organizacja
koncentrowała się na patriotycznym wychowaniu młodzieży oraz przygotowaniu
jej do służby wojskowej. W 1962 roku Liga Przyjaciół Żołnierza przekształcona
została w Ligę Obrony Kraju.
Należy zauważyć, że w pierwszych latach powojennych brakowało w Polsce
jednolitego programu nauczania z przedmiotu przysposobienia wojskowego. Jakość
edukacji obronnej uzależniona była od doświadczenia nauczycieli i ich wiedzy
fachowej. Dopiero w 1952 roku opracowano i wprowadzono do szkół pierwszy
jednolity program nauczania przedmiotu przysposobienie wojskowe. Program
ukierunkowany był na przygotowanie młodzieży do wypełnienia obowiązku służby
wojskowej. Z biegiem lat, wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczno-militarną
i rolą społeczeństwa w konfliktach zbrojnych, program ten ewaluował w kierunku
przygotowania obywateli do samoobrony.
Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym27,
wprowadziła do życia młodzieży akademickiej, wojskowe szkolenie studentów.
Szkolenie to obejmowało zajęcia wojskowe prowadzone na uczelni w trakcie roku
akademickiego oraz przeszkolenie wojskowe w jednostce wojskowej w okresie wakacji.
Kolejna nowelizacja form edukacji obronnej społeczeństwa wprowadzona
została Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej z 21 listopada 1967 r.28Zapisami tej ustawy wprowadzono przysposobienie
obronne młodzieży oraz powszechną samoobronę ludności29. Przyjęte założenia
programowe dla przysposobienia obronnego młodzieży określone zostały przez
Ministerstwo Obrony Narodowej. W okresie letnich wakacji dla chętnej młodzieży
organizowano obozy przysposobienia obronnego. Poborowym, którzy ukończyli
przysposobienie obronne w szkołach średnich skracano o połowę zasadniczą
służbę wojskową. Państwo narzucało również zadania istniejącym organizacjom
i stowarzyszeniom. Organizacje i stowarzyszenia wyższej użyteczności, które
statutowo prowadziły działalność w zakresie przysposobienia obronnego lub uprawiania dyscyplin sportowych, mających znaczenie obronne, zobowiązane zostały
27

28

29

Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym(Dz.U. z 1959 r.,
nr 14, poz. 75).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej(Dz.U z 1967 r., nr 44, poz. 220).
Ibidem, art. 154 i art. 160.
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do prowadzenia przysposobienia obronnego młodzieży. Jednocześnie ustawa
wskazywała, że wszystkie osoby, z wyjątkiem niezdolnych ze względu na stan
zdrowia, mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu i ćwiczeniach praktycznych
„mających na celu uzyskanie niezbędnych umiejętności w zakresie powszechnej
samoobrony”30.Ustawa wprowadzała także wojskowe szkolenie studentów jako
formę służby wojskowej31.Wprowadzone do szkół przysposobienie obronne stanowiło, jak zauważa Zbigniew Falkowski, początek tworzenia systemu wychowania
patriotyczno-obronnego w Polsce Ludowej32. W 1970 roku edukację z przedmiotu
przysposobienia obronnego wprowadzono do programów szkół podstawowych,
zasadniczych szkół zawodowych, szkół przysposobienia rolniczego oraz szkół
policealnych33. Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku obowiązkiem
szkolenia wojskowego objęci zostali także studenci cywilnych uczelni wyższych,
zdolni do służby wojskowej. Pozostali studenci zobowiązani byli do odbycia
szkolenia obronnego.
Na uwagę zasługuje fakt, że dużą popularnością cieszyły się Ogólnokształcące
Licea Wojskowe w Lublinie, we Wrocławiu, w Toruniu, w Częstochowie i w Olsztynie oraz Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku i Licea Lotnicze w Dęblinie
i w Zielonej Górze. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniowie tych szkół osiągali
bardzo wysokie wyniki nauczania. Do dzisiaj popularny „Lotnik” w Zielonej Górze
cieszy się wysoką renomą w rankingu szkół ogólnokształcących. Wszystkie formy
przysposobienia obronnego stanowiły przygotowanie obywatela do samoobrony
oraz do wypełnienia obowiązku służby wojskowej. Nie można pominąć faktu,
że realizacja programu przysposobienia obronnego miała także zadania wychowania
patriotycznego z podbudową ideologiczną.
Przemiany społeczno-polityczno-gospodarcze w Polsce na przełomie lat dziewięćdziesiątych nie ominęły edukacji obronnej społeczeństwa. Ze szkół wycofano
nauczanie przedmiotu przysposobienie obronne, a z programów studiów uczelni
wyższych usunięto zajęcia wojskowe. Z kolei w przestrzeni publicznej naszego kraju
zaczęły tworzyć się organizacje i stowarzyszenia o charakterze proobronnym. Często
podmioty te odwoływały się do organizacji działających w II Rzeczypospolitej.
Okazało się jednak, że wśród młodzieży istnieje ogromne zapotrzebowanie na
różnorodne formy edukacji obronnej. Poszukując nowych rozwiązań organizacyjnych,
30
31
32
33

Ibidem, art. 154-160.
Ibidem, art. 45.
Z. Falkowski, Zarys problematyki edukacji obronnej…, op. cit., s. 201.
Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 1970 r., w sprawie objęcia
przysposobieniem obronnym młodzieży uczęszczającej do szkół nie będących szkołami
średnimi, Monitor Polski z 1970 r, nr 40, poz. 304.
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w 1994 roku podpisano „Porozumienie o współpracy między Ministerstwem
Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie działalności
dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej i organizacyjno-logistycznej”,
które stworzyło platformę do wspólnych działań w obszarze poszukiwania nowych
form edukacji obronnej. Intensywne wspólne prace programowe obu resortów
pozwoliły zbudować nowy system edukacji obronnej młodzieży w szkołach średnich. W dniu 1 września 1999 roku w ramach „eksperymentu z zakresu edukacji
obronnej młodzieży” rozpoczęto tworzenie klas mundurowych realizujących
treści szkolenia wojskowego na poziomie szkół średnich. Opracowano założenia
programowe, szczegółowy program zajęć z przysposobienia wojskowego, program pracy wychowawczej szkół z klasami o profilu wojskowym oraz wymogi
sprawnościowe i zdrowotne dla kandydatów. Wiele szkół nawiązało współpracę
z jednostkami wojskowymi i przy współpracy wojskowej kadry instruktorskiej
osiągano wysokie wyniki szkolenia obronnego. Młodzież mogła zapoznać się
z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, a letnie obozy organizowane wspólnie
z jednostką wojskową stanowiły ogromną atrakcję. Działanie te budowały nowe
więzi społeczeństwa z wojskiem, odpowiednio kształtowały postawy patriotyczne
oraz tworzyły społeczne wsparcie systemu bezpieczeństwa.
W pierwszej dekadzie XXI wieku w Polsce nastąpiła ogromna zmiana tendencji w zakresie budowania społecznego zaplecza bezpieczeństwa narodowego.
Był to czas, kiedy nasz kraj rozpoczął przygotowania do zawieszenia poboru do
zasadniczej służby wojskowej oraz profesjonalizacji armii. W rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej34 określono podstawę programową dla prowadzonego w szkołach przedmiotu –edukacja dla bezpieczeństwa. W tym czasie w kraju
dominowały dwa trendy, tj. rosnące zainteresowanie młodzieży możliwością
pobierania nauki w klasach profilowanych wojskowo oraz pogłębiający się niż
demograficzny, powodujący problemy z utrzymaniem wielu szkół. W tej sytuacji
klasy mundurowe stały się skutecznym sposobem na pozyskiwanie młodzieży do
placówek oświatowych.
Dzięki społecznemu zapałowi organizacje proobronne rozwijają się w Polsce
bardzo szybko. W marcu 2015 r. odbył się w Warszawie pierwszy kongres organizacji
proobronnych i klas mundurowych. Wzięło w nim udział ponad 120 organizacji,
prowadzących działania na rzecz bezpieczeństwa państwa. Paleta uczestników kongresu była różnorodna, począwszy od Ligi Obrony Kraju, związków krótkofalowców,
34

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz. 17).
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związków spadochroniarzy, płetwonurków, strażaków, harcerzy, ratowników,
przez organizacje obronne, takie jak związki strzeleckie, stowarzyszenie Obrona
Narodowa czy Polski Czerwony Krzyż. Nie zabrakło klas mundurowych z ponad
200 szkół. Uczestnicy kongresu mogli omówić rolę tych organizacji w świecie
ewoluującej nieustannie architektury bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,
narzucającej konieczność nieustannego rozwoju społeczeństwa realizującego zadania w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego, złożonego z podmiotów oraz
zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa35. Istotnymi z punktu widzenia edukacji dla bezpieczeństwa, są kwestie
wynikające z zapisów dokumentów strategicznych, które odnoszą się do rozwoju
społecznego wymiaru bezpieczeństwa narodowego, a zdefiniowane zostały jako
„budowa obywatelskiego zaplecza Sił Zbrojnych RP” oraz „budowa kapitału na
rzecz bezpieczeństwa”36. Ogromna liczba podmiotów o charakterze proobronnym
oraz ich różnorodność wskazują na rosnącą odpowiedzialność obywateli Polski za
swoją Ojczyznę oraz umacnianiu się w narodzie idei społeczeństwa obywatelskiego.
W związku z różnorodnością form i sposobów szkolenia obronnego w tych
organizacjach Ministerstwo Obrony Narodowej opracowało standardy /programów/
szkoleniowych, które stanowią ekwiwalent wstępnego szkolenia przygotowawczego
do służby wojskowej. Przy Ministerstwie Obrony Narodowej utworzono Biura
do Spraw Proobronnych, którego obszarem działalności jest wspieranie procesu
szkolenia członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych.
Zakłada się, że tylko właściwe spożytkowanie rosnącej aktywności organizacji
pozarządowych, młodzieży szkolnej i akademickiej w sferze obronności przyczynić może się wzmacnianie systemu obronnego naszego kraju. Działalność Biura
realizowana jest w ramach szkolenia organizacji proobronnych oraz szkolenia klas
mundurowych. Szkolenia te realizowane jest wspólnie z jednostkami wojskowymi
w ramach programów szkoleniowych pn. „Paszport do współpracy pododdziałów
organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” oraz
„Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.
Dużym zainteresowaniem wśród studentów cieszy się szkolenie wojskowe
studentów realizowane w ramach programu „Legia Akademicka”, który jest
35

36

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 14-35;
R. Rybak, Edukacja dla bezpieczeństwa jako element wychowania obywatelskiego, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Teoria i praktyka, red. A. Skrabacz, L. Kanarski, Warszawa 2014,
s. 98-99.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022…,
op. cit., s. 80-81.
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nawiązaniem do szklenia wojskowego studentów II Rzeczypospolitej. Jest to
program kierowany do studentów wszystkich kierunków studiów. Mogą w nim
uczestniczyć zarówno kobiety, jak i mężczyźni chcący odbyć szkolenie wojskowe.

Podsumowanie
Uzawodowienie armii spowodowało kurczenia się zasobu przeszkolonych rezerw
osobowych. Tę lukę mogą z powodzeniem wypełnić przeszkoleni członkowie organizacji proobronnych. Oni tworzą realne zaplecze obronności państwa. Działające
w Polsce liczne organizacje i stowarzyszenia o charakterze proobronnym stanowią
ogromny potencjał społecznego wsparcia systemu obronnego państwa. Skupiają
w swoich strukturach profesjonalistów różnych obszarów bezpieczeństwa: policjantów, strażaków, żołnierzy, lekarzy i ratowników. Swoją wiedzę i umiejętności
z pasją przekazują młodemu pokoleniu. Wsparcie obywateli i ich bezinteresowna
służba dla Ojczyzny są bezcenne. Należy dobrze wykorzystać zapał i inicjatywy
proobronne młodzieży oraz organizacji o charakterze proobronnym, które są włączane do systemu bezpieczeństwa narodowego jako zasób rezerw osobowych dla
potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacje proobronne oraz klasy
mundurowe stanowią ogromny zasób obronny do wykorzystania w reaktywowanym systemie Obrony Terytorialnej. Stanowią one wspaniałą bazę do prowadzenia
działalności na rzecz patriotycznego wychowania młodzieży. Aktywność społeczeństwa obywatelskiego jest wartością nieocenioną w demokratycznym państwie.
Dzięki działalności organizacji proobronnych można rozbudowywać system obrony
powszechnej z wykorzystaniem potencjału społeczności lokalnych oraz organizacji
pozarządowych poprawiający odporność naszego państwa zarówno na zagrożenia
niemilitarne, jak i militarne. Dzięki działaniom organizacji proobronnych można
wzmacniać odporność państwa na zagrożenia także hybrydowe oraz gromadzić
i utrzymywać zdolności do odtwarzania niezbędnych zasobów. Swą bezinteresowną działalnością, organizacje te kształtują i rozwijają postawy patriotyczne
obywateli, co przyczynia się do budowania wspólnoty oraz tożsamości narodowej,
w powiązaniu z promowaniem postaw patriotycznych, powinności obywatelskich
oraz zachowań prospołecznych. Należy zatem systemowo wspierać działania tych
organizacji dla osiągania jak najlepszych efektów społecznego wsparcia systemu
bezpieczeństwa Polski.
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Pro-defense organizations – practical a form of education for security
Abstract
The article is devoted to the issue of using the potential of defense organizations
in the implementation of the education process for security. It also presents the involvement
of pro-defense organizations in the education system for the security of our country. It indicates the necessity to use the potential of these organizations to strengthen state security.
The aim of the article is to present the activities of pro-defense organizations as one of the
practical forms of education for security.
Keywords: security, pro-defense organizations, contemporary threats, defense education
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Finansowanie organizacji pozarządowych
działających w obszarze bezpieczeństwa
Streszczenie
W artykule opisano akty prawne regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych
w Polsce oraz wskazano różne formy finansowania organizacji pozarządowych, posiłkując
się przykładami organizacji działających w obszarze bezpieczeństwa. Przytoczono również
badania określające źródła oraz ich poszczególny udział w przychodach całego sektora.
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, finansowanie NGO, bezpieczeństwo

Wstęp
Początki stosowania terminu organizacja pozarządowa sięgają lat pięćdziesiątych
XX wieku, kiedy określenia tego użyto na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).Artykuł 71 Karty stworzył podstawę do współpracy pomiędzy ONZ
a organizacjami pozarządowymi. Organizacja, która pierwotnie miała do czynienia
z rządami państw, a zamierzała skonsultować swoją działalność z prywatnymi
organizacjami typu non-profit, uznała odniesienie się do nich jako do organizacji
pozarządowych, co odróżniało te podmioty od instytucji politycznych1.Aktualnie
ONZ określa organizację pozarządową jako „każdą obywatelską woluntarystyczną
grupę typu non-profit, która jest zorganizowana na lokalnym, narodowym lub
międzynarodowym szczeblu, zorientowana na wykonywanie zadań i prowadzona
przez ludzi o podobnych zainteresowaniach2”.Organizacje pozarządowe dostarczają
różnorodnych usług o charakterze filantropijnym, przedstawiają rządom obawy
obywateli, monitorują politykę i zachęcają do uczestniczenia w życiu politycznym na poziomie społecznym. Dostarczają analiz i ekspertyz, służą jako wczesny
mechanizm ostrzegawczy, pomagają monitorować i wprowadzać międzynarodowe
porozumienia. Niektóre organizacje pozarządowe poruszają specyficzne kwestie,
takie jak prawa człowieka, środowisko, zdrowie czy bezpieczeństwo3.
1

2
3

Zobacz: Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych
(Dz.U. z 1947 r., nr 23, poz. 90).
Ibidem.
M. Yaziji, J. Doh, Organizacje pozarządowe a korporacje, Warszawa 2011, s. 27-28,
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Działanie organizacji pozarządowych
Jednym z wyróżników organizacji pozarządowych jest brak nastawienia na
zysk czy też uzyskiwania nadwyżki przychodów nad rozchodami, a z drugiej
strony ukierunkowanie działalności na służenie ludziom w procesie zaspokajania ważnych społecznie potrzeb. Należy jednak zaznaczyć, że niezależnie od
rodzaju prowadzonej działalności non-profit i powiązań z szeroko rozumianym
otoczeniem, współczesne organizacje niekomercyjne coraz częściej dążą do
wypracowywania nadwyżki przychodów nad rozchodami, która – co bardzo
ważne – nie jest dzielona pomiędzy założycieli organizacji, członków zarządu
czy pracowników – ale jest źródłem finansowania działalności, jak również
stanowi zabezpieczenie przyszłego rozwoju oraz podnosi wiarygodność intencji
i celów organizacji. Współczesny rozwój organizacji non-profit, przebiegający
w warunkach deficytu budżetowego i ograniczeń finansowania działalności przez
rządy i ich agendy, wymusza aktywność rynkową ukierunkowaną na gromadzenie funduszy. Co ciekawe, jak pokazuje praktyka, ograniczenia budżetowe
nie wpływają na zmniejszenie skali działalności społecznej organizacji. Wprost
przeciwnie – ograniczenia budżetowe powodują aktywizację orientacji rynkowej
w tej sferze, przyczyniają się do jej wzmocnienia i rozwoju4.
Biorąc pod uwagę szeroki zakres działalności organizacji pozarządowych należy
zaznaczyć, że nie ma jednego aktu prawnego, który regulowałaby całość zagadnień
związanych z funkcjonowaniem tych organizacji. Za fundamentalne uznaje się:
–– Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
poz. 483, z późn. zm.),
–– Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 210, z późn. zm.),
–– Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1491),
–– Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).

4

za: I. Drabik, Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w zarządzaniu kryzysowym,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie” 2015, nr 20, s. 153.
I. Drabik, Konkurencja i współdziałanie w zarządzaniu organizacjami non-profit, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług – strategie rozwoju, red. J. Pyka, Katowice 2006; A. Limański, I. Drabik,
Marketing w organizacjach non-profit, Warszawa 2007; A. Limański, Zarządzanie organizacjami
non-profit w warunkach rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Społeczeństwo informacyjne.
Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C. F. Hales, Rzeszów 2008;
I. Drabik, Znaczenie współdziałania z podmiotami komercyjnymi w strategii marketingowej
organizacji non-profit, „Zarządzanie organizacjami usługowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego” 2010, nr 145.
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Preambuła do Konstytucji stanowi, że Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
ustanowiono jako prawa podstawowe dla Państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałania władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Artykuł 58 jasno
określa, że każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się, jednak wskazuje zarazem,
że zakazane są zrzeszenia, które działają wbrew tejże Konstytucji lub stosownej
ustawie. Determinuje także, że to ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających
sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.
Stosownie do art. 12 Konstytucji „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia
i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników,
stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”5.Stowarzyszenie zdefiniowane zostało w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku
Prawo o stowarzyszeniach6. Zgodnie z art. 2.1 tejże ustawy, stowarzyszenie jest
„dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych”7.
Termin organizacja pozarządowa wywodzi się z terminologii anglosaskiej
i jest dosłownym tłumaczeniem amerykańskiego Non Governmental Organization,
od którego powstał skrót NGO, używany na co dzień w terminologii międzynarodowej. W polskim obiegu prawnym termin organizacja pozarządowa pojawił się
po raz pierwszy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych w 1997 roku. Ilekroć w ustawie jest mowa o organizacjach pozarządowych – oznacza to „stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje
pracodawców i pracobiorców o charakterze ogólnokrajowym”8. Z czasem definicję
„organizacji pozarządowej uzupełniono w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” wprowadzono ustrojową
definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie z jej art. 3 ust. 2 „organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby
prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie
przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia”9.
Oprócz podstawowych aktów prawnych wskazanych poniżej niewątpliwie
ważne są także fragmenty ustawi rozporządzeń, które regulują różne poboczne
5
6

7
8

9

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., nr 20,
poz. 104, z późn. zm.).
Ibidem.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych(Dz.U. z 1997 r., nr 123, poz. 776).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst
jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873).
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aspekty, jak na przykład ustawa o podatku dochodowym – opisuje kwestię zwolnień
podatkowych10; ustawa o podatku VAT – zasady płacenia tego podatku11; ustawa
o finansach publicznych – niektóre szczegóły w realizacji projektów, dofinansowanych z publicznych pieniędzy12.
Od samego początku utworzenia w Polsce realnej możliwości swobodnego
zrzeszania się zauważalna była wzrostowa tendencja powstawania nowych organizacji
pozarządowych. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje, że w 2016 roku aktywną
działalność prowadziło już ponad 91 tysięcy rejestrowych organizacji non-profit.
Wśród nich najwięcej było stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych –
73,4 tysiąca, a następnie fundacji – 13,6 tysiąca (odpowiednio 79,9% i 14,8%)13.
Stowarzyszenie Klon/Jawor wskazuje, że w grudniu 2018 roku było zarejestrowanych około 26 tysięcy fundacji i 117 tysięcy stowarzyszeń, co daje łączną liczbę
143 tysięcy organizacji społecznych, lecz szacunkowo 65-70% organizacji rzeczywiście
prowadziło swoją działalność. W opinii Stowarzyszenia pozostałe organizacje zawiesiły
bądź zakończyły działalność, jednak nie wyrejestrowały się z rejestrów. Oznacza to,
że w Polsce aktywnie działa około 80 tysięcy stowarzyszeń i fundacji mieszczących
się w tak zwanej wąskiej definicji sektora pozarządowego14. Trzeba jednak dodać,
że w Polsce istnieje także około 50 tysięcy innych podmiotów, które można zaliczyć
do szeroko rozumianej sfery społecznej. Są to między innymi koła łowieckie, związki
zawodowe, spółdzielnie socjalne, organizacje pracodawców, koła gospodyń wiejskich,
kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, instytucje kościelne i partie polityczne.
Codzienne funkcjonowanie organizacji pozarządowych opiera się w dużej mierze na działaniu ich członków oraz dodatkowej pomocy wolontariuszy. Jednak praca
społeczna nie zawsze wystarcza, aby organizacja mogła realizować założone cele.
Do realizacji wielu z nich potrzebne są dodatkowe środki finansowe lub rzeczowe.
System finansowania organizacji pozarządowych należy rozumieć jako zbiór źródeł
i sposobów finansowania, których wspólnym elementem jest odbiorca środków, czyli
organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Istnieje wiele instrumentów, z których organizacje pozarządowe mogą skorzystać.
10

11

12

13

14

Zob. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
z 1991 r., nr 80, poz. 350).
Zob. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54,
poz. 535).
Zob. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157,
poz. 1240).
Sektor non-profit w 2016 r. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe,
samorząd gospodarczy i zawodowy, GUS, Warszawa−Kraków 2018.
B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2018, Warszawa
2019.
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Dofinansowania w formie dotacji – finansowanie ze środków publicznych
zostało w dużej mierze uporządkowane i ujednolicone poprzez ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie15. Co istotne, ustawa jest znacznie bardziej
rygorystyczna w stosunku do samorządów terytorialnych niż wobec administracji
rządowej, która ma większą swobodę kształtowania relacji finansowych z organizacjami pozarządowymi. Ustawa oparła finansowanie działalności organizacji
pozarządowych i innych podmiotów działających nie dla zysku o ideę zlecania
zadań publicznych, na realizację których organizacje otrzymują dotacje. Nawet
najmniejsza przyznana dotacja powinna wiązać się ze zleceniem realizacji zadania
należącego do zlecającego organu administracji rządowej lub samorządowej. Od
momentu wejścia w życie ustawy administracja publiczna konsekwentnie realizuje
politykę finansowania działań organizacji pozarządowych jako wykonawców zadań
publicznych. Podstawową formą zlecania zadań publicznych są otwarte konkursy
ofert na realizację zadań publicznych, które są adresowane do organizacji pozarządowych i innych podmiotów non-profit działających w sferze pożytku publicznego16.
Dotacja, zwana także grantem, to pieniądze, które stowarzyszenie lub fundacja
otrzymują zazwyczaj na wykonanie konkretnie określonego zadania lub projektu.
Dotacje mogą pochodzić ze środków publicznych, na przykład od administracji
rządowej i samorządowej: urzędów miast, urzędów marszałkowskich i różnych
instytucji lub z funduszy europejskich –przyznaje je na przykład Komisja Europejska
poprzez różne instytucje. Dotację można także otrzymać od fundacji krajowej lub
zagranicznej. Dotacje definiowane są jako podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz
z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach
publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań publicznych. W ustawie o finansach publicznych
zostały zawarte również definicje trzech rodzajów dotacji: celowych (art. 127),
podmiotowych (art. 131) i przedmiotowych (art. 130)17.
Działania finansowane z dotacji lub grantu muszą mieścić się w celach statutowych organizacji. Dysponent pieniędzy (zwany grantodawcą, donorem, sponsorem
lub zleceniodawcą) określa warunki przyznania dotacji/grantu oraz rodzaj zadań
15

16

17

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2003 r.,nr 96, poz. 873).
N. Klorek, 11 sposobów na finansowanie działań organizacji pozarządowej, online:
www.publicystyka.ngo.pl/11-sposobow-na-finansowanie-dzialan-organizacji-pozarzadowej
[dostęp: 01.12.2019].
Zobacz: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 855, z późn. zm.), art. 126, 127, 130, 131.
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do wykonania. Te warunki szczegółowo określone są w umowie. W przypadku
przekazywania dotacji z pieniędzy publicznych mówi się o „zlecaniu do realizacji
zadań publicznych. Ogłasza się na nie konkursy ofert”18. Oznacza to, że organizacje
składają swoje oferty, zwane także wnioskami, na określony tematycznie konkurs.
Wszystkie złożone oferty są porównywane i oceniane. Najlepiej ocenieni wygrywają – czyli otrzymują dotacje. Warto zwrócić uwagę na to, że instytucje publiczne
ogłaszają konkursy ofert na realizację zadania publicznego. Oznacza to, że organizacja, otrzymując środki publiczne, jest zobowiązana do realizacji – w sposób
określony w przyjętej ofercie – zadania publicznego, tym samym władze. Katalog
zdań publicznych jest określony w ustawie o pożytku. Zadaniem władz nie jest zatem
bezpośrednia wsparcie instytucjonalne organizacji (czyli jej rozwój, przetrwanie,
działania administracyjne, niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania). Celem
władz jest natomiast działanie na rzecz dobra publicznego, np. interesu mieszkańców
gminy, i tym kryterium powinny one się kierować przy wyborze ofert19.
Najpopularniejszą formą dotacji jest dofinansowanie, nazywane wsparciem
realizacji zadania lub projektu. Od organizacji wymaga się wtedy, że część kosztów
(zwykle określoną procentowo) realizacji zadania pokryje ona ze środków własnych – w gotówce lub poprzez pracę wolontariuszy (albo członków w przypadku
stowarzyszeń). O wiele rzadziej stosuje się formę powierzania, czyli sfinansowania kosztów realizacji zadania lub projektu w całości z pieniędzy pochodzących
z dotacji. Możliwe jest otrzymanie instytucjonalnego wsparcia, zwykle od fundacji
prywatnych. Grant instytucjonalny po negocjacjach ze sponsorem przeznacza się
na wzmocnienie potencjału organizacji: jej rozwój, szkolenia dla pracowników,
zakup sprzętu20. W tym miejscu należy przytoczyć interesujący projekt Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej, który pod szyldem Portalu Funduszy Europejskich
prowadzi serwis internetowy i Wyszukiwarkę Dotacji21. Na portalu odnaleźć można
dotacje współfinansowane przez Unię Europejską.
Modelowym przykładem mikrodotacji jest program dotacyjny Śląskie Lokalnie
2020 organizowany przez Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju Rynku Pracy, a finansowany z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup
18

19

20
21

Poza tak zwanymi małymi zleceniami – w kwocie do 10 tysięcy złotych, które samorząd
może przyznać, pomijając tryb konkursowy.
N. Klorek, 11 sposobów na finansowanie działań organizacji pozarządowej, op. cit., [dostęp:
02.12.2019].
ngo.pl, www.poradnik.ngo.pl/z-czego-finansowac-dzialania-projekty [dostęp: 03.12.2019].
Zobacz: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka [dostęp: 03.12.2019].
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nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez
zorganizowanie konkursu mikrograntowego. Wnioskodawcy będą mogli starać się
o mikrogranty w wysokości od 1000 do 5000 złotych. Łącznie zostanie rozdane
600 000 zł. Operator nie wymaga finansowego wkładu własnego, co w praktyce
dla wielu małych stowarzyszeń lokalnych mogłoby być barierą22.
Programem o szerszej skali jest organizowana przez Powszechny Zakład
Ubezpieczeń (PZU) ogólnopolska akcja prewencyjna Pomoc To Moc, która zakłada
finansowe i organizacyjne wsparcie zarówno osób fizycznych oraz grup lokalnych.
Fundusz prewencyjny w PZU służy zapobieganiu powstawaniu albo zmniejszaniu
skutków zdarzeń losowych, a w edycji 2019 zakładał wsparcie działań propagujące
zdrowy tryb życia i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i ich rodzin. Jednym
z celów przewodnich było wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki temu
jednostki OSP miały możliwość ubiegania się o uzyskanie funduszy na zakup
specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Maksymalna kwota dofinansowania dla
jednostki wynosiła 25 tysięcy złotych brutto. Jak wielkie jest zapotrzebowanie na
dofinansowanie sprzętu wśród jednostek OSP może świadczyć liczba złożonych
wniosków – 2880 zgłoszeń. Świadczy to też nie tylko o potrzebach, ale o dobrej
organizacji tych jednostek w poszukiwaniu dodatkowego finansowania. Ochotnicze
Straże Pożarne nie czekają już tylko na wsparcie samorządów lokalnych, ale wychodzą na zewnątrz – ubiegając się o inne, dodatkowe środki. Komitet Sponsoringu,
Prewencji i CSR PZU podjął decyzję o dofinansowaniu 306 wniosków. Łączna
kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 5 milionów złotych23.
Innym sposobem wsparcia organizacji pozarządowych są darowizny. Każde
zarejestrowane stowarzyszenie lub fundacja mogą otrzymywać darowizny na dowolne
działania – w formie gotówki lub rzeczy – od firm, osób prywatnych lub innych
organizacji. Darowizna zakłada, że darczyńca przekazuje coś, co do niego należy
i w zmian za swój dar nic nie otrzymuje od organizacji24. Darowiznę przekazuje się na
podstawie umowy. Pieniężne mogą być przekazane gotówką, jednak jeśli darczyńca
chce odliczyć ją od podstawy opodatkowania (dochodu), musi dokonać wpłaty na
konto organizacji. Drugim warunkiem skorzystania z odliczenia podatkowego,
związanego z przekazaniem darowizny, jest to, by przekazać ją na cele statutowe,
dla których organizacja została powołana i które są opisane w statucie. Cele te muszą
mieścić się w sferze zadań publicznych, opisanych w ustawie po pożytku. Inaczej
mówiąc, obdarowana organizacja musi prowadzić działalność pożytku publicznego
22
23
24

Zobacz: https://www.fioslaskie.com/oprojekcie [dostęp: 03.12.2019].
Zobacz: https://pomoctomoc.pzu.pl/osp [dostęp: 03.12.2019].
Uwaga: Darowizną nie jest decyzja podatnika o wskazaniu konkretnej organizacji pożytku
publicznego, której państwo przekaże 1% podatku tego podatnika.
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(nie musi jednak mieć statusu Organizacji Pożytku Publicznego – OPP). Lista zadań
publicznych, składających się na działalność pożytku jest bardzo szeroka i w praktyce
trudno znaleźć organizację, której cele statutowe by poza nią wykraczały. Ponadto
można też przekazać darowiznę na cele kultu religijnego25.
Osoby prywatne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny
w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu, a osoby prawne nie wyższej
niż 10% uzyskanego dochodu. Zazwyczaj otrzymanie darowizny pieniężnej nie
wiąże się z odprowadzaniem podatków przez obdarowane organizacje pozarządowe: nie płaci się podatku (dochodowego od osób prawnych), jeśli darowizny
zostaną przekazana na cele statutowe stowarzyszenia czy fundacji. Cele te muszą
się jednak mieścić w katalogu celów zwolnionych z podatku dochodowego od osób
prawnych. Celami tymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa,
w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury
fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz
budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę,
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej
i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego. Szczególną formą darowizny są
rzeczy, czyli dary rzeczowe. Stowarzyszenia lub fundacje otrzymują je – podpisując umowę z darczyńcą – do swojego użytku lub przekazują potrzebującym26.
Wsparcie w postaci darowizny jest szczególnie popularne wśród firm i korporacji w ramach wewnątrzfirmowych programów Corporate Social Responsibility
(CSR), inaczej społecznej odpowiedzialności biznesu, mających na celu wsparcie
lokalnych środowisk. Często celem takiego wsparcia jest poprawa bezpieczeństwa
wśród lokalnej społeczności, na przykład poprzez wsparcie finansowe lub rzeczowe. Przykładem takiego działania jest wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Żerkowie przez firmę Exact Software Poland, która dofinansowała zakup sprzętu
ratowniczego i komunikacyjnego. Dofinansowanie do zakupu wyniosło 50%, ale
co interesujące – jednostka najpierw musiała zebrać fundusze, a dopiero potem,
w zależności od uzbieranej kwoty, otrzymała dofinansowanie (nie większe jednak
niż 2000 euro). Zbiórkę funduszy ochotnicy zorganizowali poprzez portal crowdfundingowy zrzutka.pl. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 7610 złotych, a na
zakup sprzętu wydano 15 220 złotych.
Inną formą wsparcia organizacji pozarządowych jest sponsoring. Stowarzyszenia i fundacje mogą otrzymać, zwłaszcza od firm, pieniądze, wsparcie logistyczne,
techniczne, doradcze, zobowiązując się do publicznego informowania o tym fakcie,
25
26

www.poradnik.ngo.pl/darowizny [dostęp: 02.12.2019].
Ibidem.
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czyli w rezultacie do promowania sponsora. W tym celu podpisywana jest umowa
określająca wzajemne zobowiązania. Sponsoring może zostać uznany za świadczenie usług reklamowych lub promocyjnych, co wymaga zarejestrowania przez
NGO działalności gospodarczej oraz rodzi konsekwencje podatkowe27.
Jednym z modelowych przykładów takiego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa
była współpraca Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z firmą Nivea
Polska S.A.28 Od 2001 roku oba podmioty realizowały program partnerski, którego
nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa osób wypoczywających nad morzem,
fundowanie nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz motywowanie ratowników
do pracy nad udoskonalaniem swoich umiejętności i kondycji fizycznej. W ramach
współpracy przy projekcie Bezpiecznie z NIVEA i WOPR, marka aktywnie uczestniczyła w rekrutowaniu nowych ratowników oraz profesjonalnym szkoleniu ich, co
więcej przez lata dostarczała również ratujący życie sprzęt medyczny. Temu służyły
poszczególne elementy programu, takie jak wyposażanie ratowników pracujących
w miejscowościach nadmorskich w stroje ochronne i podstawowy sprzęt ratowniczy,
organizowanie Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR oraz Letniej Szkoły NIVEA29.
Marka, dzięki swojemu zaangażowaniu, była widoczna nie tylko w mediach czy
prasie, ale także na wieżach ratowniczych, strojach ratowników i sprzęcie.

Rysunek 1. Ratownicy WOPR ze sprzętem od Nivea Polska
Źródło: https://www.niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/local/pl/zaangazowanie-spoleczne/csr
[dostęp: 02.12.2019].

Współpracę sponsorską z ochotniczymi jednostkami ratowniczymi prowadzi
również firma Polkomtel S.A., która wspiera nie tylko Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ale też Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) czy
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR).
27
28
29

www.poradnik.ngo.pl/sponsoring [dostęp: 02.12.2019].
Uwaga: dzisiaj NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf.
Zob. Informacja prasowa Mistrzostwa Nivea Ratowników i Letnia Szkoła WOPR z dnia
10.07.2011 roku.
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Pomoc, jaką Polkomtel oferuje służbom ratowniczym, jest bardzo różnorodna. Od przekazywania sprzętu i środków finansowych, po zbudowanie
specjalistycznego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa, który służy zarówno
lepszej komunikacji między potrzebującymi a ratownikami, jak również pomiędzy
samymi ratownikami a ich centralami przyjmującymi zgłoszenia od poszkodowanych. System łączności dla ratowników opracowany przez operatora sieci
Plus pozwala szybciej dotrzeć do poszkodowanych osób i sprawniej udzielić im
pomocy. W ramach systemu Polkomtel stworzył dwa ratownicze numery telefonu
601 100 300 (działający w górach) oraz ratunkowy 601 100 100 (działający na
obszarze woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz na całym polskim
wybrzeżu). Dodatkowo Polkomtel przekazuje służbom ratowniczym, zgodnie
ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem, nowoczesny, specjalistyczny
sprzęt ratunkowy, łączność komórkową, środki finansowe oraz współorganizuje
akcje, których celem jest propagowanie zasad bezpiecznej turystyki górskiej
i przebywania nad wodą. Firma prowadzi także akcje edukacyjno-informacyjne
w trakcie sponsorowanych przez siebie imprez, na których zaproszeni ratownicy
pokazują, jak wyglądają działania ratownicze oraz uczą, jak turyści powinni się
zachowywać, aby nie doszło do tragedii. Efektem doświadczeń zdobytych we
współpracy ze służbami ratowniczymi jest także Komunalny System Bezpieczeństwa uruchomiony w 2005 roku wspólnie z Urzędem Miasta Sopot. Jego
podstawowym zadaniem jest integracja służb komunalnych i ratowniczych
miasta w jedną sprawną strukturę, która ma na celu zapobieganie, wykrywanie
i likwidację zagrożeń cywilizacyjnych, wypadków i katastrof30.
Najnowszym rozwiązaniem partnerstwa GOPR i Polkomtel jest aplikacja
Ratunek wprowadzana po raz pierwszy w Polsce na telefony komórkowe przez
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wspólnie z siecią Plus i Paga Solutions.
Aplikacja ta, w razie wypadku lub zagrożenia w górach lub nad wodą, pozwoli
zlokalizować miejsce, z którego zgłaszany jest wypadek z dokładnością do trzech
metrów. Dzięki realizacji tego pomysłu służby ratownicze będą mogły jeszcze
szybciej i skuteczniej dotrzeć do poszkodowanych31.
Stowarzyszenia i fundacje, które uzyskały status pożytku publicznego (dalej
OPP), są obdarzone szczególnym przywilejem finansowym. Mogą one zabiegać,
by podatnicy wskazali je jako uprawnione do otrzymania od państwa 1% procenta
podatku dochodowego od osób fizycznych. Zadaniem OPP jest zatem przekonać
30

31

Zob. http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/kompleksowy-program-topr-wopr-gopr-polkomtel/ [dostęp: 02.12.2019].
Zob. https://grupapolsat.pl/pl/archive/plus-na-kolejnych-piec-lat-podpisal-umowy-z-goprtopr-wopr-mopr-od-dzis-uruchomiona-zostaje [dostęp: 02.12.2019].
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podatników, by to właśnie ich wybrano. O swej decyzji podatnik informuje urząd
skarbowy, składając roczne zeznanie podatkowe – podaje numer KRS wybranej
przez siebie organizacji. Prawo do otrzymywania 1% podatku mają te organizacje
OPP, które znajdują się w internetowej bazie, prowadzonej przez Narodowy Instytut
Wolności32. Prawo to mogą utracić organizacje, które np. nie złożyły obowiązkowego sprawozdania, informującego, na co przeznaczyły one zebrane pieniądze
w minionym roku. Pieniądze zebrane z 1% podatku można przeznaczyć na dowolne
cele – pod warunkiem, że zostały one określone w statucie i mieszczą się w sferze
zadań publicznych, wymienionych w ustawie o pożytku. Zarówno państwo, jak
i podatnicy mają jednak prawo dowiedzieć się, jak OPP zagospodarowała te pieniądze. Dlatego tak istotne jest dopełnienie obowiązku upubliczniania sprawozdań33.
Organizacje pozarządowe, w tym działające w obszarze bezpieczeństwa,
coraz częściej sięgają po tę formę wsparcia finansowego. W 2017 roku 25% ogółu
organizacji pozarządowych prowadziło aktywną akcję zachęcania do przekazania
tak zwanego jednego procenta na swoją działalność statutową, co stanowiło wzrost
o 6% w stosunku do roku 2011. Mimo tego, udział tego przychodu oscylował
w okolicy 3-3,5% w skali budżetu rocznego dla tych organizacji34.

Rysunek 2. Udział poszczególnych źródeł w przychodach sektora NGO
Źródło: B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2018, Warszawa
2019, s. 43.
32
33
34

Zob. https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ [dostęp: 02.12.2019].
Zob. www.pit.pl/1procent/ [dostęp: 02.12.2019].
Porównaj z innymi źródłami przychodu na rysunku 2.
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Najczęściej małe organizacje pozarządowe propagują odliczenie 1% poprzez
bezpośrednie dotarcie do obywateli w swoim lokalnym otoczeniu i dystrybucję
kalendarzy, organizację akcji promocyjnych, popularyzację idei na portalach społecznościowych. Większe organizacje, o szerszym zasięgu, gdzie takie bezpośrednie
działania nie są możliwe ze względów organizacyjnych, promują się w prasie lub
ogólnodostępnych mediach i w internecie.
Organizacje pozarządowe mają możliwość prawną,by nie oglądając się na
ofiarność społeczeństwa czy wynik konkursów dotacyjnych, zacząć pozyskiwać
pieniądze na swoje działania poprzez sprzedaż swoich usługi produktów. Tego
rodzaju aktywność ekonomiczną nazwano odpłatną działalnością pożytku. Podlega ona różnym ograniczeniom i jest czymś innym niż działalność gospodarcza.
Ograniczenia te to w dużym uproszczeniu wymóg nieosiągania zysku oraz nieprzekraczanie limitu wynagrodzeń35. Równie ważne jest to, że działania, które
stowarzyszenie lub fundacja prowadzi jako odpłatne, muszą być zgodne z celami
statutowymi organizacji i jednocześnie zawierać się w sferze zadań publicznych,
wymienionych w ustawie o pożytku. Organizacja nie musi nigdzie zgłaszać faktu
prowadzenia działalności odpłatnej – wystarczy podjęcie decyzji przez uprawnione
władze, np. zarząd. Wyjątkiem są OPP – dla nich zgłoszenie takiej informacji do KRS
jest obowiązkowe. Od przychodów z działalności odpłatnej nie płaci się podatku
dochodowego, pod warunkiem, że celem statutowym (opisanym bezpośrednio
w statucie), jest działanie wymienione w ustawie (o podatku dochodowym od osób
prawnych) jako przedmiot zwolnienia z podatku i że przychody te są przeznaczone
na te działania. Prowadzenie działalności odpłatnej nie uniemożliwia organizacjom
pozarządowym starania się o dotacje. Przychody pochodzące z działań odpłatnych
mogą być nawet użyte36jako wkład własny37.
Przykładem takich działań mogą byś szkolenia ratowników drogowych
organizowane przez Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Szkolenia służą zwiększeniu liczby osób poruszających się na drogach, które
w razie bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w wypadku drogowym mogą
podjąć natychmiastową pierwszą pomoc przedmedyczną oraz wszelkie niezbędne
czynności do czasy przybycia służb. Opłaty za kurs pobierane od uczestników

35

36

37

Uwaga: osoby, które są związane z działalnością odpłatną, nie mogą otrzymać wynagrodzenia wyższego niż 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
ogłaszanego przez GUS za rok poprzedni.
Uwaga: np. pieniądze ze sprzedaży biletów na koncert, który jest robiony w ramach jakiegoś
dotowanego projektu, mogą częściowo pokryć koszty jego organizacji.
www.poradnik.ngo.pl/odplatna-dzialalnosc-pozytku-publicznego [dostęp: 02.12.2019].
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służą dalszej działalności statutowej klubu w postaci zakupu sprzętu ratowniczego
przekazywanego do oddziałów i sekcji ratownictwa drogowego38.
Stowarzyszenia i fundacje mają również prawo do prowadzenia działalności
gospodarczej, czyli do sprzedawania swych usług i produktów z zyskiem. Może być
to sposób na pozyskiwanie pieniędzy na działania statutowe (opisane w statucie)
i uniezależnienie się od dotacji czy darowizn. Prawo do prowadzenia działalności
gospodarczej mają także organizacje mające status pożytku publicznego (OPP).
Jednocześnie organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia i fundacje, z definicji
są podmiotami niedziałającymi dla zysku, co określa ustawa o pożytku. Natomiast
działalność gospodarcza jest z definicji nastawiona na zysk. Dla organizacji pozarządowych działalność gospodarcza jest jedynie narzędziem pozyskiwania funduszy
na działania statutowe. Zatem zarabianie pieniędzy, czyli osiąganie zysku, nie
stanowi celu jej powoływania ani sensu jej istnienia, tak jak to się dzieje w klasycznych, komercyjnych przedsięwzięciach ekonomicznych. Organizacje muszą
wyważyć proporcje między zadaniami ekonomicznymi a celami statutowymi.
Zapisy prawa nie określają precyzyjnie, jak bardzo rozwinięta może być działalność
gospodarcza organizacji pozarządowych. Jedynie w stosunku do OPP określono
w ustawie o pożytku, że mogą one prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie
jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego39. Organizacja,
która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, musi zarejestrować
się w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców i staje się przedsiębiorcą. Odpowiednie
zapisy muszą znaleźć się w statucie organizacji. Zysk pochodzący z działalności
gospodarczej powinien być przeznaczany na cele statutowe. Nie jest on opodatkowany podatkiem dochodowym – pod warunkiem, że celem statutowym (opisanym
bezpośrednio w statucie) organizacji jest działanie wymienione w ustawie (o podatku
dochodowym od osób prawnych) jako przedmiot zwolnienia z i że dochody te są
przeznaczone na te działania. W działalności gospodarczej nie można korzystać
z pomocy wolontariuszy. Istotne jest też to, że na przedsięwzięcia podejmowane
w ramach działalności gospodarczej nie można uzyskać dotacji z pieniędzy publicznych w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych. Ważne jest też to, że
nie można mieszać działalności gospodarczej z odpłatną w tym samym zakresie
czy rodzaju działania, na przykład nie można szkolić raz w ramach działalności
odpłatnej, raz w ramach gospodarczej. Organizacja musi wyodrębnić swoje działania i zdecydować, w których obszarach chce być przedsiębiorcą40.
38
39
40

Za www.mkmrp.org.pl [dostęp: 03.12.2019].
Zob. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, art. 20.
ngo.pl, www.poradnik.ngo.pl/z-czego-finansowac-dzialania-projekty [dostęp: 03.12.2019].
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Działalność gospodarcza prowadzona jest jedynie przez 7% organizacji pozarządowych wskazanych w badaniach B. Charyckiej i M. Gumkowskiej. W obrazie całego
sektora źródła te stanowią 5% udziału w przychodach. Wynika z tego, że działalność
gospodarcza jako dodatkowe źródło przychodu stosowana jest w nieznacznym stopniu.

Rysunek 3. Procent organizacji korzystających z poszczególnych źródeł przychodu
Źródło: B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2018, Warszawa
2019, s. 40.

Podsumowując obszar finansowana organizacji pozarządowych, należy
zauważyć, że wiele z organizacji stara się pozyskiwać fundusze z licznych źródeł
zewnętrznych, jednak dla dużej części z nich źródła rządowe i samorządowe stanowią główny udział w przychodach za dany rok. Należy zauważyć, że pomimo
uproszczenia przepisów umożliwiających uzyskanie mniejszych dotacji (do 10
tysięcy złotych), to w przypadku większych projektów biurokratyzacja w dużym
stopniu się komplikuje, co powoduje niechęć mniejszych grup społecznych do
ubiegania się o nie. Można zauważyć trend, że duże, zorganizowane stowarzyszenia
i fundacje wyspecjalizowały się w pozyskiwaniu dotacji rządowych i samorządowych, a dla mniejszych organizacji, głównie lokalnych, pozostały małe granty oraz
składki członkowskie wykorzystywane przede wszystkim na bieżącą działalność.
W przypadku mniejszych organizacji trudno więc mówić o długofalowych projektach
i planach – ich działania opierają się na bieżących decyzjach – jest finansowanie
to podejmujemy działanie, nie mam finansowania to zarzucamy projekt.
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Coraz większy udział stanowią darowizny od osób prywatnych oraz firm
i instytucji. W tym drugim przypadku szczególnie rozwijają się programy CSR,
dzięki którym duże korporacje wchodzą w synergiczne działania z nierzadko
małymi, ale prężnymi organizacjami pozarządowymi. Organizacje te pełnią w tym
przypadku rolę organizatora lub przekaźnika konkretnych przedmiotów/darów czy
pomocy w ramach ustalonych wspólnie działań.

Podsumowanie
Organizacje pozarządowe działające w obszarze bezpieczeństwa głównie na tych
formach finansowania opierają swoje roczne budżety i założenia. Dla stowarzyszeń
ratowniczych to właśnie wkład samorządów (organizacje o zasięgu lokalny) lub
samorządów i środków rządowych (organizacje o zasięgu krajowym) stanowi trzon
budżetu, wspierany przez dotacje od firm i osób prywatnych. W przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych nierzadko spotykana jest również sytuacja, gdzie druhowie
rezygnują z ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej i środki te przekazują do własnej
jednostki – na zakup sprzętu niezbędnego do działań w sytuacjach kryzysowych.
Trudno jednak mówić o zorganizowanym systemie finansowania organizacji
pozarządowych, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, gdyż większość z organizacji nie
jest w stanie przewidzieć wysokości swojego budżetu na przyszły rok, stosując raczej
ostrożne założenia. Związane jest to pośrednio również z kondycją samorządów,
które wspomagają działalność organizacji poprzez granty i konkursy.
Duże stowarzyszenia działające w obszarze bezpieczeństwa, wśród których prym
wiodą organizacje ratunkowe takie jak WOPR, TOPR czy GOPR, charakteryzują
się płynnym budżetem, który wspomagany jest również przez działalność odpłatną
i gospodarczą. W tym przypadku nadwyżki w budżecie przeznaczane są również
głównie na sprzęt i jego redystrybucję w ramach działalności statutowej. Potrzeby
tych organizacji są jednak wciąż duże i pomimo znacznej aktywności w pozyskiwaniu
dotacji – niewystarczające, aby realizować w stu procentach założone cele.

Bibliografia
1. Charycka B., Gumkowska M., Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2018,
Warszawa 2019.
2. Doh J., Yaziji M., Organizacje pozarządowe a korporacje, Warszawa 2011.
3. Drabik I., Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w zarządzaniu kryzysowym,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie” 2015, nr 20.
43

Bartosz Łotocki

4. Drabik I., Znaczenie współdziałania z podmiotami komercyjnymi w strategii marketingowej organizacji non-profit, „Zarządzanie organizacjami usługowymi. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego” 2010, nr 145.
5. Drabik I., Konkurencja i współdziałanie w zarządzaniu organizacjami non-profit,
[w:] Nowoczesność przemysłu i usług – strategie rozwoju, red. J. Pyka, Katowice 2006.
6. Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych,
(Dz.U. z 1947 r., nr 23, poz. 90).
7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
8. Limański A., Drabik I., Marketing w organizacjach non-profit, Warszawa 2007.
9. Limański A., Zarządzanie organizacjami non-profit w warunkach rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle
uwarunkowań regionalnych, red. C. F. Hales, Rzeszów 2008.
10. Sektor non-profit w 2016 r. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe,
samorząd gospodarczy i zawodowy, Warszawa−Kraków 2018.
11. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
z 1991 r., nr 80, poz. 350).
12. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r., nr 54,
poz. 535)
13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157,
poz. 1240)
14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873).
15. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., nr 20,
poz. 104, z późn. zm.).
16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r., nr 123, poz. 776).
17. www.grupapolsat.pl/pl/archive/plus-na-kolejnych-piec-lat-podpisal-umowy-z-goprtopr-wopr-mopr-od-dzis-uruchomiona-zostaje.
18. www.mkmrp.org.pl.
19. www.ngo.pl.
20. www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp.
21. www.odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/kompleksowy-program-toprwopr-gopr-polkomtel.
22. www.pit.pl/1procent
23. www.poradnik.ngo.pl/odplatna-dzialalnosc-pozytku-publicznego.
24. www.poradnik.ngo.pl/z-czego-finansowac-dzialania-projekty.
25. www.publicystyka.ngo.pl/11-sposobow-na-finansowanie-dzialan-organizacjipozarzadowej.
Financing of non-governmental organizations operating in the area of security
Abstract
The article describes legal acts regulating the functioning of NGOs in Poland and
indicates various forms of financing NGOs, using examples of organizations operating in
the area of security. It points research describing sources and their individual share in the
revenues of the entire sector.
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Tożsamość narodowa jako podstawa patriotyzmu
i nacjonalizmu
Streszczenie
Problematyka tożsamości narodowej zajmuje badaczy wielu dyscyplin, z jednej strony
jest przedmiotem zainteresowania socjologii (uczestnictwo jednostek w różnych grupach
kulturowych) bądź psychologii społecznej (samoidentyfikacja etniczna), z drugiej – historii
i politologii (znaczenie narodów jako wspólnot politycznych, nacjonalizm). Pomniejszenie
autonomii państw narodowych, będące następstwem globalizacji sprawiło, iż przekształceniu
uległa również ich rola w procesie kształtowania tożsamości narodowej. Artykuł koncentruje
się na analizie koncepcji tożsamości narodowej na poziomie interdyscyplinarnym.
Słowa kluczowe: tożsamość narodowa, patriotyzm, nacjonalizm, postawa obywatelska

Z szerokiego spektrum różnorodnych historycznie ukształtowanych zachowań człowieka, zmierzających do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, stosunkowo
najłatwiej wyłonić jego skłonność do integracji w ramach określonych wspólnot
narodowych. Naród w ujęciu leksykalnym określa się najczęściej jako „wielką, na
ogół skoncentrowaną przestrzennie, grupę społeczną połączoną więzią etniczną oraz
kulturowo-cywilizacyjną, charakteryzującą się poczuciem tożsamości grupowej
i zdolności przekazywania jej kolejnym pokoleniom”1.
Uznany badacz Florian Znaniecki, definiując pojęcie narodu, trafnie ujął
dodatkowo wątki trwałości, historycznego wpływu i świadomości, twierdząc, że
naród to „trwała wspólnota ludzi, utworzona historycznie na gruncie wspólnoty
losów, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, przejawiająca się w świadomości narodowej jej członków”2.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego pojęcie naród
definiuje zaś jako „trwałą wspólnotę ludzi, ukształtowaną historycznie na gruncie
wzajemnych losów dziejowych, wspólnego terytorium, kultury, języka i życia
ekonomicznego, charakteryzująca się świadomością odrębności oraz dążeniem
do posiadania i utrzymania własnego państwa”3.
1
2

3

A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 1997, s. 226.
F. Znaniecki, Współczesne narody. Socjologiczne studium ewolucji narodów, Warszawa
1990, s. 6.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2009, s. 73.
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Waldemar Kitler w swoich uzasadnionych rozważaniach stoi dodatkowo na
stanowisku, że należy rozróżniać pierwotną definicję narodu i definicję narodu
utożsamianego ze zbiorowością społeczną zamieszkującą określone terytorium.
W tym ostatnim przypadku pojęcie naród należy utożsamiać z określeniem ludność,
społeczeństwo, a przy konfiguracji z pojęciem państwo – z określeniem obywatele
państwa. Przypomina dodatkowo o konieczności zachowania rozróżniającej precyzji
przy badaniach związanych z problematyką dotyczącą zagadnień ludności i obywateli.
Określenie ludność dotyczy bowiem ogółu osób fizycznych podlegających jurysdykcji
z racji zamieszkiwania terytorium danego państwa. Odnosi się zatem także do cudzoziemców czy bezpaństwowców. Pojęcie obywatele dotyczy natomiast osób fizycznych
posiadających trwały związek z określonym państwem. W tym stanie rzeczy trafnie
wyróżnia dwa systemy pojęciowe charakteryzujące naród. Pierwszy definiuje naród
jako wielką wspólnotę ludzką, najczęściej posiadającą to samo terytorium, które łączy
historia, język, kultura oraz mniej lub bardziej ekonomia, a drugi, iż jest to wyraźna
wspólnota polityczna ludzi, którzy ją tworzą i zapewniają suwerenny byt4.
Nie są to oczywiście jedyne znane próby określenia istoty narodu. Dobór
słowno-pojęciowy w prezentowanych stanowiskach definicyjnych następuje najczęściej w kontekście odniesień do natury ogólnej i kwestii, które zdeterminowały
danego badacza do zajęcia określonego stanowiska. Najczęściej ujmuje się w nich
aspekty lub cechy odwołujące się do pojęć: celów, poczucia, tożsamości narodowej,
ojczyzny, terytorium czy też interesu narodowego.
Przykładem takiego podejścia może być stanowisko Stanisława Kowalczyka,
który odnosząc się do aspektu –cele narodu – wskazuje, że są to: zachowanie własnej kultury, kontynuacja historycznej tradycji, upowszechnianie etosu, znajomość
języka, utrwalanie etnicznej osobowości5.
Interesujące są także wnioski Czesława Znamierowskiego, który zalicza
do istotnych cech narodu poczucie narodowe. Pod tym pojęciem rozumie przeświadczenie o pochodzeniu od wspólnych przodków, świadomość i zgodną ocenę
wspólnych dziejów, poczucie ocen istotnych dla praktyki życiowej, wzajemną
życzliwość i przychylność członków zbiorowości oaz przywiązanie do niej6.
Spojrzenie to celnie rozwija Józef Kukułka podnosząc, że tym, co wyróżnia dany
naród spośród innych, jest tożsamość narodowa7. Ideę tożsamości opisuje Samuel
P. Huntington – „ludzie określają swoją tożsamość na podstawie tego, kim nie są”8.
4

5
6
7
8

W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System,
Warszawa 2011, s. 16-17.
S. Kowalczyk, Naród, państwo, Europa, Radom 2003, s. 45.
C. Znamierowski, Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1999, s. 3.
Polityka zagraniczna państwa, red. J. Kukułka, R. Zięba, Warszawa 1992, s. 151.
S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997, s. 85.
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Ważny element tożsamości ujmuje Alain Touraine, który podkreśla, że świadomość własnej tożsamości nigdy nie jest świadomością teraźniejszości, ale – przede
wszystkim – świadomością przeszłości. Najbardziej znaczącą wspólnotą, w której
formowana jest nasza społeczna tożsamość, jest naród. Tożsamość narodowa jest
więc koncepcją samego siebie jako członka narodowej wspólnoty9.
W literaturze przedmiotu występuje wiele perspektyw postrzegania tożsamości.
Marek S. Sczepański przyjmuje dwa podstawowe rodzaje tożsamości:
–– emocjonalną – czyli przeżywaną, opartą na codziennym doświadczeniu
człowieka,
–– funkcjonalną – wynikającą z gry interesów zbiorowych10.
Wspomniany powyżej J. Kukułka wyróżnia podstawowe elementy, które
definiują tożsamość narodową: wspólna przeszłość dziejowa, wspólny język,
wspólna kultura, religia, struktury życia ekonomicznego, instytucje polityczne
i prawne oraz wspólne terytorium – ojczyzna11.
W tym miejscu warto przytoczyć, że w badaniach prowadzonych w Polsce
problematyka tożsamości narodowej pojawia się zwłaszcza przy okazji pytań dotyczących warunków uznawania innych osób za Polaków. Respondenci zazwyczaj
mają możliwość wypowiedzenia się na temat kilku kryteriów wskazanych przez
badaczy, a siłę swoich przekonań lub emocji mogą wskazać na różnych skalach.
Co ważne, niezależnie od metodologii badania i czasu jego przeprowadzenia, ośrodki
badawcze nie odnotowują większych trudności z uzyskaniem nawet złożonych
odpowiedzi dotyczących identyfikacji ze wspólnotą narodową. Może to oznaczać,
że respondenci mają dość sprecyzowane poglądy na ten temat, a przedstawione
kryteria (na przykład wyznaczniki polskiej tożsamości narodowej) można uznać za
wyczerpujące12.
Stałość kategorii, według których definiowane są tożsamości narodowe,
potwierdzają wyniki ostatnich badań prowadzonych przez Kantar Public, będących
kontynuacją badań OBOP w poprzednich dziesięcioleciach. Wskazują one na stabilność przekonań dotyczących polskiej tożsamości narodowej, a także na siłę podstaw
takich poglądów. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że jedną z najważniejszych
przesłanek włączenia innych w obręb wspólnoty narodowej okazują się być osobiste
9
10

11
12

A. Touraine, Critique de la modernite, Paryż 1992, s. 259-262.
M. S. Szczepański, Społęczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny, [w:] Kręgi
integracji i rodzaje tożsamości, red. W. Wesołowski, J. Włodarek, Warszawa 2005, s. 127.
Ibidem.
M. Karkowska wzięła pod uwagę: badania CBOS, Tożsamość narodowa i postrzeganie praw
mniejszości narodowych i etnicznych, komunikat z badań nr 106/2015, https://www.cbos.pl
[dostęp: 11.012019]; badania Kantar Public, Społeczne kryteria polskości. Listopad 2018,
http:// tnsglobal.pl [dostęp: 11.01.2019].
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więzi i przekonania jednostek. Jak dowodzą badacze, w opinii zdecydowanej większości (ponad 90%) respondentów ankietowanych przez Kantar Public w listopadzie
2018 roku za bardzo ważne lub raczej ważne przy uznawaniu innej osoby za Polaka
jest jej własna autoidentyfikacja, a więc poczucie, że uważa się ona za Polaka lub
Polkę (rysunek 1). Co istotne, to kryterium jako bardzo ważne albo raczej ważne
wskazywane było przez podobny odsetek respondentów odpowiadających na takie
samo pytanie w badaniach prowadzonych w latach 2008, 1998 i 198813.

Rysunek 1. Społeczne kryteria polskości. Badania Kantar Public, listopad 2018 [w %]
Źródło: M. Karkowska, Polska tożsamość narodowa w świetle badań społecznych, „Infons” 2019,
nr 3(256), s. 2.

Kontynuując rozważania, należałoby przytoczyć socjologiczną analizę pojęcia
Ojczyzna, dokonaną przez Stanisław Ossowskiego, który traktuje ją jako korelat
postaw psychicznych i rozpatruje na podstawie relacji zbiorowych lub indywidualnych z wydarzeń historycznych. W jego opinii ojczyzna „to nie jest pojęcie
geograficzne, które można scharakteryzować bez odwoływania się do postaw
psychicznych jakiejś zbiorowości. Obszar jakiś staje się ojczyzną o tyle tylko,
o ile istnieje zespół ludzki, który odnosi się w pewien sposób i pewien sposób
kształtuje jego obraz”14.
13

14

M. Karkowska, Polska tożsamość narodowa w świetle badań społecznych, „Infons” 2019,
nr 3(256), s. 2.
Zob. S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984, s. 15-46.
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Rysunek 2. Występy dzieci podczas akademii w przedszkolu miejskim w Lubartowie
Źródło: http://przedszkole1-lubartow.pl/p1/jestem-polakiem-akademia-patriotyczna [dostęp: 05.01.2020].

Z pojęciem ojczyzny Edmund Chojecki łączy pojęcie patriotyzm. Opisuje on, iż:
„ze wszystkich uczuć najszlachetniejsze, Patriotyzm, kwiat wszech uczucia,
wszystkie inne w sobie wielmoży i urzeczywistnia. Wyrosły na niwie rozmiłowania w Dobru ogólnem, z osobistego zupełnem zaparciem, rozkwita, a nieograniczoną a ciągłą ofiarę własnego szczęścia i życia, w podejmowaniu wszelkich
trudów i cierpień, dla tej to Idei która ludzkim wyrazem, zwie się Ojczyzną”15.

Życie we wspólnocie oznacza doświadczenie odwzajemnionych aktów popierania, ułatwiania, wspomagania, jak też współżycie poufałe, intymne, zamknięte
w kręgu. Nie ma złej wspólnoty, jest tylko dobra, prowadząca ku wartościom,
zasadom, postawie patriotyzmu lub nacjonalizmu. Wzajemna afirmacja może
bowiem zacieśniać i zamknąć krąg swoich i prowadzić do samouwielbienia.
Stąd tak ważna jest rola edukacji, która może zapobiegać zmierzaniu w kierunku
nacjonalizmu. Dlatego tak często w dialogu międzykulturowym podejmuje się problemy kształtowania postaw patriotycznych niedopuszczających do wykreowania
się samouwielbienia, odreagowywania kompleksów, ujawniania niechęci, agresji
i nienawiści wobec innych czy przypisywania im nieszczęść, biedy i upokorzenia16.
15
16

E. Chojecki, Patrjotyzm. Objawy jego u niektórych narodów, Paryż 1870, s. 2.
Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, red. J. Niktorowicz, Kraków
2013, s. 48-49.
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Według B. Rudnickiego
„patriotyzm oznacza szacunek i przywiązanie do ojczyzny, na które składają się:
terytorium kraju, naród, tradycje, język, dorobek materialny i kulturalny narodu, symbole narodowe, ludzie z przeszłości i teraźniejszości, którzy wyrażają
dążenia narodu. Na patriotyzm składają się ponad to takie normy, jak gotowość
obrony ojczyzny, dbałość o jej dobre imię, przyczynienie się do jej rozwoju”17.

Zdaniem Ludwika Malinowskiego przez patriotyzm można rozumieć taki
stan, w którym człowiek, żywiąc swe uczucia i przywiązanie do ojczyzny, narodu
i państwa stara się jednocześnie dać im zewnętrzny wyraz w swoim postępowaniu,
niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje. Z powyższego wywnioskować można,
iż patriotyzm nie polega jedynie na utożsamianiu się z narodem czy ojczyzną, ale
jest również pracą lub działaniem dla jej dobra18.
W tym obrazie rzeczy Zygmunt Markocki wyróżnia trzy podstawowe składniki patriotyzmu, którymi są:
–– poczucie miłości do Ojczyzny, przywiązanie do jej najlepszych tradycji
narodowych, kształtowanie dumy narodowej,
–– rzetelną pracę nad rozwojem Ojczyzny, zapewnienie jej bezpieczeństwa,
gotowość do największych ofiar w jej obronie,
–– szacunek dla innych państw i narodów19.
Według Tadeusza Kotarbińskiego patriotyzm to „stosunek do własnego państwa i do własnego narodu oraz do innych państw i narodów”. Badacz ten wyróżnia
dwa rodzaje patriotyzmu:
–– nacjonalistyczny – który charakteryzuje się przywiązaniem do swoistych
odrębności własnego narodu, takimi jak język, tradycje czy obyczaje.
–– uniwersalny – który charakteryzuje się przywiązaniem do własnego kraju
i narodu, a na względzie ma przede wszystkim jego rozwój gospodarczy,
techniczny, naukowy czy środowiskowy20.
Tym samym w obu rodzajach patriotyzmu zauważyć można nie tylko różnice, ale także przeciwieństwa. Charakterystyczny jest tutaj stosunek do innych
narodowości (mniejszości narodowych). Dla patriotyzmu nacjonalistycznego
znamienny jest niechętny, a nawet wrogi stosunek do przedstawicieli mniejszości
narodowych danego kraju. Natomiast patriota uniwersalny nie dostrzega różnicy
17
18
19

20

B. Rudnicki, Podstawy wychowania wojskowego, „Wojsko i Wychowanie” 1991, nr 10, s. 6.
L. Malinowski, Barwy patriotyzmu,Warszawa 1987, s. 6.
Z. Markocki, Wychowanie patriotyczne – zadaniem priorytetowym, „Przegląd Obrony Terytorium Kraju” 1985, nr 4, s. 10-11.
T. Kotarbiński, Aforyzmy i myśli, Warszawa 1975.

50

Tożsamość narodowa jako podstawa patriotyzmu…

między przedstawicielami różnych narodowości, współpracuje z nimi dla dobra
wspólnego i ceni ich wkład w rozwój kultury kraju.
Podejmując próbę lokalizacji patriotyzmu stwierdzić można, że znajduje
się on z jednej strony pomiędzy internacjonalizmem, rozumianym jako tożsame
podejście czy stanowisko do własnego państwa jako do innych państw. Z drugiej
zaś strony usytuowany jest nacjonalizm, rozumiany jako wywyższenie własnego
narodu, a przy tym negatywny stosunek do innych nacji i narodów.

Rysunek 3. Zagrożenia dla patriotyzmu
Źródło: opracowanie własne.

Warto przytoczyć w tym podkreślić opinię Jerzego Niktorowicza, który
współczesny patriotyzm widzi jako oparty na odpowiedzialności za wspólnotę,
niewykluczający nikogo, krytyczny wobec historii i jednocześnie zachowujący
szacunek do dziedzictwa przodków21. W opinii badacza powinno się więc podjąć
problematykę odmian patriotyzmu, poczynając od romantyczno-martyrologicznego,
aż do patriotyzmu cywilizacyjnego, kosmopolitycznego, to jest próbować odpowiadać, czy patriotyzm to kult bohaterów, ofiara, męczeństwo, czy odpowiedzialność
za wspólnotę i codzienna, rzetelna praca22.

21

22

Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, red. J. Niktorowicz, Kraków
2013, s. 347.
Ibidem, s.348.
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W myśl powyższego określić można internacjonalizm, który w opinii Mieczysława Michalika polega na „liczeniu się z dorobkiem nie tylko własnego, ale
i innych narodów. Wymaga solidarności z nimi w stosownych sytuacjach oraz
popierania ich słusznych dążeń i interesów”. W skrajnych przypadkach może to
prowadzić do zerwania więzi uczuciowych z krajem ojczystym, do kosmopolityzmu
wyrażanego w myśl zasady: „tam moja ojczyzna, gdzie mi dobrze”23. Potwierdza
tę tezę J. Sztumski, który wskazuje, że postawy kosmopolityczne przejawiają się
w lekceważącym stosunku, o różnym stopniu natężenia, do rodzinnych tradycji
i wartości kulturowych24. Jako przeciwne stanowisko wskazuje nacjonalizm, który
współcześnie przejawia się w następujących formach:
–– jako reakcja mniejszości narodowej na ich dyskryminację, a tym samym
forma walki o zagwarantowanie pełnych i równych praw politycznych,
ekonomicznych, socjalnych i kulturowych,
–– jako nurt walki o uzyskanie statusu autonomii kulturalnej, terytorialnej,
gospodarczej,
–– jako nurt tendencji separatystycznych tak w sensie tworzenia samodzielnego bytu państwowego, jak i dążenia do przyłączenia się do macierzy,
–– jako formuła reagowania w kraju macierzystym na los mniejszości narodowych
w państwach sąsiadujących,
–– jako składnik sporu granicznego z sąsiadującym państwem,
–– jako składnik konfliktu gospodarczego (nacjonalizm ekonomiczny),
–– w postaci ksenofobii, nietolerancji religijnej, agresywnej reakcji wobec
cudzoziemców25.
Sekretem żywotności tego zjawiska jest jego niejednoznaczność oraz umiejętność dostosowywania się do nowych warunków historycznych oraz zmian
społecznych. Swój sukces zawdzięcza zjawisku, które Benedict Anderson określa jako piractwo patentów26. Polega ona na przystosowywaniu oryginalnej idei
nacjonalizmu, ze wszystkimi cechami i założeniami, do potrzeb i problemów
poszczególnych społeczeństw, grup czy zbiorowości i tworzeniu nowych ram
odwołań, tradycji, cech, działań pasujących do danego społeczeństwa i jego historii.
Każdy naród, mały, nowy czy już dawno okrzepły, stosuje tę właśnie strategię nie
tylko po to, by zaistnieć, ale głównie, by przetrwać, odtwarzać i wytwarzać szeroko
rozpowszechnioną tożsamość narodową27.
23
24
25
26

27

M. Michalik, Wzory i postawy, Warszawa 1979, s. 163.
J. Sztumski, Patriotyzm a nacjonalizm, „Wojsko i wychowanie” 1993, nr 10, s. 24.
Ibidem, s. 25.
B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997, s. 73.
Patriotyzm i nacjonalizm…, op. cit., s. 414.

52

Tożsamość narodowa jako podstawa patriotyzmu…

Nacjonalizm w naukach społecznych jest rozpatrywany na wielu płaszczyznach.
Jako ideologia, system wartości i postaw, dyskurs czy jako ruch społeczny28. Nie
istnieje również jedna podstawowa definicja nacjonalizmu. Wśród jego konstytutywnych cech powszechnie wymienia się następujące przekonania:
–– naród jako najważniejszy związek społeczny, w którym funkcjonuje
jednostka. Bezwarunkowa wyższość narodu i jego naturalne łączenie
z jednostką. Jednostka jest winna narodowi najwyższą formę lojalności;
–– oprócz jednostkowych wyjątków, przynależność narodowa nie wynika
z wolnego wyboru, ale jest dana przez urodzenie. Należy się do danego
narodu, nawet gdy się tego wypiera lub o tym nie wie;
–– naród jako jedyne, prawowite źródło władzy politycznej;
–– narody, niczym poszczególni ludzie w społeczeństwach demokratycznych
i indywidualistycznych, są od siebie różne, niepowtarzalne. Są wspólnotami
jedynymi w swoim rodzaju, które powinny być zachowane mimo tendencji
zjednoczeniowych czy unifikacyjnych;
–– interesy narodowe są nadrzędne w stosunku do wszelkich innych;
–– naród jest grupą homogeniczną, a jego naturalnym stanem jest solidarność
członków. Zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo, jakie niosą podziały
wewnętrzne, pluralizm poglądów i idei;
–– to, co rodzime, nasze, swojskie jest zawsze lepsze od tego, co obce,
cudzoziemskie29.
Zdaniem A. Nikitorowicza wymienione założenia dają pełny obraz przeświadczeń
na temat nacjonalizmu. Nie należy jednak uważać, że każdy nacjonalizm czy ruch
nacjonalistyczny musi bezwarunkowo posiadać wszystkie wymienione cechy.
Nacjonalizm jako taki dostarcza inspirujących symboli, emocjonalnego wsparcia
aktywności i pewnych celów politycznych, takich jak narodowa niezależność.
Ma jednak mało do powiedzenia o tym, jak te cele osiągać30.
W odniesieniu to tej opinii ocenić można, że internacjonalizm jest mniej
niebezpieczny dla społeczeństwa, gdyż prowadzić może głównie do wyobcowania
jednostek z życia społecznego, jest zanikiem patriotyzmu. Nacjonalizm natomiast
jest karykaturą patriotyzmu, jego przerysowaniem, który w znacznie szerszym
28

29

30

A. Sadowski, Narody i nacjonalizm w warunkach demokratycznych, [w:]Nacjonalizm i koncepcja społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej, red. M. E. Czesnowski, Brześć
2009, s. 22-32.
Por. J. Szacki, Nacjonalizm, [w:] Encyklopedia socjologii, red. Z.Bokszański, Warszawa
2009, s. 281, za: A. Nikitorowicz, Nacjonalizm w warunkach demokracji, [w:] Patriotyzm
i nacjonalizm…, op. cit., s. 156.
Ibidem, s. 157.
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stopniu może wpływać na postawy całych grup społecznych, a także prowadzić do
odwoływania się w niewłaściwy (odmienny od przeznaczonego) sposób w stosunku
do symboli narodowych lub przekłamywania wydarzeń historycznych. Dodatkowo
generuje wrogie zachowania w stosunku do mniejszości narodowych uważanych
za niepotrzebne i niechciane na terytorium kraju.

Rysunek 4. Przykłady przejawu nacjonalizmu w Niemczech oraz Polsce
Źródło: opracowanie na podstawie PAP.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, stwierdzić można, iż pojęcia
tożsamość narodowa, patriotyzm oraz nacjonalizm, pomimo licznych, wspólnych
cech, charakteryzują różne zachowania i postawy, w niektórych przypadkach nawet
skrajne. Tożsamość narodowa jest podbudową dla patriotyzmu. Jest swoistą deklaracją przynależności do wspólnoty narodowej. Niemniej jednak nie każda osoba
utożsamiająca się z danym narodem musi być przy tym patriotą. Patriotyzm jest
kolejnym krokiem w odczuciach w stosunku do kraju i narodu. Jest umiłowaniem
ojczyzny, chęcią pracy dla jej dobra, nawet za cenę poświęcenia życia. Na podobnych podstawach opiera się nacjonalizm, jednak zauważa się tu pewne różnice.
Pierwszą zasadniczą odmiennością jest fakt, iż patriotyzm sytuuje się w sferze
uczuciowej, natomiast nacjonalizm bazuje na uczuciach obywateli, ale sam w sobie
jest światopoglądem, prądem narodowo-społecznym czy wręcz ideologią.
Druga rozbieżność między tymi zjawiskami dotyczy koncepcji narodu.
W przypadku patriotyzmu naród jest postrzegany jako suma jednostek. Zupełnie
inne ujęcie narodu wprowadza nacjonalizm – w tym wypadku jest to pewna wspólnota organiczna, mająca określoną budowę, zorganizowana w konkretną strukturę
społeczną i przeznaczoną do spełniania wyraźnej roli na arenie międzynarodowej.
Tym samym charakterystyczne dla patriotyzmu otwartość i szacunek dla odmienności narodowej jest przeciwstawione nacjonalistycznej zasadzie wyższości racji
i wartości jednego narodu drugim.
54

Tożsamość narodowa jako podstawa patriotyzmu…

Trzecia z różnic to odmienny stosunek do wartości uniwersalnych. Nacjonalizm ustala hierarchię wartości – uważa wręcz, że niektórych nie da się ze sobą
połączyć. Natomiast dla patriotyzmu wartości narodowe w żaden sposób nie kolidują z wartościami ogólnoludzkimi, uniwersalnymi, a wręcz współistnieją ze sobą.
Biorąc pod uwagę wspólne cechy patriotyzmu i nacjonalizmu przejawiające
się w niezwykłym szacunku dla własnego narodu i jego tradycji, dorobku, kultury,
wierzeń, obyczajów czy języka, a także starania o zachowanie bytu narodowego
i solidarności stwierdzić można, że żaden nacjonalizm nie mógłby istnieć bez
odwołania się do patriotyzmu. Niemniej jednak każdy nacjonalizm jest negatywnym
odzwierciedleniem uczuć patriotycznych.
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National identity as the basis of patriotism and nationalism

Abstract
The issue of national identity takes place in many disciplines, on the one hand is
of interest to sociology (participation of individuals in different cultural groups) or social
psychology (ethnic self-identification), on the other – the history and political science (the
importanceof nations as political communities, nationalism). The article is focused on
analyzing concept of national identity on an interdisciplinary level.
Keywords: national identity, patriotism, nationalism, civil attitude
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Być wrażliwym na potrzeby osób niepełnosprawnych
Streszczenie
Osoby niepełnosprawne są częścią każdego społeczeństwa, które prezentuje różne
postawy względem osób niepełnosprawnych począwszy od postaw negatywnych po postawy
pozytywne. Prezentowany artykuł: Być wrażliwym na potrzeby osób niepełnosprawnych ma
na celu uświadomić każdego z nas, że osoby niepełnosprawne żyją wśród nas i mają takie
same potrzeby jak zdrowa część społeczeństwa. Powyższa prezentacja zawiera poglądy
wielu autorów na problematykę niepełnosprawności. Rozwój dyscyplin naukowych z zakresu
medycyny, psychologii, pedagogiki oraz techniki ma duży wpływ na poprawę jakości życia
osób niepełnosprawnych i pozwala im lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Należy
uświadomić sobie, że niepełnosprawni, aby normalnie funkcjonować w społeczeństwie
potrzebują wsparcia ze strony osób pełnosprawnych. Wsparcie niepełnosprawnych powinno
mieć charakter wsparcia informacyjnego, wsparcia emocjonalnego, wsparcia materialnego oraz wsparcia instrumentalnego. W realizacji wsparcia zaangażowane są instytucje
państwowe, pozarządowe i społeczeństwo. Działanie wszystkich powinno zaowocować
większym szacunkiem oraz postawami otwarcia się społeczeństwa na funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych w tymże społeczeństwie.
Słowa klucze: osoba niepełnosprawna, potrzeby, wrażliwość, wsparcie

Wstęp
W każdym społeczeństwie istnieją osoby, które posiadają defekt intelektualny
bądź fizyczny. W naszych wzajemnych relacjach często używamy takich słów
jak: niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna, społeczeństwo czy integracja.
Wielu z nas traktuje je jako słowa wiele znaczące, inni natomiast każde z tych słów
kojarzą z konkretną osobą, życiem i przeżywaniem siebie jako członka określonej
społeczności. Istnieje wiele definicji niepełnosprawności skonstruowanych w obrębie
różnych nauk: pedagogiki, psychologii, socjologii, medycyny, katolickiej nauki
społecznej czy prawa1.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła trzy pojęcia niepełnosprawności, które uwzględniają stan zdrowia człowieka, są to: – niesprawność
1

A. Bieganowska, Przekaz medialny w modyfikowaniu postaw studentów pedagogiki wobec
niepełnosprawności, Lublin 2015, s. 15-36.
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(impariment) – każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie czy
funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym
lub anatomicznym; – niepełnosprawność (disability) – każde ograniczenie bądź
niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposobie
lub zakresie, które są uznawane za typowe dla człowieka – ograniczenia w zakresie
pełnienia funkcji społecznych (handicap) – ułomność określonej osoby wynikająca
z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną
realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi
i kulturowymi uwarunkowaniami2.
W piśmiennictwie polskim istnieje wiele definicji niepełnosprawności. Hulek
podaje, że „za osobę niepełnosprawną uznać należy osobę, której stan fizyczny lub
psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza albo uniemożliwia wypełnianie
zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami społecznymi i prawnymi”3.
Tadeusz Majewski na podstawie bogatej literatury z tego zakresu podaje trzy rodzaje
definicji osób niepełnosprawnych:
–– definicje ogólne – ustalają one ogólne kryteria, na podstawie których
daną osobę uznaje się za niepełnosprawną bądź odmawia się jej statusu
niepełnosprawności. Definicje te w większości uwzględniają zarówno
kryteria biologiczne, jak i kryteria społeczne. Według tego autora osobą
niepełnosprawną jest jednostka, u której występuje obniżenie w stosunku
do norm stanu sprawności organizmu, powodujące pewne ograniczenia
i utrudnienia w wypełnianiu ról społecznych.
–– definicje poszczególnych kategorii osób niepełnosprawnych np. osób
z upośledzeniem umysłowym, fizycznym, psychicznym. c. definicje dla
określonych celów, tj. dla potrzeb rehabilitacji zawodowej lub uzyskania świadczeń: osoba niepełnosprawna oznacza jednostkę, której szanse
uzyskania, utrzymania i awansu w zatrudnieniu są ograniczone na skutek
fizycznej lub psychicznej niepełnosprawności oficjalnie orzeczonej4.
Według K. Szawłowskiego osoby niepełnosprawne to te, które na skutek
wad lub chorób wrodzonych oraz chorób nabytych w różnym okresie
życia doznały naruszenia czynności narządów, układów lub całego orga2

3
4

J. Grabowski, M. Milewska, A. Stasiak, Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, Łódź 2007, s. 33; A. Klimczuk, Osoby niepełnosprawne i ich sytuacja na krajowym
rynku pracy, [w:] Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości
i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym, Warszawa–Białystok 2013, s. 13.
A. Hulek, Świat ludziom niepełnosprawnym, Warszawa 1992, s. 24-28.
T. Majewski, W sprawie definicji osoby niepełnosprawnej, Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, 1994, s. 1, 139, 33-37.
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nizmu, co ogranicza w różnym stopniu ich funkcjonowanie biologiczne
i społeczne5. Natomiast definicja podana w Encyklopedycznym słowniku
rehabilitacji brzmi następująco: „osoba niepełnosprawna to jednostka,
u której występujące obniżenie – w stosunku do norm – stanu sprawności
organizmu, powoduje pewne ograniczenia i utrudnienia w wypełnianiu ról
społecznych6. Istnieje szereg różnych definicji osoby niepełnosprawnej.

Postrzeganie wrażliwości
W ostatnich latach możemy zauważyć w społeczeństwie zmiany w zakresie właściwego podejścia do osób niepełnosprawnych i ich problemów. W przeszłości
bowiem osoby niepełnosprawne często znajdowały się na marginesie życia społecznego. Niepełnosprawność to zjawisko, które obecnie nabiera coraz większego
znaczenia dla funkcjonowania wszystkich społeczeństw. Udział ludzi niepełnosprawnych w globalnej populacji i w poszczególnych krajach oscyluje w granicach
od kilkunastu procent do jednej piątej ogółu ludności (szacunki zależą głównie od
przyjętej definicji terminu „niepełnosprawność” oraz sposobu zbierania i klasyfikowania danych)7. Osoby niepełnosprawne żyją wśród nas, codziennie spotykamy
je w pracy czy w miejscach publicznych, one żyją obok nas. Dla wielu ludzi jednak
niepełnosprawność jest tematem wciąż niewygodnym, trudnym, powodującym
dyskomfort. Często nie sprzyja naszej uporządkowanej percepcji świata, rujnuje
ład i harmonię czy wręcz nie zawiera się w obszarze tego, co potocznie nazywa
się tzw. normalnością. Często postrzegano osoby niepełnosprawne jako kogoś
gorszego czy człowieka drugiej kategorii.
Współczesne społeczeństwo ewaluowało w kierunku pozytywnego postrzegania osób niepełnosprawnych, w których zauważa przede wszystkim człowieka,
a nie defekt, człowieka, który jak każdy ma prawo spokojnie żyć i rozwijać się na
miarę swoich możliwości. Często jednak u wielu, którzy kontaktują się z osobami
niepełnosprawnymi, powstaje strach i niepewność, że w przyszłości one mogą
stać się niepełnosprawne. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, w którym
momencie swej drogi stanie się osobą wymagającą wsparcia i opieki. Spotkanie
z osobą niepełnosprawną to czas budowania relacji, to dar z siebie, nie jest to akt
5

6
7

K. Szawłowski, G. Chojnacka-Szawłowska, Medyczne i społeczne podstawy rehabilitacji,
Gdańsk 1990, s. 18-20.
T. Gałkowski, J. Kiwerski, Encyklopedyczny słownik rehabilitacji, Warszawa 1986, s. 194.
Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej,
red. B. Gąciarz, S. Rudnicki, Kraków 2014, s. 8.
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jednostronny i bierne trwanie – to proces twórczy, który ubogaca, zarówno tego,
który troskę daje, jak i tego, który ją odbiera8. W relacjach osób zdrowych z osobami
niepełnosprawnymi niejednokrotnie wytwarza się bariera psychiczna spowodowana
strachem, że niepełnosprawność może stać się udziałem osoby zdrowej będącej
w relacji z osobą niepełnosprawną.
Wielu autorów z różnych dziedzin nauki poświęciło dużo uwagi w swoich
publikacjach tematyce niepełnosprawności, aby oswoić niejako społeczeństwo ze
zjawiskiem niepełnosprawności i uwrażliwić na pozytywne relacje z osobami niepełnosprawnymi. Wielką troskę o osoby niepełnosprawne i ich godność przejawiał
Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu, który podkreślał, że:
„osoba niepełnosprawna, także wówczas, gdy zraniony jest jej umysł lub zaburzona zdolność postrzegania czy rozumienia, jest podmiotem w pełni ludzkim,
mającym święte i niezbywalne prawa przynależne każdemu człowiekowi. Istota
ludzka, bowiem niezależnie od warunków, w jakich toczy się jej życie, oraz od
zdolności, jakimi może się wykazywać, ma wyjątkową godność i szczególną
wartość od początku swego istnienia aż po naturalną śmierć. Osoba niepełnosprawna – mimo wszelkich ograniczeń i cierpień, jakie są jej udziałem – każe
nam pochylić się z szacunkiem i mądrością nad tajemnicą człowieka. Im bardziej, bowiem zagłębiamy się w mroczne i nieznane obszary ludzkiej rzeczywistości, tym lepiej rozumiemy, że właśnie w sytuacjach najtrudniejszych i najbardziej niepokojących ujawnia się godność i wielkość ludzkiej istoty. Zranione
człowieczeństwo osoby niepełnosprawnej jest dla nas wyzwaniem, aby dostrzec,
zaakceptować i ukazywać w każdym z tych naszych braci i sióstr niezrównaną
wartość ludzkiej istoty, którą Bóg stworzył po to, aby była synem w Synu”9.

Papieska troska o ludzi niepełnosprawnych znajduje odzwierciedlenie we
współczesnym nauczaniu Kościoła, które skupia się wokół zagwarantowania
godności osoby niepełnosprawnej, pomocy rodzinie z upośledzonym dzieckiem,
wskazania miejsca i roli niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz odkrycia ich
powołania i posłannictwa w Kościele. Mają do tego niezbywalne prawo. Człowiek powinien żyć godnie, ciekawie i uczciwie, gdy jest zdrowy i sprawny, ale
również wówczas, gdy jest chory i niepełnosprawny. Wartości, które człowiek
przyjmuje i według których żyje, wpływają na jego postawy nie tylko wobec
osób pełnosprawnych, lecz także wobec osób niepełnosprawnych. Wyraża się to
8

9

E. Domagała-Zysk, Pedagog wobec osoby niepełnosprawnej i chorej w nauczaniu Jana
Pawła II, [w]: Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, red. M. Nowak,
C. Kalita, Biała Podlaska 2005, s. 440-444.
Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników Międzynarodowego Sympozjum na temat: „Godność
i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym”, nr 2, „L’Osservatore Romano” (pol.) 2004, nr 4.
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między innymi w chęci niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. Z każdym
rokiem jest coraz więcej osób niepełnosprawnych w Polsce i poza jej granicami,
a wiedza na ich temat jest nadal niepełna, przejawia się najczęściej w formie utartych stereotypów i określeń o znaczeniu pejoratywnym. Niepełnosprawność stała
się tematem dociekań wielu naukowców, którzy poprzez swoje prace naukowe
czy pomoc osobom niepełnosprawnym starali się odpowiedzieć na postawiony
problem: czym jest niepełnosprawność i jak należy ją rozumieć w odniesieniu do
osób chorych? Wielu autorów definicji na temat niepełnosprawności uważa, że
niepełnosprawność jest obniżonym w stosunku do ogólnie przyjętych norm w relacji
do osób zdrowych stanem organizmu ludzkiego, który przeszkadza człowiekowi
w normalnym funkcjonowaniu zarówno na płaszczyźnie fizycznej, np. osoba na
wózku inwalidzkim oraz na płaszczyźnie psychicznej (osoby chore psychicznie).
Te defekty są pewnym utrudnieniem w pełnieniu zadań społecznych10.
Należy zauważyć, że:
„niepełnosprawność jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym i wielowymiarowym,
dotyczącym różnych sfer życia. Może być trwała obejmująca znaczną część lub
całe życie jednostki. Może być okresowa – po odpowiedniej terapii czy interwencji
specjalistycznej rokująca całkowity lub częściowy powrót do sprawności. Może
być jedną z cech życia człowieka, mniej lub bardziej zmieniającą jego warunki
osobiste, możliwości zawodowe i szansę na samorealizację w społeczeństwie”11.

Patrząc od strony historycznej, niepełnosprawność dotyka człowieka od początku
istnienia rodzaju ludzkiego. Jest ona zjawiskiem dynamicznym i rozwojowym –
zmieniają się jednak postawy względem osób niepełnosprawnych. Osoby te, jak
wszyscy, mają dostęp do edukacji i rehabilitacji. Instytucje społeczne oferują coraz
większe wsparcie psychiczne, społeczne, materialne osobom niepełnosprawnym.
Rozwój dyscyplin naukowych z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki oraz
techniki ma duży wpływ na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i pozwala
im lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Zdrowie jest oceniane jako najwyższa
wartość dlatego wiele osób przeżywa lęk przed chorobą, cierpieniem i niepełnosprawnością swoją i bliskich. Takie negatywne odczucia mają poważny wpływ na
negatywne postawy wobec osób niepełnosprawnych. Dużą pomocą w zrozumieniu,
10

11

Niepełnosprawność jest to „obniżony – w stosunku do norm ustalonych dla danej populacji –
stan sprawności organizmu, powodujący utrudnienie, a często także ograniczenie funkcjonowania fizycznego i psychicznego oraz zdolności do pełnienia ról społecznych”. A. Sękowski,
Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów, Lublin 1994, s. 12.
U. Bartnikowska, A. Żyta, Żyjąc z niepełnosprawnością przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Toruń 2007, s. 7.
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czym jest niepełnosprawność jest świadomość, że niepełnosprawność „występuje
w wielu wymiarach i aspektach życia. Jest uwarunkowana obowiązującymi normami i standardami społeczno-kulturowymi, stąd jest pojęciem wieloznacznym”12.
Refleksja historyczna pokazuje, jak zmienia się pojmowanie niepełnosprawności
w wymiarze osobistym i społecznym: od eliminacji takich osób i marginalizacji
ich problemów w czasach starożytnych, gdzie ideałem był kalos kai agathos,
do tworzenia klimatu społecznej akceptacji pełnoprawnej osoby z niepełnosprawnością w czasach współczesnych13. Niepełnosprawni, aby normalnie funkcjonować
w społeczeństwie, potrzebują wsparcie ze strony osób pełnosprawnych.
Według badań statystycznych na świecie żyje około 500 milionów ludzi
niepełnosprawnych, a w Polsce co siódmy obywatel to osoba w jakimś stopniu
niepełnosprawna. W tej grupie osób znajdują się dzieci, młodzież i dorośli. Każdy
z nas może być kiedyś osobą niepełnosprawną. Niepełnosprawność bowiem powstaje
w wyniku wypadków, chorób oraz wad wrodzonych, ale z drugiej strony stanowi
wyzwanie, jest barierą która przeszkadza w wykonywaniu zadań życiowych.
Niepełnosprawni często są zależni częściowo lub całkowicie od osób zdrowych.
Ciągle istnieje problem barier architektonicznych lub transportowych. Społeczeństwo i instytucje muszą zatem te osoby wspierać, dowartościowywać i sprawić, by
czuli się potrzebni w społeczeństwie, którego integralną część stanowią. Wsparcie
społeczne to specyficzny sposób pomocy, w którym wykorzystuje się zasoby osoby
wspomaganej, czyli mobilizuje jej potencjał psychologiczny. Ma na celu zachęcenie
i motywowanie człowieka, aby rozpoczął działania o charakterze samopomocy14.
H. Sęk i R. Cieślak uważają, że mianem wsparcia społecznego określa się
„obiektywnie istniejące i dostępne sieci społeczne, które (…) pełnią funkcję
pomocną wobec osób, znajdujących się w trudnej sytuacji”15. Grupę wsparcia
może tworzyć rodzina, bliscy, ale także różnego rodzaju grupy profesjonalistów,
z którymi styka się osoba wymagająca pomocy lub przedstawiciele organizacji
kościelnych i społecznych.
W dzisiejszych czasach wsparcie osób niepełnosprawnych nabiera szczególnego
znaczenia, bowiem polega ono na konkretnej pomocy osobom niepełnosprawnym,
które przeżywają trudności życiowe związane z niepełnosprawnością. Żyją one
12

13
14

15

J. Kirenko, P. Gindrich, Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym, Lublin 2007, s. 15.
J. Kirenko, Oblicza niepełnosprawności, Lublin 2006 s. 7.
J. Szymanowska, Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Pomoc i wsparcie społeczne,
Białystok 2008.
H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia,
wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne, stres i zdrowie,
Warszawa 2004, s. 14-15.
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w społeczeństwie, jednak nie zawsze są przez wszystkich akceptowane. Często
doświadczają braku akceptacji lub odrzucenia. Wynika to z tego, że niepełnosprawność
rozpoznawana jest przez otoczenie społeczne jako stan niepożądany. Z tego powodu
społeczeństwo nie zawsze skłonne jest pomagać osobom niepełnosprawnym, gdyż
często nieświadomie wywołują one u innych ludzi niepokój, budzą skojarzenia,
że mógłby i ich spotkać podobny los. Wsparcie społeczne, doświadczanie pozytywnej
więzi z innymi ludźmi, poczucie zrozumienia i akceptacji odgrywa istotną rolę w procesie rehabilitacji i w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i własnej niezależności.
Wsparcie może mieć charakter emocjonalny (szczególnie ważny w początkowym
okresie choroby bądź nabycie niepełnosprawności) oraz instrumentalny.
Badania podkreślają konieczność takiego udzielania wsparcia psychospołecznego, aby uwzględniać zasadę:
„pomagam tobie abyś umiał sam sobie pomóc16. Przez wsparcie społeczne rozumie się otrzymywanie pomocy ze strony znaczących, bliskich osób lub instytucji,
w formie emocjonalnego wsparcia, praktycznej pomocy, rady i informacji. Tak
więc wsparcie społeczne to przede wszystkim pomoc udzielana jednostkom i grupom w wielorakich sytuacjach życiowych, przybierająca charakter interakcji”17.

Wielu naukowców zajmujących się problematyką wsparcia definiuje je jako oczekiwaną pomoc dostępną dla poszczególnej osoby lub grupy osób, które znajdują się
w trudnych sytuacjach, których sami nie są w stanie przezwyciężyć. Ten szczególny
rodzaj pomocy ma służyć mobilizacji sił po to, by mogli radzić sobie ze swoimi
problemami. W zależności od okoliczności i przeżywanych trudności potrzebujemy
różnego rodzaju wsparcia. Możemy wyróżnić następujące rodzaje wsparcia:
–– wsparcie informacyjne, czyli udzielanie rad i porad, informacji pomocnych
w rozwiązywaniu życiowych problemów, jak również wzbogacanie wiedzy
samej osoby niepełnosprawnej, a także jej rodziny, o możliwościach leczenia i rehabilitacji, sposobach życia z niepełnosprawnością, instytucjach,
w których można uzyskać pomoc, istniejących grupach samopomocy;
–– wsparcie emocjonalne, polegające na okazywaniu zrozumienia, współczucia, podtrzymywaniu na duchu w chwilach kryzysu emocjonalnego,
towarzyszenie, troskliwość i gotowość niesienia pomocy są wsparciem
emocjonalnym;
16

17

J. Kirenko, Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych, [w:] Interdyscyplinarność w teorii
i praktyce pedagogiki specjalnej, red. M. Chodkowska, Lublin 1999, s. 84.
G. Kwaśniewska, A. Wojnarska, Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Lublin 2004, s. 75.
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–– wsparcie materialne polega na dostarczaniu środków materialnych, finansowych czy różnego rodzaju darowizn ułatwiających egzystencję osoby
z ograniczoną sprawnością. Wsparcie to uzupełnia deficyt finansowy i braki
materialne, stwarzając warunki do podejmowania aktywności i rozwoju
osoby niepełnosprawnej;
–– wsparcie instrumentalne, rozumiane jest jako wsparcie przez świadczenie
usług, sprowadza się do udzielania pomocy przy wykonywaniu dodatkowych czynności codziennych, prac domowych oraz czynności poza
domem. Pomoc udzielana jest w formie bezpłatnych lub odpłatnych usług
umożliwiających w miarę normalne funkcjonowanie;
–– wsparcie wartościujące, polegające na okazywaniu uczuć uznania, akceptacji, potwierdzaniu znaczenia i wartości partnera dla życia społecznego18.
Rodzaj wsparcia zależy od stopnia rozwoju choroby. Dla osoby niepełnosprawnej największym wsparciem w początkowej fazie niepełnosprawności jest
wsparcie emocjonalne. Po utracie sprawności trudno takiej osobie przystosować się
do danej sytuacji, osoba ta traci kontakt, ze środowiskiem społecznym. Wówczas
największym wsparciem staje się rodzina. W Polsce istnieje szereg form niesienia
pomocy osobom niepełnosprawnym. Jest dużo instytucji, które wspierają i niosą
pomoc osobom z różnymi dysfunkcjami. Instytucje te udzielają świadczeń materialnych jak również wsparcia osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Należy
zauważyć, że w Polsce w ostatnich latach tak władze państwowe, jak i samorządowe, a także społeczeństwo „podjęli wiele skutecznych inicjatyw służących
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a przez to
w wymierny sposób wspierających ich możliwie samodzielne i aktywne życie.
Dzięki temu znaleźliśmy się w gronie narodów podkreślających poprzez realne
działania znaczenie włączenia spraw dotyczących osób niepełnosprawnych do
najważniejszego nurtu polityki państwa”19.
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych płynie w znacznej mierze ze strony
instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Na uwagę
zasługują instytucje prowadzone przez państwo, do których zaliczamy:
–– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utworzony
na mocy Ustawy z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnieniu i rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych. „Przyjął on szereg funkcji w zakresie
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych (…). Fundusz ma osobowość
18
19

E. Rutkowska, Pracownik z niepełnosprawnością, Lublin 2007, s. 72-73.
Uchwała Sejmu RP w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z dnia 7 grudnia 2012 r. (MP z 19.12.2012 r. poz. 991).
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prawną i przeznaczony jest na finansowanie rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej. Powstaje z wpłat wszystkich zakładów pracy, które
nie uzyskują ustalonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
różnych dotacji i subwencji oraz innych źródeł. Organami Funduszu jest
Rada Nadzorcza i Zarząd, a jej przewodniczącym jest Pełnomocnik ds. Osób
Niepełnosprawnych”20;
–– Polski Związek Głuchych mający na celu rehabilitację osób z uszkodzonym
narządem słuchu;
–– Polski Związek Niewidomych, który pomaga swoim członkom w różnoraki
sposób udzielając między innymi pomocy materialnej, zaopatruje osoby
niewidome w przedmioty takie jak: zegarki brajlowskie, budziki, termometry, maszyny do pisania wyposażone w alfabet Braille’a, oraz wiele innych
przedmiotów wspomagających funkcjonowanie osób z defektem wzroku.
Związek organizuje obozy, kolonie, turnusy sanatoryjne i inne. Chciałbym
zaznaczyć, że jest coraz trudnej organizować tego typu pomoc osobom
niewidomym, gdy jest duży problem ze zgromadzeniem funduszy na ten cel;
–– Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
–– Fundacja im. Brata Alberta, która udziela pomocy ludziom upośledzonym
umysłowo oraz szereg innych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, które
swoją działalnością przyczyniają się do tego, aby osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej.
Obok instytucji państwowych pomagających osobom niepełnosprawnym
szczególną rolę pełni w posłudze pomocy osobom niepełnosprawnym Kościół,
organizacje religijne, wsparcie, jakie płynie z zakonów i zgromadzeń zakonnych,
które prowadzą instytucje troszczące się o osoby niepełnosprawne oraz wsparcie
duszpasterskie dla niepełnosprawnych parafian. Potrzebną pomoc osobą niepełnosprawnym oferuje Caritas działający w każdej diecezji. Obok działających prężnie
instytucji i organizacji powstaje wiele stowarzyszeń. Stowarzyszenia są to „dobrowolne związki grup osób zorganizowanych dla osiągnięcia jakichś celów, zajmujące
się jakąś działalnością”21. Stowarzyszenia zrzeszają rodziny niepełnosprawnego
dziecka i osoby, które pragną pomagać. Tak jak każdy pełnosprawny, wykonując
pracę w swoim zawodzie, korzysta z ulg i przywilejów, tak też i niepełnosprawni
z powodu swej niepełnosprawności korzystają z przywilejów i ulg na przykład:
zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radio-telewizyjnych,
korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych, z bezpłatnych lub ulgowych przejaz20
21

Z. Polak, Z. Bartkowicz, Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, Lublin 2004, s. 38.
Mały Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1996, s. 885.
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dów środkami publicznymi transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego
oraz wielu innych. Korzystając z wielu przejawów wsparcia społecznego, osoby
niepełnosprawne znajdują w swoim obszarze wiele barier.
Jednym z istotnych czynników utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej są różnego rodzaju bariery architektoniczne
utrudniające im poruszanie się i bieżące funkcjonowanie22. Przeszkody, z którymi
często się spotykają, to nierówny teren, rowy skarpy, wysokie krawężniki, schody,
progi, wąskie wejścia. Z powodu tych trudności niepełnosprawni często rezygnują
z różnych form aktywności, jednak wielu z nich nie poddaje się i realizuje się na
płaszczyźnie sportowej i zawodowej. Sport w życiu osób niepełnosprawnych spełnia
niezwykle istotną rolę. Pomaga on osobom niepełnosprawnym poczuć przynależność
do grupy, zamiast spędzać całe godziny w domu wychodzą na zewnątrz i otwierają
się na nowe możliwości. Niepełnosprawni realizują się w różnych dyscyplinach
sportowych, takich jak: piłka siatkowa na siedząco, która jest odmianą tradycyjnej
siatkówki, rugby na wózkach, koszykówka na wózkach, pływanie, podnoszenie
ciężarów, żeglarstwo i inne dyscypliny sportowe.
Również praca, oprócz sportu w życiu osoby niepełnosprawnej, jest ważnym
elementem, który wpływa na jakość życia. Praca zawodowa i wynikająca z niej
świadomość przynależności do społeczności pracującej przyczynia się między innymi
do wzrostu poczucia wspólnoty osób niepełnosprawnych z wszystkimi ludźmi23.
Praca jest również „najlepszym sposobem, by przywrócić niepełnosprawnych do
w miarę normalnego życia – to podstawowa zasada współczesnej rehabilitacji”24.
Ponadto „praca zawodowa, oprócz zabezpieczenia finansowego i przynajmniej
podstaw egzystencji, jest dla osób niepełnosprawnych formą integracji sposobem
na odzyskanie wiary w siebie i sukcesu w życiu osobistym. Stąd rehabilitacja zawodowa (poprzez pracę) powinna być jednym z głównych priorytetów w działaniach
państwa na rzecz wsparcia subpopulacji osób niepełnosprawnych25. Należy również
zaznaczyć, że praca zawodowa nie pozwala na patologię, izolację i wykluczenie
społeczne osób niepełnosprawnych. Gdy chodzi o osoby niepełnosprawne zawodowa aktywność jest najłatwiejszą możliwością integracji społecznej i zawodowej.
Społeczeństwo różnie postrzega osoby niepełnosprawne oraz przyjmuje postawy
22

23

24
25

P. Śleszyński, Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego,
„Polityka Społeczna” 2006, nr 9, s. 23-27.
D. Kukla, Poradnictwo zawodowe i praca zawodowa jako integralny proces rewalidacji
zawodowej osób niepełnosprawnych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2004, nr 4, s. 69.
A. Dyszel, Pozwólcie nam pracować, „Przegląd” 2006, nr 11, s. 26.
A. Politaj, Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w świetle wyników badań
aktywności ekonomicznej ludności Polski w latach 2000-2007, [w:] Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki, red. M. Noga, M. K. Stawicka, Warszawa 2008, s. 228.

66

Być wrażliwym na potrzeby osób niepełnosprawnych…

względem tych osób od negatywnych po pozytywne. Nabywając wartości i żyjąc
nimi, stajemy się coraz bardziej otwarci i wrażliwi na potrzeby innych, w tym
osób niepełnosprawnych, które są częścią społeczeństwa, które posiadają potrzeby
i realizują się życiowo podobnie jak osoby pełnosprawne. W momencie gdy niepełnosprawność stanie się naturalną i normalną częścią społeczeństwa, wówczas
naturalnym i normalnym stanie się uwzględnianie potrzeb niepełnosprawnych,
np. likwidacja barier architektonicznych. Niepełnosprawność przestanie być postrzegana jako coś upokarzającego, a to przyczyni się do pojawienia się w świadomości
ludzi sprawnych obrazu osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego członka
społeczności. Niepełnosprawność traktowana jako normalność przyczyni się do
powstania naturalnych relacji między ludźmi sprawnymi i niepełnosprawnymi26.
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To be sensitive for the purposes of disabled persons
Abstract
Disabled people are part of every society which presents different attitudes towards
peoples with disabilities ranging from negative attitudes to positive attitudes. Presented
article: „Be sensitive to the needs of people with disabilities” aims to make everyone
aware that people with disabilities live among us and have the same needs as a healthy
part of socjety. The above presentation contains the views of many authors on the issue of
disability. The development of scientific disciplines in the field of medicine, psychology,
pedagogy and technology has a great impact on improving the quality of life of people
with disabilities and allows them to function better in society. It is important to realize that
disabilities peoples need the suport of the society to function normally in socjety. Support
for the disabled should be in the form of informative, emotional, material and instrumentsl
support. State, non-govemmental and public institutions are involved in the implementation
of support. The action of all should result in greater respect and attitudes of openness of
society to the functioning of people with disabilities in society.
Keywords: disabled person, needs, sensitivity, support
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Wybrane problemy obrony powietrznej
przed statkami powietrznymi o statusie RENEGADE1
Streszczenie
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są istotnym elementem w zapewnianiu
bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli. Przeznaczone są do ochrony niepodległości
państwa, niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwu i nienaruszalności jego granic2. Dzięki posiadaniu różnorodnego wyposażenia mogą przeciwdziałać oraz
niwelować skutki będące następstwem wystąpienia zagrożeń militarnych i niemilitarnych,
których źródłem mogą być czynniki naturalne, jak i wywołane przez człowieka, mogą
występować zarówno w przestrzeni realnej, jak i wirtualnej. Potrzeba użycia Sił Zbrojnych
RP może wystąpić zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny. Zagrożenie, które jest
przedmiotem niniejszego opracowania może mieć charakter militarny, jak i niemilitarny.
W obu przypadkach źródłem zagrożenia jest statek powietrzny wykonujący lot w polskiej
przestrzeni powietrznej, który jest nie tylko celem terrorystów, ale też ich narzędziem –
może zostać użyty do wykonania uderzenia na obiekt naziemny.
Słowa kluczowe: zagrożenie powietrzne, terroryzm, terroryzm powietrzny, obrona powietrzna,
system obrony powietrznej Polski, RENEGADE

Wstęp
Część Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczona do zapewnienia
bezpieczeństwa państwa w wymiarze powietrznym określana jest mianem narodowego systemu obrony powietrznej3. Elementy wchodzące w skład systemu obrony
powietrznej (SOP) realizują to zadanie poprzez monitorowanie i ochronę przestrzeni
1

2

3

W związku z dynamiką zmian przepisów prawa w niniejszym opracowaniu uwzględniony
został stan prawny na dzień 25.12.2019 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r., https://www.bbn.gov.pl/ftp/
dok/01/konstytucja_rp.pdf [dostęp: 25.12.2019].
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 45,
pkt 117, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/sbn_rp_2014.pdf [dostęp: 25.12.2019].
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powietrznej oraz obronę i ochronę nienaruszalności granic. Pomimo że w Strategii
bezpieczeństwa narodowego RP wskazana została potrzeba „stworzenia nowego
jakościowo narodowego systemu obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej”,
nie została natomiast określona ani jego struktura, ani zadania4.
System obrony powietrznej powinien być zdolny do zwalczania szerokiego
spektrum środków napadu powietrznego (ŚNP). Statki powietrzne o statusie RENEGADE stanowią tylko niewielką podgrupę owych środków, niemniej i wśród tych
ŚNP można wyróżnić szereg cech decydujących o możliwości ich zwalczania przez
system OP. Aby statek powietrzny mógł zostać zakwalifikowany jako RENEGADE,
musi spełnić szereg kryteriów określonych w aktach prawnych. Natomiast elementy
systemu OP, aby mogły skutecznie przeciwdziałać tego typu ŚNP, muszą spełnić
określone wymagania, przede wszystkim o charakterze technicznym i organizacyjnym.
Statkiem powietrznym o statusie RENEGADE może być nie tylko samolot
pasażerski (tak jak miało to miejsce podczas zamachów terrorystycznych 11 września 2001 r. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Cywilnym
środkiem napadu powietrznego oprócz samolotu pasażerskiego może być też
samolot transportowy, awionetka, śmigłowiec, samolot używany do oprysków
rolniczych, a także lotnia z napędem, paralotnia, motolotnia, motoszybowiec bądź
wiatrakowiec. Każdy z tych obiektów charakteryzuje się różnymi parametrami,
które wymuszają użycie różnorodnych sił i środków obrony powietrznej.
Wyżej wymienione obiekty mogą poruszać się z prędkościami, których wartość zawiera się w przedziale od kilkudziesięciu km/h (paralotnie, motolotnie) do
ok. 900-1000 km/h (samoloty pasażerskie). Statki powietrzne mogą lecieć zarówno
na wysokości kilku, kilkunastu metrów, jak i ok. 10 km. Ze względu na ich rozmiar
fizyczny oraz materiał, z którego są zbudowane, ich wykrycie za pomocą radaru
może być możliwe z odległości kilkuset kilometrów (duże samoloty pasażerskie
lub transportowe) lub z kilku kilometrów. Mogą powodować różne zniszczenia,
przykładowo: w zbiornikach samolotu pasażerskiego może znajdować się kilkadziesiąt ton paliwa, samolot używany do wykonywania oprysków rolniczych może
służyć do rozpylenia środka trującego lub paralotniarz-samobójca będzie gotów
użyć niewielkiej ilości ładunku materiału wybuchowego.
Niezależnie od możliwej skali zniszczeń należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby nie dopuścić do takiego zdarzenia. Wykrycie statku powietrznego musi
nastąpić odpowiednio wcześnie, aby było możliwe przeprowadzenie pełnej procedury
oceny zagrożenia, identyfikacji statku powietrznego oraz adekwatnego przeciwdziałania – np. sprowadzenia na wskazane lotnisko, zmianę kursu bądź zestrzelenie.
4

Ibidem, s. 45.
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W celu dokładniejszego zdefiniowano pojęcia obrony powietrznej, systemu
obrony powietrznej oraz sił i środków wchodzących w skład systemu należy
przeanalizować zapisy zawarte w aktach prawnych, dokumentach normatywnych,
odnoszących się do funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz opracowaniach naukowych opisujących przedmiotowa problematykę.
Definicja systemu obrony powietrznej została przedstawiona w Decyzji
Nr 416/MON. System Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, będący częścią
składową systemu obronnego państwa, został przedstawiony „jako zorganizowane
w określoną strukturę siły i środki wydzielone w celu zapewnienia bezpieczeństwa
w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności osłony ważnych obiektów polityczno-administracyjnych, militarnych, infrastruktury obronnej
i krytycznej oraz wojsk i ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed ich
rozpoznaniem i atakiem z powietrza”5. Aby bardziej szczegółowo określić owe „siły
i środki”, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej RP, w następnej kolejności przeanalizowano zapisy dokumentów doktrynalnych
i regulaminów obowiązujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Największą liczbą środków przeznaczonych do zapewnienia bezpieczeństwa
w wymiarze powietrznym dysponują Wojska Lądowe6. Dokumentem normującym
problematykę obrony powietrznej w tym rodzaju sił zbrojnych jest Regulamin
działań Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (WOPL).
W wymienionym dokumencie obrona powietrzna definiowana jest jako część
walki zbrojnej mającej charakter obronny, która prowadzona jest w wymiarze
powietrznym, a jej celem jest przeciwstawienie się zagrożeniu ze strony środków
napadu powietrznego7. W wymienionym dokumencie nie sprecyzowano pojęcia
systemu obrony powietrznej, a jedynie systemu obrony przeciwlotniczej (OPL)8.
Jest on przedstawiony jako powiązanyz obiektem osłony, wewnętrznie skoordyno5

6

7

8

Decyzja Nr 416 Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju oraz podziału
kompetencji pomiędzy Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w tym
zakresie, Dz.Urz.MON z 2013 r. poz. 372.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej
Polskiej w składzie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyróżniamy: Wojska Lądowe,
Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne i Wojska Obrony Terytorialnej.
Dz.U. z 1967 r., nr 44, poz. 220.
Zob. Regulamin działań Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych, DW Ląd 39/2009,
Dowództwo Wojsk Lądowych, Warszawa 2009, s. 21.
Obrona przeciwlotnicza jest częścią składową obrony powietrznej, obejmująca zwalczanie
ŚNP w powietrzu, na korzyść walczących związków operacyjnych (ZO), i taktycznych (ZT),
oddziałów i pododdziałów oraz osłanianych obiektów. Ibidem, s. 21.
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wany zbiór elementów funkcjonalnych zorganizowany do walki z przeciwnikiem
powietrznym9. Wspomniane elementy funkcjonalne można przyporządkować do
jednego następujących podsystemów10:
–– dowodzenia – którego zadaniem jest dowodzenie i kierowanie wojskami
(oddziałami, pododdziałami) OPL,
–– rozpoznania – który zapewnia przeszukiwanie przestrzeni powietrznej,
wykrycie, śledzenie, identyfikację ŚNP,
–– ognia (rażenia) – który zapewnia niszczenie ŚNP w powietrzu,
–– zabezpieczenia logistycznego – który zapewnia właściwe utrzymanie
stanów osobowych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz zaopatrzenie
w rakiety, amunicję i inne środki materiałowe.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach obrony powietrznej w działaniach
Marynarki Wojennej RP ograniczone są tylko do morskiej obrony powietrznej
(anti-air warfare – AAW), która prowadzona jest w ramach działań na morzu11.
Dokument doktrynalny normujący problematykę OP w Marynarce Wojennej RP
nie zawiera definicji obrony powietrznej, systemu obrony powietrznej ani podsystemów wchodzących w skład SOP.
Kolejnym dokumentem, który należy wspomnieć, opisując problematykę
obrony powietrznej, jest dokument doktrynalny Połączone operacje powietrzne
DD-3.3(B). Odnosi się on do operacji powietrznych oraz normuje kwestie uczestnictwa wojsk innych rodzajów sił zbrojnych w operacji połączonej12.Obrona
powietrzna (ang. Air Defence – AD) jest zaliczana do działań określanych jako
defensywne zwalczanie potencjału powietrznego (ang. Defensive Counter Air –
DCA), które wraz z ofensywnym zwalczaniem potencjału powietrznego (ang.
Offensive Counter Air – OCA) tworzą grupę działań określanych jako zwalczanie
potencjału powietrznego(ang. Counter Air – CA). Przedstawiona definicja obrony
powietrznej jest zgodna z pojmowaniem jej przez dokumenty normatywne Sojuszu
Północnoatlantyckiego NATO (North Atlantic Treaty Organization). Cytowany
dokument także nie zawiera definicji systemu obrony powietrznej, ani nie określa
tworzących go podsystemów.
9
10
11

12

Regulamin…, op. cit., s. 21.
Ibidem, s. 23.
Prowadzenie operacji przez Marynarkę WojennąDD-3.1(A), Szkol.956/2018, Bydgoszcz
2018, s. 28.
Operacja połączona jest to przedsięwzięcie militarne i niemilitarne, planowane przez Dowódcę
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w której biorą udział komponenty co najmniej dwóch
rodzajów sił zbrojnych. W operacji mogą uczestniczyć też instytucje i organizacje pozamilitarne. Zob. Doktryna prowadzenia operacji połączonychD-3(B), Szkol.918/2015, Bydgoszcz
2015, s. 171.
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Przydatną definicję (ze względu na problematykę rozważań podjętą w niniejszej publikacji) zawiera Słownik terminów i definicji NATO. Zgodnie z zapisami
Słownika… obrona powietrzna to wszelkie środki przeznaczone do likwidacji lub
zmniejszenia efektywności wrogich działań powietrznych13. Należy zwrócić uwagę
na zapis odnoszący się do zmniejszenia efektywności wrogich działań powietrznych. Zadaniem sił i środków wchodzących w skład systemu obrony powietrznej
nie jest tylko walka z przeciwnikiem powietrznym, ale także niedopuszczenie do
wykonania przez niego zadania. Takie założenie jest szczególnie istotne, gdy na
pokładzie statku powietrznego, który może zostać użyty do wykonania uderzenia
na cel naziemny, znajdują się zakładnicy.
Do bardziej szczegółowego przedstawienia powyższych pojęć posłużą efekty
dociekań pracowników naukowych Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii
Sztuki Wojennej w Warszawie), którzy prowadzili badania naukowe w przedmiotowym obszarze.
Obrona powietrzna postrzegana jest w dwóch aspektach: szerszym – jako
część systemu bezpieczeństwa państwa oraz węższym – jako część walki zbrojnej.
Zadaniem obrony powietrznej jako części systemu bezpieczeństwa państwa jest
zapewnienie bezpieczeństwa w wymiarze powietrznym. W takim ujęciu OP jest
traktowana jako zespół działań służących przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa państwa niesionym z powietrza i z kosmosu. Obrona powietrzna ma za
zadanie zapewnić bezpieczeństwo państwa w wymiarze powietrznym poprzez
zniwelowanie14 zagrożeń powietrznych do poziomu akceptowalnego – tzn. zapewniającego funkcjonowanie niepodległego państwa. Rozważania zawarte w niniejszym
opracowaniu dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa państwa w czasie pokoju, nie
odnoszą się do walki zbrojnej, lecz do aktów o charakterze terrorystycznym.
Uzupełnienie rozważań dotyczących sił i środków wchodzących w skład
systemu obrony powietrznej może stanowić dorobek naukowy prof. Bogdana
Zdrodowskiego, który wymienia podsystemy: ognia, rozpoznania, dowodzenia
i zasilania (wymienione też w cytowanym wcześniej Regulaminie działań wojsk
obrony przeciwlotniczej). Taki właśnie podział systemu OP na podsystemy jest
obecnie przyjęty i prezentowany w publikacjach naukowych dotyczących obrony
powietrznej. Na rysunku nr 1 przedstawiono wymienione wyżej podsystemy.

13
14

AAP-6 (2017)Słownik terminów i definicji NATO, s. 32.
System obrony powietrznej nie jest w stanie zapewnić pełnej osłony przed środkami napadu
powietrznego, dlatego też należy liczyć się z pewnymi stratami i zniszczeniami.
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Rysunek 1. Struktura systemu obrony powietrznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Zdrodowski, Obrona powietrzna, Warszawa 2000, s. 36.

Podsystem rozpoznania
Głównym źródłem informacji o sytuacji w przestrzeni powietrznej jest wyposażenie
użytkowane przez pododdziały 3 Brygady Radiotechnicznej (3 BRt)15. Stacjonarne
i mobilne stacje radiolokacyjne służą do wykrywania i identyfikacji obiektów znajdujących się na terytorium kraju oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Dzięki
rozmieszczeniu części stacji radiolokacyjnych NUR-12M i RAT-31DL w ramach
sieci posterunków BACKBONE wzdłuż lądowej granicy północnej i wschodniej
(Chruściel, Szypliszki, Roskosz, Łabunie) oraz w głębi kraju (Brzoskwinia i Wronowice) możliwe jest wykrywanie obiektów w przestrzeni powietrznej kraju oraz
poza jego granicami16. Ponieważ dolny pułap rozpoznania radiolokacyjnego ograniczony jest krzywizną Ziemi, w przypadku wystąpienia konieczności obniżenia
lokalnie dolnej granicy strefy rozpoznania (np. w rejonach szczególnie narażonych
na zagrożenie ze strony statków powietrznych o statusie RENEGADE) możliwe jest
15

16

Ze względu na ograniczenia objętości niniejszej publikacji brak jest możliwości przedstawienia szczegółowo zadań, struktury i wyposażenia 3 BRt. Przedmiotowa problematyka została
przedstawiona w publikacji napisanej pod redakcją naukową dr. hab. Adama Radomyskiego
pt. Podstawy obrony powietrznej, Warszawa 2015 r.
Instrumentalny zasięg wykrywania stacji NUR-12M i RAT-31DL wynosi od 350 do 390 km
na wysokości 10 km (na niższym pułapie jest mniejszy), a górny pułap wykrywania wynosi
30 km. Zob. A. Radomyski, Podstawy…, op. cit., s. 226-227.
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użycie mobilnych stacji radiolokacyjnych: NUR-15M, NUR-31M i NUR-41M17.
Informację radiolokacyjną uzupełniają stacje radiolokacyjne AVIA-W (o zasięgu
instrumentalnym 112 km i pułapie wykrywania wynoszącym 20 km) rozmieszczone
przy wybranych lotniskach wojskowych.

Podsystem dowodzenia
Zbieranie, przetwarzanie i dystrybucja informacji o obiektach powietrznych odbywa
się dzięki środkom technicznym, które umożliwiają dostarczenie tej informacji do
innych elementów systemu OP. Za realizacje tych czynności odpowiadają elementy
wchodzące w skład podsystemu dowodzenia. Są to:
–– Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego
(COP-DKP) w Warszawie,
–– Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) w Bydgoszczy,
–– Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (MJDOP)
w Poznaniu,
–– Ruchomy Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania (RODN) w Krakowie,
–– Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych (CKOP) w Gdyni i Krakowie.
Terytorium Polski podzielone jest na tzw. sektory odpowiedzialności, przyporządkowane wraz z rozmieszczonymi na ich terenie stacjami radiolokacyjnymi do
odpowiednich ODN, MJDOP i RODN. Informacja o sytuacji w przestrzeni powietrznej
uzyskana przez stacje radiolokacyjne przekazywana jest po odpowiedniej obróbce
do uprawnionych odbiorców. Uzyskany w ten sposób obraz sytuacji powietrznej
określany jest mianem RAP – Recognized Air Picture przekazywany jest do uprawnionych odbiorców. W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy wymienionych
powyżej ośrodków (ODN, MJDOP, RODN) jego zadania mogą być realizowane
przez jeden z pozostałych. Głównym zadaniem COP-DKP jest nadzór nad siłami
i środkami przeznaczonymi do wykonywania zadań w ramach systemu OP. Inne,
istotne zadania to tworzenie i dystrybucja RAP. COP-DKP podobnie jak inne ośrodki,
w przypadku wystąpienia zakłóceń pracy, może przejąć zadania jednego z nich.
Centra Koordynacji Przestrzeni Powietrznej rozmieszczone są przy dowództwach komponentów: lądowego i morskiego. Wspierają one komponenty w przypadku
realizacji wspólnych działań środków OP należących do różnych rodzajów sił
17

Zasięg wykrywania wymienionych stacji wynosi odpowiednio: 240 km, 160 km i 250 km –
na wysokości 10 km, pułap maksymalny – 30 km. Zob. A. Radomyski, Podstawy…, op .cit.,
s. 225-229.
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zbrojnych. Użycia środków walki radioelektronicznej będących w posiadaniu
SZ RP należy się spodziewać podczas walki ze środkami napadu powietrznego.
Podczas działań prowadzonych przeciwko statkom powietrznym o statusie RENEGADE wskazane byłoby zastosowanie tych środków przeciwko bezzałogowym
statkom powietrznym (BSP) w celu niedopuszczenia ich w osłaniany rejon wskutek
przerwania łączności z operatorem urządzenia.

Podsystem rażenia
Podstawowym elementem systemu OP, uczestniczącym w całodobowych dyżurach,
jest para dyżurna samolotów lotnictwa taktycznego. Do pełnienia dyżuru bojowego
mogą być wyznaczane samoloty F-16 stacjonujące na lotniskach w Poznaniu–
Krzesinach bądź w Łasku oraz samoloty MiG-29, które znajdują się na lotniskach
w Malborku i Mińsku Mazowieckim18. Do zalet zastosowania lotnictwa należy
zaliczyć elastyczność użycia rozumianą jako możliwość różnorodnego zastosowania
lotnictwa w zależności od zaistniałej sytuacji (wykonywanie zadań o różnej intensywności, w szerokim zakresie prędkości, wysokości i manewru). Kolejną zaletą
jest zasięg i szybkość oddziaływania – dzięki czemu lotnictwo może wykonywać
powierzone zadania z dala od zagrożonych obiektów. Istotnym ograniczeniem,
zmniejszającym skuteczność lotnictwa, jest brak zdolności do długotrwałego
przebywania w rejonie zagrożonego obiektu (obiektów). Połowicznym rozwiązaniem jest tankowanie samolotów w powietrzu – lotnictwo SZ RP nie posiada
takich możliwości. Kolejnym czynnikiem, który może limitować użycie lotnictwa są niekorzystne warunki atmosferyczne. Pomimo możliwości wykonywania
lotów w każdych warunkach pogodowych przez wybrane typy samolotów należy
rozważyć zasadność ich użycia (ze względu na możliwość narażenia załogi na
niebezpieczeństwo) w sytuacji, gdy brak jest realnego zagrożenia.
Pomimo dużych prędkości osiąganych przez samoloty wykonujące zadania
obrony powietrznej należy liczyć się z brakiem możliwości przechwycenia statku
powietrznego o statusie RENEGADE. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy
uprowadzenie samolotu nastąpi w niewielkiej odległości od planowanego miejsca
gdzie ma nastąpić atak z powietrza. Czas niezbędny na ocenę potencjalnego zagrożenia, podjęcie decyzji o użyciu lotnictwa oraz przeprowadzenie przechwycenia
18

Szczegóły pełnienia dyżurów bojowych określa Instrukcja organizacji i pełnienia dyżurów
bojowych w systemie Obrony Powietrznej. Ze względu na jej niejawny charakter przedmiotowa problematyka jest przedstawiona ogólnikowo w celu zachowania przepisów o ochronie
informacji niejawnych.
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uprowadzonego samolotu może być niewystarczający do skutecznego działania
przez samoloty pełniące dyżur bojowy19. W takiej sytuacji występuje konieczność
użycia środków OPL rozmieszczonych w rejonie zagrożonym atakiem.
Podstawową zaletą pododdziałów wojsk obrony przeciwlotniczej (w porównaniu z lotnictwem) jest możliwość pełnienia dyżurów bojowych niemalże
nieprzerwanie, w każdych warunkach pogodowych. Głównym czynnikiem limitującym użycie tych środków jest ich zasięg. W przypadku osłony obiektu o dużej
powierzchni, (gdy jego rozmiary są porównywalne z zasięgiem możliwości rażenia
środka ogniowego) można rozmieścić elementy podsystemu rażenia w pewnej
odległości od osłanianego obiektu (np. gdy znajduje się w centrum miasta). Wraz
ze wzrostem odległości rozmieszczenia środków OPL od osłanianego obiektu może
wystąpić konieczność użycia ich większej ilości.
Podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. środki OPL zostały
rozmieszczone w odległości kilku, kilkunastu km od osłanianych obiektów, z dala
od skupisk ludzkich. W takim postępowaniu można dopatrywać się chęci uniknięcia
wywołania wrażenia demonstracji siły. W odmienny sposób postąpili organizatorzy Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem
igrzysk przeprowadzili ćwiczenia wojskowe na terenie miasta, a w czasie trwania
imprezy wraz ze środkami OPL, w pobliżu obiektów sportowych rozmieszczono
okręt wojenny, demonstrując tym samym gotowość do podjęcia przeciwdziałania
w przypadku wystąpienia zagrożenia20.
Na rysunku nr 2 przedstawiono zasięg rażenia środków OPL podczas
Mistrzostw Europy w piłkę nożną. Należy zauważyć, że występowały sytuacje,
gdy osłaniany obiekt nie miał zapewnionej osłony przed środkami napadu powietrznego. W tych rejonach obrona powietrzna była realizowana przez śmigłowce Wojsk
Lądowych oraz Policji. Ich zadaniem było przeciwdziałanie statkom powietrznym
o mniejszych rozmiarach – awionetkom, BSP, motolotniom, paralotniom itp.

19

20

Według obliczeń zawartych w rozprawie doktorskiej K. Dobiji w przypadku użycia do celów
terrorystycznych samolotu odrzutowego lecącego z prędkością 230 m/s, w czasie niezbędnym do wystartowania samolotów przechwytujących (15 min.) statek powietrzny o statusie
RENEGADE może pokonać dystans 200 km. W przypadku gdy samoloty przechwytujące
wykonują start z lotniska w Poznaniu, a celem jest obiekt w Warszawie należy doliczyć czas
niezbędny na pokonanie tego dystansu. Dla samolotu F-16 lecącym z prędkością 2000 km/h
ten czas wynosi kilkanaście minut. W tym czasie uprowadzony samolot może pokonać co
najmniej 150 km. Zob. K. Dobija, Zintegrowany system obrony powietrznej w walce z terroryzmem lotniczym. Rozprawa doktorska, Warszawa 2009, s. 154.
K. Dobija, Bezpieczeństwo powietrzne imprez masowych, Poznań 2016, s. 110.
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Rysunek 2. Możliwości rażenia ogniowego statków powietrznych przez naziemne środki OPL
Źródło: opracowanie własne.

Pododdziały WOPL dysponują przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi
(PZR) o różnym zasięgu. Największym zasięgiem rażenia charakteryzuje się zestaw
rakietowy WEGA (ok. 250 km) rozmieszczony w Mrzeżynie koło Kołobrzegu.
Ponadto możliwe jest użycie kilkudziesięciu środków o mniejszym zasięgu, rzędu
ok. 25 km (KUB w Wojskach Lądowych, NEWA w Siłach Powietrznych) oraz ok. 10 km
(zestaw OSA występujący w strukturach Wojsk Lądowych). W SZ RP występują
ponadto przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe GROM o zasięgu ok. 5 km
oraz różne warianty armaty przeciwlotniczej (plot.) ZU-23-2 o maksymalnym
zasięgu rażenia 2 km. Należy też wspomnieć o zestawie rakietowo-artyleryjskim
BIAŁA, wykorzystującym zarówno rakiety GROM, jak i armaty plot. ZU-23-2
oraz zestawie rakietowym POPRAD wykorzystującym rakiety GROM.
Wymienione środki OPL występują w różnych strukturach (drużyna, bateria, dywizjon, pułk) wybranych rodzajów sił zbrojnych (RSZ). W przypadku
konieczności zapewnienia osłony przed atakiem z powietrza niezbędne siły i środki
są rozmieszczane w rejonie osłanianego obiektu (obiektów). Nie należy zapominać, że zarówno pododdziałom, jak i środkom OPL niezbędne jest zapewnienie
odpowiedniego zabezpieczenia logistycznego.
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Uwarunkowania prawne
Problematyka oraz specyfika statków powietrznych o statusie RENEGADE została
dostrzeżona i omówiona w szeregu dokumentów normatywnych charakteryzujących
się zarówno kompleksowym podejściem do kwestii bezpieczeństwa (dokumenty
strategiczne), jak i regulujących określone obszary w sposób szczegółowy (ustawy,
rozporządzenia).
Na wstępie należy podkreślić, że procedura RENEGADE ma ścisły związek
z ochroną granicy państwowej w przestrzeni powietrznej, a także z zagrożeniem
atakami o charakterze terrorystycznym.
„Przyjęty w Polsce model ochrony granicy państwowej jest rezultatem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz zobowiązań międzynarodowych.
Za ochronę granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontrolę ruchu granicznego odpowiada minister właściwy do spraw wewnętrznych, który zadania te wykonuje z pomocą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Za ochronę granicy
w przestrzeni powietrznej odpowiada Minister Obrony Narodowej”21.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, że Minister Obrony Narodowej odpowiada za ochronę granicy w przestrzeni
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o ochronie granicy państwowej, a jego zadania w tym zakresie wykonuje Dowódca Operacyjny Rodzajów
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) przy pomocy organu dowodzenia obroną powietrzną22. Potwierdza to w art. 11b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej23,
zgodnie z którym do zakresu działania Dowódcy Operacyjnego RSZ należy między innymi wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony
granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie
pokoju, w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny. Podział kompetencji pomiędzy wymienione powyżej osoby został szczegółowo określony we wspomnianej
wcześniej Decyzji Nr 416/MON24.
Siły Zbrojne RP w celu ochrony granicy w przestrzeni powietrznej, utrzymują
stosowne siły i środki w systemie stałych dyżurów i w odpowiedniej gotowości do
ich użycia, a także mają obowiązek, w ramach procedur RENEGADE, podjęcia
21

22
23
24

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 68,
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf [dostęp: 25.12.2019].
Zob. ibidem, s. 176.
Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2020.
Dz.Urz.MON z 2013 r., poz. 372.
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środków zaradczych w przypadku nieuprawnionego przekroczenia granicy Polski
przez obcy statek powietrzny. Procedury te w przypadku, np. ataku terrorystycznego,
zakładają nawet możliwość jego zniszczenia, w sytuacji gdy mamy do czynienia
z samolotem wojskowym lub z samolotem cywilnym, na pokładzie którego nie
ma żadnych osób lub są wyłącznie osoby dokonujące ataku terrorystycznego25.
W identyczny sposób główne zadania SZ RP określa Strategia Bezpieczeństwa
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którą należą do nich między
innymi: zapewnienie zdolności państwa do utrzymywania gotowości do realizacji
zadań związanych z obroną i ochroną nienaruszalności granic, udział w działaniach
antyterrorystycznych w kraju i poza granicami, utrzymanie zdolności do realizacji
zadań polegających na monitorowaniu i ochronie przestrzeni powietrznej oraz
wsparciu ochrony granicy państwowej na lądzie i morzu26.
Z kolei Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 wskazuje na
ważny aspekt braku możliwości określenia wszystkich potencjalnych celów zamachów terrorystycznych oraz sposobów ich przeprowadzenia, jednakże z uwagi na
dotychczas przeprowadzone zamachy i opracowanie na tej podstawie odpowiednich
procedur, planów i algorytmów reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o ww.
charakterze, wśród podstawowych kategorii zdarzeń o charakterze terrorystycznym
wymieniony został zamach z użyciem statku powietrznego, któremu nadano status
„RENEGADE”27. Również w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze
terrorystycznym28 wskazano w szczególności następujące incydenty: uprowadzenie
statku powietrznego lub wodnego albo pojazdu lub przygotowywanie uprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezprawne użycie bezzałogowego
statku powietrznego, z wyłączeniem jego użycia w celu nielegalnego przewozu
przez granicę towarów akcyzowych, ujawnienie podczas kontroli próby wniesienia
do strefy zastrzeżonej lotniska lub na pokład statku powietrznego przedmiotów
lub substancji niebezpiecznych, mogących spowodować poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i mogących mieć związek z zagrożeniami
o charakterze terrorystycznym.

25

26

27

28

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 176,
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf [dostęp: 25.12.2019].
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, s. 31, pkt 74, 75,
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/sbn_rp_2014.pdf [dostęp: 25.12.2019].
Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019, Warszawa 2014 r., s. 14, http://prawo.
sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20140001218/O/M20141218.pdf [dostęp: 25.12.2019].
Dz.U. z 2017 r., poz. 1517, z późn. zm.
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Analogiczne uregulowanie zostało zawarte w Decyzji Nr 419/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie systemu wymiany
informacji o zagrożeniach terrorystycznych w resorcie obrony narodowej29 określającej zasady współpracy oraz zadania jednostek i komórek organizacyjnych
resortu obrony narodowej w ramach funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej
w systemie ochrony antyterrorystycznej Rzeczypospolitej Polskiej, koordynowanym przez Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
w celu realizacji postanowień Narodowego Programu Antyterrorystycznego na
lata 2015-2019. W ust. 2 ww. decyzji definiującej określenia w niej użyte, jako
jedno ze zdarzeń mogących wskazywać na możliwość wystąpienia zagrożenia
o charakterze terrorystycznym, o których powinna być informowana Żandarmeria
Wojskowa wskazano zamach z użyciem statku powietrznego, któremu nadano
status „RENEGADE”.
Dotychczas przeprowadzone zamachy terrorystyczne (a także próby ich
przeprowadzenia) wskazują, jak realne jest zagrożenie zamachu przeprowadzonego
z przestrzeni powietrznej. Należy mieć na względzie również art. 5 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej30 formułujący pod adresem państwa polskiego istotne
zadanie zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom. Bezpieczeństwo należy
w nim rozumieć jako stan dający poczucie pewności, stabilności oraz gwarancji jego
ochrony i jest to nie tylko bezpieczeństwo o charakterze politycznym czy militarnym, ale również bezpieczeństwo prawne, materialne, społeczne czy ekologiczne31.
„Zapewnienie bezpieczeństwa to również podstawowe wymagania obywatela
wobec państwa i jednocześnie zobowiązania państwa wobec obywatela. Do ich
wypełnienia państwo musi posiadać odpowiedni potencjał bezpieczeństwa narodowego, a więc potencjał obronny, ochronny, społeczny, gospodarczy, energetyczny i transportowy”32.

29
30

31

32

Dz.Urz.MON z 2015 r., poz. 294.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., https://www.bbn.gov.pl/ftp/
dok/01/konstytucja_rp.pdf [dostęp: 25.12.2019].
Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016,
https://sip.legalis.pl/documentview.seam?documentId=mjxw62zogizdkmjsha2tsmroobqxalr
sgu4dmmy#srodtyt5.4 [dostęp: 25.12.2019].
S. Żakowski Ochrona i obrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej – rozwiązania systemowe, https://www.infolotnicze.pl/2015/03/30/
ochrona-i-obrona-granicy-panstwowej-w-przestrzeni-powietrznej-rzeczypospolitejpolskiej-rozwiazania-systemowe/ [dostęp: 25.12.2019].
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Należy zgodzić się ze stanowiskiem Adama Radomyskiego, że:
„Kluczową kwestią w ramach bezpieczeństwa narodowego (państwa) jest
wypracowanie czytelnych ram prawnych i zasad organizacyjnych, które stworzą
warunki do zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu na terytorium swojego
kraju w czasie pokoju i wojny. W tym celu należy wykorzystać szeroki wachlarz
środków i narzędzi, którymi dysponuje państwo. Idąc tym tokiem rozumowania,
można stwierdzić, że skuteczną ochronę przestrzeni powietrznej państwa jest
w stanie zapewnić tylko dobrze zorganizowana i nowoczesna obrona powietrzna,
aktywnie wspierana przez środki i organy kontroli przestrzeni powietrznej oraz
zarządzania ruchem lotniczym”33.

Procedury dotyczące statków powietrznych o statusie RENEGADE
Kwestie dotyczące ram organizacyjnych i w założeniu sprawnego systemu dotyczącego statków powietrznych o statusie RENEGADE należy rozpocząć od analizy
obowiązków użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej.
Podstawowym z nich jest niezwłoczne wykonywanie poleceń instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego oraz cywilnych i wojskowych lotniskowych
organów służb ruchu lotniczego, a także organów dowodzenia obroną powietrzną,
jak również poleceń przekazanych przez wojskowe statki powietrzne34. W przypadku
zaś, gdy cywilny statek powietrzny wykonuje lot wbrew zakazom lub ograniczeniom,
lub gdy istnieją uzasadnione obawy, że cywilny statek powietrzny jest używany do
działań sprzecznych z prawem, ww. organy mogą wezwać statek do: odpowiedniej
zmiany kierunku lub wysokości lotu, lądowania na wskazanym przez ten organ lotnisku, wykonania innych poleceń, mających na celu przywrócenie stanu zgodnego
z prawem. Wykonywanie poleceń i wezwań nie może naruszać bezpieczeństwa
osób będących na pokładzie statku powietrznego (art. 122 ust. 2 prawa lotniczego).
Sytuacje, w których przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego
statku powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie zezwolenia wydanego przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił
Zbrojnych, udzielonego na wniosek zainteresowanego podmiotu, zostały określone
w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej35. Wyjątkiem
33

34
35

A. Radomyski, Współczesne determinanty bezpieczeństwa powietrznego państwa, „Historia
i Polityka” 2018, nr 25(32), s. 73.
Art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1495).
Art. 18 a, ust. 1 Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst
jedn. Dz.U. z 2019 r., 1776).

84

Wybrane problemy obrony powietrznej…

od tej reguły i brak wymaganej zgody dotyczy przekroczenia granicy państwowej
i lotu w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej obcych wojskowych
statków powietrznych wykonujących zadania wojskowego nadzoru przestrzeni
powietrznej w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego, bądź na pokładzie których znajduje się przedstawiciel obcego państwa, składający oficjalną wizytę w Rzeczypospolitej Polskiej. Brak
zgody dopuszczalny jest także w przypadkach: akcji poszukiwawczo-ratowniczej
w celu udzielenia pomocy ludziom albo statkowi powietrznemu lub statkowi morskiemu znajdującemu się w niebezpieczeństwie, związanych z niesieniem pomocy
medycznej lub technicznej albo pomocy w razie klęski żywiołowej lub zagrożenia
środowiska, związanych z wykonywaniem zadań wynikających z umów międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, gdy ten statek znajduje
się w niebezpieczeństwie lub gdy wykonuje lot dla uniknięcia niebezpieczeństwa
(art. 18a ust. 2 i 3 ustawy).
Z kolei w art. 18b ust. 2b omawianej ustawy zawarta została definicja ataku
o charakterze terrorystycznym, której elementy są tożsame z definicją przestępstwa
o charakterze terrorystycznym wynikającą z art. 115 § 20 k.k.36 i jest nim czyn
popełniony w celu: poważnego zastraszenia wielu osób; zmuszenia organu władzy
publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji
międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności; wywołania
poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego
państwa lub organizacji międzynarodowej, a także groźba popełnienia takiego czynu.
Istotny jest art. 18b ust. 1 ustawy o ochronie granicy państwowej dotyczący
przelotu bez zezwolenia i wymieniający jego konsekwencje.
Zgodnie z tym przepisem obcy wojskowy statek powietrzny, który przekroczył
granicę państwową albo wykonuje lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej
Polskiej bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami oraz obcy cywilny statek
powietrzny, który przekroczył granicę państwową niezgodnie z ustawą Prawo lotnicze
lub umowami międzynarodowymi, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana,
może być wezwany przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym do:
1) opuszczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) odpowiedniej zmiany kierunku lub wysokości lotu;
3) lądowania na wskazanym przez ten organ lotnisku;
4) wykonania innych poleceń, mających na celu zaprzestanie naruszania
przestrzeni powietrznej.

36

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2128).
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W przypadku niezastosowania się do któregokolwiek z ww. wezwań i poleceń, obcy statek powietrzny może być przechwycony przez wojskowy statek
powietrzny („statek przechwytujący”). Przechwycenie polega na identyfikacji
statku powietrznego, nawiązaniu z nim łączności radiowej i kontaktu wzrokowego
oraz naprowadzeniu go na właściwy kierunek lub wysokość lotu albo wymuszeniu
lądowania na wskazanym lotnisku.
W przypadku dalszego niezastosowania się do któregokolwiek z wezwań
i poleceń obcy wojskowy statek powietrzny może być: ostrzeżony strzałami ostrzegawczymi przez statek przechwytujący, a w przypadku dalszego niestosowania się
do wezwania – zniszczony.
Obcy wojskowy statek powietrzny może zostać zniszczony bez dokonania
ww. czynności w sytuacji: dokonywania zbrojnej napaści lub agresji przeciwko
celom położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy na pokładzie nie
ma żadnych osób, gdy jest użyty jako środek ataku o charakterze terrorystycznym.
Omówione regulacje mają zastosowanie również do obcego cywilnego statku
powietrznego, który nie posiada żadnych osób na pokładzie lub na pokładzie którego znajdują się wyłącznie osoby zamierzające użyć tego statku powietrznego
jako środka ataku o charakterze terrorystycznym (art. 18b ust. 2c), zaś decyzję
o ich zastosowaniu podejmuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
(art. 18b ust. 3).
Na podstawie art. 18b ust. 6 ustawy o ochronie granicy państwowej zostało
wydane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie
określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy
stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem
lotniczym37 określające organ dowodzenia obroną powietrzną, którym jest Centrum
Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP-DKP)
będące jednostką bezpośrednio podległą Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił
Zbrojnych (§ 3 ust. 1 i 2). Rozporządzenie definiuje Dyżurnego Dowódcę Obrony
Powietrznej (DDOP) jako oficera Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonego do pełnienia służby w systemie obrony powietrznej Rzeczypospolitej
Polskiej i wykonywania funkcji narodowego przedstawiciela władz państwowych
(National Governmental Authority) w Zintegrowanym Systemie Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, a także obiekt powietrzny typu
RENEGADE, tj. cywilny statek powietrzny, który przekroczył powietrzną granicę
państwową albo wykonuje lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
37

Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 83.
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bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia i nie zastosował się do
wezwań, o których mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o ochronie granicy państwowej,
oraz może być użyty jako środek ataku o charakterze terrorystycznym.
W dalszej części rozporządzenia szczegółowo opisano procedurę kwalifikowania statku powietrznego do jednej z 3 kategorii, tj. „Podejrzany RENEGADE”,
„Prawdopodobny RENEGADE” i „Potwierdzony RENEGADE”.
„Nadanie tego statusu jest swoistego rodzaju procesem decyzyjnym zapoczątkowanym analizą sytuacji na podstawie otrzymywanych informacji ze źródeł wojskowych i cywilnych, następnie przeprowadzeniem wariantowania działań w zależności od spełnienia kryteriów określających prawdopodobieństwo zagrożenia
atakiem terrorystycznym z powietrza i kończy się decyzją – zakwalifikowaniem
obcego cywilnego statku powietrznego do odpowiedniej kategorii RENEGADE”38.

W przypadku wykrycia obcego wojskowego statku powietrznego naruszającego przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej właściwy organ dowodzenia
obroną powietrzną Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, w uzgodnieniu
z Dyżurnym Dowódcą Obrony Powietrznej, może zdecydować o użyciu sił i środków
wydzielonych do Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego tylko do działań określonych w art. 18b ust. 2 ustawy
(§ 8 ust. 1). Oznacza to, że nie znajduje w tej sytuacji zastosowania zasada określona
w art. 122 ust. 3 prawa lotniczego dotycząca nienaruszania bezpieczeństwa osób
będących na pokładzie, a ponadto nie nadaje się kategorii obiektu naruszającego
przestrzeń powietrzną. Mają tu zastosowanie te same środki przymusu, które
dotyczą obcych cywilnych statków powietrznych.
W dwóch sytuacjach decyzję o zniszczeniu obcego wojskowego statku
powietrznego podejmuje dowódca statku przechwytującego, a mianowicie, gdy obcy
wojskowy statek powietrzny atakuje statek przechwytujący, a także w przypadku
utraty łączności z COP-DKP, w sytuacji gdy obcy wojskowy statek powietrzny
dokonuje zbrojnej napaści lub agresji przeciwko obiektom położonym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub wyraźnie i uparcie manewruje na pozycję dogodną
do ataku przeciwko statkowi przechwytującemu (§ 8 ust. 4 i 5).
Niezwykle ważną kwestią jest obecnie występujący dualizm dotyczący stosowania omówionych powyżej zasad postępowania z obcym statkiem powietrznym
w skrajnej sytuacji, gdy, po dogłębnej analizie wszystkich okoliczności konkretnego przypadku, należy podjąć decyzję o jego zestrzeleniu. Na zniszczenie obcego
38

S. Żakowski, Ochrona i obrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej – rozwiązania systemowe, op. cit., [dostęp: 25.12.2019].
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cywilnego statku powietrznego pozwalają przepisy rozporządzenia w sprawie
określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy
stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych
niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym
(§ 7 ust. 4), a także przepisy ustawy o ochronie granicy państwowej (art. 18b ust. 2a).
Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r., sygn.
K 44/0739, orzeczono, że art. 122a ustawy Prawo lotnicze jest niezgodny z art. 2,
art. 30 i art. 38 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 122a prawa lotniczego brzmiał następująco:
„Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa i organ dowodzenia
obroną powietrzną, uwzględniając w szczególności informacje przekazane przez
państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, stwierdzi, że cywilny statek
powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem, a w szczególności
jako środek ataku terrorystycznego z powietrza, statek ten może być zniszczony
na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 października 1990 r.
o ochronie granicy państwowej”.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny powołał się na prawo każdego
człowieka (w tym również pasażerów samolotu) do życia i niedopuszczalności jego
wartościowania. „Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, stanowiący komponent
prawa do prawnej ochrony życia w jego aspekcie pozytywnym, ciąży na państwie
zarówno wobec osób znajdujących się na ziemi, jak i na pokładzie samolotu. Niepowodzenie państwa w skutecznej realizacji tego obowiązku nie zwalnia od konieczności
przestrzegania negatywnego aspektu prawa do prawnej ochrony życia, tj. zakazu
umyślnego pozbawiania życia niewinnych osób. (…) Zakwestionowany przepis
art. 122a PrLotU nie nasuwałby – zdaniem Trybunału – tak poważnych wątpliwości
konstytucyjnych, gdyby zezwalał wyłącznie na zestrzelenie samolotu, na którego
pokładzie znajdują się tylko zamachowcy. Oni sami spowodowali bowiem tę sytuację; z własnej woli zdecydowali się zginąć, narażając przy tym życie niewinnych
ludzi. Jeśli zostaną zestrzeleni, zginą w walce, którą sami wywołali. Nie można
więc o nich powiedzieć, że zostali potraktowani przedmiotowo. W zakresie, w jakim
tego typu ostateczny środek prawny może być wymierzony przeciwko znajdującym
się na jego pokładzie osobom niebędącym agresorami, tj. pozostałym pasażerom
i personelowi, godzi on niewątpliwie w ich godność osobową”.

39

https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglryguytenrygqyq [dostęp:
25.12.2019].
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Mając na uwadze powyższe rozważania, należy postulować takie zmiany
obowiązujących przepisów prawa, aby zarówno Siły Zbrojne RP, jak i inne służby
miały możliwość z jednej strony bezkolizyjnego współdziałania bez ryzyka nakładania się kompetencji, a z drugiej strony miały jasno określone ramy działania bez
dualizmu prawnego powodującego w konsekwencji niemożność podejmowania
decyzji o kluczowym znaczeniu dla obywateli Polski w sytuacji realnego zagrożenia
np. zamachem terrorystycznym z użyciem statku powietrznego.
W obecnym stanie prawnym zbyt mało uwagi poświęca się bowiem organizacji
ochrony zarówno ludności cywilnej, jak i najważniejszych obiektów na terytorium
kraju przed zagrożeniem powietrznym, które może być generowane przez wojskowe
i cywilne statki latające nie tylko w czasie wojny, ale również w czasie pokoju, co
będzie wywoływać sytuacje kryzysowe40.

Zakończenie
Przedstawiona w niniejszym opracowaniu problematyka przeciwdziałania statkom
powietrznym o statusie RENEGADE wskazuje tylko na wybrane aspekty tego
zagadnienia. Wymienione zostały tylko podstawowe kwestie dotyczące przede
wszystkim udziału Sił Zbrojnych RP w tym przedsięwzięciu. Oprócz wybranych sił
i środków systemu OP w przeciwdziałaniu aktom terroryzmu powietrznego biorą
też udział inne podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa państwa
i jego obywateli. Niektóre z nich zostały wskazane (Policja, Straż Graniczna),
rola niektórych została pominięta (Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży
Pożarnej, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego
i wielu innych). Każdy z tych podmiotów realizuje przydzielone zadania, a lista
problemów, które muszą przezwyciężyć jest niewątpliwie długa.
Podstawowym ograniczeniem w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym, którego źródłem są statki powietrzne o statusie RENEGADE jest możliwość
przeciwdziałania tylko w niektórych sytuacjach. Rygorystyczne przepisy dotyczące
użycia potencjału militarnego przeciwko statkom powietrznym, na pokładzie których są ludzie, w jednoznaczny sposób ograniczają możliwość użycia uzbrojenia
w przypadku wystąpienia tego typu zagrożenia. Posiadanie choćby najbardziej
zaawansowanych technicznie środków obrony powietrznej (które mogą zostać użyte
to zestrzelenia statku powietrznego) nie zniweluje zagrożenia ze strony statków

40

Zob. A. Radomyski, Współczesne determinanty…, op. cit., s. 66.
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powietrznych użytych przez terrorystów. Na szczęście tego typu zdarzenia są nadal
przypadkami jednostkowymi.
W niniejszej publikacji wskazano ograniczenia w zakresie możliwości użycia
lotnictwa oraz jednostek naziemnych obrony przeciwlotniczej. Biorąc pod uwagę
prognozę zagrożeń ze strony wybranych środków napadu powietrznego warto zwrócić uwagę na możliwe zwiększenie użycia bezzałogowych statków powietrznych41.
Użycie przeciwko nim tradycyjnych środków rażenia (artyleryjskich i rakietowych)
może skutkować niezamierzonymi stratami i zniszczeniami. Potencjalne zniszczenia mogą wynikać z małych rozmiarów fizycznych celu, co w przypadku otwarcia
ognia przez środki artyleryjskie wymagać będzie użycia wielu pocisków (należy
założyć, że tylko niewielka ich ilość trafi w cel). Zastosowanie broni wiązkowej
(Directed Energy Weapon) wykorzystującej promieniowanie mikrofalowe może
zminimalizować ryzyko wystąpienia niezamierzonych zniszczeń. Zarówno na
świecie, jak i w Polsce pojawiają się pierwsze produkty wykorzystujące energię
elektromagnetyczną do przeciwdziałania BSP. Ich działanie – w zależności od
użytej mocy promieniowania – polega na przerwaniu łączności pomiędzy operatorem a statkiem powietrznym bądź fizycznym podgrzaniu urządzenia, aż do
jego spalenia bądź stopienia. Zastosowanie takich urządzeń może mieć miejsce
zarówno w czasie pokoju, kryzysu, jak i wojny i można je zakwalifikować jako
walkę radioelektroniczną, wchodząca w skład podsystemu rażenia.
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Selected problems of air defense against RENEGADE aircraft
Abstract
The Polish Armed Forces (PAF)are an important element ensuring the security of the
state and its citizens. PAF are designed to protect the independence of the state, the indivisibility of its territory and guarantee the security and integrity of state borders. Possessing to
various equipment, it is possible to counteract and eliminate the effects of the military and
nonmilitary threats. Threats could be caused by natural factors or human activities, they can
occur in real and virtual space. both in time of peace, crisis and war. In every cases, there is
a threat connected with the aircraft flying in the Polish airspace. The aircraft could be not
only the target of terrorists, but also their tools – it can be used to strike a ground object.
Keywords: air threat, terrorism, air terrorism, air defense, Polish air defense system,
RENEGADE
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Militarny nadzór przestrzeni powietrznej Polski
Streszczenie
Celem opracowania niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu realizacji
militarnego nadzoru przestrzeni powietrznej Polski.
Zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej jest priorytetowym działaniem
wielu państw i organizacji lotniczych. Potwierdzeniem tego są liczne dokumenty regulujące
kwestie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, wydane na szczeblu prawa krajowego
i unijnego oraz w konwencjach o zasięgu międzynarodowym. Ryzyko zaburzenia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej jest ogromne, ponieważ istnieje wiele zagrożeń, które mogą
przyczynić się do jego utracenia. Mogą one posiadać podłoże militarne, niemilitarne bądź
też pochodzić z otoczenia wewnętrznego lub zewnętrznego organizacji lotniczej. Zagrożenia te autor przedstawił w pierwszej części opracowania. Druga część jest poświęcona
militarnym działaniom Polski i NATO w celu przeciwdziałania im.
Słowa kluczowe: przestrzeń powietrzna, bezpieczeństwo, zagrożenia powietrzne, militarny
nadzór, lotnictwo, radiolokacja

Wprowadzenie
Bezpieczeństwo państwa nie jest zjawiskiem statycznym, podlega ciągłym zmianom
w wyniku procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym oraz wewnątrz
państwa. Bezpieczeństwo państwa staje się coraz bardziej wielowymiarowe i interdyscyplinarne, a analiza rozwoju pojmowania bezpieczeństwa podmiotu pozwala
zauważyć, tendencję do redefinicji rozumienia pojęcia „bezpieczeństwa”. Wyrazem
tej tendencji jest dokonujące się w okresie ostatnich kilkunastu lat krystalizowanie
pojęcia „bezpieczeństwa powietrznego państwa” oraz rozwój badań w tym obszarze1.
1

Por. A. Glen, Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa, Warszawa 2013;
J. Rajchel, Bezpieczeństwo powietrzne Polski po akcesji do NATO, Warszawa 2013; J. Nowak,
Charakterystyka militarnych zagrożeń bezpieczeństwa powietrznego, „Zeszyty Naukowe
WSOSP” 2011, nr 2 (17); J. Rajchel, B. Grenda, J. Nowak, Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w lotnictwie, Dęblin 2014;K. Dobija, Potrzeby doskonalenia systemu obrony powietrznej
Polski z perspektywy ewolucji środków napadu powietrznego, [w:] System obrony powietrznej
Polski, AON, Warszawa 2013.
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II Wojna Światowa, najkrwawszy konflikt w dziejach ludzkości, pochłonęła
ponad kilkadziesiąt milionów istnień ludzkich oraz późniejsze konflikty przyczyniły
się do zniszczenia wielu ważnych obiektów, zabytków, a przede wszystkim domostw
ludności cywilnej. Znaczną część tych strat spowodowały ataki z powietrza. Dlatego
początkowo problematyką bezpieczeństwa powietrznego zajmowano się głównie
w aspekcie militarnym. W kolejnych latach, wraz ze wzrostem natężenia cywilnego
transportu lotniczego zyskują na znaczeniu badania dotyczące sektora cywilnego.
Wiąże się to także z poszerzeniem katalogu wartości chronionych i przesuwaniem
priorytetu w badaniach nad bezpieczeństwem państwa.
Państwa w swojej przestrzeni powietrznej są suwerenne, mają prawo do decydowania o tym, co się w niej dzieje. Mogą zezwolić lub zakazać przelotu statkom
powietrznym. Podstawową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa powietrznego państwa w aspekcie militarnym spełniają siły powietrzne, ich komponenty naziemne
i powietrzne. Polska, przystępując do Sojuszu Północnoatlantyckiego, także jemu
powierzyła ochronę swojej przestrzeni powietrznej. Zadanie to jest realizowane
w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej
NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence) – NATINAMDS2, który jest
zasadniczym fundamentem sojuszniczego systemu obronnego3.

Rysunek 1. Zadania systemu OP NATO w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny
Źródło: A. Rurak, K. Gągała,Wojskowy nadzór w sojuszniczej przestrzeni powietrznej. Misje Air
Policing, „OBRONNOŚĆ. Zeszyty Naukowe” 2017, nr 4(24), s. 164.

Obowiązkiem państw członkowskich jest wydzielenie sił i środków do pełnienia
dyżurów bojowych w ramach misji Air Policing4. Jest to szczególny rodzaj misji
wykonywanej w czasie pokoju i kryzysu. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa
2

3
4

Od autora. Do 2013 roku funkcjonowała nazwa Zintegrowany System Obrony Powietrznej
NATO NATINADS.
J. Rajchel, E. Zabłocki, Siły Powietrzne w sojuszniczym systemie obronnym, Dęblin 2009, s. 88.
NATO Air Policing– misja ochrony integralności suwerennej przestrzeni powietrznej państw
członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego.
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w przestrzeni powietrznej państw sojuszu. Misja realizowana jest przez samoloty
pełniące dyżury 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Także Polska wydziela takie
siły i środki. Wojskowy nadzór nad bezpieczeństwem przestrzeni powietrznej oraz
zapewnienie jej nienaruszalności jest zarówno środkiem odstraszania potencjalnego przeciwnika, jak i gwarancją przestrzegania międzynarodowych porozumień
regulujących korzystanie z przestrzeni powietrznej.

Zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego
Zagrożenie powietrzne państwa współcześnie rozumiane jest jako zdarzenie w przestrzeni powietrznej, spowodowane przyczynami (losowymi lub nielosowymi), które
wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie państwa lub powoduje niekorzystne
zmiany w jego strukturze i funkcjonowaniu. Niezneutralizowane, skumulowane
zagrożenia mogą prowadzić do zaistnienia powietrznych sytuacji kryzysowych
w państwie i jego otoczeniu5. J. Rajchel i E. Zabłocki dzielą współczesne zagrożenia
powietrzne na cztery grupy6:
1. Niezamierzone naruszanie zasad wykorzystania przestrzeni powietrznej
i przepisów ruchu lotniczego (tzw. zagrożenia pokojowe): naruszenie
planów lotów, zasad wykorzystania dróg lotniczych, rejonów i stref lotów
itp., czy nieuprawniony wlot statków powietrznych do obszarów (rejonów,
stref) wydzielonych i zastrzeżonych.
2. Wykorzystywanie lotnictwa (statków powietrznych) w celach przestępczych,
z których najgroźniejszy jest terroryzm powietrzny — w tym przestępstwa
przeciw lotnictwu z użyciem statków powietrznych.
3. Zamierzone (celowe) naruszenie przestrzeni powietrznej państwa (Sojuszu) –
np. w celach rozpoznawczych (wywiadowczych).
4. Atak z powietrza w ramach agresji militarnej przeciwko danemu państwu
(Sojuszowi) – obecnie uważany za bardzo mało prawdopodobny w odniesieniu
do Polski i innych państw NATO.
Współcześnie najlepiej rozpoznane, chociaż o najmniejszym stopniu wystąpienia jako źródło zagrożeń powietrznych, są zagrożenia militarne. Są to środki napadu
powietrznego, które stanowią wojskowe statki powietrzne wyposażone w lotnicze
bojowe środki rozpoznania oraz rażenia. J. Nowak wyróżnia tu: taktyczne pociski
rakietowe balistyczne, pociski rakietowe skrzydlate, bezzałogowe aparaty latające
5
6

A. Glen, Podstawy poznawcze…, op. cit., s. 70.
J. Rajchel, E. Zabłocki, Siły powietrzne…, op. cit., s. 61.
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czy też cywilne statki powietrzne użyte jako środek ataku z powietrza7. Jednocześnie, opierając się na współczesnych badaniach, wymienia najgroźniejsze. Są to:
–– załogowe statki powietrzne (manned aircraft) o zwiększonych możliwościach
taktyczno-technicznych w zakresie rozpoznania i zwalczania obiektów
naziemnych, nawodnych i powietrznych;
–– taktyczne pociski rakietowe balistyczne (Tactical Ballistic Missiles − TBMs);
–– pociski rakietowe skrzydlate (Cruise Missiles − CMs);
–– bezzałogowe aparaty latające (Unmanned Aerial Vehicles);
–– samoloty lotnictwa cywilnego, wykorzystywane jako narzędzie ataku
z powietrza8.
Także dobrze rozpoznane, choć trudno przewidywalne w skutkach, są zagrożenia
niemilitarne. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń niemilitarnych powodowane
jest zwykle czynnikami niezależnymi od człowieka, a możliwość ich wystąpienia
istnieje zawsze. Ludzkość wypracowała sposoby obniżenia skutków tych zagrożeń
i zredukowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Niestety, często działania te
są wdrażane dopiero po wykryciu potencjalnego lub też po wystąpieniu zagrożenia.

Rysunek 2. Podział zagrożeń niemilitarnych
Źródło: A. Śliwińska. Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego, „De securitate et Defensione” 2018,
nr 1(4), s. 209.

Zjawiska naturalne w przestrzeni powietrznej, tj.: opady deszczu, gradu
i śniegu, zachmurzenie, silne prądy powietrzne, uskoki wiatru, wybuchy wulkanów,
ptaki. Obok zagrożeń naturalnych, zależność od nowych technologii sprawia, że na
znaczeniu zyskują zagrożenia techniczne. Zagrożenia wynikają głównie z nieprawidłowości w przepływie informacji, uwarunkowań psychofizycznych personelu
lotniczego oraz różnego rodzaju czynników technologicznych. Do zagrożeń niemilitarnych, zaliczane są zagrożenia o podłożu społecznym. Zalicza się do nich
7

8

J. Nowak, Charakterystyka militarnych zagrożeń bezpieczeństwa powietrznego, „Zeszyty
Naukowe WSOSP” 2011, nr 2 (17), s. 63.
Ibidem.
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wszelkiego rodzaju patologie, zaburzenia psychiczne. Są to zagrożenia wynikające
z istnienia czynnika ludzkiego, dlatego w przypadku jakichkolwiek zdarzeń spowodowanych zagrożeniem właśnie o podłożu społecznym, w literaturze występuje
określenie zagrożenia wynikającego z istnienia czynnika ludzkiego. Szacuje się,
że czynnik ludzki w lotnictwie odpowiada za około 70%9. Ostatnia grupa zagrożeń
niemilitarnych to nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe. Najczęściej powiązane
są one z katastrofą ekologiczną, a także z klęskami żywiołowymi10.Do takiego
zagrożenia, które bezpośrednio dotyczy lotnictwa, zalicza się wykorzystywanie
trującej substancji, hydrazyny, w niektórych konstrukcjach lotniczych. W Polsce
jest ona niezbędna do prawidłowej pracy samolotów wielozadaniowych F-1611.
Współcześnie, przybierając na sile i zasięgu, ukształtował się nowy rodzaj
zagrożeń powietrznych – terroryzm powietrzny12. Potęgowany powszechną informatyzacją, rozwojem transportu lotniczego i proliferacją broni masowego rażenia,
kształtuje nowy paradygmat zagrożeń niemilitarnych, określanych często mianem
asymetrycznych, wyrażający się między innymi w atakowaniu obiektów cywilnych
przy użyciu porwanych samolotów cywilnych.
Terroryzm powietrzny stał się najbardziej medialnym zagrożeniem bezpieczeństwa powietrznego państwa. Jednakże atak na statek powietrzny, port lotniczy
lub inne obiekty infrastruktury lotniczej i lotniskowej – przynosi większy efekt
medialny tylko wtedy, gdy dodatkowo połączony jest z innym, dużej rangi, masowym wydarzeniem13, np. spektakularne uderzenie na World Trade Center, które to
wydarzenie uważane jest za apogeum terroryzmu lotniczego. K. Liedel zauważa,
że terroryzm lotniczy wraz z nadejściem zamachów na World Trade Center osiągnął
swoje apogeum, co najmniej z kilku przyczyn:
–– porwano symultanicznie cztery samoloty;
–– samoloty te zostały użyte jako bomby;
–– cywilne samoloty zostały użyte do ataku zarówno na cele cywilne, jak i cele
administracji publicznej, w tym na obiekty wojskowe. Ataki te zmieniły
9

10
11
12

13

A. Śliwińska, Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego, „De securitate et Defensione” 2018,
nr 1(4), s. 213.
E. Klich, Bezpieczeństwo lotów, Radom 2011, s. 154-155.
A. Śliwińska, Zagrożenia…, op. cit., s. 2014.
Terroryzm powietrzny to „akty bezprawnej ingerencji w sprawy międzynarodowego lotnictwa cywilnego i jego urządzeń, w tym bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym, sabotaż lub zbrojny atak skierowany przeciw statkowi powietrznemu używanemu w międzynarodowym przewozie powietrznym lub przeciw urządzeniom naziemnym używanym przez taki
przewóz. M. Marcinko,Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym,
[w:] System obrony powietrznej Polski, red. A. Radomyski, Warszawa 2013, s. 49.
T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa w lotnictwie, Dęblin
2012, s. 63.
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oblicze współczesnego świata (…) Nie tylko stanowiły one bowiem początek
ery terroryzmu(…), ale także miały ogromny wpływ na funkcjonowanie
niemal każdej sfery życia współczesnych społeczeństw14.
–– Samolot stał się więc dogodnym i skutecznym narzędziem, w osiągnięciu zamierzonych przez terrorystów celów, powodując przy tym szkody
o ogromnych rozmiarach i skutkach.
Jak wynika z przedstawionych rozważań, zagrożenia powietrzne mogą mieć
różne źródła. W tym mogą to być działania sił natury bądź aktywność człowieka.
Jedne i drugie mogą być przyczyną sprowadzenia katastrofy w tym obszarze.

Ochrona przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
Dotychczasowe doświadczenia z zagrożeniami powietrznymi, tak w czasie wojny,
jaki pokoju, pokazują, jak ważne jest wczesne wykrycie takiego zagrożenia. Dobrze
zorganizowane rozpoznanie i skuteczna obrona przestrzeni powietrznej mogą
zapobiec dużym stratom w ludziach, sprzęcie i infrastrukturze.
Rozpoznanie zagrożeń powietrznych i bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej RP to priorytetowe zadanie Sił Powietrznych w czasie pokoju oraz kryzysu.
Uwarunkowania prawne zawierają się głównie na przepisach Ustawy z dnia z dnia
12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, Ustawy – Prawo lotnicze15,umów międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana16,
Rozporządzeniu Rady Ministrów17, Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów 18 oraz
decyzji19 i rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej20.
14
15
16

17

18

19

20

K. Liedel, Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym,Warszawa 2010, s. 3
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 1580 i 1495).
Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana 7 grudnia 1944 r. (Dz.U.
z dnia 26 czerwca 1959 r.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu
dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony
powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (Dz.U. z 2011 r., nr 254, poz. 1522).
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia organu dowodzenia
obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej
w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego
organu zarządzania ruchem lotniczym (Dz.U. z 2015 r., poz. 83).
Decyzja Nr 301 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza w czasie pokoju przez
system Obrony Powietrznej oraz określenia kompetencji i sposobu pełnienia dyżuru przez Dyżurnego Dowódcę Obrony Powietrznej (Dz.U. MON z dnia 3 października 2012 r.,poz. 374).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania
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Z zapisu w tych dokumentach wynika, że Siły Powietrzne RP przeznaczone są do
realizacji zadań obrony przestrzeni powietrznej przed rozpoznaniem i uderzeniami
z powietrza w czasie pokoju, kryzysu lub wojny oraz do zdominowania przestrzeni
powietrznej i wsparcia działań bojowych innych rodzajów wojsk.
W czasie pokoju SP utrzymują gotowość bojową i są przygotowane do realizacji
zadań, wydzielając część potencjału do pełnienia dyżurów w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO, celem zapewnienia
nienaruszalności przestrzeni powietrznej Polski i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego (tabela 1). Stanowią trzon organizowanego przez Dowódcę Operacyjnego
Rodzajów Sił Zbrojnych systemu Obrony Powietrznej21 Rzeczypospolitej Polskiej,
służącego ochronie granicy powietrznej państwa i przeciwdziałaniu zagrożeniom
terrorystycznym z powietrza, typu RENEGADE22.
SP stanowią podstawowy filar wspomagający sprawowanie przez Polskę
swojego zwierzchnictwa w przestrzeni powietrznej znajdującej się nad terytorium
lądowym, morskim, wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym. Granicę
państwową w przestrzeni powietrznej przekraczają cywilne i państwowe statki
powietrzne23. Wlot obcych państwowych statków powietrznych w przestrzeń
powietrzną jest możliwy po udzieleniu specjalnego zezwolenia i musi być zrealizowany zgodnie z warunkami takiego zezwolenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa
żeglugi powietrznej cywilnych statków powietrznych. Przekroczenie granicy i lot
obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej RP może nastąpić

21

22

23

granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej – z późniejszymi poprawkami (Dz.U. z 2015 r., poz. 930 i 1336
oraz z 2016 r., poz. 904 i 1954).
Dokumenty doktrynalne NATO definiują obronę powietrzną jako działania, których celem
jest uniemożliwienie przeciwnikowi prowadzenia działań powietrznych w przestrzeni
sojuszniczej. System NATINAMDS tworzą siły i środki wydzielane z państw członkowskich, które spełniają określone funkcje. Są to: myśliwskie statki powietrzne, zestawy rakietowe średniego i dalekiego zasięgu, systemy OP bliskiego zasięgu oraz zestawy rakietowe
i artyleryjskie do bezpośredniej osłony wojsk i obiektów.
Terminem „Renegade” określa się statek powietrzny, który może być użyty, jako środek ataku terrorystycznego z powietrza. Obiekty tego typu ze względu na stopień spełnienia określonych kryteriów dzieli się na trzy kategorie: Suspected Renegade (podejrzany), Probable
Renegade (prawdopodobny) orazConfirmed Renegade (potwierdzony). Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie postępowania przy stosowaniu
środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się
do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, (Dz.U. nr 279, poz. 2757)
oraz B. Grenda, Renegade – przeciwdziałanie zagrożeniom w polskiej przestrzeni powietrznej, „Zeszyty naukowe WSOSP” 2012, nr 1(18),s. 28-29.
Państwowymi statkami powietrznymi są statki powietrzne używane w służbie wojskowej,
celnej i policyjnej. Od autora.
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na podstawie zezwolenia wydanego przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił
Zbrojnych, udzielonego na wniosek zainteresowanego podmiotu24.
Do zadań Sił Powietrznych w czasie pokoju należy także utrzymanie dyżurów ratowniczych w systemie poszukiwawczo-ratowniczym (Serach And Rescue
– SAR), w polskim obszarze informacji lotniczej25. W skład Sił Powietrznych RP
wchodzą trzy rodzaje wojsk: Wojska Lotnicze, Wojska Obrony Przeciwlotniczej
i Wojska Radiotechniczne.
Na mocy art. 7. Ustawy z dnia z dnia 12 października 1990 r. o ochronie
granicy państwowej za ochronę granicy RP w przestrzeni powietrznej odpowiada
Minister Obrony Narodowej.
Zadania Ministra w tym zakresie realizuje Dowódca Operacyjny Rodzajów
Sił Zbrojnych poprzez organ wykonawczy, którym jest Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP – DKP)26. Z punktu widzenia
bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP kluczową rolę pełni Dowódca Operacyjny wraz podległym mu COP – DKP. Organa te odpowiadają za funkcjonowanie
systemu Obrony Powietrznej RP oraz za bezpośrednie dowodzenie środkami i siłami
wydzielonymi do działań przez Dowódcę Generalnego27.
Dowódca Operacyjny, z uwagi podstawową funkcję Sił Powietrznych w czasie pokoju – obronę i ochronę przestrzeni powietrznej RP, jest odpowiedzialny za
określanie potrzeb i utrzymanie zdolności operacyjnych systemu OP. Odpowiada
też za kontrolę i dowodzenie lotnictwem myśliwskim, wyznaczonym do pełnienia
dyżurów bojowych w ramach Air Policing28. Samoloty wydzielane do pełnienia
dyżurów bojowych są podstawowym aktywnym elementem systemu OP. Umożliwiają
24

25

26

27

28

Art. 18a. 1. Ustawy z dnia 12 grudnia 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U z 2009 r., nr 12,
poz. 67), http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900780461/U/D19900461Lj.
pdf [dostęp: 07.08.2010].
Rejon Informacji Powietrznej (FIR – Flight Information Region) – przestrzeń powietrzna
o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba
alarmowa. Polski rejon informacji powietrznej nosi nazwę FIR Warszawa. Źródło: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Rejon_Informacji_Powietrznej [dostęp: 02.08.2020].
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy
stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych
niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym
(Dz.U. z 2010 r., nr 164, poz. 1108; z 2011 r., nr 50, poz. 255 i nr 217, poz. 1280 oraz z 2013 r.,
poz. 852).
Decyzja Nr 416/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie funkcjonowania systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie
pokoju oraz podziału kompetencji pomiędzy Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił
Zbrojnych w tym zakresie (Dz.U. MON z dnia 23 grudnia 2013 r., poz. 372).
Ibidem, s. 6.
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szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych (takich jak np. utracenie orientacji geograficznej przez załogę statku powietrznego, uprowadzenie cywilnego samolotu
pasażerskiego, potencjalne zagrożenie ze strony obcego samolotu wojskowego,
utrata łączności ze statkiem powietrznym).
W ramach porozumień sojuszniczych każdy z krajów członkowskich NATO
utrzymuje jedną lub więcej par dyżurnych z podwieszonym uzbrojeniem.
Załogi te przewidziane są do realizacji następujących zadań:
–– identyfikacja(interrogation) – działania podejmowane jako próba określenia
przynależności samolotu – naruszyciela lub śledzenia zachowania danego
obiektu powietrznego29;
–– przechwycenie(interception) – działania, które odbywają się według procedur Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (International
Civil Aviation Organisation – ICAO). Gdy tylko sytuacja na to pozwala,
przechwycenie powinno odbywać się pod nadzorem SD, metodą Close
Control (naprowadzanie precyzyjne, bezpośrednie)30;
–– interwencja(intervention) – działania podejmowane w celu zawrócenia lub
uniemożliwienia naruszycielowi wykonania zadania. Piloci samolotów
przechwytujących są zobligowani do używania standardowych sygnałów
zgodnych z przepisami określonymi przez ICAO obowiązującym nasze
lotnictwo wojskowe31. Intencją interwencji jest zawrócenie przechwytywanego samolotu z przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez NATO
lub zmuszenie go do lądowania. Samoloty obrony powietrznej nie mogą
być użyte bez zgody upoważnionego dowódcy;
–– użycie uzbrojenia (engagement) – jest operacją podejmowaną przeciwko
nieprzyjacielskiemu samolotowi w celu zniszczenia go, w przypadkach
i warunkach określonych zasadami użycia uzbrojenia (Rules of Engagement – ROE). Odpowiednio do sytuacji i zgodnie z zasadami samoobrony,
jednostki OP są upoważnione do użycia uzbrojenia, jeśli one lub podległe
im jednostki są atakowane;
–– inne zadania, do których należy pomoc w niebezpieczeństwie, asysta
(pomoc) w przypadku uprowadzenia samolotu lub bojowy patrol powietrzny
prowadzony w rejonie przyległym lub nad obszarem objętym kryzysem
w celu zademonstrowania obecności NATO, np. w ramach prowadzonej
operacji innej niż wojna32.
29

30
31
32

Załącznik A – Przechwytywanie cywilnych statków powietrznych , załącznika 2. Konwencji
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.
Ibidem.
Ibidem.
Z. Maślak,Lotnictwo w Obronie Powietrznej, [w:] Podstawy Obrony Powietrznej, Warszawa
2015, s. 169-170.
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Wydzielone samoloty SP RP pełnią dyżury bojowe w systemie rotacyjnym
przez dyżurne pary samolotów Mig-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku i 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim oraz samoloty
F-16C/D z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu–Krzesinach i 32. Bazy
Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Rysunek 3. Rozmieszczenie baz lotnictwa taktycznego Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło: E. Augustyn, Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w systemie użytkowania samolotów lotnictwa
taktycznego Sił Powietrznych, Rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Poznań 2019, s. 23.

W celu zapewnienia możliwości skutecznej interwencji lotnictwa oraz
stworzenia pilotom i personelowi zabezpieczającemu warunków do odpoczynku
i przygotowania sprzętu bojowego, ustalono dla samolotów wykonujących misje
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myśliwskie określone stopnie gotowości bojowej33. W czasie pokoju jest to głownie
w gotowość„RS-15”34, co oznacza, że samoloty mogą wystartować i podjąć działania
w ciągu 15 minut od momentu otrzymania rozkazu. Dyżury pełnione są całodobowo,
przez 7 dni w tygodniu, a siły i środki wyznaczone do pełnienia dyżuru bojowego
pozostają w stanie gotowości stosownym do możliwości wystąpienia zagrożenia.
Samoloty startują na przechwycenie obiektu powietrznego, po jego wykryciu
przez środki rozpoznania powietrznego. Decyzję o starcie samolotów podejmuje
dyżurny operacyjny COP (Master Duty Controller – MDC). Po starcie samoloty
naprowadzane są na wskazany cel z wykorzystaniem wskazanych naziemnych lub
powietrznych punktów dowodzenia i kierowania35.

Rysunek 4. Przechwytywanie z dyżurowania w gotowości RS-15 /wariant/36
Źródło: Z. Maślak,Lotnictwo w Obronie Powietrznej,op. cit.,s. 187.

Stąd wynika ogromna rola rozpoznania radiolokacyjnego, które jest oczami
sytemu obrony powietrznej Polski. Rozpoznanie radiolokacyjne realizują związki
taktyczne, oddziały i pododdziały radiotechniczne wszystkich rodzajów wojsk
SZ RP wspierane systemem AWACS37, wyposażone w środki techniczne służące
33
34

35
36
37

Ibidem, s. 183-184.
RS-15– samolot uzbrojony z wyznaczoną załogą, która znajduje się w bezpośredniej bliskości samolotu zapewniającej start w czasie nieprzekraczającym 15 min. Z. Maślak,Lotnictwo
w Obronie Powietrznej, op. cit.,s. 184.
Ibidem, s. 187.
FAOR (Fighter Area of Responsibility) – rejon odpowiedzialności samolotów myśliwskich.
AWACS – powietrzny system wykrywania i naprowadzania. Samoloty E-3A systemu
AWACS, wyposażone są w stację radiolokacyjną i aparaturę rozpoznania radioelektronicznego, pozwalającą przy wysokości lotu około 9000 m i prędkości około 750 km/h wykrywać cele
na małych wysokościach z odległości 400-450 km, a na wysokościach około 10000 m z odległości około 600-700 km. Od grudnia 2006 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem organizacji NAPMO (natowska organizacja utworzona w 1978 r., w celu kierowania i zarządzania
103

Zdzisław Maślak

do identyfikacji obiektów powietrznych, przetwarzania i dystrybucji informacji
o sytuacji powietrznej38.
Rozpoznanie radiolokacyjne jest komponentem systemu rozpoznania Sił
Powietrznych RP, stanowiąc jednocześnie integralną część systemu rozpoznania
powietrznego NATO. Rozpoznanie radiolokacyjne SP RP stanowi zespół wzajemnie
powiązanych celami, zadaniami, miejscem i czasem przedsięwzięć wyspecjalizowanych sił zmierzających do zdobywania informacji o celach powietrznych i własnych
samolotach. Celem rozpoznania radiolokacyjnego SP RP jest ciągłe dostarczanie
(udostępnianie) decydentom obrony powietrznej RP i NATO terminowych, dokładnych i wiarygodnych informacji o rozpoznawanych obiektach powietrznych w czasie
niemal rzeczywistym. Ponadto, istotna jest dystrybucja informacji o sytuacji powietrznej dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym także do państw niebędących
członkami NATO w ramach powiadamiania o sytuacji powietrznej. W czasie pokoju
informacje te wykorzystywane są w systemie obrony powietrznej RP i NATO do
kontrolowania lotów i przelotów obiektów powietrznych w przestrzeni powietrznej
RP i NATO, dowodzenia dyżurnymi siłami obrony powietrznej RP i NATO, w tym
działań w ramach Air Policing oraz zabezpieczania procesu szkolenia lotniczego SP39.
Podstawę systemu rozpoznania radiolokacyjnego SP RP stanowią Wojska
Radiotechniczne Sił Powietrznych (WRt SP). Dostosowanie struktury i potencjału
wojsk radiotechnicznych SP do wykonania przyszłych zadań w czasie pokoju oraz
kryzysu i wojny w układzie sojuszniczym wymaga ich przekształcenia organizacyjno-dyslokacyjnego. Rys. 5. Podejmowane w tym zakresie działania wymuszają
także wprowadzanie na uzbrojenie wojsk radiotechnicznych nowych typów stacji
radiolokacyjnych oraz modernizację posiadanego sprzętu sprzęgającego informacyjnie podsystem rozpoznania z pozostałymi podsystemami OP RP. W tym
zakresie zmiany ukierunkowane są na wykorzystanie w pełni możliwości sprzętu
technicznego w zakresie jakości wydawanej informacji radiolokacyjnej i współpracy
z systemami dowodzenia oraz włączenia w czasie kryzysu lub wojny do systemu
rozpoznania informacji z samolotów systemu AWACS.

38

39

programem wczesnego ostrzegania i naprowadzania). NAPMO dysponuje flotą 17 latających w barwach NATO samolotów systemu AWACS, których Polska jest użytkownikiem
i współwłaścicielem.
Z. Maślak,Rozpoznanie radiolokacyjne sił powietrznych jako podstawowy element wsparcia informacyjnego obrony powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, „Zeszyty Naukowe AON”
2008,nr 3(72),s. 136.
Ibidem, s. 137.
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Rysunek 5. Podstawowe elementy podsystemu rozpoznania radiolokacyjnego Sił Powietrznych RP
Źródło: https://militarium.net/category/sily-zbrojne-rp/sily-powietrzne/ [dostęp: 02.08.2020].

Podsumowanie
Wykorzystywanie przestrzeni powietrznej i obiektów powietrznych do uderzeń
na obiekty cywilne i wojskowe wymusza konieczność poznawania zjawisk, które
pozwalają skuteczniej bronić się przed nimi. Stąd też niezbędnym jest gromadzenie
wiedzy obejmującej procesy zdobywania, przetwarzania i dystrybucji informacji
o zagrożeniach powietrznych przy jednoczesnym doskonaleni aktywnych i pasywnych środków walki z nimi.
Fundamentem systemu obronnego NATO i bezpieczeństwa powietrznego
Polski jest Zintegrowany System Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej –
NATINAMDS, którego ważną częścią składową są SP RP. Jego zadaniem jest dbanie
o niepodzielność przestrzeni powietrznej NATO, a także ochrona państw Sojuszu
przed atakami z powietrza. Podstawowym zadaniem NATINAMDS jest kontrola
sojuszniczej przestrzeni powietrznej. Ma ona dostarczyć decydentom poszczególnych
państw sojuszu, informacji o sytuacji w ich przestrzeni powietrznej i całego Sojuszu.
Z tego względu bardzo ważne są systemy rozpoznania – powietrzne i kosmiczne,
dostarczające informacji w czasie rzeczywistym. Pozwala to na stałą obserwację
i ocenę stopnia zagrożenia powietrznego, a w dalszej kolejności ostrzegania
o możliwości jego wystąpienia i użycia środków do jego zapobieżenia. Wczesne
rozpoznanie i skuteczna obrona przestrzeni powietrznej mogą uchronić państwa
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przed stratami w ludziach, sprzęcie oraz niszczeniem infrastruktury. Dlatego też
podkreśla się znaczenie militarnego nadzoru przestrzeni powietrznej realizowanego
głównie siłami lotnictwa i wojsk radiotechnicznych SP RP.
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Military surveillance of Polish airspace
Abstract
The purpose of this article is to present the method of implementing the military
surveillance of Polish airspace. Ensuring the safety of the airspace is a priority activity
of many countries and aviation organizations. This is confirmed by numerous documents
regulating the issues of airspace safety, issued at the level of national and EU law and in
conventions with internatio-nal scope. The risk of an airspace disruption is enormous as
there are many threats that can contribute to its loss. They may have a military, non-military
background, or come from the internal or external environment of an aviation organization.
The author presents these threats in the first part of the study. The second part is devoted
to the military activities of Poland and NATO to counteract them.
Keywords: airspace, security, air threats, military surveillance, aviation, radiolocation
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Śmigłowce Sikorsky S-70i Blackhawk
jako nowy środek transportu służb porządku publicznego
oraz wojsk specjalnych w Polsce

Streszczenie
Artykuł porusza tematykę zakupu śmigłowców S-70i Blackhawk dla Lotnictwa
Policji oraz MON jako przykładu modernizacji floty powietrznej polskich służb porządku
publicznego oraz armii. Są to śmigłowce amerykańskie montowane w Polsce w zakładach
PZL w Mielcu. Przedstawiono także w skrócie drogę rozwoju policyjnego lotnictwa w Polsce oraz jego stan w pierwszych dekadach XXI wieku. Opisano także pokrótce medyczną
odmianę śmigłowca S-70i, która została zademonstrowana na terenie Wyższej Oficerskiej
Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie i stanowi ciekawą ofertę dla służb ratowniczych.
Słowa kluczowe: transport lotniczy, śmigłowiec, służby porządku publicznego, lotnictwo
policyjne

Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie elementu modernizacji floty lotniczej służb porządku publicznego w Polsce na przykładzie pozyskania śmigłowców
typu Sikorsky S-70i Blackhawk dla Policji1. Śmigłowce będące na wyposażeniu
służb porządku publicznego stanowią bardzo przydatny środek transportu, który
nierzadko okazuje się decydujący podczas akcji związanych z szeroko pojętym
bezpieczeństwem społecznym, w tym podczas akcji ratowniczych. Lotnictwo
policyjne w Polsce od wielu lat jest niedoinwestowane i zaniedbane. Przez ostatnie
dekady dysponowało małą ilością statków powietrznych, często przestarzałych,
niespełniających współczesnych wymagań. Sytuacja zaczęła się w poważniejszym
stopniu zmieniać dopiero niedawno, a jej najbardziej spektakularnym przykładem
1

Ł. Pacholski podaje, iż według oficjalnych danych jedynie ten typ spełnia wszystkie wymagania Biura Operacji Antyterrorystycznych (ze względu na przeznaczenie i zadania BOA,
nie mogły one zostać upublicznione), czyli głównego dysponenta śmigłowców eksploatowanych przez Policję. Ł. Pacholski, Śmigłowce lotnictwa służb porządku publicznego w Polsce,
„Lotnictwo LAI” 2018, nr 8.
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jest podpisane w maju 2018 r. porozumienie na zakup dwóch śmigłowców S-70i
dla Policji. Następnie podpisano kolejne umowy, w ramach których Policja ma
w niedługim czasie dysponować pięcioma śmigłowcami Blackhawk. Trafią one
do zarządu lotnictwa Komendy Głównej Policji oraz mają być wykorzystywane
przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych do desantu, ewakuacji i szybkiego
przemieszczania się. Oprócz nich zamówiono także trzy lekkie śmigłowce Bell 407.

Lotnictwo Policji w Polsce
Początków lotnictwa policyjnego w Polsce można doszukać się w okresie II RP,
gdyż już w 1931 r. pewna grupa policjantów została przeszkolona w wojskowym
Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy w zakresie pilotażu
samolotów. Wykonywali tam loty na samolotach typu Bartel BM-4, Hanriot XIX
oraz Potez XV2. Do utworzenia jednostki stricte lotniczej w szeregach ówczesnej
Policji Państwowej w okresie międzywojennym jednak nie doszło.
W początkowym okresie po zakończeniu wojny nie utworzono w Polsce także
stricte lotniczej jednostki wchodzącej w skład Milicji Obywatelskiej3. Do pewnego
stopnia jej odpowiednikiem była Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a później 103 Pułk Lotnictwa Nadwiślańskich
Jednostek Wojskowych MSW/MSWIA, które wykonywały również zadania policyjne4. Śmigłowce MSW typu Mi-4 i SM-1 wykonywały zadania na rzecz MO
od połowy lat sześćdziesiątych.

2

3

4

http://www.policja.pl/pol/kgp/glowny-sztab-policji/47520,Lotnictwo-w-Policji.html [dostęp:
29.01.2020].
Dla porównania można podać, iż w sąsiedniej Czechosłowacji lotnictwo policyjne (CLH –
Cetnicke Letecke Hlidki) powstało już w okresie międzywojennym, kiedy armia przekazała policji pewną liczbę samolotów myśliwskich (!). W latach 1937-1938 CLH otrzymało 26 myśliwców Avia B-534, które były wykorzystywane do lotów obserwacyjnych nad
terytorium przygranicznym, do którego pretensje zgłaszała III Rzesza (m.in. nad Sudetami)
oraz, gdzie w wyniku umów międzynarodowych samoloty wojskowe nie mogły operować.
Samoloty te nosiły cywilne rejestracje (OK-…). Zdarzało się, że były ostrzeliwane z ziemi
przez nieznanych sprawców. Służbę tę przywrócono po wojnie, kiedy to czechosłowackie
lotnictwo policyjne otrzymało pewną liczbę samolotów, w tym myśliwce Spitfire oraz Avia
S.199 (kopia niemieckiego Messerschmitta Bf-109). Patrz: L. A. Wieliczko, Avia B-534, cz. II,
„Lotnictwo” 2019, nr 3, s. 80-81.
B. Bera, P. Rams, Lotnictwo Policji, „Lotnictwo” 2012, nr 6.
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Rysunek 1.Bazy Lotnictwa Policji w Polsce
Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/glowny-sztab-policji/47520,Lotnictwo-w-Policji.html [dostęp:
29.01.2020].

Jednak tworzenie w pełni integralnego lotnictwa policyjnego w Polsce rozpoczęło się dopiero w latach dziewięćdziesiątych. W 1996 r. utworzono formację
oznaczoną oficjalnie jako Lotnictwo Policji. Powstały wtedy dwa pierwsze Zespoły
Lotnictwa Policyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Otrzymały one polskie śmigłowce PZL Kania.
W 2000 r. Lotnictwu Policji przekazano 11 śmigłowców pochodzących ze 103 Pułku
Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA.
W wyniku reorganizacji lotnictwa Służb Porządku Publicznego na szczeblu
MSWiA, która odbyła się w 2009 r. Lotnictwo Policji dysponuje 6 bazami: bazą
centralną na lotnisku Warszawa-Babice oraz 5 bazami terenowymi przy Komendach Wojewódzkich Policji w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.
Rozlokowanie śmigłowców: Warszawa (1 x Bell – 206,1 x Bell 412, 2 x Mi-8,
2 x W-3), Kraków (1 x W-3), Łódź (1 x Bell 206), Poznań (1 x Mi-2), Szczecin
(1 x Mi-2) oraz Wrocław (1 x Mi-2). W latach 2011-2014 Policja we Wrocławiu
użytkowała także ultralekki samolot obserwacyjny Aeroprakt A-22 produkcji
ukraińskiej, jednak w 2014 r. został on utracony w wypadku. Nie zastąpiono go
nowym samolotem, gdyż wyniki z eksploatacji ultralekkiego statku powietrznego
przez Policję były raczej negatywne – może on bowiem operować wyłącznie przy
bardzo dobrej pogodzie. Natomiast jego zaletą były bardzo niskie koszty eksploatacji
(godzina lotu samolotu ultralekkiego potrafi być nawet ponad 10-krotnie niższa od
godziny lotu typowego śmigłowca).
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Jako przykład przydatności policyjnego lotnictwa można podać powódź z czerwca
2010 r. Zgodnie z danymi KGP Lotnictwo Policji wykonało tam 304 loty w czasie
326 godzin i 50 minut. Ewakuowano wówczas 166 osób, z czego 116 za pomocą
policyjnych śmigłowców. Wykonywały one loty: ratowniczo-ewakuacyjne, patrolowe
(oświetlanie wałów, monitorowanie miejscowości w celu zapobiegania kradzieżom,
współdziałanie z jednostkami naziemnymi PSP), loty rozpoznawcze (monitoring
wałów grożących pęknięciem) oraz loty transportowe związane z usypywaniem wałów.
Innym przykładem były loty ewakuacyjno-ratownicze realizowane na rzecz
Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w latach 2014-2015. Policyjny
śmigłowiec W-3 Sokół brał wtedy udział w 322 akcjach ratowniczych, podczas
których udzielono pomocy 125 osobom, a także przetransportowano zwłoki 3 osób
odnalezionych podczas akcji poszukiwawczych.
Śmigłowce policyjne okazały się także bardzo przydatne podczas zabezpieczania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 24-31 lipca 2016 r., Szczytu
NATO w dniach 07-10 lipca 2016 r. oraz imprezy masowej Woodstock w Kostrzynie
nad Odrą w dniach 13-17 lipca 2016 r. Średnio w Lotnictwie Policji realizowany
jest nalot rzędu 2000 godzin rocznie na wszystkich typach statków powietrznych5.
Lotnictwo Policji posiada tylko 108 etatów, w tym 77 osób, które pełnią służbę
w powietrzu. Policyjni lotnicy pełnią dyżury przez 365 dni, 24 godziny na dobę6.
KGP podaje, iż Lotnictwo Policji wykonuje następujące rodzaje zadań7:
–– przewóz sił i środków (zadania transportowe),
–– poszukiwanie, rozpoznanie i obserwacja,
–– zadania szkoleniowe,
–– zadania związane z wykorzystaniem szczególnej właściwości śmigłowców.
Oprócz tego Lotnictwo Policji wykonuje zadania we współpracy z lotnictwem
MON, SG,LPR, TOPR, policjami państw sąsiednich oraz zabezpiecza działania
na rzecz MSWiA.
Tak szeroki wachlarz zadań wymaga, aby Lotnictwo Policji dysponowało
sprzętem nowoczesnym i sprawnym. Niestety w ciągu ostatnich lat sytuacja
policyjnego lotnictwa stawała się coraz trudniejsza lub wręcz dramatyczna8. Podstawę floty w kilku miastach stanowiły przestarzałe śmigłowce Mi-2, które mocno
5
6
7

8

https://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/pilot-lotnictwa-policji [dostęp: 29.01.2020].
J. Gnyp, Lotnictwo Policji, „Kwartalnik Policyjny” 2014, nr 1.
Zadania te są wymienione bardziej szczegółowo na stronie KGP: http://www.policja.pl/pol/
kgp/glowny-sztab-policji/47520,Lotnictwo-w-Policji.html [dostęp: 29.01.2020].
Dramatyczny stan Lotnictwa Policji wielokrotnie opisywano w czasopiśmie „Skrzydlata
Polska”, w tym: P. Kłosiński, Drugie dziesięciolecie, „Skrzydlata Polska” 2017, nr 6; P. Kłosiński, Latać i nie narzekać!, „Skrzydlata Polska” 2008, nr 6 oraz P. Kłosiński, Kto nie lubi
lotnictwa Policji?, „Skrzydlata Polska” 2010, nr 3.
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odbiegają osiągami od najnowszych konstrukcji oraz, które muszą być wycofane
w najbliższych latach ze względu na zużycie i kończący się resurs. Wprawdzie
w poprzednich latach zdarzały się pojedyncze zakupy (np. zakup śmigłowca Bell
206 dla Policji w Łodzi w 2011 r.9) oraz przejęcie używanych wiropłatów z MON
(Bell 412HP) i Straży Granicznej (W-3 Sokół i Mi-2)10, lecz pierwszym poważnym
krokiem w celu unowocześnienia floty Lotnictwa Policji były dopiero niedawne
zakupy śmigłowców Blackhawk11.

Śmigłowiec Sikorsky S-70i Black Hawk
Montowany w zakładach PZL w Świdniku amerykański śmigłowiec Sikorsky
S-70i jest odmianą UH-60M Black Hawk oferowaną na eksport. UH-60 został
oblatany w 1974 r. i do tej pory znajduje się w produkcji. S-70i w porównaniu do
UH-60M jest lżejszy o około 500 kg, gdyż nie posiada wyposażenia zastrzeżonego
dla amerykańskich sił zbrojnych. Część systemów, jak urządzenia łączności i GPS,
zastąpiono odpowiednikami nieobjętymi ograniczeniami eksportowymi. Obydwa
śmigłowce napędzają te same silniki, ale w S-70i zastosowano nieco inny układ
sterowania z T700-GE-701C. Wirnik główny S-70i pochodzi z wersji UH-60L.
Śmigłowce posiadają tę samą awionikę z czterema wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, ale w wersji S-70i została ona nieco uproszczona. Pozostałe elementy
struktury konstrukcji oraz układ dynamiczny są wspólne. Oprócz montażu S-70i,
PZL Mielec wytwarza także niektóre elementy produkowanych w USA śmigłowców
UH-60M, a konkretnie kabiny, pylony oraz stożki ogonowe.

9

10
11

Jeden śmigłowiec amerykańskiej produkcji Bell 206B-3 Jet RangerIII trafił do Sekcji Lotnicze j Sztabu Policji KWP w Łodzi w lecie 2011 r. Zakupiono go w celu zastąpienia jednego
z eksploatowanych tam śmigłowców Mi-2, któremu kończył się resurs. Przetarg na dostawę
nowego śmigłowca wygrała firma JB Investment, która sprowadziła maszynę wprawdzie używaną, ale będącą w idealnym stanie i z minimalnym nalotem z Japonii. Łódzki policyjny Bell
206 latał potem nadal w czerwonych barwach poprzedniego właściciela, gdyż nie starczyło środków na przemalowanie go w standardowe granatowo-srebrne policyjne barwy. Patrz:
M. Setlak, Jet ranger w służbie porządku, „Przegląd Lotniczy PLAR” 2012, nr 6, s. 69-73.
Ł. Pacholski, Śmigłowce lotnictwa służb…, op. cit.
W dokumentach rządowych z przełomu pierwszego i drugiego dziesięciolecia XXI w. wskazywano na potrzebę zakupu minimum 6 śmigłowców, w tym 5 o masie startowej do 5000 kg,
które miały zastąpić potrzebujące pilnej wymiany Mi-2 oraz 1 kategorii średniej, który miał
umożliwić wypełnienie luki sprzętowej po wycofanym Mi-8S. W długofalowych planach
zakładano potrzebę zakupu kolejnych wiropłatów kategorii średniej, które miały pozwolić na
zastąpienie pozostałych 2 Mi-8T, które zamierzano wycofać w latach 2017-2018. Ł. Pacholski,
Śmigłowce lotnictwa…, op. cit.
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Rysunek 2. Śmigłowce S-70i w barwach Lotnictwa Policji
Źródło: https://ochrona24.info/10068,smiglowce-s-70i-black-hawk/ oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/
Policja_(Polska) [dostęp: 29.01.2020].

Śmigłowce te posiadają także swoje odmiany medyczne (MedEvac)12. Nawet
standardowe UH-60A/L były wykorzystywane przez armię amerykańską w tym
celu, lecz zakłady Sikorsky opracowały także specjalistyczną odmianę UH-60Q,
która oprócz powiększonej kabiny medycznej na dziobie posiada także kamerę
obserwacji w podczerwieni FLIR przydatną do wykonywania zadań w nocy i przy
ograniczonej widoczności oraz wyciągarkę linową o znacznie większym udźwigu
niż stosowana w starszych UH-60A/L. Ostatnio armia amerykańska modernizuje
śmigłowce UH-60Q do standardu HH-60L, ale szczegóły techniczne i charakter
zmian nie jest jeszcze dokładnie znany.

Rysunek 3. Medyczna odmiana śmigłowca S-70i zaprezentowana w Dęblinie w 2016 r.
Źródło: http://www.defence24.pl/461278,medyczny-black-hawk-z-mielca-w-deblinie [dostęp:
29.01.2020].
12

P. Kempski, B. Kempski, Śmigłowiec wielozadaniowy Sikorsky UH-60A Black Hawk,
seria TBiU nr 221, Warszawa 2006, P. Kłosiński, Sikorsky UH-60 Black Hawk, „Aero Technika Lotnicza” 1993, nr 6-7 oraz P. Pickett, H-60 Black Hawk in Action, USA 1993, s. 10.
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W 2016 r. zakłady PZL w Mielcu zaprezentowały w dęblińskiej WSOSP
śmigłowiec S-70i Black Hawk w wersji ewakuacji medycznej. Posiada on polską
cywilną rejestrację SP-YVA i należy do PZL Mielec. Agencja lotnicza Altair podaje13:
„PZL w Mielcu zaprezentowały śmigłowiec S-70i Black Hawk w wersji ewakuacji
medycznej. Został on wyposażony w zintegrowany pakiet sprzętu medycznego do
misji ewakuacyjnych, zaprojektowany do bezpiecznej ewakuacji rannych żołnierzy
z pola bitwy lub wspierania operacji ratunkowych podczas klęsk żywiołowych”.
Tabela 1. Podstawowe dane techniczne śmigłowca S-70i
Dane

Parametry

Średnica wirnika

16,36 m

Długość z pracującym wirnikiem

19,76 m

Masapustegośmigłowca

11,600 lb. / 5,262 kg

Maksymalnamasastartowa

22,000 lb. / 9,979 kg

Maksymalna masa startowa z ładunkiem
zewnętrznym

23,500 lb. / 10,659 kg

Maksymalna prędkość nieprzekraczalna

357 km/h(297 km/h maksymalna prędkość
przelotowa)

Zasięg bez dodatkowych zbiorników paliwa

600 km(2100-2300 km z dodatkowymi
zbiornikami)

Źródło: PZL Mielec, http://pzlmielec.pl/oferta/produkty/black-hawk/dane-techniczne/ [dostęp:
29.01.2020].

Zmiana konfiguracji tego śmigłowca z wersji wsparcia bojowego do wersji
medycznej trwa kilka godzin. Black Hawk w konfiguracji MEDEVAC może zabierać
do 6 stanowisk ratowania pacjenta.
Jego kabina zawiera fotele dla personelu medycznego, wzmocnioną podłogę, klimatyzację, przenośny elektrokardiograf, defibrylatory, ssaki, przenośne
butle z tlenem i systemy monitorowania pacjentów. Śmigłowiec może zabierać
urządzenia obserwacyjne w podczerwieni, urządzenia służące do lokalizowania
personelu i wciągarkę. Czteroosobowa załoga składa się z 2 pilotów, mechanika
i ratownika medycznego, Black Hawk w wersji MEDEVAC może przyjąć na
pokład do 5 żołnierzy.

13

Medyczny Black Hawk w Dęblinie, http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=20503
[dostęp: 29.01.2020].
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Blackhawki dla Wojsk Specjalnych oraz polskie Sokoły
20 grudnia 2019 r. w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie, w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Obrony Narodowej Minister Mariusza
Błaszczaka oraz ambasadora USA Georgette Mosbachera odbyła się uroczystość
przekazania Wojskom Specjalnym 4 śmigłowców Sikorsky S-70iBlackhawk14.
Wartość umowy wraz z pakietami logistycznymi wynosi 683,4 mln zł brutto.
Koszt jednego śmigłowca wraz z wyposażeniem wynosi ok. 75 mln zł brutto15.
Na producenta nałożono zobowiązanie zachowania śmigłowców w sprawności
technicznej przez cały okres ich eksploatacji. Śmigłowce zostały zmontowane
w Polskich Zakładach Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu należących do amerykańskiej
spółki Lockheed Martin.

Rysunek 4. S-70i odebrane przez Wojska Specjalne 20 grudnia 2019 r.
Źródło: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojska-specjalne-otrzymaly-nowoczesne-smiglowceblack-hawk[dostęp: 29.01.2020].

Producent oraz Rząd RP zapewniają, że śmigłowce te posiadają odpowiednie
wyposażenie dla polskich Wojsk Specjalnych, a ponadto niedługo zostaną doposażone w kolejne systemy. Prasa lotnicza podkreśla jednak, iż S-70i to zasadniczo
śmigłowiec czysto transportowy, który w konfiguracji odebranej przez MON jedynie
doraźnie uzbrojono. Dla porównania można podać, że Blackhawk w konfiguracji
dla wojsk specjalnych USA, czyli MH-60M, posiada m.in. system łączności głosowej odporny na zagłuszanie Harris AN/ARC-201D, transponder identyfikacji
14

15

Blackhawki należące do polskich Wojsk Specjalnych otrzymały bardzo małe, ledwie widoczne
znaki przynależności państwowej (szachownice) w odcieniach szarości (wersja o obniżonej
widzialności) umieszczone za kabiną transportową, a po jakimś czasie także jasnoszare numery
boczne na belce ogonowej.
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojska-specjalne-otrzymaly-nowoczesnesmiglowce-black-hawk [dostęp: 29.01.2020].
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„swój-obcy” BAEIFF APX-118 Systems, system komunikacji Raytheon ARC-231
(4 zestawy), system łączności dla śmigłowców Rockwell CollinsARC-220, system
wskazywania własnych jednostek na ziemi MTX Blue Force Tracker, system
radarowy Raytheon APN-174B z radarem pogodowym i cyfrowym systemem
obrazowania powierzchni, kamerę obserwacyjną w podczerwieni ZSQ-2 EOSS,
system ostrzegania przed oświetleniem wiązką lasera AVR-2B, system obrony
antyradarowej SIRFC oraz system obronny przeciwko rakietom naprowadzanym na
podczerwień ALQ-14416. Obecnie polskie S-70i takiego wyposażenia nie posiadają.
Dobrze by było, gdyby polskie S-70i otrzymały co najmniej takie wyposażenie jak
wojskowe S-70i dostarczone w 2018 r. z Mielca do Chile.

Rysunek 5. Wyposażenie MH-60M użytkowanych przez siły specjalne USA
Źródło: https://twitter.com/goltarr/status/1088342090545811456[dostęp: 29.01.2020].

Chilijskie maszyny otrzymały m.in. silniki T700-GE-701D, opancerzenie
foteli pilotów, transponder APX-117, wciągarkę ratowniczą, mocowania do desantowania z wykorzystaniem techniki szybkiej linii, radar pogodowy Primus 701A,
filtry przeciwpyłowe wlotów powietrza do silników, elektrooptyczną głowicę
obserwacyjną FLIR, podkadłubowyhak do podwieszania ładunków zewnętrznych
oraz system namierzania sygnałów SAR DF-50017.
16

17

M. Cielma, Śmigłowce S-70i przekazane Wojskom Specjalnym, „Nowa Technika Wojskowa”
2010, nr 1 oraz https://tech.wp.pl/jeden-black-hawk-drugiemu-black-hawkowi-nierowny-oto-copowinny-miec-polskie-smiglowce-dla-komandosow-6344091188500609a [dostęp: 29.01.2020].
http://zbiam.pl/chile-odebralo-pierwsze-mieleckie-black-hawki/ [dostęp: 29.01.2020].
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Rysunek 6. Porównanie przodów kadłuba amerykańskiego MH-60M (po lewej) z polskim S-70i
Źródło: https://tech.wp.pl/jeden-black-hawk-drugiemu-black-hawkowi-nierowny-oto-co-powinnymiec-polskie-smiglowce-dla-komandosow-6344091188500609a [dostęp: 29.01.2020].

Planowana jest także zmiana dyslokacji śmigłowców użytkowanych przez
Wojska Specjalne18. Dotychczas korzystali oni ze śmigłowców Mi-17 z 7. Eskadry Działań Specjalnych stacjonującej w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego
w Powidzu. Obecnie mówi się, iż nowe S-70i wejdą bezpośrednio na wyposażenie
JW GROM i trafią przypuszczalnie do Mińska Mazowieckiego19.
Warto dodać, iż około dwadzieścia lat temu na wyposażeniu JW GROM znajdował się jeden śmigłowiec PZL W-3RM Sokół o numerze bocznym 0510 (właściwie
reprezentujący wersję Anakonda i dysponował 6 nadmuchiwanymi pływakami
po bokach kadłuba), który posiadał głowicę elektrooptyczną oraz awangardowe
wówczas w Polsce ciemnoszare malowanie ze znakami przynależności państwowej
o obniżonej widzialności. Niestety uległ on wypadkowi podczas ćwiczeń już kilka
dni po przekazaniu do JW GROM w 1998 r. i został skasowany20. Nie zastąpiono
go wówczas żadnym innym śmigłowcem.
18

19
20

Polskie Wojska Specjalne jako niezależny rodzaj Sił Zbrojnych RP (obok Sił Powietrznych,
Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej) powołane zostały w maju 2007 r. W ich skład
weszły istniejące wówczas trzy jednostki sił specjalnych wchodzące wcześniej w skład Wojsk
Lądowych lub Marynarki Wojennej: Jednostka Wojskowa Komandosów, Jednostka Wojskowa Formoza oraz Jednostka Wojskowa Grom. Funkcje dowodzenia Wojskami Specjalnymi przejęło Dowództwo Wojsk Specjalnych. Polskie Wojska Specjalne są prawdopodobnie
jedynymi wojskowymi siłami specjalnymi na świecie, które funkcjonują jako wyodrębniony
rodzaj sił zbrojnych nie wchodzący w skład marynarki wojennej, ani wojsk lądowych.
M. Cielma, Śmigłowce S-70i…, op. cit.
PZL W-3RM Sokół/Anakonda należący w 1998 r. do JW GROM posiadał jednolite ciemnoszare malowanie według standardu barw FS 37200. Numer boczny 0510 oraz znaki przynależności państwowej (tzw. szachownice) naniesiono kolorem jasnoszarym FS 36622. Szachownica na spodzie kadłuba była naniesiona w tzw. wersji odwróconej. Patrz: W. Butrycz, Polskie
śmigłowce wojskowe, Kraków 1999, s. 7.
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Rysunek 7. PZL W-3RM Sokół/Anakonda z numerem bocznym 0510 oraz specjalnym
malowaniem i znakami przynależności państwowej o obniżonej widzialności, który był
krótko użytkowany przez JW GROM w 1998 r. (poniżej szachownicy w wersji o obniżonej
widzialności widoczne są jedne z 6 nadmuchiwanych pływaków umożliwiających unoszenie
się śmigłowca na wodzie)
Źródło: http://lotnictwo.net.pl/10-lotnictwo_wojskowe/64spis_statkow_powietrznych_wojska_polskiego/
222-w_3/37052-pzl_w_3_sokol_watek_ogolny-13-print.html [dostęp: 29.01.2020].

Warto też dodać, iż swojego czasu planowano także rozwój Sokoła do powiększonej wersji, która docelowo miała sprostać wymaganiom MON oraz innych służb
mundurowych. W 1991 r. w zakładach lotniczych PZL Świdnik opracowano projekt śmigłowca transportowo-desantowego PZL W-3L Long (Sokół-long), oparty
o konstrukcję śmigłowca PZL W-3 Sokół. Miał on zabierać do 15 żołnierzy lub
6 rannych na noszach. Miał otrzymać wyposażenie do wykonywania zadań bojowych w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy. Główne zmiany
względem standardowego W-3 odnosiły się do powiększenia objętości kabiny
ładunkowej o 1,35 m3 poprzez wydłużenie centralnej części kadłuba i zmianę
jego tyłu. Poszerzono też drzwi kabiny ładunkowej do 1,5 m. W-3L miał otrzymać
tylną rampę załadunkową oraz zmodyfikowane silniki PZL-10W o zwiększonej
mocy do 735 kW (1000 KM).Przewidywano zastosowanie najnowszego ówcześnie
wyposażenia pilotażowo-nawigacyjnego firmy Bendix/King ze wspomaganiem
komputerowym. Modyfikacja do standardu W-3L miała obejmować także zmianę
instalacji wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji.
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Rysunek 8. Wizja artystyczna śmigłowca PZL W-3LSokół Long
Źródło: PZL Sokół Long, „Lotnictwo Aviation International” 1/1992orazhttp://www.samolotypolskie.pl/
samoloty/3451/126/PZL-W-3L-Long-PZL-W-3L-Sokol-long2 [dostęp: 29.01.2020].

Przewidywano następujące podstawowe dane techniczne W-3L21: masa własna
3980 kg, maksymalna masa startowa 6400 kg, prędkość maksymalna 265 km/h,
prędkość przelotowa 240 km/h, wznoszenie 11 m/s, pułap 4000 m, zasięg operacyjny 650 km oraz zasięg maksymalny 1150 km. Zbudowano tylko makietę W-3L
opartą na przebudowanym kadłubie standardowego W-3. Dalsze prace przerwano22.
Kolejne prace nad poważną modyfikacją Sokoła prowadzono na początku
XXI wieku. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w 2009 roku
zakłady PZL Świdnik zaprezentowały projekty nowych śmigłowców na bazie
W-3 Sokół. Wskutek obserwacji światowych trendów rozwoju śmigłowców na
bazie W-3 opracowano dwa projekty: Sokół-2 oraz SW-5. Śmigłowiec Sokół-2
miał być głęboko zmodernizowaną wersją standardowego W-3 o maksymalnej
masie startowej 7000 kg oraz o podwyższonych w stosunku do śmigłowca W-3
osiągach i parametrach eksploatacyjnych przy zachowaniu maksymalnie dużej
ilości elementów kadłuba z oryginalnego W-3.

21

22

E. F. Rybak, J. Gruszczyński, Sokół, Salamandra, Huzar i co dalej?, „Nowa Technika Wojskowa”1998, nr 5.
K. Budniak, Jak Sokół szedł do wojska, „Aeroplan” 5-6/2004 oraz PZL Sokół Long, „Lotnictwo Aviation International” 1992, nr 1.
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Rysunek 9. Wizja polskich śmigłowców PZL Sokół-2 oraz SW-4z 2009 r.
Źródło: Modernizacje śmigłowca W-3 Sokół,Agencja Lotnicza Altair, op. cit.

Masa użyteczna śmigłowca miała wzrosnąć, lecz liczba pasażerów miała
pozostać ta sama. Wzrosnąć miały także zakresy osiąganych prędkości oraz charakterystyki wysokościowo-temperaturowe. Sokół-2 miał otrzymać także: nowy
5-łopatowy wirnik nośny z piastą z łożyskami elastomerowymi, nowe przekładnie:
główną, pośredniczącą i końcową, 2 silniki LHTEC rodziny T-800 (przekładnia
będzie również umożliwiała zabudowę silników rodziny Turbomeca Ardiden), nową
awionikę oraz czterołopatowe śmigło ogonowe w układzie X. Kształt płatowca
także miał ulec zmianie i stać się bardziej opływowy. Producent podawał, iż koszt
instalacji kompletnego nowego zespołu napędowego T-800 z nową przekładnią
główną jest porównywalny do kosztu zabudowy poprzednio stosowanego zespołu
napędowego z silnikiem PZL-10W i przekładnią WR-3W przy kilkakrotnym
wzroście żywotności nowego zespołu napędowego i obniżeniu kosztu prac eksploatacyjnych. Przebudowa do standardu Sokół-2 miała być możliwa dla wszystkich
wersji śmigłowca W-3 (w tym Głuszec i Anakonda). Program rozwoju nowego
wirnika był realizowany na podstawie umowy z MNiSzW. Pracowano także nad
nową elektroniką pokładową.
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Śmigłowiec SW-5 projektowany był na maksymalną masę startową 7500 kg.
W wersji standardowej miał być zdolny do transportu 14 żołnierzy z pełnym wyposażeniem przy jednoczesnym przenoszeniu uzbrojenia na podwieszeniach zewnętrznych.
SW-5 miał otrzymać rampę ładunkową. Przewidywano także odmiany: śmigłowiec
wsparcia (wyposażony w rakietowe pociski kierowane), SAR zabierający 4 rannych,
CSAR z możliwością zabrania 9 rannych, śmigłowiec walki i rozpoznania radioelektronicznego, śmigłowiec patrolowy morski, śmigłowiec ZOP/ZON z możliwością
zabierania na podwieszeniach zewnętrznych dwóch rakiet lub torped, a także
wyspecjalizowany śmigłowiec dla wojsk specjalnych z najnowszym dostępnym
wyposażeniem. Cywilna wersja miała zabierać 16 pasażerów z bagażem umieszczonym w bagażnikach. Miała powstać także wersja do transportu VIP dla6 pasażerów
(opcjonalnie wyposażona w środki zakłócania rakiet przeciwlotniczych), wersja
dyspozycyjna 10 miejscowa, a także wersje pasażerskie 16 i 18-miejscowe, wersja
przeciwpożarowa, sanitarna i ratownicza. SW-5 miał wykorzystywać wiele elementów
z W-3, mieć konstrukcję kompozytową oraz chowane podwozie23. Od tamtego czasu
minęło już kilkanaście lat, a żadnego nowego śmigłowca opartego na W-3 nadal nie
wprowadzono do produkcji. Najprawdopodobniej nowy właściciel zakładów PZL
Świdnik, koncern Augusta Westland (Leonardo) nie jest zainteresowany dalszym
rozwojem Sokoła i skupia się na montażu w Świdniku swoich produktów jak np.
AW-149. Śmigłowce AW zakładów w Świdniku także były oferowane Policji oraz
MON, jednak odrzucono je na rzecz wspomnianych Blackhawków.

Podsumowanie
Przytoczony tu przykład zakupu śmigłowców Blackhawk wskazuje, iż w rozwoju
floty lotniczej polskich służb porządku publicznego po latach oczekiwania następują pozytywne zmiany. Śmigłowce tego rodzaju są bardzo przydatnym środkiem
transportu (a co za tym idzie usprawnienia logistyki) różnego rodzaju formacji.
Nie bez znaczenia jest także fakt, iż są one montowane w Polsce, aczkolwiek
odbywa się to w zakładach należących do korporacji amerykańskiej. Oprócz
Policji na zakup śmigłowców S-70i zdecydowało się także Ministerstwo Obrony
Narodowej. Na razie zamówiono 4 S-70i dla Wojsk Specjalnych, ale przewiduje
się kolejne dostawy śmigłowców tego typu dla MON. Prawdopodobnie ich kolejnym polskim użytkownikiem wkrótce stanie się także Państwowa Straż Pożarna.
23

Modernizacje śmigłowca W-3 Sokół, Agencja Lotnicza Altair,https://www.altair.com.pl/
news/view?news_id=3301&q=sok%C3%B3%C5%82%202 [dostęp: 29.01.2020].
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Złożono propozycję ich zakupów ramach programu Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020. Wstępnie mówi się o 3 egzemplarzach24. Unifikacja sprzętu
lotniczego służb porządku publicznego pozwala na znaczne ułatwienie logistyki
jego obsługi. Pomysł na wspólne użytkowanie przez Policje oraz Straż Pożarną
tego samego typu (ale niekoniecznie tych samych egzemplarzy) śmigłowca należy
więc uznać za słuszny.
Przedstawiono tu także pokrótce plany rozwoju polskiego śmigłowca PZL
W-3 Sokół produkowanego w zakładach PZL Świdnik przejętych przez brytyjsko-włoską korporację Augusta Westland (Leonardo). Nowy właściciel nie jest jednak
prawdopodobnie zainteresowany tak zaawansowanym rozwojem Sokoła, a proponowane przez Leonardo śmigłowce AW zostały odrzucone przez polskie służby
mundurowe na rzecz śmigłowców Blackhawk montowanych w zakładach PZL
w Mielcu należących do amerykańskiej korporacji Lockheed Martin.
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The Sikorsky S-70i Blackhawk helicopters as a new means of transport in public
order services and special forces in Poland
Abstract
The article discusses the purchase of S-70i Blackhawk helicopters for the Police
Aviation and army as an example of modernization of the air fleet of Polish public order
services and army. These are American helicopters assembled in Poland at PZL in Mielec.
The brief outline of the development of police aviation in Poland and its state in the first
decades of the 21st century is also briefly described. The medical version of the S-70i
helicopter, which was demonstrated at the Polish Air Force Academy in Dęblin, is also an
interesting offer for emergency services.
Keywords: air transport, helicopter, public order services, police aviation
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Rozpoznawanie zagrożeń informacyjnych państwa
Streszczenie
Problematyka artykułu koncentruje się na zagadnieniach związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Autorka zwraca uwagę na prawidłowy proces
kwalifikowania określonej kategorii informacji prawnie chronionych, który ma zapewnić,
że dostęp do tych informacji będą posiadać wyłącznie osoby przeszkolone oraz posiadające
stosowne uprawnienia, przewidziane wymogami prawa. W efekcie podejmowanych działań,
w tym ochronnych można w znacznym stopniu wyeliminować lub zneutralizować zagrożenie dla informacji prawnie chronionych. Podejmowane wątki przez autorkę w znacznej
mierze skupiają się na informacjach niejawnych, których ochrona odnosi się do zasobów
informacyjnych, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Stąd, jak podkreślono, zachodzi konieczność podejmowania wszechstronnych i skutecznych działań przez
wszystkich uczestników systemu ochrony informacji niejawnych, w celu zagwarantowania
najwyższej ochrony przetwarzanym informacjom.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, system ochrony informacji prawnie chronionych,
proces kwalifikowania informacji prawnie chronionej, zagrożenia informacyjne

Wstęp
Rozpoznawanie zagrożeń informacyjnych jest nierozerwalnie związane z procesem
właściwego kwalifikowania określonej kategorii informacji prawnie chronionej.
Prawidłowe zakwalifikowanie danego rodzaju informacji, adekwatnie do zdefiniowanych pojęć określonych w przepisach prawa, ma na celu uniemożliwienie
dostępu osób nieuprawnionych do treści tych informacji, wdrożenie odpowiednich
procedur i mechanizmów zabezpieczających te informacje oraz wyeliminowanie
wystąpienia naruszeń prawa. Proces błędnej kwalifikacji tego rodzaju informacji,
może doprowadzić do sytuacji, w której w obiegu krajowym będą przetwarzane
informacje, nieadekwatne do danego rodzaju informacji, dalej dedykowane osobom, które nie są do tego upoważnionym, a także to, że zostaną podjęte działania
ochronne, nieadekwatne do treści tych informacji, co w konsekwencji będzie
stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, w tym jego interesów
gospodarczych i społecznych. W tym miejscu warto odnieść się do treści art. 61
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Konstytucji, który stanowi, że:„ Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji
o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”1
z zaznaczeniem, że ograniczenie tego prawa „może nastąpić wyłącznie ze względu
na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów
gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego
interesu gospodarczego państwa”. Owe ograniczenia można odnieść chociażby
do ustawy o ochronie informacji niejawnych, interpretując to w ten sposób, że
informacje, których nie chroni w/cyt. ustawa, to inna ustawa o dostępie do informacji publicznej nakazuje udostępnić obywatelowi na jego wniosek. Niewłaściwe
zastosowanie ustawy o ochronie informacji niejawnych, błędna kwalifikacja
informacji stwarza możliwość unieważnienia przez sąd działań ochronnych jako
nielegalnych i nieskutecznych, a w rezultacie informacja niejawna może stać się
informacją publiczną, co stworzy możliwość powstania potencjalnej lub realnej
szkody dla państwa2.Stąd mowa o efektywności systemu ochrony informacji
prawnie chronionych, który ma zagwarantować zarówno bezpieczeństwo osobowe,
bezpieczeństwo fizyczne, organizację ochrony informacji prawnie chronionych,
a także bezpieczeństwo teleinformatyczne, w zależności od rodzaju przetwarzanej
kategorii informacji. Za najbardziej istotny element tegoż systemu należy uznać
bezpieczeństwo osobowe, ponieważ po pierwsze dotyczy osób odpowiedzialnych
za jego organizację i szczelność, a po drugie dotyczy osób, które będą miały bezpośredni dostęp do określonej kategorii informacji. Wobec powyższego, można
sformułować tezę, że system bezpieczeństwa informacji opiera się na regulacjach
prawnych oraz tworzonych na tej podstawie metodykach i technikach działań
ochronnych w stosunku do zbioru informacji prawnie chronionych w RP, który
tworzą: dane osobowe, informacje niejawne, tajemnica przedsiębiorstwa, inne
tajemnice prawnie chronione. Szczególnie ważnymi informacjami są informacje
niejawne, które mają wpływ na bezpieczeństwo państwa, a których nieuprawnione
ujawnienie może spowodować szkodę dla interesów RP, gdzie rozmiar wyrządzonej
szkody uzależniony jest od określonej klauzuli tajności3.

1

2

3

Art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78,
poz. 483).
E. Pindel, Ewolucja systemu ochrony informacji niejawnych w latach 1999-2014, [w:] Przyszłość, teraźniejszość i przyszłość ochrony informacji niejawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, Katowice 2014, s. 104.
Klasyfikowanie informacji niejawnych określa art. 5 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.Dz.U. z 2019 r., poz. 792).
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Rola państwa w systemie ochrony informacji prawnie chronionych
W polskim systemie prawa, kategorie informacji prawnie chronionych uregulowane
są w przepisach prawa krajowego, unijnego i stanowią:
1. Informacje niejawne, które uregulowane zostały w ustawie z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych4− to informacje, których
nieuprawnione ujawnienie spowoduje lub mogłoby spowodować szkody
dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów
niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy
i sposobu ich wyrażania;
2. Dane osobowe5 – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej6(„osobie, której dane dotyczą”);
3. Tajemnica przedsiębiorstwa7–przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie
się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub
w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo
nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania
z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufność;
4. Inne tajemnice prawnie chronione (np. tajemnice zawodowe, tajemnica
bankowa, skarbowa, korespondencji itd.).

4
5

6

7

Ibidem, s. 3.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Osoba fizyczna – możliwa do zidentyfikowania osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji identyfikator internetowy lub jeden
bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Ibidem,
art. 4, s. 33.
Art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010.)
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Rysunek 1. Państwo wobec wyzwań bezpieczeństwa informacji
Źródło: S. Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne. Zarys problematyki, Siedlce 2013.

W kontekście powyższych rozważań rolą decydentów jest określenie zasobów
informacyjnych państwa, które wymagają wszechstronnej ochrony przed nieuprawnionym ich ujawnieniem, a w szczególności w stosunku do tych informacji, które
są istotne ze względu na ważny interes państwa. Ochrona informacji niejawnych
odnosi się do zasobów informacyjnych, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa
państwa. Jego interesy są podstawą określenia zakresu informacji utajnionych oraz
formy ich przetwarzania, a w szczególności zabezpieczenia. Celem tych zabiegów
jest zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie informacji niejawnych – szczególnie
w procesach decyzyjnych władz publicznych, a także utrzymanie w tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby państwu zaszkodzić8.
System ochrony informacji niejawnych w Polsce jest oparty na funkcjonującym
na wszystkich szczeblach organizacyjnych aparacie wykonawczym przeznaczonym
do realizacji zadań oraz wspierania innych instytucji w zakresie realizacji zadań
ustawowych. Aparaty, o których mowa, wyposażone są w odpowiednie kompetencje,
które stwarzają warunki do kierowania i koordynacji działań w sytuacjach godzących
w bezpieczeństwo informacji niejawnych. W celu gwarancji skutecznej9 realizacji
8

9

S. Zalewski, Ochrona informacji niejawnych, Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa osobowego ,Płock 2014, s. 7.
Skuteczność jest podstawową postacią sprawnego działania. Działanie skuteczne polega na
wykonywaniu czynności umożliwiających osiąganie ustalonych celów. W wyniku działania
skutecznego nie musi być zrealizowany cel główny, lecz wystarczające jest, że osiągnięte
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zadań wynikających z przepisów prawa, niezbędne jest zatem połączenie teorii
z praktyką przez wszystkich uczestników systemu ochrony informacji niejawnych.
System bezpieczeństwa informacji opiera się na normach prawa oraz tworzonych
na jego podstawie metodyki działań ochronnych. Ochrona informacji niejawnych
materializuje się w dwu zakresach. Pierwszy wskazuje, co ma być przedmiotem
ochrony, drugi zaś, jak ta ochrona powinna być zorganizowana10. Podstawowym
aktem prawnym, który określa zasady i organizację systemu ochrony informacji
niejawnych w Polsce, jest ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych, która określa jej zakres przedmiotowy i podmiotowy.
Zakres przedmiotowy obejmuje zasady ochrony informacji niejawnych, których
nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla
Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia interesów niekorzystne,
także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, a w szczególności:
1) klasyfikowanie informacji niejawnych;
2) organizowanie ochrony informacji niejawnych;
3) przetwarzanie informacji niejawnych;
4) postępowanie sprawdzające lub kontrolne postępowanie sprawdzające
prowadzone w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy;
5) postępowania bezpieczeństwa przemysłowego prowadzone w celu ustalenia,
czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji
niejawnych;
6) organizowanie kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;
7) ochrona informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
8) stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 w/cyt. ustawy podmiotami realizującymi jej zapisy są:
1) organy władzy publicznej, w szczególności Sejm i Senat Rzeczypospolitej
Polskiej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, a także inne podległe
im jednostki organizacyjne lub przez nie nadzorowane, sądy i trybunały,
organy kontroli państwowej i ochrony prawa;

10

zostaną cele pośrednie, umożliwiające lub ułatwiające jego realizację, czyli przybliżające do
skutku zamierzonego jako cel. Skuteczność działania można więc mierzyć stopniem osiągania celów bądź też zbliżania się do ich osiągnięcia. Zob. H. Bieniok, Podstawy zarządzania
przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Katowicach 2003, s. 82.
S. Zalewski, Ochrona informacji niejawnych…, op. cit., s. 7.
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2) jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowane;
3) Narodowy Bank Polski;
4) państwowe osoby prawne i inne niż wymienione w pkt 1-3 państwowe
jednostki organizacyjne;
5) jednostki organizacyjne podległe organom władzy publicznej lub nadzorowane przez te organy;
6) przedsiębiorcy, zamierzający ubiegać się albo ubiegający się o zawarcie
umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących
takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania
związane z dostępem do informacji niejawnych.
Analiza obowiązującego w Polsce stanu prawnego pozwala na stwierdzenie11,
że system ochrony informacji niejawnych uwzględnia zakresy odpowiedzialności struktur organizacyjnych instytucji państwowych. System ten obejmuje trzy
podstawowe obszary: aparat kierujący wydający stosowne przepisy, powiązania
informacyjne niezbędne do realizacji procesu kierowania oraz zbiór metod i działań
regulujących sposób oraz zasady funkcjonowania opisywanego systemu.
System ochrony informacji niejawnych stanowią więc:
1) przepisy i reguły z zakresu ochrony informacji niejawnych (ustawa, rozporządzenia, zarządzenia, decyzje, dyrektywy, instrukcje, procedury, wytyczne);
2) struktury organizacyjne (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba
Kontrwywiadu Wojskowego oraz pion ochrony) powiązane ze sobą relacjami
(kierowania) w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do zapewnienia
ochrony informacji niejawnych;
3) środki bezpieczeństwa fizycznego służące do ochrony informacji niejawnych
(strefy ochronne, systemy alarmowe, sejfy, drzwi, niszczarki do dokumentów, oprogramowanie itp.).
Mając na względzie wagę tych informacji, kluczowych w swej treści w sferze
bezpieczeństwa państwa, dostęp do tego rodzaju informacji mogą posiadać jedynie
osoby godne zaufania, legitymujące się niekwestionowaną lojalnością, dające rękojmię
zachowania tajemnicy. Sprawnie działający system wymaga na poziomie państwa
precyzyjnie określonych zasad i norm mających urzeczywistnienie w samym prawie,
określającym zasady tworzenia informacji niejawnych, sposób ich ochrony oraz
sankcje, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku nieprzestrzegania tych zasad12.
11

12

S. Topolewski, System ochrony informacji niejawnych, [w:] Ochrona informacji niejawnych,
Teoria i praktyka, Siedlce 2013, s. 26.
S. Topolewski, Ochrona informacji niejawnych w XXI wieku, Siedlce, 2016, s. 9.
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Przywołane mechanizmy mają zapewnić, aby nie dopuścić do wystąpienia zagrożenia
dla informacji niejawnych, a tym samym naruszeń prawa w zakresie ujawnienia bądź
utraty informacji niejawnych.

Zagrożenia informacyjne państwa
Informacje niejawne, z uwagi na ich powszechną niedostępność znajdują się
w wielu osób, instytucji, w szczególności obcych służb specjalnych, które najczęściej
pozyskują je w sposób nielegalny. Stąd ich ochrona jest dla państwa priorytetem
w ramach podejmowanych działań ochronnych w tym kontrwywiadowczych
będących w jurysdykcji służb specjalnych takich jak Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego13 oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego14.Niedostatecznie zabezpieczone informacje powodują to, że państwo staje się nieodporne na zewnętrzne
i wewnętrzne działania powodujące ujawnienie treści istotnych dla bezpieczeństwa.
Uogólniając, można sformułować pogląd, że konieczność ochrony informacji
niejawnych spoczywa na wszystkich uczestnikach systemu ochrony informacji
niejawnych, a nie tylko na instytucjach nadzorczych. Istnieje w tym zakresie wzajemna relacja między ochroną informacji niejawnych, a bezpieczeństwem państwa
i chodź pozornie ta zależność nie wydaje się być złożona to ochrona ważnych
zasobów informacyjnych jest związana z interesem państwa. Proces utajniania
oznacza w teorii oraz praktyce trafną identyfikację wartości chronionych, celem
określenia zakresu i rodzaju informacji podlegających ochronie15.Powszechnie
wiadomo, że najsłabszym ogniwem każdego systemu jest człowiek. Potwierdza
to teza Kevina Mitnicka klasyka hakerstwa, gdzie najsłabszą stroną w ochronie
informacji jest jej dysponent – człowiek, narażony na zgubny wpływ prostych
socjotechnik stosowanych dla zdobycia i wykorzystania informacji16. Co ciekawe,
13

14

15

16

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Główne zadania to: kontrwywiad, zwalczanie przestępstw ekonomicznych, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zwalczanie korupcji, ochrona informacji niejawnych, dokonywanie analiz i zbieranie informacji.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu
Wojskowego. Główne zadania to: zwalczanie przestępstw, ochrona wojska poza granicami, analiza i zwalczanie zagrożeń, ochrona informacji niejawnych, kontrwywiad radioelektroniczny oraz kryptografia, kontrola umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia,
ochrona badań naukowych.
A. Dana, System ochrony informacji niejawnych, [w:] S. Topolewski, Ochrona informacji
niejawnych…, op. cit., s. 84.
Por. K. Mitnick, Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła, [w:] A. Barcikowski, Znaczenie ochrony informacji niejawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego państwa,
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pozyskiwanie informacji niejawnych nie zawsze musi być nielegalne. Według
danych17uzyskanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ujawnionych
w raporcie za 2010 r. wskazano, że w działaniach kontrwywiadowczych obce
służby specjalne wykorzystują około 300 dyplomatów akredytowanych w Polsce,
do realizacji swoich zadań, zagrażających bezpieczeństwu naszego państwa, które
realizowane są, m.in. przez:
1. Prowadzenie aktywnych działań zmierzających do pozyskania informacji
z zakresu wywiadu gospodarczego, politycznego i naukowo – technicznego;
2. Nieustanne rozbudowywanie systemu, przez docieranie do osób
dysponujących wiedzą istotną dla interesów i bezpieczeństwa Polski;
3. Wspieranie działań o charakterze lobbingowym, na rzecz rodzimych firm
funkcjonujących na polskim rynku;
4. Systematyczne wykorzystywanie inspiracji jako metody osiągania celów
zgodnych z interesami swoich państw;
5. Wykorzystywanie w realizowanych przedsięwzięciach nowoczesnych
rozwiązań technicznych i teleinformatycznych, służących do pozyskiwania
informacji oraz prowadzenia łączności wywiadowczej.
Jednak pozyskiwanie informacji niejawnych przez obce służby specjalne
nie wyczerpuje szerokiego katalogu zagrożeń, które mogą się pojawić, w szczególności tych związanych z utratą bądź ich ujawnieniem. Nie ulega wątpliwości,
że zasady ochrony informacji niejawnych – liczne, sformalizowane, tworzące system
wymaganych działań, objęte stały nadzorem, w tym w postaci systematycznych,
ponawianych analiz ryzyka – to relatywnie skuteczna tarcza chroniąca przed utratą
wrażliwych zasobów informacyjnych18. Jednak czy na tyle skuteczna, żeby nie
dochodziło do wystąpienia naruszeń prawa czy choćby pojedynczych incydentów
w obszarze związanym z przetwarzaniem informacji niejawnych, o czym warto
wspomnieć?
Zilustrowane poniżej typowe zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego,
w wielu przypadkach mają swoje odzwierciedlenie w zapisach Kodeksu Karnego.

17

18

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ochrony informacji niejawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, Katowice 2014, s. 86.
P. Pruszyński, Ochrona informacji niejawnych trwałym elementem w budowaniu bezpieczeństwa państwa, [w:] Ibidem, s. 70.
Ibidem, s. 86.
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Rysunek 2. Klasyfikacja zagrożeń informacyjnych
Źródło: Bączek P., Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń 2006.

Na potrzeby niniejszego artykułu, warto odnieść się do kwalifikacji przestępstw
przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów oraz działalności
przeciwko RP. Rozdział XXXIII Kodeksu Karnego typizuje przestępstwa przeciwko informacji. odniesieniu do informacji niejawnych, przywołany przepis ma
zastosowanie pod warunkiem wystąpienia sytuacji nieuprawnionego ujawnienia
informacji niejawnych, co spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla
Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania, oraz niezależnie od formy i sposobu
ich wyrażania. Kwalifikacje czynów zabronionych ilustruje tabela nr 1.
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Tabela 1. Kwalifikacja przestępstw przeciwko ochronie informacji, wiarygodności
dokumentów, przeciwko RP
Artykuł
Kwalifikacja czynu
art. 265 ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnej
§1
o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”,
Jeżeli informację określoną w § 1 ujawniono osobie
art. 265
działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicz§2
nego, sprawca
ujawnienie lub wykorzystanie informacji uzyskanej
art. 265
w związku z wykonywaną funkcją lub czynnościami
§3
służbowymi
ujawnienie lub wykorzystanie informacji uzyskanej
art. 266
w związku z wykonywaną funkcją lub czynnościami
§1
służbowymi
ujawnienie osobie nieuprawnionej informację niejawną
o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub informację,
art. 266
którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności
§2
służbowych, a której ujawnienie może narazić
na szkodę prawnie chroniony interes
art. 267 bezprawne uzyskanie informacji
§1
art. 268 utrudnianie zapoznania się z informacją osobie
§1
uprawnionej
niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, zmienianie lub
art. 268 a
utrudnianie dostępu do danych informatycznych
art. 269 niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie
§1
danych informatycznych o szczególnym znaczeniu
zakłócanie pracy systemu informatycznego, teleinforart. 269a
matycznego lub sieci teleinformatycznej
bezprawne wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie lub
art. 269b
udostępnianie programów komputerowych
podrobienie lub przerobienie dokumentu lub użycie
art. 270
takiego dokumentu jako autentycznego
§1

Sankcja karna
od 3 miesięcy do lat 5
od 6 miesięcy do lat 8

kara grzywny, ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku
kara grzywny, ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2
kara pozbawienia wolności do lat 3

kara grzywny, ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2
kara grzywny, ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2
kara pozbawienia wolności do lat 3

kara pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8
kara pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5
kara pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5
kara grzywny, ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5
art. 130 udział w działalności obcego wywiadu przeciwko
kara pozbawienia wolności od roku
§1
Rzeczypospolitej Polskiej
do lat 10
udział w obcym wywiadzie albo działając na jego rzecz, kara pozbawienia wolności na czas
art. 130
udzielanie temu wywiadowi wiadomości, których przeka- nie krótszy od lat 3
§2
zanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej

Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2019 r., poz. 730, 858, 870, 1135, 1579).

Jak można zaobserwować, przywołana ustawa przewiduje niemałe sankcje
karne za naruszenie przepisów o ochronie informacji, w tym informacji niejawnych.
Pomimo powyżej przytoczonych regulacji, w dalszym ciągu obserwujemy przypadki
nieuczciwego postępowania z powierzonymi informacjami, w konsekwencji stojąc
wobec stwierdzenia faktu, że dana osoba nie daje rękojmi zachowania tajemnicy19.
19

Zdolność osoby do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji
niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, stwierdzona w wyniku przeprowadzenia
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Wybrane przypadki naruszenia przepisów o ochronie informacji
niejawnych
Doświadczenia autorki, poparte wieloletnią praktyką w organizacji zhierarchizowanej, wskazują, że pomimo funkcjonujących w organizacji restrykcyjnych procedur
i instrukcji związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych, nadal stwierdzane
przypadki utraty, ujawnienia informacji występują z winy pracowników. Przypadki
naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w rzeczywistej organizacji
zhierarchizowanej najczęściej dotyczą: utraty dokumentu o różnych klauzulach
tajności, nieumyślnego zniszczenia dokumentu niejawnego, opracowywania
dokumentów niejawnych na stanowiskach komputerowych do tego nieprzystosowanych, ujawnienie informacji niejawnych osobom do tego nieuprawnionym,
podrobienie dokumentu niejawnego. Każdorazowo, w sytuacji wystąpienia zdarzenia związanego z naruszeniem przepisów o ochronie informacji podejmowane
są stosowne procedury. Zgodnie z przyjętą regułą postępowania, o zaistniałym
zdarzeniu, obowiązkowo należy powiadomić kierownika jednostki organizacyjnej
oraz właściwą służbę specjalną – odpowiednio ABW lub SKW20.Dalej w ramach
wykonywanych czynności wyjaśniających dokonać rzetelnej i kompleksowej
analizy zgromadzonych materiałów, gdzie kopię z zakończonego postępowania
należy przekazać właściwej miejscowo Prokuraturze, celem oceny karno-prawnej
oraz właściwemu osobowo rzecznikowi dyscyplinarnemu, pod kątem oceny wystąpienia przewinienia dyscyplinarnego.
Pomimo tego, iż ustawodawca wprowadził trzy kluczowe zasady ochrony,
stwierdzając, że informacje niejawne:
1) mogą być udostępnione wyłącznie osobie uprawnionej, zgodnie z przepisami ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli tajności;
2) muszą być przetwarzane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie, zgodnie z przepisami określającymi wymagania dotyczące
kancelarii tajnych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, obiegu
materiałów i środków bezpieczeństwa fizycznego, odpowiednich do
nadanej klauzuli tajności;

20

postępowania sprawdzającego [w:] art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych, op. cit., s. 2.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej pełnomocnik ochrony zawiadamia niezwłocznie również odpowiednio ABW lub SKW – art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych, op. cit., s. 8.
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3) muszą być chronione, odpowiednio do nadanej klauzuli tajności, z zastosowaniem środków bezpieczeństwa określonych w ustawie i przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie,
to otrzymujemy informacje, w tym z doniesień medialnych, o rażącym naruszeniu
przepisów o ochronie informacji niejawnych, w szczególności przez osoby, które
z mocy prawa powinny strzec powierzonych im tajemnic. W sieci znajdujemy szereg przykładów ujawniania przypadków umyślnym bądź nieumyślnym działaniem
osób/instytucji na szkodę interesu państwa, w tym interesu ochrony informacji niejawnych. Poniżej przywołane przypadki popełnionych czynów, świadczą nie tylko
o nieszczelności systemu ochrony informacji niejawnych, godzącym w interesy RP,
ale przede wszystkim o nieodwracalnych szkodach wyrządzonych w interes państwa.

Szpiegostwo
Na podstawie uzyskanych informacji Polskiego Radia cyt.:
„Na początku 2019 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch
podejrzanych o współpracę z chińskim wywiadem, w tym byłego oficera ABW,
zajmującego się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, znającego zasady, metody,
narzędzia pracy oraz posiadającym informacje niejawne oraz jednego z dyrektorów
chińskiego oddziału Huawei. Osoby te zostały zatrzymane na okres trzech miesięcy, gdzie usłyszeli zarzuty szpiegostwa. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia
wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi ABW pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej
i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Z materiałów zgromadzonych
przez ABW wynika, że obaj prowadzili działalność szpiegowską skierowaną przeciwko Polsce. Zatrzymany były oficer miał wcześniej dostęp do wrażliwych danych
dotyczących bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa.
Z informacji prasowych otrzymujemy informację, że w/wym. pracował w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE), posiadając tym samym informacje na
temat koncesji, zgód, niezbędnych technicznych szczegółów w tych sprawach,
pracował też w jednej z największych firm komercyjnych operatora Orange,
posiadając informacje dotyczące biznesu, technologii, gdzie mogły wchodzić w grę
kwestie ekonomiczne, bezpieczeństwa państwa, poszczególnych obywateli21”.

21

https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2244492,B-oficer-CBS-szpieg-dziala-dzis-inaczej
[dostęp: 10.09.2019].
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Zagubienie dokumentów niejawnych
Jeden z tabloidów ujawnia, „Polski wywiad zgubił tajne informacje”22. Czytamy
dalej, „Szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego w panice poszukuje kilkunastu dokumentów dotyczących swoich agentów. Z Kancelarii Tajnej zginęły
33 komplety papierów z nazwiskami rozpracowywanych osób oraz agentów wojskowego kontrwywiadu. Jak ustalono, dziennik dotarł do wewnętrznego pisma w tej
sprawie. Wiemy, że w sprawie pogubionych dokumentów zarządzono postępowanie
wyjaśniające oraz rozpoczęto poszukiwania”23.Sprawa dotyczy dokumentów z lat
2006-2008, które zostały pobrane z Kancelarii Tajnej i nigdy tam nie wróciły. Jak
poinformowano, w dokumentach widnieją nazwiska osób rozpracowywanych lub
objętych osłoną kontrwywiadowczą oraz nazwiska agentów SKW, co oznacza,
że jeśli dokumenty przedostały się w niepowołane ręce, będzie wiadomo, kto jest
rozpracowywany przez SKW oraz to, jak nazywają się agenci. Zgubione dokumenty
mają klauzulę „tajne” oraz „ściśle tajne”. Mają one zawierać ponadto nazwiska
znanych osób z największych firm zbrojeniowych sprzedających sprzęt wojskowy
armii oraz nazwiska oficerów, którym przyglądał się wojskowy kontrwywiad”.

Utrata dokumentu stanowiącego teczkę tajnego informatora
Jak podaje Gazeta Wyborcza:
„Z sejfu CBŚ w Katowicach zniknęła teczka informatora, który wystawiał agentom
transporty narkotyków. Zawiera jego dane personalne, pokwitowania odbioru pieniędzy oraz opisy spraw, jakie sprzeda. Tożsamość informatora jest zawsze ściśle
tajna. Jego dane personalne w CBŚ znają tylko dwie osoby: rozmawiający z »wtyczką« funkcjonariusz oraz jego przełożony. Prowadzący informatora agent prowadzi
też teczkę, w której wpisuje jego imię i nazwisko oraz chowa podpisane przez niego
pokwitowania odbioru pieniędzy. Dodatkowo znajduje się tam także streszczenie
przekazanych informacji. Takie teczki mają klauzule »ściśle tajne« i przechowywane są w sejfie. Nie wolno ich wynosić z komendy. Według naszych informacji z sejfu w CBŚ w Katowicach zniknęła jednak teczka człowieka, który przez kilka lat
przekazywał agentom informacje o handlarzach narkotyków ze Śląska, transportach
środków odurzających i ich producentach. Zdaniem szefa chorzowskiej policji,
a obecnie prezesa Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw, zgubienie teczki
22

23

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-polski-wywiad-zgubil-tajne-informacje,nId,1054116
[dostęp: 11.09.2019] .
Ibidem.
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może stanowić poważne zagrożenie życia informatora. Nie ma wątpliwości, że jeśli
te dokumenty wypłyną na ulicę, ten człowiek zginie, bo półświatek szybko rozprawia się z donosicielami. Dodaje też, że po tej historii policja może mieć poważne
problemy z werbowaniem »wtyczek« w środowisku przestępców”24.

Jak można zauważyć, powyżej przywołane przypadki naruszeń prawa, w sytuacji ujawnienia zagubionych informacji osobom postronnym, będą niewątpliwie
działaniem na szkodę interesów RP, w tym na szkodę funkcjonariuszy realizujących
zadania operacyjno-rozpoznawcze, jak również osób udzielających im pomocy w tych
działaniach, narażając obie strony na utratę życia i zdrowia25.W wyniku otrzymanych
informacji medialnych można założyć, że przyjęty obiegi ewidencja materiałów
niejawnych w przywołanych jednostkach organizacyjnych, w których ujawniono
zagubienie dokumentów niejawnych, nie zapewniał wszechstronnej ochrony kwalifikowanym informacjom niejawnym. Jednocześnie na podstawie przeprowadzonej
analizy stwierdzonych przypadków, można sformułować wniosek, że zostały naruszone
obowiązujące w systemie ochrony informacji niejawnych zasady: rozliczalności,
poufności, dostępności, a także szeroko rozumiane bezpieczeństwo osobowe.

Podsumowanie
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka wskazuje, że istotną kwestią jest
właściwa kwalifikacja informacji prawnie chronionych, adekwatnie do przepisów
prawa dla określonej kategorii informacji. Nadto, niezależnie od danej kategorii
informacji prawnie chronionej zachodzi konieczność podejmowania skutecznych
i wszechstronnych działań ochronnych przez wszystkich uczestników systemu
ochrony informacji prawnie chronionych w RP, w celu zapewnienia kompleksowej
im ochrony i uniemożliwienia wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Szczelność
tegoż systemu ma zapewnić, że informacje będą odpowiednio chronione, adekwatnie
24

25

https://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,10316429,Policja_zgubila_teczke_tajnego_
informatora.html?disableRedirects=true [dostęp:20.10.2019].
Chronione bez względu na upływ czasu są: 1) dane mogące doprowadzić do identyfikacji
funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników służb i instytucji, uprawnionych do wykonywania na podstawie ustawy czynności operacyjno-rozpoznawcze jako funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników wykonujących te czynności; 2) dane mogące doprowadzić do identyfikacji osób, które udzieliły pomocy w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych
służbom i instytucjom uprawnionym do ich wykonywania na podstawie ustawy; 3) informacje niejawne uzyskane od organów innych państw lub organizacji międzynarodowych, jeżeli
taki był warunek ich udostępnienia. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych – art. 7 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2 cyt. art.
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do danego rodzaju informacji, a dostęp do tych informacji będą posiadać wyłącznie
osoby przeszkolone i posiadające stosowne uprawnienia, przewidziane wymogami
prawa. Natomiast działania ze strony władz państwowych, powinny zostać ukierunkowane na zmianę metodyki związanej z weryfikacją osób mających posiadać dostęp
do kluczowych informacji związanych z zapewnieniem obronności i bezpieczeństwa
państwa, bezspornie dających gwarancję zachowania rękojmi tajemnicy, stwierdzoną
w wyniku zakończonego postępowania sprawdzającego, realizowanego przez służby
specjalne oraz pełnomocników ochrony informacji niejawnych.
W świetle powyższego, istotnym jest również podjęcie niezwłocznych działań ze strony służb specjalnych sprawujących nadzór nad ochroną informacji
niejawnych, zmierzających do neutralizacji wszelkich pojawiających się zagrożeń,
w szczególności występujących w cyberprzestrzeni. Zmiany otoczenia, w tym rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że występuje konieczność wypracowania
nowego modelu walki z działalnością skierowaną przeciwko państwu. Niewątpliwie,
działania służb powinny zostać skierowane na aktywność przestępczą w sieci, która
stanowi pole walki dla działań przestępczych związanych z pozyskiwaniem informacji niedostępnych powszechnie, ale także działań związanych z wzmocnieniem
działań kontrolnych w stosunku do instytucji i służb przetwarzających kluczowe
dla bezpieczeństwa państwa informacje.
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Identification of state information threats
Abstract
The subject matter of the article focuses on issues related to ensuring information
security of the state. The author pays attention to the correct process of qualifying a specific
category of legally protected information, which is to ensure the access to this information,
it will be available only to trained people who have the appropriate permissions, provided
for by legal requirements. As a result these actions, including protective ones, the threat to
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undertaken by the author largely focus on classified information, the protection of this
one relates to information resources important from the point of view of national security.
Hence, as it was emphasized, it is necessary to take comprehensive and effective actions
by all participants of the classified information protection system in order to guarantee the
highest protection of processed information.
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Koronawirus – dezinformacja w dobie pandemii
Streszczenie
Od kilku miesięcy termin koronawirus jest nad wyraz eksploatowany w mediach.
Informacje o patogenie pojawiają się codziennie. Samo pojęcie jest nośnikiem negatywnych emocji, które kojarzą się nam ze śmiercią, strachem i cierpieniem. Trudno się dziwić
powyższym, ponieważ koronawirus zreorganizował nasze życie diametralnie. Wywołał
panikę na rynku ekonomicznym oraz sprawił, iż politycy wprowadzają coraz to bardziej
rygorystyczne ograniczenia życia społecznego.
Z drugiej strony sytuację tę próbują wykorzystać przestępcy dla osiągania zysków
kosztem zdezorientowanego i ogarniętego strachem społeczeństwa. Do realizacji swych
celów wykorzystują brak precyzyjnych informacji na temat zagrożeń związanych z Covid-19
oraz strach ludzi przed chorobą.
Celem artykułu jest próba przedstawienia działań dezinformacyjnych wykorzystujących Covid. Ponadto ujęto ten termin w aspekcie sytuacji geopolitycznej i społecznej.
Słowa kluczowe: koronawirus, dezinformacja, bezpieczeństwo, pandemia

Dezinformacja w ujęciu historycznym / Dezinformacja kiedyś
i/a dziś
Sięgając genezy pierwszych działań dezinformacyjnych, należy cofnąć się poprzez
renesans, średniowiecze, aż do starożytności. Możemy uznać, iż o dezinformacji
pisał w jednym ze swych dzieł chiński myśliciel, generał Sun Tsu. Jednak autorzy
są skłonni twierdzić, iż dezinformacja to termin pierwotny i funkcjonuje od czasów pierwszych przodków ludzkości. Z racji, iż można postawić znak równości
między dezinformacją a kłamstwem (manipulacją, oszustwem). Oczywiście biorąc
pod uwagę fakt, iż dezinformacja jest pochodną kłamstwa, która wraz z historią
człowieka ewoluowała, stając się obecnie wyższą jego formą.
Słownik języka polskiego definiuje dezinformację jako przekazanie zniekształconych bądź nieprawdziwych informacji, czego efektem jest wprowadzenie
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w błąd1. Zakłada się, iż dezinformacja jest działaniem przemyślanym, której
celem jest osiągnięcie określonych zamiarów oraz uzyskanie wyników czy stanu
faktycznego, korzystnego dla podmiotu dezinformującego. Zamiary te często
są skutecznie osiągane z racji, iż podmioty, które są dezinformowane w wielu
przypadkach nie mają świadomości, że są poddane temu procesowi. Jednakże nie
można bezkrytycznie założyć, iż proces dezinformacyjny, w każdym przypadku
jest procesem przemyślanym i celowym. Przemawia za tym fakt, iż często mamy
do czynienia z asymetrią informacji pomiędzy nadawcą i odbiorcą komunikatu
oraz zniekształceniem przekazu poprzez szum.
Świat naukowy jest zgodny co do tego, iż termin dezinformacja, pojawił się
w Rosji. Anatolij Golicyn, definiując dezinformację, stwierdził, że jest ona kombinacją dwóch pojęć. Angielskiego słowa wiedza oraz francuskiego przedrostka
eliminacja. Dalej Golicyn dezinformację określił jako użycie środków masowego
przekazu takich jak radio i prasę, w celu zmylenia opinii publicznej2. W ustroju
komunistycznym dezinformacja funkcjonowała i była wykorzystywana jako narzędzie
w celu wprowadzenia w błąd i oddziaływania na blok zachodni, by ten realizował cele bloku komunistycznego. Narzędzie to oznaczało bezustanne zakłócanie
przepływu informacji bądź podawanie informacji maskujących sytuację ekonomiczną i polityczną. Od roku 1958 blok komunistyczny zreorganizował działania
dezinformacyjne, przekształcając je w proces długofalowy i strategiczny. Jednym
z kardynalnych celów takiej strategii było wykreowanie odpowiedniego stanu,
który pozwalał na realizację skutecznej polityki przez wschodnią stronę żelaznej
kurtyny. Vladimir Volkoff dezinformację usadowił pośrodku pojęć: wprowadzanie
w błąd oraz wpływanie3. Zwrócił on uwagę na fakt, iż wprowadzanie w błąd to
czynność, którą wykonuje się jeden raz i ma ona związek ze zleconym zadaniem bądź
celem. Dopuszcza to możliwość popełnienia błędów czy niezrealizowanie zadania.
By wykonać powierzone zadanie, czyni się użytek z przeróżnych środków, a nawet
perswaduje swoją wolę docelowym osobom. Dezinformacja według Volkoffa to cała
gama działań, które cechuje wirtuozostwo, dokładność, koordynacja oraz konsekwentność podejmowanych działań, na przykład wobec opinii publicznej poprzez
mass media. Wpływanie według Volkoffa objawia się poprzez działania ilościowe
i z pozoru niezorganizowane. W tym aspekcie dezinformacja czerpie z czynności
podejmowanych podczas wpływania, mając na celu zrealizowanie konkretnego celu,
1
2

3

https://sjp.pwn.pl/sjp/dezinformacja;2554971.html[dostęp: 08.08.2020].
A. Golicyn, Nowe kłamstwa w miejsce starych, komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji, Warszawa 2007, s. 5.
V. Volkoff, Dezinformacja Oręż Wojny, tłum. A. Arciuch, Warszawa 1991, s. 7.
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co w konsekwencji objawia się systematycznością działań, ich zorganizowaniem
oraz ukierunkowaniem ich na tory uznane za korzystne dla dezinformującego.
Dokonując analizy literatury, w której opisany został termin dezinformacja,
można dojść do wniosku, iż pojęcie to jest obecne w wielu aspektach życia ludzkiego. Dezinformacja jest wykorzystywana w mediach masowego przekazu, które
oddziaływują na rzeczywistość, mając na celu osiągnięcie założonych korzyści
lub określonych celów. Poprawnie zorganizowana, zaplanowana i zrealizowana
dezinformacja potrafi bardzo efektywnie i w krótkim czasie zwrócić uwagę opinii
publicznej na „tematy zastępcze”. Sprawy mało istotne, bez znaczenia są omawiane
nieustannie i szeroko komentowane. W konsekwencji takie działania powodują,
iż tematy istotne stają się mgliste, nieczytelne bądź zapomniane. Dla osiągnięcia
ustalonych korzyści media bardzo często sięgają po narzędzia dezinformacyjne.
Świetnym przykładem takich działań jest nadawanie przeciwstawnych komunikatów.
Takie działania powodują, iż powstaje szum informacyjny, z którego wyciągnięcie
poprawnych wniosków jest bardzo zawiłe. Wyłuskanie komplementarnego obrazu
sytuacji z natłoku informacyjnego, oczywiście przy założeniu, iż komunikaty nie są
efektem dezinformacji, wymaga niezłomnej oraz rzeczowej analizy. Taka analiza nie
zawsze jest skuteczna i nawet eksperci analityczni bardzo często wyciągają błędne
wnioski. W dobie dzisiejszego świata ukształtowanie opinii publicznej dokonuje
się niezwykle umiejętnie. Każdy z nas pośrednio lub bezpośrednio zetknął się
z historią osób zniszczonych przez fałszywe informacje medialne. Analogicznie
media mogą sprawić, by wybrane osoby stały się popularne i rozpoznawalne.
To pokazuje, jak mocno mass media potrafią kształtować rzeczywistość
Z działaniami dezinformacyjnymi bardzo często spotykamy się również w reklamach. Kardynalnym celem przemysłu reklamowego jest zachęcenie jak największej
grupy odbiorców do kupna reklamowanego produktu. Przy wykorzystaniu gamy
działań socjotechnicznych, wpływających na człowieka i jego podświadomość
oraz odpowiedni sposób przedstawienia produktu, reklamy trafiają do odbiorcy.
W konsekwencji wzbudzają one pożądane emocje oraz powodują pragnienie kupna
reklamowanego produktu. Świetnym przykładem jest tu przemysł farmaceutyczny.
By zobrazować wykorzystanie działań i narzędzi dezinformacyjnych przyjmijmy tu
określony schemat przepływu informacji, gdzie punktem początkowym jest reklama
leku, a punktem finalnym wizyta człowieka w aptece i kupno reklamowanego leku.
W punkcie początkowym, wybrany lek jest reklamowany przez opłaconych aktorów, którzy opowiadają o nim pochlebnie, twierdząc, iż jest efektywny, zbawienny
itp. Imitują oni poprzez odpowiedni ubiór oraz sposób wypowiedzi, prawdziwych
lekarzy, de facto udając ich, co przekłada się na pozytywny odbiór i zaufanie
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odbiorcy reklamy. W konsekwencji skłania to odbiorcę do wizyty w aptece. Punkt
finalny jest analogiczny w aspekcie schematu działań. Jedyną zasadniczą różnicą
jest bezpośredni kontakt między sprzedawcą a odbiorcą reklamowanego produktu.
Nasuwa się wniosek, iż w punkcie początkowym i finalnym możemy zaobserwować sprzężenie zwrotne, w postaci pożądanej reakcji odbiorcy reklamy(osoby
dezinformowanej).
Nie tylko przemysł farmaceutyczny skutecznie opanował reklamę oraz sztukę
dezinformacji. Kolejnym dobrym przykładem są reklamy towarzystw ubezpieczeniowych. Reklamy te skłaniają odbiorcę do inwestycji środków finansowych, ukazując
zafałszowany obraz szczęśliwego życia osób, które tego dokonały. Oczywistym jest
fakt, iż inwestowanie środków finansowych wiąże się z ryzykiem. Jak wiemy, nie ma
gwarancji, iż zainwestowane środki się zwrócą, nie mówiąc już o zysku. Informacja
o ryzyku związanym z inwestowaniem pojawia się najczęściej, w postaci małego
druku u dołu ekranu i znika szybko, nie pozwalając na jej dokładne przeczytanie4.
Koncerny tytoniowe, podobnie jak koncerny farmaceutyczne, generują ogromne
zyski. Ludzie kierujący tymi koncernami nie szczędzą środków finansowych na
lobbing, przekupstwo czy szpiegostwo gospodarcze, które są komponentami procesów dezinformacyjnych. Modyfikują skład papierosów, by trafić do większej
grupy odbiorców i zarobić więcej. Kreują papierosy o różnym smaku, light czy
mentolowe. Tak zmodyfikowane produkty są reklamowane jako nowość czy rewolucja na rynku5. Dezinformacja rozumiana w ten sposób, potrzebuje znaczących
nakładów sił i środków. Te siły i środki to oczywiście wspomniane powyżej nakłady
pieniężne, kreatywność i twórczość człowieka. Mimo poświęcania ogromnych
zasobów dezinformacja na tym rynku, jest wysoce opłacalna i zapewne przynosi
profity, które rekompensują poświęcone siły i środki.
Dezinformacja jest również widoczna w szeroko pojętym biznesie. Rewolucja cyfrowa, która miała i ma miejsce zreorganizowała techniki komunikacji czy
poszukiwania informacji. Social media są obecnie jednym z elementarnych, jak
nie nadrzędnym źródłem, z którego społeczeństwa pozyskują informacje. W social
mediach możemy również znaleźć treści, które są zniekształcone, nieprawdziwe czy
zafałszowane. Internet, wykorzystany jako platforma do działań dezinformacyjnych,
posiada znaczący potencjał, w kształtowaniu opinii, która ma istotne znaczenie,
w kwestii poszanowania danej firmy. Tak ukierunkowany proces dezinformacyjny
może nawet oddziaływać, na płynność finansową przedsiębiorstwa. Przemawia
4

5

A. Gródecka, Techniki manipulacji w tekstach reklamowych, https://reporterzy.info/195,techniki_manipulacji_w_tekstach_reklamowych.html [dostęp: 10.08.2020].
M. Wrzosek, Dezinformacja jako komponent operacji informacyjnych,Warszawa 2005, s. 8.
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za tym fakt, iż renoma w środowisku biznesowym jest często czynnikiem, który
decyduje o powodzeniu bądź klęsce danego przedsiębiorstwa. Żadne przedsiębiorstwo przykładające uwagę do reputacji nie podejmie współpracy z firmą, która jest
postrzegana jako niestabilna czy niewiarygodna. Proces dezinformacyjny, którego
celem jest przedsiębiorstwo, ma bezpośrednie i negatywne przełożenie na wartość
rynkową. W konsekwencji możemy zaobserwować, iż rywalizujące ze sobą przedsiębiorstwa skłonne są do sięgania po dezinformację, traktując ją jako narzędzie
w zdobyciu przewagi czy osiągnięcia lepszych wyników.
Kolejny obszar, w którym dezinformacja wyewoluowała w bardzo złożoną
formę, to rynek reklam internetowych. Warto tu nadmienić, iż rynek reklamowy
online przynosi astronomiczne zyski. Jak podaje emarketer.com, obecnie rozrósł
się tak bardzo, że generuje zyski rzędu 330 miliardów dolarów. Jest to kwota, która
trzykrotnie przewyższa budżet Polski. Przewiduje się, że rynek ten w 2020 roku
osiągnie zyski w kwocie prawie 390 miliardów, a trzy lata później, w 2023 roku,
będzie to 520 miliardów6. Jak podaje Jupiter Research, w 2023 roku wartość zdefraudowanych pieniędzy z tych 520 miliardów wyniesie 100 miliardów7. Warto
zaznaczyć, iż pod względem finansowym oszustwa na rynku reklam internetowych,
wyprzedzają 10-krotnie nielegalne przemyt i wprowadzanie do obrotu broni krótko
lufowej. W aspekcie finansowym oszustwa reklam internetowych ustępują tylko
narkotykom i handlem ludźmi. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
w 2018 roku w Polsce liczba internautów wyniosła 77,5%, co stanowi wzrost
w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,6%8. Wzrost internautów na świecie prezentuje się podobnie9. Mimo to rynek reklam online kolejny rok z rzędu zanotował
ogromny wzrost, ponad 20%10. Co jest przyczyną tak znaczącego wzrostu? Mechanizm jest prosty, podmioty dezinformujące, wytwarzają sztuczne oprogramowanie,
które bezpośrednio przekłada się na tak wielkie zyski. Człowiek nigdy nie był i nie
będzie odbiorcą tych generowanych reklam. To robot klika generowane reklamy,
zamawia produkt, którego nigdy nie odbiera, czy potrafi samodzielnie wypełnić
formularz zgłoszeniowy przy użyciu skradzionych danych osobowych. Jest to
proces, który staje się największym oszustwem finansowym obecnego wieku.
6
7

8

9
10

https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019[dostęp: 10.08.2020].
https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/advertising-fraud-losses-to-reach-42-bn-2019 [dostęp: 11.08.2020].
www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2018-roku,2,8.html [dostęp:
11.08.2020].
https://www.internetworldstats.com/stats.htm [dostęp: 11.08.2020].
www.iab.com/insights/iab-internet-advertising-revenue-report-conducted-by-pricewater
housecoopers-pwc-2/ [dostęp: 11.08.2020].
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Powyższe przykłady pozwalają wnioskować, iż w wielu aspektach naszego
życia dezinformacja zaczyna odgrywać znaczącą rolę. Kolejny wniosek, jaki możemy
wyciągnąć, to podatność szeroko pojętego biznesu na działania dezinformacyjne.
Internet i media społecznościowe stały się nadrzędnymi źródłami informacji oraz
narzędziami komunikacji. Posługujemy się nimi w życiu codziennym, płacimy
rachunki, robimy zakupy, sprawdzamy godziny otwarcia czy drogę dojazdu do
danych obiektów, wybieramy kierunek wakacji czy miejsce dzisiejszej kolacji.
Podmioty stosujące dezinformację i jej narzędzia doskonale potrafią to wykorzystać.
Wiedzą, gdzie uderzyć, w jaki sposób i co chcą osiągnąć. Warty podkreślenia jest
fakt, iż obecnie funkcjonujące modele biznesowe i reklamowe wręcz wspomagają
podmioty stosujące dezinformację. Za tym twierdzeniem przemawia zasięg i szybkość
rozprzestrzeniania informacji oraz dużo większy zysk osiągany z rozprowadzania
informacji fałszywych.

Rozwiązania prawne oraz systemowe narzędzia do przeciwdziałania dezinformacji i ograniczania jej skutków
Zjawisko dezinformacji jest znane badaczom i funkcjonuje w społeczeństwach od
starożytności. Sun Tsu w Sztuce Wojennej pisze „najwyższą umiejętnością w sztuce
wojennej jest podporządkowanie sobie nieprzyjaciela bez walki”11.Jednak proces
dezinformacji, który pojawia się dzisiaj różni się znacząco od dezinformacji znanej
z historii. Choćby ze względu na zasięg zjawiska oraz jego intensywność. W dobie
dzisiejszego świata kompetentnie i bezustannie prowadzone działania dezinformacyjne
są w stanie oddziaływać destabilizująco na państwo i jego administrację, sytuację
geopolityczną, kulturową, polityczną, społeczną czy ekonomiczną oraz kreować
pożądane postawy społeczne. Dlatego tak ważne jest, by państwa oraz instytucje
ponadnarodowe wypracowywały rozwiązania oraz wdrażały narzędzia, które pozwolą
skuteczniej przeciwdziałać dezinformacji oraz jej skutkom. Unia Europejska oraz
podmioty państwowe w celu przeciwdziałania dezinformacji wypracowały szereg
rozwiązań formalno-prawnych, takich jak dyrektywy, ustawy czy komunikaty. Jednym
z takich rozwiązań jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2016 roku
w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci
i systemów informatycznych na terytorium Unii12. Dyrektywa NIS obliguje państwa
11
12

V. Volkoff, Dezinformacja…, op. cit., s. 8.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów
informatycznych na terytorium Unii.
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członkowskie do powołania instytucji, które będą odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo oraz ustala ramy współpracy wewnątrz europejskiej. Kardynalnym celem
dyrektywy jest zobowiązanie państw członkowskich do implementacji rozwiązań
systemowych, które będą miały przełożenie na wzrost bezpieczeństwa infrastruktury
teleinformatycznej. Treść dyrektywy możemy podzielić na trzy podstawowe części.
Pierwsza część dyrektywy mówi o obowiązku wyznaczenia odpowiednich
organów, które będą odpowiedzialne za zapewnianie minimalnego poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Państwa członkowskie są uprawnione do wyznaczenia
organów, które już funkcjonują w takiej roli oraz do wyznaczenia organów dla
poszczególnych sektorów. Jednym z zadań wyznaczonych organów jest funkcja
kontrolna w aspekcie monitorowania stopnia wdrożenia przepisów dyrektywy NIS.
Oprócz funkcji kontrolnej wyznaczone organy uprawnione są do: przeprowadzania
audytów odnośnie obecnego stanu i poziomu bezpieczeństwa teleinfrastruktury;
wytyczania ogólnych kierunków rozwoju systemu cyberbezpieczeństwa; nakładania
sankcji; analizowania sytuacji niewywiązania się operatorów usług kluczowych
z obowiązków dotyczących bezpieczeństwa teleinfrastruktury. Kolejnym zobowiązaniem wynikającym z pierwszej części dyrektywy jest obligacja państw
członkowskich do ustalenia Punktu Kontaktowego13. Punkt Kontaktowy ma za
zadanie koordynację przepływu informacji o incydentach pomiędzy państwami
członkowskimi. Jest łącznikiem i zapewnia współpracę ponadnarodową. Oprócz
właściwych organów odpowiedzialnych za cyberbezpieczństwo oraz ustaleń Punktu
Kontaktowego, dyrektywa zobligowała państwa wspólnoty do wyznaczenia jednego
lub kilku CSIRT (Computer Security Incident Response Team)14.
Druga część dyrektywy mówi o kierunkach i zakresie współpracy państw
członkowskich. W ramach tej kooperacji dokument ustanowił grupę współpracy,
która składa się z przedstawicieli poszczególnych państw wspólnoty15. Grupa
współpracy jest organem, który ma wspomagać komunikację państw członkowskich, umacniać zaufanie oraz wspierać współpracę w wymiarze długofalowym.
Główne zadania grupy to: opracowywanie koncepcji rozwoju, w aspekcie cyberbezpieczeństwa; wsparcie działalności CSIRT-ów skrót? i ocena ich skuteczności;
wymiana doświadczeń oraz wspomaganie budowy zdolności państw członkowskich.
Oprócz grupy współpracy dyrektywa ustanowiła system współpracy, w postaci sieci
CSIRT16.Składa się ona z przedstawicieli CSIRT-ów krajowych oraz CERT-EU.
Głównymi zadaniami tej sieci są: wymiana doświadczeń i informacji o aktualnej
13
14
15
16

Ibidem, art. 8.
Ibidem, art. 9.
Ibidem, art. 11.
Ibidem, art. 12.
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sytuacji; wsparcie państw członkowskich w aspekcie przeciwdziałania i reagowania
na incydenty transgraniczne.
W trzeciej części dyrektywy NIS dokonano klasyfikacji struktury teleinformatycznej. W ramach podziału wyszczególniono dwie podgrupy: operatorów usług
kluczowych; operatorów usług cyfrowych. Wspomniane podgrupy różnią obowiązki
i zadania w ramach systemu cyberbezpieczeństwa. Operatorzy usług kluczowych
zobligowani są do podejmowania środków i wdrażania rozwiązań zapobiegawczych,
które zminimalizują możliwość wystąpienia czy ograniczą skutki incydentów17.
Warto nadmienić, iż państwa członkowskie mają obowiązek nadzoru operatorów
usług kluczowych, w aspekcie zgłaszanych incydentów. Operatorzy usług cyfrowych
zobligowani są do implementowania rozwiązań, które będą miały przełożenie na
poziom bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, a także wprowadzania
środków zaradczych.
Oprócz rozwiązań prawnych niezwykle istotne jest, by państwa i instytucje
ponadnarodowe wdrażały narzędzia i systemy, które pozwolą na przeciwdziałanie
i ograniczanie skutków dezinformacji. Jednym z takich systemów jest system
cyberbezpieczeństwa państwa, który został ustanowiony poprzez wdrożenie ustawy
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa18. Ustawa zaimplementowała rozwiązania ustanowione przez dyrektywę NIS oraz sformalizowała funkcjonujący system
cyberbezpieczeństwa. W ramach uprawnień dyrektywy europejskiej ustawa określiła
trzy CSIRT-y poziomu krajowego: CSIRT NASK; CSIRT GOV; CSIRT MON. Rolę
CSIRT-ów narodowych pełnią kolejno – Państwowy Instytut Badawczy, Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wyodrębniona część Narodowego Centrum
Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. CSIRT-y narodowe pełnią rolę opiekuńczą i nadzorczą w zakresie zdefiniowanych podmiotów podległych. CSIRT NASK nadzoruje
i analizuje wszelkie incydenty zgłaszane przez obywateli, samorządy, dostawców
usług cyfrowych oraz operatorów usług kluczowych. CSIRT GOV odpowiedzialny
jest za incydenty raportowane przez infrastrukturę krytyczną, Narodowy Bank
Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz administrację. CSIRT MON pełni
opiekę nad wszystkimi komponentami podległymi Ministerstwu Obrony Narodowej
i przedsiębiorstwami określonymi jako kluczowe. Ponadto CSIRT MON nadzoruje
wszystkie zgłaszane incydenty, które dotyczą bezpieczeństwa i obronności. W razie
podejrzenia lub wystąpienia pośredniego i bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego odpowiedzialne są CSIRT-y GOV i MON. Podstawowymi zadaniami
17
18

Ibidem, art. 14.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1560).
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CSIRT-ów szczebla krajowego w zakresie zdefiniowanych ustawowo obszarów są:
nadzorowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; przeprowadzanie analizy
ryzyka; klasyfikowanie i obsługiwanie zgłaszanych incydentów; opracowywanie
corocznych raportów i przedkładanie ich Pojedynczemu Punktowi Kontaktowemu;
współpraca z innymi państwami członkowskimi poprzez sieć CSIRT-ów oraz grupę
współpracy; projektowanie i implementowanie nowych rozwiązań; opracowywanie
standardów i analiz; prowadzenie programów edukacyjnych.
Ustawa oprócz wyznaczenia CSIRT-ów szczebla krajowego dokonała również klasyfikacji sektorów na: operatorów usług kluczowych; dostawców usług
cyfrowych. W skład operatorów usług kluczowych wchodzą następujące sektory:
zaopatrzenia w wodę pitną; bankowy, transportowy, energetyczny, ochrony zdrowia,
infrastruktura finansowa i cyfrowa19. Operatorzy tych sektorów zobowiązani są do
implementacji szeregu sił i środków w aspekcie cyberbezpieczeństwa. Takie środki
to: kontrola dostępu; ciągłość dostaw; monitorowanie stanu systemu, gromadzenie
informacji, analiza ryzyka. Ponadto operatorzy zobowiązani są, do zgłaszania
w ciągu doby incydentów zakwalifikowanych jako poważne. Operatorzy usług
kluczowych są uprawnieni do tworzenia własnych podmiotów strukturalnych,
które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo systemu. Drugą grupą podmiotów
zdefiniowaną przez ustawę są dostawcy usług cyfrowych. Według ustawy dostawcy
usług cyfrowych to osoby nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają
siedzibę, przedstawiciela bądź zarząd na terytorium Rzeczpospolitej20. W wyniku
międzynarodowej specyfiki dostawcy usług cyfrowych świadczą usługi w obrębie transgranicznym, co przekłada się na mniejszy zakres obowiązków w ramach
ustawy. Dostawcy usług kluczowych zobowiązani są do utrzymywania ciągłości
funkcjonowania oraz zapewniania bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
desygnowania odpowiednich sił i środków odpowiednio do zagrożeń, kooperacji
z innymi podmiotami systemu cyberbezpieczeństwa podnoszenia bezustannie
zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, implementowania rozwiązań, które
pozwolą na sprawniejszą i efektywniejszą reakcję w aspekcie incydentów i zagrożeń systemu teleinformatycznego. Oprócz powyższych dostawcy usług cyfrowych
zobligowani są do analizy i klasyfikacji incydentów oraz informowania CSIRT-ów
krajowych o incydentach.
Analizując treść drugiej części artykułu, możemy dojść do wniosku, iż wdrażane
akty normatywne, implementowane narzędzia czy systemy to nieustanny proces.
19

20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1806).
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym…, op. cit.
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O ich skuteczności możemy się przekonać dopiero, w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Ich celem kardynalnym jest przeciwdziałanie dezinformacji i ograniczanie jej
skutków. Biorąc pod uwagę fakt, iż dezinformacja jest zjawiskiem powszechnym
i oddziaływuje na każdy aspekt naszego życia, powinniśmy poważnie traktować
i uważnie analizować to zjawisko. Warto nadmienić, iż edukacja i praktyka to bardzo istotne aspekty w procesie przeciwdziałania dezinformacji. Połączone razem
pozwolą na budowanie zdolności, podnoszenie jakości podejmowanych środków
zaradczych oraz usprawnienie procesów decyzyjnych.

Aktywność dezinformacyjna w czasie pandemii COVID-19
Oficjalnie Chiny poinformowały Międzynarodową Organizację Zdrowia o ognisku
choroby w Wuhan 31 grudnia 2019 roku, WHO ogłosiła pandemię w marcu 2020
roku. Natomiast wiele informacji wskazuje na to, że wirus pojawił się w Europie
jeszcze przed końcem 2019 roku. W październiku 2019 roku w Wuhan w Chinach
odbyły się igrzyska wojskowe o zasięgu międzynarodowym. W zawodach wzięło
udział 9300 zawodników ze 110 krajów. Z Polski do Chin pojechało 193 sportowców związanych z wojskiem. Impreza została przygotowana z dużym rozmachem
i zaangażowaniem. Przy organizacji pracowało 26 tysięcy wolontariuszy. Relacje
części sportowców mogą sugerować, że data grudniowa, początku ogniska choroby
w Wuhan, podana przez stronę chińską, nie jest precyzyjna. Wielu sportowców
szczególnie po oficjalnym zidentyfikowaniu COVID-19 zwróciło uwagę na problemy
zdrowotne, jakie dotknęły ich w Chinach. Niepokojące relacje złożyli członkowie
ekip Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Francji i Luksemburga. Wojsko, z którym powiązani
byli uczestnicy igrzysk, w wielu przypadkach ograniczyło przekazywanie informacji
do mediów. Interesującą relację złożył trener ekipy hiszpańskich bokserów, Diego
Uceta. Informował o poważnych kłopotach zdrowotnych po zakończeniu zawodów i powrocie do kraju. Mężczyzna, który jak twierdził nie korzystał zazwyczaj
z porad lekarzy, 15 dni po powrocie z Chin udał się do lekarza, uskarżając się na
problemy z oddychaniem i ogólne osłabienie21.
Naukowcy z Harvard Medical School przeprowadzili badania dotyczące analizy
zdjęć satelitarnych parkingów szpitali w Wuhan oraz ilości wpisów w popularna
chińską wyszukiwarkę internetową Baidu słów kaszel i biegunka, w terminie
21

P. Wilkowicz, Wracają podejrzenia, że rozsadnikiem koronawirusa nie był targ zwierzęcy.
Są zdjęcia satelitarne, https://www.sport.pl/sport/7,173950,26022937,epidemia-w-wuhanzaczela-sie-wczesniej-niz-przyjechali-sportowcy.html [dostęp: 17.08.2020].
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pomiędzy 9 stycznia 2018 roku i 30 kwietnia 2020 roku. Niepotwierdzone wyniki
świadczą o zwiększonej ilości wymienionych wpisów w wyszukiwarkę oraz
zwiększoną liczbę samochodów przed szpitalami już pod koniec lata 2019 roku.
Rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych uznała wyniki badań
zespołu naukowców za absurdalne i pozbawione solidnych podstaw. Naukowcy
przyznają ograniczenia wynikające z zachmurzenia oraz drzew zasłaniających
część parkingów, jednakże ich wynik można potraktować jako badanie wspierające
inne podjęte działania. Mimo niedoskonałości przeprowadzonych analiz naukowcy
postawili tezę o dużym prawdopodobieństwie rozwoju wirusa już na długo przed
jego oficjalnym potwierdzeniem na targu zwierzęcym w Wuhan. Czyżby zdecydowane zaprzeczenia strony chińskiej w tej sprawie to pierwsza dezinformacja
związana z COVID?
Największym źródłem dezinformacji na temat COVID-19 są media społecznościowe. W Europie Twitter został uznany za największe źródło nieprawdziwych
informacji na temat wirusa. Badania firmy analitycznej NewsGuard udowodniły
istnienie 16 kont pozytywnie zweryfikowanych przez serwis należących do znanych
osób lub instytucji, które rozpowszechniały nieprawdziwe informacje na temat
wirusa w postaci spiskowych teorii czy promocji fałszywych leków. Informacje
trafiły do 600 tysięcy odbiorców, którzy przekazali je dalej nie mając świadomości
ich nieautentyczności. We Francji zawodowy wrestler Tom La Ruffa, wykorzystując swoją popularność, opublikował na swoim Twitterze pseudo dokumentalny
film pt. „Plandemic” na temat rzekomego spisku najbogatszych osób na świecie
mających celowo stworzyć COVID-19. Inni blogerzy oskarżali o to Billa Gatesa,
który, posiadając szczepionkę, celowo miał rozprzestrzeniać wirusa. W Niemczech
skrajnie prawicowe środowiska, skupione wokół magazynu Magazyn Compact, za
pośrednictwem Twittera oskarżały Amerykanów o stworzenie wirusa jako broni
biologicznej. We Włoszech, Patrizia Rametta z prawicowej partii League rozpowszechniała wspomniane informacje o Billu Gatesie, zaś Alessandro Meluzzi,
były parlamentarzysta z partii Forza Italia, odsyłał śledzących go internautów do
wspomnianego już filmu „Plandemic”22.
„Pandemii Covid-19 towarzyszy coś w rodzaju infodemii, szerzącej się globalnie nieprawdziwej informacji, która stanowi poważny problem zdrowia publicznego.
Infodemie budzą obawy, bo rozpowszechnianie się fałszywej lub błędnej informacji może doprowadzić do zmian w przenoszeniu się zakażeń, a tym samym mieć
22

Dezinformacja o COVID-19 w Europie. Najwięcej fake newsów znajduje się na Twitterze,
https://www.cyberdefence24.pl/dezinformacja-o-covid-19-w-europie-najwiecej-fake-newsowznajduje-sie-na-twitterze [dostęp: 18.08.2020].
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wpływ na skalę i śmiertelność pandemii” – napisano w artykule opublikowanym
w „Misinformation Review” wydawanym przez Harvard Kennedy School23.
Kanadyjska firma Mcgill przeprowadziła badania mające ocenić, czy w mediach
społecznościowych jest więcej prawdy czy fake newsów na temat koronawirusa
oraz jaki wpływ na zachowanie społeczeństwa ma dezinformacja w sprawie
wirusa. Okazało się, iż na platformie Twitter dominują informacje nieprawdziwe
związane z COVID-19. Ponadto media internetowe o wiele gorzej radzą sobie
z przeciwdziałaniem dezinformacji niż media tradycyjne. Niestety badania dowiodły,
że osoby czerpiące wiedzę z sieci www częściej lekceważą zagrożenia wynikające
z pandemii oraz nie zachowują zasad bezpieczeństwa w tym zakresie. Uwagę na
te zagrożenia coraz częściej wyrażają też lekarze, podkreślając, iż poza leczeniem
muszą jeszcze dementować powtarzane przez pacjentów mity na temat choroby24.
Operatorzy platform internetowych, w odpowiedzi na stawiane zarzuty dotyczące braku reakcji na szerzącą się za pośrednictwem ich mediów dezinformację,
podejmują działania mające ograniczyć falę nieprawdziwych informacji. Należą
do nich etykietowanie informacji potencjalnie szkodliwych oraz promowanie
informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł takich jak rządowe czy instytucje międzynarodowe25. Mimo to ilość nieprawdziwych informacji w sieci jest
nadal bardzo duża. Wynika to niekoniecznie z braku działań ze strony operatorów
platform, a raczej problemów, jakie pojawiają się przed nimi w aspekcie walki
z dezinformacją. Osoby zajmujące się tym procederem wykorzystują metody trudne
do wychwycenia przez zespoły operatorów.
Zagrożenia dezinformacją dostrzegły również organy Unii Europejskiej.
Komisja Europejska wydała specjalny komunikat: WSPÓLNY KOMUNIKAT DO
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO I KOMITETU
REGIONÓW pod nazwą: „Walka z dezinformacją wokół COVID-19 – dajemy
dojść do głosu faktom”. W ramach podjętych w komunikacie działań część z nich
odnosi się do operatorów platform internetowych. Między innymi zadeklarowano
podjęcie następujących kroków:
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Dezinformacja a Covid-19. Media społecznościowe utrudniają wysiłki lekarzy, https://forsal.
pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/7788600,dezinformacja-a-covid-19-media-spolecznoscioweutrudniaja-wysilki-lekarzy.html [dostęp: 18.08.2020].
Ibidem [dostęp: 19.08.2020].
Dezinformacja o COVID-19 w Europie. Najwięcej fake newsów znajduje się na Twitterze,
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–– Inicjatywy mające na celu propagowanie wiarygodnych treści na szczeblu
UE i państw członkowskich. Platformy internetowe powinny dostarczać
danych na temat działań podejmowanych w celu promowania informacji
pochodzących od krajowych i międzynarodowych agencji zdrowia, organów
krajowych i unijnych, jak również mediów branżowych.
–– Inicjatywy i narzędzia służące podnoszeniu świadomości użytkowników.
Platformy powinny dostarczać danych na temat wdrażania ich strategii
w celu informowania użytkowników w przypadku kontaktu z dezinformacją.
–– Zachowania manipulacyjne. Platformy powinny informować o wszelkich
przypadkach manipulacji w mediach społecznościowych i działaniach
w zakresie wywoływania szkodliwego wpływu lub skoordynowanych
fałszywych aktywnościach wykrytych w ramach świadczonych przez nie
usług. Platformy powinny również współpracować z państwami członkowskimi i instytucjami UE w celu ułatwienia oceny i identyfikacji źródeł
kampanii dezinformacyjnych i działań w zakresie wywoływania wpływu.
–– Dane dotyczące przepływów treści reklamowych związanych z dezinformacją wokół COVID-19 . Sygnatariusze kodeksu powinni przedstawić, tam
gdzie to możliwe, dane dotyczące świadczonych przez nie usług – w podziale
na państwa członkowskie – dotyczące strategii podjętych w celu ograniczenia
emisji reklam związanych z dezinformacją wokół COVID-19. Platformy
i operatorzy sieci reklamowych powinni również przekazywać takie dane
na temat strategii mających na celu ograniczenie umieszczania reklam na
stronach internetowych osób trzecich wykorzystujących dezinformacje
dotyczące COVID-19 w celu przyciągnięcia przychodów z reklam26.
Komisja dostrzegła również potrzebę wsparcia dla weryfikatorów informacji
umieszczanych na platformach internetowych oraz naukowców wspierających te
działania. Uruchomione niedawno Europejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych
(EDMO) ma za zadanie wsparcie dla tworzenia transgranicznej i wielodyscyplinarnej
wspólnoty niezależnych weryfikatorów informacji i pracowników naukowych, która
będzie współpracować z operatorami platform internetowych w celu wykrywania,
analizowania i ujawniania potencjalnych zagrożeń związanych z dezinformacją,
w tym również w zakresie COVID-19. W związku z tym zapewnienie lepszego
dostępu do zbiorów danych związanych z COVID-19, dostarczanych przez platformy,
ma ogromne znaczenie dla celów badawczych i lepszego zrozumienia zagrożeń
26

Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Europejskiego
Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów, Walka z dezinformacją
wokół COVID-19 – dajemy dojść do głosu faktom, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0008 [dostęp: 19.08.2020].
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i tendencji wynikających z dezinformacji. Dokument wspomina o utworzeniu
specjalnej infrastruktury badawczej, która ułatwi wykrywanie, analizowanie i ujawnianie dezinformacji i kierowanych z zagranicy działań w zakresie wywierania
wpływu na całym terytorium Unii Europejskiej. W związku z tym zaproponowano
następujące działania:
–– Komisja wzywa platformy do rozszerzenia i zintensyfikowania współpracy
z weryfikatorami informacji oraz do aktywnego udostępniania organizacjom we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w jej krajach
sąsiadujących, dostępu do swoich programów weryfikacji informacji we
wszystkich językach.
–– Komisja będzie wspierać weryfikowanie informacji i działania badawcze ,
również za pośrednictwem nowo utworzonego Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO). Będzie ono wspierać infrastrukturą
technologiczną obejmującą narzędzia i usługi niezależną wielodyscyplinarną
społeczność współpracującą w temacie dezinformacji w zakresie COVID-19.
EDMO może również pomóc organom publicznym w prowadzeniu badań
i ustanowieniu odpowiedniej łączności z systemem wczesnego ostrzegania.
–– Komisja zachęca platformy do uzgodnienia z EDMO ram dostępu dla
naukowców akademickich do przydatnych danych na platformach, zapewniającego ochronę prywatności naukowcom akademickim w celu lepszego
wykrywania i analizy dezinformacji.
–– Komisja rozważy otwarcie oprogramowania w przypadku niektórych
narzędzi opracowanych, by wykrywać wprowadzające w błąd narracje
i niewiarygodne źródła internetowe, w celu udostępnienia ich społeczności
zajmującej się weryfikacją informacji27.
Pandemia stała się okazją do szerzenia dezinformacji nie tylko związanej
z wirusem COVID-19. Różne kraje i organizacje wykorzystują ten czas do realizacji
swoich celów. Państwem szczególnie wykorzystującym narzędzia dezinformacyjne
jest Rosja. Rosyjska administracja państwowa nie zrezygnowała z próby podporządkowania terenów dawnego Związku Radzieckiego oraz państw bezpośrednio
jemu podporządkowanych. Główne cele to budowanie podziałów społecznych,
wprowadzanie chaosu, braku zaufania do instytucji państwowych oraz podważanie
roli i pozycji organizacji międzynarodowych. W ten sposób państwo to dąży do
wzmocnienia swojej pozycji międzynarodowej oraz odwrócenia uwagi społeczeństwa rosyjskiego od problemów wewnętrznych.

27

Ibidem [dostęp: 20.08.2020].
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Rosja posiada silne tradycje oraz narzędzia dezinformacyjne. Już w czasach
carskich oraz okresie socjalistycznym wykorzystywała ówcześnie dostępne narzędzia
do realizacji wspomnianych wyżej celów. Działaniom tym sprzyja otwartość państw
Wspólnoty Europejskiej oraz wysoki poziom zaawansowania technologicznego Rosji
w zakresie technik komunikacyjnych28. Treści dezinformacyjne transmitowane są
przez media rosyjskie bądź wzorowane na ich przykładzie. Najbardziej popularne
są państwowe koncerny medialne i serwisy informacyjne (TASS, RT, Rossija Siegodnia z jej platformami RIA Novosti, Sputnik itp.) Ze względu na popularność
języka rosyjskiego w wielu byłych republikach radzieckich wydawana jest również
rosyjskojęzyczna prasa. Finansowanie pochodzi bezpośrednio lub pośrednio ze źródeł
rosyjskich, co wpływa na ich jakość i sposób prezentowania informacji. W realizacji
działalności dezinformacyjnej uczestniczą jednostki powiązane z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych (np. think tank Rosyjska Rada do Spraw Międzynarodowych),
Ministerstwem Obrony i służbami specjalnymi oraz ruchy polityczne i organizacje
społeczne. Szeroko wykorzystywane są również media społecznościowe, zarówno
te o zasięgu międzynarodowym, jak ich rosyjskie odpowiedniki – Odnoklassniki
i VKontakte, a także bardzo popularny Telegram. Równie aktywne są prywatne
media powiązane z kapitałem i środowiskami prorosyjskimi.
W zakresie narracyjnym pandemia wykorzystywana jest do oskarżeń w stosunku do NATO czy też zachodnich koncernów farmaceutycznych o celowe
uwolnienie wirusa. Podkreślana jest nieudolność Stanów Zjednoczonych, państw
europejskich oraz Unii Europejskiej w walce z pandemią. Na tym tle Rosja i Chiny
prezentowane są jako te, które doskonale radzą sobie ze zwalczaniem COVID-19.
W dalszej perspektywie rysowany jest nowy porządek światowy o charakterze
wielobiegunowym, ważną pozycją Rosji w tym nowym układzie sił na świecie.

Podsumowanie
Skok cywilizacyjny, z jakim mamy do czynienia na przełomie XX i XXI wieku,
spowodował wzrost znaczenia technologii. Nastąpiła redefinicja oraz reorganizacja
form, metod czy technik komunikacji. Nowoczesne technologie, oprócz szans, przyniosły również nowe wyzwania i zagrożenia. Jednym z takich zagrożeń jest zjawisko
dezinformacji. Rozwój szeroko pojętego internetu i wszystkich jego komponentów
28

A. Kuczyńska-Zonik, J. Olchowski, A. Szabaciuk, Rosyjska dezinformacja w Europie
Wschodniej i państwach bałtyckich w czasie pandemii COVID – 19, https://ies.lublin.pl/
komentarze/rosyjska-dezinformacja-w-europie-wschodniej-i-panstwach-baltyckichw-czasie-pandemii-covid-19-218-121-2020 [dostęp: 21.08.2020].
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przełożył się na intensyfikację dezinformacji. Wzrost ten jest powiązany z rozwojem
ludzkości oraz postępującym procesem globalizacji. Intensyfikacja dezinformacji
osiąga niespotykane dotąd poziomy, a podmioty prywatne, jak i publiczne nieustannie poszukują narzędzi do jej zwalczania oraz przeciwdziałania jej skutkom. Tu
niestety nadal brak jest skutecznych narzędzi przeciwdziałających dezinformacji,
mimo wciąż trwających prac w tym zakresie. Epidemia COVID-19 przyczyniła się
do nasilenia zagrożeń ze strony podmiotów stosujących dezinformację. Pojawiło
się wiele nieprawdziwych informacji na temat zagrożeń ze strony wirusa czy też
sposobów i substancji jego zwalczających. Wirus wykorzystywany jest również
w szerszym kontekście do prezentowania wizji nowego porządku światowego,
w którym Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska utracą swoją dominującą rolę.
W związku z tym coraz istotniejsze staje się wypracowanie skutecznych
narzędzi do walki z dezinformacją. Narzędzia te należy rozumieć bardzo szeroko
również w zakresie tworzenia dobrych praktyk korzystania z mediów społecznościowych oraz edukowania w zakresie umiejętności rozpoznawania informacji
nieprawdziwych. Również rozwiązania prawne regulujące te kwestie należy ciągle
dostosowywać do gwałtownie zmieniających się technologii informacyjnych.
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Coronavirus – disinformation in the age of a pandemic
Abstract
For last few months the term coronavirus has been extremely exploited in media.
Information on patogen appear everyday. The term itself is a carrier of negative emotions
that are associated with death, fear and pain. It is hardly suprising as coronavirus has
reorganized our lives diametrically. It caused panic in the economic market and procured
politicians to more and more strict restrictions of social life.
On the other hand the criminals are trying to use the situaton to obtain benefits
at the cost of disoriented and frightened society. To reach their goals they exploit the lack
of precise information on threats connected to COVID-19 and people’s fear of disease.
The aim of article is an attempt to present disinformation actions using COVID.
Moreover, this term has been put in geopolitical and social aspects.
Keywords: coronavirus, disinformation, security, pandemics
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Obrona cywilna, zaginiony element systemu
bezpieczeństwa narodowego na tle pandemii koronawirusa
Streszczenie
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z kompleksowym
zapewnieniem bezpieczeństwa państwa oraz udziałem w tym przedsięwzięciu Obrony
Cywilnej Kraju. Jest on próbą zobrazowania skali występującego zjawiska i problemów
z niego wynikających. Wskazaniem czynników mogących mieć wpływ na kształtowanie
takich, a nie innych rozwiązań na tle pandemii koronawirusa. Pandemia koronowirusa
jest poważnym zagrożeniem dla systemów państwa. To realne zagrożenie biologiczne jest
poważnym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obecnej rzeczywistości. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czy pandemia stanowi poważne
zagrożenie dla polskiego systemu obrony i ochrony ludności? W artykule omówiono również
motywatory problemu, jego wpływ na obiektywny i subiektywny wymiar bezpieczeństwa.
Niniejszy artykuł stanowi również próbą wskazania rozwiązań mogących przyczynić się
do zabezpieczenia społeczeństwa przed możliwymi niebezpieczeństwami.
Słowa kluczowe: obrona cywilna, zagrożenia niemilitarne, epidemia, koronawirus, zarządzanie
kryzysowe

Wstęp
Ludzka egzystencja nieustannie spotyka się z przemianami, których przyczynkiem
zazwyczaj są zdarzenia nadzwyczajne, ponieważ sytuacje kryzysowe od wieków
towarzyszą społeczeństwom. Charakteryzujące się gwałtownością i nieobliczalnością
katastrofy przemysłowe, awarie – spowodowane najczęściej błędami człowieka, mogą
wyrządzić wiele szkód, jednak można im zapobiegać. Są one jednak niczym przy
katastrofach naturalnych, klęskach żywiołowych, których cechą charakterystyczną
jest nieprzewidywalność. Nie jest możliwe ich pełne prognozowanie i kontrolowanie,
ale ich skutki jesteśmy w stanie minimalizować. Niezbędne w takich przypadkach
jest szybkie i pełne zaangażowanie adekwatnych sił i środków do zaistniałych
okoliczności. Obrona cywilna w naszym kraju jest ważnym elementem systemu
obronnego. Działania obrony cywilnej stanowią kompleks przedsięwzięć mających
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na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacji wystąpienia zagrożeń
zarówno niemilitarnych, jak i militarnych. Działania te składają się z przedsięwzięć
planistycznych, organizacyjnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, materiałowo-technicznych i zaopatrzeniowych. Są one realizowane przez organa administracji
rządowej i samorządowej. Podstawowymi celami i głównymi zadaniami obrony
cywilnej w czasie pokoju i w okresie wojny są:
–– ochrona ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności
publicznej,
–– ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny,
–– współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska
oraz usuwaniu ich skutków.
Każdy kryzys jest swoistym momentem, w którym następuje weryfikacja
systemu przygotowania państwa do funkcjonowania w warunkach niepewności
oraz mało przewidywalnej przyszłości. Światowa epidemia koronawirusa ukazała
słabości systemów ochrony ludności w naszym kraju.

1. Wspólne i kompleksowe bezpieczeństwo państwa
Niegdyś jedynym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa była utrata suwerenności
lub duże prawdopodobieństwo ograniczenia warunków do niezakłóconego bytu,
innymi słowy agresja zbrojna wojsk obcego państwa. Za bezpieczeństwo kraju
w przypadku takiego splotu zdarzeń odpowiadały siły zbrojne i policja. Współczesne
zagrożenia, poza użyciem lub groźbą użycia siły militarnej przez podmioty prawa
międzynarodowego (zagrożenie militarne), dotyczą również problematyki produkcji, wymiany i rozdziału dóbr oraz racjonalnego nimi dysponowania (zagrożenie
ekonomiczne). Odnoszą się do funkcjonowania przyrody oraz warunków życia
i funkcjonowania człowieka w środowisku naturalnym (zagrożenia ekologiczne).
Obejmują również tożsamość narodową i etniczną poszczególnych społeczności
(zagrożenie społeczne), a także wszystko to, co zagraża utratą życia i zdrowia.
Nigdy nie istniała uniwersalna definicja bezpieczeństwa państwa. Kontestowana między podejściem do korzystania z władzy a dążeniem do osiągnięcia stanu
pokoju, jej ideą jest ochrona lub obrona państw przed zewnętrznymi i wewnętrznymi
zagrożeniami lub atakami. Według Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa
narodowego, bezpieczeństwo – to stan dający poczucie pewności i gwarancję
jego zachowania oraz szansę na doskonalenie1. Bezpieczeństwo narodowe –
1

J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
narodowego,Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s. 14.
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to stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony
przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi,
jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin
działalności państwa2.
Współczesne pojęcia bezpieczeństwa państwa nie ograniczają się jedynie do
spraw obronnych i ochrony porządku publicznego. Zwycięża pogląd, że rozróżnianie bezpieczeństwa na zewnętrzne i wewnętrzne, traci sens. W zamian pojawia
się pojęcie Common and Comprehensive security3. Wspólne i kompleksowe
koncepcje wykraczają poza wąskie, tradycyjne i realistyczne podejście. Wspólne
bezpieczeństwo jest pojęciem opartym na założeniu, że żaden naród, społeczność
lub jednostka nie może być bezpieczna bez innych narodów, społeczności i osób
cieszących się tym samym poziomem bezpieczeństwa. Jest zakorzeniony w przekonaniu, że bezpieczeństwo wynika z braku wrogów, którzy starają się stanowić
wyzwanie, w przeciwieństwie do zdolności do trzymania w ryzach potencjalnych
przeciwników, poprzez rzutowanie zdolności do zadawania im obrażeń. Mówiąc
prościej, oznacza to, że wszystkie narody, grupy, społeczeństwa i jednostki cieszą
się tym samym poziomem bezpieczeństwa, a zatem nie są niepewne i nie dążą do
ustanowienia kontroli nad innymi.
Kompleksowe bezpieczeństwo to podejście wykraczające poza tradycyjne
realistyczne podejście państwowe i wojskowe, obejmujące wymiar ludzki, gospodarczy i środowiskowy, a także subiektywne poczucie bezpieczeństwa lub niepewności
jednostek. Termin ten został ukuty w latach osiemdziesiątych XX wieku z uwagi
na potrzebę szerszego i głębszego podejścia niż realistyczne pojęcie bezpieczeństwa. Takie podejście ma na celu znalezienie odpowiedzi na trzech poziomach:
po pierwsze, dla kogo/czego ma być zapewnione bezpieczeństwo – jednostka, grupa,
społeczność, ideologia lub państwo; po drugie, przed jakim zagrożeniem należy
je zabezpieczyć; i wreszcie, w jaki sposób należy uzyskać bezpieczeństwo4.
Podczas gdy pojęcie powszechnego bezpieczeństwa dotyczy pokojowego
podejścia do powszechnej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, idea kompleksowego bezpieczeństwa wynika z potrzeby zajęcia się zarówno wojskowymi,
jak i niemilitarnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

2
3
4

Ibidem, s. 169.
Common and Comprehensive security (ang.) – wspólne i kompleksowe bezpieczeństwo.
https://idsa.in/askanexpert/common-security-and-comprehensive-security [dostęp: 29.06.2020].
165

Waldemar Kaak, Rafał Taras

2. Charakterystyka zagrożeń biologicznych – nowa rzeczywistość
Zagrożenia pandemiczne (biologiczne) towarzyszą człowiekowi od początku istnienia. „Czarna Śmierć”, „Hiszpanka”, to choroby, które zdziesiątkowały Europę.
Te terminy są dobrze znane nam do dzisiaj. Pierwsza, znana bardziej pod nazwą
„dżuma”, wybuchła w Azji Środkowej, być może w Chinach5 (podobnie jak obecny
koronawirus), następnie przez „jedwabny szlak” w 1346 roku dotarła na Krym, skąd
basenem Morza Śródziemnego rozprzestrzeniła się na teren Europy, powodując
śmierć 30-60% jej ówczesnej ludności6.
Druga, tak samo jak dżuma, przetoczyła się przez Europę, Azję, Afrykę
i Amerykę Północną w latach 1918-1919. Wysoce zakaźna, ale łagodna w przebiegu
choroba grypy podtypu H1N1, nie wzbudziła zaniepokojenia7. Druga fala choroby
od sierpnia 1918, odznaczała się niezwykle wysoką śmiertelnością. Największe
ogniska objęły rejon Breścia we Francji, Bostonu w USA i Freetown w Sierra
Leone. Nawet przy najlepszej opiece medycznej 1/3 chorych umierała. Do Europy
grypę sprowadzili amerykańscy żołnierze. Jako że ich transporty docierały główne
do portów we Francji, kraj ten stał się wylęgarnią zarazy8.
W wymiarze ogólnoświatowym poprzednie pandemie zredukowały populację
ludności do poziomu, w którym potrzebowaliśmy aż 150 lat do jej odbudowy. Jak
podobne były to obrazy do obecnej sytuacji, świadczyć mogą poniższe ilustracje.

Rysunek 1. Ulotka informująca o epidemii „Hiszpanki”
5
6

7
8

http://www.bbc.co.uk/history/british/middle_ages/blackdisease_01.shtml [dostęp: 20.07.2020].
A. Alchon, A pest in the land: new world epidemics in a global perspective, University
of New Mexico 2003, s. 21.
F. Cartwright, M. Biddiss, Niewidoczny wróg. Zarazy i historia, Warszawa 2002, s. 154-156.
https://www.thesocialhistorian.com/spanish-influenza-of-1918/ [dostęp: 21.07.2020].
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Rysunek 2. Demonstracja postępowania z pacjentami
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_grypy_hiszpanki#CITEREFCartwrightBiddiss2002
[dostęp: 21.07.2020].

Rysunek 3. Oddział pierwszej pomocy w Fort Riley
Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_grypy_hiszpanki#CITEREFCartwrightBiddiss2002
[dostęp: 21.07.2020].

Na przestrzeni ostatnich lat zagrożenie ze strony czynników biologicznych,
wykorzystanie wysoce zjadliwych patogenów, stanowiło dla służb potencjalny
atak terrorystyczny. Pojawienie się globalnej pandemii po 100 latach, wywołanej
przez nowy gatunek wirusa wywołującego chorobę COVID-19, wymaga od nich
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całkowitego zreformowania koncepcji i podejścia do tego typu zagrożeń. Zmusza
służby do błyskawicznego reagowania na jego gwałtowne rozprzestrzenianie.
Większość z ludzi obawia się tego, co nieznane i nowe. Pandemia wirusa
SARS-CoV-2 u wielu osób wywołuje lęk i przerażenie. Nikt nie przypuszczał,
że w ciągu kilku tygodni prawie każda służba będzie musiała zdobyć elementarną wiedzę z zakresu wirusologii, stosowania środków ochrony indywidualnej
stosowanych w sytuacjach zagrożenia biologicznego. W związku z nowym niebezpieczeństwem, służby porządku publicznego, szczególnie podczas wykonywania
swoich czynności, muszą zmierzyć się z niespotykanym dotychczas problemem.
Wykorzystać wszystkie dostępne siły i środki dla zapewnienia bezpieczeństwa
sobie oraz zabezpieczyć społeczeństwo przed niebezpieczeństwem.

3. Obrona cywilna
Na pierwsze próby zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa ludności istotny
wpływ miały głośne wydarzenia z sierpnia i września 1914 r. Okrucieństwa początku
I wojny światowej popełnione przez Armię Cesarstwa Niemieckiego, gdzie w wyniku
stosowania prawa wojennego, według którego „udział cywili w działaniach wojennych jest nielegalny i może być dowolnie karany”9, życie straciło kilka tysięcy
niewinnych cywili – rozstrzelanych bezzwłocznie, bez procesu przez plutony
egzekucyjne. Zniszczono przy tym ponad dwadzieścia tysięcy domów10.
Francuski generał i lekarz Georges Saint-Paul wysnuł propozycję, aby państwa na swoich terytoriach wyznaczyły strefy zneutralizowane (bezpieczeństwa),
w których chronić by się mogła ludność cywilna podczas jakichkolwiek konfliktów.
Innym jego celem była również ochrona zabytków i dóbr kultury. To właśnie z jego
koncepcji wywodzi się Międzynarodowa Organizacja Obrony Cywilnej (ICDO)11.
Okres II wojny światowej i następująca po niej „zimna wojna”12, sprawiły,
że obrona cywilna (OC) ukierunkowana była głownie na pomaganie ludności
9

10
11

12

S. Karagiannis, Encyclopédie de la grande guerre (1914-1918), Paryż 2004, s. 83-95, s. 86
i s. 95.
www.rtbf.be [dostęp: 8.07.2020].
ICDO – International Civil Defence Organisation (ang.) – Międzynarodowa Organizacja
Obrony Cywilnej.
Zimna wojna – umowna nazwa (trwającego w latach 1947–1991) stanu napięcia oraz
rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy blokiem wschodnim (Układem
Warszawskim) reprezentowanym przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
a blokiem zachodnim (NATO), czyli państwami niekomunistycznymi pod przywództwem
Stanów Zjednoczonych.
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cywilnej w przypadkach zagrożeń militarnych, w szczególności ataków jądrowych.
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku i rozpad Układu Warszawskiego, zmieniły obraz
zagrożeń, tym samym zadań dla obrony cywilnej, rozszerzając katalog jej działania
o pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof.
Początkiem funkcjonowania formacji obronnej w Polsce była Liga Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) – masowa polska organizacja paramilitarna
powołana w 1928 r. z połączenia założonej w 1923 r. Ligi Obrony Powietrznej
Państwa i założonego w 1922 r., Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej.

Rysunek 4. Ulotka Ligi Obrony Powietrznej Państwa
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Obrony_Powietrznej_i_Przeciwgazowej [dostęp:1.07.2020].
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W okresie PRL OC stanowiła fragment systemu Obrony Terytorium Kraju
(OTK). Przedmiotem zainteresowania kierownictwa państwa nie były klęski
żywiołowe, lecz wspomniana wcześniej, mająca nadejść, wojna jądrowa. Podstawowym celem OC było wówczas zabezpieczenie ludności, która wciągnięta w wir
ewentualnych działań wojennych nigdy nie walczyłaby z bronią w ręku. Wydawać
się może, że ten punkt widzenia roli i zadań OC nie został jeszcze przezwyciężony.
W końcu 1996 r. w ramach reformy systemu OC przeniesiono z podporządkowania Ministerstwa Obrony Narodowej (MON)do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), zaś dotychczasowy Sztab Obrony
Cywilnej Kraju otrzymał nazwę Urząd Obrony Cywilnej Kraju. Na jego czele stanął
generał pożarnictwa Feliks Dela i jako szef Urzędu otrzymał rangę wiceministra.
Jego Urząd nie miał swojej siedziby, mieścił się kątem u strażaków i działał dzięki
„pożyczonym” dwóm komputerom.
Obecny kształt Obrony Cywilnej w Polsce, oprócz Protokołu Dodatkowego
Ido Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonego w Genewie dnia 8 czerwca
1977 r. (Dz.U. z 1992 r., nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła
19 września 1991 r., normuje ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 241,
poz. 2416, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej. Zgodnie z art. 17 ust. 1
wyżej wymienionej ustawy centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju. Szefa Obrony Cywilnej
Kraju powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw
wewnętrznych. Szef Obrony Cywilnej Kraju podlega Ministrowi Właściwemu do
spraw Wewnętrznych13. Terenowymi organami OC są wojewodowie, starostowie,
wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).
„Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń
użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych
i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków”14.

W przestrzeni dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa
pojawiły się nowe terminy: crisis management – zarządzanie kryzysowe, emergency czy disaster management – zarządzanie katastrofami, stanowiące element
13
14

https://www.ock.gov.pl/ [dostęp: 29.06.2020].
Art. 137 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1541, 2020, z 2020 r., poz. 374).

170

Obrona cywilna…

systemu bezpieczeństwa państwa i zorientowane na zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi. Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera wspomniany
wcześniej Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia
1949 r. Są nimi między innymi:
1) służba ostrzegawcza;
2) ewakuacja;
3) przygotowanie i organizowanie schronów;
4) obsługa środków zaciemnienia;
5) ratownictwo;
6) służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;
7) walka z pożarami;
8) wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
9) odkażanie i inne podobne działania ochronne;
10) dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;
11) doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach
dotkniętych klęskami;
12) doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności
publicznej;
13) doraźne grzebanie zmarłych;
14) pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;
15) dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z
zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.
Można zatem przyjąć, że określenie „obrona cywilna” oznacza wypełnianie
wszystkich lub niektórych wymienionych wyżej zadań humanitarnych, które mają
na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi
z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, przezwyciężanie ich następstw oraz
zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.
Globalizacja, dynamiczny rozwój przemysłu, zmiany klimatyczne, masowe
migracje ludności czy negatywne oddziaływanie ludzi na środowisko stwarzają
dogodne warunki do powiększania się zbioru współczesnych zagrożeń. Przed
władzami państwa i podległymi im służbami stanęły nowe zadania w zwalczaniu
zagrożeń terroryzmu, zanieczyszczenia środowiska i katastrof ekologicznych.
W państwach zachodnich funkcjami ochronnymi ludności w takich przypadkach
zajmuje się właśnie Obrona Cywilna (OC), której znak graficzny jest znany na
całym świecie.
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Rysunek 5. Znak graficzny Obrony Cywilnej
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_cywilna [dostęp: 1.07.2020].

Na mocy norm prawa międzynarodowego mienie oznaczone tym znakiem
nie podlega konfiskacie przez obce wojska w czasie wojny.
Zgodnie z Konstytucją Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej jest
ona zobowiązana do: „gromadzenia i dostarczania informacji w zakresie zasad
organizowania, ochrony i postępowania w odniesieniu do niebezpieczeństw zagrażających ludności w przypadkach powodzi, trzęsień ziemi, lawin, wielkich pożarów,
huraganów, awarii zapór wodnych i innych katastrof, jak również z powodu skażenia
wody i powietrza lub uderzeń nowoczesnych środków bojowych”15.W różnych
państwach działają zróżnicowane systemy obrony cywilnej. Nasz zachodni sąsiad,
Republika Federalna Niemiec, posiada rozbudowaną i funkcjonującą w dwóch
pionach formację OC: obrony cywilnej i ochrony ludności. O jej randze w strukturze państwa świadczy fakt, że naczelnym organem państwa w kierowaniu jest
kanclerz federalny. Zadania OC bezpośrednio realizuje tamtejszy Minister Spraw
Wewnętrznych, który w czasie wojny staje się Ministrem Obrony Cywilnej.

4. Czy COVID-19 jest zagrożeniem dla polskiego systemu obrony
i ochrony ludności?
Działalność organów administracji publicznej, element kierowania bezpieczeństwem
narodowym, polegający na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej, to nic
innego jak zarządzanie kryzysowe. Obejmuje ono trzy rodzaje zagrożeń (naturalne,
15

International Civil Defence Organization, Protection of population, Property and the Environment, Edition July 2018, s. 5.
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techniczne, wojenne), trzy poziomy zarządzania (lokalne, wojewódzkie, centralne)
związane z poziomami władzy oraz dwa sektory (publiczny i państwowy). Cały ten
system bezpieczeństwa i obrony cywilnej zmierzył się z jednym z największych
jak dotąd wyzwań.
17 listopada 2019 roku w Wuhan (mieście prowincji Hubei, w środkowych
Chinach) rozpoczęła się epidemia choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez
koronawirusa SARS-CoV-216. 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) uznała ją za pandemię17, która do 29 czerwca 2020 osiągnęła 10,11 mln
przypadków zachorowań w 188 państwach i terytoriach, w tym blisko 502 tys.
zgonów i blisko 5,17 mln przypadków wyzdrowień18.
Ogólnoświatowy kryzys związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
zmusił rządzących do podjęcia nadzwyczajnych działań, które przy normalnym
funkcjonowaniu państwa byłyby irracjonalne lub niemożliwe do wprowadzenia.
Stał się on dla Polski, kluczowym sprawdzianem przygotowania do funkcjonowania
w sytuacjach kryzysowych. Zastanawiać może, że przy pełnym zaangażowaniu
służb medycznych, Policji, sanepidu czy wojska, brak jest jakichkolwiek oznak
aktywności istotnego dla bezpieczeństwa narodowego elementu, jakim jest Obrona
Cywilna. Co prawda jest to część systemu przygotowana, w myśl obowiązujących
przepisów, do działania w czasie wojny. Jednak jej zasoby i struktury mogłyby być
wykorzystane w walce z pandemią– niewidzialnym zagrożeniem.
Problemy organizacyjne, oraz degradacja systemu obrony cywilnej w Polsce,
znane są już od dawna. Przykładem tego może być raport, który został opublikowany w 2019 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli. Czytamy w nim, że: „W Polsce
nie funkcjonuje skuteczny system ochrony ludności. Organy odpowiedzialne za
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej nie stworzyły adekwatnych do występujących zagrożeń struktur, nie wdrożyły skutecznych
procedur oraz nie zapewniły niezbędnych zasobów, umożliwiających właściwe
zarządzanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych”19.
Dotychczas nie uchwalono jednolitego aktu prawnego, który normowałby
pełnię zagadnień związanych z ochroną ludności. Podobne zagadnienia reguluje
obecnie ustawodawstwo w różnych przepisach dotyczących struktur i zadań w tym
zakresie. Przez cały czas utrzymuje się dualizm rozwiązań prawnych. Oprócz
16
17
18

19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 [dostęp: 29.06.2020].
https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049?s=20 [dostęp: 29.06.2020].
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 [dostęp: 29.06.2020].
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/polska-nie-ma-skutecznego-systemu-ochrony-ludnosci.html
[dostęp: 30.06.2020].
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funkcjonujących w ramach zarządzania kryzysowego struktur, niezależnie utrzymywane są formacje OC na wypadek wojny. W innych krajach Unii Europejskiej
obserwujemy obecnie tendencję integracji tych obszarów.
Dostrzegając zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy w razie wystąpienia
różnego rodzaju katastrof przez funkcjonariuszy straży pożarnych, Policji, żołnierzy
oraz zwykłych obywateli, NIK zwraca uwagę, iż nieprzygotowanie odpowiednich
planów i procedur oraz niezapewnienie warunków do odpowiedniej koordynacji
działań, może obniżać skuteczność działań służb odpowiedzialnych za ochronę
ludności, zwłaszcza w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej20.

5. Czy jesteśmy gotowi na najgorsze?
W czasach PRL obrona epidemiologiczna należała do zakresu zadań Obrony Cywilnej. Byłaby oczywiście przydatna również dzisiaj, zwłaszcza do koordynowania
i wspierania walki z COVID-19. W przypadku eskalacji zagrożenia, służby obecnie
prowadzące walkę, szybko mogą zostać przeciążone. Przestaną sobie radzić z nawałem osób wymagających pomocy, pilnowaniem obszarów objętych kwarantanną czy
dostarczaniem do nich niezbędnych zapasów. Problem w tym, że Obrona Cywilna
działa dzisiaj na podstawie przepisów z 1967 r. Z tego samego okresu pochodzi również większość sprzętu przechowywanego w magazynach. Główną bolączką struktur
OC jest brak odpowiednich przepisów prawa, oraz chroniczne niedofinansowanie.
Środki publiczne są bardzo skromne i nieadekwatne do potrzeb, a sposób
kierowania tak ważnymi sprawami za pomocą wytycznych nosi miano absurdu.
Wnioski płynące zarówno z corocznych ocen sporządzanych przez szefa
OCK jak również niedawno opublikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli
nie napawają optymizmem. W idealnej rzeczywistości, plany i środki na istniejącą
sytuację, powinny być przez państwo przygotowane już dawno. Procedury, ludzie
posiadający odpowiednie przeszkolenie, jak również systemy łączności i zapasy
sprzętu – w teorii zapewnić powinna właśnie taka organizacja jak Obrona Cywilna.
Nic takiego w Polsce nie zadziałało.
4 marca 2020 roku w województwie lubuskim pojawiła się pierwsza osoba
z dodatnim wynikiem zakażenia. Pierwsza wzmianka o koronawirusie, na oficjalnej
stronie Obrony Cywilnej21 została umieszczona dopiero 11 kwietnia. Nie było tam
20
21

Ibidem, NIK – o systemie ochrony ludności.
https://www.ock.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/Co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie/
idn:35647 [dostęp: 2.07.2020].
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jednak konkretnej informacji, lecz tylko odnośniki do innych stron, między innymi:
link do zbiorczej rządowej strony z podstawowymi informacjami na temat epidemii,
link do Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży
Pożarnej oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – nic poza tym.

Rysunek 6. Widok oficjalnej strony Obrony Cywilnej Kraju
Źródło:https://www.ock.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/Co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie/idn:35647
[dostęp: 2.07.2020].

Kiedy normalny system przestaje działać – nie ma rezerw, brakuje podstawowych środków ochrony, widzieliśmy to doskonale w początkach pandemii.
Komunikaty od włodarzy miast brzmiały: „Szpitale miejskie mają maski i kombinezony ochronne jedynie na trzy dni. Dajcie nam te kombinezony! Schodzą jak woda”22.
To właśnie w magazynach Obrony Cywilnej powinien zalegać zapas takiego
sprzętu, jednak koronawirus ujawnił prawdę. W magazynach zalegają eksponaty
muzealne z czasów PRL. Zgodnie z danymi statystycznymi dotyczącymi sił i środków
obrony cywilnej, zapas służących ochronie ludności masek filtracyjnych w 2010 r.
wynosił 1 021 223 tys. kompletów23,co nie zabezpiecza potrzeb obywateli. O ile
nie był to problemem w tamtych czasach, to w dobie zagrożeń bioterroryzmem ma
niezwykle istotne znaczenie. Trudno sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy sytuacja
w kraju się pogorszy? System oficjalnie nie działa.
22

23

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25787720,koronawirus-szpital-w-poznaniu-prosi-rzad-o-tysiac-kombinezonow [dostęp: 5.07.2020].
Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce. Raport – stan na dzień 31 grudnia
2010 r., Warszawa 2011, s. 19.
175

Waldemar Kaak, Rafał Taras

6. Uzupełnienie obrony cywilnej
Główny ciężar związany z ochroną ludzi spoczywa obecnie na Państwowej Straży
Pożarnej. To jej komendant realizuje również zadania związane z szefowaniem Obroną
Cywilną Kraju. Poszczególnymi poziomami zajmują się wojewodowie, starostowie
oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Dla strażaków, OC absolutnie nie
stanowi jednak priorytetu, jest jedynie jednym z wielu zadań. W obecnym kształcie,
nawet przy wsparciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, nie może ona jednak
sprostać wszystkim zadaniom, które mogą towarzyszyć klęskom żywiołowym lub
ewentualnemu konfliktowi zbrojnemu. Katalog zadań, które wobec dzisiejszego
zagrożenia angażuje PSP i inne służby, takie jak Policja i Straż Graniczna, jest bardzo
szeroki. W najprostszych zadaniach skutecznie mogliby ich wesprzeć ochotnicy,
właśnie w ramach Obrony Cywilnej. Ale ta praktycznie nie istnieje.
Potrzeba niesienia pomocy ludności wymusiła wsparcie i zaangażowanie
wojska. Wykorzystanie ich zasobów w czasie pokoju do zadań obrony cywilnej
skupia się w szczególności na Wojskach Obrony Terytorialnej. Wojsko Polskie,
praktycznie od samego początku pandemii wspiera działania służb. W stałej gotowości jest 14 wojskowych szpitali i 5 ośrodków medycyny prewencyjnej24.
Żołnierze chronią granice, wspólnie z policją patrolują ulice, transportują żywność i środki ochrony osobistej, opiekują się kombatantami i rodzinami medyków25.
Rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk Marek Pietrzak powiedział:
„Nasze siły zostały aktywowane błyskawicznie. Działamy lokalnie i jesteśmy
blisko potrzebujących wsparcia. Tym samym WOT stał się pierwszym rodzajem Sił Zbrojnych zaangażowanym w walkę z pandemią koronawirusa. Przeszliśmy z trybu szkoleniowego w tryb działania przeciwkryzysowego. Podniesiona
została gotowość całej formacji tak, aby każdy żołnierz mógł spodziewać się,
że może zostać wezwany by w ciągu 12 godzin był gotowy do realizacji wszystkich postawionych przed nim zadań”26.

Jak ważne jest dla państwa odciążenie służb, możemy zauważyć właśnie na
przykładzie Wojsk Obrony Terytorialnej. To oni pomagają w ochronie granic lub
prowadzeniu kontroli czy też mierzą temperaturę turystom na lotniskach. Tam
gdzie w normalnie funkcjonujących systemach powinna działać Obrona Cywilna,
to oni wypełniają tę lukę.
24
25
26

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa [dostęp: 30.06.2020].
Ibidem.
https://www.defence24.pl/gotowosc-do-dzialania-w-ciagu-12-godzin-wot-w-walce-zkoronawirusem [dostęp: 30.06.2020].
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Podsumowanie
Na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej możemy obecnie zauważyć,
że jednym z najważniejszych elementów działalności obrony cywilnej jest szybkość
potencjalnej mobilizacji sił i środków, a także współpraca z ludnością. Jak dotąd,
odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego organy
nie stworzyły wspólnie z obroną cywilną struktur adekwatnych do występujących
zagrożeń. Nie wdrożono skutecznych procedur oraz nie zapewniono niezbędnych
zasobów, które umożliwiłyby właściwe zarządzanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Traktowany po macoszemu temat, zwłaszcza na poziomie gmin
i powiatów, doprowadził do absurdów. Wyznaczone na pół etatu osoby, zatrudnione
w księgowości, tworzą dokumenty, plany działania tylko po to, aby wypełnić
ustawowy obowiązek. W żaden sposób nie służą one podniesieniu bezpieczeństwa
obywateli. Skala stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości w tym zakresie jest
ogromna, szczególnie, jeśli chodzi o ich merytorykę i możliwość ich ewentualnego
wykorzystania w praktyce. Nie ma planów działania w sytuacji kryzysowej.
„Obrona Cywilna, nigdy nie była priorytetem dla żadnego z rządów
w III RP. Bardzo często przedstawiana jako relikt zimnej wojny i kojarzona ze
starymi schronami, przez kolejne lata była spychana na margines spraw związanych z bezpieczeństwem narodowym”27.Teoretycznie Obroną Cywilną kieruje
Szef Obrony Cywilnej Kraju, który jest jednocześnie Komendantem Głównym
Państwowej Straży Pożarnej. Praktycznie nie ma on ani środków, ani narzędzi
do zajmowania się kwestią OC. Nie ma centralnego budżetu na Obronę Cywilną.
Nie ma urzędników i nie ma przepisów umożliwiających formalnemu szefowi
bycie szefem. Samorządy dzielą pieniądze bardzo oszczędnie. W 2018 roku na
OC wydały one 25,3 miliona złotych. Takie pieniądze nie zapewniają sprawnego
wykonywania zadań.
Za wiele powierzonych innym służbom zadań mogłaby dzisiaj odpowiadać
Obrona Cywilna. Jak wynika z oficjalnych statystyk, to rzesza około 87 tysięcy
osób28, które mogłyby być wykorzystane do walki z koronawirusem. To idealny
moment, aby sprawdzić w praktyce jej działania. Stanowiłaby konkretne narzędzie
samorządów do pomocy osobom pozostającym na przykład w kwarantannie lub
do wsparcia służb medycznych.

27
28

https://fundacjarepublikanska.org [dostęp: 29.06.2020].
Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce w 2018 r., Biuro
ds. OL i OC KG PSP, s. 25-56.
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Należy pamiętać, że do zadań obrony cywilnej nie należy tylko i wyłącznie
zwalczanie klęsk żywiołowych czy ochrona ludności. To także ochrona zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, a także dóbr kultury. Obecny
system ochrony ludności i obrony cywilnej powinien mieć interdyscyplinarny,
powszechny, przede wszystkim powinien on sięgać najniższych szczebli samorządu
i przedsiębiorstw, zakładów pracy oraz muzeów i instytucji kultury. System musi
być przygotowywany nie tylko do działania w czasie wojny. W obecnej sytuacji
pierwszeństwo, powinna mieć zasada działania w czasie pokoju. Nowe generacje
zagrożeń, zwłaszcza epidemiologiczne, z którym przyszło się nam zmierzyć, sprawia,
że państwo musi dysponować instrumentami wspomagającymi i uzupełniającymi
pracę wyspecjalizowanych służb.
Nowa ustawa zapowiadana była już od ponad dekady. Bez jej zapisów nie
może być mowy o sprawnym działaniu państwa w sytuacjach kryzysowych. Brak
regulacji prawnych istotnie ogranicza możliwości realizacji zadań w zakresie obrony
cywilnej. Jednolite, centralne szkolenia. Również centralne wyposażenie służby OC
rozwiązałaby problem komunikacji. Dzisiaj służby różnych województw działają
w różnych systemach łączności.
„Światełkiem w tunelu, jest zatwierdzona w dniu 12 maja 2020 r. na wniosek
Prezesa Rady Ministrów, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –Strategia
Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. W punkcie 2.6. mówi
ona, że należy: »Zredefiniować system obrony cywilnej i ochrony ludności,
nadając mu powszechny charakter, zarówno na terenie aglomeracji miejskich,
jak i w obszarach wiejskich, z położeniem nacisku na budowanie zdolności
do stałej adaptacji systemu wobec zmieniających się wyzwań i zagrożeń. Opracować ustawę kompleksowo regulującą problematykę obrony cywilnej«”29.

Sam fakt istnienia organu centralnego właściwego w sprawach obrony cywilnej,
jakim jest Obrona Cywilna Kraju, nie uodparnia jednak państwa i społeczeństwa na
kryzys, w jakim się znaleźliśmy. Nie da się stworzyć i sprawnie działać bez ludzi,
którzy muszą czuć, że jest to im potrzebne. Warunkiem stworzenia prawidłowo działającego systemu obrony cywilnej jest wykreowanie i uchwalenie konkretnej ustawy,
która w precyzyjny sposób regulowałaby jego zadania, zapewniłaby jego dostateczne
finansowanie. Funkcję szefa nowego systemu, powinna sprawować osoba, dla
której byłoby to głównym zajęciem. Centralnie i jednolicie wyszkolone formacje,
jednakowo wyposażone stanowiłyby dla organów, szczególnie samorządowych,

29

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020, s. 16.
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doskonałe narzędzie. Wszystkie jego elementy powinny być rozwijane w sposób
zrównoważony, tak, aby mogły sprostać współczesnym zagrożeniom.
Przed władzami państwa i podległymi im służbami stoją obecnie nowe zadania
w zwalczaniu takich zagrożeń. Epidemia koronawirusa z Wuhan uświadamia nam
jednoznacznie, że wyzwania dla bezpieczeństwa mogą płynąć również z niestabilności regionalnej. Uwagę zwraca możliwość przyszłościowego wykorzystania
doświadczeń związanych z analizą epidemii. Jest ona największym z wyzwań dla
systemu bezpieczeństwa i obrony cywilnej na całym świecie. Efektywność spojrzenia
na jej kazus leży bowiem w jej interdyscyplinarnym ujęciu na potrzeby krajowe.
Musimy być gotowi na przeciwdziałanie nie tylko występowania nowych
zagrożeń, ale też na zawirowania wokół informacji o nich, jak również występowanie problemów z komunikacją, technologią służącą do komunikacji czy też
celowym osłabianiem przekazu odpowiednich struktur państwa lub samorządu.
Niezależnie, czy będziemy mieli do czynienia z kryzysem o charakterze militarnym lub niemilitarnym, zależnym bądź nie od czynnika, jakim jest człowiek,
newralgiczna może okazać się masowość zasobów, jakim będzie dysponowało
państwo polskie.
Nadrzędną i podstawową rolę będzie odgrywało zbudowanie odpowiedniego
szkolenia i edukacji w zakresach niezbędnych do współpracy ze służbami, strażami
i inspekcjami państwa itd.
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Civil defense, a lost element of the national security system
in the context of the coronavirus pandemic
Abstract
This article aims to introduce you to related issues with comprehensive state security
and participation in this project of the National Civil Defense. It is an attempt to illustrate the
scale of the occurring phenomenon and the problems arising from it. Indication of factors
that may affect the shaping of such and not other solutions against the background of the
coronavirus pandemic. The coronovirus pandemic is a serious threat to the state’s systems.
This real biological threat poses a serious challenge to security services in today’s reality.
The authors try to answer the question whether the pandemic poses a serious threat to the
Polish defense and civil protection system? The article also discusses the motivators of the
problem and its impact on the objective and subjective dimension of security. This article
is also an attempt to indicate solutions that may contribute to securing the society against
possible dangers.
Keywords: civil defense, non-military threats, epidemic, coronavirus, crisis management
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Komenda Miejska Policji w Kaliszu

„Inteligentna obrona” jako element organizacji
i zarządzania na przykładzie policji

Streszczenie
Artykuł prezentuje wybrane metody, jakie wykorzystuje polska policja w organizacji i zarządzaniu. Przedstawia formację, która musi skutecznie rozpoznawać, reagować
i wykorzystywać globalne zmiany technologiczne, kulturowe i informacyjne, aby nie tylko
wykonywać powierzone jej zadania, ale przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo przy
różnego rodzaju ograniczeniach budżetowych. Obecnie żyjemy w takich czasach, gdzie
widoczne są wielkie przeobrażenia ekonomiczne, społeczne czy światopoglądowe. We współczesnym świecie różnego rodzaju informacje przepływają bardzo szybko, co niestety może
zakłócać podejmowanie różnych decyzji. Policja, tak jak wojsko, musi więc w stosowanych
przez siebie rozwiązaniach dążyć do efektywnego zarządzania, a to sprawia, że w swoich
działaniach musi wykorzystywać często elementy „inteligentnej obrony”. Zauważyć można,
że proces globalizacji ma coraz większy wpływ na funkcjonowanie współczesnego świata,
obok płynących z niego korzyści dla różnych państw niestety występują również zagrożenia,
wśród których wskazać można rozwój przestępczości transgranicznej i międzynarodowy
terroryzm. Sytuacja taka wymusza współdziałanie policji z wojskiem w celu eliminowania
tego typu zjawisk, a co za tym idzie coraz częściej współpraca ta wychodzi poza granice
jednego kraju i dość często odbywa się na arenie międzynarodowej.
Słowa kluczowe: inteligentna obrona, organizacja, zarządzanie, policja, system obronny państwa

Wstęp
Zmiany w organizacji i zarządzaniu w różnego rodzaju firmach czy też organizacjach dokonują się na całym świecie, mają one przy tym często odmienny charakter
i zakres. Działania mające na celu poprawę kondycji danej firmy często utożsamiane są z przedsiębiorstwem, ale przecież są to również zmiany, które zachodzą
w formacjach takich jak policja czy wojsko.
Przed polską policją stają nowe i coraz bardziej złożone zadania. Od formacji
tej wymaga się przede wszystkim, aby zapewniała obywatelom bezpieczeństwo.
Policja musi więc modyfikować dotychczasowe metody organizacji i zarządzania
i poszukiwać nowych rozwiązań. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie szkoleń
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i kursów przygotowawczych są punktem wyjścia do tych zmagań i do dalszego
jej rozwoju, niestety przy ograniczeniach budżetowych wymaga się coraz więcej
za coraz mniej. Wszystko to powoduje, że policja ciągle musi dokonywać zmian
w swoim funkcjonowaniu, aby zapewniać przy tym skuteczne działanie często
we współpracy z wojskiem przy jednoczesnej koordynacji działań NATO i UE
w kwestii rozwoju zdolności w wymiarze międzynarodowym zarówno w czasie
pokoju czy też na wypadek wojny. Policja jako instytucja zhierarchizowana musi
opierać się na przywództwie. Przywództwo stanowi kluczową siłę organizacji,
jest niezbędne do inspirowania i mobilizowania jej członków do realizowania
nowo stworzonej wizji1. Zarządzanie zatem powinno skutkować osiągnięciem
celów organizacji. Przywództwo zaś odnosi się do wizji organizacji i polega na
pobudzaniu ludzkich motywacji. Aby osoba na stanowisku kierowniczym została
uznana za lidera, powinna m.in.:
–– myśleć długofalowo, wybiegając poza problemy bieżące,
–– mieć wiedzę, jak oddziałują na siebie poszczególne człony organizacji
i starać się permanentnie pogłębiać swoje wpływy,
–– przywiązywać dużą wagę do wizji, wartości i motywacji,
–– radzić sobie ze sprzecznymi potrzebami różnych składowych organizacji2.

Efektywne przywództwo to także takie, które zaspokaja aktualne
i perspektywiczne potrzeby organizacji oraz materialne, socjalne
i psychiczne potrzeby podwładnych w określonych warunkach3.
Pojęcie „inteligentnej obrony”
Pojęcie „inteligentna obrona”, czyli Smart Defence, w ostatnim czasie jest jednym z bardziej popularnych terminów używanych na forum NATO. Inicjatywa ta
rozumiana jest jako zespół przedsięwzięć, celem których jest rozwój i utrzymanie zdolności obronnych w ramach międzynarodowej współpracy w warunkach
budżetowych ograniczeń. Na jej inicjatywę składa się: określenie priorytetowych
zdolności, specjalizacji, czyli rozwoju określonych zdolności przez konkretne państwa
oraz organizacje i realizacje projektów w ramach współpracy międzynarodowej4.
1

2

3
4

B. Nanus, W. Bennis, Leaders: the Strategies for Taking Charge, Harper and Row, Nowy
Jork 1997, s. 2-3.
B. K. Kuc, Fenomen przywództwa, [w]: Krytyczna teoria organizacji. Wybór zagadnień,
red. W. Kieżun, Warszawa 2004, s. 169.
S. Tokarski, Zmiany efektywności kierowania w latach 1982-1992, Gdańsk 1993, s. 32.
http://www.sgwp.wp.mil.pl/plik/file/publikacje/FMGosp_efektywna.pdf [dostęp: 8.03.2015].
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Sukcesy różnych organizacji w tym również samych państw wiążą się w dzisiejszych czasach z jakością zarządzania rozumianego jako kierowniczy proces
obejmujący działania, które polegają na ustalaniu zadań i celów oraz określaniu
zasobów, metod ich realizacji w sprawny sposób, ale i skuteczny oraz społecznie
odpowiedzialny w warunkach, które wyznaczają ograniczenia dla otoczenia, w którym dana organizacja czy kraj funkcjonuje. Warto podkreślić, że Peter Drucker
uważa, że „Zarządzanie kreuje rozwój gospodarczy i społeczny. Rozwój ten jest
rezultatem dobrego zarządzania. Można bez większego uproszczenia stwierdzić,
że nie ma krajów słabo rozwiniętych, są tylko kraje źle, nieudolnie zarządzane
(…). Zarządzanie staje się współcześnie centralnym zasobem rozwoju krajów
i zasadniczą potrzebą ich rozwoju”5.
Należy wskazać, że poszczególne kraje starają się poznać istotę i logikę
zarządzania, jego rozumienie i stosowanie w ciągle zmieniających się warunkach. Narzuca to organizacjom ograniczenia i kieruje ku metamorfozie. Presja na
organizacje ze strony otoczenia wpływa na powstawanie różnych zjawisk, które
zmuszają je do przystosowania się do nowych warunków6.
Zarządzanie powinno być oparte na wizji przyszłości, bowiem podejmowanie
w jego ramach działania i decyzje dotyczą zawsze określonego aspektu jej kształtowania. Określenie natomiast wizji powinno zawsze opierać się na gruntowej znajomości
danej organizacji, jej otoczenia i kierunków doskonalenia między nimi relacji.
Dzięki zarządzaniu rozpatrywane są możliwości, którymi organizacja dysponuje, jej szanse w otoczeniu i potencjał, ale także potrzebne i możliwe zmiany,
które mogą pomóc osiągnąć pożądany stan w przyszłości. Zarządzanie powinno
otwierać organizację na nowe możliwości, perspektywy oraz kierunki, a przy tym
opierać się na strategicznym myśleniu7.
Polska od wielu lat popiera inicjatywy, których głównym celem jest bardziej
oszczędne pozyskiwanie zdolności obronnych. W obliczu ograniczonych budżetów
obronnych w Europie takie podejście wydaje się obecnie najbardziej racjonalne. Dzięki
ustawowym zapisom gwarantującym budżet obronny Polska może się poszczycić
jednym z najbardziej stabilnych budżetów obronnych w Europie. Sama inicjatywa
Smart Defence nie jest w NATO czymś nowym, dowodzi jednak innego podejścia
do efektywnej współpracy międzynarodowej. Istotna dla Polski jest koordynacja
działań NATO i UE w kwestii rozwoju zdolności w wymiarze międzynarodowym8.
5
6

7
8

P. F. Drucker, Managing Oneself, „Harvard Business Review” 2005, nr 1, s. 147.
J. Penc, Nowe perspektywy zarządzania. Ku etycznemu paradygmatowi zachowań w organizacji, [w:] Etyka w zarządzaniu policją, red. A. Letkiewicz, Szczytno 2011, s. 7-8.
Ibidem, s. 20.
http://www.sgwp.wp.mil.pl/plik/file/publikacje/FMGosp_efektywna.pdf [dostęp: 8.03.2015].
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Proces globalizacji ma coraz większy wpływ na wygląd współczesnego świata,
obok płynących z niego korzyści dla społeczeństw i państw niestety występują
również zagrożenia, wśród których wskazać można rozwój przestępczości transgranicznej i międzynarodowy terroryzm. Stanowi to poważne wyzwanie zarówno
dla wojska, jak i policji, głównie ze względu na dynamicznie zmieniający się ich
charakter i kierunki zagrożenia. Skuteczność przeciwdziałania tym zagrożeniom
wymaga tworzenia nie tylko nowych narzędzi czy podnoszenia kwalifikacji pracowników, ale także stwarza konieczność stałego rozwijania współpracy między
różnymi państwami9.

Rola policji w systemie obronnym państwa
Przygotowanie Policji do realizacji zadań w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz podczas wojny powinno odpowiadać potrzebom w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Przy czym
udział Policji w ulepszaniu systemu obronnego państwa powinien wkomponować
się w całokształt realizowanych przedsięwzięć w ramach bezpieczeństwa narodowego. Dla wielu państw najważniejszą szansą na wzmocnienie bezpieczeństwa jest
wykorzystanie obecnej sytuacji międzynarodowej. Szczególnie dotyczy to dążenia
społeczności międzynarodowych do zbudowania wspólnego systemu bezpieczeństwa.
Szansą dla polskiej Policji jest aktywny udział w procesie tworzenia bezpieczeństwa narodowego poprzez zespalanie podejmowanego wysiłku na rzecz realizacji
ustawowych zadań z związanych z wykonywaniem zadań na rzecz obronności.
Wraz z XXI wiekiem przed policją stoi szereg wyzwań, z których wiele dotyczy obszaru przygotowania obronnego. Z punktu widzenia obronności państwa do
najważniejszych zaliczyć można:
–– możliwość szybkiego wsparcia sił zbrojnych zarówno własnych, jak i sojuszniczych w sytuacji szczególnego zagrożenia,
–– zdobycie pełnej gotowości do militaryzacji organizacyjnych jednostek Policji,
–– sprostanie potrzebom w stanach zagrożenia, rozpoczynając od ochrony
życia, zdrowia oraz mienia, poprzez zapewnianie bezpieczeństwa i porządku
publicznego w zagrożonych rejonach, a kończąc na realizowaniu zadań
w fazie odbudowy, czyli przywracania normalnych, pokojowych warunków
funkcjonowania państwa,

9

Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, red. B. Wiśniewski, Z. Piątek, Warszawa 2009, s. 69.
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–– uczestnictwo w procesie przygotowania do reagowania kryzysowego na
wszystkich szczeblach rządowej i samorządowej administracji,
–– właściwe przygotowanie i wykorzystanie policyjnej infrastruktury, przede
wszystkim obiektów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji
Policji w celu głownie ewakuacji ludności i mienia,
–– koordynację wszystkich instytucji rządowych, pozarządowych oraz służb
w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
–– osiąganie poprzez wspólne szkolenia i ćwiczenia sprawności i współdziałania organizacyjnych jednostek Policji wraz z innymi podmiotami
uczestniczącymi w systemie obronnym państwa,
–– osiągnięcie kompatybilności policyjnych środków łączności wraz ze środkami łączności sił zbrojnych oraz innych podmiotów, które biorą udział
w operacjach reagowania obronnego czy też kryzysowego10.
Przygotowanie organizacyjnych struktur Policji do zadań wykonywanych
w warunkach zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa czy też w czasie
wojny wymaga systemowego podejścia do realizacji wchodzących w ten zakres
przedsięwzięć. Podejście systemowe powinno charakteryzować się: skutecznością
integracji działań interdyscyplinarnych, synchronizacją podejmowanych zadań
w ramach obronnych przygotowań z zadaniami niewchodzącymi w ten zakres,
kompleksowością prawnych podstaw, spójnością obronnych przygotowań policji
z całokształtem obronnych przygotowań państwa oraz doskonalenia tej formacji
i innych podmiotów realizujących zadania w dziedzinie obronnej z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja powinna osiągnąć postawione cele
w dziedzinie organizacji obronnych przygotowań poprzez zespolenie i zintegrowanie wysiłków wszystkich elementów zaangażowanych w realizację obronnych
zadań Policji, ale również poprzez udoskonalenie sposobu i zakresu uczestnictwa
w przygotowaniu obronnym na szczeblu resortu spraw wewnętrznych, administracji
i całego państwa11.
Wspólne szkolenia, udostępnianie obiektów wojskowych i sprzętu oraz
wymiana informacji o zagrożeniach terrorystycznych to nie tylko międzynarodowa współpraca wojsk, ale i współdziałanie wojska z policją. Wychodząc
naprzeciw zadaniom stawianym tym służbom, w dniu 28 listopada 2014 podpisały one umowę o współpracę, która trwała już od dawna, a porozumienie
było jedynie formalnością. Podpisany dokument obejmuje między innymi bieżącą
wymianę informacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz zagrożeń
10
11

Ibidem, s. 117-118.
Ibidem, s. 119.
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dla bezpieczeństwa publicznego. Rozszerza on także zakres współpracy podczas
wspólnych szkoleń oraz precyzuje dziedziny wzajemnej pomocy. Dzięki tej umowie,
poprzez udostępnianie poligonów i obiektów szkoleniowych, policja będzie miała
możliwość korzystania z bazy logistycznej i sprzętowej wojska podczas operacji
policyjnych czy ćwiczeń oraz otrzyma lotnicze wsparcie wojska w policyjnych
akcjach deportacyjnych. W czasie kryzysu i wojny współpraca ta może zostać
rozszerzona o zapobieganie aktom terroru oraz udział policji w ochronie rejonów
mobilizacji i przegrupowania wojsk12.
Działanie takie daje większe szanse dla przygotowania i wyszkolenia policji
przy już istniejących możliwościach, co sprawia, że policja dzięki prowadzonej
współpracy z wojskiem może włączać się w system „Inteligentnej Obrony”.
Policja jest organizacją o specyficznym profilu działalności, zajmuje ważną
pozycję w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Świadectwem na to
jest szeroki zakres świadczonych usług, które mają zapewnić realne bezpieczeństwo
oraz budować w społeczeństwie poczucie bezpieczeństwa. Jest również organizacją, co do której społeczeństwo ma pewne oczekiwania, które przez to nakładają
na tę instytucję szczególny rodzaj odpowiedzialności. W misję tej formacji oraz
główny cel wpisuje się jej społeczna odpowiedzialność, policja powinna być
organizacją, która odpowiada społecznie, zwłaszcza w warunkach dynamicznych
zmian społeczno-gospodarczych. Oczekiwania, jakie stawia przed tą instytucją
społeczeństwo, są coraz większe i obejmują coraz nowsze obszary. Wymaga to
umiejętności dostosowywania się do ciągle zmieniających się warunków otoczenia
i sprawnego systemu zarządzania13.

Zarządzanie sektorem publicznym na przykładzie New Public
Management
Nadrzędną funkcją zarządzania jest wydawanie poleceń i przekazywanie zadań
do realizacji, ale i konsekwentne rozliczanie z tego podwładnych. Przywództwo
zaś polega na wywoływaniu postępu i inicjowaniu zmian14. Różnica pomiędzy
przywódcą a kierownikiem wynika ze stawianych im różnych zadań i wymaganych
12

13
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http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/106291,Policja-i-wojsko-podpisaly-porozumieniao-wspoldzialaniu.html [dostęp: 9.03.2015].
D. Hryszkiewicz, K. Sklepkowska, Kryterium społeczne w ocenie efektywności pracy polskiej
Policji, [w:] Etyka w zarządzaniu policją, red. A. Letkiewicz, Szczytno 2011, s. 166-167.
L. G. Bolman, T. E. Deal, Reframing Leadership, [w:] Business Leadership, San Francisco
2003, s. 88.
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umiejętności. Lider powinien wyznaczyć cel i tak mobilizować podwładnych,
by został on osiągnięty. Kierownik zaś powinien sprawnie kierować uruchomionymi już procesami. Przełożeni powinni więc efektywnie łączyć zarządzanie
z przywództwem, wykorzystując wyszukane umiejętności wpływania na innych15.
W praktyce kierownicy wykonują wiele funkcji przywódczych, a liderzy
podejmują działania należące do funkcji zarządzania. Z założenia – zarządzający
i przywódcy mają wspólne działania. Występują też działania oddzielne różniące
powyższe funkcje, w ramach których funkcje te powinny uzupełniać się, dążąc do
sprawnego funkcjonowania organizacji.
Nowe Publiczne Zarządzanie (New Public Management) to określenie, które
pojawiło się w teorii i praktyce zarządzania sektorem publicznym w ostatnich ponad
trzydziestu latach. Koncepcja ta opiera się na idei zbliżenia publicznego zarządzania do zarządzania organizacją biznesową, opiera się na wprowadzeniu do służb
i administracji państwowej, ale również i samorządowej, elementów funkcjonowania
właściwych nowoczesnej gospodarce rynkowej i prywatnej przedsiębiorczości.
W warunkach gospodarki rynkowej i demokratycznym systemie, mimo iż
minęło dwadzieścia lat od ustrojowej transformacji i Polska stała się członkiem
Unii Europejskiej, to i tak wydaje się, że w niektórych przypadkach dawne nawyki
i przyzwyczajenia często funkcjonują w praktyce w funkcjonowaniu administracji
publicznej.
Ważnym zadaniem staje się więc dążenie do zmiany myślenia o organizacji
oraz poprawy efektywności, gospodarności, sprawności i skuteczności sektora
publicznego, oraz do poprawy świadczonych usług.
Nowe Publiczne Zarządzanie ma zapewnić państwowym służbom oraz administracji publicznej lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów w celu realizacji
zadań. Nowe Publiczne Zarządzanie składa się z siedmiu głównych elementów:
–– wdrożenie zarządzania menedżerskiego, czyli decentralizacji samego
zarządzania, ale z zachowaniem przyjętych branżowych procedur, wiec
w mundurowych służbach będzie to zachowanie hierarchii służbowej,
–– jasne określenie standardów oraz mierników działania całej organizacji,
ale i poszczególnych jej pracowników, a szczególnie zespołów oraz specjalistycznych służb,
–– zwiększenie nacisku na kontrole wyników działalności oraz konieczność
określenia metody mierzenia wyników,
–– podział dużych jednostek na jednostki mniejsze, zgrupowanie ich według
wykonywanych zadań,
15

J. P. Kotter, The Leadership Factor, Nowy Jork 1988, s. 21-22.
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–– wprowadzenie elementów konkurencyjności w organizacji poprzez kontraktowanie usług, organizowanie przetargów publicznych oraz tworzenie
wewnętrznych rynków w zakresie zaopatrzenia i różnych świadczeń i usług,
–– wykorzystywanie technik i metod zarządzania stosowanych w prywatnym
sektorze poprzez tworzenie bodźców motywujących pracowników do
osiągania jak najlepszych wyników pracy,
–– zdyscyplinowanym i oszczędnym wykorzystywaniu zasobów istniejących
poprzez obniżanie kosztów pośrednich i bezpośrednich, a także zwiększanie dyscypliny pracy oraz ograniczanie żądań związków zawodowych16.
Czasy, w których Policja zorganizowana była na wzór wojskowy, dawno
odeszły w zapomnienie. Obecnie formacja policyjna to prawie 120 tysięcy osób.
W praktyce kierownik jednostki ma obecnie do dyspozycji nowoczesne narzędzia
zarządzania. Spośród nich wymienić można System Wczesnej Interwencji, który
w dużej mierze łączy się z komunikacją wewnętrzną instytucji. System ten oparty
jest na mechanizmach organizacji uczącej i rozwijającej się, skierowany do kadry
kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie, a jego głównym celem jest wyposażenie przełożonych w dodatkową wiedzę, informacje i umiejętności. Tworzony
jest model takich działań, dzięki któremu będzie możliwe również zapobieganie
ewentualnym patologiom w Policji. Założeniem jest również, aby lepiej współpracować ze społeczeństwem oraz kształtować pozytywny wizerunek tej formacji.
System Wczesnej Interwencji pozwala uchronić policjantów przed problemami,
które wynikają z popełnianych pomyłek17.
W panujących obecnie warunkach Policja ze swoim personalnym i technicznym potencjałem i infrastrukturą stanowi co do wielkości drugie obok wojska
ogniwo systemu bezpieczeństwa naszego kraju. Działając jako formacja, której
misją podstawową jest ochrona bezpieczeństwa ludzi i utrzymywanie porządku
publicznego i bezpieczeństwa, jest też jednym z ważniejszych podmiotów systemu
ochrony ludności przed zagrożeniami spowodowanymi przez klęski żywiołowe czy
też katastrofy, a także inne zdarzenia powodujące sytuacje kryzysowe18.
Specyfika pełnionej służby oraz zadania, jakie podejmuje Policja, wpływają
jednak znacząco na sposób kierowania tą instytucją, w tym też zastosowanie
Nowego Publicznego Zarządzania. Policja jest scentralizowaną i hierarchiczną
organizacją, w której funkcjonariusze podlegają przełożonym, którzy w warunkach
służby zobowiązani są do wykonywania wydawanych przez nich rozkazów. Relacje
16

17
18

Systemy Zarządzania Policji, red. J. Kisielnicki, M. Gałązka-Sobotka, S. Wojciechowska-Filipek, Warszawa 2013, s. 15-16.
http://www.policja.pl/ [dostęp: 10.03.2015].
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pomiędzy zwierzchnikiem a podwładnym muszą opierać się na posłuszeństwie
oraz autorytecie dowódcy.
Niezależnie jednak od panującej hierarchii służbowej przy zachowaniu
obowiązujących procedur postępowania i przyjętej służbowej hierarchii, należy
rozważyć następujące problemy:
–– Czy Policja jest organizacją elastyczną, czy pozwala na eksperymenty,
inicjatywę, innowacje w sposobie zarządzania?
–– Czy właściwie działa system wskaźników oceniających służbę i samych
funkcjonariuszy?
–– Czy formacja ta uczy się na podstawie wcześniej zdobytego doświadczenia
oraz czy opiera się o nie i potrafi adoptować je do ciągle zmieniających
się warunków zewnętrznych?
–– Czy potrafi korzystać z doświadczeń wyniesionych z przeszłości oraz czy
istnieją mechanizmy w funkcjonowaniu służb pozwalające na wykorzystanie organizacyjnej kultury w działaniach bieżących?
–– Czy awans lub płaca są uzależnione od jakości wykonywanej pracy? Jakie
funkcjonują metody pomiaru jakości pracy służb oraz funkcjonariuszy?
–– Czy kryterium awansu w Policji są jasne i przejrzyste, czy stosowana
procedura działania jest obiektywna?
–– W jakim stopniu awanse czy nagrody zachęcają funkcjonariuszy do aktywnego i innowacyjnego działania?
–– Czy struktura hierarchiczna i podporządkowanie służbowe nie przeszkadzają w prawidłowych relacjach miedzy przełożonymi a podwładnymi?
Czy relacje takie oparte są na zaufaniu i dobrych stosunkach koleżeńskich
z jednoczesnym zachowaniem hierarchii służbowej?
–– Czy poza służbową zależnością między podwładnym a przełożonym są
obszary, w których mogą występować doradcze zależności, np. w sprawie
podziału nagród i wyróżnień?
–– Czy w policji funkcjonuje sprawny obieg informacji, czy istnieje możliwość
przekazywania informacji nie tylko „góra-dół”, ale także, w jaki sposób
są przekazywane informacje „dół-góra”?
–– Czy poprawnie są spełniane funkcje motywujące do sprawnego i efektywnego pełnienia służby? Czy w Policji zaspokajane są potrzeby szacunku,
samorealizacji, przynależności, bezpieczeństwa oraz potrzeby bytowe?
–– Czy można mówić o samokontroli w Policji? Jak działają mechanizmy
chroniące przed korupcją, patologiami i innymi czynnikami szkodliwymi,
które przeszkadzają w skutecznym realizowaniu zadań Policji?
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Niestety na postawione pytania tylko w ograniczonym zakresie można znaleźć odpowiedzi, analizując zasady działania służb, opierając się na informacjach
zawartych w ustawie o Policji czy też aktach wykonawcze do tej ustawy19.
Jedną z płaszczyzn działań podejmowanych przez Policję, w ramach przygotowania obronnego, jest realizowanie zadań, które związane są ze wsparciem przez
państwo gospodarza. Nasze członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim nakłada
na Polskę obowiązki i zadania w zakresie zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa, które wynikają z funkcji państwa gospodarza. Zakres świadczeń
zawarty jest w porozumieniach i umowach podpisanych przez państwa NATO,
które obowiązują w krajach ratyfikujących te umowy i porozumienia. Obowiązkiem
państwa gospodarza w sferze porządku publicznego i bezpieczeństwa jest przede
wszystkim przeciwdziałanie szpiegostwu i sabotażowi, prowadzenie działań kontrwywiadowczych i nadzoru nad przemieszczaniem się wysiedleńców i uchodźców,
przy czym priorytetem jest zapewnienie ruchu wojsk sojuszniczych. Polska jest
zobligowana do takich działań, które zapewnią wsparcie woskom sojuszniczym,
które realizują zadania na terytorium całego kraju bądź przez to terytorium przemieszczają się. W czasie pokoju obowiązek wsparcia wojsk sojuszniczych głównie
spoczywa na Siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz na infrastrukturze
logistycznej. Sytuacja zmienia się w okresie narastania kryzysu oraz w czasie
wojny. Wtedy główny ciężar zadań, które realizowane są przez państwo gospodarza
będzie przenoszone na ogniwa pozamilitarne systemu obronnego państwa, w tym
również na Policję.
Z chwilą rozpoczynającego się przegrupowania wojsk sojuszniczych Komendant Główny Policji deleguje przedstawicieli do prac w Centrum Koordynacji
Ruchu Wojsk w Szefostwie Transportu i Ruchu Wojsk Dowództwa Operacyjnego
Ministerstwa Obrony Narodowej, w razie potrzeby do grup okręgowych kierowania
ruchem wojsk i kontroli ruchu. Działanie takie pozwala na monitorowanie ruchu
wojsk oraz reagowanie w przypadku zakłócenia w przegrupowaniu we właściwym
zakresie dla Policji. Przy przekraczaniu przez wojska sojusznicze granicy Policja
będzie działać wspólnie ze Strażą Graniczną w celu zapewnienia bezpieczeństwa
na przejściach granicznych. Ważną rolę odgrywać będzie też wsparcie Żandarmerii
Wojskowej w związku z przemieszczeniem się sojuszniczych wojsk przez poszczególne województwa celem zabezpieczenia sprawnego przegrupowania i osłony
prewencyjnej w rejonach rozmieszczenia oraz na drogach przemarszu. Realizacja
tych działań będzie odbywać się poprzez: kierowanie cywilnym ruchem na rzecz
bezkolizyjnego przemieszczania się, udzielenia pomocy wojskowym organom
19
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kierowania ruchem wojsk w przywracaniu sprawnego przejazdu kolumn i przez
zapewnienie warunków sprawnego przejazdu transporterów wojskowych i kolumn
przez miasta i węzły komunikacyjne. Policja będzie odpowiedzialne w takiej sytuacji za pozyskiwanie informacji o potencjalnych zagrożeniach, będzie analizowała
te informacje i je weryfikowała, dodatkowo będzie też prowadziła rozpoznanie,
będzie podejmowała działania prewencyjne w stosunku do osób podejrzanych,
ale będzie też izolowała teren przy likwidacji grup terrorystycznych20.

Współdziałanie Policji z Siłami Zbrojonymi Rzeczypospolitej
Polskiej
Ważnym elementem obronnych przygotowań Policji jest współdziałanie z Siłami
Zbrojonymi Rzeczypospolitej Polskiej realizowane na wszystkich poziomach kierowania i dowodzenia: centralnym, operacyjnym oraz taktycznym. Biorąc pod uwagę
to współdziałanie, można wyróżnić cztery rodzaje podejmowanych przedsięwzięć
w zakresie: szkolenia, logistyki, przygotowania do działania i przedsięwzięć związanych z bieżącym działaniem jednostek Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Zadania, które realizowane są w ramach przygotowania do działania,
to w szczególności: udział przedstawicieli sztabów jednostek Policji w decentrycznych grach i sztabowych ćwiczeniach dowództw wojskowych, planowania
i uzgadniania zasad udziału Policji w prewencyjnej ochronie rejonów mobilizacji
i przegrupowania wojsk, opracowywania planów zabezpieczania i przeprowadzania
akcji kurierskiej. Na prowadzone przedsięwzięcia szkoleniowe sprowadzać się
będą szkolenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej na specjalistycznych kursach
dotyczących zakresu ruchu drogowego oraz rozpoznawania pirotechnicznego czy
też korzystania z poligonów i obiektów wojskowych przez policyjne jednostki
celem prowadzenia szkoleń i ćwiczeń pododdziałów minersko-pirotechnicznych
i pododdziałów antyterrorystycznych Policji. Natomiast przedsięwzięcia logistyczne
dotyczą głównie żywienia policjantów oraz ich kwaterowania w wojskowych
obiektach, udostępniania medycznego zaplecza wojskowego i remontowanego,
ale też korzystania przez śmigłowce policyjne z wojskowych lotnisk i lądowisk
podczas prowadzonych policyjnych operacji. W ramach innych przedsięwzięć
realizowanych przez Policję i Siły Zbrojne wymienić można zadania związane
z: doprowadzeniem do wojskowych jednostek osób powołanych do wojskowej
służby, a w razie ich niestawiennictwa, przymusowym doprowadzeniem osób
20
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uchylających się od wojskowej służby do komisji lekarskiej, komisji poborowej czy
urzędów gmin w celu rejestracji i kierowania poborowych do spełnienia obowiązku
zasadniczej służby wojskowej w oddziałach prewencji Policji, zabezpieczeniem
porządku publicznego w trakcie przegrupowania wojska21.
Wszystkie te płaszczyzny współpracy Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z pewnością wpisują się w system Inteligentnej Obrony, a to wpływa
w znaczący sposób na organizację i zarządzanie Policją.

Podsumowanie
Zarządzanie w Policji sprawami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
w znacznym uproszczeniu sprowadzić można do dwóch podstawowych rozwiązań:
–– zdecentralizowanego,
–– centralistycznego.
Założenie to przedstawia dwa modelowe, zasadnicze rozwiązania organizacyjno-prawne. Cała rzeczywistość współczesnej policji mieści się między tymi dwoma
skrajnymi rozwiązaniami. Rzeczywistość ta jest w stanie ciągłych zmian i przekształceń
pod wpływem wyznaczonych czynników. Czynniki te posiadają wpływ na charakter
i zmianę modelu policyjnego w danym kraju, a składają się na nie:
–– społeczna kontrola działalności Policji,
–– ustrój państwowo-prawny,
–– rola samorządu terytorialnego w ochronie publicznego porządku,
–– rozwój jakościowy i ilościowy przestępczości,
–– zmiany zakresu zadań służb policyjnych w efekcie rozwoju społecznego
i technologicznego,
–– uwarunkowania techniczne22.
Należy wskazać, że dotychczasowe zorganizowanie policji, oparte na zarządzaniu centralistycznym, które jest charakterystyczne dla milicji z poprzedniego
ustroju oraz terenowych organów policji małej autonomii w znacznym stopniu
utrudniało realizację zadań i było nieudolne. Zauważyć można, że dlatego w latach
1990-2000 stopniowo odchodzono od centralistycznego modelu polskiej policji
w kierunku modelu mieszanego. Następowało to zgodnie ze światową tendencją
i stanowi podstawę umożliwiającą realizację misji policji. Zmiany, które zaszły
w polskiej policji w tych właśnie latach, spowodowały nieodwracalny wpływ na
21
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sposoby i metody kierowania. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych przeprowadzono
badania charakteru organizacyjnego policji, które miały określić etap rozwoju policyjnej organizacji. W wyniku tych badań ustalono, że polska policja wykazywała
charakterystyczne cechy dla trzech etapów rozwoju. Dominującym etapem było
„dopracowywanie struktury”, polegał on na zbieraniu informacji z otoczenia oraz na
dostosowywaniu się do niego. Nastąpiła więc wspomniana decentralizacja, a więc
rozszerzenie działalności, dostosowywania się do zmian oraz proces odnawiania.
Niestety nadal występowało dużo elementów socjalistycznego ustroju.
Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że polska policja znajdowała
się w głębokiej reformie swojej organizacji, nie posługując się przy tym żadnym konkretnym, opracowanym, a potem wdrożonym i realizowanym, modelem
zarządzania. Praktykowany model określić można było jako centralistyczny, lecz
niekonsekwentny, a przy tym stanowiący zbiór przypadkowych reguł i zasad,
które odzwierciedlały model z epoki poprzedniej oraz przypadkowych doświadczeń kierowników. Przełożony policyjny nie był przywódcą, czyli koniecznym
modelem kierownika w systemie procesu zmian. Był to tylko zarządzający, który
nastawiony był na realizację zadań. Styl kierowania przełożonego w polskiej policji
mieścił się pomiędzy stylem niekonsekwentnym a autorytatywnym. Mieliśmy do
czynienia z przełożonymi z wysokim poziomem troski o zadania, ale niewielkim
zainteresowaniem podwładnymi, ale i przełożonymi o niskim poziomie troski
zarówno o zadania, jak i o ludzi23.
Obecnie zakres działania policji osiągnął punkt dojrzałości, w którym może
ona sama decydować, jak najlepiej osiągać swoje cele, służyć społeczeństwu
i poprawić swoją efektywność i skuteczność. Jest to krok naprzód od tych czasów,
gdy możliwości takie były niewielkie24.
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Intelligent defence” as an element of organization and management
in the police as the example
Abstract
The article presents the selected methods for organization and management in the
police. It discusses the unit which is responsible for effective identification, reaction and
using global technological, cultural and information changes not only to fulfill their duties
but first of all ensure the security considering many budget restraints. Nowadays, we live in
the era of many visible economic, social and mental changes. In a contemporary world all
types of information flow quickly, which can affect negatively decision-making processes.
The police similar to the army is forced to apply adequate solutions which aim at effective
management. This actions involve “intelligent defence”. I can be easily observed that globalization processes have an increasing influence on a contemporary world. Together with
benefits for many countries globalization brings also threats such as crossborder crime and
international terrorism. This situation leads to cooperation among the police and the army
to eliminate these types of phenomena. This cooperation very often goes beyond the borders
of one country and appears on the international area.
Keywords: intelligent defence, organization, management, police, defensive system
of the state
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Krajowa polityka penitencjarna – ujęcie teoretyczne
Streszczenie
Jedną z instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego
państwa jest Służba Więzienna. Formacja ta zajmuje się wykonywaniem działań obejmujących
resocjalizację, prewencję, retrybucję, odstraszanie oraz izolowanie sprawców i naprawianie
szkód. Funkcjonowanie omawianej Służby opiera się na stosowaniu polityki penitencjarnej,
wykorzystującej umiejętności umożliwiające sprawowanie władzy w czasie odbywania przez
więźniów kary pozbawienia wolności, przy jednoczesnym zastosowaniu środków i metod
wychowawczych. Polityka penitencjarna ma na celu prawidłowy powrót osób skazanych na
wolność, przy jednoczesnym skupieniu uwagi na szeroko rozumianą resocjalizację.
Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie krajowej polityki penitencjarnej jako jednego ze znaczących elementów zapewnienia bezpieczeństwa państwa.
Słowa kluczowe: polityka penitencjarna, państwo, metody stosowania polityki penitencjarnej

Wstęp
Służba Więzienna jest specyficznym rodzajem organizacji odpowiedzialnym za
bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Jej wiodącym zadaniem jest realizacja polityki
kryminalnej państwa oraz jej prymarnych celów, w skład których wchodzi polityka
penitencjarna. Fakt ten pozwala na dokonanie stwierdzenia, iż wskazana polityka
zajmuje znaczące miejsce w działalności Służby Więziennej, w związku z czym −
zdaniem autora niniejszej pracy − zasługuje na dokładniejszą charakterystykę.
Rozważając zagadnienia dotyczące polityki penitencjarnej, warto zauważyć,
że pojęcie to ukształtowało się w XIX wieku i związane było w szczególności z nauką
o więziennictwie. Początkowo znaczenie omawianej polityki dotyczyło formułowania ocen rzeczywistego stanu rzeczy, w zakresie obejmującym funkcjonowanie
systemu więziennego, wybranych metod wykonania kary pozbawienia wolności,
a także zgłaszania wszelkich postulatów reform w tym zakresie. Współcześnie polityka penitencjarna traktowana jest jako element polityki kryminalnej, który odnosi
się do wykonywania kar oraz środków, jakie leżą w gestii prawa penitencjarnego.
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Polityka penitencjarna
Charakterystyczną cechą omawianego zagadnienia jest fakt, że nadal nie wypracowano jednolitej definicji charakteryzującej politykę penitencjarną. Zdaniem autora
termin ten należy rozpatrywać przez definiowanie dwóch wyrazów, a mianowicie
rzeczownika „polityka” oraz przymiotnika „penitencjarny”. Pojęcie „polityka”
definiowane jest jako swoistego rodzaju umiejętność sprawowania publicznej władzy i realizacji wyznaczonych celów społecznych1. Przymiotnik „penitencjarny”
natomiast dotyczy kar, więźniów oraz więziennictwa2. Polityka penitencjarna zatem
definiowana może być jako umiejętność, która pozwala na sprawowanie władzy
przy wykorzystaniu zespołu środków oraz metod wychowawczych, jakie stosowane są w okresie wykonywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych
w zakładzie karnym i zmierzająca do ich powrotu na wolność3.
Kontynuując dotychczasowe rozważania, konieczne staje się wskazanie,
iż na politykę penitencjarną składają się cztery podstawowe elementy, a mianowicie:
–– podmiot wskazujący, że polityka penitencjarna realizowana jest przez
państwo i społeczeństwo;
–– środek działania mówiący, iż polityka penitencjarna jest działalnością,
która spełnia funkcję bodźca zwalczania przestępczości;
–– element teleologiczny, który związany jest z celem omawianej polityki i prowadzi do działań dotyczących bezpośredniego zwalczania przestępczości;
–– element prakseologiczny polegający na określeniu maksymalnej skuteczności środków zastosowanych do osiągnięcia zamierzonego celu4.
Polityka penitencjarna realizowana jest przez określone organy państwowe,
między innymi sądy, prokuratury oraz administracje zakładów karnych. Zauważyć
przy tym należy, że znaczny wpływ na jej realizację ma również społeczeństwo.
Związane jest to z jego udziałem w niektórych formach pracy wykonywanej
w zakładach karnych. Istotną kwestią jest również fakt, iż administracje zakładów
karnych współpracują z aktywem społecznym, urzędami, instytucjami, organizacjami
społecznymi, a także zakładami pracy. Spowodowane jest to przede wszystkim
chęcią organizowania dla osadzonych w zakładach karnych życia kulturalno-oświatowego, a w tym nauczania, przygotowania zawodowego, organizowania
zajęć dodatkowych (na przykład zajęć sportowych).
1
2
3
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W tym miejscu uwagę należy zwrócić na fakt, iż cele polityki penitencjarnej
wynikają z przepisów obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem
Kodeksu karnego wykonawczego5. Istotne znaczenie w tym zakresie ma artykuł
37 tego Kodeksu. Przepis ten stanowi, że priorytetowym celem wykonania kary
pozbawienia wolności jest takie kształtowanie postawy skazanego, które zmierza do wdrażania osadzonego do pracy społecznie użytecznej oraz prowadzi do
przestrzegania przez niego prawnego porządku, a co się z tym wiąże dąży do
przeciwdziałania jego powrotowi do przestępstwa6.
Polityka penitencjarna jest zatem działalnością zmierzającą do uświadomienia
skazanym społecznej szkodliwości dokonanych przez nich czynów oraz kształtowania i utrwalania w ich postawie poczucia odpowiedzialności, szacunku, kultury
życia codziennego i dyscypliny społecznej.
Funkcjonowanie polityki penitencjarnej opiera się na kilku podstawowych
zasadach. Są to reguły określające jej problematykę oraz zakres działania. Wśród
nich wyszczególnić należy konstytucyjną zasadę praworządności7, zgodnie z którą
organizowanie oraz wykonywanie wszelkiej państwowej działalności musi być
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W tym kontekście polityka penitencjarna
łączy się z przestrzeganiem przepisów, a także zapewnieniem wszystkim obywatelom równości wobec prawa i zabezpieczeniem praw oraz swobód obywatelskich8.
Omawiana zasada powtórzona została w Kodeksie karnym wykonawczym (art.
1), w odniesieniu do wykonywania orzeczeń. Dodać przy tym należy, że zgodnie
z zasadą praworządności, wykonywanie kary może nastąpić, gdy orzeczenie uznane
zostanie za wykonalne, po uprzednim wszczęciu stosownego postępowania9.
Zauważyć także należy, iż Kodeks karny wykonawczy ustala dla skazanego
obowiązek stosowania się przez niego do poleceń wydanych przez właściwe organy,
a zmierzających do realizacji orzeczenia10.
Istotne znaczenie w kwestii obejmującej zasadę praworządności ma również
możliwość stosowania nadzoru oraz kontroli nad wykonaniem kary11. W znacznej
mierze związane jest to z możliwością składania przez skazanego ( w toku wykonania
5
6

7

8
9
10
11

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557, z późn. zm.).
P. Stępniak, Pomiędzy resocjalizacją a pracą socjalną. Dylematy współczesnej penitencjarystyki, [w:] Więziennictwo. Nowe wyzwania, red. B. Hołyst, W. Ambroziak, P. Stępniak,
Warszawa – Poznań – Kalisz 2001, s. 72.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483,
z późn. zm.).
A. Tobis, Prawo penitencjarne i polityka…, op. cit., s. 19-22.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, op. cit., art. 9.
Ibidem, art. 5.
Ibidem, rozdział V.
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kary oraz z innych środków prawno-karnych) wszelkich wniosków oraz zażaleń,
a także możliwością korzystania przez niego z pomocy adwokata bądź instytucji
nadzoru sądowego lub prokuratorskiego.
Następna z zasad odnosi się do idei humanizmu, stawiającej człowieka w hierarchii wartości na pierwszym miejscu. Oznacza to, iż poszanowanie godności
i osobowości ludzkiej jest nakazem na każdym etapie stosowania kary, również
w postępowaniu wykonawczym. Wynika to bezpośrednio z artykułu 4 Kodeksu
karnego wykonawczego, w którym zapisano, że wszelkie kary powinny być
wykonywane w humanitarny sposób, przy jednoczesnym poszanowaniu ludzkiej
godności skazanego, natomiast ograniczenie jego praw nie może przekraczać niezbędnych granic do poprawnego wykonania orzeczonej kary bądź zastosowania
środka karnego. Omawiana zasada przejawia się również w prawie osadzonego do
opieki lekarskiej oraz ubezpieczenia od wypadków przy pracy12.
Podkreślić należy jednak, iż humanitarne traktowanie osadzonych nie jest
równoznaczne z odstąpieniem od egzekwowania odpowiedzialności oraz stosowania różnorodnych rygorów odbywania kary. W zasadzie tej bowiem istotne jest,
aby w przypadku wykonania kary nie zostały przekroczone potrzeby dotyczące
osiągnięcia jej celu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że kolejne zasady dotyczą:
–– kontynuacji orzecznictwa, która wynika bezpośrednio z założenia,
iż system prawa karnego musi być logiczny, spójny, konsekwentny, a także
powinien opierać się na jednolitych podstawach polityczno-kryminalnych.
Omawiana zasada nosi również miano zasady realizacji celów oraz funkcji
kary w postępowaniu wykonawczym lub zasady kontynuacji fundamentalnych rozwiązań prawa karnego materialnego w postępowaniu dotyczącym
wykonania kary;
–– ciągłości orzecznictwa, która wyrażana jest w jedności celów orzekania oraz
wykonywania kar z jednoczesnym uwzględnieniem podstawowej różnicy
w środkach, które służą do osiągania celów na poszczególnych etapach
postępowania karnego. Zauważyć należy, iż zasada ciągłości orzecznictwa
zmierza do szeroko rozumianej walki z przestępczością;
–– działania z urzędu, która wskazuje, iż wszczęcie oraz kontynuowanie
postępowania karnego w związku z dokonanym przestępstwem jest państwowym interesem i dlatego nie wymaga ono inicjatywy ani współpracy osób
pokrzywdzonych. Proces karny może więc zostać wszczęty przez wyspecjalizowany organ państwowy niezależnie od woli osoby pokrzywdzonej;

12

Ibidem, art. 102.
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–– obiektywizmu działania wskazującą na konieczność dokładnego sprawdzenia
sprawy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Niezbędne więc staje się
tutaj wysłuchanie wszystkich możliwych uczestników postępowania oraz
wyzbycie się uprzedzeń. Stosowanie zasady obiektywizmu działania jest
potrzebne, ponieważ zasada ta umożliwia prawidłowe funkcjonowanie
organów państwowych;
–– indywidualizacji wskazującej, że każde postępowanie wykonawcze realizujące stawiane cele równocześnie powinno być procesem, który jest
dopasowany do indywidualnych potrzeb osoby osadzonej;
–– zasadę resocjalizacji, która jest jedną z zasadniczych zasad prawa karnego
wykonawczego i obejmuje zespół czynności, które zmierzają do zmiany
cech osobowościowych osadzonego w taki sposób, aby był on zdolny do
funkcjonowania w społeczeństwie13.
Istotne jest przy tym, by w czasie trwania postępowania wykonawczego
uwzględnione zostały konkretne cechy skazanego. Organy postępowania wykonawczego natomiast powinny opierać się przede wszystkim na analizowaniu:
danych osobowych osadzonego; informacji związanych z jego życiem rodzinnym i towarzyskim14; poprzedniej karalności oraz stopnia jego podatności na
wpływy przestępczej podkultury; zachowań skazanego, które wskazywałyby na
występowanie u niego uzależnień bądź zaburzeń psychicznych; wyników badań
psychologicznych i psychiatrycznych; przyczyn oraz okoliczności popełnienia
przez niego przestępstwa; umiejętności adaptacji do warunków, wymagań oraz
środowiska zakładu, w którym osadzony przebywa15.
Wskazane okoliczności pozwalają tym samym na stworzenie odpowiednich
możliwości rzetelnego dopasowania sankcji do indywidualnego sprawcy. Dodać
przy tym należy, że zasada indywidualizacji realizowana jest w toku wykonywania
kary pozbawienia wolności oraz środków probacyjnych.
Przechodząc do dalszych rozważań zauważyć należy, iż polityka penitencjarna
skupia się przede wszystkim na resocjalizacji skazanych. Istotne znaczenie ma
więc w tej kwestii rola pedagogiki penitencjarnej. Pedagogika bowiem jest nauką
o wychowaniu. Pedagogika penitencjarna, jako szczególny rodzaj pedagogiki
13

14

15

S. Lelental, Wykład prawa karnego wykonawczego z elementami polityki kryminalnej, Łódź
1996; S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010; H. Machel,
Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.
Uwaga: traktując o życiu towarzyskim chodzi przede wszystkim o kontakty społeczne
osadzonego (przypis autora).
D. Gajdus, B. Gronowska, Europejskie standardy traktowania więźniów - rekonstrukcja
standardów oraz ich znaczenie dla polskiego prawa i praktyki penitencjarnej, Toruń 1998.
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rozumiana jest jako proces świadomego i celowego kształtowania zachowań
człowieka, jego postawy, osobowości oraz roli społecznej zgodnie z wytyczonym
wcześniej wzorem, czyli takim modelem człowieka, jakiego w toku wychowania
chcemy ukształtować. Celem wszelkich zabiegów pedagogicznych o charakterze
resocjalizacyjnym jest więc doprowadzenie osadzonego do pożądanego stanu
przystosowania społecznego, a także ukształtowanie w nim takich cech osobowości
i zachowania, które umożliwią mu uspołecznienie oraz kreatywne funkcjonowanie
w społeczeństwie16.
Traktując o pedagogice resocjalizacyjnej, zauważyć należy, iż jest to dyscyplina
zarówno teoretyczna, jak i praktyczna. Pierwsza z wymienionych kwestii związana
jest z faktem, iż omawiany rodzaj pedagogiki w procesie historycznego rozwoju
wypracował pewien określony zespół teoretycznych twierdzeń dotyczących teorii
wychowania, które stale poddawane są analizie i weryfikacji w celu ich doskonalenia. Natomiast druga kwestia, praktyczny wymiar pedagogiki resocjalizacyjnej,
polega na rzeczywistym wdrażaniu zmian w procesie kształtowania istoty ludzkiej17.
W tym miejscu szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż polityka penitencjarna polega przede wszystkim na praktycznym stosowaniu wszelkiego rodzaju
oddziaływań na człowieka, dostosowanych do poszczególnych predyspozycji
osobowych zarówno osadzonych, jak i penitentów. Warto wskazać, iż istotne
znaczenie ma właściwy dobór metody oddziaływania, bowiem nieprawidłowe jej
zastosowanie może spowodować zablokowanie rozwoju osadzonego oraz destrukcyjny wpływ na jego osobę.
Rozważając zagadnienia dotyczące penitencjarnych oddziaływań, wskazać
należy na ich teoretyczne podwaliny, do których zalicza się metody oparte na:
–– behawioralnej terapii,
–– psychodynamicznej konwencji,
–– humanistycznej orientacji18.
Myślenie pedagogiczne zdominowane było przez szereg lat przez teorie
behawioryzmu. Pedagogika, w tym również pedagogika resocjalizacyjna, opierała
się na nurcie praw warunkowania klasycznego oraz instrumentalnego.
Konieczne zatem, zdaniem autora niniejszego artykułu, jest wskazanie podstawowych możliwości, które związane są z behawioralnym oddziaływaniem
16

17
18

M. Monist-Czerwińska, Kształtowanie umiejętności prospołecznych w zakładach karnych,
[w:] Ustawiczna edukacja obronna dla bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego,
red. R. M. Kalina, P. Łapiński, R. Poklek, K. Jędrzejak, Kalisz 2009, s. 179-182.
A. Tobis, Prawo penitencjarne…, op. cit., s. 23.
Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia, red. A. Jaworska, Kraków 2008,
s. 100-104.
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w zakładach karnych. Ogromne znaczenie mają one w kwestii dotyczącej korekty
zaburzeń społecznego funkcjonowania, takich jak na przykład:
–– brak kompetencji komunikacyjnych, czyli brak asertywności oraz zdolności
do nawiązywania interpersonalnych kontaktów, ubogie słownictwo, a także
słownictwo wskazujące na społeczną marginalizację,
–– brak wiedzy i wykształcenia,
–– niska kultura osobista,
–– negatywna autoprezentacja.
Dodać przy tym należy, że terapia behawioralna opiera się na trzech podstawowych
celach, a mianowicie:
–– redukcji braków w zachowaniu osadzonego,
–– eliminowaniu niepożądanych cech zachowania, czyli takich cech, które związane są z brakiem kontroli emocji, na przykład agresywność i impulsywność,
–– wzmocnieniu kontroli zachowania się osadzonego19.
Kontynuując dotychczasowe rozważania, wskazać należy, że metody behawioralne mają również negatywne strony, do których zalicza się przede wszystkim:
spłycenie procesu resocjalizacji do instrumentalnego warunkowania, ograniczenie
autonomii skazanego, krótkotrwały efekt.
Kolejną metodą stanowiącą trzon oddziaływania penitencjarnego jest metoda
oparta na psychodynamicznej konwencji. Jest to metoda wywodząca się z założeń
psychoanalizy, a więc dotyczy wewnętrznej sfery życia osadzonego. Głównym
zadaniem omawianej metody jest uruchomienie wewnętrznej kontroli w człowieku,
tak, aby uchroniła ona go przed dokonywaniem przestępstw. Mało znaczące zatem
jest tutaj narzucanie kontroli społecznej. Relewantną cechą metody opartej na
psychodynamicznej konwencji jest doprowadzenie osadzonego do ogromnych
przeżyć emocjonalnych. Wskazać przy tym należy, że ta metoda uważana jest za
skuteczną tylko w przypadku osób mających zaburzenia neurotyczne lub posiadających antyspołeczne osobowości.
Ostatnią z teoretycznych podwalin penitencjarnego oddziaływania na skazanych
są metody oparte na humanistycznej orientacji. Metody te polegają na odnajdywaniu
potencjału rozwojowego w człowieku oraz dopatrywaniu się w nim pozytywnych
cech. Koncepcja ta zakłada, iż warunkiem do skutecznego oddziaływania na człowieka jest stworzenie życzliwego i akceptującego go środowiska społecznego,
którego osadzony był pozbawiony. Dopiero takie środowisko pozwoli na dokonanie
właściwych zmian w jego wychowaniu. Zauważyć należy, że poprawna atmosfera
oraz życzliwe środowisko stwarzają warunki do poprawy skazanego. Jedyną wadą
19

Ibidem, s. 104-112.
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metody opartej na humanistycznej orientacji z punktu widzenia osadzonego jest
fakt, iż musi on odbyć karę czasowego ograniczenia wolności20.
Charakter czynionych rozważań wskazuje na konieczność scharakteryzowania najbardziej znaczących metod stosowanych w ramach polityki penitencjarnej.
Zalicza się do nich metody bazujące na:
–– nagrodach i karach;
–– osobistym wpływie;
–– społecznym wsparciu;
–– podejściu interpersonalno-korektywnym;
–– kulturze;
–– ekologicznej aktywizacji;
–– podejściu relaksowo-korekcyjnym21.
Oddziaływanie bazujące na nagrodach i karach jest jedną z podstawowych
metod terapii behawioralnej i związane jest z procesem warunkowania. Warto
zauważyć, iż skutecznym efektem wykorzystania tej metody jest jednoczesne
stosowanie kar i nagród, które muszą odzwierciedlać konsekwencje postępowania
skazanego. Istotne jest tutaj również posługiwanie się takimi karami i nagrodami,
które nie są ani zbyt surowe, ani zbyt atrakcyjne. Podstawowym warunkiem
prawidłowego oddziaływania przy pomocy kar i nagród jest stosowanie ich bezpośrednio po dokonanej czynności, która pozwala na ich zastosowanie. Niezmiernie
ważne jest również egzekwowanie kar, gdyż niewykonanie lub niedostosowanie
się skazanego do nałożonej na niego kary może zostać odebrane przez niego jako
swoistego rodzaju nagroda w postaci uniknięcia kary, a tym samym sytuacja taka
może spowodować utrwalenie niepożądanego zachowania osadzonego. Tak samo
przedstawia się kwestia nagród, bowiem brak oczekiwanej nagrody dla osadzonego
odebrane może być jako kara22.
Należy zaznaczyć, że konieczne staje się realne stosowanie kar oraz nagród,
a negatywnym jest karanie przy okazywaniu skazanym własnej władzy oraz
możliwości stosowania wszelkiego rodzaju form nacisku. Takie postępowanie
bowiem może doprowadzić do agresji bądź lęku osadzonego. Dodatkowo, nadmierne okazywanie własnej wyższości może wywołać obrażenie lub poniżenie
skazanego, co niewątpliwie utrudnia proces resocjalizacji. Istotne jest również
adekwatne stosowanie kar do dokonanego przewinienia. Zbyt silne lub zbyt słabe
kary działają na osadzonych jak „płachta na byka”. Z jednej strony osadzony,
20
21
22

Ibidem, s. 112-116.
Por. H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 143.
T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego,
Warszawa 2005, s. 219-220.

202

Krajowa polityka penitencjarna…

na którego nałożona została łagodniejsza kara może uznać, iż został on wyróżniony
lub w jakiś sposób nagrodzony. Z drugiej jednak strony pozostali więźniowie
sytuację taką mogą potraktować jako niesprawiedliwość i krzywdę, która może
doprowadzić do licznych protestów oraz nieposłuszeństwa, a co się z tym wiąże
nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i zasad oraz utrudniania prowadzenia
polityki penitencjarnej23.
Rozważając zagadnienia związane z karaniem osadzonych, warto wskazać,
iż w zakładach karnych stosuje się przede wszystkim kary dyscyplinarne. Nie ulega
jednak wątpliwości, że wszystkie kary powinny być stosowane według określonych
zasad, a mianowicie:
–– muszą być adekwatne do popełnionych czynów,
–– należy je stosować indywidualnie dla każdego osadzonego przy jednoczesnym uwzględnieniu jego cech osobowości,
–– muszą być konsekwentne,
–– powinny być stosowane w sposób stopniowalny, oznacza to, że za pierwsze
przewinienie należy się kara łagodniejsza niż za drugie itd.,
–– kara musi zawsze obejmować swym zasięgiem osadzonego, który popełnił
niewłaściwy czyn, a nie całą grupę, której członkowie zachowywali się
poprawnie24.
Warto przy tym dodać, że aby uzyskać prawidłowy efekt resocjalizacyjny,
należy pamiętać o następujących kwestiach:
–– skazany musi zdawać sobie sprawę z tego, co jest powodem zastosowania
wobec niego kary,
–– żadna kara nie może naruszać osobistej godności skazanego ani pozbawiać
go szacunku do siebie samego,
–– kara nie może stanowić odzwierciedlenia formy przewagi funkcjonariusza
nad osadzonym,
–– kara nie może być utożsamiana z zemstą,
–– kara nie może być ironiczna ani złośliwa,
–– nie powinno się stosować kilkakrotnie tej samej kary za dane przewinienie,
–– wymierzone kary zawsze muszą zostać wprowadzone w życie25.
Kary niewątpliwie są istotnym elementem w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Ich występowanie jednak nie może wpływać na brak nagród, które
23

24
25

Por. A. Majcherczyk, Wybrane programy resocjalizacyjne – perspektywa teoretyczna
i praktyczna, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2011, nr 70, s. 5-30.
Ibidem, s. 221-222.
Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia, red. A. Jaworska, Kraków 2008,
s. 104-106.
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również mają tutaj znaczenie. Podobnie jak w przypadku kar niezmiernie ważne
jest stosowanie stopniowania nagród. Ponadto istotna w tej kwestii jest również
częstotliwość, bowiem wszelkie nawyki, w tym również częste stosowanie nagród,
wykazują tendencję do ich wygaszania. Niezwykle ważne jest więc stosowanie
nieregularnego wynagradzania, jednak nie można dopuścić do sytuacji całkowitego
zaniku nagród. Niebagatelne wydaje się być również adekwatne stosowanie nagród
do wysiłku włożonego przez osadzonego w pracę nad samym sobą.
Kolejną metodą wyszczególnioną przez autora pracy jest metoda bazująca
na osobistym wpływie. Jest to metoda, która może zostać zastosowana tylko przez
osoby posiadające odpowiednie kompetencje pedagogiczne i walory osobowościowe.
Istotny bowiem jest tutaj autorytet wychowawcy, który zbudowany jest na moralności wzbudzającej w osadzonym życzliwość i szacunek. Podstawową zasadą w tej
metodzie jest unikanie ośmieszenia i lekceważenia osadzonego oraz poszanowanie
jego godności, a także chęć udzielenia mu pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu
wszelkich problemów. Warto wskazać, iż w przypadku omawianej metody ogromną
rolę odgrywa psychologiczny mechanizm, który polega na tym, że wspólne relacje
osadzonego i wychowawcy mogą posiadać wartość karzącą lub nagradzającą26.
Osoba wykorzystująca metodę bazującą na osobistym wpływie powinna
posiadać humanistyczne podejście do ludzi. Ponadto osoba taka powinna:
–– pomagać osadzonym w kształtowaniu ich dalszej drogi życiowej,
–– interesować się przeżyciami i problemami skazanych,
–– być osobą kompetentną,
–– posługiwać się odpowiednim poziomem kultury w kontaktach z osadzonymi,
–– akceptować osadzonych jako ludzi, respektować ich jako podmiot, a nie
przedmiot resocjalizacji,
–– nawiązywać z osadzonymi interakcje o wewnętrznym charakterze,
–– być wytrwała w realizacji wyznaczonego celu,
–– posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw prowadzonych działań,
–– umieć myśleć i działać w sposób pedagogiczny27.
Rozważając zagadnienia dotyczące metod bazujących na osobistym wpływie,
podkreśla się, iż metody te wykorzystują trzy zasadnicze czynności, a mianowicie:
doradzanie wychowawcze, przekonywanie oraz rozmowę28.
26
27
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Ibidem, s. 107.
W. Ambroziak, Resocjalizacja osadzonych w codzienności działania, [w:] Służba więzienna
wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, red. W. Ambroziak, P. Stępniak, Poznań–
Warszawa–Kalisz 2004, s. 73-76.
Ibidem, s, 77.
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Pierwsza z nich, doradzanie wychowawcze, związane jest z ukazywaniem
skazanemu niedostrzegalnych przez niego negatywnych aspektów sytuacji, przede
wszystkim następstw zachowań niepożądanych. Istotne znaczenie ma w tej sytuacji
krytykowanie, czyli ukazywanie osadzonemu negatywnej interpretacji jego postępowania, przy jednoczesnym podkreśleniu jego konsekwencji. Krytykowanie ma
na celu również zmotywowanie osadzonego do eliminacji wszelkich niedociągnięć.
Oddziaływania resocjalizacyjne mogą odbywać się również przy pomocy
przekonywania. Nie oznacza to jednak narzucania osadzonemu własnych poglądów.
Przekonywanie bowiem powinno polegać na wzbudzeniu w osadzonym neutralnej
postawy oraz wykazaniu, że ludzie, którzy przestrzegają norm prawnych również
odnoszą sukcesy. Zauważyć należy, że przekonywanie nie polega na wskazywaniu
gotowych wniosków, ale skłania osadzonego do samodzielnego dochodzenia do
nich. Proces przekonywania jest niezmiernie ważny, ponieważ może on doprowadzić
do ukształtowania się nowych i wartościowych przekonań u skazanego, a także
do dobrowolnego podjęcia istotnych działań pozwalających na dokonanie zmian
w jego postępowaniu i osobowości.
Umiejętnością pozwalającą łagodzić wszelkie konflikty i napięcia w zakładzie
karnym jest rozmowa, zwana również „werbalnym rozbrajaniem” osadzonych, znajdujących się w stanie pobudzenia emocjonalnego. Rozmowa jest bardzo istotnym
narzędziem badań poznawczych, które służą do ustalania stosunku osadzonego do
czynów, jakich dokonał oraz jego podatności na resocjalizację. Waga rozmowy jest
tak znaczna, że znalazła ona swoje odzwierciedlenie w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości29. Warto podkreślić przy tym, że rozmowa jest
elementem każdego kontaktu z osadzonym. Jest ona obecna zarówno przy jego
diagnozowaniu, jak i karaniu oraz nagradzaniu. Rozmowa stanowi również jeden
ze sposobów resocjalizacji więźniów.
Polityka penitencjarna w swych działaniach wykorzystuje również metodę
bazującą na społecznym wsparciu. Niewątpliwie udzielenie takiego wsparcia jest
znaczącym aspektem, gdyż osoba, która je otrzyma jest w stanie łatwiej zaadaptować się w środowisku po opuszczeniu zakładu karnego. Metoda bazująca na
społecznym wsparciu osadzonemu polega przede wszystkim na nawiązywaniu
poprawnych więzi między skazanymi a społeczeństwem. Resocjalizacja wykorzystująca tę metodę może być więc traktowana jako swoistego rodzaju dążenie
do odbudowy relacji osadzonego ze społeczeństwem, ale także odbudowy bądź
29

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobów
prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1067).
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umocnienia jego więzi rodzinnych, integracji społecznej oraz znalezienia pracy
w wolnym społeczeństwie30.
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż czynnikiem znacznie utrudniającym efektywność resocjalizacji przy wykorzystaniu omawianej metody jest
etykietyzacja skazanego, która przypisuje mu rolę dewianta, co wyklucza go
z normalnego społeczeństwa. Konieczna zatem staje się współpraca osadzonego
ze społeczeństwem, aby kontakty te uległy normalizacji jeszcze w momencie
przebywania skazanego w zakładzie karnym. Rola przestępcy, jaka przypisywana
jest osadzonemu, za pomocą wspomnianej współpracy powinna ulec zatarciu.
Społeczeństwo powinno nauczyć się traktowania tej roli jako przejściowej, a nie
jak dotychczas dożywotnio przypisanej osadzonemu31.
Dla efektywnego procesu resocjalizacji istotne i niezbędne wydaje się być również
przyzwolenie społeczeństwa na resocjalizację skazanych. Społeczeństwo bowiem
musi wyrazić zgodę na istnienie zakładów karnych, a tym samym musi być otwarte
na kontakty z osobami, które czasowo bądź całkowicie opuszczają zakłady karne.
Przechodząc do dalszych rozważań, zasadne jest wskazanie form kontaktów
osadzonego ze społeczeństwem, jakie realizowane są w ramach metody bazującej
na społecznym wsparciu. Wśród tych form wyszczególnia się zezwolenie na czasowe opuszczenie przez osadzonego zakładu karnego, traktowane jako pewnego
rodzaju przepustka, będąca próbą dla skazanego.
Warto zauważyć, że wskazane zezwolenie spełnia szereg resocjalizacyjnych
zadań, a mianowicie: zapobiega prizonizacji; łagodzi skutki penitencjarnej izolacji;
sprzyja odbudowie więzi rodzinnych i społecznych; pozwala na zmniejszenie dystansu
między osadzonym a społeczeństwem; umożliwia załatwienie osobistych spraw; jest
sprawdzianem samosterowalności osadzonego przed spodziewanym przedterminowym
zwolnieniem; umożliwia przygotowanie skazanego do powrotu do społeczeństwa.
Poza wspomnianym zezwoleniem dopuszcza się:
–– pracę na rzecz społeczeństwa, czyli wszelkiego rodzaju prace na rzecz
środowiska oraz prace ogólnie użyteczne, na przykład opiekę nad osobami
niepełnosprawnymi, nieodpłatne usuwanie skutków zagrożeń naturalnych;
–– wystawy więziennej twórczości;
–– charytatywne aukcje osadzonych;
–– występy osadzonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz
w domach opieki społecznej (teatry więzienne, zespoły muzyczne)32.
30
31
32

Ibidem, s. 76.
Ibidem, s. 77-78.
Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia, red. A. Jaworska, Kraków 2008,
s. 112-117.
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Kolejnymi metodami wykorzystywanymi w polityce penitencjarnej są metody
interpersonalno-korektywne. Metody te pozwalają na podejmowanie aktywności
oraz pozytywnych kontaktów z innymi osobami. Warto zauważyć, że omawiane
metody związane są z pracą w grupie. Uczestnictwo w grupie pozwala na zwiększenie poczucia odpowiedzialności oraz realności. Dodatkowo uczy ono wspólnego
przestrzegania obowiązujących norm, a także sprzyja współpracy oraz wypróbowaniu różnych zachowań we wszelkich rolach społecznych. Ponadto uczestnictwo
w grupie daje skazanym poczucie przynależności, wspólnoty, co sprowadza się
do przeciwdziałania osamotnieniu oraz nadmiernej egocentryzacji. Dzięki grupowemu wykonywaniu powierzonych czynności skazani podejmują aktywność oraz
nawiązują kontakty z innymi osobami. Co sprawia, że więźniowie pozbywają się
bierności, a tym samym zmniejsza się tendencja do ich izolacji. Dodatkowo podczas
rozmowy każdy osadzony ma możliwość wymiany z innymi własnych doświadczeń
i bardzo często w takich przypadkach okazuje się, że mają oni wspólne problemy,
które można rozwiązać33.
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż jednym z wiodących celów metod
interpersonalno-korektywnych jest wyrównywanie wychowawczych deficytów,
jakie wynikają z nawyków obcowania z drugą osobą ukształtowanych wadliwie
w procesie wychowania. W zakładach karnych bardzo często można spotkać
się z poniżającymi odzywkami, ostentacyjnym wulgaryzmem oraz chamstwem.
Konieczna jest więc poprawa kultury międzyludzkiej komunikacji. Dla wielu osób
wydaje się to być czynnością banalną, jednak niesie ona ze sobą szereg możliwości
dotyczących polepszenia kontaktów interpersonalnych, co sprawia, że można stwierdzić, iż powinna ona być jednym z najbardziej istotnych działań readaptacyjnych34.
Rozważając zagadnienia dotyczące metod interpersonalno-korektywnych,
istotne jest wskazanie, iż metody te wykorzystują w swym działaniu interpersonalny
trening, czyli szkolenie umiejętności społecznych osadzonych. Głównym powodem jego stosowania w zakładach karnych jest brak umiejętności podejmowania
optymalnych stosunków międzyludzkich. Warto zauważyć, iż interpersonalny
trening jest metodą dyrektywną, która opiera się na zasadach teorii społecznego
uczenia się, która posługuje się technikami modyfikacji zachowania. Wśród celów
wspomnianego treningu wymienia się:
–– umiejętność postrzegania oraz rozumienia samego siebie oraz innych osób
w trakcie kontaktów międzyludzkich;
–– umiejętność rozwiązywania problemów oraz konfliktów międzyludzkich;
33
34

R. Poklek, Instytucjonalne i psychospołeczne aspekty więzienia, Kalisz 2010, s. 17-19.
Ibidem, s. 21.
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–– umiejętność komunikowania się, czyli wyrażania uczuć i myśli, uważnego
słuchania, a także wykorzystywania niewerbalnych aspektów komunikacji;
–– umiejętność proszenia o udzielenie pomocy;
–– umiejętność stawiania czoła wszelkim niepowodzeniom;
–– umiejętność radzenia sobie z ignorowaniem przez inne osoby oraz
z odrzuceniem;
–– zdolność do konstruktywnego wyrażania emocji35.
Grupowe treningi interpersonalne posiadają swoją strukturę i zbudowane są
z czterech czynności, a mianowicie z:
–– modelowania (ang. modeling), które polega na cierpliwym powtarzaniu
czynności, w której zakresie osadzony wykazuje deficyt;
–– odgrywania roli (ang. role-play), które polega na odgrywaniu umiejętności, jaka ćwiczona jest w treningowych warunkach podczas posiedzenia
grupy. Warto zauważyć, że w tym celu wykorzystuje się scenki oparte na
życiowych sytuacjach osadzonych. Scenki te mogą zostać nagrane kamerą,
a następnie pokazywane osadzonym w celu przeanalizowania przez nich
błędów, jakie zaobserwowali;
–– informacji zwrotnych (ang. performs feedback), czyli informacji, jakie
dostarczone zostają osadzonemu od uczestników grupy po każdym odegraniu
scenki. Dodać tutaj należy, iż informacje te dotyczą zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych aspektów zachowania oraz emocji, jakie wywołane
zostały przez konkretne zachowanie. Warto zauważyć, że informacje
zwrotne powinny dawać osadzonym wskazówki do ewentualnych możliwości poprawy niepożądanego zachowania;
–– przeniesienia efektów uczenia się podczas treningu (ang. transfer training),
które polega na wprowadzaniu czynności wyuczonych do codziennego
życia, a także ćwiczenia ich na co dzień36.
Mówiąc o metodach interpersonalno-korektywnych, zasadne jest wskazanie,
iż omawiane metody w swym działaniu wykorzystują również trening asertywności.
Skierowany jest on do osadzonych, odznaczających się niskim poczuciem własnej
wartości, które bardzo często maskują agresją lub zachowaniami uległymi w stosunku
do osób traktowanych jako przywódcy. W takim przypadku nieodzowne wydaje się
rozwijanie umiejętności bycia asertywnym u tych osób. Owe umiejętności są jednym
z ważniejszych elementów resocjalizacji, jakie występują w zakładach karnych. Trening
35
36

Kryminologia i kara kryminalna…, op. cit., s. 122.
K. Sawicka, Terapia w resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja, red. B. Urban, J. M. Stanik,
Warszawa 2007, s. 179.
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asertywności polega przede wszystkim na uczestnictwie w ćwiczeniach różnych
form zachowań, na przykład wyrażania oraz przyjmowania uczuć, potrzeb, próśb
oraz poglądów, a także uczeniu się reagowania na odmienne poglądy innych osób37.
Współcześnie w zakładach karnych cele resocjalizacyjne realizowane mogą
być dzięki kulturze rozumianej jako wszystko to, co stanowi wynik ludzkiego działania. Fakt ten powoduje, iż możemy mówić o metodach polityki penitencjarnej,
które bazują na kulturze. Wśród takich metod możemy wyszczególnić:
–– metody oparte na edukacji, pozwalające na uzupełnienie braków w wykształceniu i przygotowaniu do zawodu osadzonego, a tym samym zwiększające szanse
na znalezienie przez niego pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności;
–– metody oparte na zawodowej aktywizacji, wskazujące na fakt, iż każdy
osadzony powinien mieć zapewnioną pracę, która da mu poczucie tożsamości oraz umożliwi samorealizację i będzie stanowiła niezastąpiony
środek wychowawczy, pozwoli na zdyscyplinowanie osadzonego, nauczy
go systematyczności, obowiązkowości oraz szacunku;
–– metody oparte na artystycznej twórczości, pozwalające skazanemu na
rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, a także pomagające mu w kształtowaniu pożądanych zachowań i postaw;
–– metody oparte na sporcie i rekreacji, umożliwiające osadzonym wyładowanie nadmiaru energii, zaspokojenie potrzeby stymulacji, wyzwolenie
aktywności, a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań38.
Współcześnie człowiek bardzo często narażony jest na występowanie ekologicznych kryzysów. Refleksje dotyczące tego problemu dotyczą nie tylko osób,
które bezpośrednio zostały nim dotknięte, ale również każdego żyjącego człowieka
oraz wszelkich organizacji i instytucji, w tym także zakładów karnych. Kwestie
ekologiczne bowiem stanowią podstawę do zastosowania w procesie resocjalizacji
metody bazującej na ekologicznej aktywizacji, polegającej na pracy skazanych
z przyrodą oraz dbaniu o nią. Wskazane metody oddziaływania opierają się na
założeniu, iż urzeczywistnienie się człowieka w znacznym stopniu zależy nie tylko
od środowiska kulturowego, ale również od środowiska naturalnego.
We współczesnych zakładach karnych kwestia środowiska przyrodniczego
jest niebywale uboga, bowiem bardzo często ograniczana jest ona do obserwowania
drzew i zieleni zza okiennych krat. Więźniowie zatem nie posiadają realnej możliwości uwrażliwienia się na świat przyrody. Fakt ten powoduje, iż bardzo często
37
38

Ibidem, s. 180.
T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego,
Warszawa 2005, s. 193-197.
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środowisko naturalne traktują bardzo obojętnie. Nieprzyzwyczajeni do dbania
o piękno otaczającego ich świata są w stanie zdewastować wszystko, a nawet
dopuścić się do wyrządzania krzywdy zwierzętom. Konieczne zatem staje się
rozwijanie wrażliwości oraz ekologicznej świadomości u skazanych.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w niektórych współcześnie istniejących zakładach karnych zaobserwować możemy powstawanie kół przyrodniczych,
w których osadzeni mają możliwość odbycia zajęć edukacyjnych. Przykładem
takiego podejścia jest Zakład Karny w Grądkach Woniecko. Dodać przy tym należy,
że wspomniane koła przyrodnicze współpracują z ekologicznymi organizacjami,
pracownikami wyższych uczelni, którzy zajmują się ekologią i biologią, osobami,
które związane są zawodowo z ochroną przyrody i turystyką. Istnienie omawianych
kół pozwala skazanym nie tylko na relaks i edukację, ale również zachęca ich do
pracy na rzecz przyrody, na przykład wycinki i sadzenie drzew, porządkowanie
lasu, udział w akcji „Sprzątanie świata”39.
Zauważyć również należy, że w przypadku zakładów otwartych organizuje
się także wycieczki do urokliwych rejonów przyrody znajdujących się w okolicy
zakładu karnego, podczas których osadzeni mają bezpośredni kontakt z naturą,
a także mogą się zrelaksować na łonie przyrody.
Metoda bazująca na ekologicznej aktywizacji jest doskonałą alternatywą dla
aspołecznego spędzania wolnego czasu przez więźniów w chwili wyjścia z zakładu
karnego. Kontakt osadzonego z przyrodą pozwala bowiem na nabranie pewnego
dystansu do własnej sytuacji i samego siebie40.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w Norwegii41 powstał ekologiczny
zakład karny. Niewątpliwie jest to ogromna resocjalizacyjna inicjatywa, która oparta
jest na kontakcie osadzonych z naturą oraz na ochronie przyrody. Więźniowie
umieszczani są bowiem w zwykłych domach zasilanych bateriami słonecznymi. Ich
obowiązkiem jest przede wszystkim opieka nad zwierzętami, uprawianie pola bez
wykorzystania sztucznych nawozów oraz innych środków chemicznych, zbieranie
jagód, a także łowienie ryb i troska o własne wyżywienie. Wykorzystywanie tego
typu prac ma na celu nauczenie osadzonych samodzielności, odpowiedzialności
i szacunku do przyrody42.
39
40
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Kryminologia i kara kryminalna…, op. cit., s. 142.
Ibidem, s. 143.
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Omawiana metoda posiada również swoje odzwierciedlenie w polskich
zakładach karnych. Przykładem może być program „Czarna Owca”, realizowany
w Zakładzie Karnym w Wołowie. Wiodącym celem wskazanego programu jest
zdobycie przez osadzonych zawodowych kwalifikacji przy wykorzystaniu lokalnego
rynku pracy. Warto przy tym zauważyć, że rezultaty omawianego programu mają
również na celu wypracowanie nowej metody ochrony przyrody, jaką jest środek
resocjalizacji. Projekt ten polega przede wszystkim na współpracy osadzonych
z rolnikami, a tym samym pozwala im na nowo zbudować własny wizerunek
w lokalnym środowisku43.
Ostatnią z wyszczególnionych przez autora pracy metod polityki penitencjarnej
są metody relaksowo-korekcyjne. Ich wiodące cele to: rozwój samoświadomości,
wyciszenie wewnętrznych napięć oraz wzbudzenie refleksji nad osobistym działaniem przestępczym i samopoznanie. Omawiane metody opierają się na założeniu,
iż istnieje związek pomiędzy trzema czynnikami, a mianowicie: czynnościowym
stanem wegetatywnego układu nerwowego, napięciem psychicznym i napięciem
mięśni. Napięcie mięśni szkieletowych dowolnie można zmieniać. Fakt ten powoduje
możliwość wykorzystania mięśniowej relaksacji do osiągnięcia relaksacji psychicznej,
a tym samym wywarcia wpływu na funkcje narządów, które kierowane są przez
wegetatywny układ nerwowy. Sytuacja ta umożliwia stworzenie w psychoterapeutycznych i psychohigienicznych celach różnorodnych metod relaksacyjnych. Warto
przy tym zauważyć, że wykorzystując techniki relaksacyjne, nazywane również
technikami zmniejszania stanów napięcia mięśni i stanów mobilizacji organizmu,
każdy człowiek zdolny jest do przeciwdziałania wszelkim przeżyciom oraz reakcjom
związanym z napięciem poszczególnych grup mięśni jego organizmu. Wskazać
należy, iż źródłem tych napięć są przede wszystkim lęki oraz niepokoje, a także
niezaspokojone potrzeby psychiczne człowieka pobudzające go do realizacji pewnych zadań życiowych. Aby człowiek prawidłowo funkcjonował w otaczającym go
świecie, konieczne więc staje się uczenie relaksu oraz wprowadzania siebie w jego
stan. W tym miejscu warto zauważyć, iż relaksacja jest jedną z najpopularniejszych
form przygotowania osadzonych do innych psychoterapeutycznych oddziaływań
i jako psychokorekcyjna metoda stanowi doskonałe wsparcie resocjalizacyjne44.

43
44

Ibidem, s. 144.
A. Murzynowski, Aktualność idei resocjalizacji w zakładach karnych, [w:] Służba więzienna
wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, red. W. Ambroziak, P. Stępniak, Poznań–
Warszawa–Kalisz 2004, s. 73-76.
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Podsumowanie
Reasumując, podkreślić należy, że Służba Więzienna jest jedną z instytucji, które
odpowiedzialne są za wewnętrzne bezpieczeństwo państwa. Instytucja ta zajmuje
się wykonywaniem szeregu działań związanych przede wszystkim z resocjalizacją,
prewencją, retrybucją, odstraszaniem, izolowaniem sprawców oraz naprawianiem
szkód. Jej wiodące cele dotyczą kar oraz środków, które prowadzą do odebrania wolności. Zauważyć należy, że Służba Więzienna, jak każda instytucja, posiada własną
strukturę organizacyjną, na którą składają się głównie Organy Służby Więziennej
i jednostki organizacyjne Służby Więziennej, a podstawą prawną jej działania jest
przede wszystkim ustawa o służbie więziennej oraz Kodeks karny wykonawczy
i inne przepisy prawa penitencjarnego. Wskazać również należy, iż funkcjonowanie Służby Więziennej oparte jest na stosowaniu polityki penitencjarnej, czyli
wykorzystywaniu swoistego rodzaju umiejętności pozwalającej na sprawowanie
władzy w okresie wykonywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych przy
jednoczesnym wykorzystaniu środków i metod wychowawczych. Dodać przy tym
należy, iż wspomniana polityka penitencjarna zmierza do powrotu osadzonych na
wolność, skupiając się przy tym na ich resocjalizacji. Należy zauważyć, że szeroko
rozumiana polityka penitencjarna nie jest możliwa bez udziału funkcjonariuszy
Służby Więziennej. Nakłada ona zatem na nich określone obowiązki, dlatego
zasadny jest pogląd, w myśl którego funkcjonariusze Służby Więziennej muszą
posiadać określone kompetencje (wiedzę, umiejętności, osobowość), umożliwiające
osiąganie celów, jakie formułuje się pod kątem wymienianej polityki. Powyższe
wskazuje również na wielką rolę procesów zarządzania zasobami ludzkimi w SW,
poczynając od zatrudniania wartościowych ludzi oraz ich permanentnego doskonalenia w trakcie kariery zawodowej.
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Prison national policy – theoretical presentation
Abstract
A Prison Service is one of institutions responsible for ensuring of the internal security
you. This body is dealing with performing action including the rehabilitation, prevention,
retrybucję, scaring off and separating perpetrators and repairing the damage. Functioning
of the discussed Service is based on applying the policy prison, exploiting abilities enabling the administration during undergoing by prisoners a penalty of imprisonment, at the
simultaneous application of measures and education methods. The prison policy is aimed
at a correct return of persons sentenced to the freedom, at simultaneous concentrating the
attention to the widely understood rehabilitation.
Characterizing of the prison national policy as one of significant elements of assuring
safety you is a purpose of this study.
Keywords: prison policy, country, methods of applying the prison policy

213

Izabela Nowaczyk
ORCID: 0000-0002-7130-6686
Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie

Bariery występujące w procesie resocjalizacji więźniów –
wybrane aspekty
Streszczenie
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą barier, jakie występują w procesie resocjalizacji. Zidentyfikowano również resocjalizację jako złożony proces, wskazano
na cele resocjalizacji. Charakteryzuje także zasady resocjalizacji stanowiące nieodzowny
element prawidłowej resocjalizacji oraz przedstawiono problemy resocjalizacji uwzględniające zarówno osoby uczestniczące w procesie resocjalizacji wewnątrz zakładu karnego
oraz problemy występujące podczas izolacji w więzieniu, jak również utrudnienia powstałe
po odbyciu kary pozbawienia wolności.
Słowa kluczowe: resocjalizacja, przestępca, więzień, kara pozbawienia wolności, problemy
resocjalizacji

Wstęp
Każdy człowiek pragnie żyć w społeczeństwie wolnym od jakichkolwiek zagrożeń
i przestępstw. Niestety nie jest to łatwe, ponieważ współcześnie, wraz z rozwojem cywilizacyjnym i technologicznym, zaobserwować możemy występowanie
coraz to nowszych zjawisk kryminogennych, a tym samym zwiększenie się liczby
popełnianych przestępstw. Konieczne zatem staje się prowadzenie takich działań, które zmierzać będą do ukształtowania prawidłowej osobowości człowieka
w celu niepopełniania przez niego przestępstw, a także zmodyfikowania jego
zachowania – w przypadku, kiedy dopuścił się czynów zabronionych. Drugi ze
wskazanych przypadków związany jest z procesem resocjalizacji, obejmującym
różnorodne zabiegi, które mają na celu nie tylko przystosowanie się człowieka do
życia w społeczeństwie, ale także ukształtowanie u niego właściwych norm i wartości
społecznych oraz wyeliminowanie działań niepożądanych. Niestety okazuje się, iż
proces resocjalizacji, pomimo swojej konieczności, napotyka w swym działaniu
na wiele barier, które uniemożliwiają jego prawidłowe wdrożenie.
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Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie procesu resocjalizacji,
z jednoczesnym uwzględnieniem jej celów i zasad, a także przedstawienie barier,
jakie uniemożliwiają prawidłowe jego wdrożenie.

1. Identyfikacja resocjalizacji
Współcześnie zaobserwować możemy występowanie znacznej ilości definicji
pojęcia resocjalizacja. Wynika to z faktu, iż resocjalizacja jest terminem o szerokiej
denotacji stanowiącym przedmiot fascynacji nie tylko znawców, ale również całego
społeczeństwa. Resocjalizacja wpisuje się również w swoistego rodzaju koncepcję
zmierzającą do zapewnienia bezpieczeństwa i jego poprawy.
Podejmując się próby dokonania diagnozy terminologicznej, niezbędne staje
się wskazanie na dwa istniejące nurty definiowania pojęcia, a mianowicie:
–– współczesne definiowanie resocjalizacji, wskazujące, iż omawiane pojęcie jest
zespołem opiekuńczych, wychowawczych oraz terapeutycznych oddziaływań
wobec osób, które naruszają normy obyczajowe (narkomani, alkoholicy)
i prawne (przestępcy) w środowisku naturalnym bądź zamkniętym1,
–– nowoczesne definiowanie resocjalizacji, związane jest z konsekwencją zmian
zachodzących we współczesnych społeczeństwa. Elementem charakteryzującym to definiowanie jest próba dokonania zmiany w osobowości osoby
poddanej procesowi resocjalizacji, podejmowana w celu wyeliminowania
u tej osoby zachowań antyspołecznych, negatywnie oddziaływujących na
drugiego człowieka2.
W tym miejscu warto zauważyć, iż pojęcie resocjalizacji identyfikowane bywa
również na podstawie terminu correctional treatment, oznaczającego postępowanie
i leczenie wyrównawcze bądź korekcyjne3. Takie rozumowanie terminu resocjalizacja pozwala wielu znawcom literatury przedmiotu wskazywać, iż resocjalizacja
jest swoistego rodzaju terapią4. Dodać przy tym należy, iż wykorzystując tą
interpretację wskazywanego pojęcia, znawcy idą o krok dalej, stosując tym samym
wskazanie, iż resocjalizacja to terapia w różnorodnych jej odmianach. Znawcy,
definiując resocjalizację jako terapię, dodają bowiem do tego pojęcia przyrostki,
socjo-, psycho-, dramato-, arto- itp.5
1
2
3
4
5

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2005, s. 318-319.
P. Szczepaniak, Kara pozbawienia wolności a wychowanie, Kalisz–Warszawa 2003, s. 234.
M. Konopczyński, B. M. Nowak, Resocjalizacja ciągłość i zmiana, Warszawa 2008, s. 49.
Ibidem.
Ibidem.
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Przechodząc do dalszych rozważań związanych z identyfikacją resocjalizacji,
zauważyć należy, że znaczna ilość występujących współcześnie definicji omawianego pojęcia szczególny nacisk kładzie na rozwój pedagogiki resocjalizacyjnej jako
nauki. Jej fundamentalnym zadaniem jest bowiem przysposobienie wykolejonych
społecznie jednostek do pełnienia konstruktywnych ról społecznych oraz do harmonijnego współbrzmienia z samym sobą i z otoczeniem. Wskazując na naukowy
aspekt pedagogiki resocjalizacyjnej, podkreślić należy, iż jej pierwszoplanowym
zadaniem jest zbadanie i określenie przyczyn niedostosowania społecznego jednostek, inspirowanie ich do samowychowania, a także utrwalanie osiągniętych
rezultatów i neutralizacja niepożądanych cech osobowości6.
Wskazując na pedagogikę resocjalizacyjną zauważyć należy, iż dzieli się ona
na trzy działy, a mianowicie:
–– aksjologię wraz z teleologią, stanowiącą poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie: co osiągnąć oraz jakie cele zrealizować?,
–– teorię wychowania, dążącą do uzyskania odpowiedzi na pytanie: w jaki
sposób możemy osiągnąć zamierzony cel oraz jakie zależności przy tym
wykorzystać?,
–– metodykę wychowania, poszukującą odpowiedzi na pytanie: jakich Środków użyć, aby osiągnąć założone cele?7.
Koncentrując się na ostatecznym zdefiniowaniu pojęcia resocjalizacja, zauważyć należy, iż jest to swoistego rodzaju odmiana społecznej integracji, która polega
na powtórnej socjalizacji osób społecznie nieprzystosowanych lub zaburzonych
realizowana w warunkach otwartego lub zamkniętego środowiska8. Dodać przy tym
należy, że takie pojmowanie resocjalizacji obejmuje swym zasięgiem trzy funkcje:
–– opiekę, oznaczającą zaspokojenie potrzeb podopiecznych;
–– internalizację9 wartości i norm, które są akceptowane przez społeczeństwo,
czyli wychowanie;
–– terapię, oznaczającą leczenie dysfunkcji i zaburzeń podopiecznych10.
W tym miejscu szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż resocjalizacja
jest procesem zmian zachodzących w osobowości człowieka11. Stanowi ona pro6
7
8
9

10
11

O. Lipowski, Resocjalizacja, wyd. III, Warszawa 1987, s. 24.
Ibidem, s. 25-33.
H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 21-22.
Internalizacja, proces przyswajania oraz akceptacji przez człowieka postaw, poglądów oraz
norm, które pochodzą z zewnątrz i traktowane są jako obce, szerzej: https://encyklopedia.
pwn.pl/haslo/internalizacja;3915129.html [dostęp: 10.12.2020].
Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2006, s. 268.
Związane jest to z celem resocjalizacji, którym jest zlikwidowanie bądź znaczne zmniejszenie nieprzystosowania społecznego u osób, do których jest ona adresowana [przyp. autora].
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ces korekcyjny, podczas którego korygowana jest nieprawidłowo przebiegająca
socjalizacja12. Warto podkreślić, iż wskazany wcześniej charakter korekcyjny
resocjalizacji uznawany jest za najtrudniejszy współcześnie proces wychowawczy13.
Kontynuując dotychczasowe rozważania, warto wskazać, iż wiodącym celem
resocjalizacji jest dokonanie zmian w osobowości jednostki nieprzystosowanej
społecznie w celu jej społecznego przystosowania. Dodać przy tym należy, że
w ramach tak wskazanego celu znawcy literatury przedmiotu wyodrębniają również
cele, które różnią się stopniem efektywności (szczegółową charakterystykę celów
resocjalizacji, uwzględniającą zmiany oraz efekt zaprezentowano w tabeli 1), są to:
–– cel minimum, określający stan osobowościowy więźnia, umożliwiający
mu (po odbyciu kary pozbawienia wolności) takie funkcjonowanie w społeczeństwie, które nie będzie naruszało obowiązujących norm prawnych.
Efektem końcowym celu minimum jest zabezpieczenie przestępcy przed
recydywą14;
–– cel maksimum, z jednej strony ujmujący kwestie celu minimum (funkcjonowanie w społeczeństwie bez naruszania norm prawnych), jak również
rozszerzający jego zakres do respektowania istotnych dla społecznego
życia norm moralnych. Jego osiągnięcie nie tylko chroni jednostkę, która
odbyła karę pozbawienia wolności przed recydywą, ale także przed konfliktem z obowiązującymi normami moralnymi. Osiągnięcie omawianego
celu umożliwia człowiekowi skazanemu, który opuścił zakład karny,
ułożenie sobie życia w sposób zgodny z fundamentalnymi standardami
społecznymi. Efekt ten pozwala na osiągnięcie przez skazanego osobistego
sukcesu, ale jednocześnie pozwala na wzmocnienie i umocnienie postaw
prospołecznych. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że cel maksimum
umożliwia reintegrację i readaptację społeczną, a także utrudnia lub nawet
uniemożliwia wydostanie się jednostki z obszaru stygmatyzacji, który
odpowiada za recydywę15.

12
13

14

15

Proces ten nazywany jest także psychokorekcją [przyp. autora].
Z. Bartkowicz, Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach
resocjalizacyjnych, Lublin 1996, s. 13.
Recydywa, powrót tego samego sprawcy przestępstwa do przestępstwa, szerzej: https://kruczek.pl/recydywa-encyklopedia-prawa/ [dostęp: 11.12.2020].
M. Konopczyński, B. M. Nowak, Resocjalizacja ciągłość i zmiana, Warszawa 2008, s. 51-54.
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Tabela 1. Cele resocjalizacji

•
•
•
•
•
•
•

CELE RESOCJALIZACJI
GŁÓWNY CEL: ZMIANA W OSOBOWOŚCI
OD SPOŁECZNEGO NIEPRZYSTOSOWANIA DO SPOŁECZNEGO PRZYSTOSOWANIA
CEL MINIMUM
CEL MAKSIMUM
EFEKT
ZMIANY
EFEKT
ZMIANY
• umiejętność powstrzymywania się • szybka
nabycie umiejętności powstrzy• słaba,
readaptacja
od popełnienia przestępstw
mywania się od popełnienia
wolna
• trwała
przestępstw
readaptacja • przekonanie o bezsensowności
reintegracja
przestępczego zachowania
brak posiadania umiejętności
• znikoma
reintegracja • posiadanie umiejętności dotyczącej
dotyczącej respektowania norm
respektowania norm moralnych
moralnych
• zorganizowanie osobistego życia
unikanie kryminogennych sytuacji
w sposób wykluczający uczestnicmożliwość wchodzenia w kontwo w kryminogennych sytuacjach
flikty z drugim człowiekiem
• sporadyczne konflikty z drugim
występowanie zaburzeń zwiączłowiekiem (bądź ich brak)
zanych z życiem rodzinnym,
• określone cele życiowe
niestabilność życia osobistego
• utrzymywanie dystansu wobec
brak określonych celów życiowych
środków uzależniających
ucieczka w środki uzależniające

Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 22-23.

2. Zasady resocjalizacji
Rozważając kwestie dotyczące procesu resocjalizacji, konieczne staje się wskazanie, iż aby proces ten przyniósł wymierne efekty, niezbędne jest przestrzeganie
określonych zasad postępowania16.
W literaturze przedmiotu możemy spotkać szereg różnorodnych zasad resocjalizacji. Nie sposób jest wyszczególnić je wszystkie, dlatego też w niniejszym
artykule przedstawione zostaną tylko te, które zdaniem autora mają największe
znaczenie dla obranej tematyki.
Znawca literatury przedmiotu, W. Szczęsny, wyszczególnia trzy podstawowe
zasady resocjalizacji. Zalicza do nich:
–– zasadę redukcji, która zakłada, iż czynności, które zostały wyuczone przez
człowieka mogą zostać zmodyfikowane lub wyeliminowane w kierunku
przez niego pożądanym. Modyfikacja lub eliminacja tych czynności może
nastąpić również przy wykorzystaniu odpowiedniej osoby – wychowawcy
bądź nauczyciela poprzez stosowanie odpowiednich procedur, jakie odwołują
się do różnorodnych mechanizmów psychologicznych służących wzmacnianiu, wygaszaniu bądź zapominaniu reakcji wyuczonych. Omawiana zasada
umożliwia jednostce dokonanie redukcji bądź wyeliminowanie zachowań
16

B. Urban, J. M. Stanik, Resocjalizacja, Warszawa 2007, s. 237.
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niepożądanych oraz umożliwia wyuczenie się nowych zachowań – zgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa i adekwatnymi do funkcjonujących
norm moralnych. Dodać należy, iż w wychowaniu resocjalizującym wykorzystującym zasadę redukcji istotnym elementem jest prowadzenie działań
opiekuńczych, zmierzających do przywrócenia równowagi jednostki;
–– zasadę wszechstronnego i perspektywicznego opiekuństwa, która wskazuje
na konieczność wyznaczania lub wskazywania jednostkom możliwych
sposobów pozwalających im zaspokoić własne potrzeby. Zasada ta broni
więc indywidualnych interesów przestępców, a także jest regulatorem resocjalizującej działalności opiekuńczej. Warto przy tym nadmienić, iż treści tej
zasady są sprzeczne z założeniami systemu dyscyplinarno-izolacyjnego17;
–– zasadę traktowania penitencjarnego, wskazującą, że resocjalizacja powinna
być oparta na kontrolowaniu, a nie − jak się potocznie przyjmuje − na odwecie bądź karaniu. Zgodnie z tą zasadą kara stosowana powinna być tylko
w przypadkach uzasadnionych i musi być powiązana z reedukcją. Zasada
traktowania penitencjarnego zakłada, że kara, pomimo iż stanowi upoważnienie do swoistej kontroli nad protegowanym, uwzględnia również fakt, że
przestępcy są osobami potępianymi przez społeczeństwo, które się ich boi18.
Inny znawca, H. Machel, wskazuje na wyszczególnienie pięciu zasad w procesie resocjalizacji, do których zalicza:
–– zasadę wyboru, polegającą na tworzeniu takich warunków, gdzie więzień
będzie w stanie sam zdecydować o swoim zachowaniu. W myśl tej zasady
konieczne jest wskazanie osadzonemu kilku wariantów wyboru możliwych
zachowań, spośród których on sam podejmie decyzję, który wariant jest
najlepszy. Zasada ta odniesie rezultat w momencie, kiedy więzień będzie
również ponosił konsekwencje dokonanych wyborów (tych niewłaściwych),
a tym samym stanie się odpowiedzialny za swoje decyzje i czyny;
–– zasadę indywidualizacji, która pozwala na określenie sposobów traktowania
więźnia (wymagania, oczekiwania, zastosowane środki wychowawcze)
w odniesieniu do jego indywidualnych właściwości, na przykład zainteresowań, wykształcenia, poziomu demoralizacji, możliwości fizycznych;
17

18

System dyscyplinarno-izolacyjny, system polegający na całkowitym podporządkowaniu się
jednostek narzuconemu rygorowi dyscypliny, a także na izolowaniu ich od wpływu czynników zewnętrznych. Jego istotą jest stosowanie kary, traktowanej jako najskuteczniejszy
środek wychowania resocjalizacyjnego, szerzej: http://zanotowane.pl/20/4727/system, dyscyplinarno,izolacyjny,metodyka.php [dostęp: 11.12.2020].
W. W. Szczęsny, Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki,
Warszawa 2003, s. 23.
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–– zasadę tworzenia środowiska wychowawczego, opierającą się na prawidłowym rozmieszczaniu osadzonych w celach, oddziałach bądź grupach
zajęciowych. Przez prawidłowe rozmieszczenie należy tutaj rozumieć takie
ulokowanie więźniów, aby nie nastąpiła wzajemna demoralizacja, a tym
samym zbudowane zostało w miarę jednorodne środowisko społeczne,
które pozwoli na łatwiejsze oddziaływanie na osadzonych;
–– zasadę instancji obiektywnych, która odwołuje się do: obowiązujących
norm oraz wartości o charakterze społecznym, takich jak na przykład
zainteresowanie rodziny więźnia poprawą jego zachowania;
–– zasadę właściwego stosunku do więźnia, uwzględniającą poszanowanie
godności osobistej osadzonego oraz jego należyte traktowanie. Zasada ta
pozwala na wytworzenie kontaktu z więźniem opartego na partnerstwie
oraz wspierającego autorytet osoby realizującej proces resocjalizacji19.
Rozważając zagadnienia dotyczące zasad resocjalizacji, warto wskazać na
zasady wyszczególnione przez K. Pospieszyła, a mianowicie:
–– zasadę psychodynamiczną, wskazującą na występowanie zależności pomiędzy
zaburzeniami zachodzącymi w stosunkach interpersonalnych oraz zaburzeniami osobowości i równowagi. Zasada ta zakłada, iż zaburzenia występujące
w stosunkach interpersonalnych generują występowanie zaburzeń osobowościowych (związanych przede wszystkim z niezaspokojeniem potrzeb
psychicznych) oraz zaburzeń równowagi emocjonalnych procesów. W myśl
tej zasady resocjalizacja polegać powinna na zwracaniu szczególnej uwagi na
potrzeby emocjonalne i osobowościowe drugiego człowieka, których zaspokojenie będzie prowadziło do właściwego rozwoju i dojrzałości społecznej;
–– zasadę strategii modyfikacji zachowania, która zakłada, iż wszystkie
zachowania, zarówno te dobre, jak i te złe są wyuczone. Zgodnie z założeniami tej zasady poprawa zachowań nieodpowiednich polegać musi na
ewolucji wzmocnień. Oznacza to, iż konieczne jest nagradzanie zachowań
pozytywnych oraz karanie zachowań negatywnych. Działanie to ma na
celu zmianę w zachowaniu osadzonego, opartą na propagowaniu nagród
za prawidłowe zachowanie, a tym samym zniechęcaniu do podejmowania
złych zachowań poprzez stosowanie kar20.
W tym miejscu szczególną uwagę należy zwrócić na zasady resocjalizacji
według filozofii penitencjarnej W. Rentzmana, która wyszczególnia:
19
20

H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 276.
K. Pospieszyl, Resocjalizacja teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań,
Warszawa 1998, s. 12-13.
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–– zasadę normalności, nakłaniającą osadzonych do naśladowania życia
w zakładzie karnym i przenoszenia do życia w społeczeństwie. Naśladownictwo to powinno obejmować przede wszystkim następujące elementy:
organizację życia, poprawne stosunki interpersonalne, umiejętność niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi, przestrzeganie obowiązującego prawa,
zasad i norm społecznych , aktywne uczestnictwo w życiu organizacji
społecznych, możliwość komunikowania się z otoczeniem bliższym i dalszym (rodzina, znajomi) itp.;
–– zasadę otwartości, której celem jest neutralizacja negatywnych reperkusji
zjawisk, takich jak na przykład wzajemna demoralizacja, deprywacja czy
prizonizacja21. Zasada otwartości wskazuje, iż występowanie wskazanych
zjawisk negatywnych sprzyja eskalacji agresji, a tym samym nie służy
procesowi resocjalizacji;
–– zasadę odpowiedzialności, propagująca myśl „polegaj na sobie samym”.
Zgodnie z zasadą odpowiedzialności osadzony sam ponosi konsekwencje
własnego zachowania, to on uczy się odpowiedzialności za siebie. Doskonałym tego przykładem jest niesubordynacja osadzonego, związana głównie
z nieuzasadnioną absencją więzienną (brak powrotu z przepustki), której
efektem jest utrata otwartości, a w konsekwencji umieszczenie więźnia
w zakładzie zamkniętym22.
Problematyka dotycząca zasad resocjalizacji wymusza na autorze wskazanie
zasad wyszczególnionych przez O. Lipkowskiego, a mianowicie:
–– zasadę pomocy, wskazującą na konieczność udzielenia pomocy więźniom,
którzy identyfikowani są jako osoby wykolejone społecznie i nie mogące
samodzielnie dokonać zmiany w swoim zachowaniu. Pomoc wynikająca
z realizacji tej zasady może polegać przede wszystkim na podejmowaniu
takich działań, które będą dążyły do zniwelowania złego zachowania,
a także kontrolowaniu osadzonego i mobilizowaniu jej do zmian;
–– zasadę akceptowania, zmierzającej do wytworzenia emocjonalnej więzi pomiędzy osobą odpowiedzialną za realizację procesu resocjalizacji a więźniem;
–– zasadę indywidualizacji, wskazującą na indywidualne podejście do każdego
osadzonego, uwzględniające jego potrzeby;

21

22

Prizonizacja, proces zdarzeń psychofizycznych zachodzących w zakładzie karnym, to asymilacja norm i wzorców podkulturowych zachowań, szerzej: https://niedostosowani.pl/
prizonizacja-czyli-adaptacja-do-warunkow-izolacji-penitencjarne/ [dostęp: 11.12.2020].
H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 276.
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–– zasadę współpracy ze środowiskiem, podkreślającą, iż taka współpraca
pozytywnie wpływa na przystosowanie więźnia do odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie;
–– zasadę kształcenia planu życiowego, opierającą się na przygotowywaniu
planu działania oraz wytyczeniu sobie planu życiowego23.
Konkludując dotychczasowe rozważania, zauważyć należy, iż współcześnie
występuje szereg różnorodnych zasad resocjalizacji, uwzględniających różne
aspekty. Zasady te odwołują się nie tylko do zachowania się więźniów, ale również
do sfery świadomościowej oraz kontaktów interpersonalnych. Istotne znaczenie
w kwestii zasad resocjalizacji ma fakt, iż wiodącym zadaniem wskazanych zasad
jest prawidłowa realizacja procesu resocjalizacji oraz właściwe funkcjonowanie
więźnia po odbyciu kary pozbawienia wolności.

3. Problemy resocjalizacji
3.1. Personel więzienny oraz osadzeni przebywający w zakładach karnych
Zakład karny jest instytucją, w której grupa osób odbywających karę pozbawienia
wolności wraz z funkcjonariuszami tworzą specyficzny świat. To miejsce, w którym
społeczność więzienna jest „skazana” na siebie przez 24 godziny na dobę. Pracowników personelu więziennego można porównać do więźniów, gdyż tak samo jak
więźniowie, są hermetyzowani od świata zewnętrznego, ponadto spędzają w zakładzie karnym więcej życia niż większość osób przez nich dozorowanych. Z tą tylko
różnicą, że owe zbiorowości przyszły do więzienia z krańcowo innych przyczyn.
Skazany przebywa w zakładzie, gdyż tak postanowił sąd, a personel, ponieważ
zdecydował się tam pracować. Więzień tkwi w zakładzie karnym z przymusu,
natomiast funkcjonariusz z własnej, nieprzymuszonej woli. Przymus i swoboda
w podejmowaniu działania z natury rzeczy się wykluczają. Zależność ta w pełni
odzwierciedla atmosferę panującą wśród społeczności więziennej24.
Można stwierdzić, iż kilkusetosobowa populacja przebywająca w więzieniu
tworzy swoistego rodzaju system społeczny o złożonej strukturze, w której elementy formalnego układu przeplatają się w sposób skomplikowany z elementami
nieformalnych układów25. Oskarżony w zakładzie karnym doświadcza wpływu
23
24

25

https://prezi.com/sxive8u5k57f/zasady-wychowania-resocjalizujacego/ [dostęp: 28.12.2019].
S. Przybyliński, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistość penitencjarna,
Kraków 2007, s. 170.
B. Hołyst, Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, Warszawa 1984, s. 47.
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dwóch biegunowo innych procesów decyzyjnych. Systemy te można nazwać
jako personel-podkultura. Na tych pierwszych spoczywa zadanie wykonywania
względem więźniów różnych funkcji poprawczych, resocjalizacyjnych. Natomiast
więzień zakładu karnego jest zmuszony stosować się do wymogów personelu, czyli
prawnie usankcjonowanego systemu decyzyjnego. Drugim systemem, mającym
istotny wpływ na funkcjonowanie skazanych, jest zjawisko podkultury więziennej
– nieformalne, tworzone z oddolnych inicjatyw, które dzieli skazanych na lepszych
i gorszych. Powoduje to, że skazany nie może być tolerowany z obiektywnych
względów przez personel zakładu karnego. Podkultura więzienna ma znaczący
wpływ na życie w więzieniu. Dla osadzonych niegrypsujących grupy nieformalne
stanowią jawną przeszkodę w więziennym bytowaniu. Dla grypsujących natomiast
ich grupa jest oazą bezpieczeństwa, siły i akceptacji. Stanowi sposób na rozwiązywanie życiowych problemów w środowisku więziennym26. Są to grupy nieformalne,
które funkcjonują w obrębie jednostki penitencjarnej i dezorganizują w istotny
sposób proces psychokorekty, a tym samym zaburzają atmosferę w więzieniu.
Warto zauważyć, że grupy grypsujących i niegrypsujących nie są jedynymi
zespołami tworzącymi pozaformalną stratyfikację więźniów, gdyż obok nich
funkcjonują jeszcze poszkodowani oraz „cwaniaki”. Każda z tych grup posiada
inne zasady i cele grupowe, przepierające inną pozycję w drugim życiu więzienia.
Lokując pierwsze trzy wymienione powyżej grupy, biorąc pod uwagę ich znaczenie
dla życia więziennego, należy stwierdzić, że grypsujący to I liga, niegrypsujący −
II liga, a poszkodowani i cwaniaki − III liga. Zasady grypsujących nakazują i niejako wymuszają eksploatację osadzonych spoza swojej grupy. Dozwolone są różne
formy przemocy w odniesieniu do cwaniaków, na przykład zmuszanie do robienia
rozmaitych, fantazyjnych czynności, znęcanie się cielesne, psychiczne, bicie, okradanie i inne niedozwolone czynności, nazywane często gierkami więziennymi27.
Skazany w takim systemie ugrupowań znajduje się w układzie bez wyjścia.
Z jednej strony występują wymagania regulaminu więziennego stosowanego
przez personel, z drugiej natomiast wymagania regulaminu wyselekcjonowanego
przez podkulturę tak zwanego drugiego życia. Należy dodać, że obydwa systemy
decyzyjne są w opozycji. Skazany, tkwiąc w nieustającym konflikcie i nacisku,
zadaje sobie pytanie, czy być człowiekiem grypsującym i mieć poczucie bezpieczeństwa, czy może żyć poza I ligą, ponosząc wszelkie konsekwencje stania po
stronie personelu. Takie różnorodne podejście może wywoływać u osób skazanych reakcje destruktywne wpływające zarówno na ich kondycję psychofizyczną,
jak i na podatność resocjalizacyjną.
26
27

S. Przybyliński, Podkultura więzienna – wielowymiarowość…, op. cit., s. 171.
F. Kozaczuk, Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Rzeszów 2009, s. 251.

224

Bariery występujące w procesie resocjalizacji…

Czynnikiem wpływającym negatywnie na proces efektywnej resocjalizacji
są relacje pomiędzy funkcjonariuszami i skazanymi. Wynika z tego, że obydwie
grupy, czyli więźniowie i personel, łączą relacje podrzędności. Skoro służba więzienna posiada władzę nad skazanymi, to pełni funkcję przełożonych w stosunku
do więźniów – podwładnych28. Zdaniem B. Hołysta zaobserwować można na
tym polu konflikt, gdyż podporządkowanie jednej grupie drugiej ma charakter
przymusu. Taka przeciwstawność pozycji może wywoływać u skazanych niejako
automatycznie negatywną postawę w stosunku do personelu i zarazem stworzyć
barierę, która uniemożliwić może prowadzenie działań wychowawczych29.
Rozważając dalej zagadnienia, warto zwrócić uwagę na zasady funkcjonowania
społeczności więziennej przedstawione przez M. Kosewskiego, który wyróżnił:
–– zasadę przemocy i zasadę eksploatacji, które dotyczą społecznego funkcjonowania jednostki w więzieniu;
–– zasadę względnej solidarności i zasadę status quo, odnoszące się do tworzenia interakcji między nieformalną organizacją więźniów a formalną
organizacją funkcjonariuszy więzienia.
Zasada przemocy wyznacza stosunki dominacji między więźniami a funkcjonariuszami. W myśl tej zasady skazani z doświadczeniem więziennym unikają
konfliktów z personelem, ale stosują przemoc wobec innych skazanych, co określa
miejsce i pozycję agresora w grupie. Zasada eksploatacji twierdzi, że silniejszy
więzień dopuszcza się eksploatacji, na przykład materialnej słabszego w zamian za
ochronę i pomoc przy jakimś zagrożeniu z zewnątrz. Zasady te określają stosunki
interpersonalne między więźniami. Zasada względnej solidarności polega na oporze
i przeciwstawieniu się obu grup, czyli skazanych i personelu. Im większe zagrożenie stwarzane przez jedną ze stron, tym większa solidarność drugiej społeczności.
Zasada status guo polega na postrzeganiu wyznaczonych granic obu grup. Niewchodzenie sobie w drogę skutkowało będzie utrzymaniem równowagi wewnętrznej30.
Przyczyny przebywania w zakładzie karnym i sprzeczności interesów powodują,
że z zasadniczych względów grupy skazanych i funkcjonariuszy nie mogą się darzyć
sympatią. Zasady te określają stosunki interpersonalne między funkcjonariuszami.
Znawca literatury przedmiotu, P. Moczydłowski, przedstawił warianty stosunków pomiędzy więźniami a personelem, do których zaliczył:
–– wrogość, mającą swoje źródło we frustracji powodowanej dolegliwościami więźnia, a z drugiej strony będącą wyrazem obrony przed agresją
funkcjonariuszy;
28
29
30

Ibidem, s. 172.
Ibidem, s. 32.
M. Kosewski, Agresywni Przestępcy, Warszawa 1977, s. 244-268.
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–– symbiozę polegającą na tym, że między osobami społecznie wykolejonymi
a personelem dochodzi do cichego porozumienia, administracja popiera
przywódcę podkultury, który utrzymuje w zamian porządek w więzieniu;
–– paralelizm, który mówi, że organizacja skazanych realizuje podobne cele
jak grupy przestępcze na wolności z tą różnicą, że skazani mają utrudnione
zadania z powodu wyodrębnienia od społeczności31.
P. Moczydłowski zwraca uwagę nie tylko na antagonistyczne czy symbiotyczne
relacje pomiędzy skazanymi a personelem. Mówi również o paralelizmie więziennego funkcjonowania32. Bowiem dwa światy społeczności więziennych ingerują
w swoje życie na każdym kroku. Ich wartości i sprzeczne cele nie pozwalają im
spostrzegać się w sposób pozytywny. Jednak stwierdzić trzeba, że jawna wrogość
i sytuacja otwartego konfliktu nie są już dominujące.
Unormowane prawa zawarte między innymi w Kodeksie karnym wykonawczym
z dnia 6 czerwca 1997 roku, Regułach Minimalnych ONZ z 1955 roku nakładają
na personel obowiązki takie jak na przykład podmiotowe traktowanie skazanych
oraz humanitarne postępowanie z więźniami. Zmiany w praktyce karnej znalazły
swoje odzwierciedlenie w relacjach i stosunkach interpersonalnych pomiędzy
więźniami a funkcjonariuszami. Pozytywnym skutkiem wprowadzenia przepisów
prawnych jest zmiana podejścia osób skazanych na karę pozbawienia wolności do
administracji z nastawienia wrogiego do przynajmniej obojętnego. Należy również
zaakcentować, że każde więzienie wypełnione jest swoistą polityką penitencjarną.
To, co wydaje się za neutralne w jednym zakładzie, w drugim może nie mieć miejsca, a wręcz przeciwnie może należeć do sytuacji marginalnych. Analogicznie jest
z nastrojem i relacjami interpersonalnymi funkcjonariusz – skazany33.
Kolejnym źródłem barier dla resocjalizacji jest tak zwany syndrom wypalenia
zawodowego funkcjonariuszy więziennych. Wypalanie kojarzy się nam z gasnącym
ogniem. Ognisko się spala, a pozostaje tylko popiół. Podobnie się dzieje z personelem
pracującym w więzieniu. Osoby, których praca polega na nieustannym kontakcie
z innymi, zaczynają pełne energii i woli pomagania aż tracą siły, wyczerpują to,
co mogli dać następnym skazanym. Wypalanie zawodowe jest wynikiem chronicznego
przeciążenia. Zasoby pomagające zostają wyczerpane przez nieustanne żądania innych34.
Następnym elementem utrudniającym proces resocjalizacji jest występowanie patologii instytucji więziennej. Patologia ta jest jednym ze zjawisk patologii
31
32
33
34

P. Moczydłowski, Drugie życie więźnia, Warszawa 1991, s. 100-101.
Ibidem, s. 101.
Ibidem, s. 175-176.
H. Machel, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce w poszukiwaniu skuteczności,
Gdańsk 2006, s. 342.
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społecznej. Zagadnienia patologii instytucji przedstawił jako pierwszy w literaturze
polskiej A. Podgórecki. Autor ten, rozpatrując zjawiska patologiczne w działaniu
instytucji, przedstawił dysfunkcjonalność zewnętrzną i wewnętrzną. Pierwszą ustala
się na podstawie adekwatności istniejących środków instytucjonalnych i organizacyjnych w stosunku do przyjętych celów instytucji. Druga dysfunkcjonalność
ma niezwykle złożony charakter. Podgórecki wyróżnia dziesięć podstawowych
wskaźników tej dysfunkcjonalności:
–– przyrosty więzi nieformalnych, które mogą w sprzyjających warunkach
przekształcić się w zgromadzenia (grupy) mafijne;
–– niedorozwój więzi formalnej;
–– wadliwość systemu selekcji i awansu ze szczególnym przypadkiem braku
kompetencji zwierzchników;
–– wadliwość obiegu informacji;
–– nieadekwatność sposobu zarządzania;
–– rytualizm;
–– formalizm;
–– wadliwość rozkładu proporcji gratyfikacji i sankcji karzących;
–– rozwijanie w ramach danej instytucji motywacji niezgodnych z celami
tej instytucji, a szczególnym przypadku traktującymi tę instytucję jako
instrumentalny środek do realizacji celów pozainstytucjonalnych;
–– przekonanie o malej społecznej wadze lub nawet społecznej szkodliwości
celów instytucji35.
Wyżej wymienione wskaźniki mogą mieć zastosowanie do Służby Więziennej
jako instytucji. Mogą zatem dotyczyć personelu więziennego. Warto zwrócić uwagę
na pewną osobliwość warunków więziennych. P. G. Zimbardo, po swoim głośnym
eksperymencie ze studentami pozorującymi strażników więziennych z jednej strony
i więźniów z drugiej, doszedł do interesującej konkluzji. Wywnioskował, że to, co
dzieje się w instytucjach zamkniętych nie jest rezultatem mentalności dozorców czy
też negatywnej selekcji osób dobieranych na stanowiska dozorców, administratorów
czy negatywnej podkultury więźniów. Eksperyment ten ujawnił bowiem, że nie tyle
źli ludzie są źródłem złych zachowań, ale pewne instytucje, pewne organizacyjne
konstrukcje społeczne przez swoją strukturę oraz rozlokowanie pozycji i ról mogą
indukować zachowania społecznie negatywne.
Zdaniem A. Podgóreckiego, który opisał eksperyment Zimbarda, można się
pokusić o pewną generalizację. Otóż pozycja społeczna i role społeczne, wtedy kiedy
są oderwane od własnych konsekwencji (gdy są pozbawione stałego sprzężenia
35

A. Podgórecki, Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976, s. 188.
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zwrotnego, które jest tak istotne w małych grupach, gdzie ludzie stykają się bezustannie i ciągle nawzajem się kontrolują), mogą podlegać bardzo łatwo patologicznym
wykoślawieniom. Autor wyróżnia dwie orientacje etyczne. Pierwsza ma charakter
indywidualistyczny, a druga społeczny. Orientacja indywidualistyczna dotyczy postaci
wewnętrznej człowieka, na przykład ocenianej osoby, ocenianego pracownika. Rozumieć przez to należy ocenianie społecznego zachowania ludzi na podstawie norm
stosowanych do innych osób traktowanych jako elementy małych grup społecznych.
Zasadniczą cechą etycznej orientacji społecznej nie jest ocena osobistych cech danej
jednostki, jej wad lub zalet moralnych, lecz to, jaki ciąg skutków dana jednostka
zajmująca określoną pozycję społeczną, stanowisko służbowe, wywołuje swym
postępowaniem. Wniosek, jaki wyprowadził ze swojego eksperymentu Zimardo,
sugeruje, iż w takiej instytucji, jak więzienie, nie tylko ze względu na mniej dostępną
kontrolę społeczną łatwiej niż w innych instytucjach otwartych o dewiację patologiczne.
Sprzyja temu fakt, iż więzienie jest instytucją totalną. Instytucja totalna wywiera taki
wpływ zarówno na społeczność więźniów, jak na społeczność personelu. Nietrudno
w nim zatem zaklasyfikować w kategoriach patologii społecznej36.

3.2. Utrudnienia powstałe po odbyciu kary pozbawienia wolności
Pierwszoplanowym czynnikiem utrudniającym adaptację więźniów w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności jest polityka karna. Celem wskazanej
polityki jest dostosowanie kary do rodzaju oraz okoliczności popełnienia przestępstwa, a także osobowości sprawcy w taki sposób, aby kara ta przyczyniła się do
zrealizowania zadania ochrony społeczeństwa, a tym samym stanowiła gwarancję
powrotu osadzonego do życia w społeczeństwie37.
Istotnym staje się postawienie pytania: W jaki sposób przygotować skazanego
do życia w społeczeństwie? Warto zauważyć tutaj, iż unormowania prawne precyzują
cele oraz dyrektywy wykonywania odizolowania więźnia, nie wprowadzają jednak one
szczegółowych rozwiązań niezbędnych do realizacji założonych celów. Tym samym
występuje rozbieżność pomiędzy modelem normatywnym i praktyką resocjalizacyjną38.
Znaczącym elementem w kwestii przygotowania skazanego do życia w społeczeństwie jest również podjęcie decyzji związanej z dalszym jego funkcjonowaniem
po opuszczeniu zakładu karnego (miejsce zamieszkania, plany na przyszłość, podjęcie zatrudnienia itp.). Współcześnie istnieje bowiem szereg negatywnych zjawisk
36
37
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i czynników dotykających często osoby, które ukończyły odbywanie kary pozbawienia
wolności. Ważnym jest więc odpowiednie dokonywanie przyszłościowych wyborów
związanych z adaptacją osadzonego po wyjściu z zakładu karnego w środowisku.
Wspomniane wcześniej negatywne zjawiska wymuszają na autorze zaprezentowanie wybranych z nich.
Warto wskazać, iż zjawiskiem znacząco utrudniającym poprawną readaptację
w społeczeństwie jest bezdomność. Wyniki badań wskazują, że znaczna liczba osób
po wyjściu z więzienia pozbawiona jest dachu nad głową (ok. 33%)39. Przyczyn
takiego stanu jest wiele. Przykładowo może to być odrzucenie przez najbliższych,
brak akceptacji społeczeństwa, obawa przed recydywą. Warto jednak podkreślić,
iż wspomniana bezdomność może być również efektem uzależnień, złego stanu
zdrowia fizycznego, braku wykształcenia oraz bezrobocia. Dodać przy tym należy,
że osoby bezdomne często żyją w ciężkich warunkach bytowych, które nie pozwalają im na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Dotyka ich również osamotnienie,
poczucie braku własnej wartości, poczucie krzywdy. Wszystko to prowadzi do
fizycznej oraz psychicznej izolacji od społeczeństwa40.
Innym, wspomnianym już zjawiskiem, dotykającym osoby po odbyciu kary
pozbawienia wolności jest bezrobocie. Osoby, które opuszczają zakład karny, często
borykają się z problemem znalezienia zatrudnienia. Wpływ na taką sytuację ma nie
tylko polityka państwa, ale także nieufność potencjalnych pracodawców do byłych
skazanych. Warto nadmienić, że bezrobocie prowadzi do szeregu negatywnych skutków: zwiększa niezadowolenie, wzbudza poczucie niskiej wartości, izoluje, osłabia
aktywność fizyczną i psychiczną. Może również utrudniać przystosowanie się do życia
w społeczeństwie, a co więcej może się przyczynić do powrotu na drogę przestępczą.
Przystosowanie się do nowych warunków funkcjonowania byłemu więźniowi
utrudnia także brak odpowiedniej sieci wsparcia. Trudność w jej stworzeniu wynika
przede wszystkim z braku zaufania i z problemu związanego z nieumiejętnością
nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Taka sytuacja może prowadzić do całkowitego wycofania się byłego skazanego z kontaktów interpersonalnych41.
Następnym czynnikiem, który utrudnia społeczną readaptację skazanego, jest
fakt przebywania w izolacji więziennej. Bodźcami wzmagającymi problem readaptacji skazanego są tu skutki wypływające z izolacji więziennej. Skazany często nie
potrafi bowiem myśleć perspektywicznie, co sprawia, iż traci on orientację celów
życiowych. Pobytowi w zakładzie karnym towarzyszy często wzrost negatywnych
39
40
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T. Szymanowski, Powrót skazanych do społeczeństwa, Warszawa 1989, s. 164.
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stanów emocjonalnych występujących w postaci złego samopoczucia, impulsywności,
napięcia psychicznego, lęku oraz trwałego przygnębienia. Dodatkowo długotrwałe
niezaspokojenie własnych potrzeb prowadzi do niechęci, apatii, bierności. Pobyt
w zakładzie karnym stawia więc człowieka przed koniecznością zaadaptowania się
do nowych warunków, odmiennych od tych, w jakich żył on na wolności. Znawcy
literatury przedmiotu wskazują, że fakty te sprawiają, iż osadzeni doświadczają
czterech specyficznych procesów, do których zaliczają:
–– stygmatyzację, która związana jest z utratą statusu pełnoprawnego, normalnego obywatela, a tym samym przypisywaniem osobie etykiety przestępcy;
–– standaryzację, oznaczającą postrzeganie wszystkich skazanych według
jednego określonego standardu;
–– depersonalizację, polegającą na zmianie w postrzeganiu samego siebie
i zawierzaniu własnych planów życiowych i osobistych na nieokreśloną
przyszłość innym osobom
–– prizonizację, oznaczającą nadmierne przystosowanie się więźnia do norm,
wartości i warunków, jakie obowiązują w więzieniu42.
Czynnikiem uniemożliwiającym prawidłową readaptację skazanych jest również
poczucie odrzucenia społecznego. Istotnym skutkiem wskazanego odrzucenia są
negatywne emocje, które w długiej perspektywie czasowej stanowią samodzielny
czynnik motywacyjny, kształtujący kontakty więźnia z otoczeniem. To poczucie
odmienności sprawia, iż były skazany poszukuje środowiska, w którym może
liczyć na akceptację. Niestety często okazuje się, że takim środowiskiem może
być świat przestępczy43.
Istotnym elementem w późniejszej readaptacji więźnia jest także fakt ich wcześniejszej przynależności do podkultury przestępczej. Skazani z tej grupy cechują
się wysokim stopniem identyfikacji z wartościami oraz normami podkulturowymi.
Z tego względu w ich zachowaniu występuje znaczne nasilenie różnorakich form
agresywności: agresja, brutalność, znęcanie się, samouszkodzenia. Dodać należy,
iż z takimi nawykami i sposobami zachowania ciężko jest ponownie odnaleźć się
w środowisku społecznym44.
Warto nadmienić, iż sam fakt długoletniej izolacji więziennej wywiera negatywny wpływ na przystosowanie się osadzonego do warunków życia na wolności.
Związane jest to zarówno ze znaczną degradacją osobowości oraz zerwaną więzią
42
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pomiędzy społeczeństwem. Wynika to z faktu, iż wraz z wysokością orzeczonej
sankcji izolacyjnej wobec oskarżonego zmniejsza się jego entuzjazm oraz przekonanie o posiadaniu celów życiowych, a tym samym nasila się poczucie niezdolności
do samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania własnym życiem45.

Podsumowanie
Reasumując zauważyć należy, iż resocjalizacja jest pojęciem niezwykle istotnym
we współczesnym świecie. Jej wiodącym zadaniem jest bowiem dokonanie zmian
w osobowości jednostki nieprzystosowanej społecznie w celu jej społecznego
przystosowania. Można więc rzecz, iż proces resocjalizacji więźniów jest przysposobieniem ich do pełnienia konstruktywnych ról społecznych oraz do harmonijnego
współbrzmienia z samym sobą i z otoczeniem. Proces ten obejmuje swym zasięgiem
szereg różnorodnych działań, wykonywanych zgodnie z przyjętymi zasadami.
Współcześnie wskazuje się na istnienie wielu różnych zasad resocjalizacji, które
w większym lub mniejszym stopniu odwołują się do zachowania się więźniów,
ale również do sfery świadomościowej oraz kontaktów interpersonalnych. Istotne
znaczenie ma tutaj jednak fakt, iż funkcjonowanie tych zasad umożliwia prawidłową
realizację procesu resocjalizacji. Okazuje się jednak, iż w procesie resocjalizacji
dostrzec możemy wiele różnorodnych barier, negatywnie na niego wpływających. Bariery te występują zarówno w samym zakładzie karnym, jak i poza nim.
Za najbardziej znaczące z nich uznaje się: wypalenie zawodowe funkcjonariuszy
więziennych, brak motywacji do zmiany obecnego życia więźniów, istnienie podkultur więziennych, politykę karną, bezdomność, bezrobocie, poczucie odrzucenia
społecznego, zatracenie więzi ze społeczeństwem. W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu resocjalizacji konieczne staje się prowadzenie takich działań,
które wyeliminują występujące bariery.
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Barriers appearing in the process of the rehabilitation – selected aspects
Abstract
The article is showing issues concerning barriers which are appearing in the process
of the rehabilitation. He is identifying the rehabilitation, as the complex process, is pointing
for the purposes of the rehabilitation. He is describing also principles of the rehabilitation,
constituting the indispensable element of the correct rehabilitation as well as is presenting
problems of the rehabilitation penalties of imprisonment taking into account both persons
participating in the process of the rehabilitation inside the penitentiary and problems
appearing during the isolation in prison, and impediments incurred after undergoing.
Keywords: rehabilitation, criminal, prisoner, a penalty of imprisonment, problems of the
rehabilitation
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Rozdział 5.
Bezpieczeństwo człowieka
w świetle przepisów prawnych

Kornela Oblińska1
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Rola Krajowego Planu Działania w procesie realizacji
Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 –
dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa
na lata 2018-2021 – cele, zadania, wyzwania

Streszczenie
W artykule przestawiono założenia oraz główne cele Krajowego Planu Działania na
rzecz realizacji Agendy ONZ, dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021.
Poprzez przedstawienie założeń Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 analizuje
główne cele krajowe, zadania do realizacji oraz potencjalne wyzwania. Przedmiotowa problematyka była już wstępnie prezentowana w ramach publikacji2 (…) Na uwagę zasługuje,
że rezolucja odgrywa kluczową rolę w działaniach o charakterze równościowym, a także
w kontekście roli kobiet na rzecz zapobiegania i rozwiązywania konfliktów zbrojnych. Niewątpliwie, w znacznym stopniu wpłynęła również na uwrażliwianie polityków, organizacji
międzynarodowych, a także opinii publicznej na problematykę płci w czasie konfliktów
zbrojnych bądź kryzysów humanitarnych. Przyjęty Plan Działania wyznacza kluczowe
komponenty, m.in.: zapobieganie konfliktom, pomoc humanitarną, ochronę i wsparcie ofiar
przemocy ze względu na płeć w konfliktach zbrojnych. Ponadto zwraca szczególną uwagę
na promocję i rozwój Agendy dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w Polsce, a także
w ramach współpracy międzynarodowej.
Słowa kluczowe: Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ, Krajowy Plan Działania, kobiety,
pokój, bezpieczeństwo
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Doktor nauk społecznych, absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Polityki Zagranicznej przy
PISM w Warszawie. W latach 2004 – 2005 z ramienia ONZ oraz UE brała udział w misjach
pokojowych na terenie byłej Jugosławii (Kosovo, FYROM). Nadzorowała i koordynowała
prace Policji w zakresie utworzenia Polskiego Biura SIRENE, kluczowego dla przystąpienia
Polski do Strefy Schengen. Ekspertka szkoleniowa w ramach projektów ONZ, UE, TAIEX
oraz Partnerstwa Wschodniego. Obecnie Dyrektor Programowa w WIIS Poland, ekspertka
Polskiego Centrum Edukacji oraz Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego
(BiRM), właścicielka firmy szkoleniowej EGIDA Szkolenia Dla Kobiet.
K. Oblińska, Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 – Krajowy Plan Działania na
rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 –
już, czy dopiero? z dnia 08 marca 2019 r., https://www.sdirect24.org/single-post/2019/03/08/
Rola-kobiet-w-kształtowaniu-kultury-organizacyjnej-Policji [dostęp: 23.02.2020].
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Wstęp
Analiza konfliktów ubiegłego stulecia bez wątpienia wskazuje, że kobiety i dzieci
w największym stopniu dotyka przemoc będąca konsekwencją wojen. Szczególnie przemoc seksualna, która bardzo często wykorzystywana jest jako jedno
z narzędzie walki. Niepokojącym procesem jest także reseksualizacja przemocy,
między innymi przestępstwa zgwałceń na innych grupach etnicznych, ich konsekwentne i metodyczne wynaradawianie itd. Opinia publiczna wielokrotnie była
informowana o bulwersujących praktykach na świecie, między innymi w krajach
byłej Jugosławii (Bośnia i Hercegowina, Kosowo), Sierra Leone, Kongo i wiele
innych. Bez wątpienia, eskalacja przemocy: „siły fizycznej, jak i psychicznej, ze
szczególnym uwzględnieniem podłoża seksualnego, w większym stopniu dotyka
kobiet (bez względu na pochodzenie, status społeczny czy wiek; od małych dziewczynek, po kobiety w podeszłym wieku)”3. Należy jednak pamiętać, że agresja
i przemoc seksualna wpływają dewastująco także na mężczyzn, którzy upokarzani,
bez możliwości jakiejkolwiek reakcji, obrony najbliższych osób (kobiet, dzieci),
bardzo często odreagowują rozpacz i bezsilność na ofiarach. Wszelkie tego typu
sytuacje, wpływają niszcząco na relacje rodzinne, społeczne, nierzadko powodując
powstawanie mechanizmu przeniesienia winy na ofiary, wykluczenie ze społeczności (hańba, wstyd itp.), a tym samym wtórną wiktymizację pokrzywdzonych.
Przestępstwo „gwałtu” zostało wpisane do katalogu zbrodni przeciwko ludzkości
w wyniku wydarzeń w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, gdzie zarówno
Sędziowie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (ICTY),
jak i Rwandy (ICTR) dostrzegli skalę problemu. Ponadto społeczność międzynarodowa nie ustaje w wysiłkach, które mają na celu zwalczanie przemocy seksualnej
związanej z konfliktami, zaś w przypadkach, kiedy do nich dojdzie – zagwarantowanie, aby ich sprawcy zostali ukarani. W tym celu Specjalna Wysłanniczka
Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców Angelina Jolie, a następnie brytyjski
sekretarz zagraniczny William Hague uruchomili specjalną inicjatywę w 2012 roku,
zaś NATO w 2015 roku przyjęło specjalne wojskowe wytyczne w tym zakresie4.
Celem podjętych działań poznawczych było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaka jest rola kobiet według rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325?

3
4

Ibidem.
https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2019/10/31/wywiad-na-wylacznosc-z-rezolucjarady-bezpieczenstwa-onz-nr-1325-z-okazji-jej-19-rocznicy/index.html [dostęp: 12.04.2020]
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2. Jakie działania podejmowano w Polsce, aby zrealizować Agendę ONZ
dot. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa?
3. W jaki sposób obecnie Polska realizuje Agendę ONZ?

Rola kobiet w procesie wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa
ONZ nr 1325
Wpływ konfliktów zbrojnych na życie kobiet szczegółowo i kompleksowo omówiono
w 1995 roku na IV Światowej Konferencji Kobiet, która odbyła się w Pekinie.
W efekcie wspólnych ustaleń i konsekwentnej współpracy, Rada Bezpieczeństwa
ONZ przyjęła pierwszą rezolucję nr 1325 (z dnia 31 października 2000 roku), która
koncentrowała się na sytuacji kobiet podczas konfliktów zbrojnych, a także ich
potencjalnej roli w skomplikowanym procesie przywracania i kształtowania pokoju
i bezpieczeństwa. Rezolucja po raz pierwszy podkreśliła konieczność umożliwiania
kobietom współuczestniczenia zarówno w zapobieganiu, jak i rozwiązywaniu konfliktów. W zapisach bezpośrednio wskazywano na konieczność zaangażowania kobiet
w proces odbudowy państwa po zakończeniu działań o charakterze militarnym”5.
Na szczególne podkreślenie zasługuje, że rezolucja: „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo” została jednogłośnie przyjęta. Ponadto po raz pierwszy kompleksowo
wskazano, omówiono i finalnie sformalizowano potrzeby i oczekiwania kobiet w tym
zakresie, między innymi konieczność przeprowadzania spotkań z przedstawicielami
społeczeństwa cywilnego, na przykład NATO stworzyło Panel Doradczy Społeczeństwa Cywilnego (CSAP), który prezentuje zalecenia dotyczące uwzględniania
perspektywy gender we wszystkich kluczowych szczeblach i zadaniach NATO oraz
współpracuje z organizacjami kobiecymi w poszczególnych krajach6.
W przeciwieństwie do wcześniejszych rezolucji o charakterze ogólnym, dotyczących konieczności zapewnienia ochrony osobom cywilnym, rezolucja nr 1325
była kluczowa. Wyraźnie wskazywała na związek konfliktów zbrojnych z losem
kobiet, a także na konieczność zapewniania udziału kobiet w szeroko rozumianym
procesie na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. „Rezolucja kładzie nacisk na znaczenie
5

6

Zagadnienie było także omawiane por. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 – Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 – już czy dopiero? z dnia 08.03.2019 r. dr Kornela Oblińska;
https://www.sdirect24.org/single-post/2019/03/08/Rola-kobiet-w-kształtowaniu-kulturyorganizacyjnej-Policji [dostęp: 23.02.2020].
https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2019/10/31/wywiad-na-wylacznosc-z-rezolucjarady-bezpieczenstwa-onz-nr-1325-z-okazji-jej-19-rocznicy/index.html [dostęp: 12.04.2020].
237

Kornela Oblińska

równorzędnego udziału kobiet i ich pełnego zaangażowania we wszystkich wysiłkach
mających na celu utrzymywanie i promowanie pokoju i bezpieczeństwa. Wśród
wielu rekomendacji, rezolucja wzywa do poszerzenia roli i zwiększenia udziału
kobiet w misjach pokojowych ONZ, do obejmowania funkcji wojskowych, policyjnych i cywilnych, jak również stanowisk przywódczych”7. Ponadto zwiększania
obecności kobiet w NATO oraz sektorach obronności i bezpieczeństwa.
Wdrożenie przyjętych postulatów opiera się na czterech podstawowych filarach:
1) zapobieganie (prevention), które powinno obejmować zarówno przeciwdziałanie konfliktom, jak i wszystkim formom przemocy, wdrożenie systemu
wczesnego ostrzegania, eliminowanie bezkarności, większa wykrywalność
i skuteczność w ściganiu sprawców, zwalczanie dyskryminujących postaw;
2) udział (participation), oznaczający obecność kobiet we wszystkich procesach decyzyjnych bez względu na ich poziom (np. lokalny, krajowy czy
międzynarodowy). Wskazano także na konieczność zwiększenia udziału
członkiń sił pokojowych, negocjatorek, mediatorek itd.;
3) ochrona (protection), ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej
narażonych na przemoc np. uchodźców;
4) wsparcie i odbudowa (relief and recovery), zwracanie uwagi na potrzeby
i oczekiwania osób na „terenach pokonfliktowych”, wspieranie wolontariuszy, intensywna współpraca międzynarodowa itp.
Konkludując, istotnym założeniem rezolucji jest zwiększanie zaangażowania
kobiet we wszystkich dziedzinach z zakresu pokoju i bezpieczeństwa, poprzez
stosowanie perspektywy równości. „Agenda Kobiety, pokój i bezpieczeństwo
zainspirowała zmiany instytucjonalne, zwłaszcza w zakresie reprezentacji i uczestnictwa. Jednym z przykładów jest mianowanie doradców ds. równości płci w siłach
zbrojnych oraz oficerów odpowiedzialnych za ochronę kobiet w operacjach pokojowych, którzy mają wspierać dowódców w realizacji działań mających na celu
uwzględnianie perspektywy genderowej na każdym etapie operacji”8.
Ponadto docenianie i promowanie roli kobiet w aspekcie działań na rzecz
zapobiegania konfliktom bądź ich zaangażowania w procesy negocjacyjne w trakcie
wygaszania konfliktów zbrojnych, kryzysów humanitarnych itp.
7

8

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ 29 maja 2009 r. “Rola kobiet
w misjach pokojowych: więcej siły dla wyższego statusu”; http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-uczestnikow-misji-pokojowych-onz-rola-kobiet-w-misjachpokojowych:-wiecej-sily-dla-wyzszego-statusu/1371 [dostęp: 28.02.2019].
„Kobiety, pokój i bezpieczeństwo: przejść od słów do czynów”, Przegląd NATO z 08.03.2017 r.,
https://www.nato.int/docu/review/2017/also-in-2017/women-peace-security-violence-conflictsexual-resolution-angelina-jolie/PL/index.htm [dostęp: 27.02.2019].
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„Wkład kobiet jest tym bardziej cenny, że w środowiskach lokalnych, w których pracują kobiety w misjach pokojowych, stanowią one wzór do naśladowania, inspirując, samym swoim przykładem, kobiety i dziewczęta żyjące często
w zdominowanych przez mężczyzn społeczeństwach. Pokazując tym kobietom
i dziewczętom, że mogą robić wszystko – w dziedzinie polityki, bezpieczeństwa,
prawa i porządku, medycyny, dziennikarstwa i innych – kobiety w błękitnych
hełmach rzeczywiście ucieleśniają ideę “więcej siły dla wyższego statusu”9.

Poniżej zaprezentowano wykres opracowany na potrzeby NATO, przedstawiający flagi krajów, które zaimplementowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa
ONZ 1325, wraz z określeniem lat, w których poszczególne kraje rozpoczęły
wdrażanie jej założeń. Przedmiotowy wykres ma promować działania Organizacji
Narodów Zjednoczonych w aspekcie angażowania kolejnych państw w proces
wdrażania rezolucji, a mianowicie podejmowania działań na rzecz zapewniania
bezpieczeństwa, budowania pokoju, deeskalacji konfliktów itp., ze szczególnym
uwzględnieniem roli kobiet.

Rysunek 1. Krajowy plan implementacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ
Źródło: https://www.nato.int/docu/review/images/8528c5_2_grimes_nap_infographic.jpg.

9

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ 29 maja 2009 r. „Rola kobiet
w misjach pokojowych: więcej siły dla wyższego statusu”; http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-uczestnikow-misji-pokojowych-onz-rola-kobiet-w-misjachpokojowych:-wiecej-sily-dla-wyzszego-statusu/1371 [dostęp: 28.02.2019].
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Przedsięwzięcia przed Krajowym Planem Działania na rzecz
realizacji Agendy ONZ
Aktywność na rzecz przygotowania Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji
Agendy ONZ podejmowano na przełomie kilku lat, między innymi „z inicjatywy Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. wojskowej służby kobiet
czy Pełnomocnik Rządu na rzecz równego traktowania przy KPRM”10. Seria
rozmów i spotkań, w tym z szefami służb mundurowych: Policji, Wojska Polskiego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura
Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaowocowała powołaniem 8 kwietnia 2014 roku, w kancelarii
Premiera Rady Ministrów zespołu opiniodawczo-doradczego pod nazwą: „Kobiety
w Służbach Mundurowych”11. Powołanie zespołu poprzedziło spotkanie przedstawicielek wszystkich służb mundurowych oraz Biura Pełnomocnika Rządu na rzecz
Równego Traktowania przy KPRM. W uroczystości powołania zespołu uczestniczyli: Premier Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowie konstytucyjni nadzorujący
szefów służb mundurowych oraz szefowie wszystkich ww. służb. Niewątpliwie
było to historyczne wydarzenie i pierwsza próba kompleksowego opracowania
planu postępowania w zakresie polityki równościowej w służbach mundurowych.
Do głównych zadań zespołu należało: analiza bieżącej sytuacji w służbach mundurowych, opracowanie priorytetów działania (m.in. zwiększenie liczby kobiet na
stanowiskach kierowniczych, pełniących służbę w ramach misji pokojowych itp.).
Następnie na spotkaniu, które odbyło się 22 maja 2014 roku, przyjęto plan działań
dla wszystkich formacji, w skład których wchodziły, m.in.:
–– analiza dokumentów prawnych pod kątem dyskryminacji i nierównego
traktowania,
–– wypracowanie rekomendacji w zakresie koniecznych zmian legislacyjnych,
–– analiza i realizacja zadań zawartych w Krajowym Programie Działań na
Rzecz Równego Traktowania (na lata 2013-2016),
–– przygotowanie założeń do Narodowego Planu Działania w aspekcie wdrażania
Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 Kobiety, pokój, bezpieczeństwo.
W tym celu podjęto działania mające między innymi na celu: rozpoznanie
10

11

Zagadnienie było już częściowo omawiane por. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ
nr 1325 – Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet,
pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 – już czy dopiero? z dnia 08.03.2019 r. dr Kornela
Oblińska; https://www.sdirect24.org/single-post/2019/03/08/Rola-kobiet-w-kształtowaniukultury-organizacyjnej-Policji [dostęp: 23.02.2020].
Kobiety w służbach mundurowych, pr. zbior., Warszawa 2014.
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zakresu działalności środowisk organizacji pozarządowych pod kątem
współpracy, zaproszenie do wspólnych prac przedstawicieli Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ośrodków
naukowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w celu przygotowania
katalogu zadań do realizacji na poziomie krajowym12.
Ponadto na kanwie działalności zespołu opiniodawczo-doradczego „Kobiety
w Służbach Mundurowych”, ówczesny Komendant Główny Policji podjął decyzję
o powołaniu zespołu ds. strategii równych szans w Policji13. Osoby zaangażowanie
w prace zespołu (zarówno kobiety, jak i mężczyźni) współpracowali z wszystkimi
służbami, które były zaangażowane w prace Zespołu KPRM „Kobiety w Służbach
Mundurowych”. Ponadto z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami
(np. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego) itp. Kładziono szczególny nacisk na rozwiązania międzynarodowe w tym zakresie, między innymi
nawiązano intensywną współpracę międzynarodową. Aktywnie współpracowano,
m.in.: z Międzynarodową Siecią Policjantek Służących w Misjach Pokojowych ONZ
(UN International Network of Female Police Peacekeepers),14 Europejską Siecią
Policjantek (European Network of Policewomen),15 Cepolem16 i Europolem17 (projekt
12

13

14

15

16

17

Krajowy Program Działania na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 przyjęty
10 grudnia 2013 roku przez Rząd RP. Opracowany na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r.
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
(Dz.U. z 2010 r., nr 254, poz. 1700, z późn. zm.).
Decyzja nr 201 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. strategii równych szans w Policji. Późniejsze zmiany: Decyzja nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania
Zespołu ds. strategii równych szans w Policji oraz Decyzja nr 263 Komendanta Głównego
Policji z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniająca ww. decyzję. Zmiany dotyczyły składu zespołu
będących konsekwencją dynamicznych prac (w 2014 roku w prace zespołu zaangażowanych
było 17 osób, zaś w 2015 liczba wzrosła do 25, nie licząc osób współpracujących z zespołem,
które nie były wymienione w decyzji) m.in.: przedstawicieli ze szkół Policji, poszczególnych
komend wojewódzkich, innych zespołów roboczych, stowarzyszeń itp.
Sieć powstała w celu zaakcentowania roli kobiet – policjantek w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, promowania ich roli, wspierania i zwiększenia ich udziału w siłach
pokojowych ONZ (inicjatywa The Global Effort UN).
Europejska Siec Policjantek powstała w 1989 r., w Holandii. Celem jej działania jest optymalizacja pozycji kobiet w policjach i instytucjach egzekwowania prawa w Europie, poprzez
realizację polityki równościowej i strategii zarządzania różnorodnością.
Cepol – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkoleń w Dziedzinie Ścigania, jedna z instytucji Unii
Europejskiej, której celem jest optymalizacja współpracy między ośrodkami szkoleniowymi
policji państw członkowskich UE,
Europol – (ang. European Police Office) – Europejski Urząd Policji (agencja UE), której
zadaniem jest poprawa skuteczności i współpracy właściwych organów państw członkowskich w ramach zapobiegania przestępczości zorganizowanej, terroryzmowi i innym formom
poważnej przestępczości o charakterze międzynarodowym.
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gender balance) w aspekcie zwiększenia udziału kobiet w misjach pokojowych itp.
Zespół promował kulturę organizacyjną w Policji oraz w innych służbach mundurowych, między innymi poprzez działalność na rzecz niwelowania nierówności
w służbach za pośrednictwem polityki informacyjnej (organizacja konferencji
naukowych, wykorzystywanie stron internetowych, intranetu, odpraw i narad służbowych, środków masowego przekazu itp.). Wszystkie działania zespołu z zakresu
kształtowania kultury organizacyjnej miały na celu przygotowywanie przełożonych
do pracy między innymi z kobietami, zaś kobiet do pokonywania ewentualnych
barier i trudności napotykanych przez nie na drodze rozwoju zawodowego, zapobiegania zjawiskom dyskryminacji, mobbingu, seksizmu, molestowania itp.
Na kolejne lata: 2016-2018, zespół przygotował plan kontynuacji podjętych zadań określonych w Priorytetach i zadaniach priorytetowych Komendanta
Głównego Policji18. Działania zostały zawarte w priorytecie nr 6 pn. Podniesienie
jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji. W priorytetach zawarto
integralne zagadnienia związane z kształtowaniem kultury organizacyjnej Policji
oraz polityki równościowej, między innymi poprzez realizację zadań:
–– nr 1. Podniesienie poziomu wiedzy kadry kierowniczej w aspekcie kształtowania kultury organizacyjnej formacji;
–– nr 13. Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji społecznej
oraz kształtowania wizerunku i kultury organizacyjnej Policji w aspekcie
etyki zawodowej;
–– nr 14. Prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie
ochrony praw i wolności człowieka oraz strategii równych szans w Policji19.
Na uwagę zasługuje fakt, iż ww. zespoły, rady ds. kobiet itp., niestety ze szkodą
dla poszczególnych służb, obecnie nie funkcjonują. Na podkreślenie zasługuje,
że rozwiązania wypracowane podczas wspólnych spotkań przedstawicielek większości służb mundurowych w Polsce, zaproszonych gości, ekspertek i ekspertów
nie straciły na aktualności i jakości. Bez wątpienia, w dalszym ciągu mogą z powodzeniem służyć kolejnym osobom zaangażowanym w przedmiotową tematykę,
pomagać np. w sprawnym zarządzaniu służbami mundurowymi, zapobieganiu
sytuacjom kryminogennym, konfliktom na tle antydyskryminacyjnym, mobbingowym, a w rezultacie wpływać pozytywnie na kształtowanie pozytywnego wizerunku
poszczególnych formacji.
18
19

Priorytety i zadania priorytetowe Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018.
K. Oblińska, Zespół ds. strategii równych szans w Policji – kształtowanie kultury organizacyjnej, [w:] Kobiety w polskich służbach mundurowych, red. E. Waśko-Owsiejczuk, Warszawa
2018, s. 302-303.
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Realizacja Agendy ONZ dot. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa –
działania RP20
„W 2019 roku, roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
a także setnej rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych, Polska opracowała i przyjęła Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021”21.

Na uwagę zasługuje fakt, iż inspiracją do prac były, m.in.: National Action Plans
(NAPs) państw sojuszniczych, w tym: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Kanady,
Norwegii i Finlandii, jak również sugestie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, ekspertek UN Women, a także spotkania z przedstawicielkami krajów,
w których podobne plany z powodzeniem zostały wdrożone. Przyjęcie rezolucji
Rady Bezpieczeństwa nr 1325 z 2000 r., stało się podwaliną do podjęcia dalszych
prac na arenie międzynarodowej, między innymi poprzez przyjęcie siedmiu rezolucji
z zakresu przedmiotowej problematyki22. Istotnym jest, iż w pięciu z nich Polska
została włączona do grona współsponsorów (co-sponsors). Do realizacji programu
zaangażowano szereg krajowych podmiotów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
które koordynuje całość projektu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, a także Pełnomocnika Rządu do Spraw
Równego Traktowania. Ponadto ustalono, iż działania określone w programie,
np. szkolenia, seminaria naukowe, publikacje itp., zostaną sfinansowane z budżetów ww. poszczególnych resortów realizujących założenia projektowe. Program
oprócz określenia obszarów działania, wskazuje konkretne zadania do wykonania
oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację. Ponadto w programie określono
mierniki, dzięki którym w szybki sposób można monitorować proces wdrażania
programu oraz jego ewaluację23. Podkreślono również konieczność zaangażowania w proces wdrażania programu (m.in. współpraca, badania naukowe) polskich
naukowców oraz studentów. Doświadczenia międzynarodowe wskazywały,
iż z uwagi na specyfikę obszaru tematycznego (bezpieczeństwo międzynarodowe,
20
21

22

23

Stan na marzec 2020 r.
Zagadnienie było także prezentowane por. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 –
Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 – już czy dopiero? z dnia 08.03.2019 r. dr Kornela Oblińska;
https://www.sdirect24.org/single-post/2019/03/08/Rola-kobiet-w-kształtowaniu-kulturyorganizacyjnej-Policji [dostęp: 23.02.2020].
Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr: 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960
(2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015).
Np. liczba i rodzaj szkoleń, liczba przeszkolonych osób (z uwzględnieniem udziału kobiet),
zakres podjętych działań, liczba przedsięwzięć etc.
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ochrona praw człowieka, polityka równościowa etc.) działania powinny być poprzedzane analizami, konsultacjami, a także odbywać się przy wsparciu organizacji
międzynarodowych, jednostek badawczych, NGO-sów itp. Na uwagę zasługuje,
że projekt Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 został przeanalizowany w ramach
konsultacji społecznych. W celu promowania ogólnopolskich działań 9 kwietnia
2019 r., w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja z udziałem
przedstawicielek i przedstawicieli służb zaangażowanych w misje pokojowe.
Poniżej ogłoszenie, zapraszające do udziału w spotkaniu.

Rysunek 2. Informacja o konferencji
Źródło: https://www.rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/konferencja-udzial-kobiet-w-misjachzagranicznych; z dnia 09.04.2019 r. [dostęp: 18.02.2020].

Istotnym jest, iż program nie skupia się tylko i wyłącznie do działań poza
granicami kraju, ale dotyczy także konieczności i obowiązku likwidacji przez
Polskę wszelkich aspektów dyskryminacji kobiet (CEDAW24), Konwencji Rady
Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
(CAHVIO25), która znajduje również zastosowanie w trakcie konfliktu zbrojnego.
24

25

CEDAW – The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women (adopted in 1979 by the United Nations General Assembly).
CAHVIO – The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (also known as the Istanbul Convention on 11 May 2011).
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Poniżej jedna z form (za pośrednictwem Twittera) promowania roli kobiet na
rzecz wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Konto zweryfikowano
@MSZ_RP
#Polskaprzyjęła Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy #ONZ
dot. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa 2018-2021
dołączyła do grona blisko 80 państw, które dysponują planami na rzecz
wdrażania rez. #UNSCR1325 i jej pochodnych.
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/wiadomosci/polska_przyjela_krajowy_
plan_dzialania_na_rzecz_realizacji_agendy_onz_dotyczacej_kobiet__pokoju_i_bezpieczenstwa_na_lata_2018_2021 …
#PLUNSC #WPS

07:36 – 25 paź 2018
Rysunek 3. Informacje o implementacji Rezolucji Rady Bezpieczeństwa
Źródło: https://twitter.com/msz_rp/status/1055468082926362626 [dostęp: 25.02.2019].

Z uwagi na fakt, że realizacja przyjętych założeń należy do państw, które przedmiotowe rezolucje przyjęły, Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania rezolucji
dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa z pewnością wpłynie na koordynację
polskich działań w zakresie implementacji, skoncentrowanie się na najważniejszych
i najpilniejszych obszarach, jak również późniejszym procesie ewaluacji.
Rzeczpospolita Polska uczestniczy w pracach wielu organizacji międzynarodowych, m.in.: ONZ, NATO, UE, OBWE, co implikuje konieczność sporządzania
sprawozdań z realizacji postanowień powyższych rezolucji, np. w zakresie: liczby
kobiet – uczestniczek misji pokojowych, promowania ich roli w procesie budowania pokoju itp.
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Ponadto rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w sprawozdaniu
rocznym (2019/2136(INI)) wskazuje, że „Parlament Europejski, uwzględniając
między innymi rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 z 2000 r. ustanawiającą
program działań na rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (…) w pkt 14. wskazuje,
iż Unia Europejska musi być w stanie szybciej i skuteczniej reagować na kryzysy,
przy użyciu wszystkich posiadanych narzędzi dyplomatycznych i ekonomicznych,
oraz przewidzieć więcej misji cywilnych i wojskowych w ramach WPBiO26; przypomina, że w tym celu powinna kłaść większy nacisk na zapobieganie konfliktom na
wczesnym etapie przez uwzględnianie podstawowych przyczyn niestabilności i tworzenie instrumentów pozwalających na radzenie sobie z nimi (…) Ponadto w pkt. 72
przypomina, że inkluzywne podejście do zapobiegania konfliktom, ich łagodzenia
i rozstrzygania ma podstawowe znaczenie dla długoterminowej skuteczności; przypomina, że szanse na pomyślne rozwiązanie konfliktu rosną, gdy podczas całego
procesu przestrzega się parytetu płci i zasady równouprawnienia; apeluje o większe
zaangażowanie kobiet w takie misje, także na stanowiskach kierowniczych, w tym
w przestrzeni decyzyjnej i negocjacyjnej; zaznacza, że aspekt płci powinien być
bardziej systematycznie uwzględniany w misjach i operacjach WPBiO oraz apeluje
o aktywne wnoszenie wkładu we wdrażanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ
nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz uzupełniających ją rezolucji
w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, a także rezolucji Rady Bezpieczeństwa
ONZ nr 2250 (2015) w sprawie młodzieży, pokoju i bezpieczeństwa”27.

Podsumowanie
Analiza obowiązujących aktów prawnych oraz rozwiązań w zakresie zwiększania
zaangażowania kobiet we wszystkich dziedzinach z zakresu pokoju i bezpieczeństwa wskazuje na konieczność:
–– permanentnego podkreślania roli kobiet na rzecz zapobiegania konfliktom;
–– większego zaangażowania ich w procesy negocjacyjne (np. w trakcie
kryzysów humanitarnych, deeskalacji konfliktów itp.);
–– pokazywania roli kobiet poprzez stosowanie perspektywy równości powinno
odbywać się zarówno w aspekcie kultury organizacyjnej poszczególnych
26

27

WPBiO – Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony (ang. European Security and Defence
Policy – ESDP).
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0008_PL.html [dostęp: 20.02.2020].
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organizacji, służb mundurowych, instytucji krajowych odpowiedzialnych
za przedmiotową tematykę (w priorytetach ministerstw, instytucji, planach
działalności, czasopismach resortowych, na stronach internetowych, podczas
odpraw, narad, wideokonferencji, konferencji i publikacji);
promowania roli kobiet, w tym za pośrednictwem środków masowego
przekazu np. ich zaangażowania, wytrwałości, konsekwencji podczas
negocjacji zakończonych sukcesem;
obowiązkowych szkoleń, seminariów dla osób odpowiedzialnych za realizację Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ;
zorganizowania cyklu szkoleń kaskadowych we wszystkich garnizonach
i szkołach Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej i innych instytucji
zaangażowanych w udział w misjach pokojowych, stabilizacyjnych, UE,
ONZ itp. dla potencjalnych osób w nich uczestniczących (ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet);
zaangażowania emerytów cywilnych i mundurowych – wykorzystanie ich
wiedzy i doświadczenia międzynarodowego, znajomości prawa, procedur,
code of conduct etc;
sukcesywnego wykorzystania narzędzi komunikacyjnych (internet, intranet,
e-mail, dostęp do systemu Windows) dla wszystkich jednostek organizacyjnych, których przedstawicielki i przedstawiciele będą uczestniczyć
w misjach pokojowych (udostępnianie materiałów, e-learening itp.);
organizowania konferencji naukowych, z wykorzystaniem międzynarodowych doświadczeń w tej tematyce (zaangażowanie wspomnianych
środowisk naukowych, studenckich);
wykorzystania wcześniejszych rozwiązań wypracowanych podczas wspólnych
spotkań przedstawicielek między innymi w ramach zespołów resortowych, rad
kobiet oraz Zespołu opiniodawczo – doradczego „Kobiety w Służbach Mundurowych” przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania w KPRM;
promowania roli kultury organizacyjnej, skutecznej komunikacji (w tym
kryzysowej, sprzężenia zwrotnego) na rzecz niwelowania konfliktów oraz
nierówności w służbach, a w konsekwencji sukcesywne zwiększanie udziału
kobiet w procesach pokojowych, między innymi poprzez przygotowywanie przełożonych / podwładnych do pracy z kobietami, a także kobiet do
radzenia sobie z ewentualnymi trudnościami, zapobiegania zjawiskom
dyskryminacji, mobbingu, seksizmu, molestowania itp.
stałego monitorowania i oceny działań w zakresie realizacji Krajowego
Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju
i bezpieczeństwa na lata 2018-2021.
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Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 odgrywa kluczową rolę w działaniach o charakterze równościowym, a także w kontekście roli kobiet na rzecz
zapobiegania i rozwiązywania konfliktów zbrojnych. Niewątpliwie, rezolucja
w znacznym stopniu wpłynęła na uwrażliwianie polityków, organizacji międzynarodowych, a także opinii publicznej na problematykę płci w czasie konfliktów
zbrojnych bądź kryzysów humanitarnych. Przyjęty Plan Działania wyznacza
kluczowe komponenty, m.in.: zapobieganie konfliktom, pomoc humanitarna,
ochrona i wsparcie ofiar przemocy ze względu na płeć w konfliktach zbrojnych.
Wyznacza konkretne zadania do realizacji np. dot. zwiększenia udziału kobiet
w poszczególnych działaniach na rzecz pokoju poza granicami kraju (operacje
pokojowe, misje UN), w krajowych służbach mundurowych – co bezpośrednio
przełoży się na zwiększenie ww. zaangażowania kobiet poza granicami kraju,
w służbie dyplomatycznej itp. Ponadto zwraca szczególną uwagę na promocję
i rozwój Agendy dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w Polsce, a także
w ramach współpracy międzynarodowej poprzez podkreślanie roli kobiet, ich
zaangażowania, umiejętności i wiedzy w tym zakresie.
Istotnym jest, że organizacje międzynarodowe, w tym Parlament Europejski, uważają, że „zapobieganie konfliktom, budowanie pokoju i mediacja, a także
pokojowe rozstrzyganie przedłużających się konfliktów, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie UE, powinny być priorytetem w nadchodzących latach (…)
działania w zakresie zapobiegania konfliktom i mediacji w konfliktach pomagają potwierdzać obecność i wiarygodność Unii na arenie międzynarodowej
i powinny być realizowane w ramach całościowego podejścia łączącego kwestie bezpieczeństwa, dyplomacji i rozwoju (…) konieczne jest inwestowanie
w zapobieganie konfliktom i mediacje w konfliktach, a także priorytetowe traktowanie zapobiegania konfliktom i mediacji w konfliktach”28.
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The role of the National Action Plan in the process of implementing UN Security
Council Resolution 1325 – on women, peace and security for 2018-2021 –
objectives, tasks and challenges
Abstract
The article presents the assumptions and main objectives of the National Action Plan
for the implementation of the UN Agenda on women, peace and security for 2018-20121.
By presenting the presumption of UN Security Council Resolution 1325, it analyzes national
main goals, tasks to be carried out and potential challenges. These issues have already been
pre-presented as part of the other publication. (…) this resolution plays a key role in equality
activities as well as in the context of the role of women in the prevention and resolution
of armed conflicts. Undoubtedly, it also significantly influenced the sensitization of politicians,
international organizations and the public opinion on gender issues during armed conflicts
or humanitarian crises. The adopted Action Plan sets out the key components, including
conflict prevention, humanitarian aid, protection and support for victims of gender-based
violence in armed conflicts. In addition, the plan pays special attention to the promotion
and development of the Agenda on women, peace and security in Poland, as well as within
international cooperation.
Keywords: UN Security Council Resolution, National Action Plan, women, peace, security
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Łamanie praw człowieka i etyki zawodowej zagrożeniem
dla współczesnego bezpieczeństwa – wybrane aspekty.
Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony został tematyce łamania praw człowieka oraz etyki
zawodowej. Przedstawia on problem współczesnego zagrożenia w aspekcie wybranych
przykładów. Artykuł dotyczy terminologicznego ujęcia opisywanych pojęć oraz zwrócenie uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa związanego z łamaniem praw człowieka i etyki
zawodowej. Artykuł zawiera również opis instytucji i organizacji, które zajmują się pomocą
w sytuacji, gdy dojdzie do złamania praw człowieka. Dodatkowo w artykule została ukazana statystyka dotycząca oceny pracy wybranych służb mundurowych. Badania te zostały
przeprowadzone przez autorkę niniejszego artykułu na przełomie lat 2018-2019.
Słowa klucze: etyka, etyka zawodowa, prawa człowieka, dyskryminacja, bezpieczeństwo

Wstęp
Współcześnie bardzo dużo mówi się o prawach człowieka oraz o etyce zawodowej,
która dotyczy każdego z nas. Istnieje wiele sytuacji, które postrzegane są w kategorii łamania praw człowieka oraz łamania etyki zawodowej. Współczesny świat
rozwija się bardzo szybko, tempo rozwoju niewątpliwie ma znaczący wpływ na
postrzeganie tych wartości. Problem ten w większym lub mniejszym stopniu dotyczy
wszystkich krajów. Jednak pomimo różnego rodzaju działania, które podejmowane
są przez odpowiednie służby w ramach walki z problem łamania praw człowieka
i etyki zawodowej ciągle występuje.
Społeczeństwa na przestrzeni wieków posiadały bardzo zróżnicowane ideały
postępowania, normy prawne regulujące działanie administracji publicznej. Nie
zawsze prawo określało znamiona każdego czynu podejmowanego przez obywatela
w charakterze sposobu postępowania, czy jest ono dobre, czy złe1. Uzupełnieniem
prawa często jest etyka, której znaczenie jest istotne i wypełnia każdy dzień służby
lub pracy wielu grup społecznych i osób wykonujących różne zawody. Etyka jest
dopełnieniem, a także chlebem powszednim dla nauczycieli, żołnierzy, prawników,
1

J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Prawa człowieka, zarys wykładu,
Warszawa 2008, s. 15-16.
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lekarzy, policjantów, sędziów, strażaków i innych osób, których profesja zawodowa wiąże ze sobą pewne procedury w wykonywaniu zawodu, ale także sposób
postępowania zgodnego z prawem i zasadami moralnymi, a także z poszanowaniem
praw drugiego człowieka, niezależnie od stanu jego majątku i niezależnie od grupy
społecznej, w której się znajduje. Częstym przypadkiem jest łamanie praw człowieka i związane z tym łamanie etyki zawodowej funkcjonariuszy publicznych.
Przyczyn przedstawionego problemu może być wiele.

Prawa człowieka i etyka zawodowa
Współcześnie zarówno w Polsce, w Europie, jak i na całym świecie, mamy do
czynienia z szeroko rozwiniętym rozwojem problematyki łamania praw człowieka
i etyki zawodowej. Każdy człowiek, który żyje we współczesnym świecie, ma
określone prawa, do których powinien się stosować. Jednak nie wszyscy ludzie mają
na uwadze przestrzeganie tych praw. W jakim stopniu z nich korzystają, a także,
w jakim zakresie są te prawa łamane, zależy przede wszystkim od sytuacji, a także
wydarzeń, które wpływają bezpośrednio lub pośrednio na człowieka.
Prawa człowieka to zagadnienie, które nie jest nowe w naszym społeczeństwie.
Początków zainteresowania się tym pojęciem można szukać w starożytności, kiedy
to prawa i wolności przysługiwały uprzywilejowanym grupom, a nadawać je mogła
jedynie władza. Jednym z pierwszych dokumentów, zawierających rozporządzenia, które w naszym języku mogą być uważane za prawa człowieka, jest Wielka
Karta Swobód2, nie była ona jednak doskonała, ponieważ dyskryminowała kobiety
oraz dzieliła społeczeństwo na nierówne klasy społeczne. W oświeceniu powstała

2

Wielka Karta Swobód – Wielka Karta Wolności, łac. Magna Charta Libertatum, Magna Carta, ang. The Great Charter, to akt wydany przez króla Anglii Jana bez Ziemi na błoniu Runnymede nad Tamizą koło Windsoru. Akt został wydany pod naciskiem zbuntowanych baronów,
którzy byli poparci przez większość hierarchii kościelnej oraz Londynu. Akt po raz pierwszy
w Anglii ograniczał prawnie samowolę władzy królewskiej w stosunku do społeczeństwa.
Głównymi postanowieniami ujętymi w karcie były zapiski dotyczące swobody Kościoła,
nakładania podatków oraz zakazywania więzienia lub też karania jakiegokolwiek wolnego człowieka bez wyroku sądu. W akcie zostały także ujęte zapiski dotyczące arbitralnych
ograniczeń sądownictwa oraz urzędników królewskich, a także zakazy dotyczące nakładania
nadmiernych obciążeń za rycerstwo oraz wolnych chłopów. Szerzej: https://encyklopedia.
pwn.pl/haslo/Wielka-Karta-Swobod;3995642.html [dostęp:30.01.2020].
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Powszechna Deklaracja Praw Człowieka3, która kończyła niesprawiedliwe rządy
monarchii arystokratycznej i dała początek generacji ochrony praw człowieka4.
Prawa te wynikają z przyrodzonej człowiekowi godności, które przysługują
każdemu bez względu na rasę, płeć, wyznanie, język, przekonania polityczne,
pochodzenie narodowe, społeczne5. Prawa człowieka są ważne w życiu każdego
człowieka, nie można się ich zrzec. Władza ich nie nadaje, a co najważniejsze
nie może ich odebrać. Prawa te opisują pozycje osoby w społeczeństwie, a także
wobec władzy. Określają jej uprawnienia w stosunku do innych osób oraz władzy.
Koncepcja praw człowieka opiera się przede wszystkim na założeniach, z których
wynika, iż każdy człowiek posiada sferę wolności, która nie może zostać przez nikogo
naruszana. Każdy może domagać się od państwa swoich praw. Prawa człowieka
mogą być ograniczone, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach, definiowanych
w konstytucjach i umowach międzynarodowych dotyczących praw człowieka.
Odnosząc się do pojęcia etyki zawodowej, należy rozumieć to pojęcie jako
zespół ogólnie przyjętych norm moralnych przez daną grupę zawodową. W przypadku
Policji etyka powinna przede wszystkim pełnić funkcje wzmocnienia odpowiedzialności zawodowej funkcjonariuszy oraz dawać społeczeństwu powód do zaufania
wobec policjantów.
Pojęcie etyki zawodowej definiowane jest rozmaicie. Z. Ziembiński wskazywał,
że przez etykę zawodową należy rozumieć „doktrynę moralną systematyzującą oceny
i normy moralne związane z wykonywaniem określonego zawodu względnie formułującą normy moralne postulowane do przyjęcia przez przedstawicieli danego zawodu”6.
Kolejne definicje podkreślają precyzującą funkcję etyki zawodowej. Definicja
dotyczy przede wszystkim ogólnych norm moralnych, które występują w danym
społeczeństwie i dotyczą konkretnych sytuacji zawodowych. W każdej definicji
etyki zawodowej stwierdza się, że polega ona przede wszystkim na odniesieniu
norm moralnych do realiów wykonywania danego zawodu.
3

4
5
6

Powszechna deklaracja praw człowieka – rezolucja uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 XII 1948. Dokument ten formalnie nie miał charakteru wiążącego, jednak wywarł znaczny wpływ na ustawodawstwo w wielu państwach oraz rozwój międzynarodowej
ochrony praw człowieka. Deklaracja składa się ze wstępu oraz 30 artykułów, które określają
prawa człowieka jako jednostki w dziedzinie cywilnej, gospodarczej, politycznej, kulturowej
i społecznej. Deklaracja między innymi porusza takie tematy jak prawo do życia, wolności
oraz bezpieczeństwa osobistego, prawo do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania, do nauki, pracy, wolności wyznania, słowa. Zasadom Deklaracji praw człowieka
charakter prawnie wiążący nadały Pakty Praw Człowieka z 1966. Szerzej: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Deklaracja-praw-czlowieka;3891431.html [dostęp: 30.01.2020].
J. Woleński, J. Hartman, Wiedza o etyce, Warszawa−Bielsko Biała 2008, s. 272-273.
Szerzej: https://www.gov.pl/web/rodzina/prawa-czlowieka [dostęp: 30.01.2020].
Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, red. P. Jóźwiak, K. Opaliński, Piła 2013,
s. 13.
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Płaszczyzny etyki służb państwowych wydają się mieć solidne podstawy
naukowe. Opracowane są w postaci szeregu kodeksów etycznych. Wspomagane
są licznymi stanowiskami nauki, czy organizacji oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w ich działanie (np. w sieciach pracowniczych, czy organizacjach
weteranów lub emerytów). Są także przedmiotem czynnego zainteresowania organizacji zewnętrznych wobec takich służb, np. w postaci organizacji pozarządowych
zajmujących się zwalczaniem pewnych patologii (jak np. korupcja, łapówkarstwo,
szantaż), czy opisem pewnego sposobu działania służb państwowych, aby stworzyć
ich spójny obraz, potrzebny w prowadzeniu działalności gospodarczej (np. agencje
ratingowe). Zagadnienia etyki mają zatem szczególny charakter. Zainteresowane
ich prawidłowym działaniem jest w zasadzie całe społeczeństwo7.
Mimo że prawa człowieka są szczegółowo opisane i konkretnie uregulowane,
niezależne od rasy, pozycji społecznej, pochodzenia itp., to często zdarza się ich
łamanie. Złamanie praw człowieka jest jednym z gorszych przestępstw. Można
by było sądzić, że zniesienie niewolnictwa spowoduje całkowite zahamowanie
przestępstw polegających na zabieraniu wolności człowieka, ale niestety obecnie
nadal mamy do czynienia z tym okrucieństwem, czego przejawem jest na przykład
zmuszanie do prostytucji. Kolejnym przejawem łamania praw człowieka jest brak
tolerancji, dyskryminacja, która obecna jest w wielu środowiskach. Nie należy
zapominać, że dochodzi na świecie do wielu zabójstw, które pozbawiają drugiego
człowieka życia, a tym samym odbierają mu wszystkie przynależne mu prawa.
Powoduje to wzrost przestępczości oraz zagrożenie życia lub zdrowia człowieka.
Takie zachowania niewątpliwie wpływają na poczucie bezpieczeństwa człowieka.

Instytucje i organizacje zajmujące się pomocą
Na świecie istnieje wiele organizacji, które są skore do pomocy w sytuacji, gdy
wykryto łamanie praw człowieka oraz wtedy, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia takiego przestępstwa. Takie działania podejmują pozarządowe
organizacje praw człowieka i instytucje skargi. Pozarządowe organizacje praw
człowieka są to międzynarodowe organizacje niezależne od rządów krajów. Ujawniają one oraz wskazują na działania rządów powodujące łamanie praw człowieka8.
Dokonują tego tylko metodami pokojowymi, między innymi prowadząc edukację,
7
8

Ibidem, s. 128.
Szerzej:
https://www.wosna5.pl/organizacje_pozarzadowe_chroniace_prawa_czlowieka_w_polsce [dostęp: 30.01.2020].
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występując w szczególnych sprawach sądowych w obronie ludzi pokrzywdzonych,
organizując akcje obywatelskie (np. pisanie listów do rządów) itp. Tymi organizacjami
między innymi są: Amnesty International9, Helsińska Fundacja Praw Człowieka10,
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca11, Międzynarodowa Komisja Prawa Człowieka (International Human Rights Commission
IHRC)12. Instytucje skargi to organy międzynarodowe, do których może zwrócić
się obywatel każdego kraju europejskiego ze skargą, gdy uzna, że odpowiednie
urzędy w jego kraju wydały decyzje na jego niekorzyść i że te decyzje są według
niego niezgodne z prawami człowieka. Należą do nich: Rada Praw Człowieka
ONZ z siedzibą w Genewie, Komitet Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie,
Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu.
Wszechobecne jest przekonanie, że pomocy w ochronie praw człowieka
powinny nam dostarczać takie organizacje jak: policja, straż miejska, wojsko,
straż pożarna, pogotowie ratunkowe. Zostały one powołane, by pilnować porządku
publicznego, życia człowieka, przez co ich działania mają skutki w obszarze ochrony
praw człowieka. Oczywistą rzeczą jest, że funkcjonariusze publiczni powinni zawsze
na pierwszym miejscu stawiać dobro jednostki. Wynika to z ich etyki zawodowej,
każdy z funkcjonariuszy musi mieć świadomość, że podejmuje się wykonywania
zawodu zaufania publicznego (każdy zawód lub grupa zawodów, dla którego(ej)
w drodze ustawy utworzono samorządy zawodowe, o których, jako posiadających
właśnie taką, a nie inną nazwę, stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej)13.
9

10

11

12

13

Amnesty International – to globalny ruch, który dąży do tego, aby świat był wolny od dyskryminacji, aby ludzie podczas konfliktów zbrojnych byli pod ochroną, a osoby łamiące prawa
człowieka sprawiedliwie osądzeni. Szerzej: https://amnesty.org.pl/o-nas/ [dostęp: 30.01.2020].
Helsińska Fundacja Praw Człowieka – apolityczna organizacja działająca na rzecz ochrony
oraz promocji praw człowieka. Utworzona w 1989 roku przez członków Komitetu Helsińskiego w Polsce. Misją organizacji jest rozwój kultury wolności oraz praw człowieka w kraju
i za granicą. Szerzej: https://www.hfhr.pl/fundacja/ [dostęp: 30.01.2020].
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – to jedna z najbardziej znanych organizacji humanitarnych, jest symbolem pomocy bliźniemu. Celem jest
ochrona ludzkiego życia na każdej płaszczyźnie, aby mieli poczucie szacunku i bezpieczeństwa, organizacja ta przeciwstawia się szeroko rozumianej dyskryminacji i poniżeniu drugiego człowieka. Międzynarodowy Ruch posiada własne zasady, które wyznaczają kierunki
działalności. Wśród tych reguł jest humanitaryzm, naturalność, niezależność, bezstronność,
dobrowolność, jedność a także powszechność. Szerzej: http://www.hrppc-pphrc.ca/english/
about.html [dostęp: 30.01.2020].
IHRC to Międzynarodowa Komisja Praw Człowieka – zajmuje się pomocą humanitarną,
ochroną oraz poszanowaniem praw człowieka na całym świecie. Organizacja ta jest bezstronna i niezależna. Znajduje się zawsze tam gdzie dochodzi do powstania konfliktów reagując na potrzeby oraz pomagając ofiara w trudnej sytuacji. Szerzej: https://www.ihrchq.org
[dostęp: 30.01.2020].
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf [dostęp: 30.01.2020].
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Funkcjonariusze publiczni, podejmując się wszelkich działań w ramach obowiązków
służbowych, mają zarówno powinność poszanowania wszelkich praw i godności
ludzkiej, jak i respektowania oraz ochrony praw człowieka i obywatela, przede
wszystkim wyrażającą się w: przestrzeganiu prawa każdej jednostki ludzkiej do
życia; kategorycznym zakazie stosowania lub akceptowania tortur, a także nieludzkiego lub poniżającego i uwłaczającego godności ludzkiej traktowania lub karania14.
Z przykrością trzeba przyznać, że obecnie wiele słyszy się na temat przestępstw polegających na łamaniu praw człowieka przez tych, którzy winni są tych
praw bronić, czyli przez funkcjonariuszy publicznych. Funkcjonariusze publiczni
obciążeni są kontrolą społeczną, muszą przestrzegać nie tylko zasad i norm wynikających z charakteru ich służby, lecz także podlegają konieczności przestrzegania
zasad powszechnie funkcjonujących w społeczeństwie. Dlatego jakiekolwiek naruszenie przez nich którejś z norm, jakiej zobowiązali się przestrzegać przez wzgląd
na specyfikę zawodu oraz jego służebny charakter, może powodować obniżenie
poziomu lub utratę zaufania społecznego15.
W związku z tym, aby nie dopuścić do sytuacji, w której mogłoby dojść do
przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy podczas wykonywania przez nich
zadań służbowych, konieczne jest spełnienie priorytetowego warunku, jakim jest
podstawa prawna i faktyczna podjętych czynności. Dodatkowym wyznacznikiem
jest konieczność realizacji czynności służbowych zgodnie z przepisami prawnymi
i w sposób ściśle przez nieokreślony. Przekroczenie któregokolwiek z warunków
postępowania funkcjonariusza podczas wykonywania czynności może skutkować
tym, iż podjęte przez niego działania będą bezprawne i zagrożone karą zastosowaną
względem funkcjonariuszy.
Warto podkreślić, iż Sąd Najwyższy wyznaczył granicę odpowiedzialności dla
funkcjonariuszy publicznych poprzez Uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie nadużycia władzy lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych,
która została podjęta na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, przez co uregulował
prawnie kary grożące funkcjonariuszom publicznym w przypadku popełnienia przez
nich przestępstwa. Jak się okazuje, do skazania policjanta lub innego funkcjonariusza publicznego z art. 231 par. 1 k. k. nie wystarczy samo przekroczenie uprawnień
lub niedopełnienie obowiązków. Może to jednak spowodować odpowiedzialność
dyscyplinarną. Natomiast odpowiedzialność karna funkcjonariusza wystąpi wtedy,
gdy będzie istniało realne zagrożenie dla interesu publicznego lub prywatnego16.
14
15
16

S. Pieprzny, Policja, organizacja i funkcjonowanie, wyd. 3, Warszawa 2011, s. 28.
Ibidem, s. 29-30.
http://gazeta.policja.pl/997/inne/tylko-sluzba/87020,Sad-wyznaczyl-granice-odpowiedzialnosciNr-96-032013.html [dostęp: 30.01. 2020].
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Jednym z przykładów przestępstwa przeciw prawom człowieka popełnionego
przez funkcjonariusza publicznego jest sprawa związana z mandatem od Straży
Miejskiej dla mężczyzny za zbyt szybką jazdę bez konkretnych dowodów, jedyne
co mówiło przeciwko oskarżonemu to fakt, że był on właścicielem samochodu
biorącego udział w nieprzepisowej jeździe, a brak było dowodu, że to on nim kierował, czyli brał czynny udział w zarzucanym mu czynie. Oskarżony dodatkowo nie
został poinformowany o przysługujących mu prawach. W dodatku funkcjonariusz
w czasie trwania sprawy szantażował oskarżonego w celu uzyskania profitów finansowych. Takie zachowania i inne nie powinny być tolerowane, jest to zachowanie
niezgodnie z etyką zawodową. Szantaż lub użycie groźby przez funkcjonariusza
jest nieetycznym zachowaniem.
Ważnym aspektem dotyczącym łamania praw człowieka jest sytuacja, która ma
miejsce w aresztach i więzieniach. Niestety więźniowie nie są dobrze traktowani,
a nikt nigdy mimo popełnionych czynów nie powinien ich poniżać. Przepis prawny
gwarantujący respektowanie godności człowieka zawarty jest przede wszystkim
w art. 30 Konstytucji RP17, który stanowi, że przyrodzona i niezbywalna godność
człowieka stanowi źródło wolności oraz praw człowieka i obywatela. W myśl
postanowień Konstytucji godność jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona
jest obowiązkiem władz publicznych. Przepis ten oznacza między innymi zakaz
poddawania jednostek takim sytuacjom czy też takiemu traktowaniu, które by tę
godność przekreślały18, oczywiście także w murach zakładu karnego.
Łamanie praw człowieka dotyczy każdego. Bardzo dużą grupą ludzi, która
tego doświadcza są kobiety, które od tysiącleci są przykładem dyskryminacji na
świcie. Kobiety każdego dnia muszą walczyć o swoją wolność, godność oraz
szacunek19. Prawa człowieka powinny być przestrzegane zarówno w stosunku do
kobiet, jak i do mężczyzn, jednak w różnych krajach jest to inaczej postrzegane.
Kobiety niestety są traktowane jak przedmiot, mordowane, sprzedawane, gwałcone
i okaleczane. W ich przypadku łamane jest podstawowe prawo człowieka, wolność.
W XXI wieku bardzo duża liczba kobiet nie może decydować o własnym życiu,
swoim ciele, o tym, w co się ubiorą. Dużo jest również kobiet dyskryminowanych
na tle zawodowym. Niestety w wielu krajach religia, a także mentalność ludzi jest
jeszcze ważniejsza niż prawo oraz poszanowanie ludzkiej godności. Wiele kobiet
jest zmuszana do aranżowanych małżeństw, najczęściej są to dziewczyny nieletnie,
które nie mają nic do powiedzenia.
17
18
19

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 92-94.
J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001, s. 288-290.
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Warto dodać, iż problem gwałtu, występujący na całym świecie to poważne
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa kobiet. Mężczyźni, wymuszając akt seksualny, uświadamiają słabszym kobietom, że są gorsze, że to mężczyźni mają władzę,
często dochodzi również do poniżenia oraz obraźliwych wyzwisk w stosunku do
ofiar. Czyn ten silnie oddziałuje na stan psychiczny i fizyczny ofiar.
Przytoczone przykłady są wybranymi sytuacjami dotyczącymi łamania praw
człowieka i etyki zawodowej. W tym miejscu warto podkreślić, iż łamanie praw człowieka może występować w wielu formach – między innymi jako łamanie praw kobiet,
łamanie praw dziecka, dyskryminację, szowinizm, rasizm czy ksenofobię20. Wśród
przyczyn występowania tego zjawiska możemy wymienić czynniki ekonomiczne,
polityczne czy prawno-kulturowe. Najczęściej podawanymi przykładami łamania
praw człowieka są nieuczciwe procesy, bezpodstawne zatrzymanie lub też wszczęcie
postępowania sądowego, egzekucyjnego, zaginięcia, tortury (znęcanie się), przemoc
fizyczna, psychiczna oraz seksualna, wyzysk, brak dostępu do edukacji, prześladowania oraz nieposzanowanie wolności wyznania. Odnosząc się do nieprzestrzegania
etyki zawodowej funkcjonariuszy publicznych, możemy wymienić: korupcję, szantaż,
przekroczenie uprawnień oraz wykorzystywanie zajmowanych stanowisk.
Uwagę należy zwrócić na fakt, iż nie bez znaczenia powstały różnego rodzaju
kodeksy zawodowe, które przypisywane są do określonych zawodów. Prezydent,
lekarz, sędzia, urzędnik, prawnik, policjant, polityk, dyrektor placówki to tylko
niektóre zawody, gdzie nieprzestrzeganie etyki zawodowej jest negowane i szeroko
komentowane przez opinię publiczną.

Statystyka związana z oceną pracy wybranych służb
Kontynuując dotychczasowe rozważania na temat łamania praw człowieka i etyki
zawodowej warto podkreślić, iż bardzo dużo zależy od zaufania ludzi do instytucji
i organizacji, które stoją na straży bezpieczeństwa. Funkcjonariusze powinni być
przede wszystkim bezstronni i swoim zachowaniem dawać przykład do naśladowania. Warto dodać, iż etyka zawodowa odgrywa tu istotną rolę.
Na przełomie lat 2018-2019 zostały przeprowadzone badania, z których
jasno wynika jakie umundurowane formacje cieszą się największym zaufaniem
wśród obywateli, a które mniej. Badania zostały przeprowadzone w Województwie
wielkopolskim na grupie 1 000 osób w różnym wieku. Respondenci zamieszkiwali
20

M. Kordaczuk-Wąs, Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych,
Warszawa 2017, s. 64-65.
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zarówno wieś, jak i miasto. Poniższy wykres dokładnie przedstawia wyniki przeprowadzonego badania.

Wykres 1. Liczbowy rozkład odpowiedzi dotyczący oceny wybranych służb mundurowych
w odniesieniu do oceny negatywnej i pozytywnej
Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonych badań na przełomie lat 2018-2019.

Wymienione służby codziennie mają wpływ na poziom poczucia bezpieczeństwa
w kraju oraz za granicą. Pomagają obywatelom w sytuacjach zagrożenia zarówno
życia, jak i zdrowia. Służby te wykonują wiele innych czynności, które w znacznym
stopniu przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego obywateli.
W ocenie respondentów największe uznanie dla pracy ma służba Straży
Pożarnej. Zdecydowana większość ankietowanych zaznaczyła wariant odpowiedzi
bardzo bobrze, co świadczy o tym, iż obywatele są zadowoleni z pracy tej formacji.
Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż żaden z respondentów nie odniósł się
negatywnie dla pracy Straży Pożarnej. To świadczy o bardzo dużym społecznym
zaufaniu dla pracy strażaków. W oczach obywateli są oni bardzo potrzebną formacją.
Zdaniem ankietowanych także Pogotowie Ratunkowe bardzo dobrze wypełnia
swoje zadanie. Znaczna większość opinii zaznaczonych przez osoby wypełniające
ankiety wyraziła pozytywne zdanie na temat pracy Pogotowia Ratunkowego.
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Odnosząc się do Straży Granicznej oraz Służby Celnej, warto zwrócić uwagę
na fakt, iż respondenci w znacznym stopniu nie mają zdania na temat pracy tych
służb. Spowodowane może to być przede wszystkim terenem, na którym autor
prowadził badanie. Województwo wielkopolskie bowiem nie graniczy pośrednio
z innymi państwami, to też służby takie jak Staż Graniczna lub Straż Celna nie są
tak popularne, jak na przykład Straż Pożarna czy Policja. Nie ulega wątpliwości
również fakt środowiska, w którym pracują te służby. Jednak w ogólnej ocenie
praca ich oceniana jest pozytywnie.
Analizując zebrane materiały według ankietowanych praca Policji wykonywana jest dobrze, lecz nie najlepiej. Twierdzi tak ponad 40% respondentów, warto
zwrócić uwagę na fakt, iż ponad 25% osób wypełniających ankietę nie ma zdania
na ten temat. Odnosząc się do negatywnej oceny pracy Policji, opinię tę wskazuje
ponad 30% ankietowanych.
W odniesieniu do pracy Straży Miejskiej (Straży Gminnej) wartości uzyskane
podczas badania są zaskakujące, 342 osoby nie mają zdania na temat. To dowodzi,
iż ankietowani neutralnie oceniają pracę tych służb. Ponad 46% ocenia pracę Straży
Miejskiej (Straży Gminnej) negatywnie. Potwierdza to, iż ankietowani nie mają
zaufania co do pracy tych służb.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, warto podkreślić, iż ankietowani
szczególnym zaufaniem dążą Straż Pożarną oraz Pogotowie Ratunkowe. Ich praca
została doceniona pośród mieszkańców Województwa wielkopolskiego, co obrazuje
powyższy wykres. Negatywny stosunek mieszkańcy Województwa wielkopolskiego
mają dla pracy Straży Miejskiej (Straży Gminnej).

Podsumowanie
Reasumując, należy stwierdzić, iż łamanie praw człowieka i etyki zawodowej ma
bardzo silny związek z bezpieczeństwem. Opisywane aspekty dotyczyły szerokiego
spektrum działania. Zwrócić należy uwagę również na fakt, iż zarówno w życiu
prywatnym, jak i zawodowym może dochodzić do łamania praw. Różnego rodzaju
instytucje i organizacje stoją na straży ochrony praw człowieka. Pomimo pracy tych
instytucji i organizacji warto podkreślić, że to sam człowiek powinien przestrzegać
zasad etyki. Służba wymaga pełnego profesjonalizmu na wielu płaszczyznach. Warto
również zauważyć, jak ważnym elementem w funkcjonowaniu życia społecznego
jest moralność, prawa człowieka oraz etyka zawodowa. Opisywany problem jest
również ukłonem w kierunku funkcjonariuszy, którzy przez lata służby posiadają
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umiejętności i charakter, dzięki którym potrafią uszanować prawa człowieka
i wykonywać czynności służbowe zgodnie z etyką zawodową.
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Violation of human rights and professional ethics as a threat to contemporary
security – selected aspects
Abstract
This article is about human rights violations and professional ethics. It presents the
problem of modern threat in terms of selected examples. The article deals with the terminology of these notions and the security risk associated with violations of human rights
and professional ethics. The article also describes institutions and organisations that are
assisting in the event of human rights violations. In addition, the article shows statistics on
the assessment of the work of selected uniformed services. These studies were conducted
by the author of this article between 2018 and 2019.
Keywords: ethics, professional ethics, human rights, discrimination, security
261

Paweł Wójcik
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Legalny–nielegalny pracownik,
czyli wpływ pracowników zza wschodniej granicy
na bezpieczeństwo państwa

Streszczenie
W artykule skupiono się na wybranych problemach wzrastającej liczby cudzoziemców
podejmujących pracę w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy.
Gwałtowny wzrost wniosków o pozwolenie na pracę zrodził wiele problemów w obsłudze
administracyjnej, stanowi też spore wyzwanie w kontekście bezpieczeństwa. Głównym
problemem, jaki poruszono, jest nieuczciwość niektórych biur pośrednictwa pracy oraz
pracodawców. Z przeanalizowanych źródeł wynika, że Polska nie jest w pełni gotowa do
zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi w kontekście pracy przymusowej i łamania praw
pracowniczych. Jedną z zasygnalizowanych konieczności jest szerzenie wiedzy i uwrażliwianie pracowników inspekcji pracy, urzędów wojewódzkich, prokuratorów i sędziów na
przejawy handlu ludźmi i wydawanie nielegalnych z prawem pozwoleń na pobyt czasowy.
Nie będzie to możliwe bez dokończenia prac nad wieloma aspektami: dodaniem definicji
pracy przymusowej do Kodeksu Karnego, wdrożeniem jednolitego systemu statystyk na
temat handlu ludźmi, dbałością o odpowiednie wymiary kar dla sprawców dopuszczających
się handlu ludźmi i świadomego pośrednictwa przy wydawaniu nielegalnych zezwoleń na
pobyt i udoskonaleniem kontroli na rzecz weryfikacji pobytu cudzoziemca.
Słowa kluczowe: handel ludźmi, praca przymusowa

Wstęp
Od momentu wprowadzenia w Polsce świadczeń 500+, rynek pracy znacząco się
zmienił. Sytuacje można zauważyć w każdej płaszczyźnie przedsiębiorczości,
od małych i średnich przedsiębiorstw, po duże korporacje, które coraz częściej
poszukują pracowników, już nie tylko tych doświadczonych, ale również tych,
których pracodawca jest w stanie wykwalifikować. Bo kluczowy dla rozwoju firmy
jest człowiek. Polacy to jedna z najinteligentniejszych nacji świata, na wyspach
częstym stwierdzeniem jest to, że jak się coś nie da załatwić, to należy tam wysłać
Polaków. Niestety w naszym kraju sytuacja wygląda inaczej. Polacy już nie często,
a standardowo wyjeżdżają do pracy za granicę, wzmacniać tym samym PKB innych
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państw. Z kolei na nasze PKB pracują Ukraińcy, których, jak podają szacunki, jest
około 1,3 miliona. Jeszcze niedawno w Warszawie, Wrocławiu czy w Gdańsku
można było usłyszeć sporadycznie młode osoby, które mówiły po ukraińsku, a dziś
jest to normalnością.

Proces zatrudniania pracownika ze wschodu
Zatrudnienie obcokrajowca nie zawsze jest sprawą prostą. Aby zatrudnić dziś
obywatela z Ukrainy, jeżeli nie mamy kontaktów z za wschodnią granicą, należy
się udać do biura pośrednictwa pracy, gdzie podpisujemy umowę na rekrutację
i dostarczenie pracowników. Biuro pracy poszukuje odpowiedniej osoby / osób,
a następnie w kolejnych etapach, zgłasza się do pracodawcy z określoną listą
pracowników do zatwierdzenia i po akceptacji pracodawcy wystawia specjalne
zaproszenie, na podstawie którego Urząd Wojewódzki wydaje pozwolenie na wjazd
i wydanie wizy dla obywatela Ukrainy. W zamian za wykonaną usługę i dostarczenie pracownika we wskazane miejsce po akceptacji ze strony pracodawcy, biuro
rości sobie wynagrodzenie, które jest wypłacane w postaci jednorazowej wpłaty od
kilkuset do nawet tysiąca złotych prowizji, lub na zasadzie wynajęcia pracownika
na pewien okres, gdzie w formacie godzinowym pośrednik nalicza odpowiednią
marżę godzinową do każdej przepracowanej godziny pracownika.
W teorii wszystko wydaje się zupełnie oczywiste i proste. Można rzec, że
nie ma podstaw, by sądzić, iż coś niepokojącego mogłoby się wydarzyć, skoro za
wszystko odpowiada biuro pośrednictwa pracy, które uzyskało zgodę od Wojewody na pełnienie tego typu działalności. Dodatkowo, Urząd wojewódzki wydaje
zezwolenia na zatrudnienie każdego pracownika, który można by się spodziewać na
tym etapie jest w pewien sposób weryfikowany, choćby pod względem prawnym.
Gdzie można przypuszczać, iż mamy wiedzę, o tym, kto wjeżdża do Polski lub,
co kluczowe, na teren UE. Jednak sprawa nie jest do końca tak jasna. Wynika to
z pewnych luk w polskim prawie. Wykorzystują je nieuczciwe podmioty, których
celem jest inkasowanie prowizji, a nie współpraca z pracodawcą.
Słowo „prowizja” należy w tym wypadku interpretować jako zapłata za wydanie zezwolenia na wjazd i wizę, i jest to kwota, którą uiszcza obywatel Ukrainy
(niejednokrotnie cała rodzina solidarnie składa się na taka prowizję) za chęć pracy
na terenie UE. Kwota prowizji waha się między 150 a 250 euro. Należy się zastanowić, dlaczego obywatel Ukrainy płaci prowizje za chęć pracy. I dlaczego cały
proceder zagraża potencjalnemu bezpieczeństwu Państwa, skoro ktoś chce realnie,
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legalnie pracować. Ukraina, która jest pogrążona w chaosie gospodarczym, nie
jest w stanie zapewnić swoim obywatelom godnych warunków bytowych. Obecnie 4173 hrywien (167 dolarów) to płaca minimalna, a średnia to 10700 hrywien
(428 dolarów), czyli około 1600 zł. Tymczasem koszty życia są porównywalne
z tymi w Polsce. Ukraińcy masowo uciekają do Polski, a nieuczciwe podmioty
żerujące na krzywdzie ludzkiej celowo to wykorzystują. Kiedy zacząłem badać
ten temat, nie wierzyłem, że skala korupcji na Ukrainie osiąga tak niesamowite
wymiary. Aby ubiegać się o pracę w Polsce, jeżeli nie ma się rodziny czy znajomych
mieszkających na terenie RP, należy udać się do firm zajmujących się pośrednictwem
pracy. A te firmy za znalezienie potencjalnej pracy i przygotowanie dokumentów na
wjazd żądają znacznych kwot. Problem polega na tym, że nieuczciwe biura pracy,
którym zależy wyłącznie na czystym zysku bez konieczności dalszej współpracy
z klientem lub z pracownikiem, żerują na niewiedzy i zaufaniu, a co gorsze, ma to
wpływ na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa państwa.
O tym, że obecność i pracę cudzoziemców na terenie RP należy brać pod
uwagę jako jeden z wymiarów bezpieczeństwa, świadczą wzrastające statystyki.
Na poniższym wykresie ukazano liczbę wniosków o zezwolenie na pracę (w tys.)
składanych przez obywateli Ukrainy.

Rysunek 1. Liczba wniosków obywateli Ukrainy o pozwolenie na pracę w latach 2014-2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html [dostęp: 6.01.2020].

Nie trudno zauważyć, że liczba chętnych do pracy w Polsce rośnie. Dotyczy to
także obywateli Białorusi, choć w mniejszej skali. W 2015 r. wniosek o pozwolenie
na pracę złożyło 2,2 tys. Białorusinów, w następnym roku − 5,2 tys., w 2017 r. −
11,8 tys., a w 2018 − 21,0 tys. Trzecią nacją najczęściej składającą wniosek
są Nepalczycy. W 2017 r. przyjęto 9,7 tys. wniosków od nich, zaś w 2018 r. −
22,3 tys. wniosków.
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Wnioski Najwyższej Izby Kontroli
Ze statystyk NIK wynika, że łączna liczba wniosków cudzoziemców o legalizację
pobytu w ostatnich pięciu latach wyniosła ponad 730 tys., z czego rozpatrzono
560 tys. wniosków i wydano pozytywną decyzję 474 tys. osób. Według NIK na dzień
1 stycznia 2019 r. ważne dokumenty stwierdzające prawo pobytu posiadało łącznie
372 239 osób, lecz liczba ta nie koniecznie jest równa liczbie cudzoziemców przebywających na terenie Polski. Wynika to z różnych sposobów pomiaru tego stanu przez
różne urzędy, z cyrkulacji migracji oraz niemożliwej do dokładnego oszacowania
migracji nielegalnej. Największą grupą cudzoziemców posiadających prawo pobytu
na terytorium RP są osoby, które otrzymały je na pobyt czasowy (202691 osób). Drugą
grupę stanowią obywatele UE, którzy zarejestrowali pobyt w Polsce (72365 osób),
a trzecią osoby z prawem pobytu stałego (69292). Z kolei łączna liczba wniosków
o pozwolenie na pracę w latach 2014-2018 przekroczyła 910 tys., przy czym w 2018
było to 366,8 tys. wniosków, podczas gdy jeszcze w 2014 − zaledwie 46,9 tys1.
Z kontroli NIK wynika, że obsługa cudzoziemców w urzędach ma wiele mankamentów, co może zniechęcać osoby chcące podjąć legalną pracę. Nic dziwnego,
bowiem niedostosowanie warunków pracy i liczby zatrudnionych w urzędach nie
pozwala na sprawną i szybką obsługę wszystkich wniosków, przez co cudzoziemcy
czekają nawet kilka miesięcy na rozpatrzenie swoich wniosków. NIK wspomina
o osobie, która czekała trzy lata na decyzję o legalizacji pobytu. W tym czasie
zniecierpliwiony cudzoziemiec może zrezygnować z pobytu i pracy w Polsce
albo podjąć pracę w sposób nielegalny, szkodząc przez to polskiej gospodarce,
ale i narażając samego siebie na niebezpieczeństwo i problemy2.
Problemy te mogą wiązać się z handlem ludźmi, o czym wspomniano szerzej
w dalszej części artykułu, ale mogą też wiązać się z karami, które dla pracownika ze
wschodu mogą okazać się bardzo dotkliwe. Zgodnie z art. 120 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kara wynosi co najmniej 1000 zł. Dotyczy to
zwłaszcza sytuacji, w których można ocenić, że praca cudzoziemca jest nielegalna.
Te sytuacje to: brak posiadania dokumentu uprawniającego go do pobytu na terenie
RP; wykonywanie pracy w sytuacji, gdy nie jest ona związana z podstawą pobytu
w Polsce; wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia, wykonywanie pracy
innej niż ustalono, tj. w innych warunkach lub na innym stanowisku; niezawarcie
odpowiednich umów cywilnoprawnych lub umowy o pracę. Ustawa przewiduje
1

2

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html [dostęp:
06.01.2020].
Ibidem.
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o wiele wyższy wymiar kary dla pracodawców: w zależności od sytuacji od 3000
do 30 000 zł3. Taki sam wymiar kary przewidziano wobec agencji pośrednictwa
pracy pobierających korzyść majątkową od cudzoziemca w zamian za załatwienie
pracy. Należy pamiętać, że pośrednictwo pracy jest bezpłatne, a więc pobieranie
wszelkiego rodzaju opłat od cudzoziemców za ten fakt jest nielegalne, jednak
realizowane przez niektóre nieuczciwe podmioty.
W normalnych warunkach pracownik, który przyjechał z Ukrainy podejmuje
pracę na okres próbny. Często tym okresem próbnym jest tydzień, a czasami wystarczy jeden dzień, tak, by pracodawca mógł ocenić, czy osoba, która przyjechała,
spełnia jego kryteria i na przykład nie tylko posiada odpowiednie kwalifikacje,
takie jak prawo jazdy na prowadzenia aut ciężarowych, uprawnienia do obsługi
koparki czy ciężkiego sprzętu, ale również posiada kluczowe umiejętności. Bo warto
nadmienić, iż rzeczą oczywistą jest to, że na Ukrainie kwalifikacje można kupić.
Jednak po przybyciu do nowego miejsca pracy może okazać się, że pracownik
z kilkuletnim stażem pracy nie potrafi uruchomić maszyny lub kompletnie nie zna
się na jej obsłudze. Ten aspekt jest szczególnie ważny, jeżeli chodzi o transport
rzeczy i obsługę ciężkich maszyn, gdzie sprawą nadrzędną jest bezpieczeństwo
innych pracowników. W transporcie choćby, poza kwalifikacjami i umiejętnościami,
należy pamiętać o przestrzeganiu czasu pracy i pauzy, nad którymi nadzór trzyma
Inspekcja Transportu Drogowego. A na tym etapie karę za nieprzestrzeganie tych
zasad płaci zarówno pracownik, jak i pracodawca. W sytuacji, kiedy pracodawca
nie jest zadowolony z usług swojego pracownika podczas okresu próbnego, to
zgłasza chęć zmiany pracownika do biura pośrednictwa pracy, a ono ma dostarczyć
nowego pracownika w to miejsce. I na tym etapie zaczyna się problem. Bo trzeba
zapewnić miejsce do bytowania – miejsce do spania, przestrzeń do życia i dach
nad głową dla pracownika, który już nie pracuje, a przynosi straty. Jeżeli biuro
nie posiada odpowiedniej bazy pracodawców, dla którego może wynająć potencjalnego pracownika, to w tym momencie ma problem z instalacją pracownika,
a zmuszony jest ponosić koszty. Dlatego w procederze nielegalnego wydawania
wiz poprzez nieuczciwe biura pracy lepiej wziąć pieniądze od chętnego do podjęcia
pracy Ukraińca, załatwić wszelkie formalności, których nie jest wiele i wskazać,
aby sam sobie radził, jak wjedzie na teren UE. Co jednak z przedsiębiorcą, który
wskazał chęć zatrudnienia takiego pracownika? Raport Najwyższej Izby Kontroli
wskazuje na szereg nieprawidłowości przy zatrudnianiu pracowników i wydawaniu
nielegalnych zaświadczeń na wjazd.
3

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U.2019.0.1482).
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Wielu pracodawców czeka na pracowników, którzy poprzez swoją pracę
sprawią, że firma, która jest w newralgicznym okresie swojej działalności, zacznie
zarabiać pieniądze i przynosić zyski. Warunek jest jeden: ktoś musi wykonywać
daną pracę, tutaj szczególne znaczenie ma sektor budowlany i określone terminy.
Jednak, jeżeli zostaliśmy wprowadzeni w błąd i wzięliśmy udział w nielegalnym
procederze i pracownicy z Ukrainy nie przyjadą pod wskazany adres, a przekroczą
granicę Polski, co się wtedy dzieje? Zazwyczaj telefon biura pośrednictwa pracy,
które jest świadome swojego postępowania, jest wyłączony lub usłyszymy, że
pracownicy zostali cofnięci na granicy i wcieleni do wojska, lub że byli skazani
wyrokiem sądu i mają zakaz opuszczania Ukrainy albo po porostu samo biuro
pośrednictwa nie wie, co się z nimi dzieje. Nieodosobnione są również przypadki
przekupywania pracowników bezpośrednio po przekroczeniu granicy i zaproponowaniu im lepszych warunków płacowych. W tym miejscu można zastanowić się,
co jest ważne dla potencjalnego pracownika z Ukrainy? Poza dobrymi warunkami
płacowymi, bytowymi, to przede wszystkim mieć bliską dostępność do granicy,
bo to zmniejszy koszty i skróci czas dojazdu do domu. Tylko, co z pracodawcą?
Pracodawca wypowiada umowę współpracy z biurem pośrednictwa pracy w związku
z niedostarczeniem pracowników. I poza swoim niezadowoleniem potencjalny
pracodawca nie może nic zrobić, bo umowy są tak skonstruowane, aby to biuro
było bezpieczne. NIK we współpracy ze Strażą Graniczną zaczął badać opisane
nieprawidłowości w Polsce, i jak się okazuje dziś to nie tylko biuro pośrednictwa
pracy, ale również pracodawca, który chciał zatrudnić pracowników, musi tłumaczyć się ze swoich podjętych działań. Obecnie przedsiębiorcy w Polsce na każdym
kroku są sprawdzani i weryfikowani, ale w sytuacji zatrudnienia pracowników
z Ukrainy, okazuje się, że procedura sprawdzająca zaczyna się po co najmniej
roku, bo tyle zajmuje zebranie niezbędnych informacji. Taka sytuacja rodzi szereg
niebezpieczeństw. Przyjmując hipotetycznie, że pracownik, który ma przyjechać
z Ukrainy okazuje się być terrorystą powiązanym z Państwem Islamskim, który
dostał się w nieokreślony sposób na teren Ukrainy, a tam poprzez działania różnych
osób kupił podrobione lub sfałszowane dokumenty paszportowe. Mając ukraiński
paszport, chce wjechać bezpiecznie na teren Unii Europejskiej rzekomo w celu
podjęcia pracy, a w konsekwencji przeprowadzić atak terrorystyczny. W chwili,
kiedy służby zareagowałyby na taką ewentualność, prawdopodobnie byłoby już po
ataku. A wystarczyłoby zobligować pracowników Urzędu Wojewódzkiego, którzy
zatwierdzają dokumentację przedstawioną przez biuro pośrednictwa pracy, do przesłania przyszłemu pracodawcy konkretnych wymagań do spełnienia. Od podpisania
umowy rekrutacyjnej z biurem pośrednictwa pracy i wydaniem pozwolenia przez
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Urząd Wojewódzki, przedsiębiorca otrzymałby pouczenie o konieczności spełnienia
konkretnych postulatów. Przykładowo, mógłby otrzymać numer sprawy i telefon
do osoby, która prowadzi postępowanie nadawania zezwoleń, po to, by regularnie
zgłaszać, czy pracownicy już dotarli lub czy któryś z pracowników zrezygnował
z pracy. Dzięki temu, organ państwowy miałby wiedzę, że wskazany pracownik
znajduje się w określonej firmie, a nie, że podróżuje po całym kraju. Ewentualnie, celem uproszczenia, można by wprowadzić dodatkową zakładkę na stronie
internetowej, z możliwością podania loginu i hasła, aby samemu w swoim profilu
przedsiębiorcy wprowadzać dane odnośnie zatrudnienia konkretnego pracownika
lub jego zwolnienia. W tym momencie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
mogą znacznie szybciej zareagować na sytuacje, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Państwa i jego obywateli. A przy okazji mieć nadzór nad firmami, które
w sposób niejasny prowadzą nabór na pracowników z Ukrainy.
Według NIK monitoring powrotu cudzoziemców do swoich krajów był
nierzetelny, nawet w sytuacji, gdy decyzję o ich powrocie wydano na podstawie
podejrzenia o działalność terrorystyczną lub szpiegowską. Dopiero kontrola była
w stanie wykazać, że Straż Graniczna nie posiadała informacji o tym, czy wskazani
cudzoziemcy rzeczywiście wyjechali z Polski. W związku z tym, zdecydowano
o zmianie procedury informowania MSWiA przez Straż Graniczną4. Tego rodzaju
sytuacje pokazują, że pomimo doskonalenia składowych systemu bezpieczeństwa,
wciąż odnajduje się w nim wiele luk, których skuteczne łatanie zajmie Polsce sporo
czasu. Skala napływu cudzoziemców z pewnością nie ułatwi tej sytuacji.

Kampania na rzecz legalnej pracy
Pomimo sygnalizowana, że istnieje wiele tego rodzaju nieprawidłowości, Państwowa Inspekcja Pracy kontrolująca agencje pośrednictwa pracy w ostatnim
czasie nie wykryła ani agencji oferujących nieprawdziwe oferty pracy, ani też
agencji mogących mieć powiązania z handlem ludźmi. W 2018 r. skontrolowała
ona 655 agencji, a w 2017 − 735. Dostrzeżono jednak podejmowanie działalności sprzecznych z prawem odpowiednio w 33 i 35 agencjach. Agencje te zostały
zmuszone do zawieszenia działalności. Istotnym działaniem PIP w ostatnim czasie
była kampania informacyjna, mająca na celu informowanie polskich pracodawców
oraz cudzoziemców, w szczególności Ukraińców, chcących zacząć pracę w Polsce.
4

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html [dostęp:
6.01.2020].
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Dzięki niej, pracodawcy mieli łatwiejszy dostęp do informacji na temat legalnego
zatrudniania cudzoziemców. Tego rodzaju działania prowadzono w ramach kampanii
„Pracuję Legalnie!”. Realizowano ją w latach 2017-20195. W materiałach informacyjnych i na stronie internetowej zastosowano przyciągającą wzrok, kolorową
grafikę i prosty przekaz, który z języka ukraińskiego można przetłumaczyć jako:
„Szanuję siebie i nie dam się oszukiwać. A ty?”.

Rysunek 2. Grafika promująca legalność zatrudniania w języku polskim i ukraińskim
Źródło: http://www.prawawpracy.pl/ [dostęp: 3.01.2020].

Jak widać, przesłanie w języku ukraińskim jest nieco bardziej emocjonalne,
gdyż odwołuje się nie do legalnej pracy, jak w języku polskim, ale do bycia oszukiwanym. Zapewne jest to w stanie przyciągnąć większą uwagę cudzoziemców
niż nieco bardziej formalne wołania o legalność pracy.
Ze względu na liczną grupę Ukraińców podejmujących w Polsce pracę, od
początku 2020 obywatele ci mają do dyspozycji kolejny już numer telefonu, pod
którym pracownicy Inspekcji Pracy udzielają informacji o zatrudnieniu w języku
ukraińskim. Obecnie są dostępne trzy numery właściwe poszczególnym województwom. Jak widać, obywatele Ukrainy mają możliwości pozyskania rzetelnych
informacji w swoim języku. Należałoby jednak podjąć podobne starania wobec
pracowników innych nacji, którzy najliczniej podejmują pracę w Polsce. Przykładowo, PIP podaje, że są to osoby z Nepalu, Indii i Bangladeszu6.
PIP w czasie kontroli agencji pośrednictwa pracy oraz pracodawców szczególną
uwagę zwracają na pobieranie nielegalnych opłat oraz dyskryminujące traktowanie
cudzoziemców i oferowanie nielegalnych usług, a także na działalność nielegalnych
agencji zatrudnienia, nierespektujących nowych przepisów i nieposiadających
certyfikacji usługi kierowania cudzoziemców do pracy, czyli odpowiedniego wpisu
do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Przy kontroli agencji
i pracodawców, inspektorzy zwracają uwagę głównie na prawidłowość procesu
zatrudniania i okresy wykonywania pracy tymczasowej7.
5
6

7

http://www.prawawpracy.pl/html/kampania_info.html [dostęp: 03.01.2020].
https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/100309,kontrolepanstwowej-inspekcji-pracy-w-2019-roku.html# [dostęp: 08.01.2020].
Ibidem.
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Choć zasygnalizowane kontrole są w stanie ukrócić niektóre nielegalne sposoby
działania agencji pośrednictwa pracy i pracodawców, to warto zasygnalizować,
że w PIP, skupiając się na kontroli pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
w żaden sposób nie zaakcentował problemu ewentualnego łamania praw człowieka,
a przecież cudzoziemcy poszukujący pracy za granicą są narażeni na to zjawisko.
Oczywiście inspektorzy z racji swojej funkcji poszukują głównie sygnałów łamania
prawa pracy, jednak należy pamiętać, że docierają do wielu miejsc, do których
Policja, Prokuratura czy Straż Graniczna nie dotrze bez odpowiedniej informacji.
Dlatego można uznać, że w pewnym sensie, mogą oni być pierwszymi, którzy
dostrzegą problem łamania praw człowieka, w tym także handlu ludźmi.
Warto nadmienić, że definicja handlu ludźmi została wprowadzona do polskiego
Kodeksu karnego dopiero na mocy nowelizacji z 20 maja 2010 r. Wcześniej termin
ten interpretowano na podstawie ustaleń dokonanych na szczeblu międzynarodowym. Pomimo braku definicji, handel ludźmi przed 2010 r. personalizowano na
podstawie art. 253 KK, który obecnie uchylono i zastąpiono art. 189a. Prawodawca
uznał, że za handel ludźmi grozi od 3 lat pozbawienia wolności, a za przygotowania
do tego − od 3 miesięcy do 5 lat8.
Zgodnie z art. 115 § 22. KK handlem ludźmi jest: „werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1) przemocy lub groźby bezprawnej,
2) uprowadzenia,
3) podstępu,
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub
stanu bezradności,
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej
obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu
jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji,
pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub
usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub
innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu
pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli
zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi,
nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6”9.
8

9

A. Herzog, Przestępstwa przeciwko wolności, [w:] Kodeks karny: komentarz, red. R. A. Stefański, Warszawa 2018, s. 1161.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2204, ze zm.).
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Diagnozę sytuacji Polski pod względem handlu ludźmi można odnaleźć
w raporcie Trafficking in Persons Report 2019 (TIP), opracowywanym co roku
przez amerykański Departament Stanu. W latach 2012-2018 autorzy raportu
zakwalifikowali Polskę do krajów poziomu 1, czyli dobrze radzących sobie z tym
zjawiskiem, jednak w raporcie w 2019 Polskę zakwalifikowano do niższego poziomu,
co wynika z niedoskonałej realizacji światowych standardów zwalczania handlu
ludźmi. Jedną z przyczyn niższego rankingu Polski pod tym względem są ograniczenia w zwalczaniu pracy przymusowej. W raporcie wspomniano o nieudolności
polskich sądów, które miały problemy z pociągnięciem do odpowiedzialności osób
odpowiedzialnych za zmuszanie ludzi do pracy. Tymczasem z danych organizacji
samorządowych, takich jak La Stranda, wynika, że w ciągu ostatniego pięciolecia liczba ofiar handlu ludźmi zmuszanych do pracy przymusowej przekroczyła
500 osób10. Choć niektórym ta liczba może wydać się niewielka, to warto zadać
sobie pytanie: Ile osób nie zgłosiło się po pomoc do żadnej z tego typu organizacji?
O ile w statystykach organizacji pozarządowych pojawiają się informacje na ten
temat, tak problem ten nie uwidacznia się w liczbie postępowań wszczętych przez
organy ścigania, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat wszczęto zaledwie kilka
postępowań dotyczących pracy przymusowej.
Nierzetelne prowadzenie statystyk na temat handlu ludźmi przez organy rządowe
oraz Policję i Straż Graniczną są jedną z nieprawidłowości zasygnalizowaną w raporcie
TIP. Statystyki poszczególnych organizacji nie są ze sobą spójne ani w rozsądny sposób
łączone. Organy ścigania, wszczynając dochodzenie dotyczące handlu ludźmi, zwykle
nie informują, jakiego rodzaju on dotyczy, brakuje więc dobrego źródła statystyk na
temat pracy przymusowej. Braki te są widoczne również w informacjach na temat
prawomocnych wyroków za handel ludźmi w celu zmuszania ich do pracy11.
W raporcie TIP zawarto kilka zaleceń odnoszących się do zjawiska pracy
przymusowej w Polsce. Zalecono między innymi12:
–– intensyfikację działań w zakresie ścigania sprawców przestępstwa handlu
ludźmi, a w szczególności w odniesieniu do ścigania oraz prowadzenia
dochodzeń w sprawach dotyczących pracy przymusowej;
–– stworzenie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych skierowanych
do cudzoziemców chcących podjąć pracę i pracujących w Polsce, tak, aby
byli skutecznie poinformowani o swoich prawach i obowiązkach oraz aby
wiedzieli, gdzie mogą udać się po pomoc;
10
11
12

Trafficking in Persons Report 2019, Waszyngton 2019, s. 383.
Ibidem, s. 384.
Ibidem, s. 383.

272

Legalny–nielegalny pracownik…

–– ulepszenie procesów kierowania osób zmuszanych do pracy przymusowej
do odpowiednich organizacji świadczących pomoc ofiarom handlu ludźmi;
–– polepszenie skuteczności szkoleń osób dokonujących inspekcji pracy, tak,
aby mieli większe możliwości rozpoznawania ofiar handlu ludźmi;
–– podjęcie starań o to, żeby pracownicy inspekcji pracy, zawsze mieli możliwość współpracy z niezależnym tłumaczem;
–– zwiększenie nakładów na pomoc ofiarom, w tym również na tworzenie
schronisk dla mężczyzn, którzy padli ofiarami pracy przymusowej;
–– szkolenia i uwrażliwianie sędziów i prokuratorów na wagę przestępstwa,
jaką jest handel ludźmi i zwiększenie dbałości o odpowiednie do wagi
przestępstwa (wyższe) wyroki dla sprawców.
Jedną z przyczyn niskiej aktywności organów ścigania w kwestii zwalczania
pracy przymusowej w Polsce jest brak wiedzy, doświadczenia i prawnych podstaw
do działania. Dotyczy także to policji, sędziów i prokuratorów. O ile od 2010 r.
Polska wprowadziła definicję handlu ludźmi, tak w Kodeksie Karnym wciąż brakuje
definicji pracy przymusowej, choć od dawna w naukach prawnych jest ona uznawana za rodzaj handlu ludźmi. Od pewnego czasu trwają prace nad wprowadzeniem
takiej definicji do KK, co ułatwiłoby interpretowanie niektórych sytuacji zmuszania
i wykorzystywania cudzoziemców w pracy. Dowodem nad rozwiniętymi pracami
jest projekt nowego przepisu KK, zaprezentowany przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju i Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw. W założeniu, definicja pracy przymusowej ma dopełnić definicję
handlu ludźmi, w związku z czym, wprowadzono by ją w ramach art. 115 § 22a
KK. Oto treść planowanej definicji:
„Pracą lub usługami o charakterze przymusowym jest świadczenie pracy lub
usług w warunkach wykorzystania, wykonywane pod wpływem przymusu
wynikającego z przemocy, groźby, pozbawienia wolności, żądania odpracowania
długu, zatrzymania dokumentu tożsamości, dokumentu podróży lub dokumentu
uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP, niewypłacenia wynagrodzenia, a także z innego rażącego naruszenia praw pracownika13”

Państwowa Agencja Pracy, omawiając problem pracy przymusowej, powołuje się na informacje świadczące o tym, że liczba skazań za handel ludźmi w celu
pracy przymusowej nie wyraża skali problemu. Wiele spraw mających cechy pracy
13

Praca przymusowa – projekt nowego przepisu, Materiał opracowany w ramach prac Grupy
Roboczej ds. Osób Świadczących Pracę Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju.
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przymusowej jest prowadzonych z innego artykułu niż 115 § 22 KK. Powyższą
definicję, jak donosi PAP, opracowano we współpracy z teoretykami i praktykami
prawa, w tym z pracownikami Policji i Prokuratury, sędziami, pracownikami akademickimi i przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym z organizacji
La Stranda, intensywniej działającej na rzecz zwalczania handlu ludźmi w Polsce
i pomocy ofiarom14. Powyższe informacje zdają się potwierdzać zasadność zaleceń
opracowanych przez autorów raportu TIP 2019.
O tym, jak istotne jest podjęcie dalszych prac nad zwalczaniem pracy przymusowej, świadczą dane Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla
ofiar handlu ludźmi. Z przedstawionych przez nich danych wynika, że spora część
osób szukających pomocy, to kolejno: osoby zmuszane do pracy przymusowej,
osoby wykorzystywane seksualnie, osoby zgłaszające łamanie praw prawniczych.
Z danych Prokuratury Krajowej wynika, że praca przymusowa lub usługi o charakterze przymusowym to druga, zaraz po prostytucji i wykorzystywania seksualnym,
najczęstsza forma handlu ludźmi15.
Z polskiego raportu dotyczącego handlu ludźmi w Polsce wynika, że proceder
handlu ludźmi i zmuszanie ich do pracy przymusowej może wynikać bezpośrednio z wykorzystywania ludzi przez pracodawców, ale także z działalności agencji
pośrednictwa pracy, przy czym pracodawca w tym drugim przypadku nie zawsze jest
świadomy niekorzystnej sytuacji zatrudnionego. Pracownicy z Ukrainy lub innych
krajów są wprowadzani w błąd, kwaterowani lub przetrzymywani w niekorzystnych
warunkach, nie wypłaca się im odpowiedniego wynagrodzenia i często są wciągani
w spiralę długów, którą autorzy raportu uznają za typową dla handlu ludźmi16.

Wnioski
Podsumowując, zmiany w ruchu cudzoziemców podejmujących pracę na polskim
rynku zrodziły wiele problemów, nad których rozwiązaniem wciąż należy pracować,
aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno obywatelom Polski, Unii Europejskiej, jak
i Ukrainy. Poszanowanie praw człowieka, w tym także praw pracownika, powinno
w dzisiejszych czasach stanowić jeden z priorytetów współdziałania na szczeblu
międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Jak zauważono, wciąż należy nad tym
pracować, jednak istotne jest to, że wszelkie rozwiązania dążące do poprawy
14

15
16

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/148289,25,miir-penalizacja-pracy-przymusowejcoraz-blizej-(komunikat) [dostęp: 10.01.2020].
Handel ludźmi w Polsce. Raport za 2017 r., Warszawa 2018, s. 30-33.
Ibidem, s. 36.
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sytuacji są analizowane i doskonalone. Artykuł ma za zadanie wskazać możliwe
działanie nieuczciwych podmiotów i przestrzec przed zagrożeniami, jakie potencjalnie mogą się wydarzyć.
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A legal, illegal worker, i.e. the influence of workers from the eastern border
on the security of the state
Abstract
The article focuses on selected problems of the growing number of foreigners taking
up employment in Poland, with particular emphasis on employees from Ukraine. The rapid
increase in work permit applications has created many problems in the administration, it is
also a major challenge in the context of security. The sources analyzed show that Poland is not
fully ready to prevent and combat trafficking in human beings in the context of forced labor
and violation of employee rights. One of the signaled necessities is to spread knowledge and
sensitize labor inspectors, employees of voivodship offices, judges and prosecutors to human
trafficking and issuing illegal temporary residence permits. This will not be possible without
completing work on many legal aspects: adding a definition of forced labor to the Penal Code,
implementing a uniform system of statistics on trafficking in human beings, taking care of
appropriate penalties for perpetrators of trafficking in human beings and deliberate mediation in
issuing illegal residence permits and introducing a special control to verify the stay of a foreigner.
Keywords: human trafficking, forced labor
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Gwarancje bezpieczeństwa religijnego
zawarte w Konkordacie między Stolicą Apostolską
i Rzeczypospolitą Polską z 1993 roku

Streszczenie
Każdy człowiek i obywatel oczekuje od państwa między innymi gwarancji swobodnego wyznawania swojej religii lub przekonań. Obowiązkiem państwa jest stworzenie
takich instrumentów prawnych, aby każdy człowiek miał poczucie bezpieczeństwa, także
bezpieczeństwa religijnego.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku zawiera zasady instytucjonalnych relacji Państwo – Kościoły i inne związki wyznaniowe, które są wyrazem
gwarancji bezpieczeństwa religijnego w Polsce. Art. 25 ust. 3 stanowi: „Stosunki między
państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach
poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak
również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”1. Ust. 4 wspomnianego
artykułu, wskazując na podmiotowość Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych,
stanowi zaś: „Stosunki między Rzeczypospolitą Polską a Kościołem katolickim określają
umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy”2.
Wśród umów dwustronnych zawieranych pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego, dotyczącymi ochrony wolności sumienia i religii, na pierwszym miejscu znajduje
się konkordat3.Źródłem prawa obowiązującego w Polsce jest Konkordat między Stolicą
Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany 28 lipca 1993 r., ratyfikowany dopiero
23 lutego 1998 roku.
Słowa kluczowe: konstytucja, konkordat, bezstronność, niezależność, prawo do wolności
sumienia i religii, bezpieczeństwo

1

2
3

Art 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r.(Dz.U. z 1997 r.,
nr 78, poz. 483).
Ibidem, art. 25 ust. 4.
K. Warchałowski, Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, Warszawa 2000, s. 14.
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Wstęp
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku w art. 91 stanowi:
„1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie
ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami”4.

Prawodawca polski stanął na stanowisku, że umowy międzynarodowe, ratyfikowane za zgodą parlamentu i ogłoszone w urzędowym organie prasowym, jakim
jest „Dziennik Ustaw”, zostały automatycznie inkorporowane do prawa krajowego
i mają pierwszeństwo przed ustawami. Art. 91 ust. 1 mówi o bezpośrednim stosowaniu umowy międzynarodowej chyba, że stosowanie uzależnione jest od wydania
ustawy. Przepis ten pozwala na wyodrębnienie spośród umów ratyfikowanych
przez Polskę, tzw. umów samowykonalnych. W świetle wspomnianego artykułu
nie ma charakteru samowykonalnego norma prawa międzynarodowego, której
zastosowanie uzależnione jest od wydania ustawy5.
Art. 25 ust. 4 Konstytucji stanowi: „Stosunki między Rzeczypospolitą Polską
a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą
Apostolską i ustawy”6. Zapis ten oznacza, że prawodawca w określaniu stosunku
do Kościoła katolickiego przyjął tzw. metodę regulacji mieszanej. Z tego wynika,
że postanowienia konkordatu mogą być bezpośrednio stosowane. Chyba że w konkordacie zostało wyraźnie powiedziane, że stosowanie danej normy jest uzależnione
od wydania ustawy bądź norma nie nadaje się do bezpośredniego stosowania.
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską został podpisany 28 lipca 1993 r. Ratyfikowany zaś po kilku letniej blokadzie w parlamencie,
dopiero 23 lutego 1998 r. Dwie społeczności niezależne i autonomiczne – Państwo
Polskie i Kościół katolicki, dokonały na płaszczyźnie prawa międzynarodowego
uregulowania wzajemnych stosunków. Przedmiotem podpisanego w Warszawie
Konkordatu jest całokształt spraw życia kościelnego zarówno w jego wymiarze
4
5
6

Art. 91 Konstytucji…, op. cit.
J. Krukowski, Konkordat polski, znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 88.
Art. 25 ust. 4 Konstytucji…, op. cit.
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instytucjonalnym, jak i indywidualnym. Dotyczących kwestii związanych ze
stosunkami Państwo – Kościół. Całość materii tego aktu prawnego została ujęta
w preambule oraz 29 artykułach.

Pojęcie konkordatu
Nazwa konkordat pochodzi od łacińskiego czasownika concordare i oznacza
‘zgadzać się’7. Konkordat to umowa zawierana między papieżem jako głową,
zwierzchnikiem Kościoła katolickiego, a państwem, normująca stosunki między
władzą świecką a kościelną w danym kraju8. Inne opracowanie mówi, że jest to
umowa normująca stosunki religijno-kościelne w danym kraju9.
Nazwa konkordat służy oznaczaniu pewnego typu umowy międzynarodowej, zawieranej między Stolicą Apostolską i danym państwem w celu zgodnego
uregulowania interesujących ich kwestii10. Na oznaczenie tego rodzaju umowy
w historii używane były różne nazwy, jak: concordia, pactum, pax, concordata,
conventio, modus vivendi11.
Prof. Krzysztof Skubiszewski − Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej − w przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości podpisania
Konkordatu powiedział: „Podpisany dzisiaj Konkordat jest umową międzynarodową,
regulującą w sposób zasadniczy i wszechstronny stosunki między Państwem Polskim
a Stolicą Apostolską oraz pozycję Kościoła katolickiego w Państwie Polskim”12.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. używa określeń: konwencja – w wersji łacińskiej kodeksu13, zaś w wersji polskiej−umowa14 i konkordat15. O nadaniu
konkretnej nazwy umowie pomiędzy Stolicą Apostolską i danym państwem decydują zainteresowane strony. Na oznaczenie umowy między Stolicą Apostolską
a Rzeczypospolitą Polską podpisanej dn. 28 lipca 1993 r. użyto tradycyjnej nazwy
– konkordat, być może w celu podkreślenia, jak wyraził się wspomniany już
7
8

9
10
11
12

13
14
15

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, red. W. Kopaliński, Warszawa 1968, s. 400.
Encyklopedia Popularna PWN, red. R. Marcinkowski, Warszawa 1982, s. 361; Słownik języka polskiego, t. I, red. M. Szymczak,Warszawa 1978, s. 991.
Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 380.
J. Krukowski,Konkordat…, op. cit., s. 18.
J. Krukowski,Konkordaty współczesne. Doktryna-teksty (1964-1994),Warszawa 1995, s. 23.
K. Skubiszewski,Przemówienie,[w]: Konkordat. Państwo–Kościół. Dokumenty, komentarze,
red. I. Bruski, Olsztyn 1998, s. 63.
can. 3, Codex Iuris Canonici.Kodeks Prawa Kanonicznego,Poznań 1984.
Ibidem, kan. 3.
Ibidem, kan. 365 § 1 pkt 2.
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prof. K. Skubiszewski podczas składania podpisu pod tym dokumentem: „Jest to
pewien powrót, bo związujemy to, co zostało zerwane. Lecz przede wszystkim
jest to wytyczenie drogi, którą pójdziemy”16. Prawdopodobnie nazwa „konkordat” została użyta w celu nawiązania do tradycji, a szczególnie do wcześniejszej
umowy zawartej między Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską w 1925 r.
Jednak użycie tej samej nazwy na oznaczenie dokumentu wynegocjowanego przez
przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i Polski w 1993 r. nie oznacza potwierdzenia
tych samych treści, jakie wpisane były do Konkordatu z 1925 r.

Preambuła
Polski Konkordat z 1993 r. został zawarty w przełomowym momencie dziejów, dlatego opatrzony jest obszerną preambułą. W preambule zostały wyłożone podstawowe
zasady i motywy, na jakich strony posiadające podmiotowość publicznoprawną
w stosunkach międzynarodowych oparły wolę zawarcia tego rodzaju umowy międzynarodowej. Preambuła może mieć znaczenie pomocnicze w procesie wykładni
i stosowania Konkordatu w wypadku zaistnienia wątpliwości co do właściwego
znaczenia zawartej w nim treści. W tekście preambuły do polskiego Konkordatu
można wyróżnić przesłanki o charakterze politycznym, socjologicznym, historycznym, aksjologicznym i prawnym17.
Przesłanki o charakterze politycznym – znaczenie polityczne posiada
deklaracja woli obu Stron – Stolicy Apostolskiej i Rzeczypospolitej Polskiej
mająca na celu osiągnięcie „trwałego i harmonijnego uregulowania wzajemnych stosunków” (Preambuła Konkordatu). W ten sposób nastąpiło formalne
uznanie przez Stolicę Apostolską faktu odzyskania przez Polskę suwerenności
po odrzuceniu zależności od Związku Radzieckiego. Ponadto jest to deklaracja
woli współdziałania z Państwem Polskim w budowaniu demokratycznego ładu
i sprawiedliwego porządku prawnego.
Przesłanki o charakterze socjologicznym – socjologiczny charakter posiada
stwierdzenie „religia katolicka jest wyznawana przez większość społeczeństwa
polskiego” (Preambuła Konkordatu). Sformułowanie to nie oznacza nadania religii katolickiej rangi religii państwowej, ale jest uszanowaniem woli większości.
Co stanowi atrybut państwa demokratycznego. Nie ma tu odwołania do przesłanek
teologicznych, jakie były w konkordatach zawartych przed Soborem Watykańskim
16
17

K. Skubiszewski, Przemówienie…, op. cit., s. 63.
J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie Prawo Wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 96.
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II zawieranych z państwami katolickimi. Świadczy to o tym, że obie strony respektują świecki charakter państwa.
Przesłanki o charakterze historycznym – odwołanie do przesłanek historycznych
wyrażone zostało w konkordacie przez stronę państwową w następujący sposób:
„podkreślając posłannictwo Kościoła katolickiego, rolę odegraną przez Kościół
w tysiącletnich dziejach Państwa Polskiego oraz znaczenie pontyfikatu Jego
Świątobliwości Papieża Jana Pawła II dla współczesnych dziejów Polski; zważywszy przełomowe znaczenie odzyskania niepodległości i suwerenności przez
Państwo Polskie oraz w trosce o jego pomyślny rozwój; stwierdzając doniosły
wkład Kościoła w rozwój osoby ludzkiej i umacnianie moralności; uwzględniając nową strukturę administracyjną Kościoła w Polsce ustanowioną Bullą papieską »Totus Tuus Poloniae populus«” (Preambuła Konkordatu).

Przesłanki o charakterze aksjologicznym – mają istotne znaczenie dla celowościowej wykładni prawa. Zawarte są one w odwołaniu obu stron do podstawowych
wartości uniwersalnych, jakie stanowią „poszanowanie godności osoby ludzkiej
i jej praw” (Preambuła Konkordatu). Są to wartości ogólnoludzkie będące podstawą
rozwoju wolnego i demokratycznego społeczeństwa. Odwołanie się do tych uniwersalnych wartości przez stronę państwową oznacza definitywne zerwanie z ideologią
komunistyczną. Strona państwowa nie zapewnia Kościołowi katolickiemu jakichkolwiek przywilejów, ale gwarantuje poszanowanie prawa do wolności sumienia
i religii. Prawa przysługującego każdemu człowiekowi, a mające umocowanie
w uniwersalnej wartości godności osoby ludzkiej.
Przesłanki o charakterze prawnym – wolę poszanowania ogólnych zasad
legalizmu wyraża odwołanie się stron do podstawowych zasad swych systemów
prawnych. Państwo Polskie odwołuje się do zasad konstytucyjnych i ustaw. Stolica
Apostolska odwołuje się do określonych na Soborze Watykańskim II zasad dotyczących poszanowania wolności religijnej i relacji instytucjonalnych między Kościołem
a państwem oraz do swego wewnętrznego systemu prawa (Preambuła Konkordatu).
Strony wyraziły również wolę respektowania uniwersalnych norm zawartych
w wielostronnych umowach międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka i podstawowych wolności oraz wyeliminowania wszelkich form nietolerancji
i dyskryminacji z powodów religijnych18.

18

Ibidem, s. 97.
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Bezpieczeństwo religijne w świetle Polskiego Konkordatu
z 1993 roku
„Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 8 ust. 1
Konstytucji z 1997 r.). Artykuł ten deklaruje pierwszeństwo Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przed wszystkimi innymi źródłami prawa stanowionego. Z tego
wynika, że Konstytucja zajmuje nadrzędne miejsce w systemie źródeł prawa
polskiego. Normy konstytucyjne posiadają najwyższą moc w wewnętrznym systemie prawa. Konkordat jako umowa międzynarodowa w hierarchii źródeł prawa
stoi niżej od Konstytucji. W myśl zasady prymatu Konstytucji wynika wymóg
zgodności Konkordatu z Konstytucją19. Z chwilą ratyfikacji Konkordatu powstały
zobowiązania do wykonania zawartej umowy. Obejmują one usunięcie przeszkód
w stosowaniu norm międzynarodowych w porządku wewnętrznym, jak również
w dostosowaniu prawa krajowego do norm prawa międzynarodowego. W celu
ustalenia następstw, jakie wynikają z wejścia w życie Konkordatu między Stolicą
Apostolską a Rzeczypospolitą Polską, należało uwzględnić zasady określające
realizację ratyfikowanych umów międzynarodowych.
Gwarancje bezpieczeństwa religijnego zawarte w Konkordacie nie są przejawem
przywilejów. Stanowią one uszczegółowienie gwarancji wpisanych do Konstytucji.
Gwarancje konkordatowe służą realizacji gwarancji konstytucyjnych. Zapewniają
one bezpieczne uzewnętrznianie przez osobę swych przekonań religijnych zarówno
w wymiarze indywidualnym, jak również wspólnotowym i instytucjonalnym20.
Przedmiotem Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą
Polską stało się zagwarantowanie bezpieczeństwa religijnego osobom należącym do
Kościoła katolickiego w zakresie wyznawania, praktykowania religii w wymiarze
indywidualnym, jak i wspólnotowym na terenie kraju.
Zapis znajdujący się w artykule 1 Konkordatu nawiązuje do zapisu z Konstytucji z 1997 r. (art. 25 ust. 3 Konstytucji), a zarazem stanowi potwierdzenie
przez obie strony, „że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie –
niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej
zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka
i dobra wspólnego”21.
W artykule 2 Konkordatu strony zobowiązały się do utrzymania i umacniania więzi za pośrednictwem stałych przedstawicieli dyplomatycznych w randze
19
20
21

J. Krukowski, Konkordat…, op. cit., s. 86.
J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie Prawo…, op. cit., s. 90.
Art. 1, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany 28 lipca
1993 r., ratyfikowany 23 lutego 1998 roku (Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318).
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Nuncjusza Apostolskiego rezydującego w Warszawie i ambasadora nadzwyczajnego
i pełnomocnego przy Stolicy Apostolskiej rezydującego w Rzymie.
W artykule 3 Państwo gwarantuje „Kościołowi katolickiemu oraz jego osobom prawnym i fizycznym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania
się ze Stolicą Apostolską, z Konferencjami Episkopatów, z Kościołami partykularnymi, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami
i osobami”. Gwarancja ta dotyczy współpracy o zasięgu zarówno wewnętrznym,
jak i uniwersalnym.
W artykule 4 Państwo uznaje osobowość prawną Kościoła katolickiego22.
Uznaje również taki status wszystkich instytucji kościelnych terytorialnych i personalnych, które uzyskały osobowość na podstawie przepisów prawa kanonicznego.
Warunek stanowi stosowne powiadomienie kompetentnych organów państwowych
przez władzę kościelną23. W ust. 3 wspomnianego artykułu, została zapisana gwarancja dotycząca innych instytucji kościelnych, mogących na wniosek władzy
kościelnej uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego.
Artykuł 5 Konkordatu zawiera gwarancję bezpieczeństwa religijnego dotyczącą zapewnienia „Kościołowi katolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne
i publiczne pełnienie jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego”.
W artykule 6 ust. 1 Państwo uznaje kompetencje władzy kościelnej w zakresie
tworzenia struktur właściwych Kościołowi. W szczególności chodzi o erygowanie,
zmienianie i znoszenie prowincji kościelnych, archidiecezji, diecezji, ordynariatu
polowego, administratur apostolskich, prałatur personalnych i terytorialnych,
opactw terytorialnych, parafii, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń
życia apostolskiego oraz innych kościelnych osób prawnych. Ust. 2 tego artykułu
gwarantuje, że „żadna część terytorium polskiego nie będzie włączona do diecezji lub
prowincji kościelnej mającej swą stolicę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ust. 3 dopowiada zaś , że „żadna diecezja mająca swą stolicę w Rzeczypospolitej
Polskiej nie będzie się rozciągała poza granice Państwa Polskiego”. Natomiast ust.
4 i 5 omawianego artykułu gwarantuje przynależność biskupów do Konferencji
Episkopatu oraz niesprawowaniu jurysdykcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
przez biskupa niebędącego obywatelem polskim. Wyjątek stanowi legat lub inny
wysłannik papieski.
W artykule 7 ust. 1 zamieszczono gwarancję dotyczącą obsadzania urzędów kościelnych przez kompetentną władzę kościelną w poszanowaniu prawa
22
23

Ibidem, art. 4 ust. 1.
Ibidem, art. 4 ust. 2.
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kanonicznego. Ust. 2 zaś reguluje kwestię dotyczącą powoływania i odwoływania biskupów, czyniąc uprawnioną jedynie Stolicę Apostolską. W ust. 3 Stolica
Apostolska zobowiązała się do mianowania biskupami w Polsce duchownych będących obywatelami polskimi. Natomiast w ust. 4 zapewnia, że możliwie wcześnie
poinformuje stronę państwową o nazwisku biskupa diecezjalnego przed ogłoszeniem nominacji.
Artykuł 8 ust. 1 zawiera gwarancję Państwa Polskiego względem Kościoła
katolickiego zapewniającą wolność sprawowania kultu. Mając w poszanowaniu
prawo do wolności religijnej, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne
pełnienie jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem
i administrowaniem sprawami Kościoła na podstawie prawa kanonicznego. Ust. 2
mówi o prawie organizowania kultu publicznego przez władzę kościelną w oparciu
o przepisy prawa kanonicznego i przestrzegając odpowiednich przepisów prawa
polskiego. W ust. 3 Kościół otrzymał gwarancję nienaruszalności miejsc przeznaczonych „przez właściwą władzę kościelną do sprawowania kultu i grzebania
zmarłych”. W ustępie tym zawarte zostały również wyjątki dotyczące zasady nienaruszalności. Pierwszy brzmi: „Z ważnych powodów i za zgodą kompetentnej władzy
kościelnej można przeznaczyć te miejsca na inny użytek”. Drugi zaś: „Niniejszy
przepis nie ogranicza stosowania prawa polskiego w przypadkach wywłaszczenia
z zachowaniem standardów prawa międzynarodowego”. Na podstawie tego zapisu
Stolica Apostolska zapewnia o niestawianiu przeszkód w stosowaniu przepisów
prawa polskiego w sytuacji wywłaszczenia z miejsc kultu i grzebania zmarłych24.
Ust. 4 zapewnia Kościołowi sprawowanie kultu publicznego bez zezwolenia władz
państwowych w miejscach innych niż przeznaczone „przez właściwą władzę
kościelną do sprawowania kultu i grzebania zmarłych”(art. 8 ust. 3 Konkordatu).
Jednak w tym przypadku należy wziąć pod uwagę odpowiednie przepisy prawa
polskiego, które mogą stanowić inaczej. W szczególności, gdy chodzi o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ust 5 zawiera zobowiązanie Stolicy Apostolskiej
do umożliwienia władzy publicznej podjęcia niezbędnych działań w miejscach
przeznaczonych „przez właściwą władzę kościelną do sprawowania kultu i grzebania zmarłych” (art. 8 ust. 3 Konkordatu), w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia
lub mienia, bez wcześniejszego powiadamiania władzy kościelnej.
Artykuł 9 zawiera gwarancje bezpieczeństwa religijnego udzielone katolikom
przez Państwo Polskie. Gwarancje te w ust. 1 dotyczą prawa do dni wolnych od
pracy, którymi są niedziele i wyszczególnione dni świąteczne w liczbie 7. Zaś na
24

J. Kowalczyk,Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998,
Płock 2013, s. 112.
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mocy ust. 2 istnieje możliwość rozszerzenia katalogu dni świątecznych będących
dniami wolnymi od pracy. Nastąpić to może na zasadzie porozumienia się Stolicy
Apostolskiej z Rzeczypospolitą Polską. Umowa konkordatowa nie dopuszcza
działania jednostronnego w tej kwestii.
Artykuł 10 ust. 1 zawiera gwarancję udzieloną przez Państwo wywarcia
skutków przez małżeństwo kanoniczne od chwili zawarcia, „jakie pociąga za
sobą zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim”, jeżeli zostaną spełnione
określone warunki:
1) między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa polskiego,
2) nupturienci złożą przy zawieraniu małżeństwa w obecności duchownego
zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia skutków cywilnych przez
ich małżeństwo,
3) jeśli zawarcie małżeństwa zostanie wpisane w aktach stanu cywilnego,
Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia
małżeństwa kanonicznego. Dokonuje się to w oparciu o zaświadczenie
przekazane przez duchownego w terminie pięciu dni, licząc od dnia
zawarcia małżeństwa kanonicznego25.
W ust. 2 Strona kościelna zobowiązała się do przygotowania nupturientów
do zawarcia małżeństwa kanonicznego, pouczając ich o nierozerwalności małżeństwa kanonicznego oraz o przepisach prawa polskiego dotyczących skutków
małżeństwa. W ust. 3 Państwo respektuje autonomię Kościoła w zakresie orzekania
o ważności małżeństwa kanonicznego, a także w innych sprawach małżeńskich
przewidzianych w prawie kanonicznym. W ust. 4 zaś to Strona kościelna szanuje
autonomię sądów państwowych w przypadku orzekania w sprawach małżeńskich
w zakresie skutków określonych w prawie polskim. Ust. 5 artykułu 10 dotyczy
poszanowania autonomii Stron Konkordatu. Reguluje kwestię powiadamiania
o orzeczeniach w sprawach małżeńskich wskazanych w ustępach 3i 4. Gwarantuje
również, w oparciu o artykuł 27, możliwość regulacji na drodze nowych umów
albo uzgodnień między Układającymi się Stronami. W ust. 6 Strona państwowa
zobowiązała się dokonać koniecznych zmian w prawie polskim w celu wprowadzenia w życie powyższego artykułu 10.
Artykuł 11 gwarantuje bezpieczeństwo małżeństwu i rodzinie. Strony podkreślają wartość rodziny, przy czym Stolica Apostolska, potwierdza naukę katolicką
o godności i nierozerwalności małżeństwa.
W artykule 12 zawarta została gwarancja bezpieczeństwa religijnego dotycząca prawa rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasada tolerancji.
25

Art. 10 ust. 1 Konkordatu…, op. cit.
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„Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz
przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej,
organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć
szkolnych i przedszkolnych”26.Ust. 5 artykułu 12 potwierdza zapis Ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej na mocy, którego Państwo Polskie udzieliło gwarancji bezpieczeństwa
religijnego Kościołowi katolickiemu do swobodnego prowadzenia katechezy dla
dorosłych. „Dzieci i młodzież szkolna, młodzież pracująca i osoby dorosłe korzystają
z nauczania religii – zgodnie z programem ustalonym przez władzę kościelną”27.
Konkordat wprowadza jedynie uszczegółowienie, że katechezą zostaje objęte
również środowisko akademickie.
Artykuł 13 Konkordatu zawiera gwarancję bezpieczeństwa religijnego udzieloną
Kościołowi w postaci zapewnienia dzieciom i młodzieży katolickiej przebywającym
na koloniach i obozach oraz korzystającym z innych form zbiorowego wypoczynku
możliwości wykonywania praktyk religijnych. Przez „praktyki religijne” należy
rozumieć różne formy uzewnętrzniania swych przekonań, takich jak odmawianie
modlitwy, zawieszanie krzyża i innych symboli religijnych, czytanie książek religijnych.
Szczególnie chodzi o możliwość uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta28.
Artykuł 14 gwarantuje Kościołowi katolickiemu prawo do zakładania i prowadzenia placówek oświatowych i wychowawczych, w tym przedszkoli oraz
szkół wszystkich rodzajów. Realizacja tych uprawnień odbywać się musi zgodnie
z przepisami prawa kanonicznego i na zasadach określonych przez prawo polskie.
Artykuł 15 stanowi kontynuację poprzedniego artykułu. Jednak dopowiada,
a zarazem kładzie mocny akcent na bezpieczeństwo religijne „Rzeczpospolita
Polska gwarantuje Kościołowi katolickiemu prawo do swobodnego zakładania
i prowadzenia szkół wyższych, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów
i wyższych seminariów duchownych oraz instytutów naukowo-badawczych”
(art. 15 ust. 1 Konkordatu).
Artykuł 16 gwarantuje bezpieczeństwo religijne żołnierzom Wojska Polskiego
wyznania katolickiego, a także sprawującemu nad nimi opiekę duchową, duszpasterstwu wojskowemu w ramach ordynariatu polowego (art. 16 ust. 1 Konkordatu).
Obecnie służba wojskowa w Polsce ma charakter zawodowy. Wszyscy żołnierze,
także odbywający szkolenie w ramach służby przygotowawczej do służby zawodowej, jak i powołani na ćwiczenia rezerwiści posiadają prawo do posiadania
26
27
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Art. 12 ust. 1 Konkordatu…, op. cit.
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i wyznawania swojej religii. Państwo ma obowiązek stworzenia możliwości
i zapewnienia swobodnego uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta. Jednak
pojawia się warunek, że praktykowanie religijne nie może kolidować z ważnymi
obowiązkami służbowymi (art. 16 ust. 2 Konkordatu).
W ust. 3 Strona państwowa gwarantuje, że „Kapłani i diakoni oraz członkowie
instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego po złożeniu
profesji wieczystej zostają przeniesieni do rezerwy”. Zaś osobom przygotowującym
się do stanu duchownego i zakonnego odracza się służbę wojskową ze względu
na odbywanie nauki. Przejawem gwarancji bezpieczeństwa religijnego w Wojsku
Polskim jest możliwość powołania duchownych do pełnienia funkcji kapelanów
wojskowych. Art. 16 ust. 4 stanowi: „Kapłani przeniesieni do rezerwy mogą być
powołani do odbywania ćwiczeń wojskowych tylko w celu przeszkolenia do pełnienia
funkcji kapelana wojskowego na wniosek właściwego przełożonego kościelnego”.
W myśl powyższego zapisu, diakoni zostali wyłączeni spod możliwości wezwania
do odbywania ćwiczeń wojskowych, ponieważ tylko kapłani mogą być kapelanami29.
Gwarancje bezpieczeństwa religijnego obowiązują także w czasie mobilizacji
i w czasie wojny. Ust. 5 mówi o skierowaniu przez władzę kościelną dodatkowych
kapłanów do pełnienia funkcji kapelanów wojskowych, zaś diakonów, alumnów
wyższych seminariów duchownych oraz członków instytutów życia konsekrowanego
i stowarzyszeń życia apostolskiego do służby sanitarnej lub służby w obronie cywilnej. Jednak władze wojskowe w porozumieniu z władzą kościelną nie wszystkich
kapłanów włączą do korpusu kapelanów. Konieczne jest pozostawienie wystarczającej ilości kapłanów do obsługi ludności cywilnej30. W celu zapewnienia nie
tylko żołnierzom, ale także cywilom bezpieczeństwa religijnego.
Artykuł 17 gwarantuje bezpieczeństwo religijne „osobom przebywającym
w zakładach penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz opieki
zdrowotnej i społecznej, a także w innych zakładach i placówkach tego rodzaju”
(art. 17 ust. 1 Konkordatu). Stolica Apostolska zobowiązuje biskupów diecezjalnych
do skierowania kapelanów do posługi osobom znajdującym się w wyżej wymienionych miejscach31. W świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego „Kapelanem jest
kapłan, któremu powierza się przynajmniej częściowo stałą troską pasterską o jakąś
wspólnotę lub specjalny zespół wiernych, wykonywaną zgodnie z postanowieniami
prawa powszechnego lub partykularnego”32.
29
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Polski Konkordat z 1993 r. zapewnia również bezpieczeństwo religijne osobom
należącym do mniejszości narodowych. Na mocy tego dokumentu biskupi diecezjalni zostali zobowiązani do zorganizowania posługi duszpasterskiej i katechizacji
w języku właściwej mniejszości33.
W artykule 19 Państwo uznaje prawo wiernych do zrzeszania się zgodnie
z własnymi przekonaniami. Prawo to przysługuje wiernym jako prawo człowieka
do stowarzyszania się. Zapewnienie to obejmuje poszanowanie prawa wiernych do
zakładania stowarzyszeń lub wstępowania do już istniejących. Oczywiście zgodnie z prawem kanonicznym i przestrzegając prawa krajowego. Zapis ten stanowi
kolejny przykład udzielonej gwarancji bezpieczeństwa religijnego.
Artykuł 20 zawiera gwarancję bezpieczeństwa religijnego Kościołowi w zakresie prawa do „swobodnego drukowania, wydawania i rozpowszechniania wszelkich
publikacji związanych z jego posłannictwem” (art. 20 ust. 1 Konkordatu). Przepis
ten stanowi poszanowanie prawa Kościoła do wydawania własnych publikacji
bez ograniczeń, a szczególnie bez jakiejkolwiek cenzury ze strony instytucji państwowych. Ponadto Kościół ma zagwarantowane prawo do posiadania i używania
własnych środków społecznego przekazu. Także posiada prawo do emitowania
programów w publicznej radiofonii i telewizji, na zasadach określonych w prawie
polskim (art. 20 ust. 2 Konkordatu).
Przedmiotem artykułu 21 ust. 1 jest gwarancja udzielona Kościołowi na prowadzenie działalności o charakterze misyjnym, charytatywnym i opiekuńczym. Inną
gwarancją udzieloną w tym ustępie jest możliwość tworzenia przez odpowiednie
instytucje kościelne struktur organizacyjnych i urządzania publicznych zbiórek.
W ust. 2 wspomnianego artykułu, Państwo gwarantuje Kościołowi prawo do
zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,
naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków
zakonów. Jednak istnieje warunek, że zbiórki ofiar odbywać się będą w obrębie
terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo
przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony. Tym samym Stolica
Apostolska udziela gwarancji Państwu Polskiemu, że w odniesieniu do zbiórek,
które nie spełniają wymienionych w Konkordacie warunków, podmioty kościelne
będą przestrzegać przepisów prawa polskiego o zbiórkach publicznych34.
W artykule 22 ust. 1 Państwo udziela gwarancji zrównania pod względem prawnym
działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym
i oświatowo-wychowawczym podejmowanej przez kościelne osoby prawne,
33
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z działalnością służącą analogicznym celom i prowadzoną przez instytucje państwowe. W ust. 4 zaś zobowiązuje się do udzielania wsparcia materialnego w celu
konserwacji, remontowania zabytkowych obiektów sakralnych i budynków towarzyszących, a także dzieł sztuki stanowiących dziedzictwo kultury. Jednak Strona
państwowa stawia warunek, że czynić to będzie w miarę możliwości.
Artykuł 23 zawiera gwarancję Państwa Polskiego względem Strony kościelnej,
że „Kościelne osoby prawne mogą zgodnie z przepisami prawa polskiego nabywać,
posiadać, użytkować i zbywać mienie nieruchome i ruchome oraz nabywać i zbywać
prawa majątkowe”. Stolica Apostolska zaś zapewnia, że kościelne osoby prawne
wymienione czynności będą dokonywać w poszanowaniu prawa państwowego.
W artykule 24 zawarty został zapis dotyczący bezpieczeństwa religijnego
udzielonego Kościołowi w zakresie prawa do budowy, rozbudowy, konserwacji
obiektów sakralnych i kościelnych. Ponadto mowa jest o cmentarzach. W świetle
tego artykułu chodzi o cmentarze wyznaniowe. Strona kościelna zobowiązała
się do przestrzegania przepisów prawa polskiego w zakresie wymienionych inicjatyw. Poszanowanie przez Państwo prawa Kościoła do posiadania i budowy
wymienionych obiektów stanowi przejaw udzielonego bezpieczeństwa religijnego
w wymiarze wspólnotowym35. Także omawiany artykuł akcentuje chęć współpracy
pomiędzy obiema Stronami − „inicjują właściwe władze kościelne po uzgodnieniu miejsca z kompetentnymi władzami i po uzyskaniu wymaganych decyzji
administracyjnych”36.
Kolejny przykład współpracy Stron państwowej i kościelnej zawiera zapis
w artykule 25: „W każdej diecezji komisja powołana przez biskupa diecezjalnego
będzie współpracować z właściwymi władzami państwowymi w celu ochrony znajdujących się w obiektach sakralnych i kościelnych dóbr kultury o ogólnonarodowym
znaczeniu oraz dokumentów archiwalnych o wartości historycznej i artystycznej”
(art. 25 ust. 1 Konkordatu). Dalsza część wspomnianego artykułu utrzymana jest
w podobnej tonacji i prognozuje dalszą współpracę pomiędzy władzą państwową,
a kościelną. „Kompetentne władze państwowe i Konferencja Episkopatu Polski
opracują zasady udostępniania dóbr kultury będących własnością lub pozostających
we władaniu Kościoła” (art. 25 ust. 2 Konkordatu).
Przejawem bezpiecznego funkcjonowania Kościoła w Polsce jest możliwość
zakładania fundacji przez kościelne osoby prawne, o czym stanowi art. 26 Konkordatu. Oczywiście na zasadach określonych w prawie polskim.
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Do artykułu 27 została wpisana klauzula przewidująca możliwość zawierania
nowych lub dodatkowych rozwiązań prawnych w drodze dwustronnych umów
między Stolicą Apostolską i Państwem Polskim lub między Konferencją Episkopatu
Polski i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 28 określa sposób postępowania w razie zaistnienia wątpliwości co
do znaczenia norm wpisanych do Konkordatu. Pojawiające się problemy mają być
rozstrzygane na drodze dyplomatycznej.
Artykuł 29 zawiera klauzulę ratyfikacyjną i stanowi o terminie wejścia w życie
Konkordatu. Z chwilą wymiany not ratyfikacyjnych Konkordat jako umowa
międzynarodowa uzyska moc obowiązującą w porządku prawa międzynarodowego37.

Podsumowanie
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku stanowi: „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego” (art. 9
Konstytucji). Przepis ten ustala generalną zasadę przychylności polskiego porządku
prawnego wobec międzynarodowego porządku prawnego. Polska zobowiązana jest
do przestrzegania norm konkordatowych na swoim terytorium, czyli do stosowania
w porządku wewnętrznym norm wpisanych do Konkordatu jako prawa wiążącego
ją w płaszczyźnie międzynarodowej38.Jeśli chodzi o skuteczność i moc prawną
Konkordatu, to należy uwzględnić konstytucyjne zasady określające stosunek Konstytucji do umów międzynarodowych. Zasada zgodności prawa międzynarodowego
z Konstytucją dotyczy również Konkordatu. Efektem prymatu Konstytucji jest obowiązek realizacji zapisów konstytucyjnych polegający tak na zakazie stanowienia
norm sprzecznych z zasadami konstytucyjnymi, jak i na nakazie podejmowania
działań określonej treści przez organy państwowe.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera zasady instytucjonalnych
relacji Państwo – Kościoły i inne związki wyznaniowe, które są wyrazem gwarancji bezpieczeństwa religijnego w Polsce. Uznanie przez Państwo autonomii
i niezależności tych podmiotów oznacza, że Kościołowi w pewnych sprawach
należy się niezależność w innych zaś autonomia. Poszanowanie tych zasad należy
się Kościołowi nie z łaski Państwa, ale z obowiązku Państwa względem swoich
obywateli, a zarazem ludzi stanowiących Kościół jako wyraz realizacji prawa
37
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każdego człowieka do wolności sumienia i religii. Ponieważ punktem odniesienia
pozostaje zawsze człowiek, który jednocześnie jest obywatelem Państwa i członkiem Kościoła. Dlatego dobru człowieka powinien służyć w pierwszej kolejności
Konkordat zawarty między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany
28 lipca 1993 r. i ratyfikowany 23 lutego 1998 r.
Analiza zamieszczonych w Konkordacie artykułów wskazuje, że na straży
kształtowania wzajemnych relacji Państwa Polskiego i Kościoła katolickiego stoi
zasada niezależności i autonomii. Trzeba wspomnieć, że zawarcie Konkordatu nie
narusza również zasady równouprawnienia Kościołów i innych związków wyznaniowych wpisanej do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 25 ust. 1 Konstytucji).
Nawet stanowi zobowiązanie dla Państwa kierującego się standardami demokracji,
aby gwarancje bezpieczeństwa religijnego udzielone Kościołowi katolickiemu oraz
zapisane w Konkordacie, zostały rozszerzone także na inne Kościoły i związki
wyznaniowe, Mając na względzie godność osoby ludzkiej i dobro wspólne oraz
zapewniając każdemu człowiekowi w Polsce gwarancje bezpieczeństwa religijnego.
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Guarantees of religious security contained in the Concordat
between the Apostolic See and the Republic of Poland of 1993
Abstract
The Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 contains the principles
of institutional relations between the State and Churches and other religious associations,
which are an expression of the guarantee of religious security in Poland. In art. 25 sec. 3 states:
“Relations between the state and churches and other religious organizations shall be based
on the principle of respect for their autonomy and the mutual independence of each in its
own sphere, as well as cooperation for the good of man and the common good.” Paragraph 4
of the above-mentioned article, pointing to the subjectivity of the Apostolic See in international
relations, states: “The relations between the Republic of Poland and the Catholic Church are
defined by an international agreement concluded with the Apostolic See and by statutes”.
Among the bilateral agreements concluded between subjects of international law
concerning the protection of freedom of conscience and religion, the concordat is in the first
place. The source of the law in force in Poland is the Concordat between the Apostolic See
and the Republic of Poland, signed on July 28, 1993, and ratified only on February 23, 1998.
Keywords: constitution, concordat, impartiality, independence, the right to freedom
of conscience and religion, security
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Zakończenie

Pierwszy tom monografii pt. Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa.
Szanse, wyzwania i zagrożenia– stan obecny i perspektywy stanowi tematyczną
całość poświęconą problematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa. Obejmuje
obszary zarówno zagrożeń militarnych, jak i niemilitarnych, które oddziałują na
funkcjonowanie państwa i bezpieczeństwo jego obywateli. Wskazuje szanse, wyzwania i pojawiające się zagrożenia w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa państwa.
Zaprezentowane w monografii treści powiązane są z interdyscyplinarnym
wymiarem bezpieczeństwa i indywidualnym postrzeganiem problemów współczesnego bezpieczeństwa. Opracowanie jest zbiorem kilkunastu części związanych
tematycznie z bezpieczeństwem państwa. Ich autorzy reprezentują kilka ośrodków
naukowo-dydaktycznych, służby mundurowe, nauczycieli, osoby duchowne oraz
praktyków z naszego kraju. Większość autorów związana jest pośrednio lub bezpośrednio z naukami o bezpieczeństwie.
Monografia może stanowić cenny materiał poznawczy wieloaspektowej problematyki bezpieczeństwa. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter zawartej tematyki
może być inspiracją do podejmowania badań w wielu obszarach bezpieczeństwa.
Publikacja dedykowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków zajmujących się problemami bezpieczeństwa, pracowników naukowo-dydaktycznych,
pracowników organów administracji rządowej i samorządowej oraz wyspecjalizowanych służb i urzędów wykonujących zadania z obszaru bezpieczeństwa oraz
studentów specjalności bezpieczeństwo narodowe.
Zarówno objętość, struktura, jak i zawarta bibliografia naukowa nie wyczerpują całkowicie tematu, dlatego autorzy przygotowują opracowanie drugiego tomu.
Mamy nadzieję, że ujęte w monografii treści prezentują określone zagadnienia
w sposób twórczy i oryginalny, zaś w dorobku nauk o bezpieczeństwie będą
stanowić interesujące opracowanie.
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