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Szybki rozwój gospodarczy oraz dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu politycznym powodują, że problematyka bezpieczeństwa nabiera coraz
większego znaczenia. Bezpieczeństwo jest podstawową wartością, niezbędną
do stabilnego rozwoju każdego organizmu w tym również podmiotu gospodarczego, który można postrzegać jako swojego rodzaju organizm. w ujęciu
ogólnym, bezpieczeństwo postrzegane jest jako stan niezagrożenia, spokoju,
pewności, że nie stanie się nic, co mogłoby zakłócić ten stan. Według Słownika
terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania termin bezpieczeństwo oznacza stan, który daje poczucie pewności i gwarancję jego zachowania
oraz szanse na doskonalenie - jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka
i sytuacją odznaczająca się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni np. zdrowia, pracy, szacunku, majątku. Również Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza bezpieczeństwo jako jeden z głównych celów
funkcjonowania państwa i jego struktur poprzez zapewnienie (bezpieczeństwa)
bytu i warunków rozwoju obywateli przy jednoczesnym poszanowaniu ich
osobistej wolności. Współcześnie, bezpieczeństwo składa się z trzech komponentów: politycznego, militarnego oraz ekonomicznego.
Komponent militarny bezpieczeństwa należy postrzegać jako działania
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa poprzez dobrze zorganizowaną,
wyszkoloną i uzbrojoną armię danego kraju.
Komponent polityczny bezpieczeństwa jest rozumiany jako działania
zwrócone na zawieranie międzynarodowych sojuszów (jak np. sojusz północnoatlantycki) multi i bilateralnych.
Komponent ekonomiczny - przez wielu naukowców uznawany za najważniejszy w obecnej rzeczywistości gospodarczej oznacza zapewnienie stabilnego
funkcjonowania i rozwoju gospodarki danego kraju. Szczególnym obszarem
dla bezpieczeństwa ekonomicznego jest bezpieczeństwo energetyczne.
Gospodarka kraju stanowi o jego sile na arenie międzynarodowej. Nadmierna koncentracja na aspekcie militarnym bezpieczeństwa może doprowadzić do obniżenia jego poziomu w jego pozostałych składowych, począwszy od
poziomu życia, na kulturze narodowej kończąc. Podkreślić należy, że współczesne postrzeganie bezpieczeństwa polega na konieczności postrzegania zagrożeń jako zjawisk złożonych. Tak jak gospodarka kraju (w której funkcjonuje
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wojsko, przedsiębiorstwa i inne podmioty gospodarcze a także państwo) stanowi system naczyń połączonych tak zagrożenia dla tego „organizmu” oddziałując na jeden z jego elementów pośrednio mają wpływ na cały „organizm”.
Przedstawiona definicja i istota bezpieczeństwa pokazuje, że ma ono szeroki zakres i w zasadzie obejmuje każdy aspekt funkcjonowania każdego podmiotu - zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej, w ujęciu wewnętrznym
i zewnętrznym. To zróżnicowanie jest także widoczne wśród prac naukowych
zawartych w niniejszej publikacji. Tematyka prac obejmuje aspekty militarne
(związane z Siłami Zbrojnymi RP ale nie tylko), bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także bezpieczeństwa politycznego i bezpieczeństwa ekonomicznego
(traktując między innymi o odnawialnych źródłach energii w bezpieczeństwie
energetycznym Polski). Wśród prac naukowych poruszana jest również jakże ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego
problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w sytuacji zagrożenia wirusem
COVID-19.
Wyrażam przekonanie, że treści zawarte w niniejszym opracowaniu mogą
być źródłem wiedzy dla osób poszukujących wiedzy z obszaru bezpieczeństwa
zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Wykorzystanie monografii przez pracowników nauki, studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem stałoby się spełnieniem oczekiwań jej autorów.

Dr Mariusz Tomczyk
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WPŁYW PROFESJONALIZACJI SIŁ
ZBROJNYCH RP NA EWALUACJĘ
KOMPONENTU REZERW
OSOBOWYCH
SIŁ ZBROJNYCH RP
W XXI WIEKU

Streszczenie: SZRP dostrzegają rosnące znaczenie żołnierzy rezerwy
i chcą tworzyć potencjał obronny oparty na patriotyzmie. Chcą zbudować etos żołnierza rezerwy, który prezentuje postawę obywatelską oraz
patriotyczną. Żołnierza rezerwy gotowego do poświęcenia znającego
wartość jaką jest wolność oraz służącego z zaangażowaniem na rzecz
społeczności, w której egzystuje. Z konieczności posiadania rezerw osobowych, które wspomagają żołnierzy zawodowych w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny zdała sobie sprawę każda armia dlatego
nie ma żadnych wątpliwości, że konieczne jest wzmocnienie tworzenia
komponentu rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. Rezerwy osobowe
muszą być dobrze wyszkolone by w razie potrzeby wesprzeć armię. Specjalne programy dla ochotników, wzrost liczby szkoleń świadczy, że dla
MON jest to znacząca kwestia, ponieważ żołnierze rezerwy są istotnym
komponentem każdej armii. Budowanie militarnego bezpieczeństwa
powinno być w Polsce udziałem wszystkich obywateli, gdyż ten konstytucyjny obowiązek spoczywa na każdym z nas. Wszyscy powinniśmy
właściwie rozumieć ideę żołnierza rezerwy, gdyż powszechne zaangażowanie społeczeństwa w przeszłości, wielokrotnie decydowało o powodzeniu polskiego oręża.
Słowa kluczowe: rezerwy osobowe SZRP, potencjał militarny SZRP,
zasoby ludzkie, sytuacje kryzysowe.

1 Dr.
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Konstytucyjnym obowiązkiem państwa polskiego jest zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne dla swoich obywateli. Największą rolę
w realizacji tego procesu odgrywają Siły Zbrojne RP, które biorąc pod uwagę
wyzwania XXI wieku muszą być profesjonalne to znaczy przygotowane do reakcji na potencjalne i realne zagrożenia. Polska armia stała się formacją w pełni zawodową. Powstał zatem problem ze szkoleniem i gromadzeniem rezerw
osobowych, które będąc koniecznym zapleczem i uzupełnieniem militarnym
systemu obrony państwa2.
Jak mawiali starożytni „Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny”. Ta
maksyma jest również aktualna dziś. Dlatego bardzo ważne jest posiadanie
odpowiednich zasobów ludzkich, które będą w gotowości do szybkiego użycia
w czasie sytuacji kryzysowej i czasie wojny. Założenie, ze w sytuacji zagrożenia
będziemy mieć 100 czy 200 dni na przeszkolenie rezerw jest fikcją. Niemożliwym jest wyobrażenie by zagrożonych granic mieliby bronić tylko żołnierze
zawodowi, lecz nie wszyscy rozumieją ideę rezerwy – bo dla wielu wojsko jest
abstrakcją. Dlatego rezerwy trzeba szkolić na wciąż, ponieważ od wyszkolenia
i zaangażowania rezerw często zależy wynik zadania. Trzeba powiedzieć to
wprost - obrona kraju to zadanie dla całego społeczeństwa3.
Bezpieczeństwo dla każdego człowieka jest najbardziej pożądaną wartością. Obejmuje swoim zasięgiem jego egzystencję oraz rozwój. Stan bezpieczeństwa jest uzależniony od zmian w środowisku, które zazwyczaj generują
różnorodne zagrożenia. One wymagają od społeczeństw podejmowania określonych działań obronnych by obniżyć lub wyeliminować skutki zagrożenia
– stanowiąc często wyzwanie dla społeczności. Ukształtowała się potrzeba innego spojrzenia na sposób zorganizowania i prowadzenia działań, które będą
adekwatne do aktualnych zagrożeń a także do wykorzystania nowoczesnych
rozwiązań technicznych, które pomogą przewidzieć, zapobiec oraz zwalczyć
zagrożenie4.
Większość armii świata zdała sobie sprawę z konieczności posiadania
wyszkolonych rezerw by wspomóc zawodowców w czasie klęsk żywiołowych,
sytuacji kryzysowych a szczególnie na wypadek wojny. W Stanach Zjednoczonych jest Ready Reserve, we Francji La Reserve Operationalle a Brytyjczycy
posiadają Army Reserve. W polskich siłach zbrojnych główny człon rezerwy

2 A.Z. Rawski, Cztery Pory Roku w służbie przygotowawczej i w Narodowych Siłach Rezerwowych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej MON, Warszawa 2013, s. 6-7.
3 P. Glińska, Wojny Wygrywa Rezerwa, Polska Zbrojna nr 11, Listopad 2019, s. 14.
4 M. Sitek, G. Winogrodzki, Ł. Roman, Współczesne konteksty bezpieczeństwa, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2016, s.7.
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stanowią byli żołnierze zwolnieni z czynnej służby wojskowej (zawodowej,
kandydackiej) lecz zasoby się starzeją, osoby, które nie były w wojsku ale po
przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej zostały ujęte w ewidencji wojskowej –
ale większość z nich nie miała kontaktu z wojskiem5.
Sztab Generalny WP przyznaje, ze w ostatnich 30 latach szkolenie rezerw osobowych przebiegało różnie. Za czasów pełnienia zasadniczej służby wojskowej nie było problemów z liczebnością czynnych zasobów rezerw.
W latach 2005- 2008 przeszkolono około 170 tysięcy rezerwistów. Od 2009
roku rozpoczęto w SZRP profesjonalizację polskie armii, a przepisy zawiesiły
prawie wszystkie rodzaje czynnej służby wojskowej będące źródłem gromadzenia rezerw6.
Analizując dotychczasowy przebieg rozwoju polskiej armii stwierdzić
można że zmiany jakie w niej nastąpiły uwarunkowane były poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego, technologicznego, organizacyjnego oraz strategicznego. Dopiero w roku 2007 ówczesny minister obrony narodowej Bogdan Klich7, przedstawił ogólny zarys uzawodowienia sił zbrojnych twierdząc,
że armia ochotnicza jest efektywna gdy jest lepiej wyszkolona, wyposażona
i profesjonalna8.
Zaprzestano powoływania do zasadniczej służby wojskowej (szeregowych
i podoficerów) oraz studentów i absolwentów wyższych uczelni cywilnych na
przeszkolenie wojskowe co było szczególnie istotne dla gromadzenia rezerw dla
Sił Zbrojnych RP. Kolejne roczniki dorosłej młodzieży nie wkładały munduru
a po obowiązkowej kwalifikacji (określenie przydatności do służby wojskowej
i określeniu kategorii zdrowia) wydawano książeczkę wojskową i jednocześnie
byli przenoszeni do rezerwy9.
Dyrektor Departamentu Transformacji MON generał brygady M. Ojrzanowski powiedział, że profesjonalizacja jest milowym krokiem na drodze
do transformacji10.

5 P. Glińska, Wojny Wygrywa Rezerwa, Polska Zbrojna nr 11, Listopad 2019, s. 14.
6 P. Glińska, Wojny wygrywa rezerwa, Polska Zbrojna nr11, Listopad 2019, s. 15.
7 Bogdan Klich - polityk, politolog, były poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł na
Sejm IV kadencji. Od 2007 do 2011 minister obrony narodowej w pierwszym rządzie Donalda
Tuska. Zob. C. Łazarkiewicz, VIP z WiP, Polityka 2008, nr 12, s. 118-120, Zob. K. Borowska,
Pancerz Klicha, Rzeczpospolita 2010, nr 183, s. P4-P5.
8 W. Chojnacki, Transformacja instytucjonalno-organizacyjna wojska na progu XXI wieku, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004, s. 7.
9 P. Glińska, Wojny Wygrywa Rezerwa Polska Zbrojna nr 11, Listopad 2019, s. 15.
10 M. Ojrzanowsk, Transformacja Sił Zbrojnych RP, Zeszyty naukowe, Akademia Obrony
Narodowej Warszawa 2008, s. 41.
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Profesjonalizacja w armii jest procesem dynamicznym w którym przoduje szkolenie oraz doskonalenie w ramach zawodu, który zmierza w kierunku
standaryzacji zmian o charakterze naukowo-technicznym, strukturalno-organizacyjnym, ekonomicznym i społecznym11.
Etymologia słowa „profesja” pochodzi od słowa łacińskiego – profesio
a oznacza zawód, rzemiosło, zajęcie zawodowe oraz pracę12. Ujęcie socjologiczne odzwierciedla prestiż zawodu jako stratyfikację społeczną, a sam zawód
jest traktowany jako kryterium, które odróżnia poszczególne grupy zawodowe13. Profesjonalizm według T. Oleksyna jest zdolnością do skutecznego,
samodzielnego i wydajnego działania w szerokim zakresie. Profesjonalista
jest mistrzem w określonej profesji który wykonuje zgodnie ze swoją wiedzą
i doświadczeniem zawodowym to co uważa za słuszne14. Według J. Maciejewskiego profesjonalizacja rozumiana jest jako uzawodowienie, które polega
na uznaniu konkretnego zawodu za wartość i zasadę funkcjonowania w społeczeństwie poprzez osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu umiejętności i wiedzy15. Profesjonalizację rozumieć należy jako deficyt kwalifikacji oraz
kompetencji zawodowych i etyki wojskowej16.
Profesjonalizacja Sił Zbrojnych miała bardzo istotne znaczenie dla strategii wojskowej i teorii obronności. Wartości, które w nich są formułowane
– wiedza, umiejętności, zachowania etyczne wskazują na bardzo ważną rolę
w procesie kształtowania wymiaru profesjonalizacji żołnierzy zawodowych17.
Proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych wymagał zagwarantowania w budżecie państwa znaczących środków finansowych zwłaszcza w początkowym
jej okresie nie tylko na utrzymanie stanów osobowych, lecz na zakup nowoczesnego uzbrojenia oraz potrzebę utrzymania wysokiego poziomu wyszkolenia18.
W siłach zbrojnych profesjonalizacja rozumiana była jako proces transformacji zasadniczych dziedzin funkcjonowania wojska. Nacisk w niej położono na modernizację techniczną sprzętu która zagwarantuje gotowość do
11 A. Giddens, Socjologia, Wydanie Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 64-83.
12 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna,
Warszawa 1989, s. 413.
13 H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004,
s. 121-149.
14 T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 70-71.
15 J. Maciejewski, I. Wolska-Zagota, Zawód oficera Wojska Polskiego w toku transformacji.
Studium socjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 12.
16 T. Listwan, Słownik zarządzania kadrami, C.H. BECK, Warszawa 2005, s. 124.
17 S. Koziej, Strategia i potencjał obronny Polski w warunkach członkostwa Polski w NATO,
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001, s. 23-25.
18 R. Choroszy, Kariera po nowemu, Polska Zbrojna 2002, nr 15, s. 14.

12

WPŁYW PROFESJONALIZACJI SIŁ ZBROJNYCH RP ...

funkcji wynikających z konstytucji RP oraz da pełną realizację w wypełnianiu
misji, które wynikają z umów międzynarodowych i zobowiązań sojuszniczych
oraz oczekiwań społecznych. Profesjonalizacja w ujęciu organizacyjnym jest
typowym przykładem asymetrii w interakcji, które zachodzą pomiędzy systemami techniki i technologii, czyli modernizacji a przygotowaniem zawodowych żołnierzy do wykonywania samodzielnie zadań które są coraz bardziej
złożone19.
Koncepcja uzawodowienia wojska od samego początku znalazła powszechne uznanie wśród kadry zawodowej oraz społeczeństwa, a zwiększenie
naboru ochotniczego było jednym z celów reformy wojska. W jednostkach
wojskowych coraz bardziej zauważalny był dysonans pomiędzy kwalifikacjami poborowych a wymaganiami wojska. Sytuację tą ponadto pogarszał fakt
skrócenia z 12 do 9 miesięcy w 2005 roku zasadniczej służby wojskowej co
zdaniem dowódców było czasem zbyt krótkim na opanowanie umiejętności
i wiedzy wysokospecjalistycznego sprzętu. Model armii z poboru był niezwykle kosztowny i nieefektywny, ponieważ żołnierz po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wyszkolenia kończył odbycie służby wojskowej a armia ponosiła
coraz większe koszty związane z wyszkoleniem następcy. Żołnierz zawodowy
służby kontraktowej natomiast szkolenie podstawowe odbywał tylko raz a następnie wiedzę swoją i umiejętności ciągle podtrzymywał20.
Jednak głównymi argumentami które przemawiały za zwiększeniem
uzawodowienia Sił Zbrojnych RP było: wprowadzenie do sił zbrojnych nowoczesnych systemów uzbrojenia, które wymagały wieloletniego szkolenia, zwiększenie do 30% sił o wysokim poziomie zdolności bojowej z możliwością przerzutu w dowolny region świata, uzawodowione wojsko droższe
w początkowej fazie wprowadzenia jest tańsze od wojska z poboru w wieloletniej perspektywie, traktowanie służby wojskowej jako zawodu z wieloletnią
perspektywą zatrudnienia, przy silnej motywacji na osiągnięcia oraz większej
odpowiedzialności za eksploatację techniki bojowej21.
Zasadę tę również potwierdził Stanisław Koziej w wywiadzie podkreślając,
że w wojsku coraz bardziej liczy się jakość a nie ilość. Zaznaczył ponadto, że
za te same środki finansowe w przypadku zawodowstwa uzyskamy większy
potencjał bojowy. Dodał, że armia zawodowa jest bojowo oraz ekonomicznie
efektywniejsza22.
19 W. Chojnacki: op. cit., s. 20-25.
20 W. Chojnacki: op. cit., s. 165-166.
21 Ibidem, s. 167.
22 S. Koziej, Jakość a nie ilość, Tygodnik powszechny 2003, nr 19, s. 6.
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Dlatego zaczęto wprowadzać elementy profesjonalnej armii. Służba
w korpusie szeregowych zawodowych i nadterminowa zasadnicza służba wojskowa stanowiły wstęp do zawodowstwa. Zasady przyjęcia do służby nadterminowej i jej przebiegu określały art. 86 i 87a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej23, oraz rozporządzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 12 października 2004 roku w sprawie trybu przyjmowania
oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej24.
Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi do służby nadterminowej mógł być przyjęty żołnierz, który odbył co najmniej 3 miesiące
zasadniczej służby wojskowej oraz: w dniu przyjęcia do służby nadterminowej
nie przekroczył 25 roku życia, otrzymał pozytywną opinię służbową, uzyskał
dobre wyniki w szkoleniu, posiadał wykształcenie co najmniej na poziomie
szkoły ponadgimnazjalnej, nie był karany sądownie i dyscyplinarnie. Żołnierz
odbywający służbę nadterminową mógł ją pełnić przez okres od jednego do
siedmiu lat25.
Służba nadterminowa wiązała nadzieje z odbudowaniem korpusu podoficerów i szeregowych. W myśl obowiązujących przepisów żołnierze, którzy
odbywali ją nadterminowo wyznaczani byli spośród żołnierzy, którzy posiadali stopnie wojskowe podoficerów na stanowiska, które przewidziane były
w etacie jednostki dla podoficerów zasadniczej służby wojskowej lub podoficerów zawodowych. Od roku 2009 posiadający stopnie wojskowe szeregowych na stanowiska przewidziane dla szeregowych i podoficerów zawodowej
służby wojskowej26.
Służba szeregowych zawodowych jako służba kontraktowa (stała i terminowa) stały się w wojsku polskim nową formą, która została wprowadzona
mocą ustawy z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych27. Był to sposób związania obywateli z wojskiem na czas z góry ustalony.
Ponadto był to rodzaj służby wojskowej tańszy, ponieważ armia nie ponosiła
kosztów związanych z zapewnieniem kwatery stałej, odprawą emerytalną czy
szkoleniem kandydatów. W myśl w/w ustawy do korpusu szeregowych zawodowych mógł być powołany żołnierz rezerwy lub żołnierz nadterminowej
służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, który ukończył minimum

23
24
25
26
27
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Dz. U. 2004, nr 241, poz. 2416 z późn. zm.
Dz. U. 2004, nr 238, poz. 2396 z późn. zm.
W. Chojnacki: op. cit., s. 167-168.
Ibidem, s. 167-168.
Dz. U. 2003, nr 141, poz. 892.
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gimnazjum oraz odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową i po
mianowaniu go na stopień wojskowy starszego szeregowego28.
Do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych
mógł być powołany żołnierz, który zgłosił się dobrowolnie do dowódcy jednostki wojskowej lub do WKU29, gdzie składał pisemny wniosek o powołanie
wraz wymaganymi dokumentami. Dowódca jednostki wojskowej po praktycznym sprawdzeniu kwalifikacji wydawał rozkaz personalny, na bazie którego
podpisywano z żołnierzem kontrakt. Kontrakt określał termin rozpoczęcia
służby, miejsce pełnienia jak również dzień do którego kontrakt będzie obowiązywał. Kontrakt zawierany był na okres do 6 lat. Kadencja na stanowisku
służbowym wynosiła od 18 miesięcy do 3 lat30.
Służba kontraktowa podoficerów zawodowych została wdrażana od dnia
1 lipca 2004 roku jako modelowa służba na stanowiskach podoficerów zawodowych. Zakładała, że do korpusu tego przyjmowani będą żołnierze, którzy
odbywają zasadniczą służbę wojskową oraz nie przekroczyli wieku 25 lat i są
stanu wolnego. Kandydaci kierowani byli na półroczne przeszkolenie do podoficerskich szkół zawodowych a po ich ukończeniu kierowani byli do jednostek wojskowych na stanowiska przewidziane dla podoficerów zawodowych.
Do szkół podoficerskich ponadto przyjmowano kandydatów z pośród podoficerów rezerwy, którzy odbyli nadterminową służbę wojskową i posiadający
świadectwo dojrzałości. Ten rodzaj służby wojskowej stał się bardzo powszechny z chwilą zniesienia korpusu chorążych31, oraz powstania jednolitego korpusu podoficerskiego32.
Cywilni specjaliści to osoby, które zatrudniano w czasie pokoju w jednostce wojskowej lub instytucji na stanowisku cywilnym. Na czas wojny osoby
te przewidziane były na stanowiska dla podoficera lub oficera. Pracownik ten
musiał posiadać przydział mobilizacyjny na takie stanowisko. Specjalistą cywilnym mogła być osoba, która spełniała wymogi wynikające z pracy na zajmowanym stanowisku, podlegała obowiązkowi służby wojskowej i posiadała stopień

28 W. Chojnacki: op. cit., s. 170.
29 WKU (Wojskowa Komenda Uzupełnień) – jednostka administracji wojskowej (należącej
do administracji rządowej – niezespolonej) w Polsce zajmujące się administracją rezerw osobowych. WKU pełnią rolę organu wykonawczego MON i są podporządkowana bezpośrednio
szefom WSzW. Wojskowy Komendant Uzupełnień odpowiada za realizowanie problematyki
obronnej i administracji wojskowej administrowanego terenu.
30 Dz. U. 2008, nr 141, poz. 892.
31 Korpus chorążych - korpus ten wprowadzono w 1963 roku. Rozbudowano pod względem
hierarchii w 1967roku i w 1996 roku, a w lipcu 2004 ponownie go zniesiono jako osobny
korpus. Żołnierzy noszących stopnie chorążych włączono do korpusu podoficerów starszych.
32 W. Chojnacki: op. cit., s. 170.
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wojskowy podoficera lub oficera oraz wyraziła zgodę do nadania przydziału
mobilizacyjnego33.
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej T. Siemoniaka34, której
celem była optymalizacja zatrudnienia od 1 stycznia 2012 roku w wojsku
pozostało 46 074 stanowisk cywilnych35.
Wprowadzone zmiany etatowe w latach 2001-2003 miały charakter radykalnych cięć stanów osobowych. W 2001 roku podjęto decyzję o zmniejszeniu liczebności wojska z 180 tysięcy do 150 tysięcy żołnierzy. Kolejny
program rozwoju sił zbrojnych na lata 2003-2008 ustanowił nowy próg uzawodowienia na poziomie 55%.
Na koniec roku 2003 w resorcie obrony została osiągnięta liczba stanowisk przewidzianych dla żołnierzy zawodowych na poziomie 82 225 etatów
dokonując zwolnień w minionych latach. W 2000 roku zwolniono 2271 żołnierzy zawodowych, w 2001 roku zwolniono 2695 żołnierzy zawodowych
a w 2002 roku zwolniono 4841 żołnierzy zawodowych36.
Stosowane przez resort obrony rozwiązania polegające na zwiększeniu
liczby żołnierzy nadterminowych i kontraktowych przynosiły określone efekty chociaż przebiegały zbyt wolno. Służba kontraktowa miała za zadanie okresowego zatrudniania specjalistów. Wprowadzenie ponadto korpusu szeregowych zawodowych miało doprowadzić do zwiększenia naboru ochotniczego
do wojska. Program zakładał, że zwiększenie uzawodowienia i zmniejszenie
czasu pełnienia służby wojskowej przez poborowych doprowadzą do likwidacji patologii. Konieczne było podniesienie poziomu profesjonalizacji kadry
zawodowej równolegle z uzawodowieniem, modernizacją i restrukturyzacją
wojska, które stawać powinny się nierozerwalnymi kryteriami budowania
profesjonalnych Sił Zbrojnych RP.
Również Stanisław Koziej uważał, że jest już najwyższy czas by skończył
się czas armii z poboru i rozpoczął czas uzawodowienia armii, tym bardziej
że z pośród sojuszników niewiele państw utrzymywało system poborowych37.
Argumentami na tak za uzawodowieniem do 2009 roku oraz podniesieniem profesjonalizacji były:
1. Znaczny wzrost dyspozycyjności wojsk w celu zapewnienia gotowości
do szybkiego reagowania podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych;

33
34
35
36
37
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W. Chojnacki: op. cit., s. 172.
Decyzja Nr 360/MON z 28 września 2011 roku.
Mniej ale więcej, Polska Zbrojna 2011, nr 46, s. 6.
W. Chojnacki: op. cit., s. 172-173.
S. Koziej, Armia zawodowa, Polska Zbrojna 2002, nr 7, s. 22.
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2. Eksploatacja nowszego uzbrojenia oraz systemów dowodzenia;
3. Jakość indywidualnego wyszkolenia oraz wykształcenia żołnierzy zawodowych do samodzielnego działania;
4. Zmniejszenie kosztów i częstotliwości szkolenia unitarnego;
5. Lepszy dobór kandydatów na żołnierzy zawodowych38.
Znaczenie tych argumentów podkreślał w wywiadzie Stanisław Koziej
mówiąc, że pora inwestować w armię ery informacyjnej by sukcesywnie wdrażać bezpilotowe aparaty latające, broń precyzyjnego rażenia, broń informacyjną i pojazdy powietrzno-lądowe. Ponadto dodał, że doświadczenia irackie pokazują, że nie ma przyszłości podtrzymywanie modelu dotychczasowej armii
ery industrialnej39.
Błędne było założenie niektórych polityków, że siły zbrojne można unowocześnić bez udziału całej kadry zawodowej podejmując działania odgórnie
o charakterze formalno-prawnym. Również programy profesjonalizacji armii
zachodnich wśród priorytetów modernizacyjnych stawiały troskę o żołnierza,
bo największą wartością wojska jest żołnierz dobrze wyszkolony, lojalny, zaangażowany i zdolny do poświęceń. Podejście takie stwarzało szansę na przeprowadzenie koniecznych przemian w wojsku jako jeden z podstawowych warunków powodzenia40.
Zgodnie z treścią Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 roku41, Siły Zbrojne służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz by zapewniać bezpieczeństwo i nienaruszalność jego
granic42. Ponadto są jednym z podstawowych instrumentów polityki państwa
służącym do ochrony jego interesów, zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, sojuszniczego oraz globalnego43.
Zobowiązania powyższe znalazły wyraz również w expose Prezesa Rady
Ministrów Donalda Tuska w dniu 23 listopada 2007 roku. Zgodnie z nim
wprowadzenie zawodowej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych zapowiedziane zostało na 2010 rok44.
Głównym celem profesjonalizacji Sił Zbrojnych było podwyższenie ich
zdolności operacyjnych oraz potencjału poprzez zmianę struktury osobowej

38 W. Chojnacki: op. cit., s. 176.
39 S. Koziej, Epoka nowej armii, Rzeczpospolita 2003, nr 139, s. A-8.
40 W. Chojnacki: op. cit., s. 178.
41 Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
42 Art. 26. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997.
43 Art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.
44 D. Tusk, Program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.
Warszawa 23 listopada 2007.
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i wprowadzenie rodzajów zawodowej czynnej służby wojskowej. Celem profesjonalizacji było również wzmożenie reagowania na zagrożenia, które pojawiają się w zmieniającym środowisku bezpieczeństwa. Ponadto za cel przyjęto
podniesienie poziomu jakościowego, przy jednoczesnej racjonalizacji wydatków. Przyjęto założenie, że profesjonalne Siły Zbrojne zapewnią gotowość
do reagowania na zagrożenia kryzysowe. Założono również, że Siły Zbrojne
wezmą udział w międzynarodowych misjach, których celem będzie rozwiązywanie konfliktów a także przywracanie i utrzymanie pokoju po opanowaniu konfliktu. Założono też, że wojsko przygotowane będzie do prowadzenia
działań antyterrorystycznych45.
Konieczność wprowadzenia profesjonalizacji Sił Zbrojnych była następstwem wstąpienia Polski do struktur NATO oraz Unii Europejskiej. Wstępując do nich Polska przyjęła zobowiązania sojusznicze i koalicyjne. Szczególnie
zobowiązania związane z realizacją misji poza granicami państwa. Również
istotnym aspektem profesjonalizacji była konieczność zapewnienia obsługi
i eksploatacji złożonego technologicznie sprzętu oraz uzbrojenia wojskowego46.
Profesjonalizacja Sił Zbrojnych była integralną częścią procesu ich transformacji, polegającej na:
1. zawieszeniu obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej (zsw)
i przeszkolenia wojskowego (z możliwością odwieszania odbywania zsw);
2. wprowadzeniu zawodowej służby kontraktowej;
3. powstaniu Narodowych Sił Rezerwowych które obejmowały żołnierzy
rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe - na podstawie kontraktu;
4. zapewnieniu prawnej możliwości pełnienia przez kobiety czynnej służby wojskowej;
5. ograniczeniu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy,
którzy posiadali przydziały mobilizacyjne47.

45 Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010, Załącznik do protokołu
ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku, s. 3.
46 Na podstawie materiału prasowego Departamentu Prasowo-Informacyjnego Ministerstwa
Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2008 roku pt.: Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, s. 1.
47 Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010, Załącznik do protokołu
ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku, s. 4.
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„Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych na lata 2008 – 2010” zakładał,
że w roku 2010 wojsko tworzyć będą żołnierze służby czynnej48 i Narodowych
Sił Rezerwowych49, w ilości 120 tysięcy50.
Profesjonalizacja oznaczała oparcie głównego uzupełnienia Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju o dobrowolne rodzaje czynnej służby wojskowej, którymi będą: zawodowa służba wojskowa51, stała52 i kontraktowa53, służba kandydacka54, służba okresowa55, oraz służba wojenna56, pełniona
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych57, przez żołnierzy rezerwy58.
„Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych na lata 2008 – 2010” zakładał,
że zawodowa służba stała będzie pełniona bezterminowo na najbardziej odpowiedzialnych stanowiskach. Przyjęcie do niej uzależnione zostało od kwalifikacji oraz predyspozycji kandydata.
Natomiast zawodowa służba kontraktowa stała się nowym rodzajem
czynnej służby wojskowej. W momencie jej powstania zasadniczy człon tej
służby stanowili żołnierze nadterminowej zasadniczej służby wojskowej. Służba zawodowa kontraktowa stała się służbą terminową, pełnioną w jednym lub
48 Czynna służba wojskowa – forma służby wojskowej, polegająca na ciągłym pełnieniu obowiązków służbowych.
49 Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) – zbiór żołnierzy rezerwy, ochotników, którzy na podstawie podpisanego kontraktu znajdują się na przydziałach kryzysowych w jednostkach wojskowych, do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, w kraju
i za granicą. Zob. B. Politowski, Bank rezerw, Polska Zbrojna 2013, nr 1, s. 44-47.
50 Na podstawie materiału prasowego Departamentu Prasowo-Informacyjnego Ministerstwa
Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2008 roku pt.: Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, s. 3.
51 Służba zawodowa – forma służby wojskowej, polegająca na wykonywaniu obowiązków
bezterminowo, na podstawie powołania.
52 Zawodowa służba stała – forma zawodowej służby wojskowej, polegająca na wykonywania
obowiązków służbowych bez ograniczenia czasu, do osiągnięcia wieku określonego w przepisach.
53 Zawodowa służba kontraktowa – forma zawodowej służby wojskowej, polegająca na wykonywania obowiązków na podstawie kontraktu terminowego, zawartego między żołnierzem
a uprawnionym organem. Kontrakty mogą być powtarzane, jednak łączny czas tej służby jest
ograniczony do 12 lat.
54 Służba kandydacka – forma służby wojskowej, polegająca na uczestnictwie w przygotowaniu ochotników bez przeszkolenia wojskowego do objęcia pierwszego stanowiska służbowego
w ramach służby zawodowej.
55 Służba okresowa – forma czynnej służby wojskowej żołnierzy rezerwy, pełniona jednorazowo na określony czas, w razie realnego zagrożenia lub wykonywania misji pokojowej za granicą.
56 Służba wojenna – obligatoryjna forma służby wojskowej, pełniona bezterminowo w razie
konfliktu na duża skalę lub wojny.
57 Narodowe Siły Rezerwowe - będą utrzymywane przede wszystkim na potrzeby reagowania
kryzysowego. Możliwe będzie również ich użycie do wzmocnienia jednostek wojskowych do
działań poza granicami państwa. Służba ta będzie odbywana na podstawie przydziałów kryzysowych nadawanych w wyniku zawartych kontraktów. Zob. B. Politowski, Bank rezerw, Polska
Zbrojna 2013, nr 1, s. 44-47.
58 Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010, Załącznik do protokołu
ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku, s. 4.
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kilku okresach. Zawodową służbę kontraktową można pełnić we wszystkich
korpusach (szeregowych, podoficerów i oficerów). Po jej zakończeniu lub
w jej trakcie podoficerowie i oficerowie, którzy spełniali określone warunki
mogli być przyjmowani do zawodowej służby stałej59.
Służba kandydacka jako odrębny rodzaj czynnej służby wojskowej została pozostawiona nadal, ponieważ zapewniała przygotowanie kandydatów na
żołnierzy zawodowych.
Służba w rezerwie60, został podzielona na: służbę przygotowawczą61, służbę ochotniczą na przydziałach kryzysowych62, oraz służbę w zasobach osobowych żołnierzy rezerwy63.
Zgodnie z założeniami „Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych na lata
2008 – 2010”, od dnia 1 stycznia 2009 roku zawieszono odbywanie zasadniczej służby wojskowej (zsw) oraz przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych, a także innych zastępczych form służby. Program
zakładał, że ostatnie wcielenie do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej
nastąpił w grudniu 2008 roku, a zwolnienia żołnierzy nastąpią nie później niż
we wrześniu 2009 roku64.
Powyższe założenia wprowadzały zmiany w zakresie liczebności Sił
Zbrojnych oraz stanu liczebnego w korpusach kadry i w formach pełnienia
służby wojskowej. Założono, że stan ewidencyjny Sił Zbrojnych na koniec
2010 roku wyniesie do 120 000 żołnierzy służby czynnej i Narodowych Sił
Rezerwowych65.

59 Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010, Załącznik do protokołu
ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku, s. 4.
60 Służba w rezerwie – forma służby wojskowej, polegająca na pozostawaniu w gotowości do
uzupełnienia jednostek wojskowych i uczestnictwie w doraźnym szkoleniu.
61 Służba przygotowawcza – forma służby wojskowej, polegająca na uczestnictwie w przygotowaniu ochotników bez przeszkolenia wojskowego do objęcia pierwszego stanowiska służbowego w ramach ochotniczej służby na przydziale kryzysowym w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR).
62 Służba ochotnicza na przydziałach kryzysowych – wyznaczenie żołnierza rezerwy – ochotnika, na stanowisko w jednostce wojskowej w oparciu o istniejący etat, w ramach Narodowych
Sił Rezerwowych. Charakteryzuje się znacznie większą dyspozycyjnością i intensywniejszym
szkoleniem niż inne formy służby w rezerwie.
63 Służba w zasobach osobowych żołnierzy rezerwy – forma służby wojskowej w rezerwie,
polegająca na pozostawaniu w dyspozycji, z możliwością nadania przydziału mobilizacyjnego.
64 Na podstawie materiału prasowego Departamentu Prasowo-Informacyjnego Ministerstwa
Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2008 roku pt.: Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, s. 2.
65 Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010, Załącznik do protokołu
ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku, s. 5.
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Etapy wdrażania profesjonalizacji sił zbrojnych:
„Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych na lata 2008 – 2010” ustalił etapy wprowadzania profesjonalizacji:
• etap I: do dnia 31 grudnia 2008 r. – poprzez ograniczenie ilości poborowych powoływanych do zasadniczej służby wojskowej w formie obowiązkowej;
• etap II: do dnia 31 grudnia 2009 r. - przygotowanie zasobów osobowych
dla potrzeb zawodowej służby kontraktowej a ponadto zwolnienie do rezerwy
do września 2009 roku żołnierzy z odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej;
• etap III: do dnia 31 grudnia 2010 r. – narzucił oparcie zasadniczego
uzupełnienia Sił Zbrojnych w oparciu o dobrowolne formy czynnej służby
wojskowej oraz osiągnięcie zakładanego stanu ewidencyjnego sił zbrojnych a
także stabilizację struktur66.
W dniu 5 sierpnia 2008 roku rząd Donalda Tuska przyjął przygotowany
przez Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha „Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych na lata 2008 – 2010”. Przeprowadzenie procesu profesjonalizacji wiązało się z opracowaniem i wdrożeniem dokumentów o charakterze
prawno-organizacyjnym
Ponadto została podniesiona efektywność naboru do służby nadterminowej dzięki stworzeniu możliwości powołania żołnierzy zasadniczej służby
wojskowej po trzech miesiącach jej pełnienia (poprzednio po dziewięciu)67.
Trwający spór polityczny dotyczył przede wszystkim tempa reformy.
Rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego miał plan profesjonalizacji SZRP na
przestrzeni kilku lat a premier Donald Tusk skrócił profesjonalizację do kilkunastu miesięcy68.
Nowelizacja ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej69, przebiegała etapowo. Największe znaczenie miały dwa rządowe projekty: tzw. „małej nowelizacji”, umożliwiającej
zwiększenie naboru do ochotniczych form służby wojskowej i rozpoczęcie tworzenia już w 2008 roku korpusu szeregowych zawodowych w nowym kształcie oraz „dużej nowelizacji”, zawierającej zasady funkcjonowania zarządzania

66 Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010, Załącznik do protokołu
ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku, s. 6.
67 Na podstawie materiału prasowego Departamentu Prasowo-Informacyjnego Ministerstwa
Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2008 roku pt.: Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, s. 3.
68 P. Turczyński, 15 lat Polski w NATO aspekty polityczne, prawne i militarne, Wydawnictwo
Bellona, Warszawa 2015, s. 181.
69 Dz. U. 2004, nr 241, poz. 2416.
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zasobami osobowymi i nowych form służby wojskowej, właściwych dla profesjonalnych Sił Zbrojnych RP. Zmiany zostały wprowadzone także na podstawie trzeciego, poselskiego projektu, tzw. „pośredniej nowelizacji”70, tej ustawy
oraz trzykrotnie w trakcie nowelizowania innych ustaw71.
Opracowanie „Programu profesjonalizacji Sił Zbrojnych na lata 2008
– 2010” nastąpiło w oparciu o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie
wytycznych dla administracji rządowej, który dotyczył profesjonalizacji. Był
on przedmiotem uzgodnień międzyresortowych. Projekt ten miał charakter
programowy i określał zasadnicze zadania i cel realizacji oraz określał okres
osiągnięcia. Wskazywał ponadto na główne kierunki działań, które miały być
podejmowane w przyszłości. Został przyjęty w formie programu Rady Ministrów jako konstytucyjnego organu będącym właściwym w zakresie problematyki obronnej państwa72.
Profesjonalizacja SZ RP nie sprzyjała przeszkolonym rezerwistom. Dokonano uzawodowienia stanowisk i zmieniano etaty więc nie był to właściwy
czas do szkolenia rezerw. W latach 2009-2012 prawie całkowicie zaprzestano szkolenia rezerw a w latach 2013-2015 przeszkolono tylko około 30 tyś
rezerwistów. Takie podejście do rezerw sprawiło, że rosły szeregi tych którzy nie nosili munduru a zasoby wyszkolonych żołnierzy drastycznie malały.
W SZRP podjęto decyzję, że od 2010 roku źródłem pozyskiwania wyszkolonych rezerwistów stały się służba przygotowawcza i Narodowe Siły Rezerwowe. Trzon rezerwy mieli stanowić rezerwiści, którzy zawarli ochotniczo
kontrakty, które zobowiązywały ich do wykonywania zadań wynikających
z zagrożeń niemilitarnych i militarnych w kraju i za granicą73.
W Polsce, analogicznie jak w innych krajach NATO, podjęte zostały
działania, przystosowujące Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji misji i zadań, zgodnych z oceną obecnych i prognozowanych zagrożeń
bezpieczeństwa. W grudniu 2009 roku Minister Obrony Narodowej Decyzją
Nr 401 nakazał rozpoczęcie procesu tworzenia oraz funkcjonowania NSR,
oraz realizację działań promocyjno-informacyjnych popularyzujących ochotniczą służbę w ramach NSR74.
70 Dz. U. 2009, nr 22, poz. 120.
71 Na podstawie materiału prasowego Departamentu Prasowo-Informacyjnego Ministerstwa
Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2008 roku pt.: Profesjonalizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, s. 2-3.
72 Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2008-2010, Załącznik do protokołu
ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku, s. 10.
73 P. Glińska, Wojny wygrywa rezerwa, Polska Zbrojna Nr 11, Listopad 2019, s.15.
74 Decyzja Nr 401/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie przedsięwzięć zapewniających realizację procesu tworzenia Narodowych Sił Rezerwowych.
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Powstanie NSR było naturalną konsekwencją procesu profesjonalizacji
Sił Zbrojnych tworzącą nową jakość w obszarze kryzysowego i mobilizacyjnego uzupełniania wojsk. Proces tworzenia armii profesjonalnej, któremu
towarzyszyło zawieszenie obowiązkowych form odbywania służby wojskowej
przez obywateli implikowało zmiany w systemie mobilizacyjnym oraz gromadzenia rezerw. Narodowe Siły Rezerwowe w Polsce były wzorowane na strukturze tworzenia Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych. Miały pomagać
w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, w przedsięwzięciach
z zakresu zarządzania kryzysowego75.
Docelowo w Siłach Zbrojnych służbę w NSR miało pełnić około 20 tysięcy żołnierzy rezerwy, przy czym ponad 70% stanowisk przeznaczonych było
dla żołnierzy w korpusie szeregowych. Generał dywizji Andrzej Wasilewski,
Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień SGWP, wypowiadał się na łamach
Polski Zbrojnej, że limit 10 tysięcy stanowisk dla NSR na 2010 rok podzielono w następujących proporcjach: 10-15% dla oficerów, 30% dla podoficerów
a ponad 50% dla szeregowych76.
Jak pisał na łamach Polski Zbrojnej Pan Rafał Szymczak77, bardzo duży
nacisk położono na działalność promocyjną w mediach oraz bezpośredni kontakt. Ponadto na stronach internetowych były przeglądarki, na których sprawdzano jakie stanowiska w jakich jednostkach wojskowych są wolne oraz zbiór
podstawowych informacji dla kandydatów. Medialne działania Ministerstwa
Obrony Narodowej były realizowane w taki sposób, aby w ramach budżetu
osiągnąć jak najlepszy efekt78.
Pełnienie służby wojskowej w ramach NSR dało możliwość udziału
w misjach wojskowych poza granicami kraju, a także wstąpienia do zawodowej
służby wojskowej. Rezerwista zobowiązany został odbyć łącznie 30 dni płatnego szkolenia w roku, mógł być również wezwany na służbę w razie nagłej
potrzeby79.
Minister Obrony Narodowej T. Siemoniak podkreślił, że NSR stanowią
ważny element w systemie bezpieczeństwa w Polsce. Wojsko daje możliwość
rozwoju zawodowego, stabilizacji oraz satysfakcji ze służby Ojczyźnie80.

75 Koncepcja utworzenia i wykorzystania Narodowych Sił Rezerwowych, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2009.
76 A. Goławski, Zgłoś się do NSR, Polska Zbrojna 2010, nr 27, s. 17.
77 Doradca Ministra Obrony Narodowej do spraw wizerunku i komunikacji społecznej.
78 R. Szymczak, Metoda na kandydata, Polska Zbrojna 2010, nr 37, s. 13.
79 Dane za stronę internetową: http://www.wojsko-polskie.pl: dostęp -10.02.2012.
80 Ważny element, Polska Zbrojna 2012, nr 7, s. 5.
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Od 1 lipca 2010 roku z ponad 64 tysięcy ochotników, którzy wstąpili
do Narodowych Sił Rezerwy prawie 28 tysięcy powołano do zawodowej służby wojskowej81. NSR stały się bardzo wartościowym uzupełnieniem systemu
obronnego państwa. Żołnierze rezerwy, którzy mają za sobą czynną służbę
wojskowa lub służbę przygotowawczą znacznie wzmocnili potencjał jednostek
wojskowych82.
Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że we wszystkich państwach
członkowskich NATO, nie wyłączając Polski, istniała ogólna tendencja do
zmniejszania regularnych sił zbrojnych. Założono, że Narodowe Siły Rezerwowe odgrywają coraz większą rolę, tym bardziej, że utrzymanie i szkolenie
rezerw w porównaniu z siłami regularnymi jest zdecydowanie tańsze.
Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników nie będących żołnierzami rezerwy lub nie pełniących dotychczas żadnego
innego jej rodzaju, pełnionej w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Wprowadzenie przez Ministra Obrony
Narodowej Rozporządzenia z dnia 6 września 2010 roku w sprawie służby
przygotowawczej83, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego
w art. 98 g ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej84, w brzmieniu nadanym ustawą z sierpnia
2009 roku85, która weszła w życie od 01.01.2010 roku.
Rozporządzenie było konsekwencją zmian dokonanych w przedmiotowej ustawie, polegających na wprowadzeniu ochotniczej służby wojskowej
w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, dla żołnierzy rezerwy posiadających
nadane przydziały kryzysowe86.
W zależności od posiadanego przez ochotników do tej służby wykształcenia zróżnicowano ich kształcenie, z przeznaczeniem do korpusu oficerów,
podoficerów i szeregowych. Ustalono też różne miejsca i okresy kształcenia
dla tych grup ochotników. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do
tej służby. W postępowaniu rekrutacyjnym, uwzględniane były potrzeby Sił
81 P. Glińska, Wojny wygrywa rezerwa, Polska Zbrojna Nr 11, Listopad 2019, s.16.
82 B. Politowski, Bank rezerw, Polska Zbrojna 2013, nr 1, s. 45.
83 Dz. U. 2010, nr 170, poz. 1144.
84 Dz. U. 2010, nr 241, poz. 2416.
85 Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz. U. 2009, nr 161, poz. 1278.
86 Przydział kryzysowy – wyznaczenie (w formie karty przydziału kryzysowego) żołnierza
rezerwy – ochotnika na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej, na podstawie zawartego kontraktu, na którym będzie pełnił czynną służbę wojskową w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
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Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia87.
Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej realizowane było na potrzeby korpusu oficerów w uczelniach wojskowych, podoficerów w szkołach podoficerskich, szeregowych w ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych.
Osoby powołane do służby przygotowawczej pełnią tę służbę od dnia stawienia
Studenci - kandydaci do służby w NSR mieli możliwość odbycia służby
przygotowawczej jeszcze w czasie trwania studiów. W tym przypadku służba
przygotowawcza studentów może być realizowana etapowo, w dwóch kolejnych okresach wakacyjnych. Zdobywanie dalszych umiejętności praktycznych
i ich doskonalenie następuje w ramach NSR. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej było zakończone egzaminem. Osobom, które ukończyły służbę
przygotowawczą z wynikiem pozytywnym wojskowi komendanci uzupełnień
mogą nadawać przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których
będą pełnić służbę w ramach NSR na podstawie ochotniczo zawartych przez
te osoby kontraktu.
Żołnierzy zwalnianych ze służby przygotowawczej, z dniem tego
zwolnienia, komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca
jednostki wojskowej przeniesie do rezerwy. Osoby te otrzymają tytuł żołnierza
rezerwy oraz prawo posiadania stopnia wojskowego. Podkreślenia wymaga fakt,
że takich uprawnień nie posiadają już osoby przenoszone do rezerwy podczas
kwalifikacji wojskowej88.
Profesjonalizacja SZ RP była największą ze zmian o charakterze rewolucyjnym, która wymusiła istotne zmiany ilościowe personelu (zmniejszenie liczebności), zmiany w infrastrukturze (pozbycie się zbędnej infrastruktury) oraz
zmiany w rodzajach sił zbrojnych, jednostkach i instytucjach. Powyższe zmiany wpłynęły na system szkolenia sił zbrojnych w czterech głównych obszarach:
technologicznym, strategii, zarządzania zasobami ludzkimi i strukturalnym89.

87 Dz. U. 2000, nr 98, poz. 1071.
88 Kwalifikacja wojskowa – zespół czynności przeprowadzanych przez wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta), powiatową komisję lekarską i wojskowego komendanta uzupełnień w celu
ustalenia zdolności osób do czynnej służby wojskowej, wstępnego przeznaczenia osób do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenia ewidencji wojskowej oraz rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej, Dz. U. 2009, nr 202,
poz. 1566.
89 K. Krakowski, J. Wiśniewski, Z. Leśniewski, Doskonalenie systemu szkolenia Sił Zbrojnych RP w warunkach pełnej profesjonalizacji, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011,
s. 218-222.
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Zmiany w systemie szkolenia SZ RP następują ciągle. Skok jakościowy90,
jaki przeszedł MON zmienił postrzeganie szkolenia jako procesu w ujęciu
czynnościowym, procesowym i rzeczowym. Zmiana modelu szkolenia podyktowana została zmianami strategii obrony narodowej, zmianami struktury sił
zbrojnych, zmian w uzbrojeniu i wyposażeniu, tworzeniu rezerw a szczególnie
udziałem Polski w znaczących dla bezpieczeństwa europejskiego operacjach
wsparcia pokoju i operacjach kryzysowych91.
Profesjonalizacja oraz modernizacja są ze sobą zależne. Bez modernizacji
uzbrojenia Sił Zbrojnych RP ich profesjonalizacja byłaby bez sensu. Natomiast bez profesjonalizacji wdrożenie modernizacji jest niemożliwe. Modernizacja sprzętu połączona z profesjonalizacją żołnierzy powiększają potencjał
bojowy Sił Zbrojnych RP. Profesjonalizm sprzyja również usprawnieniu dowodzenia. Profesjonalizacja w powiązaniu z modernizacją zapewnią potrzeby
obronne Polski a także przyczyniają się do wzmocnienia pozycji w NATO
oraz stosunkach międzynarodowych92.
Jak zaznaczył L. Kościuk93, że profesjonalizacja jest budową sił zbrojnych z kadrą o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz reakcją na
wymagania wobec żołnierzy związaną z wprowadzeniem do sił zbrojnych zaawansowanej techniki. Ponadto zaznaczył, że profesjonalizacja jest stymulacją
transformacji94.
Przedstawiciel Sztabu Generalnego WP, Pan gen. bryg. Jerzy Biziewski95,
podkreślił, że głównym celem profesjonalizacji była poprawa zdolności operacyjnych, wprowadzenie nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz
podniesienie poziomu szkolenia. Dzięki profesjonalizacji siły zbrojne stały
się bardziej mobilne oraz zdolne do działań w stosunkowo krótkim czasie ze
względu na wyszkolenie i zdyscyplinowanie. Szczególnie ważnym czynnikiem
pozostało doświadczenie żołnierzy co przełożyło się na efektywność w działaniu w stosunku do poniesionych kosztów. Profesjonalizacja również wprowadziła zawirowania w ewolucji komponentu rezerw osobowych96.

90 Skok jakościowy obejmował: zawieszenie poboru, wprowadzenie służby ochotniczej,
wprowadzenie korpusu szeregowych zawodowych.
91 K. Krakowski, J. Wiśniewski, Z. Leśniewski: op. cit., s. 236.
92 P. Soroka, Profesjonalizacja polskiej armii a jej modernizacja, [w:] Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa,
Kielce 2010, s. 47-56.
93 Dyrektor Departamentu Transformacji MON.
94 P. Soroka, Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2010, s. 61-61.
95 Zastępca szefa Zarządu Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego WP.
96 P. Soroka, Uwarunkowania… op. cit., s. 65-68.
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By system szkolenia rezerw nie załamał się w 2015 roku postanowiono
sukcesywnie zwiększać ilość szkolonych rezerwistów. W Latach 2015-2019
przeszkolono około 120 tysięcy osób, gdzie celem szkolenia było podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności z obsługi nowoczesnej techniki wojskowej. Jeżeli żołnierz rezerwy osiągnie już wysoki poziom wyszkolenia będzie
brał udział w szkoleniach poligonowych – gdyż rezerwy muszą się szkolić by
były gotowe do wsparcia zawodowych żołnierzy. W wielu armiach świata wraz
z aktywnością w rezerwie ściśle są związane świadczenia emerytalne. W Polsce
żołnierz po skończeniu służby, zdejmuje mundur i chociaż zasila rezerwę –
to nic się z tym nie wiąże – a szkoda bo warto byłoby się zastanowić nad „aktywną rezerwą”97.
Duże znaczenie w systemie szkolenia rezerw i odbudowie potencjału osobowego SZRP (gromadzeniu rezerw osobowych), miało powołanie w 2017
roku Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT)98. Ten Piąty Rodzaj Sił Zbrojnych
RP jest typowym przykładem umiejętnego wykorzystania potencjału społeczeństwa. Ich motto brzmi: „zawsze gotowi, zawsze blisko” co oznacza ich misję - czyli obrona oraz wsparcie lokalnych społeczności. Podczas pokoju działają
na terenie „małej ojczyzny”, prowadząc akcje ratownicze w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdziałają i zwalczają skutki klęsk żywiołowych. Natomiast
w czasie wojny mają za zadanie wspierać wojska operacyjne. Wojska Obrony
Terytorialnej docelowo liczyć będą około 54 tysiące żołnierzy, a tylko 10%
z nich to będą żołnierze zawodowi. Wraz z powstaniem tej formacji pojawiło
się duże zainteresowanie służbą wojskową nowych osób. Szkolą się oni przynajmniej jeden raz w miesiącu, a co roku uczestniczą w dwutygodniowym
zgrupowaniu. Szkolą się ze szkolenia taktycznego, które jest typowym dla
WOT. Obywatele pozyskali możliwość pełnienia służby wojskowej w nowej
formule. Godzi ona pracę zawodową z życiem osobistym i służbie ojczyźnie.
Wprowadzenie takiej formy służby wojskowej możliwe jest racjonalne odbudowywanie potencjału osobowego w służbie czynnej oraz szczególnie w rezerwie. Siłą WOT jest ich dostępność, powszechny charakter oraz zdolność do
szybkiej mobilizacji. Istotą WOT jest podejście żołnierzy oparte na motywacji
ochotników, poczuciu obowiązku wobec ojczyzny, obywatelskim zaangażowaniu, wysokim morale oraz dumą bycia rezerwistą. Takiej formacji brakowało
97 P. Glińska, Wojny wygrywa rezerwa, Polska Zbrojna nr 11, Listopad 2019, s.16-17.
98 Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły oficjalnie funkcjonowanie 1 stycznia 2017 roku,
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Dane za stronę internetową:
https://www.defence24.pl/trzy-lata-wojsk-obrony-terytorialnej-najwieksze-wyzwania-nowego-rodzaju-sil-zbrojnych-komentarz. 2020.06.26.
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od wielu lat. Z konieczności posiadania rezerw mających wspomagać żołnierzy zawodowych zdaje sobie sprawę prawie każda armia świata. Podobne formacje posiada wiele armii. W USA funkcjonuje National Guard99 (Gwardia
Narodowa), Estończycy mają Kaitseliit100 (Siły Obrony), Łotysze zawiązali
Zemessardze101 (Gwardię Narodową) a Litwini powołali Krasto Apsaugos Savanoriu Pajegos102 (Ochotnicze Siły Obrony Narodowej)103.
Wiele państw doszło do wniosku jak ważna jest odbudowa rezerw osobowych. Jednym z kierunków działań jest podnoszenie wśród obywateli (szczególnie młodzieży uczącej) świadomości i ich gotowości do obrony państwa.
Polskie Siły Zbrojne mogą się pochwalić ofertą skierowaną do młodych ludzi.
Przykładem jest Program certyfikowanych wojskowych klas mundurowych,
który został uruchomiony w 2017 roku. Celem tego programu jest przygotowanie młodzieży do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz szkolenia
w rezerwie. Od jesieni 2019 roku bierze w nich udział blisko 7 tysięcy uczniów
ze 124 szkół. Lata nauki w klasie mundurowej to dla młodzieży intensywny okres szkolenia z tematyki wojskowości, dając określone korzyści. Daje
punkty podczas rekrutacji na uczelnie wojskowe czy skrócony czas służby
przygotowawczej104.
Wychodząc naprzeciw studentom w roku 2017 powstała Legia Akademicka105, która realizuje program przeszkolenia wojskowego. Co prawda
nie jest nowością, ponieważ w przeszłości już było realizowane, lecz w innej
formule. W latach 2004-2008 przeszkolenie wojskowe odbyło łącznie ponad
99 Armia Gwardia Narodowa (ARNG) jest jednym z elementów Armii (która składa się
z Armii Aktywnej, Gwardii Narodowej Armii i Rezerwy Armii). Gwardia Narodowa Armii
składa się głównie z tradycyjnych Strażników - cywilów, którzy służą swojemu krajowi, państwu i społeczność w niepełnym wymiarze godzin (zwykle jeden weekend każdego miesiąca
i dwa tygodnie w okresie letnim). Dane za stronę internetową: https://www.google.com/search?q=national+guard+usa&oq=National+Guard&aqs=chrome.1.69i57j0l7.4642j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 2020.06.26.
100
to nazwa zunifikowanej paramilitarnych sił zbrojnych Republiki Estońskiej. Liga
Obrony jest paramilitarną organizacją obrony, której celem jest zagwarantowanie
zachowania niezależności i suwerenności państwa, integralności obszaru lądowego i porządku
konstytucyjnego. Dane za stronę internetową: https://www.kaitseliit.ee/ 2020.06.26.
101 Jest częścią Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy . Gwardia Narodowa jest podstawowym
składnikiem lądowym, składającym się z ochotników, którzy wykonują tradycyjne obowiązki straży narodowej, takie jak reagowanie kryzysowe i wsparcie operacji wojskowych. Dane za
stronę internetową: https://www.zs.mil.lv/2020.06.26
102 Dane ze strony internetowej: https://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/savanoriu_pajegos_368.html?__cf_chl_jschl_tk__=9b566a6e490d56593a103321714cc780b2a24925-1593190153-0-Af3Afww3-UJG4kOmpWfNFy2020.06.26.
103 P. Glińska, Wojny Wygrywa Rezerwa, Polska Zbrojna nr11, Listopad 2019, s.18-19.
104 P. Glińska, Wojny wygrywa rezerwa, Polska Zbrojna nr11, Listopad 2019, s.19.
105 Decyzja Nr. 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.
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14,5 tysiąca studentów, lecz od stycznia 2010 roku zostało zawieszone. Drastyczny spadek rezerw osobowych wpłynął na decyzję MON by powrócić do
sprawdzonego w przeszłości rozwiązania. W tej formule ustalono, że studenci
będący ochotnikami w trakcie roku akademickiego zaliczają część teoretyczną
na uczelniach. Po zaliczeniu tej części podczas wakacji mają możliwość odbycia części praktycznej (moduł podstawowy i podoficerski) w określonych
jednostkach wojskowych. Oba moduły kończą się egzaminami i po spełnieniu określonych wymagań mianowaniem na stopień starszego szeregowego
rezerwy lub kaprala rezerwy. Zainteresowanie tą formą okazało się pomysłem
trafionym. Do dwóch edycji przystąpiło 124 uczelnie wyższe i około 10 tysięcy studentów. Część teoretyczną ukończyło ponad 7 tysięcy studentów
a praktyczną ponad 5 tysięcy. Stopień kaprala rezerwy uzyskało ponad 4 tysiące studentów. Obecnie realizowana jest trzecia edycja. Wadą programu jest
fakt, że nie udało się go wpisać w system powszechnej edukacji wojskowej
i system szkolenia rezerw osobowych, gdyż MON pracuje nad udoskonaleniem tej formy przeszkolenia106.
Legia Akademicka (LA) – to ochotnicza formacja wojskowa utworzona
11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich,
w większości członków POW. W listopadzie 1918 roku została przeformowana
w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii
Akademickiej), a w 1929 roku została powołana do życia powtórnie, jako
organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni
w Polsce107.
Obowiązkowa służba wojskowa dawno odeszła w niepamięć. Obecnie
w Siłach Zbrojnych RP służą tylko ochotnicy – zawodowcy. Nie oznacza to
jednak, że o bezpieczeństwo kraju muszą dbać wyłącznie żołnierze zawodowi.
Nie można zapomnieć, że Konstytucyjny obowiązek obrony kraju spoczywa
na każdym z nas. Stwierdzić należy, że konieczne jest wzmocnienie budowanego systemu rezerw osobowych. Położenie geopolityczne Polski, zachodzące zmiany w środowisku bezpieczeństwa sprawiają, że należy położyć nacisk
szczególny na tworzenie potencjału obronnego rezerwistów by przygotować
ich na czas wojny. Ponieważ potencjał oraz determinacja obywateli często decydują na którą stronę pochyli się szala w konflikcie zbrojnym – porażki czy
zwycięstwa.

106 P. Glińska, Wojny wygrywa rezerwa Polska Zbrojna nr11, Listopad 2019, s.20.
107 Dane za stronę internetową: https://www.defence24.pl/rusza-legia-akademicka-szkolenia-dla-studentow 26.06.2020.
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Jak potwierdził Szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund
T. Andrzejczak: „żołnierze rezerwy są istotnym komponentem każdej armii.
Ze względu na ich doświadczenie, specjalistyczne umiejętności i kwalifikacje
kluczowe jest umiejętne zagospodarowanie potencjału tych ludzi. Sprawne
mechanizmy wykorzystania aktywności obywatelskiej, a także połączenie strategicznych potrzeb obronnych państwa z planami operacyjnymi mają duże
znaczenie dla systemu obronności kraju108.
Nadrzędną misją systemu jest zapewnienie suwerennego i niepodległego
państwa w granicach które są nienaruszalne. Celem systemu jest odpowiednie
przygotowanie oraz wykorzystanie sił a także środków, które są w dyspozycji
państwa do przeciwdziałania zagrożeniom109.
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THE IMPACT
OF THE PROFESSIONALIZATION
OF THE POLISH ARMED FORCES
ON THE EVALUATION
OF THE PERSONAL RESERVES COMPONENT
Of the Polish Armed Forces
IN THE XXI CENTURY
Summary: SZRP recognize the increasing importance of the military
reserve and want to build defense capabilities based on patriotism.
Want to build the ethos of reserve soldiers, which is a civil and Patriotic
position. Soldier reserve, ready to sacrifice themselves, a friend, the value of which is the freedom and servants with dedication for the good
of the community in which they live. From the need to have reserves
of information that promote professional soldier in crisis situations
and during the war she realized every army, so there is no doubt that
there is a need to strengthen the creation of local reserves component
of the Armed forces of the RP. Reserves of personal data should be well
trained to, if necessary, to support the army. Special programs for volunteers, increasing the number of courses indicates that the Ministry
of DEFENCE is an important issue, as soldiers in the reserves are an
important component of any army. The construction of military security should be in Poland with the participation of all citizens, because
it is the constitutional duty lies with each of us. We all need to really
understand the idea of a soldier stock, as the broad involvement of the
community in the past have decided the success of the Polish arms.
Keywords: personnel reserves of the Polish Armed Forces, military potential of the Polish Armed Forces, human resources, crisis

situations.
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UNIA EUROPEJSKA
W PRZEKAZIE MEDIALNYM
W TELEWIZJI PUBLICZNEJ TVP

Streszczenie: Poniższy artykuł traktuje o sposobach propagandy wykorzystywanych przy poruszaniu tematów na temat stosunków między Unią Europejską
a państwem Polskim. Znajdziemy w nim analizę wykresów dotyczących różnych mediów występujących w Polsce. Ponadto występuje tu również analiza
porównawcza wypowiedzi polityków i zgodności owych wypowiedzi z rzeczywistością. Co więcej, zastosowany został również sposób badania agenda-settings. Celem poniższej pracy jest sprawdzenie w jaki sposób UE pokazywana jest
w mediach publicznych co, jak się okazuję na koniec artykułu, podlega ciągłej
manipulacji.
Słowa kluczowe: media, manipulacja, Unia Europejska, telewizja publiczna.
Nr Orcid: 0000-0002-5105-4901.

Wstęp
Społeczeństwo informacyjne opiera się na mediach takich jak gazety, radio, Internet czy też telewizja. Są to filary tzw. czwartej władzy, za pośrednictwem których ludzie odbierają oraz interpretują otaczający ich świat.
Jednak w każdym z tych filarów w związku z mnogością występujących tam
źródeł informacji, powstaje wątpliwość, które źródło jest najbliżej prawdy?
W Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat można zauważyć, iż propaganda jak i towarzyszące jej różne techniki manipulacji zaczęły na dobre gościć
1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Stosunków Międzynarodowych
i Polityk Publicznych.
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w telewizji publicznej w związku z czym rozdział ten spróbuje rozwiać wątpliwości
w takich tematach jak to, czym jest prawda w przekazie medialnym? Jakie rzeczywiste znaczenie w życiu społecznym, politycznym oraz ekonomicznym Polaków ma Unia Europejska? Jaki jest obraz Unii Europejskiej w przekazie mediów publicznych? Hipoteza zakłada, iż obraz UE przedstawiany w telewizji
publicznej nie jest zgodny z rzeczywistością. Przedmiot badań został wybrany
ze względu na coraz większą polaryzację społeczeństwa, w czym niewątpliwie
swój duży udział posiadają media telewizyjne i ich sposoby zarządzania psychiką ludzką korzystając z emocjonalnych przekazów. Do przeprowadzenia
analizy tak postawionego problemu badawczego, wykorzystane zostały metody takie jak analiza treści, analiza porównawcza czy agenda setting2 w czym
nieocenioną pomocą okazała się książka „Metodologia badań politologicznych”3.
Celem rozdziału jest porównanie treści przedstawianych w serwisach informacyjnych telewizji publicznej do faktycznego stanu rzeczy a następnie wyciągnięcie wniosków na tej podstawie.
Czym jest prawda w mediach?
Prawda, to stwierdzenie tudzież opisanie czegoś lub kogoś zgodnie
z stanem rzeczywistym4. Jest to skomplikowane pojęcie do szerokich rozważań
filozoficznych jednak na potrzeby tego rozdziału przyjęta zostanie uproszczoną definicję. W przekazie medialnym możemy rozróżnić media opiniotwórcze
i informacyjne. Te ostatnie należą do najbardziej zaufanych ze względu na
swoją obiektywność jednak tym samym są najrzadziej spotykane.
W Polsce najczęściej występują media kształtujące u odbiorcy konkretną
opinię na dany temat. Na przedstawionych wykresach opiniotwórczość mierzona jest ilością cytowania danego medium, są to dane dotyczące roku 2019.
Jak można zauważyć, całodobowy program informacyjny telewizji publicznej
zajmuje dość niskie miejsce na tle źródeł internetowych, gazet czy radia. Na
uwagę zasługuje fakt, iż na wykresie nie pojawiaj się w ogóle wieczorne wydanie wiadomości TVP. Na kolejnych opracowanych danych zobaczymy w jaki
sposób telewizja publiczna wypada na tle innych stacji telewizyjnych.

2 Efekt przenoszenia ważności kwestii w wyniku oddziaływania przekazów medialnych.
3 A. Seklecka, B. Płotka, D. Kasprowicz, G. Gadomska, J. Gajda, J. Rak, K. Gawron-Tabor,
M. Giedz, M. Wincławska, R. Backer, W. Szewczak, Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016r, s. 204.
4 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/prawda;3961806.html, (13.07.2020).
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Wykres 1. Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce

Źródło: https://www.imm.com.pl/najbardziej-opiniotworcze-media-w-2019/

Wykres 2. Najbardziej opiniotwórcze stacje telewizyjne

Źródło: https://www.imm.com.pl/najbardziej-opiniotworcze-media-w-2019/.

W zdefiniowaniu czym jest „medialna prawda” pomocne będzie zestawienie statystyk dotyczących największej oglądalności za rok 2019.
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Wykres 3. Najpopularniejsze kanały TV w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://businessinsider.com.pl/media/
tv-radio/ogladalnosc-telewizji-w-2019-roku-dane-nielsena/ffwwf89

Powyższe dane ukazują dość osobliwe zjawisko. Możliwe jest stwierdzenie, że istnieje medialna antynomia. Kanał TVP1 mimo teoretycznie niemalże
największej oglądalności, posiada najmniejszą opiniotwórczość. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że każdy z kanałów telewizyjnych ma specjalnie dobrane
treści w odpowiedniej formie dostosowane do konkretnej grupy odbiorców.
Ponadto kanały komercyjne takie jak TVN czy Polsat czerpią swoje dochody
z reklam w przeciwieństwie do telewizji publicznej finansowanej w większości
z budżetu państwa co również ma wpływ na prezentowane treści. Wyżej przedstawione dane są powodem do wniosku, iż „medialna prawda” to informacja
„skrojona” (z włączeniem wielu technik manipulacji takich jak przemilczenie
itp.) na miarę konkretnej grupy adresatów przy udziale grup interesariuszy,
korzystających z narzędzi wpływu jakie dają konkretne medium a w tym przypadku telewizja. Prowadzi to do sytuacji gdy widzowie, politycy jak i dziennikarze dochodzili do wniosków, iż telewizja publiczna ulega wpływowi obecnych u władzy polityków. Można zaryzykować stwierdzenie, że do 2015 roku
panowała swego rodzaju równość na Polskiej arenie telewizyjnej natomiast
z nastaniem roku 2016 temat mediów zmienił się nie do poznania. Stało się
tak z uwagi na fakt, że nowe władze zaczęły sprawować bezpośredni nadzór.
Doprowadzając do zmiany dziennikarzy, wydawców jak i samego prezesa zarządu telewizji polskiej. Co więcej, miało to też swoje odzwierciedlenie dotyczące treści i ich form przedstawianych w kanałach telewizji. Nastąpił wyraźny
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zwrot z względnej niezależności do jedynego właściwego przekazu zgodnego
z linią partii przy użyciu populistycznej narracji. Od 2015 roku widać wiele technik manipulacji używanych do przedstawienia rządu w jak najlepszym
świetle. Obecna u władzy partia oraz premier rządu, prezydent czy też sam
jej prezes pojawiając się w TVP czy jej serwisach informacyjnych ukazywani
są jak w najkorzystniejszym świetle, przekonując widza, że są to najważniejsi
politycy. Korzystając z polaryzacji czy też środka zwanego divide et impera
opozycja przedstawiana jest w świetle obozu podzielonego konfliktem, słabego, który próbuje uniemożliwić prac partii rządzącej. Z przedstawionego
medialnego obrazu ma wynikać, że opozycja chce chronić własne interesy
i działa na szkodę państwa. Z kolei, gdy przychodzi czas na przedstawienie
opozycji, co zdarza się rzadko, jej argumenty pokazywane są w jak najkrótszym
czasie antenowym, w tym wypadku następuję również selektywny wybór by
były pozbawione sensu. Warto tutaj również zwrócić uwagę jacy eksperci są
zapraszani do studia TVP. Są to ludzie o prawicowych poglądach, których
komentarz zgadza się z linią polityczną danego problemu i pomaga w związku
z tym rozwijać lub narzucać narrację dotyczącą danej sprawy. Czasem prowadzi to do racjonalizacji nawet absurdalnych pomysłów czy idei rządzących.
Mimo tak szerokiego dostępu do mediów internetowych, 70% społeczeństwa Polskiego nadal wskazuje telewizję jako jedno z głównych źródeł wiedzy
o scenie politycznej5. Sam dobór treści, w jaki sposób będą przedstawiane
przez prezentera, jak długo będą przedstawiane, w jakiej kolejności oraz ich
wydźwięk, wszystko to może być poddane manipulacji i oglądając serwisy
informacyjne TVP nie ulega wątpliwości, iż takie manipulacje są stosowane.
W przypadku Telewizji Polskiej jedną z takich „prawd medialnych” będzie
temat LGBT czy też uchodźcy. Jest to klasyczne argumentum ad terrorem służące do zarządzania strachem w celu osiągnięcia konkretnego zamiaru. Prawda
w przekazie medialnym to treść uformowana na rzecz osiągnięcia psychologicznego wpływu na odbiorcę.
Rzeczywista pomoc Unii Europejskiej
Zanim przeprowadzona zostanie analiza obrazu UE w przekazie Telewizji Publicznej, najpierw pokażmy kilka realnych korzyści jakie Polskie społeczeństwo czerpie będąc członkiem UE. Następnie skonfrontujemy tą wiedzę
5 Raport z badań TNS OBOP. Wiarygodne informacje – czy są dziś w cenie?, http://www.
tnsglobal.pl/wp-content/blogs.dir/9/files/2016/05/K.023_Wiarygodne_informacje_O03a-16.
pdf (dostęp 1.02.2017), s. 5.
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z informacjami jakie przedstawiane są na temat UE na kanałach informacyjnych TVP. Nie bez powodu często spotkać można tablice informacyjne przy
autostradach czy też naklejki na wozach strażackich itp. zawierające informację, iż dany zakup został współfinansowany z środków Unii Europejskiej ze
wskazaniem na konkretny fundusz, ponieważ dostępne jest wiele funduszy
i instrumentów finansowych różnego rodzaju. Dzieje się tak gdyż często społeczeństwo nie wie Jak bardzo członkostwo w UE przyczynia się do poprawy
kondycji polskiej infrastruktury. Brak takich informacji w przestrzeni publicznej prowadziłby do braku świadomości a co za tym idzie łatwej manipulacji
na temat takiej wiedzy. Jest to ważne z uwagi na to, iż wyżej wymienione
działania mają realny wpływ na życie polityczne, ekonomiczne oraz społeczne
Polaków. W całej Polsce zrealizowano do tej pory 258399 projektów6, ich
wartość wyniosła 1 079 471 310 887,17 zł7 natomiast wysokość dofinansowania na te cele z funduszy Unii Europejskiej jest na poziomie 637 078 861
499,18 zł8 co stanowi 59% kosztów wszystkich inwestycji jakie wspomagają
wyżej omawiane fundusze. Największy udział w dofinansowaniu miał „Program Infrastruktura i Środowisko” na którego rzecz Unia przeznaczyła 27,4
mld euro9. Warto zauważyć w tym miejscu, iż od początku członkostwa Polski
w UE, otrzymaliśmy w sumie 163,3 mld euro10 natomiast w latach 20142020 Polska otrzymała 82,5 mld euro11 co powoduje, iż nasz kraj jest największym beneficjentem funduszy europejskich.

6 https://mapadotacji.gov.pl, (14.07.2020).
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/
fundusze-europejskie-w-polsce/, (11.07.2020).
10 Miliardy na rolników i rozwój gospodarczy. 15 lat Polski w Unii Europejskiej, https://businessinsider.com.pl/finanse/srodki-unijne-w-polsce-podsumowanie-15-lat/d0jc95t, (14.07.2020).
11 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/
fundusze-europejskie-w-polsce/, (13.07.2020).
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Wykres 4. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.

Nie sposób stwierdzić braku korelacji między stanem gospodarki Polski
a ilością dotacji na przestrzeni ostatnich lat, co pokazuje powyższy wykres.
Dotacje występują na takich płaszczyznach jak administracja pomagając dla
przykładu w digitalizacji archiwów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej co pozwoli na zachowanie oraz łatwiejszy dostęp do między innymi ksiąg na temat dziejów historycznych Polski. W tej dziedzinie dofinansowana jest również rekonstrukcja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych
oraz animowanych i ułatwienie dostępu do nich na wszelkich rodzajach dystrybucji jak chociażby internet, radio czy telewizja. Ma to ciekawy związek
z zachowaniem dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego.
W związku z powyższym prawdziwym będzie stwierdzenie, iż UE pomaga
zachować, ułatwić dostęp oraz propagować naszą historię. Jest to ciekawe
z uwagi na częste zarzuty osób o poglądach prawicowych, przeciwnych UE
o tym, że UE próbuje pozbawić Polski kultury czy tradycji, gdy w rzeczywistości pomaga nam je pielęgnować. Kolejna dziedzina, w której Polska otrzymuje dotacje to wszelkiego rodzaju infrastruktura. Od zakupu niskoemisyjnych
taborów autobusowych, przez usprawnienie systemu ratownictwa na drogach
poprzez zakup chociażby wozów strażackich po budowę dróg ekspresowych
czy infrastruktury telekomunikacyjnej. Na polu międzynarodowym możemy
spotkać takie dofinansowania jak promocja gospodarcza województwa lubuskiego przy wykorzystaniu kampanii o zasięgu międzynarodowym. Ponadto
znaleźć tu można również współfinansowane plany działalności Polskich firm
na arenie międzynarodowej. Co więcej w dziedzinie bezpieczeństwa znajdziemy takie projekty jak zakup śmigłowca dla Komendy Wojewódzkiej policji
w Łodzi w celu wsparcia działań kryzysowych czy doposażenie bazy sprzętowej
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kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady
Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu ewakuacyjnym.
Oczywiście sfer które dotykane są przez dotacje z funduszy UE jest o wiele
więcej, m. in.: turystyka, energetyka, rozwój firm, ochrona zdrowia czy nauka i edukacja. Nie trudno więc zauważyć, iż Unia Europejska ma gigantyczny wpływ na otaczające nas środowisko ponieważ gdyby nie dotacje wiele
inwestycji nie miałoby szans zostać zrealizowanych. Dofinansowania swoje
odzwierciedlenie mają na każdym kroku dla każdego Polaka. W tym miejscu warto zwrócić szczególną uwagę na słowa ministra finansów, inwestycji
i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego – „W ramach podpisywanych dzisiaj umów
powstanie prawie 123 km nowych dróg ekspresowych. Kilometr po kilometrze
tkamy drogową sieć Polski. Dzięki budowie dróg ekspresowych Polska od kilku
lat rozwija się w ekspresowym tempie i stała się liderem gospodarczym w Europie.
Do rozwoju naszego kraju przyczyniają się fundusze unijne. Z programu Infrastruktura i Środowisko w obecnej perspektywie na inwestycje drogowe przeznaczono ponad 47 miliardów złotych”12. Sam aspekt budowy dróg pozwala pomóc
chociażby między innymi w rozwoju mobilności społecznej dotykając branży turystycznej ponadto dzięki takiej infrastrukturze będzie możliwy większy
oraz bezpieczniejszy transport dóbr po całym kraju wpływając korzystnie na
gospodarkę. „Od początku obecnej perspektywy POIiŚ 2014-2020 podpisaliśmy
z GDDKiA, włącznie z dziś podpisanymi, 61 umów na prawie 35 miliardów
złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich na rzecz budowy polskich dróg.
Środki wykorzystane w ramach tych inwestycji pozwolą nie tylko na rozbudowę
infrastruktury transportowej, ale i zwiększą bezpieczeństwo podróży przy jednoczesnym skróceniu czasu dojazdu”13.
W jaki sposób przedstawiana jest UE
w telewizji publicznej
Nakreślenie ram finansowych wynikających z dotacji pozwala nam
przejść do ostatniej części rozdziału, czyli sprawdzenia na przykładzie kilku
przykładów w jaki sposób Unia Europejska jest przedstawiana w telewizji
publicznej biorąc pod uwagę wcześniej podaną wiedzę. Pierwsza dezinformacja14 jakiej się przyjrzymy dotyczyć będzie medialnego tematu jakim jest
12
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/23-miliarda-zlotych-z-ue-na-budowe-123-kilometrow-nowych-drog/, (12.07.2020).
13 Ibidem
14 https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/disinformation, (11.07.2020).
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COVID-19 oraz działalnością Unii Europejskiej w tym zakresie. Jak wiemy
na początku pandemii państwa członkowskie UE starały się ograniczyć kryzys
na własną rękę co mogło prowadzić do sporów z prawem europejskim. Tak
się stało w przypadku Niemiec gdyż 4 marca 2020 roku agencja Reuters podała informację15, iż rząd niemiecki zastosował ograniczenia dotyczące między
innymi kombinezonów czy maseczek co miało uchronić ten kraj przed niedoborami sprzętu medycznego w tym trudnym okresie. Jednak jeszcze w tym
samym dniu Komisja Europejska ogłosiła wprowadzenie dokumentu regulującego ograniczenia w eksporcie środków medycznych16. 14 marca w związku
z presją ze strony KE Niemcy rozpoczynają wprowadzenie zmiany w wcześniej
wydanym dekrecie. Sprawa dobiega końca 19 marca 2020 roku gdy Niemcy
ostatecznie znoszą zakaz eksportu17 sprzętu medycznego poza granice swojego
kraju, który wcześniej wymagał pozwolenia. W tym samym czasie w telewizji
publicznej emitowany zostaje materiał o przesłaniu „Unijni urzędnicy chcą karać nasz kraj za to, że potrzebne do walki z koronawirusem środki ochronne i medyczne trafiają do polskich obywateli, a nie za granicę”18. Chwilę po tych słowach
pada opinia, iż „W UE niestety ciągle jest tak, że silny może więcej, a najwięcej
mogą Niemcy. Mogą blokować eksport, Polakom tego nie wolno”19. Cała część
wiadomości poświęcona temu wydarzeniu wybrzmiewa w roszczeniowym tonie wobec UE tak by pokazać Polskę jako poszkodowany kraj, który postąpił
w pełni właściwy sposób nic nie mając sobie do zarzucenia. Co ciekawe,
w Polsce 5 marca 2020 roku opublikowana została lista20 z medykamentami, które zostały objęte zakazem wywozu. Znalazły się na niej między innymi
takie rzeczy jak termometry czy leki przeciwbólowe. Z kolei w relacjach między Polską a Komisją Europejską na tej płaszczyźnie do przełamań to znaczy
rozmów o znoszeniu zakazów na eksport ważnych medykamentów z Polski
zaczęło dochodzić dopiero 3 kwietnia 2020 roku jak informowała PAP21.
Kolejnym interesującym przykładem jest wydanie programu „Minęła 20”
z 2017 roku 14 września22. W rozmowie na temat Unii Europejskiej zostaje

15 https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-germany-exports/germany-bans-expo
rt-of-medical-protection-gear-due-to-coronavirus-idUSL8N2AX3D9, (14.07.2020).
16 Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2020/402 z dnia 14 marca 2020 r.
17 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-exports/germany-lifts-exp
ort-b, (13.07.2020).
18 https://www.youtube.com/watch?v=E6STs0PWr7o, (12.07.2020).
19 https://www.youtube.com/watch?v=E6STs0PWr7o, (12.07.2020).
20 https://twitter.com/Milkowski_M/status/1235634872472842241, (14.07.2020).
21 https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C619201%2Czrodlo-pap-polska-znosi-ogranicz
enia-na-eksport-lekow.html, (10.07.2020).
22 https://www.youtube.com/watch?v=oSjnyEX4t5w, (15.07.2020).
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przywołana postać Jean-Claude Juncker’a w tym samym czasie zaczyna być
dyskredytowana przywołując ze strony Wojciecha Cejrowskiego między innymi takie epitety jak „alkoholik”, jednocześnie Jean-Claude Juncker zaczyna
być traktowany jakby on sam był Unią Europejską co ma wprowadzić widza
w błędny tok myślenia jakoby cała Unia była „pijana” i nie zdolna z tego
powodu do działania w środowisku międzynarodowym. Nie są to oczywiście jedyne materiały w jakich znajdziemy manipulację czy dezinformację na
temat Unii Europejskiej ze strony telewizji publicznej. Nasilające się manipulację oraz propaganda w TVP stają się niebezpiecznym zjawiskiem, gdy
weźmiemy pod uwagę fakt, iż Discovery Communications zakupiło akcje
w Scripps Networks Interactive o wartości 100%23, pod które podlega między
innymi TVN. W efekcie może doprowadzić to do zaniku pluralizmu mediów
gdyż obecny rząd przychylny USA nie pozwoli na negatywne wypowiedzi
o swoim sojuszniku w mediach publicznych z kolei nadawca będzie sprawował właściwą propagandową pieczę nad TVN, może zapanować swego rodzaju monopol na interpretacje rzeczywistości w którym UE będzie jeszcze
bardziej i częściej dyskredytowana.
Zakończenie
Obraz Unii Europejskiej w polskiej telewizji publicznej nie jest zgodny
z rzeczywistością. Dwie najczęściej wykorzystywane techniki manipulacyjne
do zakrzywiania obrazu UE to przemilczenie, pozwalające na przedstawienie Unii w świetle opresyjnej organizacji, która nie zgadza się z jakimkolwiek sprzeciwem i jedyne co ma do zaproponowania to swoje własne wymogi
wobec Polski, jednocześnie nie ma żadnych wzmianek o dotacjach unijnych
i o tym jak duże są to sumy pieniędzy, szczególnie zapominając jak wielki
wpływ owe dofinansowania mają na życie polityczne, społeczne, ekonomiczne oraz bezpieczeństwo Polaków. Kolejną techniką, którą bez wątpienia da się
zidentyfikować w działaniach TVP i jej serwisach informacyjnych to powiązywanie informacji na temat UE z emocjami odbiorcy tak by wpływ na psychikę został ułatwiony i skierował słuchacza/obserwatora na tory narracyjne
wydawcy telewizyjnego, które starają się robić z Unii Europejskiej jednego
z głównych antagonistów Polski na scenie międzynarodowej.

23
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EUROPEAN UNION
IN THE MEDIA COVERAGE
OF POLISH PUBLIC MEDIA TVP
Summary: The following article deals with the propaganda methods
used to raise topics on relations between the European Union and the
Polish state. We find in it the analysis of charts about various media
occurring in Poland. In addition, there is also a comparative analysis
of politicians statements and their compliance with reality. What is
more, the agenda-settings test method was also used. The purpose of
the following work is to check how the EU is shown in public media,
which, as it turns out at the end of the article, is subject to constant
manipulation.
Keywords: Media, manipulation, European Union, public media.
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OGLĘDZINY MIEJSCA ZDARZENIA
JAKO ELEMENT PROCESU KARNEGO
– UJĘCIE KRYMINALISTYCZNE
I KARNOPROCESOWE

Streszczenie: Tematyka opracowania odnosi się do zagadnienia dowodu z oględzin miejsca zdarzenia w procedurze karnej. W artykule
przedstawiono podstawowe informacje dotyczące oględzin, ze szczególnym uwzględnieniem oględzin miejsca zdarzenia. Pokazane zostały elementarne zasady przeprowadzania oględzin z punktu widzenia
kryminalistyki, a w szczególności: czynności wstępnych, zasad, metod
i faz przeprowadzania oględzin. W artykule ujęto także procedurę dokumentowania oględzin w aspekcie czynności karnoprocesowych (przygotowawczych i jurysdykcyjnych). W ostatniej części zaprezentowano
zagrożenia i ryzyka związane z rzetelnym procesem oględzin. Całość
artykułu zakończyło syntetyczne podsumowanie i wnioski z rozważań.
Słowa kluczowe: oględziny, miejsce zdarzenia, kryminalistyka, proces
karny.
Orcid: 0000-0002-7484-3604.

Wstęp
Pojęcie oględzin zostało zdefiniowane w art. 207 Kodeksu postępowania
karnego2, który stanowi, w § 1, że w razie potrzeby dokonuje się oględzin miejsca,
osoby lub rzeczy. Jednocześnie ustawodawca dodaje w § 2, że jeżeli przedmiot
1 Dr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Bankowa we
Wrocławiu, Wydział Prawa, Wydział Finansów i Zarządzania.
2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 30
z późn. zm.) dalej k.p.k.
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może ulec przy badaniu zniszczeniu lub zniekształceniu, część tego przedmiotu
należy w miarę możności zachować w stanie nie zmienionym, a gdy to nie jest
możliwe – stan ten utrwalić w inny sposób. Oględziny to zmysłowe zapoznanie
się przez organ procesowy z miejscem, rzeczą lub ciałem osoby w celu poznania ich cech lub właściwości mających znaczenie dla rozstrzygnięcia albo dla
ujawnienia innego źródła bądź środka dowodowego; oględziny są dowodem
w rozumieniu sposobu przeprowadzenia dowodu (rzeczowego), jest to tzw.
dowód zmysłowy3. Dostarczają one istotnych, często bezpośrednich wiadomości o przestępstwie oraz sprawcy, a przeprowadzenie ich uwarunkowane jest
rodzajem i zakresem zdarzenia4. Mają charakter statyczny, ale też i wykrywczy,
poszukuje się tu często śladów i dowodów czynu. Od oględzin miejsca sensu
stricto odróżnia się niekiedy tzw. wizję lokalną, która służy skontrolowaniu
wiarygodności dowodów uzyskanych z innych źródeł (np. w wyniku przesłuchania świadka)5. Wizja lokalna ma charakter wtórny, odtwórczy. Sięgając
po semantyczne znaczenie słów „wizja” i „lokalna”, definiuje wizję lokalną
jako obraz czegoś istniejącego lub działającego na danym obszarze, charakterystycznego dla danego obszaru (przestrzeni), jednak nie należy jej ograniczać
wyłącznie do obrazu, a więc percepcji wzrokowej, bowiem badanie to może
nastąpić poprzez wszystkie narządy zmysłów i nie jest połączone z ingerencją
i doświadczalnym wywoływaniem zjawisk w sferze tej przestrzeni6. Funkcja
oględzin jest dwojaka. Z jednej strony służą one postrzeganiu zastanego stanu
rzeczy, z drugiej zaś pozwalają na poszukiwanie śladów przestępstwa7. Do zadań oględzin zalicza się z kolei: utrwalenie wyglądu i stanu przedmiotu oględzin (miejsca, rzeczy lub osoby) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc znalezienia śladów, wykrywanie śladów mających związek z badanym zdarzeniem
i ich zabezpieczenie, wnioskowanie i opracowanie wstępnych wersji w celu
rekonstrukcji przebiegu, przyczyn i skutków badanego zdarzenia8. Oględziny
są czynnością zarówno procesową jak i kryminalistyczną. O jej procesowości świadczy kilka istotnych elementów: jej podmiotem jest organ procesowy,
a jej przeprowadzenie zależy od uznania i decyzji tych organów (konstrukcja
3 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III , Warszawa 2004, s. 747.
4 A. Bogusłowicz, Kryminalistyczno – procesowe aspekty dowodów zmysłowych, Prok. i Prawo
2004, Nr 7-8, s. 125-126.
5 B. Dawidowicz, Procesowokarne i kryminalistyczne aspekty wizji lokalnej, AUW 2006, Nr
81, s. 77; por. Wyrok SN z dnia 14 kwietnia 1981 r., IV KR 60/81, OSNPG 1981, Nr 11,
poz. 120.
6 P. Hofmański, Komentarz do art. 207 kodeksu postępowania karnego, Teza III, Warszawa
2011, Legalis.
7 K. Marszał (red.), S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005, s. 301.
8 M. Goc, M. Pękała, Oględziny [w:] J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 1999, s. 28.
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przepisu i słowo „dokonuje” świadczy o obligatoryjności w określonych warunkach9, warunkiem ważności i skuteczności tej czynności jest jej przeprowadzenie zgodnie z wymogami k.p.k, służą realizacji zadań postępowania karnego określonych głównie w art. 2 § 1 i art. 297 § 1 k.p.k. Z drugiej strony są też
czynnością kryminalistyczną: realizowaną według taktyki sformułowanej przez
kryminalistykę oraz z wykorzystaniem metod i środków technicznych opracowanych przez kryminalistykę10. W przedmiotowym artykule skoncentrowano
się na zagadnieniu oględzin miejsca zdarzenia.
Oględziny miejsca zdarzenia
w postępowaniu karnym (przegląd literatury)
Przy omawianiu dowodu z oględzin należy zwrócić uwagę na kilka istotnych zasad procesowych. Po pierwsze o potrzebie oględzin decyduje organ
procesowy, bacząc, czy czynność ta jest istotna dla rozstrzygnięcia sprawy, mając przy tym pewien obowiązek (przymiot obligatoryjności)11. Po drugie, oględziny mają charakter niepowtarzalny, toteż powinny w miarę możliwości być
realizowane z udziałem stron (art. 316 k.p.k.), co często w praktyce jest trudne
do spełnienia. Po trzecie, organ w postępowaniu przygotowawczym może korzystać z pomocy specjalisty – oględziny proste (art. 205 k.p.k.) lub biegłego
(art. 198 par. 1 k.p.k.) – oględziny złożone (w oględzinach zwłok udział biegłego jest obligatoryjny). Po czwarte, celem oględzin jest znalezienie, ujawnienie i zabezpieczenie poszczególnych przedmiotów znajdujących się na miejscu
zdarzenia, które służyć mogą jako środki dowodowe w toku postępowania
przygotowawczego i sądowego12. Po piąte, na etapie jurysdykcyjnym oględziny
powinny zostać przeprowadzone przez pełny skład sądu, a jedynie wyjątkowo,
gdy napotka to znaczne trudności albo gdy strony wyrażają na to zgodę, wolno
wyznaczyć do tej czynności sędziego ze składu lub sąd wezwany (art. 396 par.
1 k.p.k.)13. W doktrynie jak i w orzecznictwie zwraca się uwagę na wyłączność
organu procesowego do przeprowadzania oględzin, z ewentualną pomocą specjalisty lub biegłego, nie są to nigdy czynności eksperta14. Ponadto sformułować można kilka ogólnych zasad w tym zakresie m.in. zasadę wszechstronności
9 A. Leciak, Utrwalanie przebiegu i wyników oględzin w miejscu zdarzenia, Prok. i Prawo 1998,
nr 9, s. 105.
10 J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015, s. 507.
11 Ibidem.
12 A. Bogusłowicz, op. cit., s. 127.
13 J. Skorupka (red.), op. cit., s. 508.
14 Wyrok SN z dnia 3 października 2006 r., IV KK 209/06, OSNKW 2006, Nr 12, poz. 114.
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(wielokierunkowe prowadzenie oględzin), zasada planowości (zaplanowanie
wszystkich czynności), zasada indywidualności (zwracanie uwagi na aspekty
jednostkowe, charakterystyczne dla danej sprawy), zasada szybkości (podjęcie oględzin niezwłocznie po zdarzeniu), zasada obiektywizmu (zachowanie
bezstronności i rzetelne dokumentowanie), zasada pisemności (wymogi kodeksowe), zasady aktywności (czynne i energiczne podejmowanie działań),
zasada tajności (niejawność czynności), zasada ekonomiczności (racjonalność
i oszczędność działań)15. Jak słusznie zauważa J. Skorupka oględziny to przede
wszystkim analiza spostrzeżeń zmysłowych, synteza przyczynowo-skutkowych
układów sytuacyjnych, formułowanie prowizorycznych przedmiotowych
i podmiotowych wersji różnego stopnia, modyfikowanie toku oględzin i poszukiwanie brakujących hipotetycznych danych, to bieżąca weryfikacja wersji
i bieżąca logiczna analiza gromadzonego materiału drogą dedukcji i analogii16.
Z kolei D. Drajewicz zauważa, że o możliwości wykonania czynności oględzin
decydują względy związane z potrzebami danego procesu, wymogiem dotarcia do prawdy materialnej, które nakazują wykonanie tej czynności, gdy jest
to uzasadnione w okolicznościach danej sprawy17.
Oględziny miejsca zdarzenie
z punktu widzenia kryminalistyki
i procesu karnego (część badawcza)
O oględzinach miejsca zdarzenia mówimy, gdy oględzinami musimy objąć określony teren, jego część, zabudowania, inne powierzchnie. W kryminalistyce oględziny miejsca definiuje się jako czynność polegającą na dokładnym
zaznajomieniu się z układem topograficznym pewnej przestrzeni, zarówno
otwartej jak i zamkniętej, oraz na poszukiwaniu i zabezpieczeniu istotnych dla
sprawy dowodów rzeczowych (śladów), mogących mieć związek z przestępstwem18. Oględziny powinno przeprowadzać się szeroko tj. nie ograniczać do
miejsca popełnienie przestępstwa, ale obejmować każde miejsce, które może
zawierać dowody istotne dla sprawy. Przy oględzinach pomieszczeń per analogie stosuje się zasady jak przy przeszukaniu pomieszczeń19. Przy oględzinach
miejsca zdarzenia stosuję się tzw. siedem złotych zasad kryminalistyki: Co się
15 S. Kozdrowski, Oględziny miejsca zdarzenia, T. I, Słupsk 1998, s. 30-33.
16 J. Skorupka, Komentarz do art. 207 k.p.k., teza A.1., Legalis 2020.
17 D. Drajewicz, Komentarz do art. 207 k.p.k., Teza I.1, Legalis 2020.
18 A. Taracha, Wybrane zagadnienia procesowe i kryminalistyczne oględzin, Lublin 1988,
s. 117-118.
19 J. Skorupka (red.), op. cit., s. 508.
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zdarzyło? Gdzie? Kiedy? W jaki sposób? Za pomocą czego? Dlaczego? Kto dokonał
przestępstwa i kto padł jego ofiarą?20. Do czynności poprzedzających oględziny
zaliczymy zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz przygotowanie grupy oględzinowej21. W ramach oględzin możemy wyróżnić 3 etapy: przygotowawczy
(ogólno-orientacyjny), oględziny właściwe (szczegółowe) oraz etap końcowy
(podsumowujący). W ramach pierwszego etapu należy wykonać m.in. następujące czynności: dokładnie rozpoznać miejsce zdarzenia, jego strukturę
i właściwości; uściślić położenie miejsca i jego granice; zbadać, czy nie zachodzi konieczność zabezpieczenia śladów zapachowych, które powinny być zabezpieczone przed dokonaniem innych działań na miejscu zdarzenia i przed
zabezpieczeniem innych śladów; ujawnić i zabezpieczyć dowody rzeczowe,
w tym ślady kryminalistyczne, które mogą ograniczać swobodne poruszanie się
po miejscu zdarzenia; dokonać wstępnej rekonstrukcji przebiegu przestępstwa
i ocenić dowody rzeczowe, w tym ślady kryminalistyczne, pod kątem możliwości ich natychmiastowego wykorzystania w procesie wykrywczym; ustalić,
które zmiany spowodował sprawca lub sprawcy przestępstwa, a które inne osoby; ustalić plan oględzin oraz przydzielić zadania; przyjąć odpowiednią metodę
badań szczegółowych; utrwalić zastaną sytuację, podjąć czynności mające zapewnić bezpieczeństwo pracy osobom biorącym udział w oględzinach miejsca
zdarzenia22. W drugim etapie wyszczególnimy następujące czynności podzielone na 2 fazy: w fazie statycznej oględzin szczegółowych należy utrwalić m.in.
miejsce popełnienia przestępstwa i miejsce wystąpienia skutku przestępstwa;
miejsce, gdzie nastąpiły zmiany w wyniku przestępstwa; teren przyległy; drogę
dojścia i odejścia sprawcy; w fazie dynamicznej zaś m.in. ujawnić w miejscach
i na przedmiotach wszelkie ślady; dokonać zabezpieczenia technicznego śladów i przedmiotów w ten sposób, aby uchronić je przed wszelkimi zmianami
oraz udokumentować procesowo ślady i przedmioty23. W ostatnim etapie dokonuje się ponownego przeglądu miejsca zdarzenia, by ustalić czy czegoś nie
pominięto i nie przeoczono, jak również zapoznaje się z efektami pracy wszystkich uczestników, analizuje i ocenia zebrane informacje w czasie oględzin, porównuje, wyciąga wnioski wstępne i wersje, sporządza metryczki i protokoły.
Wśród metod przeprowadzania oględzin wyróżnia się dwie zasadnicze metody:
obiektywną i subiektywną. Metoda obiektywna polega na szczegółowym, systematycznym i stopniowym badaniu wszystkich elementów miejsca zdarzenia,
20
21
22
23

H. Grzywna, Oględziny miejsca zdarzenia, Słupsk 2015, s. 10.
Niektórzy zaliczają tą czynność do samych oględzin.
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2005, s. 100.
T. Hanausek, op. cit., s. 102.
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bez względu na ich przypuszczalny związek ze zdarzeniem. Metoda subiektywna zaś na skierowaniu czynności oględzinowych tylko na te elementy miejsca zdarzenia, których związek z badanym zdarzeniem jest oczywisty i widoczny24. W praktycznym działaniu jednostek terenowych najszersze zastosowanie
ma subiektywna metoda przeprowadzania oględzin, a stosowanie jej wymaga
od przeprowadzającego oględziny dużej wiedzy i doświadczenia zawodowego.
Dobór metody oględzin jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju zdarzenia i terenu, na którym zdarzenie nastąpiło. Sposób poruszania się po miejscu
oględzin ma wpływ na ilość ujawnionego i zabezpieczonego materiału dowodowego. Zapobiega również działaniom chaotycznym i nieskoordynowanym, pozwala na racjonalne wykorzystanie sił i środków i jest zależny od wielu
czynników, w tym od charakteru zdarzenia (kradzież z włamaniem, wypadek
drogowy, zabójstwo), specyfiki terenu, na którym zdarzenie zaistniało (teren
otwarty, pomieszczenie), liczby funkcjonariuszy wchodzących w skład grupy
operacyjno-procesowej (ewentualnie zespołu oględzinowego)25. W praktyce
najczęstszymi sposobami poruszania się na miejscu oględzin są: poruszanie
się po miejscu zdarzenia spiralnie dośrodkowo – sposób stosowany najczęściej
podczas oględzin miejsc zdarzeń w pomieszczeniach, gdzie prowadzący oględziny rozpoczyna czynności od obranego punktu zewnętrznego (wejścia głównego do pomieszczenia), a kończy je w punkcie centralnym, albo poruszanie
się po miejscu zdarzenia spiralnie odśrodkowo – sposób stosowany najczęściej
podczas oględzin miejsc zdarzeń w terenie otwartym, gdzie przyjmuje się tzw.
centralny punkt miejsca zdarzenia, a oględziny prowadzone są w kierunku na
zewnątrz od tego punktu26.
Dokumentowanie oględzin ma spełnić następujące cele: utrwalić dokonywane konstatacje dla organu prowadzącego oględziny, aby mógł on je zreasumować, zbiorczo przeanalizować i wykorzystywać w dalszym postępowaniu; umożliwić w przyszłości ocenę wniosków i wersji sformułowanych teraz
i później przez organy procesowe, umożliwić kontrolę formalnej i materialnej
poprawności oraz kompletności oględzin27. Obowiązkową formą dokumentowania przebiegu oraz wyników oględzin jest protokół (art. 143 § 1 pkt
3 k.p.k.). Jest to podstawowy sposób zabezpieczania formalnego dowodów
uzyskanych w toku oględzin. W skład dokumentacji oględzinowej wchodzą,

24 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2000, s. 385.
25 H. Grzywna, op. cit., s. 15.
26 W. Kędzierski (red.), Technika kryminalistyczna, Szczytno 2007, s. 105-106.
27 M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo – sądowej, Toruń 2009, s. 435.

52

OGLĘDZINY MIEJSCA ZDARZENIA JAKO ELEMENT PROCESU KARNEGO ...

oprócz protokołu oględzin, szkic miejsca zdarzenia, dokumentacja fotograficzna, zapis video z oględzin, a także niekiedy notatka urzędowa z analizy
wyników oględzin28. Utrwalenie wyników oględzin w protokole ma nie mniej
istotne znaczenie niż same czynności oględzinowe a poza tym pozostałe formy
utrwalania oględzin mają znaczenie uzupełniające treść protokołu oględzin29.
Gdy przebieg czynności protokołowanych jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, to należy przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czynności (art. 147 § 1 k.p.k.), o czym
czyni się stosowną wzmiankę w protokole. Fakt utrwalenia przebiegu oględzin za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk (w zakresie oględzin jest to nagranie przebiegu oględzin techniką video) musi być zaznaczony
w protokole oględzin (w części końcowej), a dokonany zapis staje się jego załącznikiem. Zgodnie z art. 144 § 2 k.p.k. sporządzenie protokołu oględzin
należy do wyłącznej gestii organu procesowego przeprowadzającego czynność
(art. 144 § 2 k.p.k.). Materiały ilustracyjne (szkic, film, fotografia, modele plastyczne itp.) stanowiące uzupełnienie protokołu oględzin natomiast w praktyce z reguły wykonuje specjalista, rzadziej – biegły, pod kontrolą tegoż organu30.
Z tego względu duże znaczenie ma kontrola wykonywana przez prowadzącego
oględziny, mająca na celu zapewnienie, by odnośne dokumenty były sporządzone we właściwej formie i nie zawierały sprzeczności, a w konsekwencji żeby
w sumie składały się na pewną spójną całość. Dobrą okazję do czynienia potrzebnych spostrzeżeń stwarza chwila odczytywania i podpisywania dokumentów31. Przy sporządzaniu protokołu oględzin, jak wskazuje się w doktrynie,
należy respektować zasady wynikające zarówno z przepisów Kodeksu postępowania karnego, jak i praktyki kryminalistycznej. Zgodnie z tymi zasadami:
1) protokół oględzin musi być sporządzany bezpośrednio w trakcie danej czynności, w obecności wszystkich osób uczestniczących w oględzinach; 2) treść
protokołu powinna być zredagowana w czasie teraźniejszym, w formie bezosobowej, co podkreśla obiektywizm opisu; 3) zasadnicza część protokołu powinna obejmować wyczerpujący opis istotnych dla wyjaśnienia prawy ustaleń, np.
znalezionych śladów; 4) redakcja tekstu musi być syntetyczna, zwięzła i rzeczowa; protokół powinien umożliwiać czytającemu myślowe odtworzenie obrazu
28 Szczegóły przeprowadzania procesu oględzin uregulowano m.in. w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 93).
29 J. Skorupka (red.), op. cit. s. 509.
30 Ibidem.
31 J. Gurgul, Standardy postępowania dla kierujących oględzinami miejsca zdarzenia. Próba
komentarza. Część II, Prok. i Pr. 2000, Nr 11, s. 125–126.
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miejsca oględzin w chwili dokonywania tej czynności; 5) protokół oględzin
musi zawierać w porządku chronologicznym dokładny opis wszelkich działań
podejmowanych przez uczestników oględzin; 6) protokół z uwagi na to, że
jest pisemnym utrwaleniem ujawnionego i zbadanego miejsca, osoby, rzeczy
powinien jedynie opisywać zaistniały stan bez sugestii czy wniosków własnych
lub osób trzecich (dla takich sugestii i wniosków przeznaczona jest notatka z
analizy wyników oględzin, która powinna znaleźć się w aktach podręcznych
organu prowadzącego oględziny); 7) protokół z oględzin może być uzupełniony dokumentacją techniczną w postaci dokumentacji fotograficznej, nagrania
video czy też szkicu, lecz w takiej sytuacji nie może zachodzić rozbieżność
pomiędzy treścią protokołu a informacjami wynikającymi z dokumentacji
technicznej; 8) po zakończeniu oględzin protokół musi być odczytany i podpisany, zarówno przez kierującego daną czynnością, jak i przez wszystkich jej
uczestników)32.
Jako najczęściej występujące uchybienia w czasie przeprowadzania oględzin i sporządzania dokumentacji wymienić należy: nieprzestrzeganie obowiązujących zasad oględzinowych (np. zasady planowości, zasady jednoosobowego kierownictwa, zasady szybkości), nieprawidłowe określenie przedmiotu
i miejsca oględzin, brak wyznaczenia granic oraz charakterystyki terenu objętego oględzinami, umieszczanie w opisie przypuszczeń, wniosków, opinii oraz
elementów przesłuchania, użycie nieostrych pojęć w opisie punktów stałych,
odległości oraz cech przedmiotów i śladów, niepowołanie się na materiały
ilustracyjne, pominięcie opisu sposobu zabezpieczenia śladu, brak opisu występujących tzw. okoliczności negatywnych, brak zaznaczenia zmian warunków przebiegu czynności oraz czasu jej za-kończenia, brak pełnego wykazu
ujawnionych i zabezpieczonych śladów i przedmiotów, niezgodność opisu
z materiałem ilustracyjnym, niepoprawny język i układ logiczny treści, brak
omówienia poprawek i uzupełnień w tekście, brak podpisów uczestników
czynności.
Do kwestii oględzin z art. 207 k.k. odnoszono się również w orzeczeniach sądowych. I tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 2009 roku33 stawia
wyraźną granicę między oględzinami a eksperymentem procesowym stwierdzając, że „oględziny mają charakter statyczny, służą zapoznaniu się przez organ procesowy z miejscem zdarzenia, osobą lub rzeczą (art. 207 § 1 k.p.k.),
zaś eksperyment procesowy, o którym mowa w art. 211 k.p.k., ma na celu
32 M. Goc, Oględziny [w:] E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz
o metodach śledczych, Warszawa 2008, s. 229–230.
33 Wyrok SN z dnia 19 lipca 2009 r., sygn. akt. V KK 20/09, Legalis 450603.
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sprawdzenie w sposób doświadczalny, czy badane zdarzenie lub podawany jego
przebieg były w ogóle możliwe. Zarówno doświadczenie, jak i odtworzenie,
aby spełniało sens procesowy, winno być przeprowadzone w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, jakie miały miejsce, gdy zdarzenie zaistniało”.
W orzeczeniu z 2017 r. Sąd Najwyższy34 wyartykułował z kolei, że „oględziny
miejsca zdarzenia przez biegłego nie miały i nie mogły mieć charakteru procesowego w rozumieniu art. 207 § 1 k.p.k.. Czynności biegłego co do oględzin
miejsca zdarzenia mają umocowanie w treści art. 200 k.p.k.”. W postanowieniu z 2016 r. Sąd Najwyższy35 rozstrzygnął natomiast kwestię, czy oględziny
należy traktować jako część orzekania, stwierdzając, że „dokonywanie oględzin
nie jest orzekaniem w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 in princ. k.p.k. Po drugie,
nie jest fragmentem rozprawy, o której mowa w dalszej części tego przepisu,
jeśli oględziny te wykonuje sędzia wyznaczony ze składu. Nienależyta obsada
sądu wchodzi w rachubę tylko przy orzekaniu w sprawie, choćby w nurcie
ubocznym. Zaś postanowienie o wydelegowaniu sędziego ze składu do przeprowadzenia oględzin wyznacza zarazem inne niż rozprawa forum dokonania
tej czynności”.
Zakończenie problemy i wnioski
w zakresie omawianych uregulowań prawnych
Proces oględzin miejsca zdarzenia jest jednym z najistotniejszych procesów w postępowaniu karnym. Determinuje on bowiem cały przebieg postępowania przygotowawczego, ale również czynności dokonywane na etapie jurysdykcyjnym. I niewątpliwie wpływa na ostateczny wynik procesu. Aby osiągnąć
zamierzony skutek przeprowadzenie oględzin powinna cechować rzetelność,
wszechstronność, dokładne zaplanowania, systematyczność i dokładność. Tylko spełnienie tych wszystkich norm zapewni prawidłowy przebieg postępowania dowodowego. Owe normy można uszczegółowić odnosząc się do zasad
sformułowanych przez M. Kaczmarka, a mianowicie: należy utrwalać sytuację
i fakty w takim stanie, w jakim je zastano z chwilą rozpoczęcia badań, przestrzegać zasady kierującej roli prokuratora lub policjanta komórki dochodzeniowo-śledczej, który powinien posiadać gruntowną i wszechstronną wiedzę
prawno-kryminalistyczną oraz doświadczenie zawodowe (zasada koordynacji
działań i jednoosobowego kierownictwa), badać przede wszystkim przestrzeń
34
35

Wyrok SN Sądu z dnia 20 czerwca 2017 r., sygn. akt WA 4/17, Legalis 1625033.
Postanowienie SN z dnia 27 stycznia 2016 r., sygn. akt V KK 252/15, Legalis 1406424.
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otwartą, teren przyległy, a następnie pomieszczenia (badanie miejsca zdarzenia w przestrzeni otwartej przeprowadza się w porze dziennej, w związku z czym czynności przeprowadzone nocą należy powtórzyć lub uzupełnić
w ciągu dnia), podczas dokonywania czynności badawczych miejsca zdarzenia efektywnie współdziałać przez kierującego badaniem ze wszystkimi osobami współuczestniczącymi w kryminalistycznym badaniu miejsca zdarzenia
(a więc np. z policjantem komórki kryminalnej, technikiem kryminalistyki),
stosować zasadę ekonomicznego działania, tzw. racjonalnego wykorzystania
sił i środków w zależności od zdarzenia – jego wagi i skutków, przestrzegać
zasady tajności tj. nie ujawniać wyników czynności i zabezpieczonych dowodów, metod działania oraz źródeł informacji, odpowiednio dokumentować
przebieg czynności i ustalone fakty w myśl zasad k.p.k.36
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INSPECTION
OF THE LOCUS IN QUO
AS A PART OF CRIMINAL TRIAL
– ASPECTS OF CRIMINALISTICS
AND PENAL PROCEEDINGS/
CRIMINAL TRIAL
Summary: The subject of the article refers to the issue of evidence
of inspection - inspection of the locus in quo. The article presents
basic information about the examination, with particular emphasis on
inspection of the locus in quo. Shown are the elementary principles
of conducting inspections from the point of view criminalistics, and
in particular the pre-team composition, necessary rules, methods and
phases of carrying out an inspection. In article shown too rules of documenting inspection in terms of penal proceedings/criminal trial. The
final section presents the dangers and risks associated with a reliable
inspection process. The whole article ended with synthetic summary
and conclusions of the deliberations
Keywords: inspection, of the locus in quo, criminalistics, criminal
trial.
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TROLLING
JAKO ZAGROŻENIE
DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Streszczenie: Publikacja skupia się na przedstawieniu stosunkowo nowego zjawiska - trollingu internetowego i zagrożenia jakie stwarza ono
dla bezpieczeństwa współczesnego państwa. Autorka wychodzi z założenia, że istota tego zjawiska nie została jeszcze prawidłowo rozpoznana
przez system prawny. Stąd obecnie obowiązujące regulacje w tym zakresie nie odpowiadają wyzwaniom współczesnej rzeczywistości. Co więcej
należy odnotować, że pod pojęciem trollingu mogą kryć się różne rodzaje zachować w cyberprzestrzeni. Nie wszystkie wymagają karnoprawnej
reakcji ze strony państwa. Zresztą sama karnoprawna reakcja na trolling
może niekiedy okazywać się nieproporcjonalna do problemu i służyć do
instrumentalnego ograniczania wolności słowa.
Słowa kluczowe: wolność słowa, Internet, trolling, fake news.
Nr orcid: 0000-0002-9284-2533.

Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest przedstawianie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa związanych z działalnością trollingową oraz
jej najbardziej istotną z punktu widzenia tego opracowania emanacją, czyli
produkcją fake news. Działania takie mogą skutecznie zakłócać obieg informacji będący kluczowym elementem funkcjonowania dla współczesnego społeczeństwa i państwa. Stąd istnieje potrzeba karnoprawnej reakcji na niektóre
przejawy trollingu, z uwagi na konieczność zapobiegania im i konieczność ich
eliminacji.
1 Mgr, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.
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Zaprezentowane zostaną najpowszechniejsze metody działania
trolli (np. ) oraz skuteczne sposoby przeciwdziałania takiej działalności.
Należy zwrócić uwagę na to, że obecny stan prawny nie jest w pełni
przystosowany do wyzwań współczesności i specyfiki funkcjonowania
cyberprzestrzeni. Dlatego zagadnienia te zostały przeanalizowane z użyciem metody formalno-dogmatycznej wspartej analizą orzecznictwa
sądowego, a następnie sformułowano postulaty de lege ferenda w tym
zakresie.
Definicja i geneza trollingu
W znaczeniu dosłownym angielskie słowo trolling odnosi się do jednej
z metod połowu ryb drapieżnych polegającej na próbie złapania ryby na zaopatrzony w przynętę, ciągnięty za łodzią haczyk. Jego ruch imituje ruch ryby,
przez co prowokuje inne drapieżne ryby do ataku2. Obecnie słowo trolling
występuje najczęściej, zwłaszcza w społeczności internetowej, w swoim przenośnym znaczeniu, jako intencjonalne umieszczanie w Internecie postów, komentarzy, memów mających na celu sprowokowanie ich potencjalnego odbiorcy3. Podobnie jak zarzucany przez wędkarza haczyk prowokuje drapieżną
rybę do ataku, tak kontrowersyjne, zaczepne treści zamieszczane w Internecie
przez trolli mają służyć podpuszczeniu łatwowiernych, nieznających pewnego
klucza pojęciowego użytkowników. Nie istnieje jedna, uniwersalna definicja
trollingu, ze względu na to, a także na dynamiczny charakter zjawiska wyznaczenie ostrych granic tego pojęcia jest niemożliwe. W dyskursie trolling
zazwyczaj postrzegany jest jako zjawisko antyspołeczne. Należy w tym miejscu
zasygnalizować, że de lege lata niektóre jego przejawy mogą mieć charakter
przestępny.
Cyberprzestrzeń stała się dogodnym środowiskiem dla rozwoju aktywności trollingowej z uwagi na możliwość zachowania przez użytkowników
pozornej anonimowości, a także łatwość przetwarzania i puszczania w obieg
informacji w porównaniu do takich mediów jak prasa, radio czy telewizja.
Publikowanie postów w Internecie nie wiąże się jak w przypadku wyżej
wymienionych mediów z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów,

2 Britannica, britannica.com, https://www.britannica.com/topic/trolling, dostęp: 06.05.2020
r.
3 Cambridge Dictionary Online, dictionary.cambridge.org, https://dictionary.cambridge.
org/pl/dictionary/ english/trolling, dostęp: 06.05.2020 r.
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ani prezentowania (adekwatnego do danego medium) poziomu wypowiedzi.
Internet daje natomiast dostęp do nieorganicznej liczby dyskutantów.
Na przestrzeni ostatnich lat trolling staje się coraz powszechniejszym
zjawiskiem w Internecie. Mimo tego w skali ogólnospołecznej nadal jest
zjawiskiem niezrozumianym, a na płaszczyźnie jurydycznej słabo zbadanym.
W związku z tym, a także z uwagi na pojemność i nieostrość definicji trollingu
często jego zakres jest nienaturalnie rozszerzany, a niekiedy dochodzi również
do przesunięcia kategorycznego, polegającego na nazywaniu trollingiem zachowań związanych z nawoływaniem do nienawiści lub stalkingiem. Ze względu
na szerokie spektrum zachowań związanych z trollingiem można wyróżnić zarówno rdzeń jak i cień semantyczny w obrębie tego zjawiska.
Trolling nie jest ustawowo zdefiniowanym pojęciem, w polskim porządku prawnym nie ma również przepisu, który penalizowałby trolling wprost4.
Jednak jak zauważył M. Domagalski niektóre związane z nim czyny mogą wypełniać znamiona stypizowanych w kodeksie karnym przestępstw, wskazując
m.in. na art. 212 i art. 216 k.k. jako odpowiednie podstawy prawne5, czyli
zniesławienie oraz zniewagę.
W tym miejscu chciałam wskazać, że trolling może być skierowany zarówno przeciwko społeczeństwu, a także konkretnym osobom fizycznym
i prawnym jak i państwu oraz jego strukturom. Z kolei trolling wymierzony w
działalność struktur państwowych może być prowadzony zarówno przez podmioty krajowe jak i obce.
Natomiast najważniejszym przejawem działań trollingowych wymierzonych w funkcjonowanie struktur państwowych jest prowadzenie planowej
dezinformacji polegającej przede wszystkim na produkcji fake newsów.

Fake news jako zagrożenie dla stabilności państwa
W kwestii zakłócania prawidłowego funkcjonowania państwa należy
wskazać na największe zagrożenie dla jego działania, czyli wojnę. Szczególną
uwagę na zagrożenia związane z dezinformacją zwracał już autor najstarszego znanego podręcznika sztuki wojennej – Sun Zi, rozpatrywał on wpływ
4 Zob. Uwagi w przypisie 27 [w:] A. Malinowski. ROZDZIAŁ II Jednoznaczność i precyzja słów w tekście prawnym. W: Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne. Wybrane wskazania logiczno-językowe [online]. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2020-05-06 16:00 [dostęp: 2020-05-06 00:45]. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/
monograph/369256990/5.
5 M. Domagalski, Trolle nie muszą rządzić Internetem, rp.pl, https://www.rp.pl/apps/pbcs.
dll/ article?AID=/20150630/PCD/306309842, dostęp: 06.05.2020 r.
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zakłócenia obiegu informacji na przebieg konfliktu zbrojnego6. W analogiczny sposób problem ten został zauważony w XIX-wiecznej literaturze poświęconej tej tematyce przez C. von Clausewitza. Wskazywał, on że prawidłowy
obieg wiadomości na froncie jest jednym z czynników mających kluczowe
znaczenie dla powodzenia kampanii wojennej7. W świetle powyższego można
stwierdzić, że działania dezinformacyjne zakłócające funkcjonowanie państwa
mają wielowiekową tradycję. Natomiast współcześnie dzięki rozwojowi technologii Internetu pozwalającej nieokreślonej liczbie użytkowników nie tylko
na przetwarzanie informacji, ale także na rozpowszechnianie ich, zagrożenie
ze strony celowej dezinformacji spotęgowało się znacząco.
Nie ulega wątpliwości, że prawidłowy obieg informacji ma fundamentalne znaczenie dla państwa i społeczeństwa nie tylko w czasie wojny. Zwłaszcza
w dobie tzw. demokracji cyfrowej, kiedy informacja staje się szczególnego
rodzaju dobrem niematerialnym o wartości przynajmniej równej dobrom
materialnym.
Współcześnie generowanie fake newsów wiąże się z szeroko pojętym życiem politycznym. Powszechnie zauważa się, że takie zjawisko stanowi istotne
zagrożenie dla obrotu gospodarczego i życia publicznego8. Niektórzy autorzy
podnoszą, że umiejętne posłużenie się taką dezinformacją i innymi narzędziami właściwymi dla wojny cybernetycznej w sytuacji zaistnienia realnego
konfliktu zbrojnego całkowicie zmieni pole walki. Zmiana ta będzie na tyle
istotna, że może doprowadzić nawet do wyeliminowania konwencjonalnych
sił zbrojnych9.
Problematykę dezinformacji z perspektywy prowadzenia konfliktu zbrojnego omawia A. Golicyn. Autor ten omawiając doświadczenia Zimnej Wojny
wskazuje na źródła z jakich państwo czerpie informacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i możliwe do użycia w ewentualnej wojnie.
Takie informacje mogą pochodzić od:
a) Agentów wywiadu,
b) Mogą zostać przechwycone komunikaty obsługiwane przez wrogie
służby,
c) Monitoringów wrogich instalacji o charakterze strategicznym,
d) Obserwacji wrogich dyplomatów i urzędników państwowych,

6
7
8
9
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e) Sympatyków własnej opcji politycznej będących obywatelami wrogiego państwa,
f) Mogą wynikać z nieoficjalnych rozmów prowadzonych z przedstawicielami takiego państwa10.
Należy zwrócić uwagę na to, że powołane wyżej źródła różnią się wiarygodnością. Stąd podstawowym problemem dla użyteczności danej informacji jest jej rzetelność. Służby państwa odpowiedzialne za prowadzenie działań wywiadowczych muszą w pierwszej kolejności brać pod uwagę specyfikę
danego źródła i ogólną specyfikę państwa z jakiego pochodzą analizowane
komunikaty11.
Działania polegające na produkowaniu fałszywych informacji stanowią
zagrożenie dla możliwości właściwego rozpoznania takiego materiału. Przede
wszystkim zwiększają one ilość informacji. Ponadto w wypadku umiejętnego
preparowania komunikatów w znaczący sposób utrudniają rozpoznanie informacji użytecznych na potrzeby prowadzonych działań operacyjnych. V. Volkoff podaje przykłady działań dezinformacyjnych: „Nieprawda nie do stwierdzenia, mieszanina prawdy z kłamstwem, zniekształcenie prawdy, modyfikacja
kontekstu, rozmycie z jego wariantem – selekcjonowanie faktów, tendencyjny
komentarz, ilustracja, uogólnienie, zachowane proporcje.”12. Autor ten opiera
się na założeniu, że dezinformacja jest immanentną częścią każdej wymiany
informacji. Taki stan rzeczy wynika z tego, że każdy komunikat musi przejść
następujący proces: musi zostać sformułowany, zakodowany, wysłany do odbiorcy, odebrany przez odbiorcę, rozkodowany i właściwie zinterpretowany.
Na każdym z tych etapów może dojść nawet przypadkowo do pomyłki, która w najlepszym razie może zakończyć się nieporozumieniem. Odpowiednie
rozpoznanie takich faz jest niezbędne dla osób zajmujących się analizowanie
obiegu informacji i wykorzystaniem wynikających z nich przekazów dla celów
polityki państwa13. Doświadczenia wynikające z historii działania wywiadów
pozwalają wskazać na następujące techniki dezinformacyjne:
a) Podstęp – celowe wprowadzanie w błąd nieprzyjaciela, które ma na
celu uzyskanie bezpośredniej, wcześniej założonej reakcji. Zabieg ten może być
stosowany na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.
b) Wprowadzanie w błąd – dostarczenie nieprzyjacielowi fałszywej informacji, która może zostać przez niego wykorzystana później.
10
11
12
13

A. Golicyn, Nowe kłamstwa w miejsce starych, Warszawa 2007, s. 76-77.
Tamże, s. 80-84.
V. Volkoff, Dezinformacja, Warszawa 1991, s. 221.
Tamże, s. 7 i n.
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c) Biała propaganda – dostarczanie na terytorium nieprzyjaciela korzystnych informacji o własnym kraju, zbieranie popleczników wywodzących
się z szeregu wrogich obywateli. Zabieg ten ma na celu podkopanie morale
przeciwnika.
d) Czarna propaganda – dostarczanie negatywnych informacji na temat
nieprzyjaciela jego obywatelom. W tym wypadku celem jest także obniżanie
morale.
e) Wpływanie – umieszczanie agentów wpływu na terytorium przeciwnika, którzy z jednej strony będą kolportowali informacje pożądane
przez zainteresowane państwo a z drugiej strony będą dostarczali informacji
o nieprzyjacielu14.
Kryminalizacja działań dezinformacyjnych
W świetle powyższego należy stwierdzić, że umiejętnie prowadzone działania dezinformacyjne mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa
publicznego. Stąd na gruncie prawa karnego pojawia się problem ewentualnej
kryminalizacji takich czynów w związku z istnieniem zagrożenia godzącego
w takie dobro publiczne.
Polski prawodawca nie skryminalizował dotychczas rozpowszechniania
fake newsów w znaczeniu przedstawionym powyżej. Natomiast przepisy k.k.
zawierają dwa czyny, które można wiązać z pojęciem szeroko rozumianej
dezinformacji. W art. 132 k.k. została spenalizowana tzw. „dezinformacja
wywiadowcza”. Przestępstwo to może zostać popełnione tylko przez osobę
współpracującą z polskimi agencjami wywiadowczymi i polega na celowym
wprowadzaniu w błąd takich służb15.
W praktyce światowej są podejmowane próby penalizowania celowych
działań dezinformacyjnych polegających na tworzeniu fake newsów. Są to
jednak działania nieliczne i wywołują duże kontrowersje na arenie światowej
opinii publicznej. Najbardziej spektakularną próbę ustanowienia odpowiedniego prawa w tym zakresie podjęły w 2019 r. władze Singapuru. Za pomocą
ustawy z dn. 1 kwietnia 2019 r. o ochronie przed internetową nieprawdą
i manipulacją16. Ustawa ta w art. 7 ust. 1 wprost penalizuje komunikowanie
14 Tamże.
15 P. Chlebowicz, Interpretacja pojęcia dezinformacji w świetle art. 132 k.k., Studia Prawnoustrojowe nr 15/2012, s. 41-48.
16 Protection from Online Falsehoodsand Manipulation Bil, Bill No. 10/2019, parliament.
gov.sg, https://www.parliament.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/protection-from-online-falsehoods-and-manipulation-bill10-2019.pdf, dostęp: 06.05.2020 r.
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za pomocą Internetu informacji co do których ich nadawca wie lub podejrzewa, że są nieprawdziwe. Przy czym czyn ten może zostać popełniony zarówno
na terytorium Singapuru i poza nim. Prawodawca przewidział też szereg typów kwalifikowanych takiego przestępstwa, które odnoszą się m.in. do stwarzania zagrażania dla bezpieczeństwa publicznego lub mogą mieć przełożenie
na wynik wyborów. Zachodnia opinia publiczna podeszła bardzo krytycznie
do takich rozwiązań prawnych. Przede wszystkim wskazuje się, że ingerują one
w sposób nieproporcjonalny w wolność słowa i przyznają rządowi arbitralną
władzę w zakresie ustalania tego co jest prawdą, a co fałszem17.
Podzielając niepokój co do przyszłości wolności słowa w Singapurze należy odnotować, że władze państw dysponują silnymi argumentami, które mogą
być uzasadnieniem dla wprowadzania takiego ustawodawstwa. Doświadczenia
sytuacji ukraińskiej i trwającego na wschodzie tego kraju od 2013 r. konfliktu
skłaniają do refleksji na temat zagrożenia wynikającego z działań dezinformacyjnych. Przypadek rosyjsko-ukraińskiej wojny hybrydowej pokazuje rzeczywistą skalę zagrożenia dla współczesnego państwa18. W tym miejscu należy
powiązać problematykę dezinformacji z pojęciem trollingu.
Podsumowanie
Z uwagi na różnorodne oblicza, jakie przybiera zjawisko trollingu nie
można zakwalifikować go jednoznacznie jako zjawiska szkodliwego społecznie,
a niektóre jego aspekty mogą mieć wręcz charakter utylitarny. Motywuje on
odbiorcę do krytycznego myślenia, przewartościowania wyznawanych wartości lub poszukiwania dla nich uzasadnienia. Ekspozycja na kontakt z fake newsami uczy natomiast odbiorcę weryfikowania pochodzących z różnych źródeł
informacji, dzięki czemu powinien on stać się mniej podatnym na potencjalnie obecną w przestrzeni publicznej propagandę uprawianą np. przez władzę
państwową.

17 Zob. np. Singapore fake news law a ‘disaster’ for freedom of speech, says rights group,
theguardian.com, https://www.theguardian.com/world/2019/may/09/singapore-fake-news-law
-a-disaster-for-freedom-of-speech-says-rights-group, dostęp: 06.05.2020 r.
18 A. Krzak, Wojny przyszłości po rosyjsku – wojna hybrydowa, informacyjna i psychologiczna na tle konfliktu ukraińskiego, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, s. 11 i n.
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TROLLING
AS A THREAT
TO THE STATE SECURITY
Summary: The paper presents new scintific problem of the Internet
trolling and danger implied by it for the security of the modern State.
The author assumes that the nature of the problem has not been examined by the legal system. Thus current legal regulations are not proper
to resolve challenges of Modern World. Moreover, it must be noticed,
that under the name of „trolling” exists different phenomens of the
Internet. Not all phenomens like that should be penalised by the State.
Anyway the criminal law established to prevent trolling might be alse
be unproportional and might be used to instrumental shrinking of the
freedom of speech.
Keywords: freedom of speech, Internet, trolling, fake news.
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PRZEKROCZENIA POLSKIEJ
GRANICY WBREW PRZEPISOM
– ASPEKTY PRAWNE

Streszczenie: Nielegalne migracje są wyzwaniem dla współczesnego
bezpieczeństwa Polski. Niniejszy artykuł stanowi analizę prawną różnych aspektów sytuacji prawnej cudzoziemców przekraczających granicę Polski lub przebywających na jej terytorium. Wyodrębnienia formy
nielegalnej migracji – od najczęściej występujących przekroczeń granic
wbrew przepisom, po posługiwanie się fałszywymi dokumentami, aż do
wykorzystywania procedur udzielania ochrony międzynarodowej.
Słowa kluczowe: migracja, nielegalne przekroczenie granicy, cudzoziemca, uchodźca.

Wstęp
Granice są czynnikiem determinujący terytorium, w którym państwo
sprawuje swą władzę. Są one też rezultatem długiego procesu rozwojowego
cywilizacji i powstawania struktur terytorialnych - dobrowolnych lub wymuszonych. W prawie międzynarodowym według Konwencji o prawach
i obowiązkach państw granice określają zasięg suwerenności władzy danego
państwa, a te z kolei decydują kto i na jakich warunkach może wjechać na
jego terytorium2. Stwarza to przed państwami szereg wyzwań dla stabilizacji
oraz równowagi systemu społeczno-politycznego i gospodarczego, zwłaszcza

1 Mgr, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Społeczno
-Ekonomiczny.
2 Por. W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Lexis-Nexis, Warszawa 2013, s.119.
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wobec coraz częściej odnotowywanych przypadków nielegalnej migracji, w tym
w formach zorganizowanych.
Celem niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na
pytanie czy nielegalna migracja jest wyzwaniem dla współczesnego bezpieczeństwa Polski w zakresie regulacji prawnych oraz w jakich okolicznościach
naruszenie wjazdu na terytorium państwa oraz zasad legalnego pobytu kończy
się pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, czy administracyjnej.
W badaniach przeprowadzonych na potrzeby artykułu posłużono się
metodą analityczną. Przedmiotem rozważań stały się akty prawne regulujące
polski i europejski system prawny, odnoszące się do przekroczenia granicy
państwowej.
Aktualnie nielegalna migracja stanowi duży problem w Europie, jednak
stań badań nad tym zjawiskiem w Polsce nadal jest niewystarczający. Przyczyn
można upatrywać m.in. w tym, że zagadnienie to w formie masowej pojawiło się dopiero w latach 90. XX w., a pierwsze dostępne publikacje odnoszą
się do relacji samych migrantów, nie zaś analizy zjawiska. Również przepisy,
zarówno kodeksu karnego, jak i kodeksu wykroczeń, dotyczące nielegalnego
przekraczania granicy państwowej nie cieszą się zainteresowaniem w literaturze i poza komentarzem rzadko kiedy podlegają szerszym rozważaniom.
W tym kontekście poruszenie przedmiotowej problematyki wydaje się
w pełni uzasadnione, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualność tematu i jego
znaczenie w obliczu problemu nielegalnych migracji w Europie.
Nielegalne przekroczenia granicy
Akcesja Polski do Unii Europejskiej, która nastąpiła z dniem 1 maja
2004 r. spowodowała zmiany dotyczące zasad przekraczania granicy państwowej. Wspólnota zgodnie z celem wskazanym w art. 3 Traktatu o UE „zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli
granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania
przestępczości”3.
Początkowo na polskim odcinku granicy zewnętrznej Unii Europejskiej,
która przebiega na granicy z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą
oraz w portach morskich i lotniczych, kontrola graniczna w dalszym ciągu
3 Traktat o Unii Europejskiej 13.12.2007, Dz. Urz. UE 2012 C, 326/13.
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odbywała się bez istotnych zmian. Ułatwieniem natomiast było wydzielenie
specjalnie oznakowanych pasów odpraw, z których mogą korzystać obywatele 27 państw członkowskich UE (Austrii, Belgii, Cypru, Republiki Czeskiej,
Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy,
Luksemburga, Łotwy, Malty, Republiki Federalnej Niemiec, Portugalii, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch oraz od
1 stycznia 2007 r. Bułgarii i Rumunii) oraz obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinu i Norwegii) i Konfederacji Szwajcarskiej. Natomiast zasadniczym zmianom nie uległa organizacja kontroli na
granicach wewnętrznych UE (granica z RFN, Litwą, Republiką Czeską i Słowacką), gdzie jej przekraczanie w dalszym ciągu możliwe było w przejściach
granicznych, w godzinach ich otwarcia.
Dopiero na podstawie decyzji Rady z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Republice Czeskiej,
Republice Estońskiej, Republice Łotewskiej, Republice Litewskiej, Republice
Węgierskiej, Republice Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Słowenii
i Republice Słowackiej4 z dniem 21 grudnia 2007 r. zniesione zostały kontrole
na wewnętrznych granicach lądowych i morskich, a z dniem 30 marca 2008 r.
na granicach powietrznych. W praktyce oznaczało to, że granice wewnętrzne
Polski z wymienionymi państwami mogą być przekraczane w każdym miejscu
i czasie bez, dokonywania odprawy granicznej osób, niezależnie od ich obywatelstwa. W tym celu usunięte zostały wszelkie przeszkody dla płynności ruchu.
Zdemontowano elementy infrastruktury przejść granicznych, które mogłyby
utrudnić swobodę przemieszczania się5.
Prawo do swobodnego przemieszczania się w tym przypadku nie ma
charakteru absolutnego. Ze swobody do przemieszczania się nie można korzystać w sposób nieograniczony – trzeba posiadać ważny dokument do tego

4 Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006
r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1, ze zm.
5 Granicami wewnętrznymi są wspólne granice lądowe państw stron oraz ich lotniska dla lotów
wewnętrznych i porty morskie dla regularnych połączeń promowych wyłącznie z obszaru i na
obszar państw stron bez przerywania podróży w portach położonych poza tym obszarem. (…)
Granice wewnętrzne mogą być w każdym miejscu przekraczane bez kontroli. W szczególnych
sytuacjach, tzn. w przypadku poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa
wewnętrznego, państwo członkowskie może wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną na swoich granicach wewnętrznych na czas ograniczony, nie dłuższy niż 30 dni, lub na przewidywany
okres trwania poważnego zagrożenia, jeżeli przekracza on 30 dni Zob. Przekraczanie granic, https://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/przekraczanie-granic/2031,Przekraczanie-granic.html (dostęp: 08.06.2020); A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa
ruchu granicznego, Lexis-Nexis, Warszawa 2007, s. 53-54.
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uprawniający - paszport6 lub dowód osobisty7. Wynika to z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego oraz zapobiegania przestępczości.
W tym kontekście, analizując sytuację z punktu widzenia prawodawstwa
europejskiego nie ma aktu prawnego określającego sposób penalizacji nielegalnego przekroczenia granicy przez państwa członkowskie, jednak większość
państw UE uznaje to zachowanie za zabronione. Jednocześnie art. 5 ust. 3
Kodeksu granicznego Schengen stanowi: „bez uszczerbku dla wyjątków przewidzianych w ust. 2 lub dla swoich zobowiązań w zakresie ochrony międzynarodowej, państwa członkowskie wprowadzają sankcje, zgodnie z ich prawem
krajowym, za niedozwolone przekraczanie granic zewnętrznych w miejscach
innych niż przejścia graniczne lub w godzinach innych niż ustalone godziny
otwarcia. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”.
Przed wjazdem cudzoziemca spoza Układu Schengen na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej podejmowane są wobec niego czynności sprawdzająco-kontrolne. Rozpoczyna się je od postępowania przed konsulem w sprawie wydania wizy. Ich rezultat w dużej mierze zależy od polityki uzgodnionej i realizowanej w ramach współpracy państw Unii Europejskiej oraz od
tzw. konsultacji wizowych pomiędzy państwami Strefy Schengen. Polityka
wizowa opiera się głównie na standardach wyznaczanych przez wspomniany już tzw. Wspólnotowy kodeks graniczny8, który zwraca szczególną uwagę
na istotę kontroli granicznej, jako instrument zwalczania nielegalnej migracji
i handlu ludźmi oraz zapobiegania wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa
6 Art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143 poz.
1027) - dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz
poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych,
jakie ten dokument zawiera).
7 Art. 1 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.) - dowód osobisty jest dokumentem:
uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej
oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których
obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te
państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument
za wystarczający do przekraczania ich granicy.
8 Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15
marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób za granicę.
Określa tryb i warunki wydawania wiz na krótki pobyt na terytorium państw członkowskich
oraz tranzyt przez to terytorium. W rozporządzeniu wymieniono ponadto państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizę lotniskową podczas tranzytu przez międzynarodową strefę
tranzytową portów lotniczych państw członkowskich, oraz określono tryb i warunki wydawania takich wiz. Wspólnotowy Kodeks Wizowy, http://europa.eu/legislation_summaries/
justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0028_pl.htm
(dostęp: 20.12.2014).
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wewnętrznego, porządku publicznego, zdrowia publicznego i stosunków
międzynarodowych.
W Polsce rolę Centralnego Organu Wizowego pełni Urząd do Spraw
Cudzoziemców. Pozytywna decyzja konsula – udzielenie cudzoziemcowi wizy
jest decyzją o charakterze wstępnym, która wymaga każdorazowo weryfikacji
podczas przekraczania przez niego granicy dokonywanej przez Straż Graniczą9.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej
przez funkcjonariuszy Straży Granicznej warunkiem legalności przekroczenia
granicy jest poddanie się kontroli granicznej, która obejmuje m.in. „1) sprawdzenia autentyczności i ważności dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej; 2) stwierdzenia tożsamości na podstawie przedstawionego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy państwowej;
3) sprawdzenia autentyczności i ważności wiz lub innych zezwoleń, jeżeli są
wymagane; 4) sprawdzenia, czy opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje przed upływem okresu ważności wizy lub terminu pobytu10.”
Po tych czynnościach cudzoziemcowi może być cofnięta zgoda uprawniająca
go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej11.
W polskim prawie przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew
przepisom może stanowić wykroczenie lub przestępstwo w postaci występku12.
Idąc dalej, zgodnie z art. 49a Kodeksu wykroczeń: „Kto wbrew przepisom
przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze grzywny. Usiłowanie i pomocnictwo są karalne”13. Zasady legalnego przekroczenia granicy
określa szereg aktów prawny, w tym Ustawa o cudzoziemcach oraz Ustawa

9 Por. Zespół do spraw Migracji, Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowanie działania, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2012, s. 43, http://bip.msw.gov.pl/bip/
polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-migracyjna-Polski.html (dostęp: 20.06.2020).
10 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006
r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej,
Dz.U.2006.238.1729.
11 Por. Zespół do spraw Migracji, Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowanie działania, dz. cyt., s. 43-44.
12 M. Perkowska, Prawne i kryminologiczne aspekty dekryminalizacji przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy, w: S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka (red.), Granice kryminalizacji
i penalizacji, Pracownia Wydawnicza „Elset” Olsztyn 2013, s. 505–515.
13 Ustawa z dnia z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz. U. nr 12 poz. 114 ze zm.
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o ochronie granicy państwowej14. Pierwsza, wprowadza regulacje prawne, które pozwalają na swobodny rozwój ruchu turystycznego, przyjazdów w celach
gospodarczych czy handlowych, równocześnie wyposażając organy państwowe w instrumenty niezbędne do przeciwdziałania napływowi nielegalnych
migrantów. Określa zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tryb postępowania oraz
organy właściwe w tych sprawach. W art. 23 określa iż cudzoziemiec, który
przekracza granicę, jest obowiązany posiadać: 1) ważny dokument podróży;
2) ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do pobytu na tym terytorium, jeżeli są wymagane; 3) zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt
w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany jest uzasadnić cel i warunki
planowanego pobytu; posiadać oraz okazać na żądanie - dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży powrotnej
do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa
trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokument potwierdzający
możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.
Z nielegalnym przekroczeniem granicy możemy mieć do czynienia zarówno, gdy sprawca przekroczył ją w miejscu niedozwolonym (tzw. zielona
granica), jak i w dozwolonym, lecz wbrew przepisom o jej przekraczaniu15.
Odnosi się to do każdego pokonania granicy RP np. bez posiadania i okazania wymaganego dokumentu lub też w miejscu, które zostało wyznaczone

14 Por. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694); Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2006, Nr 234, poz. 1695 z późn. zm); Ustawa
z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (Dz.U. z 2006, Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.); Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn.
zm.); Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (j.t. Dz.U. z 2007r., Nr 109,
poz. 756 z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z1996r.,
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.); Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej
(j.t. Dz.U. z 2005 r., Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.); Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2007r., Nr 89, poz. 589, z późn. zm.); Ustawa z dnia
2 lipca 1994 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447).
15 W. Bojarski [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, W. Bojarski, W. Radecki (red.), C.H. Beck,
Warszawa 2013, s. 396.
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jako przejście graniczne, bez względu na środek lokomocji lub też bez niego.
Zachowanie takie zagrożone jest karą grzywny16.
Inny przypadek może stanowić zachowanie polegające na przemycie, czy
przerzucie migrantów - przewiezieniu cudzoziemca przez granicę w ukryciu.
W tym celu najczęściej wykorzystywane są części ładunkowe i skrytki pojazdów ciężarowych, ale także bagażniki samochodów osobowych, a nawet deski
rozdzielcze. Cudzoziemiec przekraczający w ten sposób granicę odpowie na
podstawie cytowanego już art. 49a kodeksu wykroczeń lub art. 264 odeksu
karnego – „Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej,
używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”17. Tylko nieliczni z migrantów podejmują samodzielne próby pokonania całej drogi do Polski, dlatego
drugim istotnym pojęciem jest „organizowanie przekraczania” - obejmuje ono
zarówno organizowanie środków transportu, załatwianie fałszywych dokumentów, sporządzanie planów transportu, przechowywanie osób, jak również
podjęcie starań o uzyskanie informacji na temat sposobu ochrony granicy, czy
nabywanie przedmiotów (noktowizorów, pontonów, ciemnej odzieży) ułatwiających jej przekroczenie18. W myśl tych samych przepisów odpowie także
sprawca, który „organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom
granicy Rzeczypospolitej Polskiej”. Ten podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 819.
Z problematyką nielegalnej migracji, a zwłaszcza zorganizowanego przerzutu osób wiąże się także poważne zagrożenie jakim jest zjawisko handlu ludźmi, a zwłaszcza kobietami. Te często pod przykrywką legalnej oferty pracy,
trafiają do domów publicznych, gdzie zmusza się je przemocą fizyczną, psychiczną oraz aplikowaniem środków odurzających do uprawiania nierządu.
Dyskusyjne pozostają zapisy art. 31 ust. 1 Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźcy, która stanowi, iż nie każdy cudzoziemiec podlega
karze. W związku z tym organy ścigania muszą ustalić, czy zatrzymany jest:
− uchodźcą w rozumieniu art. 1 Konwencji Genewskiej,
− przybywającym bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub
wolności zagraża niebezpieczeństwo,
− bezzwłocznie zgłosił się do władz i przedstawia wiarygodne przyczyny
swojego nielegalnego wjazdu lub pobytu.
16
17
18
19

Ibidem.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553.
Por. J. Sobiesiak, Śledztwa, „Problem Ochrony Granic” nr 9, 1999, s. 88 -89.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553.
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Uzasadnione przypuszczenie, że takie okoliczności występują, będzie
oznaczać niedopuszczalność pociągnięcia cudzoziemca do odpowiedzialności
karnej za popełnienie przestępstwa czy też wykroczenia polegającego na nielegalnym przekroczeniu granicy.
Sposobem na nielegalne przedostanie się na terytorium państwa członkowskiego jest również posługiwanie się podrobionymi lub przerobionymi
dokumentami. W polskim prawie, stanowi to czyn zabroniony, określony
w art. 270 kodeksu karnego – „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia
lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5”. Z podrobieniem dokumentu mamy do czynienia
w przypadku stworzenia dokumentu i nadania mu takich cech, które sprawiają, że wydaje się być autentyczny. Z kolei przestępstwo fałszerstwa dokumentu, poprzez jego przerobienie, popełnia osoba, która nie będąc do tego
upoważniona dokonuje zmian w treści prawdziwego dokumentu (wszelkie
skreślenia, poprawki, dopiski)20. Zdarza się również, że cudzoziemcy posługują się metodą na podobieństwo tzw. look alike. Polega ona na posługiwaniu
się dokumentami innych osób (oryginalnymi lub podrobionymi), które są
przesyłane pocztą lub poprzez kuriera pomiędzy państwami.
Nielegalne przebywanie na terytorium RP
Kolejną formą nielegalnej migracji jest nielegalny pobyt, w sytuacji gdy
cudzoziemiec: nielegalnie przekroczył granicę (w tym zieloną granicę) posługując się fałszywymi dokumentami; legalnie przekroczył granicę, ale wydłużył
swój pobyt mimo upływu ważności wizy; przebywa na terenie kraju mimo,
że jego pozwolenie zostało cofnięte przez właściwy organ lub zawarł pozorne
małżeństwo celem legalizacji pobytu21. Pod względem prawnym nielegalny
pobyt sam w sobie nie stanowi przestępstwa, jeśli organy ścigania nie mają
dowodów np. na nielegalne przekroczenie granicy, czy jej przekroczenie na
podstawie fałszywych dokumentów. Jest jednak podstawą do wydania decyzji
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, a w skrajnych przypadkach przymusowej realizacji zobowiązania w postaci wydalenia. Wydalanie cudzoziemców
20 Prawo karne. Przestępstwa przeciwko dokumentom, https://zakiewicz-adwokaci.pl/uslugi-prawne/prawo-karne/przestepstwa-przeciwko-dokumentom/ (dostęp: 10.06.2020).
21 W prawie polskim postępowanie w tym zakresie prowadzone jest na podstawie art. 169
ustawy o cudzoziemcach, a jeśli przed upływem 2 lat od otrzymania zezwolenia na pobyt stały
nastąpił rozwód postępowanie toczy się na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach
(możliwość cofnięcia zezwolenia).
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i zobowiązywanie ich do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
określają przepisy prawa zawarte w art. 302 Ustawy o cudzoziemcach, zaś
w europejskim art. 13 kodeksu granicznego Schengen. Wśród nich sytuacje,
gdy ten m.in.:
1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub
innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium
i pobytu na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane;
2) nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu
dopuszczalnego okresu jego pobytu na terytorium wszystkich lub niektórych
państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w każdym okresie 180 dni, chyba że umowy międzynarodowe
stanowią inaczej;
3) wykonuje pracę bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń,
4) podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, i nie
wskazał wiarygodnych źródeł uzyskania takich środków finansowych;
6) przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa;
7) został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej
na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do
przeprowadzenia postępowania w sprawie przekazania go za granicę w celu
wykonania orzeczonej wobec niego kary;
8) przebywa poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem
na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego może przebywać, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
9) została wydana decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy lub
udzielenia ochrony uzupełniającej, o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej za niedopuszczalny22.
W 2013 roku odnotowano znaczny wzrost nadużywania przepisów dotyczących uzyskiwania statusu uchodźcy na terytorium Polski, gdzie cudzoziemcy
22 Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.03.2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks Graniczny
Schengen), Dz. Urz. UE L105 z 13.04.2006.
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– szczególnie obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej – składali stosowne
dokumenty w celu uzyskania takiego statusu w naszym kraju, po czym wyjeżdżali do państwa atrakcyjniejszego dla nich np. pod względem świadczeń
socjalnych. Zgodnie z procedurami Konwencji Dublin II osoby, które złożą
wniosek pobytowy w Polsce z chwilą znalezienia się w innym kraju oraz kontroli legalności pobytu zgodnie z postanowieniami Konwencji są odsyłane do
kraju, w którym złożyły wniosek po raz pierwszy.
W przypadku państw tj. Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Białoruś, Rosja,
których obywatele są objęci uproszczoną procedurą uzyskiwania wiz, nadal
do nielegalnych migracji najczęściej wykorzystywane jest tzw. oświadczenia
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom23. Po przejściu całej procedury
związanej z zatrudnieniem, osoby te mają legalne dokumenty do przekroczenia granicy zewnętrznej i tym samym znajdują się na obszarze europejskim,
wówczas nie stawiają się w wyznaczonym miejscu, a ich celem podróży staje
się nielegalna migracja do jednego z krajów Europy Zachodniej. Obserwuje
się także wzrost liczby uzyskiwanych pozwoleń uprawniających do swobodnego poruszania się po terytorium Unii Europejskiej w wyniku zawarcia związku małżeńskiego. Większe zainteresowanie odnotowuje się także wśród liczby
studentów zagranicznych – zachęca do tego szeroka oferta edukacyjna proponowana przez polskie uczelnie cudzoziemcom, a przede wszystkim niskie
standardy rekrutacyjne jakie oferują prywatne uczelnie. Cudzoziemcy chętnie
korzystają z tego typu uzasadnienia wniosku o wydanie wizy, a po przyjeździe
do kraju porzucają studia, bądź nawet w ogóle ich nie rozpoczynają. Zdarzają
się również próby wyłudzania zezwoleń na zamieszkanie na terytorium RP
obywateli państw byłego Związku Radzieckiego. Warunkiem uzyskania tego
typu dokumentu jest wykazanie polskiego pochodzenia poprzez przedłożenie
odpowiednich dokumentów. Procedura ta polega na fałszowaniu najczęściej
świadectw urodzenia rodziców, dziadków lub pradziadków i przedkładaniu
ich w ramach „Karty Polaka”24.

23 Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy mogą podejmować pracę
w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie. Zatrudnienie takie
odbywa się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego
przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy. Warunkiem
legalnego wykonywania pracy w takim wypadku jest zawarcie pisemnej umowy o pracę lub
umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia czy umowa o dzieło). Źródło: http://www.migrant.
info.pl/O%C5%9Bwiadczenie_o_zamiarze_powierzenia_pracy_cudzoziemcowi.html (dostęp:
12.07.2020 r.).
24 Por. Biuletyn Informacji Publicznej, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Warszawa 2014, s, http://bip.msw.gov.pl/bip/raporto-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html (dostęp: 12.06.2020 r.).
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Zakończenie
Podsumowując, wejście Polski do Unii Europejskiej i przystąpienie do
Strefy Schengen spowodowało komfort w wymiarze swobodnego przepływu
osób. Jednocześnie zjawisko to przyniosło ze sobą wiele nowych wyzwań. Polska stała się atrakcyjna dla obywateli państw trzecich oraz międzynarodowych
grup przestępczych, szczególnie jako państwo tranzytowe na drodze do innych krajów europejskich. Przekroczenie naszej wschodniej granicy umożliwia
dalsze, bezproblemowe poruszanie się po krajach Unii. Polska sama w sobie
również jest trakcyjnym i coraz częściej wybieranym miejscem docelowym,
przede wszystkim ze względu na dobre położenie geograficzne, łatwość dotarcia, obecność diaspor, a także rynek pracy (łatwość w znalezieniu nielegalnego
zatrudnienia).
Przeprowadzona analiza prawna pokazała różne aspekty sytuacji prawnej
cudzoziemców przekraczających granicę Polski lub przebywających na jej terenie. Pozwoliła na wyodrębnienie form nielegalnej migracji – od najczęściej
występujących przekroczeń granic wbrew przepisom, po posługiwanie się fałszywymi dokumentami, aż do wykorzystywania procedur udzielania ochrony
międzynarodowej. Przedstawione akty prawne jednoznacznie ukazują sankcje,
jakich mogą spodziewać się cudzoziemcy nielegalnie przekraczający granicę
polską wbrew obowiązującym przepisom.
Zarówno Polska, jak i UE starają się reagować na istniejący problem,
wdrażając odpowiednie procedury prawne. Wspólna polityka musi służyć
z jednej strony swobodzie podróżowania, z drugiej zaś zapewnić ochronę przed
zagrożeniem zewnętrznym, w szczególności przed terroryzmem, przemytem
i opisanymi nielegalnymi migracjami.
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ILLEGAL BORDER CROSSING
– LEGAL ASPECTS

Summary. Illegal migrations are a challenge for contemporary security of Poland. This article is an analysis of various aspects of the legal
situation of foreigners crossing Polish border or staying on its territory.
Distinguishing the form of illegal migration - from the most common
border crossings against the regulations, to the use of false documents,
procedures for granting international protection.
Keywords: migration, illegal border crossing, foreigner, refugee.
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ZNACZENIE ODNAWIALNYCH
ŹRÓDEŁ ENERGII
W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA
ENERGETYCZNEGO POLSKI

Streszczenie: W rozdziale przedstawiono znacznie odnawialnych źródeł energii w bezpieczeństwie energetycznym Polski. Energetyka od
wielu lat stanowi jeden z kluczowych obszarów gospodarki państw, co
ma wpływ na liczne badanie naukowe w tej dziedzinie. W pracy przedstawiono istotne kwestie związane z energetyką odnawialną, ciągle
rozwijającą się w Polsce. Celem pracy jest zobrazowanie rozwoju energetyki odnawialnej i jej rosnącego znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, rozwoju w perspektywie następnych dekad. W Polsce
dostrzega się coraz bardziej znacznie odnawialnych źródeł energii jako
pewnego rodzaju wyzwania i szansy. Wyzwania dlatego, że należy przemodelować mix energetyczny i dostosować gospodarkę do dynamicznie
zmieniającej się rzeczywistości, a szansą ponieważ może to wpłynąć na
dywersyfikacje źródeł energii i pozytywnie oddziaływać na bezpieczeństwo energetyczne. Analiza treści a także analiza instytucjonalna posłużą
do zbadania tej złożonej problematyki.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna,
odnawialne źródła energii.
Nr Orcid: 0000-0002-5619-0857.

1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Stosunków Międzynarodowy i Polityk Publicznych.
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Wstęp
Sektor energetyczny w Polsce o kilkudziesięciu lat opiera się głównie
o węgiel brunaty i kamienny. Zmiany klimatu i uwarunkowania związane
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej spowodowało korygowanie polityki energetycznej o inne komponenty pozyskiwania energii elektrycznej.
Polityka wprowadzania odnawialnych źródeł energii do sektora energetycznego państw w tym Polski, stała się priorytetem w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Udział OZE w polskiej polityce energetycznej powinien
w najbliższych dekadach wzrastać. Celem niniejszego rozdziału jest zbadanie
znaczenia OZE dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i próba odpowiedzi
na pytania: jaki jest udział OZE w Polskiej polityce energetycznej? jakie są założenia polityki energetycznej państwa? jaka jest istota OZE we współczesnej
polityce energetycznej państw? Analiza treści, a także analiza instytucjonalna
zostaną wykorzystane do zbadania danej problematyki.
Bezpieczeństwo energetyczne
Bezpieczeństwo energetyczne zaliczane jest to kluczowego komponentu
gospodarki państwa. W historii świata o surowce energetyczne niejednokrotnie toczono konflikty zbrojne, co podkreśla fakt znaczenia tego komponentu.
Definiując bezpieczeństwo energetyczne nie sposób nie rozpocząć od najważniejszego aktu prawnego, a więc ustawy o prawie energetycznym z roku 1997.
W niniejszej ustawie bezpieczeństwo, to „stan gospodarki i perspektywicznego
zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energii w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymaga ochrony środowiska”2. Strukturę
bezpieczeństwa energetycznego można podzielić na zewnętrzny i wewnętrzny.
Wewnętrzny to zapewnienie równowagi popytu i podaży, natomiast zewnętrzny dotyczy równowagi między produkcją krajową a konsumpcją. Zdaniem
amerykańskiego analityka gospodarczego D. Yeringa „celem bezpieczeństwa
energetycznego jest zapewnienie odpowiedniego i pewnego poziomu dostaw energii po rozsądnych cenach, w sposób który nie zagraża podstawowym wartościom
i celom państwowym”3. Eksperci BBN „definiują bezpieczeństwo energetyczne jest częścią bezpieczeństwa narodowego, które obejmuje działania związane

2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r, Prawo energetyczne, Dz. U. 2006, nr 89, poz. 625.
3 D. Yergin, “Energy security In the 1990s”,Foreign Affairs, 1988 r.
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z pokryciem zapotrzebowania gospodarki na nośniki energii”4. Przytoczone
definicje mają wspólne mianowniki, sprowadzające się do zapewnienia odpowiedniego poziomu dostaw dla prawidłowo funkcjonującego państwa.
W ekonomicznym ujęciu najczęściej uwzględnia się aspekty finansowe tworzenia projektów inwestycyjnych a więc koszty inwestycji energetycznych. Sprowadza się to do wyboru właściwego ekonomicznie źródła energii. Tym samym
ważne i zasadnicze znaczenie mają tu ceny energii produkowanej w kraju lub
importowanej z zagranicy, co wpływa na strukturę produkcji energii, a także kształt polityki energetycznej państwa. Techniczne ujęcie bezpieczeństwa
energetycznego, to kwestie infrastrukturalne, a zatem stan sytemu elektroenergetycznego, gazo- i ropociągów, interkonektory, rafinerie oraz magazyny.
Ujęcie techniczne ma więc systemowe charakter - skupia się bowiem na stanie
technicznym i funkcjonowaniu obiektów energetycznych oraz systemie transportu i dystrybucji energii5. Na bezpieczeństwo energetyczne należy patrzeć
w aspekcie globalnym oraz z perspektywy danego regionu świata. Percepcja
tej problematyki będzie uzależniona od określonych sytuacji, dostosowany do
nich. Za przykład takiego stanu rzeczy może posłużyć postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego, zasadniczo różniące się w obszarze Europy Środkowo
– Wschodniej a w Europie Zachodniej. Toteż istotnym aspektem jest kwestia
energetyki odnawialnej w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego.
Energia odnawialna
Odnawialne źródła energii zostały zdefiniowane w polskim ustawodawstwie jako niekopalne źródła energii do których zalicza się energie wiatru, energie słoneczną, geotermalna, aerotermalną, hydrotermalną, energii fal i prądów
a także energie wytwarzaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna przyjmuję natomiast definicje: „odnawialna energia jest tą ilością energii, jaką pozyskuje się w naturalnych procesach
przyrodniczych stale odnawialnych. Występując w różnej postaci, jest generowana bezpośrednio lub pośrednio przez energię słoneczną, lub z ciepła pochodzącego
z jądra Ziemi. Zakres tej definicji obejmuje energię generowaną przez promieniowanie słoneczne, wiatr, z biomasy, geotermalną cieków wodnych i zasobów
oceanicznych oraz biopaliwo i wodór pozyskany z wykorzystaniem wspomnianych
4 J. Kowalski, J. Kozera, „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego RP w sektorach ropy naftowej i gazu ziemnego”, Bezpieczeństwo Narodowe I-II, 2009 /9-10, s. 319.
5 „Istota i zakres bezpieczeństwa energetycznego”, http://www.nowastrategia.org.pl/istota-i-zakres-bezpieczenstwa-energetycznego/#_ftnref10 [dostęp:01.07.2020 r.].
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odnawialnych źródeł energii”6. Źródłami tworzenia energii odnawialnej są
promieniowanie słoneczne, energia geotermalna, woda, biomasa, biopaliwa
oraz wiatrowa. Za sprawą tych źródeł można pozyskać: energie elektryczną,
wytworzyć ciepło, chłód i biokomponenty. Wytwarzanie w energii z OZE
zdecydowanie w mniejszym stopniu powoduję zanieczyszczanie środowiska
niż w przypadku pozyskiwania energii ze źródeł kopalnych. Warto podkreślić
– OZE ograniczają emisje gazów oraz innych substancji wpływających niewłaściwie na środowisko do atmosfery7.
Energia słoneczna
Podstawowym źródłem energii naszej planety jest słońce. Słońcu zawdzięcza się energię jaką wytarzają wiatr oraz fale morskie. Energia, które docierała
do ziemi przed milionami lat została zawarta w węglu, ropie naftowej i gazie
ziemnym. Promieniowane, to nic innego jak strumień energii emitowanej we
wszystkich kierunkach przez słońce. Wartość strumienia słonecznego docierającego do ziemi jest tzw. energia stała – słoneczna. Polska uchodzi za kraj
o uwarunkowaniach sprzyjających do wykorzystywania energii z promieni
słonecznych. Szanse na rozwój w niedługim czasie mają technologie oparte na
konwersji termicznej energii związane z eksploatacją kolektorów słonecznych.
Istotnym z punktu widzenia wytwarzania energii słonecznej jest tzw. roczny
poziom insolacji – nasłonecznienia. Insolacja, to ilość energii z promieni słonecznych padających na daną powierzchnie w określonym czasie8. Przyjmuję
się, że w Polsce poziom napromieniowane oscyluję w graniach 1000W/m2.
Najwyższe częstotliwość promieniowania można zauważyć na Kasprowym
Wierchu – 1200W/m2 oraz w pasie nad Bałtykiem 1050W/m2. Potencjał
naszego kraju wynosi około 1.100MW9. Aktywnie wykorzystywanie energii
słonecznej można na dwa sposoby poprzez otrzymywania ciepła – kolektory
słoneczne oraz produkowanie energii – panele fotowoltaiczne. Słońce wykorzystywane jest do ogrzewania wody użytkowej a także jako system do ogrzewania budynków. Prąd z energii słonecznej to fotowoltaika (PV). Zamiana
promieni w prąd zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych. Ogniwa słoneczne
6 „Odnawialne źródła energii – według międzynarodowej agencji energetycznej i unii europejskiej”, https://mfiles.pl/pl/index.php/Energia_odnawialna#cite_note-3 [dostęp: 02.07.2020 r.].
7 „Odnawialne źródła energii”, https://mikroporady.pl/slownik-pojec/odnawialne-zrodla-energii [dostęp:02.07.2020r.]
8 „Energetyka Słoneczna”, https://zielona-energia.cire.pl/st,6,25,tr,50,0,0,0,0,0,energetyka-sloneczna.html [dostęp: 06.07.2020r.]
9 „Polska – Duże bogactwo energii słonecznej”, https://www.kolektory.com/porady-i-wiedza-panele-fotowoltaiczne/energia-solarna-w-polsce.html [dostęp: 06.07.2020 r.].
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tworzą moduły łączone elektrycznie i w sposób mechaniczny w generatory solarne. Moc ogniwa zależy do natężenia promieniowania słonecznego i tu kluczową role odgrywa aspekt wspomnianej wcześniej insolacji na danym terenie.
Moc szczytowa zdefiniowana jest jako moc napromieniowania – 1000 watów
na m2 przy założonej temperaturze 25 stopieni Celcujsza10. Według danych
w czerwcu 2020 roku moc wytwarzania energii w Krajowym Systemie Energetycznym to 1953.1 MW i było to znacznie więcej niż w roku ubiegłem11.
Podobnie jak energia słoneczna, istotnym komponentem bezpieczeństwa energetycznego jest energia wytarzana z wiatru.
Energia wiatrowa
Wiatr był i jest powszechnie wykorzystywanym przez ludzi od tysięcy lat.
Za nim pojawiły się maszyny parowe był jednym z głównych motorów rozwoju przemysłu. Wedel różnych szacunków potencjał globalny wiatru może
zaspokajać znaczący popyt na energetyczny na świecie. Siła wiatru zarówno
w okresie zimowym jak i letnim jest korzystna i zbieżna z zapotrzebowaniem
na energie. Ma to korzystny wpływ na wspieranie sieci energetycznych w produkcji energii oraz redukcji emisji spalin. Jako czyste źródło energii wiatr nie
emituje żadnych zanieczyszczeń. W sprzyjających warunkach wiatrowych cena
jednostki energii wytarzanej z wiatru może być niższa od ceny wyprodukowanej energii technologią konwencjonalną z elektrowni cieplnych. Rozwój technologii produkcji energii z wiatru wpływa na spadek kosztów i staje się ona co
raz bardziej atrakcyjniejsza dla potencjalnych inwestorów12. Obszar Polski charakteryzuje się zróżnicowanym terenem występowania warunków wiatrowych.
Najdogodniejsze warunki występowania wiatru występują na terenie północno-zachodniej Polski obejmujące swym zasięgiem pas nadmorski oraz tereny
północno-wschodniej – Pojezierze Suwalskie. Pozostały obszar naszego kraju
ma nieco słabsze warunki dla funkcjonowania elektrowni wiatrowych. Co
warto podkreślić lepsze warunki wiatrowe występują w dzień, a gorsze w nocy.
„W Polsce lepsze warunki wiatrowe panują w ciągu dnia, natomiast nieco gorsze
w nocy, przy czym zmienność dobowa wiatru jest dość dobrze skorelowana z dobowymi zmianami zapotrzebowania mocy. Zmienność krótkoterminowa to zmiany
sekundowe lub minutowe spowodowane frontami atmosferycznymi, podmuchami
10 Ibidem.
11 „Moc zainstalowana fotowoltaiki dobija do 2 GW”, https://www.rynekelektryczny.pl/moc-zainstalowana-fotowoltaiki-w-polsce/ [dostep: 06.07.2020 r.].
12 „Energia Wiatrowa”, https://zielona-energia.cire.pl/st,6,28,tr,46,0,0,0,0,0,energia-wiatrowa.html [dostęp: 06.07.2020].
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i turbulencjami wiatru. Zmienność synoptyczna jest związana z przesuwaniem
się ośrodków wyżowych i niżowych”13. Prognoza Ministerstwa Aktywów Państwowych zakłada stopniowe zmniejszanie liczby elektrowni wiatrowych na
lądzie ale zwiększenie inwestycji morskich na Bałtyku, gdzie występuję najlepsze warunki do tworzenia tego typu inwestycji. Istotnym ogniwem OZE jest
również energia wodna, zapewniająca również bezpieczeństwo energetyczne.
Rysunek 1. Farmy wiatrakowe w Polsce.

Źródło: https://wysokienapiecie.pl/19223-coraz-wieksze-farmy-wiatrowe-w-polsce/
[dostęp: 06.07.2020r.]

Energia wodna
Elektrownie wodne wytarzają energie elektryczną za pomocą energii
kinetycznej płynącej wody. Woda płynąca w rzece jest źródłem energii, za
pomocą zapór, turbin i strumieni pływowych staje się wykorzystywana do
tworzenia energii elektrycznej. Szacuje się, że 90% energii z wody jest przekształcane na energie użytkową. W systemie produkcji energii w Polsce
13 W. Bandzul, „Wpływ elektrowni wiatrowych na niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego”, Elektroenergetyka nr3/2005 s. 2.
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z wody jest wytarzane około 12% energii elektrycznej14. Elektrownie można
podzielić ze względy na typ:
− elektrownia przepływowa – budowane na rzekach o niewielkim spadku
a ilość energii jest zależna do prędkości płynięcia nurtu rzecznego;
− Elektrownia zbiornikowa – gromadzenia wody w zbiornikach i w ten
sposób zamienianie wody w energie w dowolnym czasie;
− Elektrownia szczytowo – pompowa – produkcja energii następuję
w zależności od zapotrzebowania na nią posiadając dwa zbiorniki na różnych
poziomach;
− Pływowa to produkowanie energii z wykorzystaniem przepływów mórz
oceanów. Elektrownia falowo – pływowa pochodzi z fal i prądów morskich15.
Małe elektrownie są budowane na małych rzekach i głównie wykorzystywane na lokalny użytek. Wśród rzek największe znacznie ma Wisła - 45.3% zasobów hydroenergetycznych Polski. Następnie dorzecza Odry i Wisły – 43.6%.
W naszym kraju istnieje 400 elektrowni wodnych – kilka z nich produkuje
energie powyżej 5 MW16. Hydroenergia podobnie jak energia geotermalna
coraz bardziej rozwija się w aspekcie wytarzania energii i staje się ciekawą alternatywa dla konwencjonalnych źródeł energii.
Energia geotermalna
Energia geotermalna występuje we wnętrzu kuli ziemskiej. Ciepło jakie
jest we wnętrzu Ziemi wydobywa się w postaci gorącej magmy lub postaci
gorących gejzerów. Za każdym kilometrem w głąb Ziemi temperatura rośnie
od 25 stopni Celsjusza. Najbardziej opłacalne odwierty sięgają do 3km głębokości. Energię elektryczną produkuje się gdy para wodna wprowadza jest
do generatora i napędza turbiny wytwarzając w ten sposób prąd. Na świecie najwięcej takich elektrowni występują w USA – łączna moc 3086MW17.
Polska zaliczana jest do krajów, gdzie zasoby występują na 80% powierzchni
kraju. Temperatura wynosi od 30 do 130 stopni Celsjusza. Pierwsza w Polsce
geotermalna ciepłownia została uruchomiona w 1993 roku na Podhalu. W tej
chwili funkcjonuje 9 ciepłowni geotermalnych, ale z racji sporego potencjału
14 „Energia wodna – najintensywniej wykorzystywane źródło odnawialne na świecie”, https://
leonardo-energy.pl/artykuly/energia-wodna-najintensywniej-wykorzystywane-zrodlo-odnawialne-na-swiecie/ [dostęp: 07.07.2020].
15 M. Hodana, G. Holtzer, K. Kalandyk, A. Szymańska, B. Szymański, S. Żymankowksa –
Kumon, „Odnawialne źródła energii”, Kraków 2012r, s. 35.
16 Ibidem. s. 36.
17 Ibidem. s. 43.
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ich liczba powinna stale rosnąć. Energia geotermalna jest wykorzystywana
głównie na ternach górskich, podgórskich, inaczej niż biomasa.
Biomasa
Biomasa jest zaliczana do najstarszych nośników energetycznych oraz
najszerzej wykorzystywanych. Biomasa to „ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w
tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu,
w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część
odpadów przemysłowych” lub komunalnych”18. Biomasa, to produkt fotosyntezy gdzie energia słoneczna jest gromadzona w różnego rodzaju odpadach, roślinach w postaci energii chemicznej z wykorzystaniem promieni słonecznych.
Pobrany z powietrza zarówno dwutlenek węgla jak i woda, sole mineralne,
rośliny budują swoje komórki. Energię tkwiąca w roślinach można odzyskać
spalając, pozyskując ciepło a także zamieniając je na energie elektryczną19.
W Polsce istotne znacznie w procesie wytwarzania biomasy ma słoma odpadowa. Roczna ilość po okresie żniw w rolnictwie wynosi około 25 mln
ton. Co daje nam odpowiednik 16 ton węgla kamiennego. Charakterystyczny
dla Polski jest fakt sporej ilości drzewa oraz rozwiniętego przemysłu drzewnego. Również istotnym czynnikiem jest uprawianie roślin energetycznych.
W Polsce uprawia się w głównej mierze rzepak, wierzbę wiciową, miskant oraz
ślazowca pensylwańskiego. Z roku na rok ilość działających elektrowni na
biomasę wzrasta, ale warto pamiętać o tym, że również ma swoje wady, które
muszą być uwzględnione w projektowaniu i wykorzystywaniu oraz spalaniu
przez przedsiębiorstwa stawiające na wytarzanie energii właśnie w ten sposób.
OZE stają się coraz częściej tańszą alternatywą dla kopalnianych źródeł energii, co w swojej polityce państwo polskie dostrzega i realizuje.
OZE w polityce energetycznej Polski
Źródła odnawialne stały się ważnym czynnikiem kształtowania
polityki energetycznej państw, co powoduje możliwość dywersyfikacji

18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276).
19 M. Hodana, G. Holtzer, K. Kalandyk, A. Szymańska, B. Szymański, S. Żymankowksa –
Kumon, „Odnawialne źródła energii”, Kraków 2012, s.53.
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struktur wytwarzania energii. Wytwarzanie OZE wpływa na ograniczenie
importu paliw i co istotne także ogranicza wykorzystywanie ich, pozytywnie
oddziałując na ochronę środowiska. Autem OZE jest perspektywa rozwoju
mniejszych regionów oraz dywersyfikacja lokalizacji infrastruktury
wytwórczej. W perspektywie długoterminowej produkcja energii z OZE
będzie wpływać na ceny energii, co spowoduje oszczędność dla przeciętnego
obywatela i przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności gospodarki. Wzrost
udziału OZE w tworzeniu fundamentu polityki energetycznej to cel UE
w perspektywie następnych 10 lat. Analizy zakładają, że do 2020 roku - 20% ma
wynosić udział odnawialnych źródeł, a do 2030 – 32%. Dane podsumowujące
rok 2018 przyniósł udział OZE w Polsce na poziomie 10.9%. Najwięcej
wykorzystywane jest w ciepłownictwie, chłodnictwie, elektroenergetyce oraz
transporcie, a procentowy udział w produkcji energii elektrycznej wyniósł
13.91%. Z końcem roku 2020 Polska powinna osiągnąć udział w mixie
energetycznym OZE na poziomie 15% - „ocenia się, że zaprojektowane w 2019
i w 2020 r. aukcje na zakup energii elektrycznej z OZE oraz wsparcie energetyki
prosumenckiej pozwoli na osiągnięcie celu, choć zwiększanie udziału w transporcie napotyka szereg utrudnień”20. Polska również w ramach udziału w realizacji unijnego celu zakłada, że do 2030 roku wzrost OZE między 21%-23%
w mixie energetycznym. Natomiast prognozy przewidują także do 2040 roku
udział odnawialnych źródeł do poziomu 28,5 %. Wpływ na wykorzystanie
OZE ma rozwój technologiczny w aspekcie produkcji energii jak i jej magazynowania. Unia Europejska i członkostwo Polski sprawia, że sektor energetyczny musi myć systematyczny dostosowany do wymogów i polityki unijnej.
Dynamika wzrostu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii zwiększy się po roku 2025 ze względu na modernizacje technologiczno
– ekonomiczną.
Według analizy danych do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii
w wytwarzaniu energii przyczyniają się energia słoneczna i wiatrowa. Atutem
energii słonecznej jest alternatywa dla wykorzystania przemysłowych terenów
i słabej jakości gruntów oraz także wykorzystanie dachów budynków. Oceny
analityków energetycznych pokazują, że źródła fotowoltaiczne osiągną dojrzałość ekonomiczno-techniczną po 2022. Energia z wiatru najefektywniejszą
moc uzyskują na morzu nie natrafiając na żadne przeszkody, co sprawia, że
osiągają wyższą produktywność w porównaniu z lądowymi. „Rozpoczęcie inwestycji w te moce uwarunkowane jest zakończeniem prac nad wzmocnieniem
20

„Polityka energetyczna Polski do 2040r”, Ministerstwo Energii, Warszawa 2019, s. 52.
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sieci przesyłowej w północnej części kraju, tak aby możliwe było wyprowadzenie
mocy w głąb kraju. Przewiduje się, że pierwsza morska farma wiatrowa zostanie włączona do bilansu elektroenergetycznego ok. 2025 r” 21. Linia brzegowa
Bałtyku pozwala na wdrażanie nowych instalacji, co daje kolejną możliwość
rozwoju tego typu energii w Polsce w perspektywie roku 2040. Energia wytwarza z biomasy i biogazu wykorzystywana jest głównie w ciepłowniach, ale
część także do wytwarzania energii elektrycznej. Analizując dane dotyczące
energii wodnej, ze względu na niewystarczający potencjał wód płynących nie
przewidywany jest znaczący wzrost produkcji energii elektrycznej tym sposobem produkcji. „W horyzoncie długoterminowym na rozwój energetyki wodnej
może wpłynąć rozwój śródlądowych dróg wodnych oraz rewitalizacja piętrzeń
wodnych, które są istotne z punktu widzenia regulacji cieków i gospodarki przeciwpowodziowej. Należy zauważyć, że praca elektrowni przepływowych może
być regulowana, choć w ograniczonym zakresie”22 . Głównym celem w polityce
energetycznej jest systematyczny wzrost OZE w wytwarzaniu energii w Polsce,
ale także ochrona lasów przed zbyt dużym eksploatowaniem. Priorytetem jest
również zwiększanie dywersyfikacji źródeł dostaw, stwarzanie odpowiednich
warunków do systematycznego rozwoju energii rozporoszonej w oparciu
o lokalne dostępne surowce.
Zakończenie
Odnawialne źródła energii będą miały coraz większe zaczynienie w polityce bezpieczeństwa energetycznego państw, za sprawą prowadzenia polityki
zakładającej produkowanie tzw. czystej energii. Sektor energetyczny opiera się
na węglu, ale strategia polityki energetycznej Polski zakłada stopniowy wzrost
OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Analiza OZE pokazuje,
że zarówno energia oparta na Słońcu może się szybko rozwijać ze względu
na korzystny poziom insolacji, ale również budowanie farm wiatrowych na
morzu Bałtyckim będzie sprzyjało dywersyfikacji źródeł produkowania prądu. Biomasa, energia produkowana z wody oraz energia geotermalna będą
stanowić rozwój OZE w Polsce. Plany strategiczne polityki energetycznej
Polski zakładają systematyczny wzrost wytarzania energii z OZE co pozwoli
na większą dywersyfikację źródeł energii i stabilne budowanie bezpieczeństwa
energetycznego Polski.

21
22
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THE IMPORTANCE
OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
TO ENSURE THE ENERGY SAFETY OF POLAND

Summary: The chapter analyses the significant role of energy sources
in the energy security of Poland. Energetics has been one of the key areas of the countries’ economy for many years. It influences numerous
scientific research in this field. The work presents important issues related to renewable energy, which is still developing in Poland. The aim
of the paper is to illustrate the development of renewable energy and its
growing role for Poland’s energy security, in the perspective of the next
decades. In Poland, renewable energy sources are increasingly perceived
as As both challenge and opportunity. Challenges because it is necessary to remodel the energy mix and adjust the economy, Opportunities
because it may affect the diversification of energy sources and have
a positive impact on energy security. The content analysis as well as the
institutional analysis was used to examine the issues.
Keywords: energy security, energy policy, renewable energy sources.
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OBECNOŚĆ PSÓW SŁUŻBOWYCH
W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
W KONTEKŚCIE ZWIĘKSZANIA
BEZPIECZEŃSTWA Państwa

Streszczenie: Przedmiotowe studium wpisuje się w nurt badań dotyczących bezpieczeństwa państwa, bowiem taki charakter posiada obecność psów w poszczególnych służbach mundurowych. Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy pod kątem obecności psów
w służbach mundurowych w kontekście zwiększania bezpieczeństwa
państwa (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego), przy jednoczesnym zaprezentowaniu aspektów historyczno-prawnych (w tym podstawowej analizy de lege lata) możliwości ich wykorzystywania przez
wybrane formacje mundurowe (tj. Policję, Służbę Więzienną, Straż
Graniczną oraz Służbę Celno-Skarbową). Opracowanie jest syntezą
dostępnej, lecz ubogiej literatury przedmiotu oraz aktów normatywnych.W pracy wykorzystano metodę opisową oraz historyczno-prawną.
Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo, służby mundurowe, psy służbowe,
prawo, historia.
Nr ORCID: 0000-0001-6508-0273.

1 Asystent w Instytucie Badawczo-Rozwojowym Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
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Wstęp
Zwykło się mawiać, że pies jest najlepszym przyjaciela człowieka. Na
kanwie niniejszej pracy, Autor pragnie udowodnić, że pies jest również przyjacielem bezpiecznego państwa, służącym dla dobra wspólnego (pro publico
bono). Cóż się kryje pod tym enigmatycznym sformułowaniem? Chodzi oto,
że pies – prócz tego, że niejednokrotnie stanowi pełnoprawnego członka rodziny – jest również wykorzystywany w służbach mundurowych, dbających
o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Należy jednocześnie expressis
verbis zaakcentować, że słowo „wykorzystywany” jest tym nieodpowiednim,
bowiem pies pełni służbę, a więc jest funkcjonariuszem, który jest jedynie
kontrolowany (prowadzony) przez tzw. przewodnika.
Celem niniejszego opracowania – zgodnie z jego tytułem – jest dokonanie analizy pod kątem obecności psów w służbach mundurowych w kontekście zwiększania bezpieczeństwa państwa (zarówno wewnętrznego, jak
i zewnętrznego), przy jednoczesnym zaprezentowaniu aspektów historyczno-prawnych (w tym podstawowej analizy de lege lata) możliwości ich wykorzystywania przez wybrane formacje mundurowe (tj. Policję, Służbę Więzienną,
Straż Graniczną oraz Służbę Celno-Skarbową).
Przedmiotowe studium wpisuje się w nurt badań dotyczących bezpieczeństwa państwa, bowiem taki charakter posiada obecność psów w poszczególnych służbach mundurowych. Opracowanie jest syntezą dostępnej, lecz
ubogiej literatury przedmiotu2 oraz aktów normatywnych.
W pracy wykorzystano metodę opisową oraz historyczno-prawną. Stan
prawny pracy przyjęto na dzień 16 lipca 2020 r.
Aspekt historyczny obecności psów
w wybranych służbach mundurowych
Odnosząc się in concreto do aspektu obecności psów w służbach mundurowych, należy odnieść się do historii czy też uwarunkowań historycznych
ich wykorzystywania (ab ovo). Występowanie zwierząt w służbach sięga nawet,
jak wskazuje A. Banaszak-Kulka – czasów starożytnych3. Zanim psy na stałe
2 W ostatnim czasie próbę kompleksowego opracowania przedmiotowej tematyki podjęła
S.M. Krawczyk, w pracy licencjackiej pt. Sposoby doboru i wykorzystania psów w służbach mundurowych, Lublin 2020, niepubl.
3 Zob. K. Banaszak-Kulka, Kilka uwag psach służbowych – od starożytności do współczesności, „Acta UniversitatisWratislaviensis – Przegląd Prawa i Administracji”, nr LXII/2004,
s. 127.
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w nich zagościły, minęło wiele setek lat. Działo się to tak dlatego, że człowiek
potrzebował tyle czasu, aby w pełni odkryć, a następnie w praktyce zastosować
posiadane przez nie zdolności.
Analizując literaturę przedmiotu można dojść do konkluzji, że na przestrzeni dziejów między człowiekiem a psem wykształciły się dosyć specyficzne więzi. Ponadto, zdaniem wspomnianej powyżej Autorki, „(…) w każdym
miejscu na Ziemi, w którym obecny jest człowiek, od wieków towarzyszy mu
pies”4. Z kolei A. Sayer twierdzi, że „udomowienie psa było równie ważne dla
rozwoju człowieka jak użycie ognia czy pierwszych kamiennych narzędzi”5. Jak
można zauważyć, wspomniany proces ab initio stanowi bardzo ważny etap
w ewolucji samego człowieka.
Należy ponadto zaakcentować, że pies in genere przewyższa człowieka
w aspekcie sprawności zmysłów, stąd też był nieodzownym elementem bezpieczeństwa pierwszych osad. Warto wskazać, że pies wraz z rozwojem homo
sapiens sukcesywnie uwidaczniał swoje walory pod wieloma względami. Mowa
tu m.in. o pomocy w trakcie polowań na dziką zwierzynę. Psy pełniły również
funkcję ochronną zwierząt gospodarskich. Z czasem, jak podkreśla B. Wilcox
oraz Ch. Walkowicz, gdy pojawiło się społeczeństwo pasterskie, wyspecjalizowały się również psy pasterskie. Gdy myśliwi potrzebowali pomocy, analogicznie pojawiły się psy myśliwskie, a w czasach, gdy panowały wojny, pojawiły się
psy wojenne6. Zdaniem J.J. Kuźniewicza psy w wielu krajach świata, a przede
wszystkim w Mongolii, pełniły również funkcję sanitarną, tj. oczyszczały pola
bitewne, zjadając ciała poległych wojowników7.
Nie można również zapomnieć o fakcie, że psy były i są nadal wykorzystywane przez wojsko. Jak twierdzi A. Banaszak-Kulka „historia wykorzystywania
psów do udziału w wojnach sięga początków cywilizacji ludzkiej8.
Psy służbowe (ang. official dogs) były również i nadal są doceniane w Polsce. Jak wskazuje A. Banaszak-Kulka – pierwszą udokumentowaną próbą użycia psa policyjnego była ta dokonana w 1913 r. w Krakowie, kiedy doszło do
użycia psa notabene przywiezionego z Morawskiej Ostrawy (rasy doberman)
w celu wytropienia sprawcy morderstwa9.
Z kolei pierwszy ośrodek szkolenia psów policyjnych powstał w 1945 r.
w Janikowie (koło Poznania), pod nazwą Szkoła Przewodników i Tresury Psów
4
5
6
7
8
9

Zob. K. Banaszak-Kulka, dz. cyt., s. 127.
A. Sayer, Wszystko o psie, Warszawa 1991, s. 7.
Zob. B. Wilcox, Ch. Walkowicz, Atlas ras psów świata, Warszawa 1997, s. 18.
Zob. J.J. Kuźniewicz, Psy pracujące w służbach mundurowych, Wrocław 2016, s. 34.
K. Banaszak-Kulka, dz. cyt., s. 138.
Zob. K. Banaszak-Kulka, dz. cyt., s. 135.
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Służbowych. Należy podkreślić, że rok później doszło do reorganizacji przedmiotowej jednostki, przenosząc ją do Słupska oraz zmieniając Jej nazwę
na Szkołę Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej10. Co ważne, jak podkreśla J.J. Kuźniewicz,
w 1950 r. rzeczoną Szkołę połączono Zakładem Tresury Psów Służbowych Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego w Sułkowicach11. Należy również wskazać, że
w 1995 r. po wielu etapach reorganizacyjnych, zaczął działać Zakład Kynologii Policyjnego Centrum Szkolenia w Legionowie (z siedzibą we wspomnianych powyżej Sułkowicach).
Warto także zaakcentować, że psy występowały oraz nadal występują
w Służbie Więziennej. Co ciekawe, już w latach 50. XX w. w Centralnym
Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (Szczypiornie), rozpoczęto
prowadzenie kursów dla psów. Początkowo szkolono je, by pełniły jedynie
służbę wartowniczą, a także konwojowały osadzonych. Jak się później okazało
– zapotrzebowanie na tak przeszkolone psy zaczęło systematycznie wzrastać.
W związku z tym kierownictwo Służby Więziennej zdecydowało, aby powołać do życia Ośrodek przy Zakładzie Karnym w Czarnem (woj. pomorskie)12.
Ten z kolei został w latach 90. XX w. przekształcony w Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych. Od momentu założenia przedmiotowego ośrodka, zostało tam wyszkolonych ok. pięciu tysięcy psów. Należy
w tym miejscu wskazać, że w trakcie jednego kursu szkoli się piętnaście
psów do poszukiwania narkotyków i trzydzieści do obrony13. Wspomniane
szkolenia odbywają się dwa razy w roku, tj. wiosną oraz jesienią. Ośrodek w
Czarnem stale współpracuje z Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach,
Strażą Graniczną w Lubaniu. Także wraz Żandarmerią Wojskową Służba
Więzienna kontroluje jednostki wojskowe, a wraz z Centralnym Biurem Śledczym prowadzi wspólne akcje, w których wymagana jest obecność wyszkolonych psów14.
Psy były również wykorzystywane (i nadal są) w innych służbach mundurowych, jak chociażby w Straży Granicznej. Jak podaje A.A. Kuźniewicz
„tradycja wykorzystywania psów służbowych w straży granicznej sięga lat

10 Zob. J.J. Kuźniewicz, dz. cyt., s. 122.
11 Zob. tamże.
12 Zob. E. Szlęzak-Kawa, Pies na służbę, „Forum Służby Więziennej” (2019), Nr 251,
s. 22-23.
13 Zob. tamże.
14 Więcej na ten temat: Psy pracujące w więzieniu, https://psy-pies.com/artykul/psy-pracujace-w-wiezieniu,296.html – dostęp z dnia 16 lipca 2020 r.
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międzywojennych”15, ponieważ już w dniu 4 kwietnia 1928 r. powołano na
terenie Polski Korpus Ochrony Pogranicza (tj. odpowiednik dzisiejszej Straży
Granicznej). Z kolei na podstawie Polecenia Nr 20 Ministra Skarbu z dnia
18 kwietnia 1928 r. oddelegowano ośmiu funkcjonariuszy na kurs tresury psów
służbowych, który odbywał się w Zakładzie Tresury Psów Policyjnych w Poznaniu. Co ważne, pierwszy, w pełni samodzielny Zakład Tresury Psów Straży
Granicznej powstał w Górze Kalwarii, gdzie wówczas znajdowała się Centralna Szkoła Straży Granicznej16. Jednakże z powodów natury organizacyjnej
w dniu 25 stycznia 1933 r. wspomniany Zakład został przeniesiony do Rawy
Ruskiej, który funkcjonował do dnia 19 września 1939 r., lecz działania wojenne zmusiły zakończenie prac udoskonalających przewodników oraz samych
psów przeznaczonych do ochrony granic państwa. Na szczęście, po zakończeniu II Wojny Światowej, w dniu 13 września 1945 r. zostały powołane do
życia Wojska Ochrony Pogranicza (zmiana nomenklatury instytucji)17. Z kolei
pierwszy Zakład Tresury Psów wspomnianych wojsk powstał w dniu 6 maja
1946 r. Co ciekawe, już rok później doszło do zmiany nazwy Zakładu na Zakład Tresury i Hodowli Psów Służbowych Wojsk Ochrony Pogranicza, w którym hodowano oraz rzecz jasna szkolono psy18.
Kolejną, a zarazem ostatnią służbą, która stanowi przedmiot rozważań
niniejszej pracy jest Służba Celna, a właściwie Służba Celno-Skarbowa, ponieważ tworzą ją funkcjonariusze w ramach Krajowej Administracji Skarbowej,
powstałej w wyniku połączenia administracji podatkowej, celnej i kontroli
skarbowej19.
Wspomniana służba posiada oraz szkoli psy od wielu lat. Co ważne –
pierwsze celnicze psy szkolone były przez policyjnych instruktorów we wspomnianym już Ośrodku Kynologii Służbowej w Sułkowicach. Następnie od połowy lat 90-tych XX w., jak podkreśla M. Łoziński, szkoleniem przewodników
oraz psów do omawianej służby, zajęli się pracownicy zatrudnieni najpierw
w Głównym Urzędzie Ceł, a następnie w Izbie Celnej w Warszawie20.

15 Zob. J.J. Kuźniewicz, dz. cyt., s. 50.
16 Zob. tamże.
17 Zob. tamże, s. 51.
18 Na temat dalszych losów Zakładu zob. tamże, s. 51-52.
19 Służba Celno-Skarbowa, https://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/instytucje-i-sluzby/sluzba-celno-skarbowa/550,Sluzba-Celno-Skarbowa.html – dostęp z dnia 16 lipca
2020 r.
20 Zob. M. Łoziński, Nowe metody szkolenia psów, „Wiadomości celne” (2016), Nr 5-6, s. 3-4.
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Analiza de lege lata
w przedmiocie możliwości wykorzystania psów
w wybranych służbach mundurowych
Dokonując analizy podstaw formalno-prawnych (de lege lata) wykorzystywania psów w Policji, należy rozpocząć od podstawowego aktu normatywnego dla funkcjonowania wspomnianej służby, jaką niewątpliwie jest ustawa
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956; dalej:
UstPol).
Zgodnie z art. 15d ust. 3 UstPol, który dotyczy kontroli osobistej, pies
służbowy może zostać wykorzystany do sprawdzenia zawartości odzieży i obuwia osoby poddawanej kontroli osobistej oraz przedmiotów, które znajdują się na jej ciele, bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała (np.
w celu odebrania broni lub niebezpiecznych przedmiotów). Ponadto pies
może zostać wykorzystany do sprawdzenia zawartości podręcznego bagażu
oraz innych przedmiotów, które posiada przy sobie osoba poddana kontroli
osobistej. Z kolei na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2 UstPol, dotyczącego przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, pies
służbowy może zostać wykorzystany do wykrywania materiałów i urządzeń
zabronionych, w szczególności broni, materiałów wybuchowych, środków
odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów. Co ważne, na
podstawie art. 15g ust. 1 UstPol pies służbowy może zostać wykorzystany do
tzw. sprawdzenia prewencyjnego, polegającym na sprawdzeniu osoby, zawartości jej odzieży oraz przedmiotów znajdujących się na jej ciele lub przez nią
posiadanych.
Odnosząc się do innych podstaw formalno-prawnych wykorzystywania
psów w Policji, należy wskazać na trzy kolejne podstawy prawne, tj.
1) zarządzenie Nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca
2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia(Dz.Urz.
KGP z 2019 r. poz. 11)21,

21
wie
wie
sad
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2) wytyczne Nr 3/2013 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca
2013 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych
obowiązujących w obiektach służbowych Policji;
3) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków
zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 166).
Kolejnymi, bardzo licznymi aktami stanowiącymi podstawę formalno-prawną obecności oraz wykorzystywania psów w Policji są zarządzenia, wytyczne oraz decyzje Komendanta Głównego Policji22.
1) zarządzenie nr 1370 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniającym
zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP z 2009 r. poz. 2); 2) zarządzenie nr 74 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie
w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad
ich szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 3); 3) zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia
oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP poz. 11).
22 Zob.: zarządzenie Nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym (Dz.Urz. KGP z 2007 r. Nr 15 poz. 119); Decyzja
Nr 847 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie programu kursu
specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków
(Dz.Urz.KGP z 2007 r. Nr 22, poz. 167); Decyzja Nr 881 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów
patrolowo-tropiących (Dz.Urz. KGP z 2007 r. Nr 23, poz. 194); Decyzja Nr 874 Komendanta
Głównego Policji w sprawie program kursu specjalistycznego dla przewodników psów do badań
osmologicznych (Dz.Urz.KGP poz. 187 oraz z 2014 r. poz. 1); Decyzja Nr 925 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego
dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych
(Dz.Urz. KGP z 2008 r. Nr 1, poz. 12); Decyzja Nr 270 Komendanta Głównego Policji z dnia
4 września 2012 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich (Dz.Urz. KGP z 2012 r. poz. 47); Decyzja
Nr 112 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie programu nauczania
na kursie specjalistycznym dla przewodników psów służbowych do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich (Dz.Urz. KGP z 2015 r. poz. 19); Decyzja Nr 291 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wykazu programów nauczania
na kursach specjalistycznych, stanowiących programy szkolenia dla członków korpusu służby
cywilnej (Dz.Urz. KGP z 2015 r. poz. 70); Decyzja Nr 330 Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 października 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla
przewodników psów patrolowo-tropiących do działania bez kagańca (Dz.Urz. KGP z 2015 r.
poz. 83); wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie
wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów(Dz.Urz. KGP
z 2017 r. poz. 59); decyzji Nr 95 komendanta głównego policji z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów będących kandydatami na
przewodników psów do działań bojowych bez kagańca oraz wykonujących czynności pozoranta
(Dz.Urz. KGP z 2018 r. poz. 49); decyzji Nr 96 komendanta głównego policji z dnia 17 marca
2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów do
działań bojowych bez kagańca (Dz.Urz. KGP z 2018 r. poz. 50).
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Z kolei w Służbie Więziennej psy służbowe są wykorzystywane na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 848; dalej: UstSW). Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 UstSW funkcjonariusze, wykonując czynności służbowe, mają prawo do użycia psów specjalnych
wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji
psychotropowych lub materiałów wybuchowych – w celu dokonywania kontroli osobistej osób poruszających się na terenie jednostki penitencjarnej oraz
kontroli ich odzieży, ubrania i przeglądania zawartości bagaży oraz innych
przedmiotów, które posiadają przy sobie, sprawdzenia pojazdów wjeżdżających oraz wyjeżdżających, a także ładunków tych pojazdów. Co ciekawe, pies
służbowy oraz jego przewodnik na podstawie art. 155 ust. 4 pkt 4 lit g UstSW
mają również wskazane dodatkowe normy umundurowania. Z kolei zgodnie
z art. 208 ust. 1 pkt 1 UstSW funkcjonariusz wykonujący opiekę na psem
służbowym – otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie. Zgodnie z art. 208a ust.
1 UstSW wysokość takiego dodatku wynosi do 153 zł, proporcjonalnie do
liczby dni sprawowanej opieki nad psem w miesiącu. Jeżeli przewodnik sprawuje opiekę nad większą liczbą psów – wskazany dodatek ulega proporcjonalnemu zwiększeniu (208a ust. 2 pkt 1 UstSW).
Pracę i warunki bytowe zwierząt pracujących w zakładach karnych
i aresztach śledczych reguluje m.in. zarządzenie Nr 38/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykorzystywania psów do realizacji zadań Służby Więziennej.
Dodatkowo zarządzenie odwołuje się do przepisów rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków
utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.
W niektórych zakładach karnych i aresztach śledczych uzupełniająco są wprowadzane dodatkowe dokumenty wewnętrzne.
Kolejną służbą, względem której zostanie wskazana podstawa prawna
użycia psów służbowych jest Straż Graniczna. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 305; dalej: UstSG) funkcjonariusz, wykonujący swoje zadania, ma prawo
przebywania i poruszania się na gruntach bez uzyskiwania zgody ich właścicieli lub użytkowników oraz przechodzenia przez pola uprawne w czasie bezpośredniego pościgu, również z użyciem psa służbowego, jeżeli nie ma możliwości korzystania z dróg. Z kolei w art. 11 ust 7 UstSG mowa jest o tym, że
minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia
szczegółowy tryb dokonywania kontroli przy użyciu środków technicznych
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oraz psa służbowego. Mowa tu o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie kontroli granicznej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1336). Zgodnie z § 2 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia,
w toku kontroli granicznej funkcjonariusze wykorzystują urządzenia techniczne oraz psy służbowe. Z kolei z § 2 ust. 3 wynika, że wykorzystanie w toku
kontroli granicznej psów służbowych służy wykluczeniu posiadania substancji, środków, materiałów oraz innych przedmiotów, których przemieszczanie
przez granicę państwową jest zabronione. W dalszej kolejności, tj. w § 3, wskazano, że kontroli granicznej osób, przedmiotów i środków transportu, w przypadku wykorzystania urządzeń technicznych lub psów służbowych, dokonuje
się w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla życia lub zdrowia osób oraz
uszkodzenia przedmiotów i środków transportu.
Warunki bytowe oraz pełnienie służby przez zwierzęta służbowe określone zostały w:
− regulaminie Nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia
26 lutego 2010 r. w sprawie pełnienia służby w zakresie wykonywania opieki
nad zwierzętami służbowymi Straży Granicznej,
− zarządzeniu Nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia
27 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia przewodników
zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt,
− zarządzeniu Nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia
31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem
będącym w zarządzie Straży Granicznej.
Odnosząc się z kolei do uprawnień funkcjonariuszy kontroli celnoskarbowej, warto wskazać, że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
505, 568, 695; dalej: UstSCS), są oni uprawnieni do użycia psów służbowych
w celu przeszukiwania lokali, w tym lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń
i miejsc oraz rzeczy. Psy służbowe – zgodnie art. 64 ust 2 pkt 1 UstSCS –
są również wykorzystywane w celu przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych. Z kolei w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 UstSCS możemy odnaleźć delegację ustawową do wydania rozporządzenia dotyczącego
warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli,
sposób przeprowadzania przeszukania osoby, a także sposób i warunki przeprowadzania rewizji bagażu podróżnego, a ponadto warunki i sposób rekrutacji kandydatów na przewodników psów służbowych oraz warunki hodowli,
nabywania, szkolenia, wykorzystywania, żywienia, pielęgnacji i utrzymania
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psów służbowych oraz pielęgnacji i utrzymania tych psów po wycofaniu ze
służby. Mowa tu jest o rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
22 lutego 2017 r. w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów
służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania
osoby i rewizji bagażu podróżnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 381). Na podstawie § 4 przywołanego rozporządzenia, psy służbowe mogą być wykorzystane
o ile ich użycie mogłoby przyspieszyć lub uprościć czynności kontrolne oraz
zmniejszyć dolegliwość czynności kontrolnych dla osoby kontrolowanej. Ponadto zgodnie z § 5 czynności kontrolne przy użyciu psów służbowych wykonuje się w sposób niepowodujący szkód oraz zagrożenia dla życia lub zdrowia
osób (§ 5 ust. 1). Co ważne, podczas wykonywania czynności kontrolnych
psy służbowe powinny być prowadzone na smyczy i w kagańcu (§ 5 ust. 2),
lecz podczas wykonywania czynności kontrolnych dopuszcza się możliwość
zdjęcia psu służbowemu kagańca, smyczy (§ 5 ust. 3), jeżeli jest to niezbędne
dla prawidłowego wykonania czynności kontrolnych i nie narusza warunków
wykonywania czynności kontrolnych. Należy podkreślić, że zgodnie z § 6 ust.
1 warunkiem użycia psa służbowego jest odbycie przez wykonującego czynności kontrolne szkolenia zakończonego otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla przewodnika. W § 6 ust. 2 wskazuje się, że pies służbowy może być używany do kontroli w zakresie wynikającym z zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia dla przewodnika psa.
Sposoby wykorzystania psów służbowych
w wybranych służbach mundurowych
Z kolei odnosząc się do form wykorzystania psów w Policji, należy po
raz kolejny powołać się na treść zarządzenia Nr 296 Komendanta Głównego
Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań
z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm
wyżywienia. Zgodnie z § 18 zarządzenia, psy używane są w szczególności
(a więc jest to katalog otwarty) do:
− służby patrolowej;
− tropienia śladów;
− działań bojowych;
− przeszukiwania terenu, pomieszczeń lub przesyłek i bagaży w celu
odnalezienia osób lub przedmiotów, wyszukiwania śladów pozostawionych
przez ludzi, wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, wyszukania
zapachów narkotyków, wyszukania zapachu zwłok ludzkich;
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− badań osmologicznych;
− zasadzek i działań blokadowych;
− ratowania tonących;
− podejmowania działań w przypadkach określonych w przepisach
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Dodatkowo należy podkreślić, że stosownie do postanowień art. 16 ust. 1
UstPol, funkcjonariusze tej formacji są uprawnieni do używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego, w tym psów służbowych w trybie
i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418).
Sposoby wykorzystania psów w Służbie Więziennej normuje przywoływane we wcześniejszej części opracowania zarządzenie Nr 38/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, ponieważ już na jego wstępie został wyznaczony zakres przedmiotowy wspomnianego aktu wewnętrznego.
W § 1 można odnaleźć informację, że zarządzenie określa m.in. możliwości
wykorzystania psów w omawianej formacji. Na podstawie § 2 ust. 2 komentowanego aktu, pies jest wykorzystywany do ochrony jednostek penitencjarnych,
a w szczególności:
− ochrony funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej;
− wzmocnienia konwojów;
− pościgu;
− kontroli osób, ich rzeczy oraz bagaży, pojazdów o ich ładunków oraz
pomieszczeń;
− poszukiwania i wskazywania ukrycia środków odurzających i substancji psychotropowych;
− poszukiwania i wskazywania materiałów wybuchowych;
− tropienia śladów.
Należy wskazać, że w czasie przeszukania pomieszczeń, pojazdów lub
bagaży – pies może poruszać się luzem lub na smyczy (§ 2 ust. 3 zarządzenia; błędnie oznaczony jako ust. 2 – zob. przedmiotowe zarządzenie). Z kolei
w czasie patrolowania terenu jednostki penitencjarnej w porze dziennej, przewodnik prowadzi psa służbowego w kagańcu oraz na smyczy. Jednakże w porze nocnej pies może poruszać się bez smyczy, w odległości zapewniającej jego
obserwację i wykonywanie przez niego poleceń przewodnika (§ 2 ust. 3 zarządzenia). Co ważne, w czasie kontroli osób przy wykorzystaniu psa specjalnego
wyszkolonego w zakresie wyszukiwania wspomnianych środków, pies porusza
się na smyczy i pozostaje odpowiednio odgrodzony od osoby przeszukiwanej
(§ 2 ust. 4 zarządzenia). Ponadto należy zaakcentować, że w myśl § 2 ust 5
105

DANIEL MIELNIK

zarządzenia, pies nie może zagrażać bezpieczeństwu osób postronnych i należy
zapewnić mu warunki, które nie będą zagrażać jego zdrowiu.
Warto podkreślić, że psy specjalne przeznaczone przede wszystkim do
szukania narkotyków i substancji niedozwolonych, które najlepiej sprawdzają się w służbie – to owczarek niemiecki lub belgijski oraz foksterier. Psy
patrolowo-obronne najczęściej są rasy owczarek niemiecki lub belgijski oraz
rottweiler.
Z kolei kwestie dotyczące wykorzystania psów w Straży Granicznej zostały uregulowane w zarządzeniu Nr KG-BP-Z-77/13 Komendanta Głównego
Straży Granicznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sposobu pełnienia
służby granicznej i prowadzenia działań granicznych. Co ważne, rzeczony dokument zawiera informacje niejawne i nie podlega udostępnieniu.
Niemniej jednak – w kontekście sposobów wykorzystania psów w Straży
Granicznej – na podstawie art. 11 ust.1 pkt UstSG, funkcjonariusz, wykonujący swoje zadania, ma prawo przebywania i poruszania się na gruntach
bez uzyskiwania zgody ich właścicieli lub użytkowników oraz przechodzenia
przez pola uprawne w czasie bezpośredniego pościgu, również z użyciem psa
służbowego, jeżeli nie ma możliwości korzystania z dróg. Z kolei na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie kontroli granicznej w toku kontroli granicznej funkcjonariusze wykorzystują urządzenia techniczne oraz psy służbowe. Należy ponadto zaakcentować, że z § 2 ust. 3 zarządzenia wynika, że wykorzystanie w toku kontroli
granicznej psów służbowych służy wykluczeniu posiadania substancji, środków, materiałów oraz innych przedmiotów, których przemieszczanie przez
granicę państwową jest zabronione. Co ciekawe, w § 3 zarządzenia, wskazano,
że kontroli granicznej osób, przedmiotów i środków transportu, w przypadku wykorzystania urządzeń technicznych lub psów służbowych, dokonuje się
w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla życia lub zdrowia osób oraz
uszkodzenia przedmiotów i środków transportu. Godzi się wskazać, że psy
służbowe na podstawie art. 11aa UstSG są dodatkowo wykorzystywane w trakcie kontroli osobistej. Polega ona na sprawdzeniu zawartości odzieży i obuwia
osoby poddawanej kontroli osobistej oraz przedmiotów, które znajdują się na
jej ciele, bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała, a także zawartości odzieży i obuwia osoby kontrolowanej oraz przedmiotów, które znajdują
się na jej ciele, z odsłonięciem przykrytych odzieżą powierzchni ciała w celu
oraz w zakresie niezbędnym do odebrania broni lub przedmiotów. Warto
również podkreślić, że na podstawie art. 11ab UstSG, psy są wykorzystywane w procedurze przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków,
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w celu wykrycia przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, materiałów
wybuchowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich
prekursorów. Co ciekawe, na podstawie art. 11ad UstSG – pies może być wykorzystywany do przeprowadzenia tzw. sprawdzenia prewencyjnego.
Psy służbowe w Służbie Celno-Skarbowej wykorzystywane są do przeprowadzania kontroli w różnych miejscach, w tym na przejściach granicznych,
lotniskach, w portach morskich czy oddziałach pocztowych. Ponadto – odnosząc się do rozdziału pierwszego niniejszego opracowania, w którym zawarto
podstawy prawne wykorzystania psów – są one wykorzystywane do kontroli
środków transportu, pomieszczeń oraz przesyłek kurierskich. Dodatkowo, psy
służbowe uczestniczą w różnych działaniach informacyjnych na rzecz społeczeństwa, w tym na spotkaniach, pokazach, piknikach czy lekcjach (w szkołach
i przedszkolach).
Warto również wskazać, że conditio sine qua non w kontekście dostania
się psa do konkretnej formacji jest spełnienie przez zwierzę wielu rygorystycznych wymogów psychofizycznych. Rzeczone zagadnienie nie zostanie jednak
rozbudowane, ponieważ nie stanowi ono przedmiotu niniejszego opracowania.
Jak można zauważyć – zakres zadań stawianych psom służbowym (oraz
specjalnym) jest spory. Co prawda mało się o nich słyszy, lecz wykonują one
ogrom dobrej pracy na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ to właśnie dzięki nim praca funkcjonariuszy w naszym kraju staje się
bardziej efektywniejsza.
Zakończenie
Reasumując powyższe rozważania należy podkreślić, że rola psów w służbach mundurowych jest nieoceniona, co zostało wykazane np. poprzez zakres
sposobów ich wykorzystywania na kanwie każdej formacji. Ponadto ich obecność ma bezpośredni lub pośredni wpływ na zwiększanie bezpieczeństwa państwa (wewnętrznego oraz zewnętrznego) – quod erat demonstrandum.
W niniejszej pracy wielokrotnie odwoływano się do różnorakich aktów
normatywnych (tj. o różnej randze), za pomocą których zobrazowano sposoby
wykorzystywania psów w Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej oraz
Służbie Celno-Skarbowej.
Należy ponadto zaakcentować, że kompleksowe opracowanie tematyki
psów służbowych – zdaniem autora niniejszego opracowania – stanowi terra
incognita, ponieważ na chwilę obecną nie występuje żadna praca traktująca
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w sposób syntetyczny (rozbudowana analiza historyczno-prawna) problematyki obecności psów służbowych we wszystkich służbach mundurowych.
W związku z powyższym niniejszą pracę należy traktować jako swoisty
wstęp (preludium) do dalszych, znacznie rozbudowanych i wnikliwych badań
w przedmiotowym zakresie.
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THE PRESENCE OF SERVICE DOGS
IN UNIFORM SERVICES
IN THE CONTEXT OF INCREASING SECURITY

Summary: This study is part of the research on state security, as this is
the nature of the presence of dogs in various uniformed services. The
purpose of this study is to analyze the presence of dogs in uniformed
services in the context of increasing the security of the state (both
internal and external), while presenting historical and legal aspects
(including the basic de lege lata analysis) of the possibility of their use
by selected uniformed formations (i.e. the Police, Prison Service, Border
Guard) and the Customs and Tax Service). The study is a synthesis of
the available, but poor literature on the subject and normative acts. The
work uses the descriptive and historical-legal methods.
Keywords: Security, uniformed services, service dogs, law, history.
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Streszczenie: W rozdziale przedstawiono jaką rolę odgrywało bezpieczeństwo międzynarodowe w kampanii prezydenckiej w 2020 roku.
Polityka zagraniczna prowadzona przez organy państwa zawsze jest
elementem realizacji szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego. W pracy badawczej poruszone jest pojęcie bezpieczeństwa
międzynarodowego oraz czynniki i zagrożenia kształtujące środowisko
międzynarodowe. Celem pracy jest odpowiedzenie na pytania odnoszące się do roli bezpieczeństwa międzynarodowego w kształtowaniu
bezpieczeństwa narodowego, roli prezydenta w kształtowaniu polityki
zagranicznej oraz znaczenia bezpieczeństwa międzynarodowego w kampanii wyborczej. W Polskiej kampanii wyborczej dostrzega się znikome
zainteresowanie kwestiami międzynarodowymi. W kampanii dominują
sprawy związane z problematyką wewnętrzną.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo,
NATO, Unia Europejska, program wyborczy.
Nr Orcid: 0000-0002-7421-0065.

Wstęp
Asertywna postawa Rosji wobec regionu Europy Środkowo-Wschodniej wymusza na państwach regionu analizę obecnego środowiska międzynarodowego jako jednego z największych generatorów zagrożeń dla państwa.
Bezpieczeństwo międzynarodowe jako jeden z najważniejszych elementów
1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut
Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, studia magisterskie: politologia.
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składowych bezpieczeństwa państwa. Dlatego też głównym celem tego artykułu jest odpowiedź na pytania odnośnie udziału problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w kampanii prezydenckiej 2020. W pierwszym rozdziale tej pracy została przedstawione rola bezpieczeństwa międzynarodowego
w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego. Pierwsza część zawiera także
definicje zagrożeń asymetrycznych i symetrycznych dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz czynników kształtujących bezpieczeństwo międzynarodowe oraz roli prezydenta w formowaniu celów polityki zagranicznej państwa.
W kolejnej fazie została przedstawiona rola poszczególnych prezydentów
w polityce zagranicznej za czasów ich kadencji. W ostatniej fazie tekstu przedstawione są postulaty kandydatów na prezydenta RP dotyczące zagadnień
związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. Do zbadania tak postawionych pytań badawczych zostały wykorzystane metody porównawcza do
przeciwstawienia różnych programów wyborczych kandydatów oraz analiza
treści.
Rola bezpieczeństwa międzynarodowego
w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa
Bezpieczeństwo międzynarodowe kształtowane jest poprzez zbiorowość
państw określanych przez badaczy jako środowisko międzynarodowe zwane
również wspólnotą międzynarodową. Rozpatrywane jest ono jako suma sojuszy międzynarodowych i różnorodności interesów państw, które dążą do ich
realizacji. Dzisiejszy zglobalizowany świat wymusza na państwach analizę środowiska międzynarodowego jako tego które może generować zagrożenia dla
bezpieczeństwa państwa. Wydarzenia z ostatnich lat takie jak rosyjska aneksja
Krymu czy inwazja rosyjska na Gruzję nie pozwalają na ignorowanie wpływu relacji międzynarodowych na kształtowanie bezpieczeństwa państwa2. Do
podstawowych kategorii zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego można
zaliczyć zagrożenia tradycyjne jak i zagrożenia asymetryczne. Zagrożenia tradycyjne które związane są użyciem sił wojskowych pomiędzy państwami lub
użycia siły w konfliktach wielkich mocarstw w obrębie państw trzecich. Natomiast zagrożenia asymetryczne utożsamia się z działalnością niepaństwowych
podmiotów międzynarodowych takich jak grupy terrorystyczne i przestępcze, są to także działania, których nie można oficjalnie powiązać z działalnością państwową. Ważnym elementem bezpieczeństwa państwa powiązane
2 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, PWN, Warszawa
2012, s. 71.
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z działalnością środowiska międzynarodowego to zagrożenia związane z aktywnością człowieka na środowisko naturalne i wyzwaniami w cyberprzestrzeni3.
Zagrożenia tradycyjne
dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Zagrożenie tradycyjne dla państwa utożsamiane z użyciem siły lub przymusu przez państwo ulegają stopniowej ewolucji. Walter Lippman w jednej ze
swoich książek utożsamiał bezpieczeństwo narodowe w latach czterdziestych
XX wieku z możliwością realizacji życiowych interesów państwa oraz niemożności rezygnacji z nich w czasach zagrożenia wojennego, a jeżeli jest to nie
możliwe państwo jest zdolne do ochrony swoich interesów poprzez wojnę4.
Podobny pogląd wyrażali w połowie XX wieku Frank N. Trager i F.N. Simonie. Uznawali oni konflikt zbrojny za największe zagrożenie dla żywotności
państwa. Wyrażali oni pogląd na to, że celem bezpieczeństwa państwa jest
tworzenie narodowych i międzynarodowych warunków politycznych sprzyjających ochronie podstawowych interesów państwa5. Według Krzysztofa Malaka bezpieczeństwo państwa to utrzymywanie struktur państwa w ciągłej gotowości do zażegnania zagrożeń6. Bezpieczeństwo przedstawione w taki sposób
determinuję według Ryszarda Zięby umiejscowienie w centrum polityki zagranicznej jako ważnego elementu bezpieczeństwa międzynarodowego kraju7.

3 Szerzej zob. Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – koncepcje –
instytucje. Red. R. Kuźniar, Z. Lachowski. Warszawa 2003; Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Red. J. Symonides. Warszawa 2010; Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria
i praktyka. Red. K. Żukrowska, M. Grącik. Warszawa 2006; Bezpieczeństwo międzynarodowe
po zimnej wojnie. Red. R. Zięba. Warszawa 2008; P. Turczyński: Bezpieczeństwo europejskie.
Systemy, instytucje, funkcjonowanie. Wrocław 2011; Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat. Red. K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz. Warszawa 2011; Bezpieczeństwo międzynarodowe. Red. R. Kuźniar et al. Warszawa 2012; Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego. Red. M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk. Warszawa 2016.
4 Z. Nowakowski, Bezpieczeństwo narodowe — ewolucja pojęcia i zakresu [w:] T. Jemioło,
K. Rajchel (red.), Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku — wyzwania i dylematy, Warszawa 2008, wyd. cyt., s. 78.
5 Ibidem.
6 K. Malak, Bezpieczeństwo i obronność państwa, Warszawa 1998, s. 87.
7 R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje, struktury, funkcjonowanie, Warszawa 1999, s. 34.
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Zagrożenia asymetryczne
dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Zagrożenia asymetryczne to niewątpliwie ogromne wyzwanie dla państwowości wielu narodów zamieszkujących byłą strefę wpływów radzieckich.
Na przełomie pierwszej i drugiej debaty nasiliły się działania asymetryczne
Federacji Rosyjskiej wobec byłych republik radzieckich. Dlatego w interesie
Polski i zachodnich państw Unii Europejskiej leży utrzymanie dwóch stref
bezpieczeństwa: euroatlantyckiej z wiodącą rolą Stanów Zjednoczonych oraz
strefy buforowej oraz strefy buforowej złożonej z Ukrainy i Białorusi rozdzielającej Rosję od państw NATO. Dlatego widoczna jest walka o wpływy polityczne na granicach dwóch wrogich stref8. W postzimonowojennym świecie można zauważyć wzrost znaczenia Stanów Zjednoczonych jako gwaranta
bezpieczeństwa europejskiego przy jednoczesnym zmniejszonym potencjale
odstraszania państw europejskich. Poprzez siłę oddziaływania Stanów Zjednoczonych na NATO sojusz przeszedł transformacje nie tylko ze względu na
swoje rozszerzenie, ale także z sojuszu obronnego na sojusz obrono-ofensywny. Wprost wyrażone jest to w strategiach z 1999 i 2010 oraz operacjach typu
out of area np. „operacja wsparcia państw bałtyckich w patrolowaniu przestrzeni powietrznej”9. Z drugiej strony mamy próbę wciągnięcia państw strefy buforowej w orbitę uzależnienia ich od Rosji lub próby ich destabilizacji.
W tym przypadku Federacja Rosyjska wykorzystuje metody wojny hybrydowej która utożsamiana jest przez wielu badawczy dwu modelowo:
− model wojskowy: użycie środków niewojskowych w celu destabilizacji wybranego państwa10 i uniemożliwienie mu procesów integracyjnych
z zachodem. Doskonałym przykładem jest tutaj przykład państwa ukraińskiego. Którego europejskie aspiracje zostały powstrzymane na wiele lat.
− model cywilny: wojna informacyjna która wiążę się z narzuceniem własnej narracji, która ma na celu wywołanie trwałych zmian w społeczeństwie11.

8 I. Topolski: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej. Lublin 2013,
s. 215.
9 W.J. Thies: Why NATO Endures. Washington 2009; Understanding NATO in the 21st Century. Alliance Strategies and Global Governance. Eds. G.P. Herd, J. Kriendler. New York 2012;
E. Lagadec: Transatlantic Relations in the 21st Century: Europe, America and the Rise the Reset.
Washington 2012, s. 118-146.
10 M. Wojnowski, Mit „wojny hybrydowej”, https://www.abw.gov.pl/.../1213,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-WYDANIE.. [dostęp: 03.07.2020].
11 J. Darczewska, P. Żochowski, Środki aktywne. Rosyjski towar eksportowy, https:// www.osw.
waw.pl/pl/publikacje/punkt-widzenia/2017-05-30/srodki-aktywne-rosyjski-towar-eksportowy
[dostęp: 03.07.2020].
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Czynniki kształtujące
bezpieczeństwo międzynarodowe
W wyniku dynamicznego rozwoju świata uległ zmianie katalog czynników kształtujących środowisko międzynarodowe które utrudniają zdecydowaną i szybką reakcje na zagrożenia występujące w ówczesnym świecie12. Do najważniejszych czynników kształtujących środowisko międzynarodowe można
wyróżnić13.
− Postęp naukowo-technologiczny: widoczny szczególnie w rozwoju
nowych form broni konwencjonalnych oraz w sposobach manipulacji mogących wpływać na cykl wyborczy.
− Wzrost współzależności międzynarodowych związany z procesem globalizacji: wymaga to współpracy państw, ponieważ większość zagrożeń przestały być domeną narodową, a stały się domeną globalną. Wymusza to współpracę środowiska międzynarodowego w kwestii zapobiegania globalnych zagrożeń
takich jak globalne ocieplenie czy kryzys migracyjny
− Udział pozapaństwowych podmiotów środowiska międzynarodowego: wzrost udziału grup przestępczych, terrorystycznych oraz organizacji międzynarodowych w kształtowaniu środowiska politycznego.
Kompetencje prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
w zakresie obronności i prowadzenia polityki
zagranicznej państwa
Zapisu konstytucyjne z ustawy zasadniczej z 2 kwietnia 1997 r wprost
mówią o kompetencjach prezydenta dotyczących roli prezydenta w reprezentowaniu państwa w stosunkach z międzynarodowych14 szersze rozwinięcie artykułu w dalszej części artykułu oraz posiada dominującą rolę w kwestii ochrony
suwerenności i bezpieczeństwa państwa15. W gestii prezydenta leży zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi które w czasie pokoju sprawuje poprzez Ministra
Obrony Narodowej16 natomiast w czasie wojny w prerogatywach prezydenta
RP leży możliwość wydawania aktów prawnych w przypadku niemożności
12 Jan Paweł II, Centesimus Annus. Tekst i komentarze, (red.) F. Kampka, C. Ritter, Redakcja
Wydawnictw KUL, Lublin 1998, s. 33.
13 R. Zięba Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje - struktury - funkcjonowanie. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, r. 1999, s. 36-39.
14 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z
późn. zm.), art. 133
15 Ibidem, art. 126, ust. 2.
16 Ibidem, art. 134, ust. 2.
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zebrania się parlamentu17. Kompetencje prezydenta odnośnie prowadzenia
polityki zagranicznej opisane są w artykule 133 konstytucji z których można
wyróżnić:
1) Prezydent jako reprezentant państwa za granicą
a) podpisywanie umów międzynarodowych za zgodą parlamentu,
b) mianuje ambasadorów,
c) przyjmuje i odwołuje przedstawicieli innych państw.
2) Przed ratyfikacją umowy międzynarodowej prezydent ma prawo do
skierowania umowy międzynarodowej do Trybunału Konstytucyjnego w celu
zbadania jego zgodności z Konstytucją.
3) Prezydent RP w ramach polityki zagranicznej współpracuje z Prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw zagranicznych18.
Kontrowersje budzi tutaj kwestia mianowania przedstawicieli Polski
w ramach ambasadorów. Ustawa zasadnicza nie definiuje szczegółowo jaką
role prezydent ma przy odwoływaniu i mianowaniu ambasadorów. Wyróżnić można tutaj spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem Aleksandrem
Kwaśniewskim a premierem Jerzym Buzkiem odnośnie odwołania Ewy Spychalskiej z funkcji ambasadora RP w Mińsku oraz mianowania pani Agnieszki
Magdziak-Miszewskiej na ambasadora RP w Rosji19.
Polityka zagraniczna prezydenta Lecha Wałęsy
Lech Wałęsa jako jeden z liderów politycznych nowej niepodległej Polski i zwycięzca wyborów prezydencki w 1990r stanął przed nie lada wyzwaniem. Polska doktryna bezpieczeństwa z 1990 podpisana przez Wojciecha
Jaruzelskiego, zakładała jeszcze wtedy możliwość wystąpienia konfliktu NATO-UKŁAD WARSZAWSKI. Dokument ten dopuszczał jednak możliwość
odmrożenie relacji europejskich oraz odejście od tradycyjnych zimnowojennych w celu zastąpienia ich ogólnoeuropejskim systemem bezpieczeństwa20.
W 1990 Lech Wałęsa domagał wycofania się wojski radzieckich z terytorium
Polski, przeciwną opinię wyraził rząd pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego który liczył na reformę układu warszawskiego i RWPG21 i ich
17 Ibidem, art. 234, ust. 1.
18 Ibidem, art. 133.
19 Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku, M.
Wolański(red.), Wrocław: Wyd. Arboretum, 2004, s. 58.
20 R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczpospoliej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
r. 2012, s. 92.
21 W. Pawłowski, Rok Europy, [w:] „Polityka” z 10 II 1990 r.
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udział w ogólnoeuropejskim systemie bezpieczeństwa. W 1992 roku Lech Wałęsa podpisał strategie „Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczpospolitej Polskiej” zawierała ona zasady polityki RP oraz kierunki działań mających
wzmocnić suwerenności państwa. W tym dokumencie po raz pierwszy zapisano chęć przystąpienia Polski to NATO i wspólnot europejskich22. Podczas
spotkania Wałęsy z Jelcynem w Warszawie w 1993 ten drugi stwierdził, że
nie widzi przeszkód w dołączeniu Polski do NATO, jednak później w listach
do przywódców państw zachodnich z tej deklaracji się wycofał. W wyniku
tego sojusz zaproponował państwom byłego bloku wschodniego członkostwo
w programie „Partnerstwo dla Pokoju”23.
Polityka zagraniczna
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego
Aleksander Kwaśniewski jako prezydent w początkowym okresie swojej
kadencji prowadził aktywną politykę wschodnią. Szczególnie ważna dla Aleksandra Kwaśniewskiego była Ukraina, która w deklaracjach prezydenta stała się
strategicznym i jednym z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa
Polski24. Celem takiej polityki było niedopuszczenie do politycznego uzależnienia państw Europy Wschodniej przez Federacje Rosyjską. Polityka Kwaśniewskiego nie była skuteczna wobec Białorusi i Rosji, ta pierwsza wiązała
swoją przyszłość w oparciu o Rosję, natomiast Federacja Rosyjska sprzeciwiała
się poszerzaniu NATO na wschód. Widoczny był tutaj spór pomiędzy prezydentem a ministrem spraw zagranicznych Władysławem Bartoszewskim, który
w swoim expose zwrócił uwagę na to, że Polska nie będzie prowadzić odrębnej
polityki wschodniej. Zamiast tego będzie realizowana jedna strategia mająca
zapewnić bezpieczeństwo Polsce25. Trudne relacje pomiędzy Polską a Rosją
pogorszyła wizyta Aleksandra Kwaśniewskiego, w Moskwie który odmówił
stronie rosyjskiej eksterytorialnego korytarza łączącego obwód Kaliningradzki
z Białorusią. Podobne stanowisko podczas spotkania ze swoim odpowiednikiem

22 Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczpospolitej Polskiej z 1992
23 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski po 1989 roku, E. Cziomera(red), Wydawca:
Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015, s. 77.
24 M. Mróz, Historyczne uwarunkowania polityki wschodniej III RP, [w:] Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja (red.) A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin–
Warszawa 2009 s. 29-30.
25 K. Fedorowicz, Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989–2010, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań, 2010 s. 67.
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wyraził premier Włodzimierz Cimoszewicz26. W wyniku rozszerzania się
NATO na wschód niektóre publikacje w 2001 roku europejskich gazet powołujących się na raport amerykańskich służb wywiadowczych informowały
o przemieszczeniu rosyjskiej broni atomowej do Kaliningradu27. Prezydent
i ówczesny minister obrony narodowej Bronisław Komorowski zaproponowali międzynarodową kontrolę, która miała by zbadać doniesienia medialne28. Jednym z ostatnich aktów polityki wschodniej prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego był bojkot uroczystości zakończenia II wojny światowej. Zaproszenie byłego komunistycznego generała Wojciecha Jaruzelskiego odebrano jako akt prowokacji wobec państwa Polskiego, większość liderów opozycyjnych w Polsce domagała się bojkotu tego wydarzenia. Brak wymienienia
Polski jako członka koalicji antyhitlerowskiej przyczynił się do pogłębienia
konfliktu polsko-rosyjskiego29.
Polityka zagraniczna
prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Pierwszy okres prezydentury przypadał na czas współpracy z przychylnym rządem wywodzącym się tego samego obozu politycznego co prezydent.
Prezydentura Lecha Kaczyńskiego charakteryzowała się twardym podejściem
do relacji polsko-rosyjskich pomimo zapewnień ministra spraw zagranicznych
o chęci współpracy z Federacją Rosyjską30. Prezydent i rząd Polski popierali
przemiany demokratyczne w byłych republikach radzieckich w szczególności
na Ukrainie i Gruzji31 i popierali ich prounijne oraz pronatowskie aspiracje
w celu włączenia ich do transatlantyckiego systemu bezpieczeństwa. Brało to
swój początek w pragnienia dywersyfikacji źródeł energii i chęci usamodzielnianie się od rosyjskich dostaw ropy i gazu. Ukraina i Gruzja miały pełnić

26 W. Stanisławski, W. Źrałka, Wizyta premiera RP Włodzimierza Cimoszewicza w Rosji (12-15.11.1996), „Biuletyn Rosyjski OSW” 1996, nr 4, s. 37; Z. Raczyński, Premier Włodzimierz
Cimoszewicz w Rosji. Mniej kompleksów, „Polityka”, 23.11.1996, s. 32; A. Magdziak-Miszewska, Stosunki z Rosją..., 1996, s. 133.
27 W.T Modzelewski, Polska – Obwód Kaliningradzki FR. Polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Olsztyn 2006.
28 K. Fedorowicz, Polityka Polski wobec…, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2010 s.
124-125.
29 K. Fedorowicz, Polityka Polski wobec…, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2010 s.
144-145.
30 Zob. więcej: Wystąpienie sejmowe ministra Stefana Mellera, 15.02.2007, http://orka2.sejm.
gov.pl (dostęp: 08.07.2020).
31 Wywiad prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla PAP na tematy międzynarodowe, 24.012006,
www.pap.pl (dostęp: 08.07.2020).
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funkcję państw tranzytowych dla surowców naturalnych z Azerbejdżanu32.
Kresem tych działań była Rosyjska agresja na Gruzję. Rosjanie w wyniku prowokacji uzyskali pretekst do zajęcia Abchazji i Osetii Południowej. W kolejnej
fazie wojny przywódcy państw Europy Wschodniej pod przywództwem Lecha
Kaczyńskiego wzięli udział w zjeździe, w Tbilisi który miał na celu protest
wobec agresywnych działań Rosji. Lechowi Kaczyńskiemu podczas wizyty
w Gruzji towarzyszył minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który
początkowo nie wiedział o wizycie prezydenta w Gruzji. Uwidocznił się tutaj
konflikt pomiędzy prezydenta, z ministrem który był nastawiony prozachodnio i był zwolennikiem rozwiązanie tego konfliktu poprzez współdziałanie
z Unią Europejską. W początkowej fazie konfliktu rząd i prezydent utrzymali
podobne stanowisko. Z biegiem konfliktu stanowiska rządu i prezydenta stawały się coraz bardziej rozbieżne, wiązało się to z przekonaniem prezydenta,
który uważał, że rząd psuje dobre relacje z państwami Europy Wschodniej33.
Polityka zagraniczna
prezydenta Bronisława Komorowskiego
W sferze bezpieczeństwa narodowego Bronisław Komorowski skupił się
na umocnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez zwiększenie obecności wojsk NATO w naszym kraju. Wyróżnić tutaj można aktywność prezydenta na szczytach NATO, najważniejszym wydaję się być szczyt w Newport
na którym podjęto decyzję o stacjonowaniu wojsk natowskich w państwach
przyjętych do sojuszu w 1999r oraz stworzeniu sił szybkiego reagowania34.
Bronisława Komorowski podczas swojej prezydentury opracował Białą Księgę
Bezpieczeństwa Narodowego RP która zawierała w sobie zapis mówiący wprost
o umacnianiu pozycji Polski w organizacjach międzynarodowych i modelowaniu ich w taki sposób, aby były zbieżne ze strategicznymi interesami Polski35.

32 Ł. Warzecha, Lech Kaczyński – ostatni wywiad, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010, s. 243.
33 GK, PAP, „Rzeczpospolita”, Z Rosją trzeba ostro. Rozmowa z Prezydentem Lechem Kaczyńskim, http://www.newsweek.pl/ (dostęp 08.07.2020).
34 S. Koziej, P. Pietrzak, Szczyt NATO w Walii: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski,
„Bezpieczeństwo Narodowe” Warszawa 2014, s. 21-22.
35 S. Koziej, Prezydentura Bronisława Komorowskiego – synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP, „Bezpieczeństwo Narodowe” Warszawa 2015 s. 15.
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Polityka zagraniczna prezydenta Andrzeja Dudy
W początkowym okresie sprawowania urzędu prezydent Andrzej Duda
podniósł na szycie NATO w Warszawie pomysł stałej obecności wojsk natowskich w państwach byłego bloku wschodniego. W tym celu prezydent przygotował szereg wyjazdów zagranicznych do państw członkowskich NATO
w celu budowania koalicji państw chcących obecności wojsk natowskich
w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego też udał się w swoją pierwszą do
Estonii. W tym samym czasie wspólnie z prezydentem Rumuni zorganizował
spotkanie z grupą dziewięciu państw natowskich36 zainteresowanych stacjonowaniem wojsk sojuszniczych która skończyła się wspólną deklaracją tychże państw odnośnie obecności wojsk NATO na wschodniej flance sojuszu37.
Podczas szczytu państwa członkowskie podjęły decyzję o utworzeniu grup batalionowych które mają stacjonować w Polsce oraz w państwach bałtyckich.
Polska delegacja pod przewodnictwem Andrzeja Dudy wynegocjowała obecność w Polsce wielozadaniowego dowództwa dywizji, której skład miały by
wchodzić bataliony stacjonujące na wschodniej flance NATO38. Następnym
punktem umocnienia bezpieczeństwa Polski miała być baza wojsk amerykańskich powszechnie nazywana „Fort Trump”. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Bogdana Rymanowskiego w Polsat news po wizycie Stanach Zjednoczonych w 2018 roku stwierdził „To jest cały czas rozważane, ale bardziej,
jeżeli chodzi o techniczną stronę, bo ‒ jak twierdzą niektórzy w Białym Domu
i w administracji amerykańskiej ‒ decyzja tak naprawdę jest już podjęta, pozostają kwestie techniczne”. Wynika z tego, że prezydent Andrzej Duda w ówczesnym czasie był przekonany o utworzeniu stałej bazy amerykańskiej w Polsce.
W podobnym okresie prezydent wraz z ministrem obrony narodowej odbyli
podróż do Australii w celu zakupu fregat dla marynarki wojennej, decyzja
ta jednak została zablokowana przez premiera Mateusza Morawieckiego39,
po wizycie w białym domu prezydent wycofał się z planów budowy stałej
amerykańskiej bazy twierdząc, że Fort Trump to tylko nazwa idei i działań
36 Uczestnicy spotkania w Bukareszcie. Bułgaria, Polska, Rumunia, Estonia, Łotwa, Litwa,
Węgry, Czechy, Słowacja.
37 We will join efforts to secure, where needed, a robust, credible and sustainable Allied
military presence in our region”. Tekst deklaracji Joint Declaration on „Allied Solidarity and
Shared Responsibility” znajduje się na stronie internetowej rumuńskiego stałego przedstawicielstwa przy NATO, https:// nato.mae.ro/en/local-news/904 (dostęp: 10.07.2020).
38 P. Soloch, P. Pietrzak Szczyt NATO w Warszawie: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla
Polski, Bezpieczeństwo Narodowe 2016 s. 26.
39 Wywiad prezydenta Andrzeja Dudy dla Polsat news na temat wizyty prezydenta w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, 04.10.2018 (dostęp: 10.07.2020).
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dyplomatycznych dotyczących zwiększania stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce40.
Problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego
w programach wyborczych
kandydatów na urząd prezydenta w 2020 roku
Bezpieczeństwo międzynarodowe w kampanii prezydenckiej często było
sprowadzane do członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej oraz polityce dywersyfikacji dostaw gazu i ropy, które zmieniają geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski. Problematykę dywersyfikacji źródeł energii
w swoich programach następująco przedstawiali kandydaci na prezydenta. Andrzej Duda w swoi programie wyborczym zawarł obietnicę rozbudowy rurociągu Baltic-Pipe i gazoportu w Świnoujściu oraz budowę nowego gazoportu
w Gdańsku41.. Szczególnie ważną rolę przypisywał rozwojowi idei trójmorza
jako inicjatywie wspomagającej dywersyfikacje źródeł energii dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez transfer temu regionowi surowców naturalnych ze Stanów Zjednoczonych42. W programie kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego trudno znaleźć informację odnośnie takich
inicjatyw jak Baltic-Pipe, czy budowy gazociągu w Gdańsku. Można tu jednak
wyróżnić jego podejście do odnawialnych źródeł energii. Które można zrozumieć jako zmianę naszego bilansu energetycznego w ten sposób by równoważyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii z tradycyjnymi surowcami
sprowadzanymi z Rosji43. Szymon Hołownia w wywiadzie dla Biznes Alert podobnie jak Rafał Trzaskowski wskazuję na odnawialne źródła energii jako na
te które mają tworzyć przyszły miks energetyczny Polski, sygnalizuję on także
na potrzebę renegocjacji kończącej się umowy z Rosjanami dotyczących gazu
i ropy. Podkreślał on także naszą lepszą pozycję negocjacyjną z Gazpromem

40 Prezydent zdradził skąd się wziął pomysł na fort Trump i jaka była reakcja amerykańskiego przywódcy na te nazwę, https://www.stefczyk.info/2020/06/24/prezydent-zdradzil-skad-sie-wzial-pomysl-na-fort-trump-i-jaka-byla-reakcja-amerykanskiego-przywodcy-na-te-nazwe/ (dostęp:
11.07.2020).
41 PAD: będziemy budowali gazoport w Gdańsku, https://www.energetyka24.com/duda-bedziemy-budowali-gazoport-w-gdansku (dostęp: 12.07.2020).
42 Program wyborczy Andrzeja Dudy, Bezpieczeństwo i niezależność, https://www.andrzejduda.pl/program (dostęp: 12.07.2020).
43 Program Trzaskowskiego. Brak atomu, węglowe niejasności, kurs na OZE [ANALIZA],
https://www.energetyka24.com/program-trzaskowskiego-brak-atomu-weglowe-niejasnosci-kurs-na-oze-analiza (dostęp: 12.07.2020).
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ze względu na powstanie portu LNG oraz interkonektorów44. Kandydat Konfederacji na prezydenta RP w swoim wywiadzie dla Biznes Alert twierdził, że
Polska jako kraj nie powinna rezygnować z zakupów gazu i ropy od strony
rosyjskiej tylko ze względu na możliwość ich zakupów od Stanów Zjednoczonych. Podkreślał także, że kontrakt na zakup rosyjskich surowców powinien
być lepiej wynegocjowany niż za czasów koalicji PO-PSL45. Robert Biedroń
w wywiadzie dla Biznes Alert opowiadał się za zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski oraz uzależnił renegocjacje kontraktu jamalskiego od przyszłych dostaw surowców z innych
państw46. Andrzej Duda podczas swojej prezydentury aktywnie działał w kwestii zwiększenia obecności wojsk sojuszu północnoatlantyckiego. W programie kandydata możemy przeczytać o planach dalszego zwiększania obecności
wojsk natowskich i wojsk amerykańskich w Polsce. W kwestii przynależności
do Unii Europejskiej możemy przeczytać o potrzebie uczestnictwa we Wspólnocie Europejskiej, przy czym ona musi być bardziej sprawiedliwa i solidarna
dla państw członkowskich przy jednoczesnym jej odbiurokratyzowani47. Rafał Trzaskowski jako prezydent Polski chciałby rozwijania i poprawy relacji
pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi oraz za stacjonowaniem wojsk
natowskich w Polsce. Wskazywał on także na znaczenie stabilnej i niepodległej Ukrainy jako buforu bezpieczeństwa przed Rosją, w krótkim wycinku programu kandydata można przeczytać o próbie resetu relacji polsko-rosyjskich48. Szymon Hołownia zauważa w swoim programie kryzys struktur
natowskich nie oznacza to jednak rezygnacji z rozwijania relacji transatlantyckich, sygnalizuje przy tym o konieczności zwiększania możliwości obronnych Unii Europejskiej. Podstawą do takiego działania jest Traktat Lizboński. Celem jest pogłębianie współpracy państw członkowskich co wiąże się
z tworzeniem wspólnych jednostek wojskowych49. Krzysztof Bosak w ankiecie
44 Hołownia: Najpierw stabilizacja, potem dekarbonizacja i sprawiedliwa transformacja
(ROZMOWA), https://biznesalert.pl/szymon-holownia-energetyka-oze-atom-wegiel-wybory-prezydenckie-2020-energetyka-klimat/ (dostęp: 12.07.2020).
45 Bosak: Likwidacja węgla to utopia. Atom to priorytet (ROZMOWA), https://biznesalert.
pl/bosak-kampania-wyborcza-energetyka-atom-wegiel/ (dostęp: 12.07.2020).
46 Biedroń: Odblokowanie OZE to absolutny priorytet (ROZMOWA), https://biznesalert.
pl/robert-biedron-rozmowa-wybory-prezydenckie-strategia-energetyczna-energetyka-oze/ (dostęp: 12.07.2020).
47 Program wyborczy Andrzeja Dudy, Bezpieczeństwo i polityka międzynarodowa, https://
www.andrzejduda.pl/program (dostęp: 12.07.2020).
48 Program wyborczy Rafała Trzaskowskiego, Polityka zagraniczna dla obywateli i obywatelek, https://trzaskowski2020.pl/program#Mod215 (dostęp: 13.07.2020).
49 Program wyborczy Szymon Hołowni, BEZPIECZEŃSTWO NAPRAWDĘ PROGRAM SZYMONA HOŁOWNI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, https://holownia2020.pl/bezpieczenstwo/ (dostęp: 13.07.2020).
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prezydenckiej opowiada się za utrzymaniem statusu quo odnośnie liczebności
wojsk amerykańskich w Polsce uważa on, że Polska powinna sama rozwijać
swoje zdolności obronne. Według niego polska starać się na o udział w programie Nuclear Sharing w ramach którego państwa sojusznicze Stanów Zjednoczonych powierzana jest broń atomowa50. Krzysztof Bosak w swoim programie
„Nowy Porządek” sprzeciwia się dalszemu zrzekaniu się suwerenności kraju na
rzecz kompetencji Unii Europejskiej, a każda próba zrzeczenia się kompetencji przez państwo powinna być konsultowana w referendum51. Postuluję on
wyższość prawa krajowego nad prawem europejskim. Kandydat wskazywał na
konieczność odbudowy relacji między Polską a Unią Europejską przypominając rolę lewicy we wstąpieniu do NATO I Unii. Robert Biedroń wskazuję na
rolę unii w utrzymaniu pokoju w Europie. Dodał on, że uczestnictwo w Unii
i NATO to polska racja stanu52.
Zakończenie: Bezpieczeństwo międzynarodowe w kampanii prezydenckiej nie odgrywało znaczącej roli w przebiegu dyskursu politycznego między
kandydatami. W programach przedstawiane było ono ogólnikowo wobec
innych światopoglądowych i gospodarczych postulatów, dla osób nie interesujących się tematyką dużą trudność mogło sprawiać znajdowanie informacji
o postulatach poszczególnych kandydatów odnoszących się do problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego. W większości główni kandydaci zgadzali się w podstawowych kwestiach odnoszących się do członkostwa Polski
w NATO i UE. Wszyscy prezentowani kandydaci oprócz Krzysztofa Bosaka
zgadzali się na zwiększenie obecności wojsk natowskich w Polsce. W kwestii
Unii Europejskiej Krzysztof Bosak i Andrzej Duda opowiadali się za zwiększeniem roli państw narodowych. Natomiast Rafał Trzaskowski, Rober Biedroń
oraz Szymon Hołownia obrali stanowisko odbudowy relacji z instytucjami
Unii Europejskiej. Wszyscy z wymienionych kandydatów zgadzali się na dywersyfikacje dostaw podstawowych źródeł energii.

50 Ankieta prezydencka Defence24.pl: Krzysztof Bosak, https://www.defence24.pl/ankieta-prezydencka-defence24pl-krzysztof-bosak (dostęp: 13.07.2020).
51 Program wyborczy Krzysztofa Bosaka „Nowy Porządek”, https://bosak2020.pl/wp-content/uploads/Bosak2020_NowyPorzadek.pdf (dostęp: 13.07.2020).
52 Biedroń: za mną nie stoi żaden prezes, https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/
biedron-za-mna-nie-stoi-zaden-prezes,55615.html (dostęp: 13.07.2020).
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INTERNATIONAL SECURITY
IN THE 2020 PRESIDENTIAL CAMPAIGN
Summary: In the chapter what lines were presented played the international safety in the presidential campaign in 2020. The foreign
policy conducted by organs of the state is always an element of the realization of the widely understood international safety. In the research
work comprehending the international safety and factors and threats
shaping the international circle are brought up. Answering questions
referring for the role of the international safety in the forming of the
national security is a purpose of the work, of the role of the president
in the forming of the foreign policy and meaning of the international
safety in an election campaign. In an Polish election campaign a scarce
interest in international matters is noticed. In the campaign matters
associated with internal issues are dominating.
Keyworlds: inertanional safety, safety, NATO, European union, electoral programme.
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PODMIOTOWOŚĆ POLITYCZNA
POLSKICH ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
WZROKOWĄ

Streszczenie: Dysfunkcje wzroku, który jest nader istotnym kanałem
sensorycznym, w zależności od warunków, z którymi ma do czynienia
jednostka, mogą obniżać jakość życia, a także powodować niepełnosprawność funkcjonalną i wykluczenie społeczne. Zgodnie z Konstytucją RP, a także z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do korzystania z
dóbr publicznych i zasobów wspólnych na zasadach równości z innymi
obywatelami. Celem artykułu jest zdefiniowanie zjawiska podmiotowości politycznej w perspektywie działalności organizacji pozarządowych
wspierających osób z dysfunkcjami wzroku oraz zapewniających dostęp
do dóbr publicznych i zasobów wspólnych ludziom niewidomym i słabowidzącym. W tym kontekście podmiotowość polityczna przejawia
się w wielorakich formach. W artykule przedstawiona jest działalność
wybranych organizacji pozarządowych.
Słowa kluczowe: Podmiotowość polityczna, niepełnosprawność, Organizacje pozarządowe.

1 Mgr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii, Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o polityce.
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Wprowadzenie
Niniejszy artykuł stanowi próbę zdefiniowania podmiotowości politycznej w kontekście działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz
osób z niepełnosprawnością wzrokową. Celem artykułu mającego charakter
eksploracyjno-deskryptywny jest przedstawienie przejawiających się form
podmiotowości politycznej w działalności organizacji pozarządowych, których głównym celem jest zapewnienie dostępu do dóbr publicznych i zasobów
wspólnych ludziom niewidomym i słabowidzącym. Podmioty, których działalność została przeanalizowana w artykule, zostały dobrane na potrzeby badania w taki sposób, aby ujawnić różnorodność działań podejmowanych przez
organizacje pozarządowe. To zróżnicowanie ich działań stanowi o różnorodności przejawiających się w tym kontekście form podmiotowości politycznej.
Zaburzenia (uszkodzenia, Impairments) istotnego kanału sensorycznego, którym dla jednostki ludzkiej jest wzrok oraz ograniczenie funkcjonalne
(functional disability) i niepełnosprawność społeczna (handicap) wynikająca
z tych zaburzeń stanowią poważne zagrożenia jakości życia człowieka albowiem mogą powodować przejawiające się w różnych formach wykluczenie
społeczno-ekonomiczne. Przezwyciężenie upośledzenia, które zgodnie z International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps definiowane
jest jako brak lub anormalność anatomicznej struktury narządów oraz brak
lub zaburzenie funkcji psychicznych lub fizjologicznych organizmu, wykształtowanie mechanizmów kompensacyjnych w celu cząstkowego zastępowania
ograniczonej możliwości widzenia albo braku owej możliwości oraz proces
przywracania sprawności (rehabilitacja)” wymagają złożonego systemu składającego się ze zintegrowanych rozwiązań prawno-instytucjonalnych, ekonomicznych, politycznych, społecznych, technicznych i medycznych. Zarówno
w Polsce, jak i w innych krajach ważną rolę w procesie emanacji i realizacji
różnych form wsparcia osób z niepełnosprawnością wzrokową odgrywają organizacje pozarządowe często ustanawiane i zarządzane przez osoby niewidome i słabowidzące.
Polskie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową różnią się pod względem pełnionych funkcji, struktury
organizacyjnej, sposobu zarządzania, zasięgu działalności i celów statutowych.
Cechą wspólną łączącą te instytucje jest posiadanie w większym bądź mniejszym stopniu zdolności do „podejmowania świadomych i samodzielnych
(suwerennych), racjonalnych i celowych działań realizujących ich potrzeby
i interesy” (Leksikon Politologii, 1998, s. 299) oraz zdolność do dokonywania
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wolnego wyboru i ponoszenia odpowiedzialności (Sotwin, 2003). Tak zdefiniowana podmiotowość jest dla instytucji trzeciego sektora oferujących różne
formy wsparcia osobom niewidomym i słabowidzącym stanowi podstawę ich
funkcjonowania. Poprzez różne działania w sferze zadań publicznych i „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 4, p. 7) organizacje te wchodzą w mniejszym
bądź większym stopniu w relacje z innymi podmiotami polityki, przyczyniając
się do wdrożenia w życie założeń polityki społecznej oraz jej kształtowania
wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową. Ponadto w swych działaniach
organizacje reprezentują interesy odbiorców swoich usług wobec instytucji
władzy politycznej oraz dostarczają informacje o możliwościach i potrzebach
reprezentowanej grupy społecznej do ośrodków podejmowania decyzji politycznych. Można zatem przyjąć, że w taki właśnie sposób przejawia się zdolność organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową „do świadomego podejmowania suwerennych i racjonalnych
działań mających na celu zaspokojenie potrzeb osób i grup przez wywieranie wpływu na decyzje władzy politycznej” (Encyklopedia politologii, 2016:
s. 467). Zdolność tę określa się mianem podmiotowości politycznej.
Podmiotowość człowieka i organizacji
Podmiotowość jako kategoria została wprowadzona do psychologii empirycznej przez Tadeusza Tomaszewskiego (Sotwin, 2003: 11). Według psychologa, stanem normalnym każdego organizmu żywego jest stan aktywności,
którego obniżenie może być uważane za przejaw patologiczny, prowadzący
w przypadku obniżenia do zera do śmierci (Tomaszewski, 1997). Tomaszewski wskazuje na trzy aspekty podmiotowości człowieka. Po pierwsze, działalność człowieka zależy od jego wewnętrznej organizacji, jego pozycji w otaczającym świecie i wpływu, jaki wywiera na otoczenie. Po drugie, człowiek
posiada umiejętność rozpoznawania i zrozumienia swojej obiektywnej sytuacji
w świecie oraz przekształcenia jej w zadanie do wykonania. Po trzecie, człowiek posiada zdolność do interpretowania i selekcjonowania napływających
w trakcie realizacji zadania bodźców, co pozwala mu rozwijać działalność w określonym kierunku (Sotwin, 2003: 13). Pojmowanie podmiotowości w taki sposób ukazuje jej charakter zewnętrzny, czyli bycie podmiotem wobec procesów
i zjawisk zachodzących w otoczeniu, w świecie zewnętrznym. „Podmiotowość
oznacza zdolność jednostek, czy grup do wywierania (zamierzonego bądź niezamierzonego) wpływu na swoje otoczenie” (McAnulla, 2006: 273). Drugim
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zaś rodzajem definiowania podmiotowości jest skupienie się na jej charakterze
wewnętrznym, czyli upatrywanie w niej zdolności jednostki biosocjokultorowej do samoregulacji i kontroli wobec własnych procesów psychicznych, innymi słowy w stosunku do świata wewnętrznego. Te dwa podejścia pokazują
swoistą polaryzację przekonań na temat istoty podmiotowości. Wydaje się, że
jest ona lokowana w wymiarze, którego jednym biegunem jest „subiektywność, duchowy indywidualizm”, drugim zaś świat przedmiotowy, przekształcenie go (Korzeniowski, 1983: 12). Biorąc jednak pod uwagę całościowy i zintegrowany sposób funkcjonowania psychicznych procesów człowieka, należy
przyjąć, że oba typy podmiotowości „wzajemnie się nie wykluczają, są wobec
siebie komplementarne, stanowią bowiem dwa podstawowe aspekty podmiotowości, tzn. możliwość sprawczego odniesienia do otoczenia zewnętrznego
i do samego siebie” (Sotwin, 2003: 37).
Wymienione przez Tomaszewskiego cechy podmiotowości człowieka oraz umiejętności, które w nich są określone, mają kluczowe znaczenie
w zarządzaniu organizacją pozarządową. Wydaje się uzasadnioną teza, że lider
(czy liderzy) organizacji pozarządowej musi wykazywać się wyższym stopniem
podmiotowości, co w przepadku przejrzystości struktury organizacyjnej powinno ostatecznie stanowić o zajmowaniu przez niego pozycji liderskiej. Jako,
że podmiotowość jest cechą stopniowalną, co podkreśla się w definicjach podmiotowości wypracowanych przez różnych badaczy, stopień podmiotowości
lidera determinuje jakość i efektywność oraz pożyteczność działań podejmowanych przez organizację. Przekładając sformułowania Tomaszewskiego z języka psychologii na język marketingu i zarządzania, można znaleźć potwierdzenie tej tezy w pracach opublikowanych przez takich autorów jak Adrian
Sargeant, Philip Kotler czy Peter Drucker.
Członkowie zarządu organizacji pozarządowej mają za zadanie obiektywnie oceniać rolę organizacji w złożonej tkance powiązań międzysektorowych
i prawno-instytucjonalnych oraz w sposób permanentny poddawać analizie
stale zmieniającą się sytuację osób z niepełnosprawnością wzrokową, ich potrzeby, oczekiwania i możliwości z uwzględnieniem różnych czynników społecznych, ekonomicznych, politycznych, psychicznych i medycznych w celu
korygowania działalności organizacji na bieżąco. Dostosowanie celów misji organizacji do klarownie sprecyzowanych potrzeb i oczekiwań odbiorców usług,
segmentacja grup tych odbiorców, wsłuchiwanie się w informacje zwrotne
decydują o żywotności organizacji. W ostatecznym rozrachunku o sukcesie
organizacji przesądza to, czy jest w stanie przyciągnąć do siebie i zatrzymać
ludzi zaangażowanych w jej sprawy. „Jeśli przestaniemy być atrakcyjni dla
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takich osób, oznacza to dla organizacji początek końca, proces bardzo trudny
do odwrócenia” (Drucker, 2011: 120).
Cechy osobowe, umiejętności, wiedza i aksjologiczne odniesienia członków zarządu organizacji decydują o stopniu bycia tej organizacji podmiotem
sprawczym posiadającym „zdolność sprawowania pewnej kontroli nad stosunkami społecznymi, w które jest uwikłany, co z kolei przynajmniej w pewnym
stopniu implikuje zdolność przekształcania i kreowania tych interakcji” (Laska,
2017: 138). Organizacja pozarządowa może wchodzić w interakcje z wielką
liczbą aktorów, jak np. ośrodkami rządowymi i samorządowymi zajmującymi
się alokacją środków finansowych, instytucjami działającymi w celu osiągnięcia zysku, środkami masowego przekazu, innymi stowarzyszeniami, instytucjami sztuki, kultury, edukacji, osobami prywatnymi, etc. Skuteczne zarządzanie
tymi relacjami wynika z wiedzy o zasadach, normach i regułach nimi kierujących. Działanie sprawcze jest efektem kontroli aktora nad złożoną, emergentną całością różnorodnych interakcji, co umożliwia reinterpretację przyjętych
schematów, czy mobilizację różnych zasobów (finansowych, ludzkich, twórczych, poznawczych, etc.). Wiedza o mechanizmach funkcjonowania interakcji w trzecim sektorze pochodzi z takiej dziedziny jak zarządzanie w biznesie,
której możne zawdzięczać zestaw narzędzi sprawdzających się w zarządzaniu
różnego rodzaju organizacjami (Kotler, Levy, 1969: 35).
Działające na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową organizacje pozarządowe świadczą szeroki zakres usług. Stanowią one wartości, które organizacja produkuje, oferuje, promuje i dostarcza do swych klientów.
W taki sposób również funkcjonują podmioty tworzące drugi sektor składający
się z przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą. Kierowanie się
zasadami marketingu w zarządzaniu organizacją pozarządową nie sprowadza
się do zatrudniania specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
tworzących „szkielet organizacji” (Sargeant, 1999: 24). Marketing w ujęciu
filozofii zarządzania organizacją polega na analizie, planowaniu, realizacji
i monitorowaniu programów, które są starannie przygotowywane i mają na
celu - ogólnie rzecz ujmując - poprawę jakości życia osób niewidomych i słabowidzących. „Programy te powinny umożliwiać dobrowolną wymianę dóbr
pomiędzy grupami docelowymi” (Kotler, Fox, 1985: 7).
Ukierunkowane, świadome i racjonalne działania każdego członka organizacji zwiększają stopień podmiotowości całej instytucji. Kluczowe jest
tworzenie takiej struktury organizacji i takich zasad jej funkcjonowania, aby
pracownicy mogli wyzwolić własny potencjał i się rozwijać. Wojciech Daniecki definiuje podmiotowość w organizacji jako osiągnięcie przez człowieka
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takiego stanu stosunków, w którym w ważnych dla niego obszarach wpływa
on realnie na sytuację własną i otoczenie w takim stopniu i zakresie, które go
satysfakcjonują i które liczą się obiektywnie w układzie wpływów realizowanych przez innych członków organizacji (Daniecki, 1998). O skuteczności
organizacji decydują nie tylko cechy osobowe lidera i jego umiejętności, ale
również wiedza, doświadczenia i chęć przykładania się do wspólnego sukcesu
wszystkich członków organizacji. W czasach przepływu ogromu informacji
oraz rzeczywistości zmuszającej do szybkiego i roztropnego reagowania szczególnie ważne znaczenie nabierają struktura organizacyjna i kanały komunikacji pomiędzy współpracownikami. Struktura organizacji może być silnie
spłaszczona i obejmować znacznie mniej poziomów, albowiem „każdy szczebel kierowniczy pełni funkcję przekaźnika, a w przepływie informacji każdy
przekaźnik zmniejsza treść o połowę i dwukrotnie zwiększa poziom szumów”
(Drucker, 2001: 25). W celu zwiększenia wydajności organizacji pracownicy muszą rozumieć cele swych działań, czyli całą ścieżkę od stanu zastanego
do stanu docelowego, oraz brać na siebie odpowiedzialność za podejmowane
działania. Odpowiedzialność za przedsięwzięte czyny i dokonywane wybory jest zdaniem Sotwin nierozłącznie związana z subiektywnym poczuciem
podmiotowości. Oprócz poczucia podmiotowości zaangażowanie w sprawy
organizacji zależy również od niespecyficznych cech osobowościowych aktorów, takich jak poczucie kompetencji, asertywność, niski poziom uległości
autorytarnej, przekonanie o swojej skuteczności w działaniu oraz poczucie
odpowiedzialności za losy zakładu, czy współpracowników (Daniecki, 1983).
Poczucie odpowiedzialności i sprawczości każdego z członków organizacji
przekłada się na podmiotowość całej instytucji.
Organizacja pozarządowa osób
z niepełnosprawnością wzrokową
jako podmiot polityki
„Politykę definiuje się na różne sposoby: jako sprawowanie władzy, podejmowanie wspólnych decyzji, alokację ograniczonych zasobów, źródło podstępów, oszustw i manipulacji itd.” (Heywood, 2006: 6). Od lat badacze spierają się co do treści polityki i próbują ustalić, czy polityka uprawiana jest we
wszystkich kontekstach społecznych i instytucjonalnych, czy też tylko w określonych. Dążąc do jak najszerszej definicji, Andrew Heywood (2006: 4) proponuje rozumieć politykę jako „formą aktywności ludzkiej, której celem jest
tworzenie, zachowanie oraz poprawa ogólnych zasad życia”. Z kolei zgodnie
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z perspektywą Artura Laski politykę należy rozumować jako układ interakcji
społecznych, z reguły przyjmujących postać władczą (Laska, 2017: 82). Istota
tych interakcji społecznych sprowadza się do „kreacji, ochrony, dystrybucji
dóbr publicznych i zasobów wspólnych” (Pałecki, 2002: 204-205). W obu definicjach podkreśla się czynnik społeczny oraz dążenie człowieka do budowania świata na zasadach sprawiedliwości, do budowania warunków, w których
wszyscy ludzie mieliby jak najwięcej możliwości do zaspokajania własnych
potrzeb. Polityczność jest koniecznością, czyli nieredukowalnym elementem
ludzkiej egzystencji. Dlatego polityka jako sfera aktywności człowieka wpisana
jest w międzyludzkie interakcje.
W powyższym ujęciu polityki kluczowe znaczenie mają kategorie dóbr
publicznych i zasobów wspólnych. Z definicji dobro publiczne jest dostępne nie tylko członkom określonej grupy, ale i osobom spoza niej. Oznacza
to, że jeśli w ogóle mają być dostępne, to dla wszystkich. Istotną cechą dóbr
publicznych jest to, że nie ma możliwości wyłączenia ich z konsumpcji oraz
jednocześnie nie są w konsumpcji konkurencyjne. Pierwszy warunek oznacza,
że dostawca dobra nie może legalnie zapobiec używaniu dobra przez innych.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której dobro publiczne może „być wyłączone
z konsumpcji w efekcie decyzji politycznej” (Laska, 2017: 98). Drugi warunek
oznacza, że konsumpcja dobra przez jedną osobę nie pozbawia innych osób
możliwości konsumpcji tego samego dobra, czyli bez żadnych konsekwencji
dobro może być konsumowane przez wiele osób jednocześnie (Holcombe,
1997: 1-2). Większość podstawowych usług, które współcześnie zapewnia państwo, to dobra publiczne. Natomiast dobra wspólne stanowią pewien ograniczony zasób, charakteryzujący się tym, że konsumpcja dobra przez jedną osobę/grupę ogranicza w tym względzie możliwości innych. „Ten ogólny termin
określa różnego rodzaju zasoby, posiadane i używane wspólnie przez rozmaite
grupy ludzi” (Jakubowski, 2005:159-161). Potencjalne problemy związane
z użytkowaniem, zarządzaniem i zapewnieniem trwałości dóbr wspólnej puli
(common-pool resources) mogą być spowodowane przez pewne cechy ludzkiego zachowania (np. współzawodnictwo, czy nadmierne używanie w korzystaniu z zasobów) (Hess, Ostrom, 2007: 5). W takiej sytuacji konieczna staje się
polityczna regulacja korzystania z nich (Hardin, 1992: 91-105).
Dobra publiczne i zasoby wspólne stanowią jedyny system, z którego
mają prawo korzystać wszyscy uczestnicy związku politycznego określanego
mianem państwa. Państwo w tym systemie pełni funkcję regulacyjną. Warto
jednak wspomnieć, „że państwowa w tym zakresie skuteczność podlega aktualnie zdecydowanej krytyce” (laska, 2017: 102). Elinor Ostrom np. udowadnia,
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że to mniejsze wspólnoty są efektywniejsze w zarządzaniu takimi dobrami
(Grzybek, 2012: 104-112).
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej „Rzeczpospolita Polska
jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli” (Konstytucja, art. 1). To implikuje, że osoby z niepełnosprawnością wzrokową mogą na zasadach równości z
innymi korzystać ze wszystkich dóbr publicznych, które są dostępne. Przecież
konstytutywnymi cechami dóbr publicznych jest „brak wyłączenia (niewykluczalność)” oraz „dostępność (nieodmawialność) (Laska, 2017: 99). Publiczny transport zbiorowy, szeroko rozumiane bezpieczeństwo, system edukacji
i szkolnictwa wyższego, rynek pracy, usługi medyczne, rehabilitacja, kultura
i jej zinstytucjonalizowane formy (muzea, teatry, kina) itd. Te dobra publiczne i zasoby wspólne są ogólnodostępne, ale osoby niewidome i słabowidzące
mają do czynienia z barierami uniemożliwiającymi im konsumpcję tych dóbr
i zasobów. Bezpieczeństwo przy samodzielnym poruszaniu się w przestrzeni
publicznej i przy korzystaniu z środków transportu publicznego, dostęp do
opieki medycznej i nowoczesnej rehabilitacji, dostęp do nowoczesnych środków przywracania sprawności (specjalistycznych, wspomagających urządzeń,
aplikacji i oprogramowania) to również są dobra publiczne, których ludzie
z niepełnosprawnością wzrokową potrzebują. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem antydyskryminacyjnym oraz z przyjętymi dokumentami międzynarodowymi w tym zakresie państwo polskie jest zobowiązane do zapewnienia dostępu do dóbr publicznych i zasobów wspólnych osobom niewidomym
i słabowidzącym. Organizacje pozarządowe działające na rzecz tej grupy
społecznej wcielają się w rolę państwa i przyczyniają się do realizacji założeń
polityki publicznej wobec osób z niepełnosprawnościami. Można przyjąć, że
działalność organizacji pozarządowych ma na celu im zapewnienie dostępu do
dóbr publicznych i zasobów wspólnych.
Według Sotwin kategoria podmiotowości, która zapożyczona została
z psychologii, w takiej dziedzinie działalności ludzkiej jak polityka traktowana jest jako „specyficzna klasa podmiotowości w ogóle” (Sotwin, 2003: 10).
Badaczka wskazuje również na fakt, że w sferze politycznej emanacją dwóch
rodzajów podmiotowości - zewnętrznej i wewnętrznej - zdają się być pragmatyzm i pryncypializm. Wyjaśnia ona, że „dla pragmatyzmu charakterystyczna jest postawa wpływu na otaczającą rzeczywistość, a dla pryncypializmu samostanowienie przez dochowanie wierności uznawanym wartościom”
(Sotwin, 2003: 48). W kontekście działalności organizacji pozarządowych
podmiotowość polityczną można zdefiniować jako ukierunkowane, świadome, toteliczne i racjonalne działania, których głównym celem jest zapewnienie
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dostępu osobom z niepełnosprawnością wzrokową do dóbr publicznych i zasobów wspólnych. Działanie takie mają zróżnicowany charakter. Dlatego można
mówić o różnych formach przejawienia się podmiotowości. W takim sensie
organizacje pozarządowe występują jako podmioty polityki, albowiem odpowiedzialnie i świadomie biorą udział w kreowaniu, dystrybucji i ochronie dóbr
publicznych i zasobów wspólnych.
Wybrane organizacje pozarządowe
W 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych (KPON). KPON stanowi jeden z kluczowych dokumentów o charakterze ponadnarodowym mającym na celu tworzenie warunków
do samodzielnego życia osób z niepełnosprawnościami oraz poprawę jakości
ich życia. Zgodnie z KPON państwo jest zobowiązane m.in. do zapewnienia dostępu do takich dóbr publicznych i zasobów wspólnych, jak materiały
w dziedzinie kultury, programy telewizyjne, filmy, teatr i innego rodzaju działalność kulturalna oraz miejsca działalności kulturalnej lub usługi z nią związane (KPON, art. 30). KPON nakłada na państwo obowiązek realizacji „prawa
do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii, w tym wolności poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów, na zasadzie
równości z innymi osobami i poprzez wszelkie formy komunikacji” (KPON,
art. 21). Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niewidomych i słabowidzących poprzez realizację licznych projektów przyczyniają się do wdrażanie w życie wyżej wymienionych założeń KPON.
Przykładem organizacji pozarządowej działającej na rzecz zapewniania
dostępu do informacji jest Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „DE FACTO”. Stowarzyszenie ustanowiono w dniu 7 września 2006 roku. Głównym celem stowarzyszenia jest rehabilitacja zarówno
społeczna, jak i zawodowa osób niepełnosprawnych (statut stowarzyszenia).
W brzmieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rehabilitacja zawodowa polega na ułatwieniu „osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania
odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa
pracy” (ustawa o rehabilitacji, art. 8, ust. 1). Stowarzyszenie „DE FACTO”
zajmuje się prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej, realizuje doradztwo
zawodowe, współpracuje z władzami lokalnymi na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób niewidomych i słabowidzących. Stowarzyszenie kładzie
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nacisk na „pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób” z niepełnosprawnością wzrokową na drodze do zatrudnienia (statut stowarzyszenia).
„Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym” (ustawa o rehabilitacji, art. 9,
ust. 1). m.in. poprzez upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji, dóbr
kultury i sztuki oraz zapewnianie dostępu do nowoczesnych technologii.
W taki sposób stowarzyszenie przyczynia się do likwidacji barier „technicznych w komunikowaniu się i dostępie do informacji” (ustawa o rehabilitacji,
art. 9, ust. 2).
Ze względu na ilość realizowanych przez stowarzyszenie od 2006 roku
projektów wymienionych zostanie tylko kilka, które trwają albo które zostały ukończone w 2020 roku. Stowarzyszenie regularnie prowadzi Festiwal
Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych w Płocku; w 2019 roku odbyła się
9. edycja wydarzenia. Projekt „Pomniki Historii - 100 audiodeskrypcji na
100-lecie Niepodległości”, projekt „Królowe, czyli historia Polski po kądzieli”, projekt „Opera dostępna dla osób niewidomych”. Kluczową rolę w tych
projektach odgrywa technika audiodeskrypcji, która pozwala przezwyciężyć
niepełnosprawność wzrokową i doświadczyć to, co wcześniej było poza zasięgiem percepcji. Audiodeskrypcja to technika, która dzięki dodaniu słownego
opisu, umożliwia osobom niewidomym przeżywanie wszelkiego rodzaju sztuki, odbiór twórczości filmowej i teatralnej, uczestniczenie w wystawach malarstwa, fotografii, czy wydarzeniach sportowych (Fundacja KATARYNKA).
Dzięki stowarzyszeniu we współpracy z Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - Dział Zbiorów dla Niewidomych utworzono wspólnie
Krajowy Zasób Cyfrowych Filmów z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych. To umożliwia osobie niewidomej oglądanie filmu w Internecie albo
zamówienie płyty z wybranym filmem. Inny projekt, który warto wymienić,
ma tytuł „Niewidzialna Galeria Sztuki”. W pełni wirtualna, łatwa w dostępie
i ogólnodostępna Niewidzialna Galeria znajduje się na stronie stowarzyszenia.
Osoby niewidome przeczytać mogą audiodeskrypcję ponad 550 największych
dzieł sztuki polskiej i światowej z dziedziny malarstwa, architektury i rzeźby,
reprezentujących 5 okresów w sztuce oraz ponad 50 kierunków artystycznych.
Jedną z doniosłych form rehabilitacji społecznej, którą oferuje stowarzyszenie „De Facto”, jest prowadzenie internetowego serwisu z prasą dla osób
niewidomych i słabowidzących, dzięki temu, iż ,,dzisiaj rynek obdarza osoby z wadami wzroku wielofunkcyjnymi narzędziami sprzyjającymi wykształceniu mechanizmów kompensacyjnych, które zastąpiłyby utracone funkcje
organizmu” (Tikhonov. 2018: 75). Programy udźwiękawiające pozwalają
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czytać teksty za pomocą syntezatorów mowy; urządzenia brajlowskie (monitory, drukarki, notatniki) dają możliwość odbioru tekstów „wyświetlanych”
albo wydrukowanych w alfabecie Brajla. Jednak często niewidomy użytkownik napotyka na problem, gdy potrzebuje sięgnąć po czasopisma albo gazety
z otwartego rynku prasowego. Zazwyczaj strony internetowe mediów są przepełnione informacjami graficznymi, reklamą i innymi środkami multimedialnymi, które czasami wręcz uniemożliwiają korzystanie z tych źródeł za pomocą
technologii adaptacyjnych. Aby osoba niewidoma mogła łatwo zaznajomić się
z najbardziej czytanymi mediami w Polsce stowarzyszenie „De Facto” prowadzi E-Kiosk z prasą. Przekształcenie czasopism i gazet na formę „zrozumiałą”
dla programów udźwiękawiających umożliwia osobom niewidomym samodzielny dostęp do światu mediów. Artykuły, które są umieszczone w kilkunastu „ramkach”, na wielu stronach i warstwach, są przekształcane na jeden
ciągły tekst w cyfrowym pliku tekstowym. W czasie adaptacji usuwane są elementy graficzne, aby w miejsce ważnych ilustracji zamieścić ich tekstowe opisy. Użytkownicy zarejestrowani na stronie stowarzyszenia mogą nieodpłatnie
czytać różne dzienniki (gazety ze wszystkich województw), tygodniki (Polityka, Wprost, Newsweek Polska, Przegląd Sportowy, Przewodnik Katolicki,
Do Rzeczy, Sieci), dwutygodniki oraz miesięczniki, w których można znaleźć
artykuły związane z różnymi dziedzinami działalności człowieka.
Innym przykładem organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w zakresie zapewnienia dostępu do dóbr kultury
i informacji jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA.
Fundacja ustanowiona została w dniu 22 stycznia 2010 roku. Działalnością
statutową fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi życia kulturalnego oraz dostosowywanie szeroko pojętych dóbr kultury do
potrzeb osób niewidomych i niedowidzących (statut fundacji). Celem fundacji jest zapewnienie dostępu do materialnych dóbr kultury, dostępu do sztuki
i wszelkich przejawów artystycznej myśli twórczej. Fundacja KATARYNKA
wraz z fundacją Audiodeskrypcja i Siódmy Zmysł jest jednym z prekursorów
rozwoju audiodeskrypcji w Polsce. Od 1 listopada 2014 roku fundacja prowadzi pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie portali z filmami dostępnych dla osób niewidomych i niesłyszących. Portal filmowy dla niewidomych
i niesłyszących adapter.pl umożliwia oglądanie filmów z audiodeskrypcją i napisami dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową. Projekt prężnie
się rozwija, a zbiór dostępnych filmów stale się wzbogaca nowymi tytułami.
Fundacja KATARYNKA regularnie organizuje pokazy filmów, które cieszą
się popularnością wśród osób z niepełnosprawnością wzrokową, członków ich
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rodzin i przyjaciół, umożliwia to bowiem wspólne spędzanie czasu i utrwala
więzi międzyludzkie, co działa na rzecz integracji. Fundacja również aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami, które wykazują chęć dostosowania
swych usług do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.
Podobną działalność prowadzą Fundacja „Kultura bez barier”, ustanowiona 29 września 2004 r. i Fundacja „Siódmy Zmysł”, założona 31 stycznia
2011 roku. Fundacja „Szansa dla Niewidomych”, ustanowiona 10 stycznia
1992 roku, zgodnie ze statutem ma następujące cele: tworzenie równych szans
życiowych dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez rehabilitację zawodową i adaptację społeczną, działalność charytatywną, upowszechnianie
wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy osobom
niewidomym i słabowidzącym, promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa, promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury, sztuki, kultury fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki wśród osób niewidomych i słabowidzących, działalność na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i popularyzowanie
wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej osób
niewidomych, reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i słabowidzących. Ponadto organizuje profesjonalne szkolenia i warsztaty dla niewidomych i słabowidzących, dla członków ich rodzin i pracowników instytucji
działających na ich rzecz. Fundacja posiada tyflopunkty na terenie 16 województw (z gr. typhlos - niewidomy), które pełnią funkcję punktów konsultacyjnych, udzielając porad dotyczących doboru sprzętu rehabilitacyjnego
i uzyskania dotacji, wyboru odpowiedniej szkoły albo miejsca pracy oraz prowadząc szkolenia rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Fundacja regularnie organizuje międzynarodową konferencję „Reha for the
Blind in Poland”, która jest jednym z największych wydarzeń takiego rodzaju na świecie, w której uczestniczy kilka tysięcy osób z różnych krajów. Ponadto fundacja realizuje wiele projektów mających na celu usamodzielnienie
osób z niepełnosprawnością wzrokową. Organizacja specjalizuje się również
w wydawnictwach skierowanych do niewidomych i słabowidzących (miesięcznik w wersji czarno drukowanej, brajlowskiej i elektronicznej „Help. Jesteśmy razem”, przewodniki, podręczniki, książki kulinarne itp.) oraz prowadzi sklep specjalistycznego sprzętu wspomagającego „Altix”. Fundacją dzięki
udziałowi w różnych programach finansowanych przez instytucje państwowe
(np. Aktywny samorząd) umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym
korzystanie z udźwiękowionych i ubrajlowionych urządzeń oraz programów
udźwiękawiających.
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Wśród organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową warto wymienić także te, których głównym celem jest
promowanie sportu, kultury fizycznej wśród niewidomych i słabowidzących
oraz realizacja wydarzeń sportowo-edukacyjnych dla takich osób. Jak np. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” powstałe w 1991 roku, fundacja „Zobaczyć Morze imienia
Tomka Opoki”, czy też fundacja „Niewidomi na tandemach”.
Przykładów organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością można mnożyć. Kluczową cechą ich działalności jest fakt,
że organizacja ta powstaje w określonej przestrzeni praktyczno-aksjologicznej
w celu pełnienia określonych funkcji prowadząc działania praktyczne na rzecz
społeczności niewidzącej. Jednakże jej siłą napędową są wartości, jak np. korzystanie z dóbr publicznych na zasadach równości z innymi, dostęp do ogólnodostępnych rozwiązań instytucjonalno-prawnych, medycznych i technicznych,
wolność wypowiadania się, dostęp do informacji. Zarządy tych organizacji
rozumieją miejsce i rolę własnego stowarzyszenie albo fundacji w strukturach
społeczno-politycznych. Swoje cele bowiem wyznaczają na podstawie analizy
sytuacji i informacji zwrotnych, tym samym przekształcając zastany stan rzeczy
i dążąc do stanu docelowego. Takie działania świadczą o tym, że organizacja
posiada podmiotowość (zgodnie np. z Tomaszewskim). Natomiast celem takich organizacji jest zapewniania dostępu do różnych dóbr publicznych i zasobów wspólnych, w tym również dystrybucja wyprodukowanych dóbr publicznych. Dlatego też organizacje te są podmiotami szeroko rozumianej polityki.
Podsumowanie
Zaburzenia istotnego kanału sensorycznego, którym jest wzrok, powodują niepełnosprawność funkcjonalną i mogą powodować niepełnosprawność
społeczną. Niepełnosprawność wzrokowa stanowi zagrożenie jakości życia
człowieka. Brak możliwości postrzegania świata za pomocą zmysłu wzroku
może w mniejszym bądź większym stopniu ograniczać konsumpcję ogólnodostępnych dóbr publicznych i zasobów wspólnych. Zadaniem państwa jest
zapewnienie dostępu do nich osobom niewidomym i słabowidzącym. Organizacje pozarządowe działające na rzecz tej grupy społecznej wcielają się w ról
państwa i przyczyniają się do kreowania i dystrybucji takich dóbr. W taki sposób przejawia się podmiotowość polityczna tych organizacji.
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POLITICAL SUBJECTITY
OF POLISH NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
ACTING FOR PERSONS WITH VISUAL DISABILITY

Summery: Sight is a key sensory channel for every human being. Visual impairments can jeopardize quality of life and trigger functional
disability and social handicap defined as exclusion or discrimination.
According to The Constitution of Poland and the UN Convention
on the Rights of Persons with Disabilities signed by Poland people
with disabilities have a right to consume public goods alongside common-pool resources on an equal basis with other citizens. The aim of
this article is to define political agency (subjectivity) from the point
of view of non-governmental organizations (disabled people’s organizations) that support blind and low-vision persons and ensure access
for them to public goods and common-pool resources. In this context
political agency can have different forms. In this article activities of
selected non-governmental organizations is shown.
Keywords: Political agency, disability, non-governmental organizations.
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PROBLEMATYKA
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
W WYMIARZE EKONOMICZNYM
– WYBRANE ASPEKTY

Streszczenie: Współczesna gospodarka to przede wszystkim silna gospodarka. Silne powiązania pomiędzy państwami powodują, że państwo
staje przed nowymi wyzwaniami związanymi z zachowaniem swojego
bezpieczeństwa ekonomicznego. Bezpieczeństwo finansowe, obok bezpieczeństwa energetycznego jest głównym składnikiem bezpieczeństwa
ekonomicznego. Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie złożonej problematyki bezpieczeństwa państwa poprzez wskazanie wybranych determinant mających wpływ na to bezpieczeństwo w wymiarze
ekonomicznym. W niniejszym rozdziale zaprezentowano współczesne
podejście do tej problematyki. Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa
państwa został scharakteryzowany poprzez podatek od towarów i usług,
ceny transferowe, obligacje skarbowe, konkurencję podatkową pomiędzy państwami a także cienką kapitalizacje przedsiębiorstw. Do zaprezentowania problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego państwa wykorzystano metodę analizy oraz syntezy. Przydatnym z punktu widzenia
rozpatrywanych finansowych aspektów bezpieczeństwa ekonomicznego
państwa było wykorzystanie współczynnika korelacji Pearsona. W końcowej części pracy zastosowano metodę wnioskowania.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, gospodarka,
podatki.
Nr Orcid: 0000-0003-3752-1208.

1 Doktor, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej.
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Wstęp
Państwo jak każdy podmiot gospodarczy, do prawidłowego funkcjonowania i realizowania swoich celów musi posiadać odpowiednie siły i środki. Podmiot państwa w katalogu rodzajów podmiotów gospodarczych jest
podmiotem wyjątkowym, ponieważ – w przeciwieństwie do innych grup nie
jest nastawiony na konsumpcję czy osiąganie zysku, ale jego cele są celami
pośrednio innych podmiotów funkcjonujących w tejże gospodarce narodowej – czyli państwie. W ujęciu ogólnym, państwo jest strukturą organizacyjną,
grupą ludzi zajmującą określone terytorium z własną kulturą oraz suwerenną
i niepodległą władzą2. W wymiarze ekonomicznym zaś, państwo oznacza ogół
zasobów: ludzkich, kapitałowych i rzeczowych. W tych zasobach znajdują się
ludzie, majątek w postaci kapitału, nieruchomości i ruchomości oraz wszystko
to, co znajduje się w ziemi na jego terytorium. Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa państwa ma istotne znaczenie, ponieważ decyduje o pozycji państwa
w międzynarodowej hierarchii. Siła gospodarcza państwa, która w dzisiejszych
czasach jest równie ważna co potencjał militarny i polityczny (a może ważniejsza?) jest ściśle powiązana z jego potencjałem gospodarczym. Bezpieczeństwo
finansowe, obok bezpieczeństwa energetycznego jest głównym składnikiem
bezpieczeństwa ekonomicznego. Termin bezpieczeństwo w ujęciu ogólnym
oznacza stan, który zapewnia funkcjonowanie państwa bez zakłóceń3. Dzięki
zapewnionym uwarunkowaniom wewnętrznym i zewnętrznym – politycznym, militarnym i – co jest przedmiotem rozważań w niniejszym rozdziale – uwarunkowaniom ekonomicznym państwo może w sposób bezpieczny
realizować swoje cele.
Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie złożonej problematyki bezpieczeństwa państwa poprzez wskazanie wybranych determinant takich
jak: podatek od towarów i usług, ceny transferowe, obligacje skarbowe, konkurencja podatkowa pomiędzy państwami oraz cienka kapitalizacja przedsiębiorstw, które mają wpływ na to bezpieczeństwo w wymiarze ekonomicznym.

2 Słownik języka polskiego PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/panstwo;3953945.html,
(dostęp 10.05.2020)
3 A. Czupryński, Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym [w:] Bezpieczeństwo. Teoria – Badania –
Praktyka, red. A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów
2015, s. 14.
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Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa państwa
Istotą funkcjonowania państwa w wymiarze ekonomicznym jest zapewnienie innym podmiotom funkcjonującym na terytorium danego państwa
(w gospodarce narodowej) stabilnego i zrównoważonego rozwoju. Ekonomicznie, rolą państwa jest bycie pierwszą i najsilniejszą linią obrony przed zjawiskami (wymiaru politycznego, ekonomicznego i też militarnego) mającymi
szkodliwy wpływ na gospodarkę. Lata XXI wieku z kryzysem gospodarczym
w pierwszej dekadzie, a zwłaszcza obecna sytuacja gospodarcza pokazuje, że
koncepcja państwa jako „zderzaka gospodarczego” na złe czasy wpisała się na
stałe w rzeczywistość gospodarczą. Państwo, żeby mogło skutecznie pełnić rolę
„zderzaka gospodarczego” potrzebuje „paliwa” w postaci zasobów finansowych.
Głównym źródłem tych zasobów są daniny od podmiotów funkcjonujących
w gospodarce narodowej. Rolą państwa jest kreować w taki sposób politykę finansową (fiskalną, monetarną, pieniężną), aby nie hamować rozwoju
podmiotów gospodarczych jednocześnie gromadząc zasoby do ich ochrony
i stymulacji.
Zmieniająca się gospodarka, wpływ globalizacji a także inne obszary otoczenia państwa powodują pojawianie się nowych szans oraz zagrożeń przed
państwem. Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa państwa determinują między innymi następujące zjawiska:
− podatek od towarów i usług;
− ceny transferowe;
− obligacje skarbowe;
− konkurencja podatkowa pomiędzy państwami;
− cienka kapitalizacja.
Jak wspomniano we wstępie, bezpieczeństwo ekonomiczne państwa składa się bezpieczeństwa finansowego i energetycznego. Omawiane, wybrane determinanty należą do komponentu finansowego. Należy jednak podkreślić, że
bezpieczeństwo finansowe jest ściśle powiązane z bezpieczeństwem energetycznym. Wzmocnienie jednego obszaru bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
powoduje wzmocnienie (lub stwarza do tego warunki) drugiego elementu.
Do zaprezentowania problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego państwa wykorzystano metodę analizy oraz syntezy. Przydatnym z punktu widzenia rozpatrywanych finansowych aspektów bezpieczeństwa ekonomicznego
państwa było wykorzystanie współczynnika korelacji Pearsona. W końcowej
części pracy zastosowano metodę wnioskowania.
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Podatek od towarów
i usług a bezpieczeństwo finansowe państwa
Podstawową funkcją podatku od towarów i usług jest funkcja fiskalna,
ukierunkowana na zapewnienie budżetowi stałych wpływów umożliwiających
realizację zadań państwa. O wysokiej dochodowości podatku od towarów
i usług decyduje kilka czynników, które w połączeniu przesądzają o pierwszym miejscu tego podatku w systemie wpływów podatkowych4. Poniższa tabela pokazuje znaczenie podatku od towarów i usług w budżecie Polski.
Tabela 1. Udział podatku od towarów i usług w dochodach Polski w latach 20162020.
Roczny wpływ VAT w tyś. zł

Udział VAT w budżecie

2016

128 683 000,00

41%

2017

143 000 000,00

44%

2018

166 000 000,00

47%

2019

179 600 000,00

46%

2020

196 500 000,00

45%

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. - podpisana przez
Prezydenta RP 3 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 278), Ustawa budżetowa
na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 roku - podpisana przez Prezydenta RP 13
stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108), Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia
11 stycznia 2018 roku - podpisana przez Prezydenta RP 29 stycznia 2018 r. (Dz.
U. z 2018 r. poz. 291), Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019
roku - podpisana przez Prezydenta RP 30 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
198), Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku - podpisana przez
Prezydenta RP 30 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 571).

W przedstawionym w tabeli 1 okresie czasu podatek od towarów i usług
stanowił średnio 45% w dochodach budżetowych ogółem. Główną przyczyną
znacznej wydajności fiskalnej podatku jest określenie w sposób szeroki zakresu
przedmiotowego i podmiotowego tego instrumentu. Obciążone podatkiem
od towarów i usług - poza wyjątkami wskazanymi w Ustawie o podatku od towarów i usług5 są wszystkie towary i usługi, a faktycznym podatnikiem, z uwagi
4 Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku - podpisana przez Prezydenta
RP 30 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 571).
5 Ustawa z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535).
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na cechę przerzucalności, powodującą obciążenie konsumenta ostatecznego,
jest każdy, kto dokonuje nabycia dóbr lub usług na cele niezwiązane
z działalnością gospodarczą. W praktyce więc ciężar podatku od towarów
i usług ponoszony jest przez wszystkie jednostki dokonujące nabyć jakichkolwiek
produktów czy usług z zamiarem ich ostatecznej konsumpcji. Znaczny wpływ
na wysokość dochodów z tytułu podatku od towarów i usług ma stosunkowo
wysoka - w porównaniu z innymi podatkami - stawka. W podatku od towarów
i usług została ona ukształtowana na poziomie 23% (stawka podstawowa),
co przewyższa wysokość większości stawek podatkowych obowiązujących
w poszczególnych podatkach funkcjonujących w polskiej przestrzeni prawnej.
Tytułem przykładu, najwyższa stawka zryczałtowanego podatku od dochodu
osób fizycznych określona jest na poziomie 20%6. Nawet najwyższa stawka
nie przekracza więc poziomu podstawowej stawki podatku od towarów i usług.
Dodatkowo z uwagi na zjawisko tzw. znieczulenia podatkowego, podniesienie
stawek podatku od towarów i usług jest mniej zauważalne i przez to łatwiejsze
niż podniesienie stawek w podatkach dochodowych. Fakt ten powoduje, iż
podatek od towarów i usług może być swoistego rodzaju instrumentem szybkiego reagowania na zwiększające się potrzeby budżetu na środki finansowe
i w sytuacjach kryzysowych podniesienie stawek zapewni bezzwłoczny wpływ
dodatkowych środków potrzebnych na pokrycie wydatków publicznych. Rozliczanie podatku od towarów i usług w systemie miesięcznym sprawia, iż skutki zwiększenia wymiaru opodatkowania są dla budżetu odczuwalne natychmiastowo. Niewątpliwie ten instrument finansowy stanowi ważny element
systemu bezpieczeństwa finansowego państwa. Jak każdy mechanizm również
i ten jest narażony na zakłócenia. W przypadku podatku od towarów i usług
zakłócenia wynikają z unikania płacenia podatku (tzw. dziura VAT). Poniższy
rysunek przedstawia omawianą problematykę.

6 Ustawa z dnia 20 listopada 1998r.ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 Nr 144 poz. 930).
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Wykres 1. Luka VAT w Polsce w latach 2013-2018.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Study and Reports on the VAT Gap in the
EU-28 Member States: 2019 Final Report, Center for Social and Economic Research,
Institute for Advanced Studies, Warszawa 2019, s.43.

Przytoczone dane zebrane przez CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) wskazują na silny trend spadkowy luki VAT w polskiej gospodarce, co wiąże się ze zwiększonymi wpływami do budżetu. Działania podjęte
w celu zmniejszenia niezapłaconego, należnego podatku VAT bez wątpienia
są elementem zwiększającym bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Należy
jednak pamiętać, że problematyka luki podatkowej i sposobów walki z nią
musi być prowadzona w sposób ciągły. Zmieniające się otoczenie gospodarcze
(a także pomysłowość oszustów) powoduje, że każde rozwiązanie prawno-podatkowe z biegiem czasu traci swoją skuteczność.
Ceny transferowe w obrocie gospodarczym
Globalizacja oraz powstawanie nowych kanałów dystrybucji powoduje,
że konkurencję na rynku międzynarodowym rozpoczynają coraz to mniejsze
podmioty. Jednym z elementów wzmacniania swojej pozycji rynkowej jest
optymalizacja podatkowa, polegająca na działaniach nakierowanych na maksymalne zmniejszenie daniny na rzecz państwa w którym przedsiębiorstwo
funkcjonuje – lub – poszukiwanie takiego sposobu, aby zobowiązania podatkowego nie było wcale7. Ceny transferowe są ważnym elementem systemu
7 J. Jankowski, Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych. Dopuszczalność i prawne
granice, CH Beck, Warszawa 2019, s. 1-44.
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podatkowego każdego państwa. Ich wysokość oraz regulacje prawne w tym
obszarze znacząco wpływają na wysokość dochodów podatkowych kraju.
W polskim systemie prawnym zagadnienie cen transferowych pojawiło się
w roku 1999 w związku z przystąpieniem Polski do OECD. Cena transferowa definiowana jest jako cena towarów, usług, wartości niematerialnych
i prawnych oraz honorariów stosowanych w transakcjach między podmiotami
powiązanymi i różniących się od cen wynegocjowanych na wolnym rynku,
zawartych w warunkach porównywalnych przez podmioty nie będące podmiotami powiązanymi8. Warto dodać, ze ceny te są efektem decyzji wewnętrznych korporacji a nie układu sił rynkowych. Pojęcie ceny transferowej zostało
również zdefiniowane w ordynacji podatkowej. Zgodnie z ustawą, cena transakcyjna to cena przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku
dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych
oraz podatku od towarów i usług9. Mechanizm cen transferowych powoduje
przerzucanie dochodu (poprzez koszty) na inne podmioty, często podmioty
zagraniczne, funkcjonujące w bardziej „przyjaznych” systemach podatkowych.
W ten sposób gospodarka, w której przychód przedsiębiorstwa został wytworzony zaniża swoje dochody, które będą przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym. Dla jaśniejszego wyjaśnienia działania cen transferowych
i ich znaczenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju przygotowano poniższy przykład.
Przykład 1. Funkcjonowanie cen transferowych w obrocie gospodarczym.
Spółki A i C są podmiotami niepowiązanymi z siedzibą w Polsce. Spółka A sprzedaje spółce C produkty o wartości netto 16.000 zł. Koszty wytworzenia produktów
przez spółkę A wyniosły 8.000 zł. Dochód spółki A wyniesie zatem 8.000 zł (16.000
- 8.000), zaś uiszczony podatek 1.520 zł (8.000 x 0,19). W celu zredukowania wielkości obciążenia podatkowego, spółka A tworzy jednostkę zależną B, której siedziba
zlokalizowana zostaje w specjalnej strefie ekonomicznej. Spółka A sprzedaje spółce
B produkty o wartości netto 10.000 zł. Przy kosztach wytworzenia 8.000 zł, dochód
spółki A wyniesie 2.000 zł, zaś podatek 380 zł (2.000 x 0,19). Spółka B odsprzedaje
produkty spółce C za 16.000 zł. Spółka B osiąga nieopodatkowany dochód w wysokości 6.000 zł (16.000 - 10.000). W efekcie obciążenie podatkowe grupy kapitałowej,
w skład której wchodzą spółki A i B uległo redukcji o 1.140 zł.
Źródło: opracowanie własne.

8 K. G. Szymański, A. Pietrasik, Ceny transferowe, Istota – szacowanie cen – ryzyka podatkowe –
dokumentacja podatkowa, Gdańsk 2003, s. 37.
9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. 2017, poz. 201).
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Powyższy przykład wymiernie wskazuje znaczenie cen transferowych dla
bezpieczeństwa państwa. Należy przy tym zaznaczyć, że przykład operuje na
niewielkich (w porównaniu do obrotów średniej wielkości przedsiębiorstwa)
wartościach. W skali kraju takie transakcje przynoszą ogromne straty budżetowe. Ceny transferowe nie zawsze muszą występować w postaci przerzucanego towaru. Istotą cen transferowych jest przerzucanie kosztów i przychodów
(wedle potrzeb podmiotu i przyjętej strategii podatkowej). Narzędziem do
przerzucania kosztów może być usługa zarządzania, doradztwa, która powoduje koszt dla przedsiębiorstwa – a tym samym uszczuplenie jego podstawy
opodatkowania. Koszt ten jest ceną transferową. A w przypadku zbyt dużej
wartości takiej „usługi” (ponad jej rynkową wartośc) jest niezgodny z prawem.
Należy zaznaczyć, że sama optymalizacja podatkowa z prawnego punktu widzenia nie jest rzeczą zabronioną. Obowiązujący porządek prawny daje podatnikowi możliwość wyboru najkorzystniejszego rozwiązania podatkowego,
jednak tego typu działania nie cieszą się powszechną akceptacją społeczeństwa
i są wręcz uznawane za działania szkodliwe i mające negatywny wpływ na
kondycję finansową Skarbu Państwa. Naraża to państwo na ogromne straty
i jest uznawane za zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego.
Obligacje skarbowe
w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego
państwa
Obligacje skarbowe są kolejnym obszarem mającym wpływ na bezpieczeństwo finansowe państwa. Obligacje skarbowe są kategorią złożoną, do
których zaliczane są różne kategorie papierów wartościowych. Ich cecha
wspólną jest to, że są emitowane praz Skarb Państwa. Są rodzajem dłużnych
papierów finansowych w których emitent (Skarb Państwa) poprzez ich emisje
dokonuje swoistej pożyczki i zobowiązuje się do jej zwrotu w z góry ustalonym terminie. Świadczenie pieniężne inkorporowane w treści obligacji może
przyjmować postać dyskonta lub odsetek. Emitentem obligacji skarbowych
jest minister finansów (jako reprezentant Skarbu Państwa)10. Co ważne, termin zapadalności (wykupu) obligacji nie może być krótszy niż rok. Obligacje
skarbowe są papierami wartościowymi, których obrót dokonuje się na rynku
kapitałowym. Ich istota sprawia, że są elastycznym źródłem pozyskania przez
10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej, (Dz. U. Nr 237,poz.
1573).
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Skarb Państwa środków finansowych potrzebnych do finansowania swoich
średnio i długookresowych potrzeb pożyczkowych. Są popularnym i efektywnym instrumentem finansowym wykorzystywanym przez Skarb Państwa do
zarządzania długiem publicznym i deficytem budżetowym. W tej części rozdziału poddano badaniu 10-letnie obligacje skarbowe i ich wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące budżetu Polski i rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.
Tabela 2. Saldo budżetu Polski w latach 2008-2018
oraz rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych.
Rok

Saldo

R*

Rok

Saldo

R*

2008

- 3.6%

6,07 %

2014

- 3,6 %

3,52 %

2009

- 7,3 %

6,12 %

2015

- 2,6 %

2,70 %

2010

- 7,4 %

5,78 %

2016

- 2,4 %

3,04 %

2011

- 4,9 %

5,96 %

2017

- 1,5 %

3,42 %

2012

- 3,7 %

5,00 %

2018

- 0,2 %

3,20 %

2013

- 4,2 %

4, 03 %

Źródło: General government deficit (-) and surplus (+) - annual data, https://
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teina200/default/table?lang=en, (dostęp
18.05.2020) oraz EMU convergence criterion series - annual data, https://ec.europa.
eu/eurostat/databrowser/view/tec00097/default/table?lang=en, (dostęp 18.05.2020).

Z informacji zamieszczonych w tabeli 2 jasno wynika, że w żadnym roku
z rozpatrywanego okresu gospodarka Polska nie wypracowała nadwyżki budżetowej. Najwyższy deficyt budżetowy przypadał na okres światowego kryzysu gospodarczego, co potwierdza, że sytuacja ta dotknęła również gospodarkę
polską. Wysokość deficytu budżetowego w kolejnych latach wskazuje proces
powolnego wychodzenia z tego kryzysu. Najwyższa wartość deficytu budżetowego przypada na lata 2008 i 2009 – lata szczytu kryzysu gospodarczego na
świecie. Z biegiem czasu wysokość deficytu staje się coraz niższa. Według informacji Eurostat w roku 2018 deficyt budżetowy w Polsce wynosił 0,2%. Jest
to jeden z najniższych wyników w historii gospodarczej tego kraju (po roku
1989). Tabela pokazuje również wysokości stóp procentowych 10-letnich obligacji skarbowych. Rosnące zapotrzebowanie państwa na kapitał zbiega się
z oczekiwaniem wyższych stóp zwrotu z obligacji skarbowych przez inwestorów. W efekcie najwyższą rentowność obligacji skarbowych odnotowano
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w roku 2009. Poniższa tabela przedstawia wyniki badania korelacji Pearsona
dla omawianej problematyki.
Tabela 3. Współczynnik korelacji Pearsona dla zbieżności pomiędzy deficytem
budżetowym a rentownością 10-letnich obligacji skarbowych dla Polski w latach
2008-2018.
Współczynnik korelacji
Perasona

Wartość
krytyczna t dla
α=0,05, n-2

Deficyt budżetowy/rentowność
10-letnich obligacji skarbowych

-0,77

2,262

t statystyka

-3,57
Źródło: opracowanie własne.

Współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy poziomem deficytu budżetowego a rentownością 10-letnich skarbowych papierów wartościowych w latach
2008-2018 wyniósł 0,77. Wynik ten potwierdza istnienie związku pomiędzy
tymi dwoma wartościami. Wartość bezwzględna tego wyniku (większa od
0,5) świadczy o istnieniu silnej zależności pomiędzy deficytem budżetowym
a rentownością badanych papierów wartościowych. Tym samym zależność
pomiędzy deficytem budżetowym a rentownością skarbowych papierów wartościowych (tu: 10-letnich obligacji skarbowych) ma wpływ na jego bezpieczeństwo ekonomiczne. W badanym okresie współczynnik korelacji Pearsona
przyjął wartość ujemną co oznacza, że wzrostowi deficytu budżetowego towarzyszy spadek rentowności skarbowych papierów wartościowych (10-letnich
obligacji skarbowych) i odwrotnie. Co ważne, dla przyjętego poziomu istotności α=0,05 wynik jest istotny statystycznie. Oprocentowanie obligacji skarbowych jest premią za ryzyko inwestycyjne podjęte przez inwestora - nabywcę.
Rentowność obligacji skarbowych, będących państwowymi papierami wartościowymi ma również wpływ na wysokość kosztu obsługi zadłużenia państwa
(długu publicznego) oraz na ogólną wysokość kosztu kapitału w gospodarce.
Dlatego ważnym jest, aby państwo jako podmiot gospodarczy, miało dostęp
do tanich źródeł finansowania. Udowodniona zależność pomiędzy rentownością 10-letnich obligacji skarbowych a wysokością deficytu budżetowego jest
kolejnym obszarem kreującym bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.
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Niejednorodny system podatkowy
Globalne zmiany w gospodarce powodują coraz większe zainteresowane krajów problemami opodatkowania dochodu wypracowanego w ich gospodarkach. Swobodny przepływ dóbr, usług i kapitału w Unii Europejskiej
niewątpliwie jest jedną z największych dobrodziejstw tej wspólnoty. Jednak
ta swoboda daje możliwość wyboru kraju członkowskiego, w którym daniny
publiczne będą zapłacone. Oczywiście każdy podmiot gospodarczy kierując się
swoim jak najlepszym interesem dąży do tego, aby daniny te były jak najniższe (instrumentami wykorzystywanymi do tych celów są między innymi ceny
transferowe). Wyznacznikiem decyzyjnym dla przedsiębiorcy miejsca swojego
„ostatecznego” rozliczenia jest w dużej mierze stawka podatku. W tej części
rozdziału przedstawione zostanie zjawisko konkurencji podatkowej wewnątrz
Unii Europejskiej na przykładzie podatku CIT. Poniższa tabela przedstawia
wysokości stawek podatku CIT w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.
Tabela 4. Stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
w krajach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii
Kraj

Stawka podatku CIT

Węgry

9,00%

Bułgaria

10,00%

Irlandia

12,50%

Cypr

12,50%

Litwa

15,00%

Rumunia

16,00%

Chorwacja

18,00%

Wielka Brytania

19,00%

Słowenia

19,00%

Polska

19,00%

Czechy

19,00%

Łotwa

20,00%

Finlandia

20,00%

Estonia

20,00%

Słowacja

21,00%

Kraj

Stawka podatku CIT
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Portugalia

21,00%

Szwecja

21,40%

Dania

22,00%

Włochy

24,00%

Hiszpania

25,00%

Holandia

25,00%

Austria

25,00%

Luksemburg

27,08%

Grecja

28,00%

Belgia

29,00%

Niemcy

30,00%

Francja

31,00%

Malta

35,00%

Strefa EURO

23,30%

Unia Europejska

21,30%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Trading Economics, List of Countries
by Corporate Tax Rate, https://tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate?continent=europe, (dostęp 18.05.2020).

Wstępna analiza informacji zamieszczonych w tabeli pokazuje ogromne
zróżnicowanie stawek podatkowych podatku dochodowego od osób prawnych. Dla przykładu, stawka podatku CIT na Węgrzech wynosi 9%, natomiast
wysokość tej daniny na Malcie wynosi 35%. Średnia wysokość podatku CIT
dla UE wynosi 21,3%. Co ważne, kraje, w których stawka tego podatku jest
poniżej średniej unijnej są krajami słabiej rozwiniętymi (np. Bułgaria, Cypr,
Litwa, Rumunia, również Polska z 19% stawką podatku dochodowego). Przyciąganie kapitału wydaje się niezwykle istotne dla krajów, które nie posiadają
wystarczającej ilości własnego kapitału krajowego, przez co całkowicie polegać
muszą na kapitale zagranicznym11. W takich warunkach kraje zmuszone są rywalizować między sobą o łatwo przemieszczalny kapitał za pomocą sztucznie
niskich stóp podatkowych. W wielu przypadkach wysokość stawki podatkowej traktowana jest jako element konkurencji o wpływy podatkowe. Integracja międzynarodowa, dająca swobodę wyboru gospodarki narodowej, w której
przedsiębiorstwo dokona rozliczenia powoduje obawy o nadmierny odpływ
danin publicznych do „bardziej przyjaznych” gospodarek. Konsekwencją
11 M. Krajka, Międzynarodowa konkurencja podatkowa a polityka fiskalna UE, „Equilibrium.
Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2010 nr 1 (4), s. 24.
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takiej polityki podatkowej przyjętej przez przedsiębiorstwa może być brak lub
nie wystarczająca ilość kapitału zgromadzonego przez państwo do realizacji
swoich celów12. Rywalizacja o wpływy podatkowe jest szczególnie widoczna
wśród krajów przygotowujących się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Poniższa tabela przedstawia wysokości stawek podatkowych w krajach członkowskich w okresie poprzedzającym ich akcesję do Unii Europejskiej.
Tabela 5. Zestawienie wysokości stawek podatku CIT w latach poprzedzających
członkostwo w Unii Europejskiej do momentu przystąpienia do Unii Europejskiej
oraz całkowitej zmiany wysokości stawek CIT w tym okresie dla nowych członków
Unii Europejskiej.
Kraj

Stawka podatku CIT (%)

Różnica w stawce (%)

1995

2000

2004

2007

Bułgaria

40

32,5

19,5

10

Czechy

41

31

28

Estonia

26

26

26

-

Cypr

25

29

15

-10

Łotwa

29

24

15

-14

Litwa

29

24

15

-14

Węgry

18

18

16

-2

-30
-13

Malta

35

35

35

-

Polska

40

30

19

-21

Rumunia

38

25

25

Słowenia

25

25

25

-

Słowacja

40

40

19

-21

16

-22

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Trading Economics, List of Countries
by Corporate Tax Rate, https://tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate?continent=europe, (dostęp 19.05.2020).

Prawie wszystkie kraje obniżyły swoje stawki podatkowe CIT przed
przystąpieniem do Unii Europejskiej. Było to zabieg ukierunkowany na przyciągnięcie do swoich gospodarek kapitału z zewnątrz, ale też forma ochrony
sowich systemów budżetowych przed odpływem kapitału na zewnątrz (do innych krajów członkowskich).

12 E. Mendoza E., L. Tesar, Why hasn’t tax competition triggered a race to the bottom? Some quantitative lessons from the EU, „Journal of Monetary Economics”, 2005 vol. 52, nr 1 s. 163-204.
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Cienka kapitalizacja
Kolejnym obszarem mającym wpływ na bezpieczeństwo finansowe państwa jest niedostateczna (cienka kapitalizacja). Przed wyjaśnieniem czym jest
i na czym polega cienka kapitalizacja należy zaznaczyć, że to zjawisko pojawiło się wraz z jednoczeniem się rynków, znoszeniem kolejnych barier pomiędzy gospodarkami narodowymi. W ujęciu ogólnym, cienka kapitalizacja
oznacza sytuację, w której przedsiębiorstwo finansuje się przede wszystkim ze
zobowiązań, a nie z kapitału własnego. Obecną definicję cienkiej kapitalizacji
zawiera Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nią
przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania
dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o
wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów
odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej
i prawnej13. Mechanizm niedostatecznej kapitalizacji oparty jest na dwóch
wskaźnikach: wyrażonego w walucie limitu kosztów mogących być zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu (3 mln), a w przypadku wyższych
kosztów limitu 30 % EBITDA. Poniższy rysunek przybliża znaczenie cienkiej
kapitalizacji dla bezpieczeństwa finansowego państwa.
Z powyższego rysunku wynika, że przedsiębiorstwo B skorzystało
z pożyczki od przedsiębiorstwa A. Ważnym jest, że w myśl obowiązujących
przepisów nie ma znaczenia, czy podmioty są ze sobą powiązane czy nie. W
pierwszym przypadku wysokość pożyczki wynosiła 100 milionów. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10%. Przedsiębiorstwo B generuje EBITDA
w wysokości 20 milionów. Koszty finansowania dłużnego wynoszą więc
10 milionów. Przy 19% stawce podatku dochodowego i założeniu, że nie
ma żadnych ograniczeń w odliczeniu kosztów, przedsiębiorstwo w rocznym rozliczeniu podatkowym zapłaci podatek dochodowy w wysokości
1.9 miliona Przy obowiązujących ograniczeniach naliczania kosztów finansowania dłużnego i EBITDA w wysokości 20 milionów, roczny podatek
dochodowy zapłacony do budżetu państwa będzie wynosić 2.66 milionów.
13 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (Dz. U. 1992
Nr 21 poz. 86).
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Rysunek 1. Cienka kapitalizacja w obrocie gospodarczym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Thin capitalisation legislation. A background paper for country tax administrations, Organisation for Economic Cooperation and Development, Tax & Development, 2012 s. 14.

Zwiększenie wpływu do budżetu spowodowane jest ograniczeniem kwalifikowania kosztów finansowania dłużnego w rocznym rozliczeniu podatkowym.
Do kosztów finansowania dłużnego można zaliczyć nie więcej niż 3 miliony
zł., lub (w przypadku generowanych wyższych kosztów) do 30% EBITDA.
W przedstawionym przykładzie koszty finansowania dłużnego wynoszą 10 milionów. Koszty kwalifikowane do odliczenia w tym przykładzie to 6 milionów
(30% EBITDA). Wynikiem tego ograniczenia jest wykazanie w rocznym rozliczeniu przedsiębiorstwa mniejszego o 4 miliony kosztu uzyskania przychodu
i tym samym wykazanie większego dochodu podlegającego opodatkowaniu
podatkiem dochodowym (zysku brutto). Koszty finansowania dłużnego wyłączone z kosztów uzyskania przychodu w danym roku przy spełnieniu określonych warunków mogą zostać rozliczone w kosztach podatkowych w następnych 5 latach podatkowych14. Należy podkreślić, że ograniczenie 30%
EBITDA działa tylko wtedy, gdy koszty finansowania dłużnego są wyższe
14 Ibidem.
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niż 3 miliony zł. W przypadku kosztów finansowania dłużnego niższego niż
3 mln zł, kwota ta jest w całości uwzględniana w wyliczaniu zysku brutto. Mechanizm cienkiej kapitalizacji w obecnie funkcjonującej postaci ukierunkowany jest na ograniczenie wypływu dużego kapitału bez opodatkowania. Dzięki
temu zabezpiecza interesy podatkowe państwa i znacząco wpływa na jego bezpieczeństwo ekonomiczne. Przekroczenie limitu 3 milionów zł. kosztu uzyskania przychodu nie powoduje automatycznie ograniczenia w kwalifikacji
kosztów ponad ta granicę. Ograniczeniem ostatecznym jest 30% EBITDA.
Ustalony limit wyrażony w pieniądzu powoduje, że małe przedsiębiorstwa nie
podlegają ograniczeniom tego mechanizmu (rysunek 2). Natomiast pozostałe
przedsiębiorstwa muszą stosować ograniczenie 30% EBITDA.
Podsumowanie
W artykule zaprezentowano wybrane determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Zmieniająca się gospodarka, a także potrzeby ludzkie
powodują, że niniejszy rozdział zawiera tylko zarys wybranych wybiórczo
problemów bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, które w opinii autora
współcześnie można przyjąć za kluczowe. Zaprezentowane obszary bezpieczeństwa ekonomicznego państwa można podzielić na dwie grupy. Pierwsza
grupa czynników posadowiona jest w sferze podatkowej i instrumentów, mających wpływ na wysokość tych podatków. W tej grupie znajduje się podatek od towarów i usług, ceny transferowe, cienka kapitalizacja oraz zjawisko
konkurencji podatkowej pomiędzy państwami. Druga grupa obejmuje sferę potrzeb kapitałowych państwa, które ono samo sygnalizuje. W tej grupie
znajduje się omawiana problematyka oprocentowania obligacji skarbowych
i ich wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Podatek od towarów i usług, który jest kluczowym źródłem przychodów budżetowych stanowi
zarazem duże pole do nadużyć finansowych. W artykule pokazano, że luka
podatkowa dotycząca VAT sukcesywnie jest obniżana. Proces ten przynosi
wymierne korzyści dla państwa w postaci zwiększonych dochodów. Ceny
transferowe są pojęciem jednoznacznie zdefiniowanym, jednak ciągle zmieniającym się. Wynika głównie z jednego faktu – działalności ludzkiej. Instrument cen transferowych może być stosowany do obniżenia, bądź uniknięcia
zapłaty podatku dochodowego, co jest poważnym osłabieniem krajowego budżetu, a więc również bezpieczeństwa państwa w sferze ekonomicznej. Cienka kapitalizacja jest rozwiązaniem mającym na celu ograniczenie unikania
płacenia podatku dochodowego przez podmioty gospodarcze. Zastosowanie
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dwóch uzupełniających się warunków w tym mechanizmie skutecznie chroni
małe przedsiębiorstwa przed ograniczeniem w kwalifikacji kosztów uzyskania
przychodów, pozostawiając do dyspozycji dodatkowy kapitał, którego przedsiębiorstwa o większych kosztach finansowania zewnętrznego są pozbawione. Mechanizm ten stymuluje małe przedsiębiorstwa poprzez redystrybucję
(pozostawionych w przedsiębiorstwie) dochodów. Ostatnim zjawiskiem sfery
podatkowej omawianym w niniejszym rozdziale jest konkurencja podatkowa
pomiędzy państwami. Zjawisko coraz częściej zauważane na arenie międzynarodowej, którego skala rośnie. Konkurencja podatkowa pomiędzy państwami,
wynikająca z różnic tych systemów daje możliwość wyboru podatnikowi miejsca zarejestrowania swojej działalności gospodarczej (a co za tym idzie również rozliczenia się w danym systemie podatkowym). Ważnym jest, że miejsce
zarejestrowania działalności gospodarczej nie ogranicza świadczenia swoich
usług tylko do terytorium danego kraju. Wspólny rynek Unii Europejskiej
daje możliwość pracy praktycznie w całej Europie. Przy działalności gospodarczej na dużą skalę, gdy przedsiębiorstwo posiada swoje filie w wielu krajach członkowskich, rozliczenia podatkowe dokonywane są w poszczególnych
krajach Unii Europejskiej – oczywiście z uwzględnieniem cen transferowych,
cienkiej kapitalizacji i innych zapisów podatkowych. Przybliżone w niniejszym
rozdziale obszary problemowe, mające wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa stanowią wstęp do rozważań nad współczesnym bezpieczeństwem
ekonomicznym państwa Jest rzeczą trudną, wręcz niemożliwą – w opinii autora niniejszego rozdziału dokonać zhierarchizowania ważności omawianych
determinant. Ponadto należy oczekiwać, że dynamiczna rzeczywistość gospodarcza przyniesie kolejne obszary wymagające badań.
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SELECTED ASPECTS
OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE
Summary: Modern economy is above all a strong economy. Strong links
between countries mean that the state faces new challenges related to
maintaining its economic security. Financial security, along with energy
security, is the main component of economic security. The purpose of
this chapter is to present the complex issues of national security by
identifying selected determinants that affect economic security. This
chapter presents a contemporary approach to this issue. The economic
dimension of state security has been characterized by value added tax,
transfer prices, treasury bonds, tax competition between countries as
well as thin capitalization of enterprises. The method of analysis and
synthesis was used to present the issues of economic security of the
state. From the point of view of the considered financial aspects of the
country's economic security, it was useful to use the Pearson correlation
coefficient. In the final part of the work the inference method was used.
Keywords: national economic security, economy, taxes.
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
W SYTUACJI „STANU WYJĄTKOWEGO”
(COVID-19) NA PRZYKŁADZIE
PRZEDSIĘBIORSTWA

Streszczenie: Organizacja bezpiecznej pracy jest jednym z najważniejszych zadań pracodawcy. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest dostosować
warunki środowiska pracy w taki sposób, aby były one zgodne z przepisami BHP. Dostosowanie przedsiębiorstwa pod kątem bezpieczeństwa
nie jest zadaniem łatwym, a już na pewno jest to znacznie utrudnione
w sytuacji wystąpienia „stanu wyjątkowego” w przedsiębiorstwie. Pojawienie się COVID-19 spowodowało, że przedsiębiorstwa musiały
zarządzać zmianą, która została wymuszona pandemią wirusa. Celem
rozdziału jest przedstawienie podejścia do zarządzania zmianą oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w czasie pandemii na przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej.
Słowa kluczowe: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, organizacja bezpiecznej pracy, zarządzanie zmianą, przedsiębiorstwo w czasie
COVID-19.
Nr Orcid: 0000-0002-0294-0157.

Wstęp
Państwo realizując swoje zadania zobowiązane jest między innymi do
ochrony zdrowia, życia obywateli oraz dbania o interes publiczny. W związku z tym w sytuacji szczególnej, która w pewien sposób zaburza funkcjonowanie całego państwa lub niektórych jego struktur możliwe jest wdrożenie
1 Dr, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, Politechnika Rzeszowska.

167

ARTUR WOŹNY

pewnych instytucjonalnych i prawnych rozwiązań zapobiegających negatywnym skutkom. W przypadku zarządzania przedsiębiorstwem to pracodawca
zobowiązany jest reagować na wszelkiego rodzaju zagrożenia lub negatywne
skutki działań podejmowanych przez niego samego lub jego pracowników.
Celem rozdziału jest przedstawienie podejścia do zarządzania zmianą oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie z branży motoryzacyjnej
w kontekście stanu pandemii wywołanej COVID-19 w 2020 r. Działania
pracodawców w sytuacji kryzysowej związane są nie tylko z zabezpieczeniem
zasobów finansowych, ale również powinny dotyczyć szczegółowego podejścia do aspektu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Mechanizmy zarządzania przedsiębiorstwem przewidywały w swojej koncepcji możliwość koniunktury, dekoniunktury, kryzysu gospodarczego, czy
innej katastrofy naturalnej np.: pożar, powódź itp. W przypadku tych wskazanych zagrożeń, przedsiębiorca stara się przygotować poprzez odpowiednie
zabezpieczenie posiadanego majątku lub redystrybucji posiadanych zasobów
np.: na inne branże lub w inny rodzaj działalności. Wystąpienie katastrofy
naturalnej z reguły związane jest z odpowiednim ubezpieczeniem. Jednakże
wskazać należy, że po 1989 r. żadne przedsiębiorstwo nie było przygotowane
na sytuację, w której to praktycznie cała gospodarka kraju zostaje zatrzymana
poprzez wdrożenie rozwiązań prawnych ograniczające funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 dotknęła również
Polski, gdzie większość funkcjonujących przedsiębiorstw musiała dostosować
się do nowej rzeczywistości.
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z roku 1997 przewiduje występowanie trzech rodzajów stanów nadzwyczajnych. Jest to stan:
− Wojenny,
− Klęski żywiołowej
− Wyjątkowy2.
Wskazać należy, że wprowadzenie każdego ze stanów nadzwyczajnych
wymaga pewnych przesłanek. Jednakże wyróżnić można pewne cechy wspólne dla wszystkich sytuacji nadzwyczajnych. W tych sytuacjach działania władz
państwowych mogą być szczególne, gdzie głównym czynnikiem ustawodawczym powinno być ochrona interesów państwa oraz jego obywateli. Trudno
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483
z późn. zm.)
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jest osądzać, czy obecna sytuacja panująca w różnych częściach świata przyjmuje znamiona sytuacji nadzwyczajnej, która powinna być wdrożona również
w Polsce. Działania rządu związane z wprowadzeniem rozporządzeń, czy wytycznych miały na celu ochronę obywateli.
W przypadku zarządzania przedsiębiorstwem wystąpienie sytuacji szczególnej związanej z pandemią koronowirusa (COVID-19) wywołało szereg
negatywnych następstw, które w dłuższej perspektywie zagrażają nie tylko
ekonomicznym konsekwencjom, ale w ogóle zagrażają funkcjonowaniu przedsiębiorstwu. Dlatego też należy zwrócić uwagę na to, czy pandemia koronowirusa nie spowodowała wystąpienie stanu nadzwyczajnego w większości przedsiębiorstwa w Polsce. Brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
lub ograniczenie jej swobody, tudzież wdrożenie pewnych sanitarnych obostrzeń generuje istotny koszt dla samego przedsiębiorcy.
Literatura przedmiotu związana z szerokim ujęciem nauk o zarządzaniu
wskazuje, że przedsiębiorcy powinni być przygotowani na zarządzanie zmianą3.
Jest to pewna forma zarządzania związana z wdrażaniem oraz nadzorowaniem
nowych praktyk, norm i zasad w przedsiębiorstwie w celu poprawienia wyników firmy lub wdrożeniem strategicznych rozwiązań. Zmiana ma być impulsem do nowego podejścia do zarządzania, często ma być punktem zwrotnym
do rozwoju lub ochroną przed upadłością przedsiębiorstwa4.
„Don Young z doradztwa strategicznego YSC Ltd, stworzył model, na
którym ukazał cztery różne podejścia:
1. Zarządzanie kryzysem. Duże zmiany będą wymagane na skutek sytuacji w rodzaju fuzji z inną spółką lub kupienia innej spółki, pożaru lub jakiejś
katastrofy czy to prawnej, czy rynkowej.
2. Przekształcenie. Zmiany spowodowane przez presję ekonomiczną lub
społeczną mogą być w tym przypadku równie znaczące jak w poprzednim, ale
można je rozplanować w dłuższym okresie czasu.
3. Dostosowanie. niewielkie zmiany, które wprowadza się stale, by
w krótkim czasie osiągnąć poprawę.
4. Budowanie biznesu. To najlepsza okazja do planowania, nie są wymagane fundamentalne zmiany i jest dużo czasu - małe firmy rzadko są w takiej
sytuacji5”.
3 A. Woźny, P. Saja, M. Dobosz, A. Pacana, M. Zawada, Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych na przykładzie próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych, [w:] Zeszyty
Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2016, nr 71, s. 243-245.
4 M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademicki i Profesjonalne,
Warszawa 2008, s. 501.
5 J. Stredwick, Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Wyd. Helion, Gliwice 2005, s. 238.
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Zarządzanie zmianą często obejmuje harmonogram z dnia na dzień
i z tygodnia na tydzień. Struktury wielu harmonogramów zmianowych naruszają zasady zaczerpnięte z eksperymentów oraz przemysłowe badania wydajności, bezpieczeństwa, zdrowia i satysfakcji itp. Dlatego też zarządzanie
zmianą powinno być dobrze przemyślane, aby nie wprowadzać elementu
niepewności w zasobach ludzkich. Wskazać należy, iż wystąpienie „sytuacji
nadzwyczajnej” w przedsiębiorstwie właśnie taką niepewność wywołuje, a zarządzanie zmianą musi obywać się w sposób spójny z obowiązującym prawem
oraz zasadami i normami społecznymi panującymi w przedsiębiorstwie6.
Organizacja bezpiecznej pracy
Każda jednostka aplikująca do pracy przechodzi pewną procedurę weryfikującą, czy dany człowiek spełnia wymagania stanowiska pracy. W przypadku analizowanego przedsiębiorstwa nie jest inaczej. Pozytywna weryfikacja złożonych przez jednostkę dokumentów determinuje podpisanie umowy
o pracę na okres próbny, który może trwać do 3 miesięcy. Po tym czasie
charakter umowy, którą podpisuje pracownik zmienia się na czas określony,
a po kolejnych czasookresach trwania zatrudnienia, umowa zmienia się na
czas nieokreślony.
Pracownik po podpisaniu umowy o pracę zostaje skierowany do lekarza medycyny pracy na badania lekarskie. Zadaniem lekarza jest stwierdzenie,
czy zagrożenia określone przez inspektora BHP na skierowaniu lekarskim powodują jakieś przeciwskazania do zajmowania danego stanowiska przez pracownika. Istotne jest to, że pracownik również przechodzi po czasie badania
okresowe lub kontrolne w zależności od sytuacji7.
Pracownik, który jest zdolny do pełnienia obowiązków służbowych przed
rozpoczęciem czynności służbowych przechodzi szkolenie wstępne ogólne
BHP oraz instruktarz stanowiskowy, który wykonuje pracodawca lub osoba
kierująca pracownikami. Ważne jest to, że podczas tych czynności pracownik zostaje zapoznany ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi organizacji
bezpiecznej pracy. Zostaje wyposażony w odzież i obuwie robocze oraz środki
ochrony indywidualnej (jeśli wymaga tego stanowisko oraz rodzaj wykonywanej pracy). W wyniku analizy zakresu obowiązków i czynności, pracownik
6 J. C. Miller, Fundamentals of Shiftwork Scheduling, [w:] Ergonomics in Design The Quarterly of Human Factors Applications 16(3):13-17, 2008, p. 2.
7 Państwowa Inspekcja Pracy, Poradnik dla pracodawcy, https://www.pip.gov.pl/pl/
f/v/186136/ul%20NowyPracownik%20obow-pracod%20Lay-Pracuj-legalnie%20Intern2.
pdf (dostęp: 20.04.2020)
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zostaje zapoznany z zagrożeniami w miejscu pracy oraz ryzykiem zawodowym
i instrukcjami BHP oraz procedurami. Rolą instruktarzu stanowiskowego jest
zapoznanie pracownika z miejscem pracy i poinstruowanie go, jakie czynności
będzie wykonywał itp8.
Każdy pracownik zobowiązany jest wykonywać wszystkie swoje czynności w sposób bezpieczny i zgodny z wytycznymi przekazanymi przez pracodawcę lub inspektora BHP. Uczestnictwo w badaniach okresowych lub
kontrolnych oraz szkoleniach okresowych BHP jest ważnym elementem
kształtowania bezpiecznych warunków pracy. To pracodawca zobowiązany
jest kreować bezpieczne warunki pracy, niezależnie od sytuacji, jaka panuje
w otoczeniu wewnętrznym, czy zewnętrznym przedsiębiorstwa. Zobowiązuje
go do tego art. 207 § 1 Kodeksu Pracy , gdyż „pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy”9. Art. 207
§ 2 KP wskazuje dodatkowo, że pracodawca zobowiązany jest chronić zdrowie
oraz życie pracowników poprzez zapewnienie odpowiednich warunków BHP
przy pomocy odpowiednich osiągnięć nauki oraz techniki. Dlatego też jest on
zobowiązany aby:
1. „organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne
warunki pracy;
2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym
zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę
zmieniające się warunki wykonywania pracy;
4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub
karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach
podejmowanych działań profilaktycznych;

8 A. Woźny, M. Dobosz, Podstawowa dokumentacja służb BHP, Wyd. Indygo, Rzeszów 2014,
s. 112.
9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.0.1040).
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6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
7. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy”10.
Niezależnie od panującej sytuacji, pracodawca zobowiązany jest dbać
o bezpieczeństwo pracownika z użyciem wszystkich posiadanych środków,
gdyż w przeciwnym razie naraża się na konsekwencje ustawodawcy ze strony
Państwowej Inspekcji Pracy.
Organizacja pracy w czasie pandemii COVID-19
Pandemia koronawirusa spowodowała wiele problemów dla większości
pracodawców w Polsce. Działania profilaktyczne oraz zakazy i nakazy narzucone przez rząd i ministerstwo zdrowia spowodowały, że część przedsiębiorstw
w ogólne musiała zaprzestać lub ograniczyć swoje funkcjonowanie ze względu
na obostrzenia sanitarne. W przypadku ograniczeń spotkań, wyjazdów lub
zachowywanie odstępu np.: między kolejną osobą wydaje się to zrozumiałe, aczkolwiek zawieszanie funkcjonowania niektórych rodzajów działalności gospodarczej jest niekorzystne nie tylko z powodów ekonomicznych, ale
i poczucia bezpieczeństwa obywateli.
Pracodawca, który nie zaprzestał swojego działania podczas trwania pandemii COVID-19 miał wiele dylematów w zakresie organizacji bezpiecznej
pracy. Problematyka związana z ograniczeniem kontaktów oraz braku dostępu do lekarzy medycyny pracy spowodowała ograniczenie dostępności do nowych pracowników oraz problemy związane z realizacją zadań pracodawcy dla
pracowników już zatrudnionych. W związku z brakiem dostępu do lekarzy
medycyny pracy, pracodawcy nie mogli dopuścić nowoprzyjętych pracowników do pracy. Brak oświadczenia lekarskiego z badań wstępnych dyskwalifikowało pracownika do rozpoczęcia pracy. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
w swoich rekomendacjach nie dopuszczało sytuacji, w której to nowoprzyjęty
pracownik rozpocząłby pracę bez badań lekarskich wstępnych oraz bez szkolenia wstępnego ogólnego.
Jedyną sytuacją, w której to pracodawca mógł dopuścić pracownika bez
badań i zakończonych szkoleń BHP to pracownik, który pracuje i nie przebywa na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni. Jeśli pracownikowi zbliżał się
termin badań okresowych, a pracownik nie mógł ich odbyć, to pracodawca
zobowiązany był wystawić pracownikowi skierowanie na badania lekarskie
10 Tamże.

172

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W SYTUACJI „STANU WYJĄTKOWEGO” ...

przed okresem zakończenia poprzednich badań. Wtedy też PIP rekomendował, iż takiego pracownika (pomimo braku badań okresowych) można dopuścić do wykonywania pracy, a badania lekarskie zrealizować niezwłocznie po
otwarciu medycyny pracy. Istotne jest to, iż PIP wskazał, aby w tym czasie pracownik powstrzymywał się od pracy, która istotnie naraża go na utratę zdrowia
lub życia oraz powinien powstrzymać się od ciężkich i niebezpiecznych prac.
Podobną sytuację w związku z panująca sytuacją PIP zarekomendował
w przypadku szkoleń okresowych BHP. Szkolenia okresowe BHP dla pracowników można było przeprowadzić online. Każdy pracownik mógł przejść
szkolenie okresowe organizowane online, aczkolwiek PIP zobowiązał pracodawców, aby egzamin z przeprowadzonego szkolenia został zrealizowany
niezwłocznie po zakończeniu pandemii lub zniesieniu obostrzeń związanych
z ograniczeniami kontaktu z ludźmi11.
Działania oraz wytyczne PIP istotnie wpłynęły na działania przedsiębiorstw, które w pewnym momencie funkcjonowały w stanie niepewności
oraz obawy, czy nie będą postępować niezgodnie z Kodeksem Pacy. Istotne
jest to, aby w czasie niepewności i ograniczonego poczucia bezpieczeństwa pracodawca zabezpieczył pracowników przed możliwością zarażenia. Dlatego też
ważne jest to, jakiś środków ochrony użył pracodawca oraz jakie mechanizmy
i procedury zastosował. Zwrócić należy uwagę, że większość pracodawców
udostępniła pracownikom:
− maseczki jednorazowe lub wielorazowe oraz przyłbice,
− rękawiczki jednorazowe,
− płyn do dezynfekcji rąk,
− wydzielenie strefy przebywania klientów lub osób z zewnątrz,
− oddzielenie stanowiska pracownika od klienta plexiglasem itp.,
− skrócenie czasu pracy lub organizacją pracy zdalnej,
− inne procedury oraz środki ochronne uzależnione od stanowiska
pracy.
Sytuacja, jaka zaistniała nie tylko w Polsce oraz zastosowane ograniczenia
funkcjonowania gospodarki spowodowały, że część przedsiębiorstw zawiesiła swoją działalność albo przeszła w stan likwidacji. „Polscy pracownicy oraz
polskie firmy potrzebują wsparcia i ochrony ze strony państwa. Celem polityki gospodarczej rządu w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego

11 https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108072,wyjasnienia-pip-w-zwiazku-z-koronawirusem.html (13.05.2020).
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obywateli. Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone
solidarnie pomiędzy przedsiębiorców, pracowników, system finansowy i sektor publiczny”12.
Polski rząd, jak i inne kraje Unii Europejskiej podjęły próby pomocowe dla przedsiębiorstw. Polskim rozwiązaniem na wsparcie przedsiębiorców
była tarcza antykryzysowa 1.0; 2.0; 3.0 itp., co na pewno przyczyniło się do
zmniejszenia skutków ekonomicznych spowodowanych pandemią koronowirusa. Jednakże trudno jest odnieść się do realnych korzyści, jakie działania
wskazane w poszczególnych tarczach antykryzysowych przyniosą nie tylko
pracodawcy, alei samym pracownikom.
Metodologia
Przedmiotem analizy przedsiębiorstwa w „sytuacji nadzwyczajnej” jest
hurtownia zajmująca się głównie dystrybucją oraz sprzedażą opon do samochodów osobowych i ciężarowych. Zakres działania przedsiębiorstwa dotyczy
całej Polski i niektórych krajów Europy np.: Słowacja i Węgry. Siec dystrybucji oraz przestrzeń magazynowa przedsiębiorstwa rozproszona jest w 17 oddziałach w Polsce o łącznej powierzchni 60 tys. m2. Liczba zatrudnionych
pracowników na dzień 24.04.2020 wyniosła 793. Specyfika działania przedsiębiorstwa związana jest z doskonaleniem logistyki oraz rozbudowywaniem
sieci dystrybucyjnej. W dobie coraz większej informatyzacji i przenoszenia
sprzedaży do Internetu, przedsiębiorstwo kieruje swoją sieć sprzedażową poprzez stały kontakt z klientem również poprzez kontakt rzeczywisty. Sprawia
to, że na przestrzeni prawie 30 lat funkcjonowania zbudowała relację z klientem indywidualnym i instytucjonalnym.
Celem prowadzonych badań jest:
1. Wskazanie, czy pracodawca dostatecznie informował pracowników
o rozwoju pandemii COVID-19 i jej potencjalnych skutków na funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
2. Wskazanie środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, jakie zastosował pracodawca w celu zabezpieczenia pracowników,
3. Poznanie opinii pracowników na temat panującej sytuacji w przedsiębiorstwie oraz określenie poziomu poczucia bezpieczeństwa.
Sytuacja niepewności w przedsiębiorstwie w związku z wdrożeniem
przez aparat państwa pewnych ograniczeń spowodowała, że pracownicy mogli
12 https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/o-tarczy (10.05.2020).
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odczuwać stan niepokoju społecznego związanego z zagrożeniem utraty pracy.
Problem badawczy, jaki został określony w niemniejszym badaniu:
1. W jaki sposób przedsiębiorstwo reaguje na zarządzanie zmianą
w związku z panującą pandemią COVID-19?
2. Jaki poziom poczucia bezpieczeństwa posiadają pracownicy przedsiębiorstwa w związku z zarządzaniem zmianą?
Hipotezy badawcze:
1. Analizowane przedsiębiorstwo wdrożyło rozwiązania organizacyjne
oraz zastosowało środki zabezpieczające pracowników przed zagrożeniem spowodowanym COVID-19. Większość pracowników była informowana przez
pracodawcę o zagrożeniu za pomocą różnych środków informacyjnych.
2. Większość pracowników wskazuje, że pracodawca wdrożył środki
zabezpieczające przed zagrożeniem COVID-19 w postaci maseczek, płynów
dezynfekujących itp., jednakże odczuwane przez nich poczucie bezpieczeństwa jest na poziomie dobrym. Staż pracy ma wpływ na odczuwany poziom
bezpieczeństwa.
Badania zostały przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web
Interview), czyli przeprowadzone przy użyciu Internetu. Stworzony kwestionariusz ankiety został rozesłany do wszystkich pracowników za pomocą poczty
elektronicznej. Badania trwały od 24.04.2020 r. do 5.05.2020 r. podczas których rozesłano elektroniczny kwestionariusz do 793 pracowników przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. Uzyskano 480 poprawnie wypełnionych
kwestionariuszy.
Rysunek 1. Rozkład danych wg płci (N=480).

Źródło: Opracowanie własne.
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W wyniku przeprowadzonych badań udało się pozyskać poprawnie
wypełnione kwestionariusze od przeszło 60,5% wszystkich pracowników
przedsiębiorstwa. Wskazać należy, że zdecydowana większość badanych to
mężczyźni 78,5% a 21,5% stanowiły kobiety. Jednakże specyfika branży analizowanego przedsiębiorstwa wskazuje jednoznacznie, że pracują w nim głównie mężczyźni, a parytet nie jest konieczny.
Kolejnym wyznacznikiem, który różnicuje grupę badawczą jest staż pracy. Wśród analizowanej grupy pracowników aż 61,5% stanowili ci, którzy
pracują powyżej 5 lat, 21,8% od 2 do 5 lat. Najmniejsza grupa pracowników,
która wypełniła kwestionariusz ankiety to ta, która pracuje w przedsiębiorstwie poniżej 2 lat. Rozkład badanych wyraźnie wskazuje, że największa grupą
badawczą byli pracownicy z dużym stażem pracy, przez co wskazane odpowiedzi są najbardziej odzwierciedlającą podejście pracodawcy do różnych sytuacji
kryzysowych.
Rysunek 2. Rozkład danych wg stażu pracy (N=480).

Źródło: Opracowanie własne.
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Organizacja bezpiecznej pracy
w przedsiębiorstwie podczas COVID-19
– analiza badań własnych
Występowanie „stanu nadzwyczajnego” w przedsiębiorstwie zobowiązuje
pracodawcę do odpowiedniego reagowania na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Zaznaczyć należy, że przedsiębiorca nie
ma większego wpływu na zmiany otoczenia zewnętrznego, jakie pojawiły się
w związku z obecnością COVID-19. Może starać się pomagać w ramach posiadanych możliwości społeczeństwu lokalnemu poprzez redystrybucję posiadanych zasobów lub poprzez wsparcie w zakupie sprzętu lub środków niezbędnych do zwalczenia pandemii. Jednakże pierwszym krokiem, jaki zapewne
podejmują wszystkie przedsiębiorstwa jest zabezpieczenie własnych zasobów
ludzkich, materiałowych oraz finansowych.
Pracodawca zobowiązany jest zapewnić ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez wszelkie rozwiązania organizacyjne oraz techniczne. Wskazano, że pracodawca musi zadbać o pracownika przed jego zatrudnieniem oraz
podczas trwania tego zatrudnienia. Jednakże w panującej sytuacji szczególnej
stosowane środki wydają się niewystarczające dla większości przedsiębiorstw,
które nie były przygotowane na taką sytuację. Kluczowe więc wydaje się odpowiednie reagowanie na dynamicznie zmieniająca się sytuację oraz dostosowywanie warunków oraz organizację pracy do informacji i wytycznych przekazywanych przez odpowiednie instytucje w tym: Głównego Inspektoratu
Sanitarnego, czy ministra zdrowia.
W ocenie badanych pracowników pracodawca dostatecznie informował
o panującej w Polsce sytuacji odnośnie do COVID-19. Warto podkreślić, że
32,5% odpowiedziało zdecydowanie tak, a 45% raczej tak na pytanie dotyczące odpowiedniego informowania kadry pracowniczej o zagrożeniu. Jedynie
13,8% odpowiedziało „ani tak, ani nie” na postawione pytanie ankietowe. Zaledwie 8,8% badanych odpowiedziało, że pracodawca raczej nie informował
o panującej sytuacji w kraju.
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Rysunek 3. Informowanie przez pracodawcę
o sytuacji panującej w Polsce (N=480).

Źródło: Opracowanie własne.

Według przedstawionych danych, zdecydowana większość badanych
pracowników wskazała, że pracodawca informował kadrę pracowniczą o panującej sytuacji w kraju. Ważne jest to, że pracodawca reagował na zmieniającą się sytuację, która bezpośrednio wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wyłączanie niektórych gałęzi gospodarki spowodowało, że w całym
kraju zapanował stan niepewności i pewnej dozy strachu przed zagrożeniem
koronawirusem. W związku z tym, ważne jest to, aby przepływ informacji był
jak najbardziej przejrzysty i skuteczny.
Wśród badanych pracowników, aż 76,3% odpowiedziało, iż pracodawca
wszelkie informacje zamieszczał na tablicach informacyjnych i drzwiach. Niewiele mniejszy odsetek ankietowanych (72,5%) odpowiedział, że pracodawca
dodatkowo przesyła e-maile informujące oraz przekazywał wiadomości podczas telekonferencji i spotkań. Połowa respondentów wskazała, że pracodawca
prowadził indywidualne lub grupowe rozmowy. Zaledwie 1,3% badanych
odpowiedziało, że pracodawca w ogóle nie informował o zagrożeniu.
Taki stan rzeczy utwierdza w przekonaniu, że w analizowanym przedsiębiorstwie występował dobry przepływ informacji. Pracodawca starał się wykorzystać wszelkie dostępne mu środki komunikacji z pracownikami, aby przekazać wytyczne dotyczące organizacji bezpiecznej pracy oraz o sytuacji, jaka
panuje w pracy. Dla samych pracowników takie działanie może być przejawem zainteresowania oraz troski o zdrowie i życie pracowników. Jest to szczególnie ważne dla tych pracowników, którzy podczas codziennych czynności
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mają styczność z klientami lub stale przemieszczając się. Ma to również wpływ
na poziom bezpieczeństwa pracowników, którzy potencjalnie mogą być w grupie ryzyka zachorowania.
Pracodawca zobowiązany jest informować o zagrożeniu oraz dokonywać jego oceny. Jednakże sytuacja, jaka panowała w Polsce sprawia, że jest
to zdarzenie nieprzewidywalne. Faktem jest, że podczas identyfikacji zagrożeń
w czynnikach biologicznych występuje zagrożenie wirusem grypy itp., jednakże nie wskazuje się ich istotnego rozdzielenia ze względu na poszczególne
szczepy. W sytuacji stabilnej wydaje się to nieistotne, gdyż odpowiednie środki
korygujące i zapobiegawcze w postaci szczepień itp. są wystarczające do przeciwdziałania temu zagrożeniu. Sytuacja, która wystąpiła zmieniła podejście
do kwestii tego zagrożenia, gdyż odpowiednim środkiem zabezpieczającym są
płyny dezynfekujące, czy maseczki ochronne itp. Podkreślić należy, że w czasie
wystąpienia zagrożenia biologicznego, dostępność do atestowanych środków
ochrony indywidualnej była mocno ograniczona. Z tego powodu pracodawcy
dokonywali zakupu środków niezależnie, czy posiadały one niezbędne atesty,
czy też nie13. Należy poddać pod wątpliwość, czy zastosowane środki ochrony
indywidualnej nieposiadające atestu spełniały swoje zadanie, czy też jedynie
podnosiły poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników (pozorne poczucie
bezpieczeństwa).
Rysunek 4. Stosowane środki informujące pracowników (N=480).

Źródło: Opracowanie własne.

Informowanie pracowników o występującym zagrożeniu jest ważne. Jednakże istotne jest, jakie kroki podejmie pracodawca w celu ochrony pracowników przed zagrożeniem. Szacując ryzyko zawodowe pracodawca zobowiązany
13 A. Woźny, A. Pacana, Ocena ryzyka zawodowego: teoria i przykłady, Wyd. Politechnika
Rzeszowska, Rzeszów 2014, s. 8-9.
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jest przeciwdziałać niepożądanym zdarzeniom występującym w środowisku
pracy lub związanym z czynnościami pracy. W przypadku pandemii praktycznie każdy kontakt z drugim człowiekiem staje się źródłem potencjalnego
zagrożenia. Taki stan rzeczy powoduje, że pracodawca zobowiązany jest zastosować szczególne środki ochrony niezależnie od stanowiska pracy. Wszyscy
pracownicy poza poinformowaniem o zagrożeniu powinni zostać wyposażeni
w środki niezbędne, które w jak największy sposób uchronią pracowników
przed zagrożeniem14.
W przypadku analizowanego przedsiębiorstwa pracodawca zastosował
kilka rozwiązań, które miały uchronić pracowników przed możliwością zakażenia COVID-19. Wśród badanych pracowników zdecydowana większość
(95%) odpowiedziała, że w związku z panującym zagrożeniem pracodawca
udostępnił pracownikom płyn dezynfekujący, rękawiczki (83,8%) oraz maseczki lub inne zabezpieczenie twarzy (78,8%). Wskazać należy, że 65% ankietowanych odpowiedziało, że pracodawca zastosował skrócenie czasu pracy.
Mniej niż połowa ankietowanych odpowiedziała, że pracodawca ograniczył
bezpośrednie kontakty z klientami (36,3%). Zdecydowanie mniejszy odsetek
badanych odpowiedział, że pracodawca odkażał pomieszczenia pracy (17,5%),
czy ograniczał kontakty ze współpracownikami (15%). Tylko 11,3% odpowiedziało, że pracodawca zorganizował pracę zdalną.
Działania podjęte przez pracodawcę wskazują, że podjął on różne środki przeciwdziałające zagrożeniu. Istotne jest to, że zapewnił płyn odkażający
oraz rękawiczki jednorazowe i maseczki. W czasie, gdy panował duży popyt
na środki ochrony pracodawca spełnił swój obowiązek, jaki nakładał na niego Kodeks Pracy. Warto podkreślić, że pracownicy wskazywali różne środki
ochrony. Wynika to zapewne z rodzaju pracy, jaki wykonują poszczególni
pracownicy. Zapewne ci, którzy mimo zagrożenia mieli częściową styczność
z klientami byli lepiej zabezpieczeni, aniżeli pozostali pracownicy. Mowa tu
przede wszystkim o dezynfekcji pomieszczeń, czy skrócenie czasu pracy itp.

14 M. Dobosz, P. Saja, A. Pacana, A. Woźny, Improvement of health and safety conditions at
selected workplaces – on the example of transshipment terminal Logistics company, [w:] Production
Managament and Engineering Sciences, London 2016, s. 55-57.
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Rysunek 5. Stosowane środki ochrony pracowników (N=480).

Źródło: Opracowanie własne.

Wdrożone środki ochrony pracowników miały swoje odzwierciedlenie
w poczuciu bezpieczeństwa w środowisku pracy w „sytuacji nadzwyczajnej”.
Z danych wynika, że większość pracowników (60,1%) określiła poziom bezpieczeństwa między 7 a 10. Wskazać należy, że zaledwie 18,8% badanych pracowników określiło odczuwany poziom bezpieczeństwa od 1 do 4 Osiągnięty
wynik należy uznać za pozytywny, gdyż pracodawca przedsięwziął różne środki
ochrony i spełnił oczekiwania pracowników. Jednakże specyfika pracy powoduje, że część pracowników jest bardziej narażona na zakażenie ze względu na
styczność z wieloma ludźmi podczas pracy.
Rysunek 6. Poziom poczucia bezpieczeństwa pracowników po zastosowaniu środków
ochrony przez pracodawcę (N=480).

Źródło: Opracowanie własne.
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Staż pracy badanych pracowników różnicuje poziom poczucia bezpieczeństwa po zastosowaniu środków ochrony przez pracodawcę w związku
z pandemią COVID-19. Pracownicy z najniższym stażem pracy odczuwali
inny poziom bezpieczeństwa, aniżeli pozostali pracownicy (rozkład danych
na wykresie jest bardziej zróżnicowany). Z analiz i obserwacji prowadzonych
przez autora badań wynika15, że większość nowoprzyjętych pracowników oraz
tych, ze stażem pracy poniżej 2 lat to osoby, które kolejny raz podejmowały
próbę zatrudnienia w dowolnych przedsiębiorstwach i miały neutralne lub
negatywne doświadczenia wynikające z niskiej kultury bezpieczeństwa środowiska pracy.
Rysunek 7. Poziom poczucia bezpieczeństwa pracowników po zastosowaniu środków
ochrony przez pracodawcę. Podział ze względu na staż pracy (N=480).

Źródło: Opracowanie własne.

Panująca sytuacja powoduje, że wśród pracowników pojawiać się mogą
stany niepokoju i lęków związanych nie tylko z zagrożeniem zakażenia, ale
również z niepewnością związaną z poczuciem bezpieczeństwa, stabilizacją
związaną z pracą. Reakcja gospodarki oraz niepokojące sygnały, jakie płynęły
z polskich i światowych mediów spowodowały, że wśród zdecydowanej większości obywateli Polski nastąpiło większe napięcie i stres.
W przypadku analizowanego przedsiębiorstwa 27,5% badanych odpowiedziało zdecydowanie tak, a 35% raczej tak na pytanie dotyczące odczuwania napięcia i stresu w związku z panującą w kraju sytuacją. Spośród respondentów 12,5% odpowiedziało raczej nie, a 6,3% badanych odpowiedziało,
iż zdecydowanie nie odczuwali napięcia i stresu w związku z COVID-19.

15 Autor badań jest głównym specjalistą ds. BHP i PPOŻ w analizowanym przedsiębiorstwie.
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Niespełna jedna piąta badanych (18,8%) nie określiło, czy sytuacja ta wywołała u nich większy stres.
Rysunek 8. Odczuwanie stanu niepokoju i lęków w związku z zagrożeniem COVID-19 (N=480).

Źródło: Opracowanie własne.

Panujące zagrożenie w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym
przedsiębiorstwa wywoływać może u pracowników (jak i u pracodawcy) stan
niepokoju i lęku. Podkreślić należy, że poziom poczucia bezpieczeństwa wśród
pracowników ze stażem pracy poniżej 2 lat jest niższy, aniżeli wśród pracowników z większym stażem pracy.
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w kwestiach związanych
z zatrudnieniem pracownika, a raczej przysługującym mu okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik posiadający krótki staż pracy zabezpieczony
jest 2 – tygodniowym lub miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dla tych pracowników okres niepewności oraz zagrożeń dla funkcjonowania przedsiębiorstwa może wywoływać stres, gdyż mogą oni mieć przeświadczenie, że może
dotknąć ich redukcja etatu.

183

ARTUR WOŹNY

Rysunek 9. Odczuwanie stanu niepokoju i lęków w związku z zagrożeniem COVID-19. Podział ze względu na staż pracy (N=480).

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowanie
Pracodawca zobowiązany jest dbać o zdrowie i życie pracowników przy
pomocy dostępnych mu środków technicznych i organizacyjnych. Przeprowadzone badania w przedsiębiorstwie, które posiada wiele oddziałów w Polsce
pokazują, że możliwa jest ochrona pracowników w sytuacji szczególnej. Dostateczna ochrona zdrowia i życia pracowników jest jednym z ważniejszych zadań
pracodawcy, gdyż wpływa to nie tylko na jakość i wydajność pracy, ale daje
pracownikom przeświadczenie, że pracodawcy zależy na odpowiednim zabezpieczeniu pracowników, przez co kształtowana jest kultura przedsiębiorstwa.
Przeprowadzone badania potwierdziły zakładane hipotezy badawcze:
− Analizowane przedsiębiorstwo wdrożyło rozwiązania zabezpieczające
pracowników. Zdecydowana większość badanych pracowników wskazało różne środki, jakie podejmował pracodawca w celu ochrony zdrowia i życia pracowników. Warto podkreślić, że pracodawca zrealizował szereg działań, które
na pewno zwiększyły poziom bezpieczeństwa pracowników. Dostosowanie
środków ochrony do stanowisk pracy jest kluczowym elementem w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Istotnym wydaje się większe zabezpieczenie tych pracowników, którzy mają bezpośrednią styczność z klientami lub
osobami postronnymi, dlatego też tym pracownikom należy się większa ilość
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płynu dezynfekującego, czy maseczek itp. W związku z panującą sytuacją te,
jak i inne środki ochrony stały się trudno dostępne.
− Pracownicy odczuwają poziom bezpieczeństwa na poziomie dobrym
ze względu na środki zabezpieczające wdrożone przez pracodawcę. Większość
badanych pracowników (60,1%) wskazało poziom bezpieczeństwa na skali między 7 a 10. Pracownicy mogli odczuwać stan niepokoju i stresu, gdyż
w tym czasie odnotowywano duże wzrosty zachorowań w Polsce, jak i innych
krajach Unii Europejskiej. Większość pracowników wskazuje, że pracodawca
wdrożył środki zabezpieczające przez zagrożeniem COVID-19 w postaci maseczek, płynów dezynfekujących itp., jednakże odczuwane przez nich poczucie
bezpieczeństwa jest na poziomie dobrym.
„Sytuacja nadzwyczajna” dla przedsiębiorstwa zawsze generuje pewne rozwiązania organizacyjne, które mają za zadanie zmniejszyć jak najbardziej to
możliwe negatywne skutki. Dlatego też zarządzanie zmianą jest tak istotne
dla współczesnej organizacji pracy. Jednakże powstała sytuacja była trudna do
przewidzenia, dlatego też tym bardziej kluczowe jest, jakie mechanizmy właściwej organizacji bezpiecznej pracy posiada pracodawca oraz z jakich chce
skorzystać. Środki ochrony indywidualnej są tylko wypadkową analizy zagrożeń. Ważna jest świadomość występowania zagrożenia oraz odpowiednie reagowanie na jego wystąpienie. Przedsiębiorcy zobowiązani byli do odpowiedniej organizacji pracy poprzez:
− Zarządzanie informacją,
− Przetwarzanie informacji,
− Eksponowanie informacji,
− Sposób wizualizacji informacji,
− Wiarygodność informacji,
− Powtarzalność informacji.
W przypadku wystąpienia COVID-19 trudno było to przewidzieć, dlatego też najważniejsze były mechanizmy organizacyjne, które umożliwiły szybkie reagowanie na powstałe zagrożenie tworząc podwyższony poziom bezpieczeństwa dla pracowników.
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SAFETY AND HEALTH AT WORK
IN THE SITUATION
IN THE “STATE OF EMERGENCY” (COVID-19)
ON THE EXAMPLE OF AN ENTERPRISE

Summary: The organization of safe work is one of the most important
tasks of an employer. The enterprise is obliged to adjust the working
environment conditions in such a way that they complywith health and
safety regulations. It is not an easy task to adapt the enterprise in terms
of safety, and certainly it is much more difficult in the event of a “state
of emergency” in the enterprise. The emergence of COVID-19 meant
that companies had to manage the change that was caused by the virus
pandemic. The purpose of the paper is to present the approach to the
change management and the occupational health and safety management during a pandemic on the example of an enterprise.
Keywords: occupational health and safety management, organization
of safe work, change management, an enterprise during COVID-19
pandemic.
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BEZPIECZEŃSTWO
W CYBERPRZESTRZENI

Streszczenie: W dziedzinie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni pojawiają się takie określenia, jak: cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo, zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa czy incydent. Celem niniejszego
rozdziału jest zaprezentowanie podstawowych pojęć i zagadnień pojawiających się przy omawianiu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni ze
szczególnym uwzględnieniem polskiej doktryny i prawa krajowego oraz
analiza stanu zagrożeń i incydentów w cyberprzestrzeni RP. Wykazano,
że normatywne zdefiniowanie cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa
jest zadaniem ciężkim. Z kolei, analiza liczby incydentów w cyberprzestrzeni RP ukazała, że liczba tych incydentów charakteryzuje się tendencją rosnącą, co wskazuje na istotne zagrożenie informacji w cyberprzestrzeni. Odnotowano także, iż w 2018 r. najczęściej występującym
rodzajem incydentu były oszustwa komputerowe. Podstawowymi metodami, wykorzystanymi w rozdziale są: metoda dogmatyczno-prawna,
teoretyczno-prawna, prawno-porównawcza oraz ilościowa.
Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo, incydent.
Nr Orcid: 0000-0003-3147-2601.

Wstęp
Współczesne społeczeństwo bardzo często nazywane jest społeczeństwem
informacyjnym czy też cyberspołeczeństwem. Dlatego też od pewnego czasu
pojęcie bezpieczeństwa jest silnie powiązane z bezpieczeństwem sieci i cyberprzestrzeni. W dziedzinie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni pojawia się wiele
określeń, takich jak: cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo, zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni czy incydent. Jednakże, większość
1 Magister, doktorantka Interdyscyplinarnych Stacjonarnych Studiów Doktoranckich - Między Prawem a Gospodarką, Wydział Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego.
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państw ma swoje własne doktryny czy sposoby definiowania tych zjawisk, co
implikuje wiele rozbieżności pod kątem nazewnictwa i kryteriów znamion,
które miałyby charakteryzować te zjawiska.
Dlatego też celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie podstawowych pojęć i zagadnień pojawiających się przy omawianiu bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem polskiej doktryny i prawa
krajowego oraz analiza stanu zagrożeń i incydentów w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w latach 2010-2018.
Podstawowymi metodami, wykorzystanymi w niniejszym rozdziale są:
metoda dogmatyczno-prawna, teoretyczno-prawna, prawno-porównawcza
oraz ilościowa. Za pomocą metody dogmatyczno-prawnej dokonana zostanie
analiza przepisów krajowych aktów prawnych. Metoda teoretyczno-prawna
zostanie zastosowana w badaniu poglądów doktryny poprzez dokonanie przeglądu polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Wykorzystana zostanie
także metoda prawno-porównawcza, która posłuży do porównawczej analizy
uregulowań prawnych w Polsce i w Unii Europejskiej. W pracy zastosowano
także metody ilościowe do analizy stanu zagrożeń i incydentów w cyberprzestrzeni RP w latach 2010-2018.
Definicja, cechy
i podstawy prawne cyberprzestrzeni
Normatywne zdefiniowanie cyberprzestrzeni jest zadaniem ciężkim. Jest
to rezultatem przede wszystkim tego, iż jest to zagadnienie stosunkowo nowe.
Problemy definicyjne potęguje również fakt, iż pojęcie to jest niedookreślone.
Pojęcie cyberprzestrzeni po raz pierwszy pojawiło się w obszarze odległym od prawa – w powieści science fiction pt. „Neuromancer” autorstwa W.
Gibsona. Określił on cyberprzestrzeń jako wirtualną rzeczywistość generowaną przez komputer, w której funkcjonowali bohaterowie2. Podkreślić należy,
iż pojęcie to w pewnym sensie przeniknęło do kultury masowej i obecnie
zazwyczaj określa się nim wirtualną przestrzeń, czyli przestrzeń komunikacji
za pomocą sieci komputerowych3.
W literaturze przedmiotu cyberprzestrzeń przyjęło się określać jako ogół
powiązań o charakterze wirtualnym („nieprzestrzennym” w sensie fizycznym,
2 J. Wasilewski, Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
2013, nr 9, s. 226.
3 F. Radoniewicz, Art. 2 [Objaśnienie pojęć] [w:] Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz, CH Beck,
Warszawa 2019, nb 6.
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niematerialnym i ageografcznym), powstałych i istniejących dzięki technologiom informatycznym i ich fizycznym manifestacjom (komputery, infrastruktura telekomunikacyjna)4.
W rozwiązaniach militarnych przyjmuje się, iż cyberprzestrzeń jako przestrzeń komunikacyjna tworzy system powiązań internetowych. Tym samym,
jest ona pewnego rodzaju odwzorowaniem komputerów, które są zlokalizowane w różnych miejscach przestrzeni fizycznej i które są zdolne zarówno do
wysyłania, jak i odbioru wiadomości5. Tym samym, można wywnioskować, że
to co stanowi cyberprzestrzeń to globalne sieci komputerowe łączące komputery za pomocą łączy telekomunikacyjnych6.
Cyberprzestrzeń zdefiniował również Departament Obrony Stanów
Zjednoczonych, uznając, że jest to „współzależna, powiązana ze sobą sieć infrastrukturalna technologii informacyjnej, obejmująca Internet, sieci telekomunikacyjne, systemy komputerowe oraz systemy kierujące procesami produkcji
i kontroli w sektorach strategicznych dla bezpieczeństwa narodowego”7.
Do kontekstu narzędziowego i technicznego cyberprzestrzeni nawiązują
ustawowe8 definicje tego pojęcia, gdzie przez cyberprzestrzeń rozumie się przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, czyli zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego przeznaczonego do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio zakończenia sieci9 wraz
z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami. Definicja ta
została powielona w Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 – 202210
4 M. Madej, Rewolucja informatyczna – istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, red. M.
Madej, M. Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009, s. 28.
5 M. Wrzosek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Fronda, Warszawa
2018, s. 241.
6 J. Kisielnicki, MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2009, s. 17.
7 A. Nowak, Cyberprzestrzeń jako nowa jakość zagrożeń, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony
Narodowej” 2013, nr 3(92), s. 7.
8 Art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2017
r. poz. 1897); Art. 2 ust. 1a ustawy o stanie wyjątkowym z dnia 21 czerwca 2002 r. (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1928); Art. 2 ust. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1932).
9 W rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570), oraz przepisów ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).
10 Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022, Ministerstwo
Cyfryzacji, Warszawa 2017, s. 28.
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oraz w Doktrynie cyberbezpieczeństwa RP11. Z tą różnicą, iż w Doktrynie
cyberbezpieczeństwa RP wyodrębniono kryterium terytorialne, definiując
cyberprzestrzeń RP jako „cyberprzestrzeń w obrębie terytorium państwa polskiego oraz w miejscach, gdzie funkcjonują przedstawicielstwa RP (placówki
dyplomatyczne, kontyngenty wojskowe, jednostki pływające oraz statki powietrzne poza przestrzenią RP, podlegające polskiej jurysdykcji)”12.
Podsumowując, stwierdzić można, iż to co charakteryzuje cyberprzestrzeń to: uniezależnienie od ograniczeń geograficznych i czasowych, niski i
stale obniżający się koszt rozpoczęcia i prowadzenia podejmowanych w jej
ramach działań, względna anonimowość oraz możliwość ustalenia sprzętu, nie
osoby13.
Definicja i podstawy prawne cyberbezpieczeństwa
Problemy definicyjne sprawia także pojęcie cyberbezpieczeństwa (bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni). Jest to efektem blankietowości samego pojęcia bezpieczeństwa. Przy tym kategoria bezpieczeństwa jest dynamiczna,
zmienna oraz wymagająca systematycznego redefiniowania. Dlatego też w
takim przypadku występują dwa pojęcia niedookreślone – bezpieczeństwo i
cyberprzestrzeń.
Problem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wynika z faktu jej znaczenia
dla funkcjonowania państwa jako podmiotu geopolitycznego, podmiotu stosunków międzynarodowych, administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej czy miejsca funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i wszystkich innych uczestników życia społeczno-polityczno-gospodarczego14.
Według J. Kowalewski i M. Kowalewski cyberbezpieczeństwo to ochrona cyberprzestrzeni, którą jest „zespół przedsięwzięć organizacyjno-prawnych,
technicznych, fizycznych i edukacyjnych mających na celu niezakłócone

11 Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
Warszawa 2015, s. 7.
12 Ibidem.
13 M. Madej, Rewolucja informatyczna – istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, red.
M. Madej, M. Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009, s. 2931; T. R. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2016, nr 15 (8), s. 12.
14 T. Terlikowski, Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni wyzwaniem naszych czasów. System cyberbezpieczeństwa w Polsce (w świetle obowiązującego prawa), „Zeszyty Naukowe SGSP” 2019, nr
71 (3), s. 84.
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funkcjonowanie i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni”15.
Nieco inną definicję cyberbezpieczeństwa przedstawiają B. Pacek i R.
Hoffman - „(…) bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (…) można określić jako
brak ryzyka utraty danych informacyjnych w cyberprzestrzeni (…) Widać jasno, że zasobem, który chronimy, jest informacja”16.
Z kolei, w przekonaniu W. Kitlera zagadnienie cyberbezpieczeństwa wpisuje się w materię szeroko pojmowanego bezpieczeństwa informacyjnego, rozumianego jako trans-sektorowa dziedzina bezpieczeństwa narodowego, której celem jest dążenie do zapewnienia wolnego od zakłóceń funkcjonowania i
rozwoju państwa, w tym władzy publicznej, podmiotów rynkowych, pozarządowych i społeczeństwa, przez swobodny dostęp do informacji, z równoczesną ochroną przed jego negatywnymi skutkami, ochronę zasobów i systemów
informacyjnych przed wrogimi działaniami innych podmiotów bądź skutkami działania sił natury i awarii technicznych, przy jednoczesnym zachowaniu
zdolności do informacyjnego oddziaływania na zachowania i postawy podmiotów międzynarodowych i krajowych17.
Jak można zauważyć, przywołani autorzy bardzo wyraźnie utożsamiają
cyberbezpieczeństwo z bezpieczeństwem informacyjnym, co jest zbieżne z
definicją cyberbezpieczeństwa zawartą w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa18. Zgodnie z nią przez cyberbezpieczeństwo należy rozumieć
odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z
nimi usług oferowanych przez te systemy19.
Pojęcie „cyberbezpieczeństwo” ma stanowić odpowiednik użytego w dyrektywie NIS20 terminu „bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych”,
który zdefiniowano jako odporność sieci i systemów informatycznych, przy
danym poziomie zaufania, na wszelkie działania naruszające dostępność,
15 J. Kowalewski, M. Kowalewski, Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa
państwa, „Telekomunikacja i Techniki Informatyczne” 2014, nr 1–2, s. 25.
16 B. Pacek, R. Hoffman, Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 85.
17 W. Kitler, Pojęcie i zakres bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ustalenia systemowe i definicyjne [w:] Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-admnistracyjne, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2017, s. 43.
18 Ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz.
1560).
19 Art. 2 pkt 4 ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z
2018 r. poz. 1560).
20 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 z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 194, str. 1), dalej
jako „dyrektywa NIS”.
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autentyczność, integralność lub poufność przechowywanych lub przekazywanych, lub przetwarzanych danych, lub związanych z nimi usług oferowanych,
lub dostępnych poprzez te sieci i systemy informatyczne. Jak widać, definicje
różnią się również członami definiującymi21.
Podkreślić należy, iż zarówno w Krajowych Ramach Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017–202222, jak i w Strategii cyberbezpieczeństwa
RP na lata 2017 – 202223 posłużono się definicją z dyrektywy NIS.
Nieco inaczej do tego zagadnienia podchodzi Doktryna cyberbezpieczeństwa RP, która wyodrębnia cyberbezpieczeństwo RP (bezpieczeństwo RP
w cyberprzestrzeni) oraz bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP. Cyberbezpieczeństwo RP utożsamiono z procesem „zapewniania bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni państwa jako całości, jego struktur, osób fizycznych
i osób prawnych, w tym przedsiębiorców i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a także będących w ich dyspozycji systemów teleinformatycznych oraz zasobów informacyjnych w globalnej cyberprzestrzeni”. Z
kolei, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP zdefiniowano jako „część cyberbezpieczeństwa państwa, obejmująca zespół przedsięwzięć organizacyjno-prawnych, technicznych, fizycznych i edukacyjnych mających na celu zapewnienie
niezakłóconego funkcjonowania cyberprzestrzeni RP wraz ze stanowiącą jej
komponent publiczną i prywatną teleinformatyczną infrastrukturą krytyczną
oraz bezpieczeństwa przetwarzanych w niej zasobów informacyjnych”24.
Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa w
cyberprzestrzeni państwa
Przegląd literatury przedmiotu oraz podstaw prawnych pojęcia cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa pozwala na wysunięcie wniosku, iż cyberbezpieczeństwo powinno być tak zbudowane i powinno tak funkcjonować,
aby sprawić, żeby cyberprzestrzeń była odporna na różnego rodzaju zagrożenia.
Według ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zagrożeniem

21 Art. 4 pkt 2 dyrektywy 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 z dnia 6 lipca 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 194, str. 1).
22 Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2017–2022, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017, s. 28.
23 Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022, Ministerstwo
Cyfryzacji, Warszawa 2017, s. 28.
24 Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
Warszawa 2015, s. 7-8.
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cyberbezpieczeństwa jest potencjalna przyczyna wystąpienia incydentu25. Przy
czym, incydentem jest zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ
na cyberbezpieczeństwo26. W ustawie tej wyróżnia się cztery rodzaje incydentu,
będące zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa, tj. 27:
− incydent krytyczny - incydent skutkujący znaczną szkodą dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, interesów międzynarodowych, interesów
gospodarczych, działania instytucji publicznych, praw i wolności obywatelskich lub życia i zdrowia ludzi, klasyfikowany przez właściwy CSIRT MON28,
CSIRT NASK29 lub CSIRT GOV30;
− incydent poważny - incydent, który powoduje lub może spowodować poważne obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości świadczenia usługi
kluczowej;
− incydent istotny - incydent, który ma istotny wpływ na świadczenie
usługi cyfrowej w rozumieniu art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2018/15131;
− incydent w podmiocie publicznym - incydent, który powoduje lub
może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie realizacji zadania publicznego realizowanego przez podmiot publiczny.
Wymienione incydenty mogą przybierać różnorodną formę. Przykładowo klasyfikacja stosowana przez zespół CERT Polska (ang. Computer Emergency Response Team) dzieli zagrożenia na takie grupy jak32:
− obraźliwe i nielegalne treści – spam, dyskredytacja, obrażanie, pornografia dziecięca, przemoc;

25 Art. 2 pkt 17 ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z
2018 r. poz. 1560).
26 Art. 2 pkt 5 ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z
2018 r. poz. 1560).
27 Art. 2 pkt 6-9 ustawy z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z
2018 r. poz. 1560).
28 Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie
krajowym, prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej.
29 Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie
krajowym, prowadzonym przez Państwowy Instytut Badawczy.
30 Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
31 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/151 z dnia 30 stycznia 2018 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w
odniesieniu do dalszego doprecyzowania elementów, jakie mają być uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych w zakresie zarządzania istniejącymi ryzykami dla bezpieczeństwa sieci
i systemów informatycznych, oraz parametrów służących do określenia, czy incydent ma istotny
wpływ (Dz.Urz.UE.L Nr 26, str. 48).
32 Katalog zagrożeń stosowany przez CSIRT GOV, https://csirt.gov.pl/cer/publikacje/katalog-zagrozen-stosow (12.04.2020).
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− złośliwe oprogramowane – wirus, robak sieciowy, koń trojański,
oprogramowanie szpiegowskie, dialer33, rootkit34;
− gromadzenie informacji – skanowanie, podsłuch, inżynieria
społeczna;
− próby włamań – wykorzystanie znanych luk systemowych, próby nieuprawnionego logowania, wykorzystanie nieznanych luk systemowych;
− włamania – włamanie na konto uprzywilejowane, włamanie na konto zwykłe, włamanie do aplikacji Bot;
− dostępność zasobów – atak blokujący serwis (DoS), rozproszony atak
blokujący serwis (DDoS), sabotaż komputerowy, przerwa w działaniu usług
(niezłośliwe);
− atak na bezpieczeństwo informacji – nieuprawniony dostęp do informacji, nieuprawniona zmiana informacji;
− oszustwa komputerowe – nieuprawnione wykorzystanie zasobów,
naruszenie praw autorskich, kradzież tożsamości, podszycie się, phishing35;
− podatne usługi – otwarte serwisy podatne na nadużycia.
Z kolei, konwencja o cyberprzestępczości36, zobowiązując państwa członkowskie37 do uznania za przestępstwa wielu czynów popełnianych w cyberprzestrzeni, wyróżnia cztery rodzaje przestępstw w cyberprzestrzeni:
− przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych informatycznych i systemów;
− przestępstwa komputerowe;
− przestępstwa ze względu na charakter zawartych informacji,
− przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich i praw
pokrewnych.
Co istotne, problematyka zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni została także uregulowana w polskim kodeksie karnym38,

33 Złośliwe oprogramowania przekierowujące połączenia modemowe na bardzo drogie lub
międzynarodowe.
34 Program, umożliwiający maskowanie działalności hakerskiej i przejmowanie w sposób
niezauważalny przez długi okres czasu funkcji kontroli nad zaatakowanym komputerem
(serwerem).
35 Metoda polegająca na podszywaniu się pod użytkownika sieci i wyłudzaniu danych wrażliwych w celu wykonania ataku.
36 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz.U. 2015 poz. 728).
37 Ustawa z dnia 12 września 2014 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1514).
38 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950).
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klasyfikując je jako przestępstwa przeciwko ochronie informacji39.
Stan zagrożeń i incydentów w cyberprzestrzeni RP
Analiza stanu zagrożeń i incydentów w cyberprzestrzeni RP dostarcza
wiedzy, która jest konieczna do realizacji procesów podnoszących poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Dlatego też warto przyjrzeć się statystykom,
pokazującym skalę tych zjawisk.
W pierwszej dekadzie XXI w. odnotowuje się znaczny wzrost różnorodnych rodzajów zagrożeń oraz incydentów w cyberprzestrzeni. Uznaje się, iż jest
to skutek rozwoju systemów i sieci teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych, wdrażania nowych usług i powszechny dostęp do nich. Istotnego znaczenia nabiera dostęp do zasobów teleinformatycznych, narzędzi oraz aplikacji
zarówno podmiotów, które uczestniczą w rozwoju cywilizacyjnym świata, jak
i tych, które prezentują inne stanowisko, stosując te zasoby do szkodliwej oraz
przestępczej działalności40. W latach 2010-2018 w obszarze cyberprzestrzeni
RP odnotowuje się znaczny wzrost incydentów, co zostało przedstawione na
wykresie 1.
Podkreślić należy, iż różnica między incydentami zgłoszonymi a incydentami faktycznymi wynika z faktu weryfikacji zgłoszeń, podczas której porównuje się czy zgłoszona informacja nosi znamiona incydentu faktycznego czy
jest to tylko tzw. false positive. Co więcej, w wielu przypadkach ta sama złośliwa
wiadomość trafia do szerokiego grona odbiorców, co generuje wiele zgłoszeń
jednego incydentu41.
Raport za 2018 r. opracowany przez Zespół CERT Polska42 wskazuje, że
w 2018 r. odnotowano 19 439 incydentów, z czego po szczegółowej analizie
uznano zaistnienie 5 675 incydentów faktycznych. Incydenty obsłużone przez
CERT Polska w 2018 r. według typów zostały przedstawione w tabeli 1.

39 Zob. art. 267-269b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz.
1950).
40 J. Kowalewski, M. Kowalewski, Zagrożenia informacji w cyberprzestrzeni, cyberterroryzm,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018, s. 74-75.
41 Ibidem.
42 Zespół CERT Polska podlega CSIRT NASK.
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Wykres. 1. Liczba incydentów zgłoszonych i faktycznych w latach 2010-2018
w cyberprzestrzeni RP koordynowanych przez zespół CSIRT GOV

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów o stanie bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni RP w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 – CSIRT GOV.
Tabela. 1. Incydenty obsłużone przez CERT Polska w 2018 r. według typów
Liczba
incydentów

%

Oszustwa komputerowe

1878

50,23

Złośliwe oprogramowane

862

23,05

Obraźliwe i nielegalne treści

431

11,53

Próby włamań

153

4,09

Włamania

125

3,34

Gromadzenie informacji

101

2,70

Podatne usługi

69

1,85

Dostępność zasobów

49

1,31

Atak na bezpieczeństwo informacji

46

1,23

Inne

25

0,67

Kategoria incydentu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Krajobraz bezpieczeństwa polskiego
internetu. Raport roczny z działalności CERT Polska, NASK/CERT Polska,
Warszawa 2018, s. 11-12.
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W 2018 r. najczęściej występującym rodzajem incydentu były oszustwa
komputerowe, które stanowił 50,2% wszystkich incydentów. Na drugim
miejscu (23%) były incydenty związane z dystrybucją złośliwego oprogramowania, zaś na trzecim miejscu (ok. 11,5%) znalazły się incydenty o charakterze obraźliwych i nielegalnych treści. Najczęściej zgłaszanymi incydentami
oszustw komputerowych były fałszywe strony zagranicznych serwisów, takich
jak Netflix czy PayPal. Najbardziej powszechnym motywem przestępców przy
tworzeniu fałszywych stron była chęć pozyskania danych uwierzytelniających
(login i hasło) do różnych serwisów, w tym banków43.
Zakończenie
Normatywne zdefiniowanie cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa jest
zadaniem ciężkim. Jest to rezultatem przede wszystkim tego, iż są to zagadnienie stosunkowo nowe oraz niedookreślone.
Problem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wynika z faktu jego znaczenia dla funkcjonowania państwa. Przegląd literatury przedmiotu oraz podstaw
prawnych pojęcia cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa pozwala na wysunięcie wniosku, iż cyberbezpieczeństwo powinno być tak zbudowane i powinno
tak funkcjonować, aby sprawić, żeby cyberprzestrzeń była odporna na różnego
rodzaju zagrożenia.
Analiza liczby incydentów zgłoszonych i faktycznych w latach 2010-2018
w cyberprzestrzeni RP wykazała, że liczba tych incydentów charakteryzuje się
tendencją rosnącą, co wskazuje na istotne zagrożenie informacji w cyberprzestrzeni. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być m.in. wzrost zainteresowania potencjalnych atakujących sieciami rządowymi w Polsce oraz stosunkowy
wzrost incydentów będących wynikiem błędnych konfiguracji albo braku aktualizacji. Odnotowano także, iż w 2018 r. najczęściej występującymi rodzajami incydentu były: oszustwa komputerowe, dystrybucja złośliwego oprogramowania oraz obraźliwe i nielegalne treści.

43 Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu. Raport roczny z działalności CERT Polska,
NASK/CERT Polska, Warszawa 2018, s. 10.
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SECURITY IN CYBERSPACE

Summary: In the field of cyberspace security, terms such as
cyberspace, cybersecurity, cybersecurity threats or an incident appear.
The purpose of this chapter is to present the basic concepts and issues
that arise when discussing security in cyberspace with particular
emphasis on Polish doctrine and national law, as well as analyzing the
state of threats and incidents in cyberspace of the Republic of Poland.
It has been shown that the normative definition of cyberspace and
cyber security is a difficult task. In turn, the analysis of the number of
incidents in the cyberspace of the Republic of Poland showed that the
number of these incidents is characterized by an increasing tendency,
which indicates a significant threat to information in cyberspace.
It was also noted that in 2018 the most common type of incident was
computer fraud. The basic methods used in the chapter are: dogmatic
and legal, theoretical and legal, comparative and quantitative methods.
Keywords: Cyberspace, cybersecurity, incident.
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