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Starożytna klątwa "Obyś żył w ciekawych czasach!" spełnia się na na-
szych oczach. Rok 2019 był według wielu jasnowidzów i wróżbitów ostatnim 
rokiem spokoju i dostatku w Europie.  

Rok 2020 został zapamiętany jako początek pandemii COVID-19 
niosącej ze sobą ograniczenia w każdej dziedzinie życia, negatywny wpływ na 
funkcjonowanie rodzin, zdrowie fizyczne i psychiczne, rynek pracy, stabilność 
małych i średnich przedsiębiorstw. Świat i kontakty międzyludzkie zmieniły 
się nie do poznania. Wiele aktywności, w tym edukacja, przeniosło się do 
przestrzeni wirtualnej. Rok 2021 upłynął pod znakiem masowych szczepień 
przeciwko COVID-19. Oczekiwany koniec pandemii jednak nie nastąpił, 
gdyż pojawiły się nowe warianty wirusa, Delta i Omikron. W gospodarce 
światowej zostały zakłócone łańcuchy dostaw. Sprawdzające się wcześniej 
zasady przeniesienia produkcji w obszary świata z najtańszą siłą roboczą 
czy też zamawiania podzespołów lub półproduktów bez długotrwałego 
ich składowania okazały się zgubne w sytuacji zamknięcia gospodarek  
i problemów z międzynarodowym transportem. Spowodowało to braki 
surowców i towarów na zachodnich rynkach powodując wzrosty cen. 

Rok 2022 zapisze się w historii jako rok najazdu wojsk rosyjskich 
na Ukrainę i wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, która z dnia na dzień 
przewartościowała rzeczywistość. Z powodu rosyjskiej agresji kilka 
milionów ludzi, głównie kobiet z dziećmi i osób starszych opuściło Ukrainę  
w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Duża liczba uchodźców wojennych 
przybyła przede wszystkim do Polski. Unia Europejska, Wielka Brytania i Stany 
Zjednoczone wprowadziły największe w historii pakiety sankcji gospodarczych 
przeciwko Rosji. Szef Banku Światowego ostrzegł przed możliwą globalną 
recesją wywołaną zwyżką cen energii, trudnościami w dostępie do nawozów 
sztucznych i zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego. Od dnia wybuchu 
wojny - 24 lutego w przekazach medialnych pandemia COVID-19 zeszła na 
dalszy plan. Liczba zarażonych wirusem spada.  W Polsce pod koniec marca 
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zniesiono prawie wszystkie obowiązujące dotąd obostrzenia. Stan epidemii 
wprowadzony w marcu 2020 roku w połowie maja został zastąpiony stanem 
zagrożenia epidemicznego. Obecnie w krajach Europy Zachodniej donoszą  
o pojawiających się przypadkach małpiej ospy, wirusowej choroby odzwierzęcej, 
typowej dla zachodniej i środkowej Afryki. 

W tych niezwykle niepewnych i trudnych czasach oddajemy w Państwa 
ręce monografię Państwo Bezpieczeństwo Edukacja, będącą efektem współpra-
cy młodych naukowców reprezentujących różne krajowe ośrodki akademic-
kie i pozaakademickie: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Szkołę 
Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet 
Zielonogórski, Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademię WSB 
w Dąbrowie Górniczej, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Towarzystwo Azji  
i Pacyfiku. 

Monografia składa się z dwóch części. Pierwszą część – Problemy 
bezpieczeństwa rozpoczyna artykuł Renaty Chrzan, przedstawiający, jakże 
aktualny dzisiaj, problem przyjmowania uchodźców/migrantów w wybranych 
krajach Unii Europejskiej. Autorka omawia przyczyny migracji i instytucję 
uchodźcy, regulacje prawne w Unii Europejskiej, kryzys migracyjny w 2015 
roku i ówczesny polski model polityki imigracyjnej. 

Kamil Pietrasik przedstawia skalę uchodźstwa białoruskiego do Polski, 
jednocześnie wskazując na uwarunkowania białoruskie w latach 1992 – 1995 
dochodząc do wniosku, iż mimo wszystko nie można mówić o exodusie lud-
ności białoruskiej do Polski w powyższych latach. Jednocześnie Białorusini 
nie zawsze spełniali wymagania Protokołu Nowojorskiego z 1967 r. dotyczą-
ce przyznania im statusu uchodźcy w Polsce. W kolejnym artykule ukazu-
je historię ukraińskiego systemu imigracyjnego i uchodźców w okresie 1991-
2013 nie będącego przypadkowym i mającym dość duże znaczenie w procesie 
kształtowania praw imigrantów i uchodźców. 

Tekst Filipa Wyszyńskiego poświęcony został problematyce ograniczeń 
praw podstawowych w świetle pandemii Covid-19. Zastosowano koncep-
cję testu proporcjonalności wobec ograniczeń dotyczących tych praw, będą-
cych pojęciem ugruntowanym w prawie niemieckim. Postuluje się wzrost 
znaczenia testu, który powinien stanowić podstawowe kryterium oceny ogra-
niczania praw podstawowych człowieka i obywatela w kontekście zwalczania 
pandemii Covid-19.

Piotr Szydłowski naświetla problematykę związaną z sytuacją prawną 
systemu bezpieczeństwa narodowego Polski stwierdzając, iż nie ma jednego 
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aktu prawnego, regulującego w sposób kompleksowy pozycję prawną systemu 
bezpieczeństwa narodowego Polski, gdyż jest on zdefiniowany na podstawie 
kilku dokumentów. Autor widzi konieczność sformułowania i uchwalenia 
ustawy o systemie bezpieczeństwa narodowego, co uporządkowałoby obecny 
stan prawny. 

Tekst Józefa Smalcugi opisuje zakres działania, zadania oraz uprawnie-
nia Polskiej Żandarmerii Wojskowej, w aspekcie wykonywanych zadań zwią-
zanych z dyscypliną wojskową, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym  
w Siłach Zbrojnych RP. Służbę wojskową w ŻW uznano za bezpośrednio re-
alizującą zadania w kontekście wsparcia innych służb w obszarze zapewnienia 
i utrzymania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, nie tylko na korzyść 
Sił Zbrojnych RP, lecz również obywateli.

Pierwszą część monografii zamyka artykuł Marcina Dudka przedstawia-
jący gabinetowy model sprawowania egzekutywy na przykładzie Zjednoczo-
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w której skład wchodzą 
dwa organy, głowa państwa (jednoosobowa) i rząd (organ kolegialny). Oprócz 
omówienia kompetencji poszczególnych organów władzy wykonawczej  
w Wielkiej Brytanii, Autor skupia się na wyjaśnieniu znaczenia monarchii  
w obecnych czasach.  

Drugą część monografii – Problemy edukacji rozpoczyna artykuł Kin-
gi Frączkowskiej opisujący siedlecką metodę nauczania matematyki bardzo 
popularną wśród dzieci z klasy „0a”. Autorka uważa za niezwykle ważne, aby 
uczniowie po prostu „bawili się matematyką” nie bojąc się jej, polecając dosto-
sowanie „królowej nauk” do zainteresowań najmłodszych i ich predyspozycji.

Tekst Arthura Laskowskiego naświetla problem zależności nauki online 
języka angielskiego jako obcego (EFL) dla osób z generacji Z jako rezultat 
globalnej pandemii koronawirusa. Autor proponuje cztery kluczowe kwe-
stie, ważne dla nauczycieli podczas tworzenia, wdrażania i wspierania nauki 
uczniów za pomocą serwisu internetowego YouTube.

Monografię zamyka artykuł Krystyny Kacprowskiej i Rafała Stachyry 
identyfikujący główne problemy współczesnej szkoły. Autorzy stoją na sta-
nowisku, iż wiele placówek nie realizuje najważniejszego celu - promowania 
wiedzy prawdziwej, użytecznej i naprawiającej świat.

Z radością przekazujemy w Państwa ręce nową monografię z nadzie-
ją na pogłębienie wiedzy i inspirację do badań naukowych w zakresie nauk  
o bezpieczeństwie i edukacji.

Dr Renata Chrzan
w imieniu Komitetu Redakcyjnego
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AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI

PROBLEM PRZYJMOWANIA 
AZYLANTÓW/UCHODŹCÓW 

W WYBRANYCH KRAJACH 
UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie: Artykuł definiuje pojęcie azylanta i uchodźcy przedstawiając 
przyczyny opuszczania swojego kraju, problem przyjmowania uchodźców/
migrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej. regulacje prawne w UE, 
kryzys migracyjny w 2015 roku i ówczesny polski model polityki imigracyjnej.

Słowa kluczowe: azylant, uchodźca, kryzys migracyjny, model polityki 
imigracyjnej

Azylant, to człowiek obawiający się o bezpieczeństwo swojego życia  
w ojczyźnie, składający wniosek o przyznanie azylu w innym kraju. Uchodźca 
zaś przejawia uzasadnione obawy odnośnie możliwości prześladowania w oj-
czyźnie z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przy-
należności do konkretnej grupy społecznej i jego położenie zaakceptował kraj 
udzielający schronienia. Unijna dyrektywa w sprawie kwalifikowania określa 
wytyczne przyznawania ochrony międzynarodowej osobom ubiegającym się 
o nie [1].

W chwili obecnej obywatele państw trzecich są zobowiązani do złożenia 
wniosku o przyznanie ochrony międzynarodowej w pierwszym kraju unijnym, 
którego granicę przekroczą. Złożenie wniosku oznacza przyznanie statusu azy-
lanta. Z kolei status uchodźcy lub też inna forma ochrony międzynarodowej 
przyznawana jest odpowiednią decyzją organów danego kraju [1].
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Ludzie opuszczają swoje kraje z powodu czynników wypychających po-
dzielonych na trzy główne grupy. Pierwszą z nich stanowią czynniki społecz-
no-polityczne: prześladowania z powodów rasowych, kulturowych, etnicz-
nych, politycznych, religijnych, często także z powodu wojny lub konfliktu, 
zagrożenia konfliktem i prześladowań sprawujących władzę. Uciekających 
przed konfliktami zbrojnymi, łamaniem praw człowieka lub prześladowa-
niami, najczęściej zaliczamy do uchodźców humanitarnych. Ma to wpływ 
na kraj ich osiedlenia z uwagi na bardziej liberalny stosunek do migrantów  
z powodów humanitarnych w niektórych państwach. Z dużym prawdopodo-
bieństwem osoby takie przeprowadzą się do najbliższego bezpiecznego kraju 
przyjmującego azylantów. Wielu ucieka do Europy przed terrorem, konflik-
tem, czy też prześladowaniami w krajach zamieszkania. Ponad jedna czwarta 
z 295 800 proszących o azyl, którym nadano status ochrony w Unii w 2019 
roku, przybyła z Syrii, gdzie toczyła się wojna, drugą pod względem liczebno-
ści grupę stanowili przybysze z Afganistanu, trzecią, osoby z Iraku [2].

Kolejną grupą czynników wypychających są czynniki demograficzne  
i ekonomiczne. Populacja rosnąca/malejąca, młoda/starzejąca się wpływa na 
wzrost gospodarczy i możliwość znalezienia pracy w krajach pochodzenia jak 
też na politykę migracyjną w krajach wybieranych przez uchodźców. Łączy się 
z kulturą pracy, bezrobociem i ogólną sytuacją gospodarczą danego państwa. 
Czynnikiem przyciągającym są wyższe płace, lepsze możliwości podjęcia za-
trudnienia, wyższy standard życia i możliwości edukacji. Przy niesprzyjających 
warunkach ekonomicznych i prawdopodobnym ich pogarszaniu się, więcej 
osób może wyemigrować do krajów o lepszych perspektywach. Międzyna-
rodowa Organizacja Pracy ONZ podaje liczbę pracowników migrujących, 
określanych jako osoby migrujące celem zatrudnienia, w 2017 roku na około  
164 miliony na całym świecie, stanowiących prawie dwie trzecie migrantów 
międzynarodowych. Prawie 70% z nich przebywało w krajach o wysokim 
dochodzie, 18,6% w krajach o wyższym średnim dochodzie, 10,1% w krajach  
o niższym średnim dochodzie i 3,4% w krajach o niskim dochodzie [2].

Ostatnią grupę czynników wypychających stanowią czynniki środo-
wiskowe. Zawsze zwiększały one migrację. Ludzie uciekali przed klęskami 
żywiołowymi: powodziami, huraganami czy trzęsieniami ziemi. Obecnie 
obserwowane zmiany klimatu nasilą nagłe zjawiska pogodowe, co spowo-
duje zwiększenie się przemieszczania osób w przyszłości. Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji podaje definicję tego typu migrantów: „migranci 
środowiskowi to osoby, które z powodu nagłych lub postępujących zmian 
środowiskowych negatywnie wpływających na ich życie lub warunki życia są 
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zmuszone do opuszczenia swoich domów, czasowo lub na stałe, i które prze-
prowadzają się wewnątrz kraju lub za granicę”. Trudno jest dokładnie po-
dać liczbę tego typu migrantów. Szacunkowo będzie ich od 25 milionów do  
1 miliarda do roku 2050 [2].

Od połowy lat 1980 zaczęto szerzej i częściej wykorzystywać instytu-
cję uchodźcy. Rozpoczęty wtedy napływ uchodźców osiągnął kulminację  
w 1992 roku wraz z zarejestrowaniem około 650 tysięcy wniosków i bra-
kiem możliwości ich kontroli [3]. Uchodźcy pojawili się wraz z konfliktami 
w związku z upadkiem systemu komunistycznego oraz zakończeniem okresu 
możliwości wjazdu do Europy i wykorzystania różnych legalnych ścieżek, na 
przykład z możliwości podejmowania pracy w Niemczech w ramach umów 
bilateralnych, a następnie łączenia rodzin. W końcu lat 1980. kraje euro-
pejskie nie kontynuowały już akcji łączenia rodzin, co skłoniło migrantów 
do wykorzystywania kanału uchodźczego. Tak zachowywali się na przykład 
imigranci tureccy, którzy do połowy lat 1980. nie byli wcale kandydatami 
na uchodźców, podczas gdy od połowy lat 1980. w statystykach zaczęto na-
gle obserwować dziesiątki tysięcy uchodźców tureckich, pomimo braku po-
wodów do tego w samej Turcji. Problem uchodźców został więc stworzony  
w jakiś sposób trochę sztucznie, gdyż nie towarzyszyły mu zmiany w otocze-
niu zewnętrznym [3].

W 1990 roku podpisano tzw. konwencję dublińską I [4], ustanawiającą 
właściwość danego państwa do rozpatrzenia wniosku o azyl. Uznano, że pań-
stwem zobligowanym do rozpatrzenia wniosku o azyl, będzie to wydające zgo-
dę na wjazd na terytorium Unii Europejskiej, bądź to, przez którego granicę 
zewnętrzną wnioskujący przedostał się na teren Unii [5].

Stosowanie konwencji dublińskiej I spowodowało znaczące zmniejszenie 
napływu uchodźców po 1992 roku. Niemcy, do których wcześniej kierowali 
się uchodźcy, straciły na znaczeniu jako kraj przyjmujący uchodźców. Jest to 
przykładem wpływu procesów wewnątrzunijnych i niespójności unijnej poli-
tyki z ruchami migracyjnymi. Ograniczono liczbę uchodźców z sześciuset kil-
kudziesięciu tysięcy do 200-300 tysięcy rocznie. W drugiej połowie lat 1990. 
stłumiono „problem uchodźczy” w Europie. Proces tworzenia spójnej euro-
pejskiej polityki azylowej spowolnił. W otoczeniu zewnętrznym rozpoczęły 
się działania, ukierunkowane głównie na pomoc w dotarciu do Europy róż-
nym grupom imigrantów, m.in. tzw. nielegałom w próbach obejścia systemu.  
W grupach migrantów byli też uchodźcy, ale procent odrzucanych wniosków 
azylowych wyraźnie uwidacznia tzw. uchodźców w złej wierze jako dominu-
jących. To zjawisko trwało praktycznie aż do wielkich wydarzeń, w krajach 
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Maghrebu i na Bliskim Wschodzie, czyli do początku drugiej dekady obec-
nego wieku. Pomimo uporania się z tym pierwszym ogromnym napływem 
uchodźców w latach 1990 przez kraje europejskie nie stworzono skutecznej 
polityki na trwałe zapobiegającej tego typu zjawiskom [3]. 

W 2003 r. rozporządzenie Dublin II zastąpiło konwencję dublińską 
wprowadzając szczegółowe zasady współpracy w zakresie określenia państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl, dotyczą-
ce całej Europy. Uruchomiono system Eurodac, mający pomóc w identyfi-
kacji nielegalnych imigrantów. W 2013 r. uchwalono rozporządzenie Du-
blin III, [6] umożliwiające państwom członkowskim odesłanie chętnych do 
ochrony międzynarodowej do bezpiecznego państwa trzeciego, niezależnie, 
czy będzie to państwo członkowskie odpowiedzialne za rozpatrzenie wnio-
sku, czy inne państwo członkowskie. Prawo to może również wykorzystać 
państwo członkowskie po stwierdzeniu, że jest ono państwem członkow-
skim odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony mię-
dzynarodowej na podstawie tego rozporządzenia i w ramach postępowania  
wtórnego przejęcia [7].

Kryzys migracyjny, nazwany także uchodźczym, to zjawisko masowego 
i niespotykanego dotąd ogromnego napływu uchodźców i emigrantów do 
Europy w XXI wieku [8,9] od czasu zakończenia II wojny światowej [10]. 
Jako początek kryzysu przyjmuje się rok 2015, chociaż wcześniej także ob-
serwowano to zjawisko [11]. Zjawisko napływu imigrantów do Europy nie 
jest zjawiskiem nowym, bowiem liczba nielegalnie przybywających do Europy 
imigrantów stale rosła, począwszy od lat 50 XX w. Wśród głównych przyczyn 
zjawiska migracji XX-wiecznej w Europie należy wskazać korzyści ekono-
miczne i wyższy poziom życia, który zawsze przyciągał migrantów (zwłaszcza 
w kontekście skutków globalnego ubóstwa), ale także konflikty w Azji i na 
Bliskim Wschodzie. Restrykcyjne polityki migracyjne państw europejskich, 
ograniczające dostęp do rynków pracy przy jednoczesnym braku skutecznej 
polityki integracyjnej, miały znaczący wpływ na kształt tego skomplikowane-
go zjawiska i negatywny kontekst, w jakim obecnie ono przebiega [12]. 

W roku 2010, pod jego koniec, rozpoczęły się przewroty w krajach arab-
skich, określane mianem arabskiej wiosny powodując m.in. wybuch wojny 
domowej w Libii, Syrii, konflikt w Libanie. Syryjska wojna domowa od 2011 
roku doprowadziła do zgonów kilkuset tysięcy osób, konieczności opuszcze-
nia domostw przez około 13 milionów, z czego 4,8 miliona przekroczyło gra-
nice państwa w poszukiwaniu schronienia [13]. W związku z powstaniem 
Państwa Islamskiego obserwowano migracje mniejszości religijnych, przede 
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wszystkim chrześcijan i jazydów - wyznawców monoteistycznej XII wiecznej 
religii, głównie Kurdów, z uwagi na prześladowania [14]. Zwiększenie migra-
cji z Libii spowodowane było destabilizacją po obaleniu pułkownika Mu’am-
mara al-Kadafiego, sprawującego władzę od 1969 roku [15,16]. Z powodu 
łamania praw człowieka i obowiązkowej służby wojskowej trwającej przez czas 
nieokreślony ucieka miesięcznie około 5 tysięcy osób z Erytrei [17]. Do Eu-
ropy przybywają także mieszkańcy Afganistanu, Filipin, Iraku, Bangladeszu, 
Pakistanu, Serbii, Albanii, Kosowa oraz Ukrainy [18]. Protesty na Ukrainie  
w 2013 roku nazwane Euromajdanem wywołały konieczność opuszczenia 
miejsca zamieszkania przez około 2 miliony osób, 6 tysięcy osób zaś straciło 
życie [19]. 

W związku z ogromną rzeszą imigrantów na granicach Unii Europej-
skiej w ostatnich latach, nie wdrożono odpowiednio szybko środków w celu 
kontroli tego zjawiska przez kraje przyjmujące. Dodatkowo Niemcy zawiesiły 
protokół dubliński i otwarły granice dla uchodźców, co poprawiło ich wizeru-
nek w państwach wysyłających, równocześnie umożliwiając przyjazd do Eu-
ropy setkom tysięcy imigrantów. Niektóre kraje członkowskie UE wykazały 
duży sceptycyzm, a nawet krytycyzm odnośnie takich działań [20].

Brak kontroli na granicach spowodował wjazd do Europy wielu imigran-
tów bez dokumentów lub z fałszywymi dokumentami, mogących stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego kontynentu. Zjawisko obserwo-
wano głównie na granicy polsko-ukraińskiej, wśród obywateli Ukrainy. Fał-
szywymi dokumentami w dużej liczbie posługiwali się imigranci na szlaku 
Maroko–Hiszpania [21].

Unia Europejska długo nie podejmowała żadnej konstruktywnej decyzji 
odnośnie masowych migrantów, dlatego niektóre decyzje podejmowały po-
szczególne państwa członkowskie zależnie od stopnia zagrożenia problemem. 
Spontaniczne zamykano granice i wznoszono ogrodzenia na granicach we-
wnętrznych UE (Węgry–Chorwacja, Słowenia–Chorwacja, Austria–Słowe-
nia) jak też wprowadzano tymczasowe kontrole graniczne, m.in. na granicach 
Austrii z Niemcami i Austrii z Węgrami oraz Szwecji z Danią [12].

Kryzys uchodźczy spowodował konieczność zmiany zasad funkcjono-
wania strefy Schengen, której dotychczasowy kształt został uzależniony od 
faktycznej ochrony granic zewnętrznych UE i od relokacji uchodźców po-
między krajami członkowskimi. Zaczęto poszukiwać także możliwości zatrzy-
mania uchodźców poza granicami UE, w państwach tranzytowych, zacieśnia-
jąc współpracę z Turcją, jednym z głównych kierunków emigracji z Syrii do 
Unii Europejskiej. 29 listopada 2015 r. na szczycie przywódców UE z Turcją, 
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podpisano oświadczenie UE–Turcja. Ustalono m.in., ożywienie procesu 
przystąpienia Turcji do UE, częstszą organizację kompleksowych regularnych 
posiedzeń poświęconych dialogowi politycznemu, zapewnienie Turcji przez 
UE natychmiastowej i ciągłej pomocy humanitarnej oraz zwiększenie dotych-
czasowego wsparcia finansowego kwotą 3 mld euro dodatkowych środków  
w pierwszym okresie oraz jej zmian w zależności od rozwoju sytuacji i poja-
wiających się potrzeb. Uzgodniono również intensyfikację zawracania migran-
tów, niepotrzebujących ochrony międzynarodowej, do ich państw pochodze-
nia, zapobiegając podróżom do Turcji i do UE [12].

Kryzys migracyjny wywołał poważne napięcia między krajami i wza-
jemne oskarżenia o jego wywołanie i niewłaściwe działania celem jego po-
wstrzymania. Spolaryzował społeczeństwa odnośnie przyjmowania i pomo-
cy uchodźcom [12]. 18 marca 2016 r. Niemcy i Turcja, bez udziału innych 
krajów UE podpisały oświadczenie, z sześciopunktowym planem wzajemnej 
współpracy [22]. A. Weinar stwierdził: „Niemcy, pozostawione same sobie 
przez swoich europejskich partnerów, podjęły zdecydowane kroki. Nowy 
plan niestety nie stanowi gwarancji realnej zmiany: głównie dlatego, że opiera 
się na współpracy z krajem trzecim” [23]. Nie zapewnił też zatrzymania fali 
uchodźców, choć faktycznie w jego efekcie doszło do zmniejszenia napływu 
migrantów do UE z Turcji [24].

Nie znaleziono ogólnoeuropejskiego modelu sprawiedliwie rozdziela-
jącego azylantów pomiędzy wszystkie państwa Unii Europejskiej. Niemcy  
z powodów humanitarnych przyjęły około 1,6 mln uchodźców [25]. Stale jest 
to najbardziej atrakcyjny kraj dla uchodźców (35% wszystkich wniosków zło-
żonych w UE w 2015 r.). Pierwsza połowa 2016 roku to potwierdziła. Rząd 
niemiecki, jako jeden z pierwszych w UE, zareagował na kryzys migracyjny. 
Już w marcu 2013 r. ogłoszono program przyjęcia na okres 2 lat uchodźców 
syryjskich z Libanu [26]. Niemcy przyjmowały uchodźców z uwagi na chłon-
ny rynek pracy, wysokie standardy zabezpieczenia społecznego, ale głównie 
polityką otwartych drzwi, kanclerz Angeli Merkel, intensywnie promowaną  
w 2015 roku. Wyróżniające nastawienie rządu do migracji wynika ze świado-
mości odniesienia potencjalnych korzyści gospodarczych z napływu niektó-
rych cudzoziemców z państw trzecich. Obserwuje się tendencję do ekonomi-
zacji sektora społecznego oraz podejmowanych tam działań jako inwestycji 
[20]. M. Fratzscher i S. Junker zauważają, że po kilku latach pobytu osoby 
objęte ochroną przynoszą korzyści ekonomiczne dla gospodarki [27]. 

Tak wielka liczba ludzi to dla Niemiec ogromne wyzwania społeczne, 
gdyż większa część z nich osiedli się na stałe lub zamieszka przez dłuższy 
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czas. Jest to szansa w związku ze starzeniem się społeczeństwa niemieckiego 
jak też rosnącego niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej na rynku pracy.  
Z drugiej zaś strony uchodźcy wymagają integracji, gdyż pochodzą z odległe-
go kręgu kulturowego, o odmiennych możliwościach udziału w rynku pracy 
oraz aklimatyzacji w społeczeństwie. Sytuacja na rynku pracy, obecne ure-
gulowania odnośnie polityki integracyjnej są korzystniejsze niż dawniej, ale 
proces integracji będzie długi z towarzyszącymi konfliktami społecznymi [28].

Kryzys imigracyjny silnie dotknął kraje UE w 2015 roku, jednak do nas 
nie przyjechał ani jeden cudzoziemiec w ramach relokacji. Decyzja relokacyj-
na z września 2015 roku nakładała na państwa członkowskie UE w okresie 
dwóch lat (do 26 września 2017 r.) obowiązek rozdziału między siebie do 
120 tysięcy uchodźców. Polsce przypadłoby ok. 7 tys. osób (w rzeczywistości 
ponad 32 tys.). Polska odmówiła przyjęcia uchodźców, łamiąc tym samym 
prawo UE oraz zasadę solidarności, na której opiera się UE [29].

Problem przyjmowania imigrantów jest problemem złożonym. Obroń-
cy praw człowieka zarzucają władzom łamanie Konwencji Genewskiej doty-
czącej uchodźców. Z kolei przedstawiciele władz twierdzą, iż tym ludziom 
nic złego w ich krajach nie grozi i przemieszczają się nielegalnie wyłącznie  
w dążeniu do lepszych warunków życia. Polska przyjęła model polityki an-
tyimigracyjnej w kampanii wyborczej PiS w 2015 roku i od tego czasu reto-
ryka ta nie zmieniła się. Czy kraj powinien mieć nastawienie antyuchodźcze?  
Z pewnością nie, należy wypośrodkować działania, oczywiście nie przyjmo-
wać wszystkich po kolei, ale pewnych uchodźców, czy też ich grupy, po spraw-
dzeniu kim są ci ludzie, można by przyjmować z pożytkiem dla naszego kraju. 
Zarządzanie strachem przed uchodźcami jest na porządku dziennym. Progra-
my telewizyjne pełne są dyskusji jakie to ogromne zło niosą ze sobą migranci, 
ilustrowanych odpowiednim materiałem filmowym, często zmanipulowa-
nym. Organizacje pomagające migrantom uczą, jak się przeciwstawić temu 
językowi strachu w mediach i pozostałych przekazach. Nie można powielać 
stereotypów, uogólnień, stosować dehumanizujących porównań. Wśród mi-
grantów mogą znaleźć się różne osoby, ale podlegają oni weryfikacji przez 
odpowiednie służby, których zadaniem jest oddzielenie uczciwych od nie-
uczciwych. Należy wystrzegać się sformułowań „nielegalni migranci”. Ludzie 
nie mogą być nielegalni, nielegalnie mogą wyłącznie przekroczyć granicę. Pol-
ska, zgodnie z Konwencją Genewską, ma obowiązek szanować prawo każdego 
do ubiegania się o azyl czy o ochronę międzynarodową. W praktyce niestety 
łamane są te prawa, ale należy zawsze o nich przypominać. Wielokulturo-
wość, różnorodność jest fantastyczna, ciekawa, rozwijająca i nie do uniknięcia  
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w dzisiejszym świecie. Przestrzeganie praw człowieka jest absolutną podstawą 
cywilizowanych krajów. Szczytne jest wspieranie organizacji pozarządowych 
pomagających migrantom, gdyż skuteczność ich działań jest wiele większa niż 
niejednego polityka, bez pojęcia o potrzebach tych ludzi. Ogólnie nie można 
pozostawać obojętnym na drugiego człowieka w osobie migranta [30].

Łączna liczba cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową 
w Polsce zmalała o prawie 32% w porównaniu do 2019 roku, pomimo 
dużej liczby Białorusinów składających wnioski o ochronę międzynarodową. 
Spadek powodowała głównie pandemia wirusa SARS-CoV-2 i ograniczenia 
w podróżowaniu.

Wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło  
w 2020 roku 2,8 tys. osób, w tym 1,5 tys. po raz pierwszy. W pierwszej piątce 
znaleźli się obywatele następujących krajów:

Rosja – 1283 osób (-51% r/r)
Białoruś – 407 os. (+1000% r/r)
Ukraina – 317 os. (-27% r/r)
Afganistan – 120 os. (+94% r/r)
Tadżykistan – 87 os. (-25% r/r)

W sierpniu 2020 roku liczba składanych wniosków przez Białorusinów 
zaczęła rosnąć i od września wynosiła około 80 miesięcznie. Każdy wniosek 
rozpatruje indywidualnie Urząd do Spraw Cudzoziemców, analizując poszcze-
gólne sprawy, aby sprawdzić czy danej osobie należy udzielić ochrony. Polska 
ma bardzo rygorystyczne przepisy odnośnie udzielania azylu lub ochrony.

W 2020 roku ochronę międzynarodową otrzymało prawie  
400 cudzoziemców, głównie obywateli Turcji – 85 osób, Białorusi – 81, 
Rosji – 76, Ukrainy – 28 oraz Tadżykistanu – 27 osób. Odmówiono ochrony 
prawie 2,1 tys. osób, głównie obywatelom Rosji – 1,3 tysiącom, Ukrainy 

– 314 i Tadżykistanu – 63. Umorzono nieco ponad 1 tys. postępowań, 
głównie obywateli Rosji – ponad 700 osób z powodu opuszczenia Polski 
przed wydaniem decyzji.

Podczas procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy 
socjalnej (m.in. zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej) zapewnianej 
przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz zajęć edukacyjnych (m.in. nauki 
języka polskiego, kursów informacyjnych). Mogą przebywać w ośrodku lub 
samodzielne utrzymywać się przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzę-
du. W 2020 r. z pomocy socjalnej i opieki medycznej skorzystało prawie 
5,2 tys. osób [31].
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THE PROBLEM OF ADMISSING ASYLANTS / REFUGEES 
IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Summary: the article defines the concept of an asylum seeker and refugee 
presenting the reasons for leaving their country, the problem of accepting re-
fugees / migrants in selected European Union countries. legal regulations in 
the EU, the migration crisis in 2015 and the Polish model of immigration 
policy at the time.
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TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU

UCHODŹCY Z BIAŁORUSI 
W POLSCE A SYTUACJA 

SPOŁECZNO-POLITYCZNA 
NA BIAŁORUSI (1992-1995)

Abstrakt: W niniejszym tekście zobrazowano skalę uchodźstwa białoruskiego 
do   Polski, przy jednoczesnym wskazaniu na uwarunkowania białoruskie od 
1992 do 1995 r. Dokonując próby analizy można dojść do wniosku, iż mimo 
wszystko nie można mówić o exodusie ludności białoruskiej do Polski od 1992 
do 1995 r. i nie zawsze Białorusini spełniali wymagania Protokołu Nowojor-
skiego z 1967 r. dot. przyznania im statusu uchodźcy w Polsce. 

Słowa kluczowe: uchodźcy białoruscy, Białoruś.

Wstęp

Latem 2020 roku doszło do masowych protestów, demonstracji na Bia-
łorusi. Przyczyną były informacje dot. uczciwości w wyborach prezydenckich 
na prezydenta tego kraju, które wygrał po raz kolejny Alaksandr Łukaszenka. 
Jednak tło tychże wydarzeń nie jest jednoznaczne, bowiem należy brać pod 
uwagę wiele innych kwestii takie jak np. cenzura prasy, brak wolności słowa  
i działalności politycznej (Belarus protests, 2020)1. Państwa zachodnie po-
tępiły działania i podjęte decyzje przez białoruskie władze dot. zatrzymań  
i tłumienia demonstrantów. Warto spojrzeć wstecz, aby zobaczyć, jak wyglą-
dała sytuacja w latach 90. XX wieku na Białorusi. Co ciekawe, gdy dokonamy 

1 Belarus protests: why people have been taking to the streets – new data, https://theconversation.
com/belarus-protests-why-people-have-been-taking-to-the-streets-new-data-154494
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retrospekcji, to przypomnimy sobie, iż Zachód wspierał rozwój Białorusi, 
aż do roku 1994, kiedy to Alaksandr Łukaszenka został wybrany w pierw-
szych powszechnych wyborach prezydenckich na prezydenta tego kraju. Jego 
późniejsza polityka nie była jednak pozytywnie odbierana przez Zachód.  
W ocenie zachodnich obserwatorów nie dążył on do demokratyzacji, ale do 
rozszerzenia swojej osobistej władzy (Sobis, Vries 2009, s. 43). Jednak jak 
dokładnie to wyglądało, to warto przyjrzeć się wydarzeniom na Białorusi ma-
jących miejsce od 1992 do 1995 r. oraz skali ew. uchodźstwa z Białorusi do 
Polski w wyżej wspomnianym przedziale czasowym. Autor dokonał selekcji 
najważniejszych dla państwa białoruskiego i jego obywateli zdarzeń, które po-
wodowały, iż Białoruś zrywa z przeszłością i dąży ku demokracji, aż w końcu 
dochodzi o kształtowania się prowadzenia polityki w sposób autorytarny i nie 
do końca zrozumiały przez wiele państw europejskich, w tym Polski. Zatem 
w oparciu o przegląd, krytykę i analizę literatury przedmiotu oraz w oparciu  
o państwowe statystyki dot. przyznania statusu uchodźcy w Polsce z Urzędu 
ds. Cudzoziemców w Warszawie autor chciałby postawić pytanie badawcze, 
czy w okresie od 1992 do 1995 można mówić o exodusie ludności białoruskiej 
do Polski i czy istniały przesłanki do przyznania Białorusinom w Polsce statu-
su uchodźcy w latach 1992-1995? 

Sytuacja na Białorusi w latach 1992-1995

Prawa człowieka stały się kwestią publiczną na Białorusi dopiero po pro-
klamowaniu suwerenności w 1990 r., gdyż miniony sowiecki system był zda-
nia, że socjalizm gwarantował powszechną sprawiedliwość i dlatego nie było 
podstaw do dyskryminacji. Na początku lat 90. nie było jednak systematycz-
nych działań następczych związanych z łamaniem praw człowieka, które były 
nader często, ponieważ stara sowiecka biurokracja, przyzwyczajona do przyj-
mowania i wydawania rozkazów, pozostawała bardzo u władzy. Naruszenie 
praw człowieka stało się palącym problemem po tym, jak Alaksandr 
Łukaszenka został wybrany na prezydenta w lipcu 1994 roku (Zaprudnik, 
1998, s. 122). Ale zanim do tego doszło, to wskażmy na wydarzenia, które nie 
wskazywałyby na to, iż na Białorusi nastąpią takie a nie inne uwarunkowania, 
czyli pełna kontrola władzy nad życiem codziennym oraz politycznym obywa-
teli białoruskich. Otóż w dniu 29 października 1992 r. Najwyższa Rada od-
rzuciła petycję, podpisaną przez 383 tys. osób, na poparcie żądania Białoru-
skiego Frontu Ludowego w sprawie nowych wyborów parlamentarnych. 
Następnie 3 lutego 1993 r. Najwyższa Rada zatwierdziła przestrzeganie 
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Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i ratyfikowała pierwszy trak-
tat o redukcji zbrojeń strategicznych (START 1). Następnego dnia Rada Naj-
wyższa przegłosowała odwieszenie zakazania działalności Białoruskiej Partii 
Komunistycznej, które obowiązywało od sierpnia 1991 r. (A political chrono-
logy 2005, s. 24) Zatem dotychczasowe wydarzenia nie wskazują na to,  
iż mamy do czynienia z systemem opresyjnym, a krajem, który dąży do pełnej 
demokratyzacji państwa i odrzucaniem wartości socjalistycznych. Przecho-
dząc dalej wspomnijmy o dniu 26 stycznia 1994 r., wtedy to Szuszkiewicz, 
który przez jakiś czas pozostawał w konflikcie z konserwatywnym parlamen-
tem, również stracił wsparcie reformatorskie i został zwolniony ze stanowiska. 
Vyacheslau Kuznetsou, pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Najwyższej, 
został jego następcą. Natomiast w dniu 28 stycznia 1994 r. Mechislau Gryb 
(Myacheslau Hryb), prorosyjski konserwatysta, został wybrany nowym prze-
wodniczącym Rady Najwyższej. Zaś 15 marca 1994 r. Rada Najwyższa za-
twierdziła nową konstytucję - formalnie przyjęta przez Białoruś w dniu  
28 marca i weszła w życie 30 marca (A political chronology 2005, s. 24). Doko-
nując próby analizy sytuacji społeczno-politycznej na Białorusi, należy wska-
zać, iż z jednej strony poprzez zatwierdzenie konstytucji białoruskiej nastąpiła 
ciągłości demokratyzacji kraju, zaś z drugiej strony, wybór na następcę Szusz-
kiewicza, prorosyjskiego konserwatysty, jednak dawała do myślenia, czy aby 
na pewno Białoruś zmierza ku demokracji, zachodowi, czy będzie kultywować 
idee socjalizmu i przez to nie będzie istniało społeczeństwo obywatelskie, któ-
re będzie ograniczane poprzez decyzje władz, tak jak miało to miejsce w czasie 
istnienia Związku Sowieckiego. Innym takim przełomowym wydarzeniem  
w połowie lat 90. XX wieku na Białorusi były pierwsze, demokratyczne (?), 
powszechne wybory na prezydenta tego kraju. I w dniu 10 lipca 1994 r.  
w drugiej turze głosowania w wyborach prezydenckich (pierwsza tura odbyła 
się 23 czerwca) Alaksandr Łukaszenka, szef komitetu antykorupcyjnego Rady 
Najwyższej i konserwatywny zwolennik ściślejszej integracji z Rosją, otrzymał 
85 proc. głosów. Został zaprzysiężony na pierwszego demokratycznego prezy-
denta państwa białoruskiego w dniu 20 lipca 1994 r. (A political chronology 
2005, s. 24). Od tamtego momentu pojawiały się problemy na linii władza-
-społeczeństwo białoruskie i następował powolny zwrot ku niedemokratycz-
nym metodom rządzenia oraz zacieśnianie współpracy z Rosją. Również coraz 
częstsze stawały się spotkania dwóch prezydentów: Łukaszenka-Jelcyn. Pozo-
stając przy wątku białorusko-rosyjskiego i roku 1994, warto przytoczyć pewne 
wnioski, jakie wysnuł Przemysław Żurawski vel Grajewski, który twierdził, iż: 

„Autorytarny system polityczny Białorusi od 1994 roku służył tylko 
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pogłębieniu przepaści i uniemożliwił próby jej przezwyciężenia. Polska nie zna-
lazła skutecznego instrumentu wywierania wpływu na Białoruś. Nie udało się 
Polsce rozwiązać istotnych problemów w stosunkach z tym krajem, czyli biało-
ruskiej demokratyzacji i wyjścia ze strefy wpływów Rosji, w ochronie praw 
mniejszości polskiej w tym kraju i tak dalej” (Żurawski vel Grajewski 2017,  
s. 158). Wówczas wtedy Stany Zjednoczone (USA) oraz kraje Unii Europej-
skiej (UE) bardzo krytycznie odnosiły się do ograniczenia wolności zgroma-
dzeń i wypowiedzi Łukaszenki, aresztowań pokojowych demonstrantów i ma-
rudzenia mediów. Stan praw człowieka na Białorusi był pod obserwacją wielu 
organizacji, w tym przez Białoruski Komitet Helsiński oraz Białoruskiej Ligi 
Praw Człowieka, a także komitetu narodowego ustanowionego przez XIII 
Radę Najwyższą, której przewodniczył Wiktar Hanczar (Zaprudnìk, 1998,  
s. 122-123). Jednak pozostając przy ideach demokracji, to specyfiką tego typu 
systemu politycznego są nie tylko powszechne, wolne i tajne wybory, działal-
ność partii politycznych (w tym opozycji pozaparlamentarnej), czy wolność 
słowa, ale i powstawanie, czy też tworzenie się nowych organizacji pozarządo-
wych oraz obywatelskich. W tym miejscu autor proponuje wspomnieć  
o dwóch istotnych organizacjach walczących o prawa człowieka na Białorusi.  
A mianowicie o Białoruskiej Lidze na Rzecz Prawa Człowieka (Bielaruskaja 
liha pravou całavieka: BLPĆ), która została założona w 1992 roku przez dawne 
ofiary sowieckich represji politycznych. Od samego początku prezydentem 
Ligi był zastępca XII Rady Najwyższej Jauhien Novikau. Organizacja rejestro-
wała przestrzeganie oraz stan praw człowieka na Białorusi i przekazuje te infor-
macje innym krajom i różnym organom międzynarodowym. Wśród zarzutów 
wobec władz były m.in. liczne naruszenie praw obywatelskich, brutalność po-
lityczna, dyskryminacja Białorusinów poprzez zmniejszenie liczby białoruskich 
szkół językowych, nadmierna liczba Rosjan na państwowych stanowiskach, 
brak nauczycieli i podręczników do żydowskich i polskich szkół na Białorusi 
oraz poważne ograniczenia rozwoju języka białoruskiego. W 1997 roku liga 
liczyła około 600 członków oraz wydawała miesięcznik Prava Cheloveka (Za-
prudnìk, 1998, s. 54). Kolejną taką istotną organizacją w kontekście obrony 
praw człowieka w tym kraju był Białoruski Komitet Helsiński (Biełaruski chiel-
sinski komitet: BChK), powołany do życia w 1995 r. Komitet stał się centrum 
koordynacyjnym dla lokalnych grup praw człowieka. Organizacja ta była czę-
ścią Międzynarodowej Federacji Helsińskiej, komisji działającej na Białorusi  
i udzielającej porad prawnych. Warto podkreślić, iż naruszenia praw człowieka 
na Białorusi nasilały się od 1995 roku w wyniku rosnącego autorytaryzmu 
reżimu prezydenta Łukaszenki. Więźniowie polityczni pojawili się na Białorusi, 
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a uchodźcy polityczni opuścili kraj, jeden z nich przywódca Białoruskiego 
Frontu Ludowego, Zianon Paźniak, któremu latem 1996 roku przyznano azyl 
polityczny USA. Prezesem ów komitetu była Taćciana Proćka (stan na 1998 – 
w przyp. autora) (Zaprudnìk, 1998, s. 64). Jednak mimo pierwszych sygnałów 
świadczących o łamaniu praw człowieka oraz dążenia do autorytaryzmu przez 
Łukaszenką w styczniu 1995 r. Białoruś przystąpiła do programu Partnerstwa 
dla Pokoju w zakresie współpracy wojskowej Organizacji Traktatu Północno-
atlantyckiego (NATO). Warto wskazać na inne działania, które zmierzały do 
autorytaryzmu. Otóż w dniu 14 maja 1995 r. ogłoszono wyniki z referendum, 
które wzmocniły władzę prezydencką, przywróciły język rosyjski, jako język 
urzędowy i zatwierdziły zmianę symboli państwowych i ściślejszą integrację  
z Federacją Rosyjską. Przeprowadzono pierwszą turę wyborów parlamentar-
nych. Z kolei w dniu 28 maja 1995 r. po drugiej turze wyborów do deputowa-
nych 260-osobowej Rady Najwyższej wybrano tylko 119 posłów. Kolejne 
dwie rundy głosowania w dniu 29 listopada i 10 grudnia doprowadziły do   
całkowitej liczby nowych posłów do quorum 198. Białoruski Front Ludowy 
uzyskał największą liczbę miejsc, następnie Partia Agrarna (AP), Zjednoczona 
Obywatelska Partia Obywatelska (UCP) i Partia Porozumienia Ludowego  
(A political chronology 2005, s. 25). 

Skala uchodźstwa białoruskiego do Polski  
w latach 1992-1995

Po wcześniejszym zaprezentowaniu białoruskich realiów, jakie miały miej-
sce od 1992 do 1995 r. warto mieć na uwadze, iż ogromne, jednocześnie nega-
tywne zmiany dla przeciętnego obywatela białoruskiego nad wyraz widoczne 
były od roku 1994. Zatem, gdy mówimy w tym momencie o skali złożonych 
wniosków o przyznanie statusu uchodźcy na terytorium RP, to wspomnijmy, 
iż w okresie od 1992 do 1993 nie odnotowano oficjalnie złożonych wniosków 
do polskich władz o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce ze strony oby-
wateli białoruskich. Czy istniała możliwość złożenia w tym okresie wniosku  
o przyznanie statusu uchodźcy obywatelowi białoruskiemu w Polsce? Autor 
sugeruje odpowiedź, że tak. Istniała taka możliwość. Zgodnie zapisem artyku-
łu 1 podpunktu 2 Konwencji Genewskiej (1951 r.), który mówi, iż uchodźcą 
staje się osoba, która: " (...) na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowa-
niem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej 
grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza gra-
nicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu 
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tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego oby-
watelstwa i znajdując się na  skutek  podobnych  zdarzeń,  poza  państwem  
swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu 
tych obaw powrócić do tego państwa" (Hathaway 2005, 1004). Jednak pol-
skie instytucje państwowe mające uprawnienia do rozpatrywania wniosków  
o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce mogłyby taki dokument rozpatrzeć  
w okresie 1992-1993 jeszcze negatywnie. Bowiem nie istniały jeszcze poważne 
przesłanki mówiące, iż w tym czasie na Białorusi dochodzi do dramatycznych 
wydarzeń i drastycznego łamania swobód obywatelskich. Czego dowodem 
mogą być dane ujęte w tabeli 1, które wskazują, iż żaden z obywateli Białorusi 
od 1992 do 1993 nie zdecydował się na nielegalną ucieczkę z Białorusi, aby 
przedostać się Polski i tutaj złożyć wniosek o przyznanie mu statusu uchodź-
cy przy podaniu jakiegokolwiek argumentu wspomnianego w art. 1 ppkt 2 
Konwencji Genewskiej. Dopiero od roku 1994, Białorusini zaczęli składać 
podania o przyznanie im ochrony w Polsce, gdy coraz częściej dochodziło 
do wydarzeń, które źle wpływały na funkcjonowanie społeczeństwa białoru-
skiego i osób zamieszkujących ten kraj. Aby lepiej zobrazować dotychczaso-
we rozważania, autor proponuje poniższą tabelę, która jasno przedstawi nam 
skalę uchodźstwa białoruskiego od 1992 do 1995 do Polski. Warto wska-
zać, iż dane te dotyczą liczbę złożonych wniosków do władz polskich o przy-
znanie im statusu uchodźcy od 1994 do 1995, a nie osób, które przybywały  
z Białorusi do Polski i zdecydowały się o przyznanie im ochrony na terytorium 
RP. Wspomniano o tym, dlatego, iż niewykluczone, że wniosków o przy-
znanie statusu uchodźcy w Polsce, przybywających z obszarów białoruskich  
w omawianym czasie mogło być znacznie więcej. Na przykład warto wspomnieć  
o takiej mniejszości narodowej, jak np. Czeczeni, którzy w ówczesnym czasie 
również masowo uciekali z pogrążonej wojną Czeczenii przez Białoruś lub 
Ukrainę do Polski (Pietrasik 2020, s. 163). 

Tab. 1 Miejsce oraz liczba złożonych wniosków przez Białorusinów w Polsce od 1994 
 do 1995 r.

Rok Liczba wniosków Miejsce złożenie wniosku

1994 1 Biuro ds. Migracji i Uchodźstwa

1995 1 Graniczna Placówka Kontrolna w Gubinie

1995 4 Biuro ds. Migracji i Uchodźstwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie.
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Powyższa tabela pokazuje nam, iż jeden i zarazem pierwszy wniosek zło-
żony przez białoruskiego obywatela o udzielenie mu ochrony w Polsce zo-
stał przyjęty w roku 1994, w Biurze ds. Migracji i Uchodźstwa. Rok później 
ogółem przyjęto od Białorusinów już 5 wniosków o przyznanie im statusu 
uchodźcy w Polsce. Dodajmy, iż jedno wniosek zarejestrowano w Granicznej 
Placówce Kontrolnej w Gubinie, zaś cztery w Biurze ds. Migracji i Uchodź-
stwa. Dokonując próby analizy statystyk zgromadzonych przez Urząd ds. Cu-
dzoziemców w Warszawie, autor tekstu sugeruje stwierdzenie, które mówi, iż 
zjawisko uchodźstwa białoruskiego do Polski od 1992 do 1995 r. nie można 
nazwać exodusem ludności białoruskiej do Polski, albowiem od 1994 do 1995 r. 
złożono jedynie sześć wniosków o przyznanie im statusu uchodźcy w RP.  
Wskażmy również, iż w roku 1995, pierwsza instancja odrzuciła jedno poda-
nie o przyznanie statusu uchodźcy na terytorium Polski osobie narodowości 
białoruskiej, zaś jeden wniosek został umorzony2. Autor chciałby dodać, iż 
umorzenie mogło wynikać z faktu, iż składający, w tym przypadku osoba na-
rodowości białoruskiej nie złożyła pełnego lub dobrze udokumentowanego 
podania o przyznanie statusu uchodźcy, bądź też nie pojawiła w ustalonym 
terminie na uzupełnienie swojego wniosku przed odpowiednim organem,  
w tym przypadku mogła to być Komenda Wojewódzka Policji lub Placówka 
Straży Granicznej. W tym miejscu warto pochylić się nad pewnym faktem.  
A mianowicie, dlaczego to Polska dla białoruskich uchodźców była miejscem, 
gdzie składano wnioski o przyznaniem im statusu uchodźcy od 1994 do 1995 
r. Otóż autor tekstu proponuje trzy takie przyczyny. Pierwszą przyczyną było 
położenie geograficzne, Polska jako sąsiad Białorusi i jednocześnie preten-
dujący, aby stać się krajem Unii Europejskiej stała się odpowiednim miej-
scem, aby złożyć wniosek o przyznanie statusu uchodźcy. Drugą przyczyną 
było to, iż Polska w omawianym okresie była pojmowana jako proeuropejski 
kraj i co za tym idzie, zarówno społecznie jak i politycznie była już stabilna  
w przeciwieństwie do południowych sąsiadów Białorusi, Ukrainy (East, Jagger, 
Postgate 2010, s. 369). Zaś ostatnim asumptem było to, iż Polska spostrzega-
na była jako kraj „tranzytowy”, czyli jedynie chwilowym miejscem do dalszej 
wędrówki na Zachód. Warto zaznaczyć, iż nie był to odosobniony przypa-
dek, bowiem uchodźcy innych narodowości np. Czeczeni również traktowali  
w omawianym okresie, Polskę jako „przystanek” w swojej podróży do Europy 
Zachodniej (Pietrasik 2020, s. 127). 

2 Dane za: Urzędem ds. Cudzoziemców w Warszawie.
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Zakończenie

Kończąc niniejsze rozważania podjęte przez autora należy wskazać raz 
jeszcze, iż uchodźstwo białoruskie do Polski od 1992 do 1995 r. na wyżej 
przedstawionych w tekście danych dot. liczby złożonych wniosków o przyzna-
nie białoruskim obywatelom na terytorium RP było znikome i nie pretenduje 
do tego, aby ów zjawisko w omawianym czasie nazwać exodusem ludności 
białoruskiej do Polski. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, postawio-
ne we wstępie pracy dot. zasadności przyznania statusu uchodźcy Białorusi-
nom w Polsce od 1992 do 1995 r. Autor proponuje stwierdzenie mówiące, iż  
w oparciu o zapisy Konwencji Genewskiej z 1951 r. i Protokołu Nowojor-
skiego z 1967 r. (ratyfikowanego przez państwo polskie jesienią 1991 roku), 
że od 1992 r. do 1993 r. nie zachodziły przesłanki, aby wówczas pozytywnie 
rozpatrzeć wnioski o przyznanie statusu uchodźcy na terytorium RP, złożo-
ne przez białoruskich obywateli. Dopiero od połowy 1994 r. dochodziło do 
wydarzeń na Białorusi, które można wskazać na wiele negatywnych zjawisk, 
takich jak: podejmowanie decyzji i ruchów politycznych, które nie wpisywa-
łyby się w funkcjonowanie systemu demokratycznego, a raczej świadczące, iż 
uwypukla nam się system autorytarny. Odkąd prezydentem został Alaksandr 
Łukaszenka coraz częściej dochodziło do nieprzestrzegania podstawowych 
praw człowieka na Białorusi, co było widoczne od połowy 1994 r. przez cały 
1995 r. Warto przypomnieć, że świadczyć o tym może wspominana wcześniej 
w liczba złożonych wniosków, która od 1994 r. miała tendencję wzrostową 
przy analizie liczby złożonych wniosków w roku 1995. Od połowy 1994 do 
1995 r. w ocenie autora dochodziło na Białorusi do naruszeń wspomnianego 
wcześniej w tekście artykułu 1 podpunktu 2, Konwencji Genewskiej (1951). 
Okres, kiedy to rozpadł się Związek Sowiecki, czyli od 26 grudnia 1991 r.3 do 
końca 1995 r. to próba i proces kształtowania się niekomunistycznego sys-
temu politycznego, lecz od roku 1994 wydawano decyzje i ruchy polityczne, 
które były przeciwko społeczeństwu białoruskiemu.
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REFUGEES FROM BELARUS IN POLAND  
AND THE SOCIO-POLITICAL SITUATION  

IN BELARUS (1992-1995)

Abstract: This text presents the scale of Belarusian refugees to Poland, while 
pointing to the Belarusian conditions from 1992 to 1995. When attempting 
to analyze it, it can be concluded that, after all, it is not possible to speak of an 
exodus of the Belarusian population to Poland from 1992 to 1995. and not 
always Belarusians met the requirements of the 1967 New York Protocol on 
granting them refugee status in Poland. 

Key words: Belarusian refugees, Belarus.





33

KAMIL PIETRASIK

TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU

UWARUNKOWANIA IMIGRANTÓW 
I UCHODŻCÓW NA UKRAINIE 

OD 1991 DO 2013 ROKU

Streszczenie: Autor przedstawia historię systemu imigracyjnego i uchodźców 
na Ukrainie. Omawiany okres 1991-2013 nie jest przypadkowy i ma duże 
znaczenie w procesie kształtowania praw imigrantów i uchodźców.

Słowa kluczowe: Ukraina, uchodźcy, imigranci, granica, Czeczeni, Europa.

Wstęp

Państwo ukraińskie podjęło próby od czasu upadku Związku Sowiec-
kiego tworzyć nie tylko nową rzeczywistość polityczno-społeczną, ale również 
prawodawstwo i inne aspekty prawno-formalne, w tym również system imi-
gracyjny, który z powodu następujący ciągłych zmian musi aktualizować swo-
je zapisy dot. przyjmowania oraz wspierania imigrantów, w także uchodźców. 
Zatem w niniejszym tekście autor proponuje przedstawić uwarunkowania imi-
grantów, którzy przybywali na Ukrainę od 1991 do 2013 roku. Zapropono-
wana cezura czasowa nie jest przypadkowa, albowiem w dniu 24 sierpnia 1991 
r. W następstwie nieudanego, prawicowego zamachu stanu, który doprowa-
dza do upadku Związku Sowieckiego, Ukraina deklaruje pełną niezależność  
w oczekiwaniu na zbliżające się referendum. Zaś 1 grudnia 1991 r. 
ponad 90 procent ukraińskich wyborców poparła ukraińskich po-
lityków deklaracji ogłoszenia niepodległości od Związku Sowiec-
kiego (Gall i Gall 1999, s. 608-609). Z kolei rok 2013 to początek 
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niepokojów społecznych i politycznych na Ukrainie. Wydarzenia w me-
diach na całym świecie są przedstawiane jako Euromajdan. Od końca listo-
pada 2013 r. to obywatele ukraińscy stawali się imigrantami i uchodźcami  
w krajach Europy Zachodniej w tym także Polski (Status uchodźcy dla Ukra-
ińców  2021). Zatem w tym tekście starano się zweryfikować tezę, która mówi, 
iż przybywający imigranci oraz napływ uchodźców na Ukrainę od początku 
lat 90. XX wieku, wymusiło niejako na władzach ukraińskich wypracowanie 
przepisów prawnych i uregulowań prawnych dot. imigrantów oraz uchodź-
ców. W tym celu autor wykorzystał metodę badawczą, która opierała się na 
przeglądzie, analizie oraz krytyce piśmiennictwa. Istotnym źródłem nad pod-
jętym problemem badawczym była anglojęzyczna literatura przedmiotu, w 
tym ekspertów zajmujących się kwestiami ukraińskimi i Ukrainą, tj.: Oksana 
Shevel, czy Ivan Pankevych. Kończąc tytuł wstępu niniejszej publikacji należy 
jeszcze w tym miejscu zaznaczyć, iż w tekście skupiono się na najistotniejszych 
aspektach dotyczących imigrantów, czy też uchodźców, którzy szukali szansy 
na lepsze życie w tym państwie a także poszukiwali schronienia dla siebie oraz 
swoich rodzin. 

Charakterystyka ukraińskiego systemu 
imigracyjnego i zjawisko imigracji na Ukrainę

 Na początek warto dodać, iż Ukraina jest państwem położonym w Eu-
ropie Wschodniej i jest drugim co do wielkości państwem, liczącym około  
48 milionów mieszkańców. Graniczy z Rosją, Białorusią, Mołdową, Rumunią, 
Węgrami, Słowacją i Polską, a także położona jest nad morzem: Azowskim  
i Czarnym. Historycznie Ukraina została zdominowana przez siły zewnętrz-
ne, zwłaszcza państwo polsko-litewskie, a później Rosję/ZSRR. Ukraina była 
częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich aż do jej rozpadu, a 
następnie ogłosiła niepodległość w 1991 roku (Odekon 2006, s. 1085). Tak 
więc z czasem ze względu na swoje położenie geograficzne, Ukraina stała się 
krajem przyjmującym mimo, iż państwo to miało wewnętrzne problemy. 
Między innymi autor ma tutaj na myśli zjawisko biedy, niestabilności ekono-
micznej. Jednak mimo to państwo ukraińskie było bezpiecznym miejscem dla 
wielu uchodźców, czy też imigrantów w latach 90. XX wieku. Wraz z pojawia-
niem się migrantów, uchodźców na terytorium ukraińskim, pojawiła się po-
trzeba wypracowania prawodawstwa w tym aspekcie. Tym samym, Ukraina 
jest przedmiotem procesu migracji ze względu na swą wielkość geopolityczną.  
Dla Ukrainy jako państwa, które zgodnie z Deklaracją Suwerenności 
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Państwowej zobowiązało się przestrzegać praw człowieka, na samym początku 
niepodległości narastał problem opracowania ustawodawstwa migracyjnego 
i w kontekście przyjmowania migrantów. Rok 2001 stał się bardzo ważnym 
momentem w procesie doskonalenia i rozwoju krajowego prawodawstwa. 
Otóż w sierpniu 2001 r. weszło w życie nowe wydanie ustawy ws. uchodźców. 
Ustawa ta jest zgodna z podstawowymi postanowieniami Konwencji Naro-
dów Zjednoczonych o statusie uchodźców, która jest podstawowym doku-
mentem w tej sferze. Natomiast w dniu 1 marca 2001 r. weszło w życie nowe 
prawo ukraińskie dot. obywatelstwa. Prawo to przewiduje możliwość natura-
lizacji uchodźców i uprzywilejowaną naturalizację. Istotnym uzupełnieniem 
przepisów dotyczących migracji było przyjęcie prawa Ukrainy w sprawie mi-
gracji w czerwcu 2001 r. Ustawa ukraińska o statusie prawnym cudzoziemców 
jest również jednym z podstawowych praw w tej sferze. Fakt, że w roku 2002, 
Ukraina ratyfikowała Konwencję Genewską (1951) był to bardzo ważny krok 
w tej dziedzinie (Pankevych 2004, s. 109). Podejście Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) na Ukrainie było 
odmienne od podejścia w Rosji. W Rosji zajęło UNHCR kilka lat, aby zacząć 
pomagać ludziom z uchodźcami, ale na Ukrainie i rozszerzona pomoc dla nie-
tradycyjnych uchodźców, a zwłaszcza grup deportowanych na Krymie już od 
samego początku działalności w kraju. Ta strategia UNHCR umożliwiła reali-
zację niedyskryminacyjnej polityki uchodźczej na Ukrainie w drugiej połowie 
lat 90. XX wieku. Jednak w miarę zmieniających się priorytetów UNHCR 
i niestabilności politycznej na Ukrainie w ostatnich latach ucierpiał system 
uchodźców, który uległ pogorszeniu (Shevel  2011, s. 134). 

Wspomniany we wstępie I. Pankevych wzmiankuje w omawianej kwestii, 
że ukraińska ustawa o statusie prawnym cudzoziemców wyróżnia sześć typów 
źródeł migracji na Ukrainie. są to:  

1. Imigranci, osoby przybywające na stałe na Ukrainę (zgodnie z decy-
zją upoważnionego organu wykonawczego Ukrainy),

2. Osoby, które przyjeżdżają na Ukrainę w celu znalezienia pomocy na 
czas określony przez pewien czas,

3. Osoby, które tymczasowo przebywają na Ukrainie ze względów 
prawnych,

4. Osoby, które mogą otrzymać azyl zgodnie z Konstytucją i ustawo-
dawstwem Ukrainy,

5. Obcokrajowcy i bezpaństwowcy, osoby, które mogą uzyskać status 
uchodźcy na podstawie prawa i przewidziane przez Ukrainę w spra-
wie uchodźców,
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6. Nielegalni imigranci (osoby, które mieszkają na Ukrainie po nie-
legalnym przekroczeniu granicy państwowej) (Pankevych 2004,  
s. 110-111).

Warto w tym miejscu spojrzeć także na aspekt naturalizacji na Ukrainie. 
Zgodnie z prawem ukraińskim, aby cudzoziemiec lub bezpaństwowiec 

mógł być wpuszczony na Ukrainę, musi posiadać środki do życia, aby móc 
pozostać na Ukrainie, w ustalonym celu lub przebywać na stałe. Zgodnie  
z ustawą cudzoziemcy i bezpaństwowcy muszą uzyskać zgodę na wjazd. Zgoda 
ta jest przyznawana zgodnie z prawem, przez specjalnie upoważnioną central-
ną jednostkę wykonawczą ds. Migracji i jej podległych organów (Pankevych 
2004, s. 110).

Zgodnie z takimi kategoriami imigrantów norma imigracyjna ustala-
na jest przez rozporządzenie ukraińską Radę Ministrów, która wskazała, co 
następuje: 

1. Naukowcy i artyści, których imigracja odpowiada interesom 
Ukrainy;

2. Wysoko wykwalifikowanych specjalistów i pracowników, którzy są 
potrzebni, czyli w „dużym popycie” w ukraińskiej gospodarce;

3. Osoby, które dokonały zagranicznych inwestycji w gospodarkę ukra-
ińską w wysokości nie mniejszej niż sto tysięcy dolarów, w twardej 
walucie, zarejestrowanych zgodnie z procedurami, ustalonych przez 
Gabinet Ministrów Ukrainy;

4. Osoby, których to np. siostry, bracia, dziadkowie lub wnukowie są 
obywatelami Ukrainy, 

5. Osoby, które wcześniej były obywatelami Ukrainy;
6. Rodzice, małżonkowie imigrantów i ich dzieci w wieku pełnoletnim;
7. Osób, które na stałe przebywały na terytorium Ukrainy przez trzy 

lata od daty przyznania im statusu uchodźcy lub azylu na Ukrainie 
oraz ich rodziców, małżonków idzieci w wieku dorosłym, pozostając 
z nimi w kontakcie (Pankevych 2004, s. 110-111).

Warto po przytoczeniu powyższych ukraińskich norm kategorii imi-
grantów zatrzymać się na kwestii dot. rodzin z dziećmi i osób niepełnolet-
nich. Mianowicie, jeśli chodzi o aspekty społeczne, należy dokładnie określić,  
w jakich warunkach rodzina uchodźców otrzyma pomoc finansową od pań-
stwa? Który w szczególności i jaki jest proces? Kwestie dotyczące pomocy ro-
dzinnej są uregulowane przez ustawę ukraińską "O pomoc państwa dla rodzin 
z dziećmi" od 21 listopada 1992 r. Zgodnie z art. 1 tej ustawy osoby fizyczne, 
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którym przyznano status uchodźcy, uzyskują prawo do asystenta równe z 
obywatelami ukraińskimi. Art. 3 tej ustawy przewiduje następujące rodzaje 
pomocy dla rodzin z dziećmi:

1. Pomoc na ciążę i urodzenie dziecka;

2. Jednorazowe ubezpieczenie po urodzeniu dziecka;

3. Pomoc w wychowaniu dziecka do trzeciego roku życia;

4. Pomoc dzieciom podporządkowanym;

5. Pomoc w wychowaniu dzieci przez samotne matki (Pankevych 2006, 
s. 207-208).

Wszystkie rodzaje pomocy państwa są wyznaczane i obliczane przez lo-
kalne władze socjalne zgodnie z miejscem stałego zamieszkania rodziców (po-
wiernictwo lub podobny).

Dzieci uchodźców mogą uczęszczać do szkół i przedszkoli na równych 
zasadach z dziećmi obywateli Ukrainy. Konwencja o Prawach Dziecka 
oświadcza, że   wszystkie dzieci są równe swym prawom pomimo pochodzenia 
i statusu pozasądowego (Pankevych 2006, s. 208). Dzieci uchodźców, które 
uzyskały wykształcenie przedszkolne w zakładach stanowych i komunalnych, 
otrzymują prawo do bezpłatnego żywienia w przypadku, gdy rodzice otrzy-
mują pomoc finansową państwa zgodnie z ukraińską ustawą "O Państwowej 
Pomocy Finansowej dla rodzin o niskim dochodzie". Warunkiem wstępnym 
takiego wykraczania jest dokument urzędowy w sprawie powołania wyżej 
wymienionej pomocy, wydany przez administrację roboczą i socjalną (Pan-
kevych 2006, s. 208-209). Zgoda na imigrację nie przysługuje:

1. Osobom skazanym na karę pozbawienia wolności dłużej niż jeden 
rok za działanie uznane za przestępstwo prawne na Ukrainie, chyba 
że oskarżony został uniewinniony lub wyrok wydano zgodnie z pro-
cedurą określoną przez prawo;

2. Osobom, które dopuściły się wykroczenia przeciwko pokojowi, 
zbrodni wojennych lub wykroczeń przeciwko ludzkości i ludzkości 
zgodnie z definicją prawa międzynarodowego lub są ścigani w związ-
ku z popełnieniem czynu uznanego za poważne naruszenie praw 
Ukrainy lub podlegającego postępowania karnego, o ile nie zostanie 
zakończone wstępne dochodzenie sprawy;

3. Osobom cierpiącym na przewlekły alkoholizm, uzależnienie od 
toksycznych substancji i narkotyków lub chorych na zakaźne 
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choroby wymienione w wykazie zatwierdzonym przez centralną 
agencję wykonawczą w zakresie opieki zdrowotnej;

4. Osobom fizycznym, które świadomie dostarczyły fałszywych infor-
macji w swoich wnioskach o pozwolenia na emigrację lub przedłoży-
ły podrobione dokumenty;

5. Osobom, które mają zabroniony wjazd na terytorium Ukrainy na 
podstawie ustawy;

6. W innych przypadkach objętych przepisami prawa ukraińskiego 
(Pankevych 2004, s. 111).

Zezwolenie na emigrację może zostać anulowane przez agencję, która 
wydała takie samo pozwolenie, jeśli:

1. stwierdzono, że pozwolenie zostało wydane na podstawie fałszywych 
informacji, podrobionych lub nieważnych dokumentów;

2. imigranci są skazani na Ukrainę za kary pozbawienia wolności od 
ponad roku, a kara sądowa weszła w życie;

3. działania imigranta zagrażają bezpieczeństwu narodowemu Ukrainy 
i porządku publicznego na Ukrainie;

4. jest to konieczne do ochrony zdrowia, praw i uzasadnionych intere-
sów obywateli Ukrainy;

5. imigranci naruszyli ustawodawstwo dotyczące statusu prawnego cu-
dzoziemców i bezpaństwowców;

6. w innych przypadkach objętych przepisami prawa Ukrainy (Pan-
kevych 2004, s. 111).

Na koniec niniejszej części warto wskazać, iż specjalnie upoważniony 
organ wykonawczy ds. Migracji wysyła duplikat tej decyzji o anulowaniu ze-
zwolenia na migrację osobie orzekającej na tydzień po przyjęciu i zlikwidować 
certyfikat rejestracyjny. Ta osoba musi wyjechać z Ukrainy na miesiąc po przy-
jęciu. Jeśli osoba tego nie zrobiła, może zostać wydalona z domu uchodźcy, jak 
przewiduje prawo. Jeśli anuluje się zezwolenie na migrację osoby mającej sta-
tus uchodźcy, taka osoba nie może zostać deportowana lub przymuszona wró-
ciła do kraju, w którym znajduje się w niebezpieczeństwie ze względu na rasę, 
narodowość, religię, obywatelstwo lub przynależność do jakiejś grupy spo-
łecznej Lub ze względu na swoje przekonania polityczne. Deportacja cudzo-
ziemca z Ukrainy może być prowadzona z dalszym zakazem wjazdu Ukrainy 
na okres 5 lat pod decyzją organu spraw wewnętrznych. Okres zakazu wjazdu 
na Ukrainę określa się do dnia podjęcia tej decyzji. Procedura egzekwowania 
tej decyzji o zakazie wjazdu na Ukrainę jest wskazana w prawie ukraińskim. 



39

UWARUNKOWANIA IMIGRANTÓW I UCHODŻCÓW NA UKRAINIE...

Obcokrajowiec może być deportowany z Ukrainy na mocy decyzji organów 
spraw wewnętrznych lub służby bezpieczeństwa Ukrainy, a następnie proku-
rator poinformował w ciągu 24 godzin o podjęciu tej decyzji: jeśli działania 
cudzoziemca są brutalnym pogwałceniem Ustawa o statusie cudzoziemców; 
Jeśli te działania są sprzeczne z interesem bezpieczeństwa Ukrainy lub ochrony 
porządku publicznego; Jeśli jest to konieczne dla ochrony praw, legalnych in-
teresów obywateli Ukrainy i ochrony zdrowia. Obcokrajowiec ma obowiązek 
opuścić terytorium Ukrainy na okres wskazany w decyzji o deportacji lub  
w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji (Pankevych 2004, s. 112). 

Prawo uchodźcze oraz uwarunkowania 
uchodźców na Ukrainie

Po zapoznaniu się z wcześniejszą częścią tekstu warto zaproponować 
pierwsze stwierdzenie, które mówi, iż pojawienie się pierwszych imigrantów 
na Ukrainie sprawiło, iż zaczęto wypracowywać przepisy prawne dot. imi-
grantów. Warto w tej części spojrzeć na fakt, jak wyglądało to w przypad-
ku uchodźców, którzy przybywali na Ukrainę? Tak jak obecność imigran-
tów tak i uchodźców sprawiła, iż władze Ukrainy musiały pochylić się nad 
rozwiązanymi dot. tej szczególnej grupy migrantów. I tak, takim pierwszym 
zapisem prawnym, który był skupiony stricte na uchodźcach, to tymczasowy 
dekret nr 378, którego autorem była Rada Ministrów Ukrainy (lipiec 1992 r.).  
Dekret miał określać charakter i skalę udzielonej pomocy wobec uchodźcom 
z Mołdawii, który ważny był do maja 1995 r. Zaś w lutym 1995 r. ukraińska 
Rada Ministrów przyjęła dekret nr 119 w sprawie tymczasowej ochrony osób 
uciekających przed wojną w Czeczenii (Pietrasik 2020, s. 153-156), która 
obowiązywała do 1997 r. Ponad 200 osób otrzymało tymczasową ochronę na 
mocy dekretu. Kolejny dekret Rady Ministrów nr 674 mający na celu pomoc 
tym, którzy uciekali z Abchazji, został przyjęty w czerwcu 1996 r. Pod koniec 
2002 r. 3021 osób narodowości abchaskiej otrzymało ochronę na mocy ni-
niejszego dekretu (Shevel 2011, s. 161). Warto w tym miejscu nadmienić, iż 
rejestracja w ramach tymczasowych dekretów zalegalizowanych jest jednym 
z pobytów na Ukrainie od trzech do sześciu miesięcy, przyznawaniem pra-
wa do opieki medycznej, pracy tymczasowej i wykształcenia średniego. Roz-
porządzenia również uprawniły beneficjentów do bezpłatnego zamieszkania  
w wyznaczonych centrach uchodźców, ale biorąc pod uwagę, że na Ukrainie 
nie istniało takie centrum do 2001 r., Prawo to było pozbawione znaczenia. 
Ustawa z 1992 r. ws. uchodźców z Mołdawii przewidywała miesięczne wypłaty 
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gotówkowe w wysokości 60 procent wynagrodzenia minimalnego, a dekret 
dot. uchodźców z Czeczenii z 1995 r. przewidywał jednorazową wypłacalność 
w wysokości minimalnej miesięcznej płacy, zaś dekret dot. Abchazów z 1996 r.  
już nie zawierał przepisów dot. warunków pomocy pieniężnej (Shevel 2011, 
s. 161). Było to kryterium bardziej rozpowszechnione niż uzasadnione obawy 
przed indywidualnym prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodo-
wość, obywatelstwo, opinię polityczną lub członkostwo w grupie społecznej 

- wymóg dotyczący statusu uchodźcy zgodnie z artykułem 1 ustawy o uchodź-
cach z 1993 roku (Shevel 2011, s. 161). 

Warto wskazać, iż kwestia uchodźców na Ukrainie, bądź też w przypad-
ku innego kraju goszczącego tę grupę migrantów jest mocno zależna od go-
spodarki i wskaźników ekonomicznych. Dlaczego? otóż, jeśli chodzi o kazus 
Ukrainy, to niezależność tego kraju zbiegła się wraz z zanikaniem rosyjskich 
wpływów, co miało bezpośredni i poważny wpływ ekonomiczny na ten kraj, 
w tym na cenę energii, która spowodowała wstrząsy, spadek popytu sektora 
wojskowego i pogorszenia stosunków handlowych. Problemy te zbiegły się  
z niestabilnością polityczną i zniekształceniem, przy jednoczesnych nega-
tywnych skutkach dla gospodarki, które były poważne, zaś Produkt Krajowy 
Brutto (PKB) obniżał się o 25 procent rocznie na początku lat 90. do po-
łowy lat 90. XX wieku. Zapotrzebowanie na siły robocze spadło, podobnie 
jak faktyczne stawki płac, podczas gdy oszczędności gospodarstw domowych 
zostały zniwelowane przez wybuch hiperinflacji, który wynosił wówczas dzie-
sięć tysięcy procent. Zmniejszenie budżetów rządowych oznaczało, że dobro-
byt socjalny został znacznie zmniejszony i został ujawniony w każdym razie,  
iż ma wiele niedoskonałości w kierowaniu. Sytuacja ta uległa z czasem po-
prawie, przy silnym wzroście gospodarczym, które jednak doprowadziło kraj 
do zaledwie czterdzieści procent swojego PKB z 1990 r. Na przełomie wie-
ków dwadzieścia procent Ukraińców żyło poniżej granicy ubóstwa, a trzy 
procent żyło w skrajnym ubóstwie. Perspektywy przyszłego wzrostu zależały 
od szerokiej gamy działań przemysłowych. Rolnictwo, które stanowiło dwa-
naście procent całkowitego PKB, prawdopodobnie miało być tym liderem 
w kierunku przyspieszenia wzrostu gospodarczego, chociaż znaczna reorga-
nizacja gospodarstw rolnych po zakończeniu kolektywizacji była konieczna 
(Odekon 2006, s. 1085). Znamiennym faktem jest to, iż druga połowa XX 
wieku charakteryzował się wyklarowaniem się nowego fenomenu w rozwoju 
społeczeństwa. Tym fenomenem było "nielegalna migracja", która pojawiła 
się na całym świecie (Pankevych 2004, 109). Ukraina także była graczem w 
tychże wydarzeniach, a wspomniany już wcześniej Pankevych (2004, s. 109) 
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stwierdza, iż: „Ukraina leży na drodze ważnych światowych migracji, a autory-
tatywne szacunki, powodują, iż Ukraina staje się jednym z czołowych państw 
wśród innych państw tranzytu europejskiego”. Przytoczone słowa mogą 
mieć swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanych przez autora tekstu trzech  
w dalszej części artykułu tabel dotyczących liczby wychodźstwa ukraińskiego, 
a skali migracji do Ukrainy. Pierwsza fala uchodźców do niepodległej Ukrainy 
przybyła latem 1992 roku, kiedy na południu kraju dotarło około 60 000 
uchodźców z regionu naddniestrzańskiego Mołdawii. Aby odpowiedzieć na 
ten pierwszy ogromny napływ, w czerwcu 1992 r. Powołano Komisję Spraw 
Uchodźczych w ramach Rady Ministrów. Nie jest znana dokładna liczba by-
łych obywateli radzieckich w sytuacji uchodźców, którzy przybyli na Ukra-
inę na początku lat 90. Wobec braku uregulowań dotyczących uchodźców 
władze ukraińskie nie prowadziły statystyk dotyczących przyjazdów z byłych 
republik radzieckich w sytuacji uchodźców. Eksperci oferują różne szacunki. 
Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szacuje, że do końca 1992 r.  
Było 17 600 osób uchodźców z byłych republik radzieckich na Ukrainie.  
W 1993 r. Około 18.000 byłych obywateli radzieckich w sytuacji uchodź-
ców zwróciło się do ukraińskich władz o pomoc, w 1994 r. - ponad 8.000,  
a w 1995 r. - ponad 5.000. Ogólnie rzecz biorąc eksperci szacują, że od 5,5 do 
10,5 procent byłych obywateli radzieckich, którzy migrują na Ukrainę z by-
łych republik radzieckich na początku lat dziewięćdziesiątych, znajdowali się 
w sytuacji uchodźców, co oznacza, że   w latach 1991-1993 Ukraina otrzymała 
70 000-130 000 uchodźców z Byłych republik radzieckich. Polaryzowana po-
lityka tożsamości narodowej, która doprowadziła jedynie do kompromisowej 
definicji narodu oficjalnego w prawie obywatelskim, miała kilka konsekwen-
cji dla polityki uchodźców. Po pierwsze, wyklucza preferencyjne traktowanie 
ukraińskich uchodźców. Z bliska 50 proc. byłym radzieckim imigrantom na 
Ukrainie, którzy byli etnicznymi Ukraińcami, etniczne Ukraińcy byli również 
pewni i prawdopodobnie większość migrantów w sytuacji uchodźców. Jed-
nak nie podjęto działań dotyczących polityki rządowej ukierunkowanych na 
etnicznych Ukraińców (Shevel  2011, s. 158). Ustawa o uchodźcach z 1993 r. 
 Nie zawierała przepisów dotyczących uchodźców etnicznych Ukraińców, 
choć prawicowi centroprawicowi członkowie ukraińskiego parlamentu popie-
rali tego typu rozwiązania, czy też środki i zarzuciły brak istnienia przepisów 
mających na celu powrót etnicznych Ukraińców podczas toczącej się debaty 
na temat prawa uchodźców w 1993 roku (Shevel 2011, s. 158-159). W pierw-
szym czytaniu ustawy 21 kwietnia 1993 r. Jeden z posłów skarżył się, że: "Nie 
ma w tej ustawie prawa w odniesieniu do Ukraińców, którzy mieszkają poza 
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granicami Ukrainy i którzy w istocie nie czują wsparcia dla swojej ojczyzny". 
Inny członek parlamentu wezwał do włączenia do definicji uchodźców "na-
szych ukraińskich braci" przybywających na Ukrainę z byłych krajów sowiec-
kich. Po drugie, środki mające na celu korzystanie z uchodźców, którzy objęli 
terytorialną definicję oficjalnego państwa, były również minimalne. Na ko-
niec niniejszej części warto przypomnieć, iż Ukraina dopiero na początku XXI 
wieku ratyfikowała Konwencję Genewską (1951) w dniu 10 czerwca 2002 
r., zaś nieco wcześniej strona ukraińska przyjęła Protokół Nowojorski (1967) 
w dniu 4 kwietnia 2002 r. (States Parties 2021) Autor tekstu proponuje, aby 
również pamiętać, iż obywatele ukraińscy migrowali do państw postsowiec-
kich w okresie od 1992 do 2009 roku.

Zakończenie

Reasumując należy odnieść się do postawionej tezy w niniejszym artykule, 
która brzmiała, iż przybywający imigranci oraz napływ uchodźców na Ukra-
inę od początku lat 90. XX wieku, wymusiło niejako na władzach ukraińskich 
wypracowanie przepisów prawnych i uregulowań prawnych dot. imigrantów 
oraz uchodźców. Tak więc po wykorzystaniu odpowiednich metod badaw-
czych należy nadmienić, iż wyżej wspomniana teza została zweryfikowana 
pozytywnie. Albowiem jak wskazano we wcześniejszej części tekstu, przyby-
wanie imigrantów oraz obecność uchodźców, głównie od 1992 r. sprawił, iż 
państwo ukraińskie zaczęło wypracowywać instrumenty prawne i formalne 
regulujące sprawy imigrantów i uchodźców. Pojawiły się różne tymczasowe 
doraźne dekrety, które miały czas określony a także ustawy, które ulegały wraz 
z upływem czasu zmianom. Zdaniem Pankevycha (2004, s. 113), Ukraina nie 
odziedziczyła żadnego podłoża normatywnego ws. migracji od ZSRR. Dalej 
ten sam autor dodaje, że państwo ukraińskie ma odpowiednią podstawę praw-
ną, a jest nią Konstytucja Ukraińska. W czasach istnienia Związku Sowiec-
kiego "zarządzanie" migracją było w kompetencji rządu sowieckiego, a nie 
poszczególnych republik. Deklaracja ukraińska z roku 1990, określiła sprawy 
migracji jako obszar polityki w kompetencjach Ukrainy, zaś po grudniu 1991 r. 
Ukraina stawiła czoła problemom związanym z migracją jako państwo  
w pełni suwerenne (Shevel 2011, s. 157-158). Natomiast w pojęciu Pankevy-
cha (2004, s. 113), kolejnym krokiem do modyfikacji prawa migracyjnego 
jest przyjęcie szeregu ustaw przez parlament Najwyższą Radę Ukrainy. To 
wszystko w opinii wyżej wspomnianego autora świadczy o tym, że Ukraina  
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chce dostosować swoje prawodawstwo do prawa migracyjnego i ma chęć do 
integracji ze światową społecznością. 
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CONDITIONS OF IMMIGRANTS AND REFUGEES  
IN UKRAINE FROM 1991 TO 2013

Abstract: The author shows the history of the immigration system and refuge-
es in Ukraine. The discussed period of 1991-2013 is not accidental and is quite 
important in the process of shaping the rights of immigrants and refugees.
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DIE PRÜFUNG  
DER VERHÄLTNISMAßIGKEIT VON 

GRUNDRECHTSBESCHRÄNKENDEN 
CORONA MAßNAHMEN: 

PROBLEME UND LÖSUNGEN

Abstract: Der Artikel konzentriert sich auf der Frage der Grundrechtsbe-
schränkungen im Lichte der Covid-19-Pandemie. Der Artikel stellt die An-
wendung des Konzepts der Verhältnismäßigkeitsprüfung für Grundrechtsein-
schränkungen vor, das im deutschen Recht fest verankert ist. Das Postulat 
lautet, dass die Verhältnismäßigkeitsprüfung an Bedeutung gewinnt und das 
grundlegende Kriterium für die Beurteilung der Einschränkung grundlegen-
der Menschen- und Bürgerrechte im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
der Covid-19-Pandemie sein sollte. Dieses Postulat geht davon aus, dass das 
fragliche Konzept auch in anderen Rechtsordnungen als der deutschen nütz-
lich sein kann, zumindest als Maß für die rechtsgesellschaftliche Stabilität der 
Normerfüllung (Normentreue). Der Beitrag beginnt mit einer Reflexion über 
die allgemeine rechtliche und gesellschaftliche Situation zur Zeit der Pande-
mie. In zwei Hauptteilen wird das Konzept der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
bei der Einschränkung von Grundrechten als Instrument zur Festlegung der 
Grenzen des Eingriffs der Behörden erörtert. Das Ganze wird mit einer all-
gemeinen These über die Notwendigkeit der Prüfung der Verhältnismäßig-
keit von Eingriffen in die Grundrechte abgeschlossen, damit die Rückkehr zur 
Normalität nicht zu einer Abweichung von den Rechtsnormen führt.

Stichworte: Verhältnismäßigkeit, Grundrechte, Covid-19, Maßnahmen 

EINLEITUNG

Am 15. Juli 2021 fand in Breslau ein Treffen mit zwei Schriftstelleri-
nen, Trägerinen des Literaturnobelpreises - O. Tokarczuk (für 2018) und S. 
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Alexijewitsch (2015) - statt. Die Autorinnen sprachen unter anderem über 
den Zusammenhang zwischen der COVID-19-Pandemie und Formen des 
Machtmissbrauchs. Die angenommene Hypothese war, dass die Macht die 
Pandemie nutzte, um ihren Einfluss auszuweiten. Es scheint angebracht, diese 
Hypothese in einem rechtlichen und grundrechtlichen Kontext zu betrachten. 
Gleichzeitig geschah dies in einer Situation, in der sich die bekannten Formen 
des Protests zu erschöpfen und zu verändern begannen. Es muss gesagt wer-
den, dass die Pandemie in einer Zeit des Übergangs ausbrach. Anstelle der bis 
dahin bekannten starken autoritären Regierungen, die sich in Europa und in 
der ganzen Welt entwickelten, begannen sich egalitäre, antipatriarchale, ver-
söhnliche und relationale Vorschläge für die Machtausübung durchzusetzen. 
Das Bedürfnis nach Protest ist stark geprägt von der Bewegung, der Revoluti-
on in Weißrussland oder den Frauenprotesten in Polen. Die Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie, die die Grundrechte in bestimmten Bereichen ein-
schränkte, war ein plötzliches und unerwartetes („Black Swan“) Phänomen. 
Antifragile Faktoren, die sich unter dem Einfluss von Zufall und Unsicherheit 
entwickeln, traten in den Vordergrund. So entsteht das Funktionieren der li-
beralen Demokratie und der Begriff der Verhältnismäßigkeit bei Eingriffen in 
die Grundrechte, wenn die Menschen unvorbereitet auf die neue Welt sind, 
unsicher über die Zukunft. Wie S. Alexijewitsch sagt, entpuppt sich der Virus, 
der wie aus dem Nichts, aus dem Weltall, erscheint, als stärker als die Armee, 
als der Mensch. Damit steht das Schicksal des Modells der Machtausübung 

- ein Modell, das auf Gewalt oder auf „Zärtlichkeit“ („Empfindsamkeit“) (O. 
Tokarczuk) beruht - auf dem Spiel.

Das Ziel dieser Studie ist die Analyse der Verhältnismäßigkeit bei grund-
rechtseinschränkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Pandemie. 
Der Beitrag gliedert sich in zwei Hauptteile. Im ersten Teil wird die Rolle 
der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei grundrechtsbeschränkenden Maßnah-
men diskutiert. Im zweiten Teil werden einige spezifische Probleme und Lö-
sungen im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen beredet. Als Abschluss 
wird eine zusammenfassende rechtsphilosophische These vorgestellt.

DIE FRAGE DER VERHÄLTNISMAßIGKEIT BEI DER 
EINSCHRÄNKUNGEN VON GRUNDRECHTEN 

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (auch als „Übermaßverbot“) ist im 
deutschen Verfassungsrecht ungeschrieben. Es gibt auch Urteile, in denen 
sich das Gericht auf beide Begriffe gleichzeitig bezieht: „Schließlich liegt auch 
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in den Erwägungen, die die Strafgerichte der Strafzumessung zugrunde ge-
legt haben, kein Verstoß gegen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und 
des Übermaßverbotes, die sich als übergreifende Leitregeln allen staatlichen 
Handelns zwingend aus dem Rechtsstaatsprinzip ergeben und deshalb Verfas-
sungsrang haben“ (in: BVerfGE 23, 127 - Zeugen Jehovas. Beschluß des Ers-
ten Senats vom 5. März 1968-- 1 BvR 579/67). Manchmal wird auch sinn-
verwandt von "Zumutbarkeit" gesprochen, aber diese Begriffe als Synonyme 
für Verhältnismäßigkeit zu behandeln, erscheint nicht korrekt (Oreschnik 
2019, s. 109). Die Geschichte dieses Grundsatzes im Rechtsstaat ist mit der 
Idee der „goldenen Mitte“ von Aristoteles verbunden, die besagt, dass extre-
me Lösungen vermieden werden sollten (Śledzińska-Simon 2019, s. 23). Bei 
der Lektüre des deutschen Grundgesetzes taucht das Wort „Verhältnismäßig-
keit“ nirgends im Text auf, auch nicht das Adjektiv „verhältnismäßig“ (nur in 
Artikel 13 III GG bezieht es sich auf den Fall besonders schwerer Straftaten, 
wo die Überwachung der Wohnung u.a. dann zulässig ist, wenn die Fest-
stellung des Sachverhalts mit anderen Mitteln „unverhältnismäßig“ wäre). In 
Deutschland ergibt sich der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit daher aus Art. 
20 Abs. 3 GG, der besagt, dass die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige 
Ordnung ist und die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Gesetz 
und Recht gebunden sind. 

Wie K.-P. Sommermann zu Recht feststellt, gilt der Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz generell in der Rechtskonstellation zwischen Staat und Bürger 
und nicht im Verhältnis zwischen staatlichen Institutionen, da dieses Prinzip 
einen individuellen Schutzcharakter hat (ratione materiae) (Sommermann 
2010, s. 139). Im Schrifttum wird betont, dass der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz in vielen Verfassungsordnungen von Staaten ein Meta-Prinzip ist, 
da es den Rahmen für die Gültigkeit anderer Normen setzt, und in diesem 
Sinne hat es einen „globalen“ Charakter als Instrument zur Lösung von Kon-
flikten zwischen konkurrierenden Werten. Der Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit ist im Verfassungssystem von besonderer Bedeutung, da nur unter 
Berufung auf diesen Grundsatz eine Rechtfertigung für Grundrechtseingriffe 
zulässig ist (BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 11. 
Februar 2015 - 2 BvR 1694/14 -, Rn. 1-34).

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist eine Errungenschaft der deut-
schen Rechtsordnung, da sie in der Rechtsprechung des preußischen Ver-
waltungsgerichts und der deutschen Staatsrechtslehre in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts entwickelt und nach dem Zweiten Weltkrieg als rechts-
wissenschaftlicher Standard vom Bundesverfassungsgericht und anderen 
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Verfassungsgerichten in Europa und weltweit als anschauliches Beispiel für 
die „Migration von Verfassungsideen“ (judicial borrowing) übernommen 
wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass der Prozess der „Migration von Ver-
fassungsideen“ durch die Entwicklung der Rechtsprechung erfolgt (Safoklov 
2017, s. 28). Wie S. Delgado del Saz hervorhebt, ist die „Migration von Ver-
fassungsideen“ eine Form der „Kommunikation nationaler Rechtsordnungen“ 
(Delgado del Saz 2017, s. 18-19). Die Frage einer solchen (horizontalen) Re-
zeption des Rechts ist im Rahmen des Aufbaus der Institutionen der Union 
besonders wichtig (Pernice 2020, s. 699).

Die Prüfung der Vereinbarkeit einer Rechtsnorm mit dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit erfolgt in der deutschen Verfassungsordnung 
in mehreren wesentlichen Schritten (Stober i Korte 2019, s. 58-59). Wie  
M. Wienbracke hervorhebt, man muss bei der Prüfung der Vereinbarkeit ei-
ner Norm mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit das Ziel dieser Norm 
und die zur Erreichung dieses Ziels eingesetzten Mittel untersucht werden, 
wie auch Geeignetheit des Mittels zur Zweckerreichung, Erforderlichkeit die-
ser Norm, und ferner, ob das gewählte Mittel zur Zweckerreichung angemes-
sen ist (Wienbracke 2013, s. 148-152). Zu jeder der Prämissen sollten einige 
Worte des Kommentars hinzugefügt werden. Erstens muss geprüft werden, 
ob der Eingriff in die Grundrechte einem legitimen Zweck dient. Ein sol-
ches Ziel kann zum Beispiel der Schutz der Rechtsordnung, der Jugendschutz 
oder der Schutz der Justiz sein (Billmeier 2007 , s. 113). Zweitens ist die Ge-
eignetheit der Norm zu prüfen, d. h., ob die normativen Mittel tatsächlich 
ermöglichen können, das Ziel des Gesetzgebers zu erreichen (Müller 2014, s. 

149). Drittens wird die Erforderlichkeit der gesetzlichen Maßnahme geprüft, 
indem untersucht wird, ob es nicht andere gesetzliche Maßnahmen gibt, die 
ebenso wirksam wären, aber weniger in die Grundrechte eingreifen würden 
(Plappert 2020 , s. 24). Viertens ist die Angemessenheit der Regelung zu prü-
fen, d. h. das Verhältnis zwischen dem rechtlich geschützten Gut und der 
Schärfe der Regelung ist abzuwägen, mit anderen Worten, ob die Kosten 
des gesetzgeberischen Eingriffs dessen Nutzen nicht überwiegen (Scherzberg 

2009, s. 327-328).
Im Allgemeinen sind die Voraussetzungen für die Einschränkung der 

Grundrechte zwar genau angegeben, aber das ist Sache der Rechtswissenschaft 
und der juristischen Literatur. Daher müssen sie in bestimmten Situationen 
geklärt werden. Das ist einerseits erwünscht so, denn der Versuch, diese Prä-
missen zu präzisieren unmöglich ist und zu einer „Inflation des Rechts“ führen 
würde (Staśkiewicz 2003, s. 165). Die Frage der „Inflation des Rechts“ wurde 
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von J. Habermas im Zusammenhang mit der „Verrechtlichung („Koloniali-
sierung“) des gesellschaftlichen Lebens“ behandelt (Möhle 2001, s. 65; Bader 
1986, s. 143). Daher spielt die Frage der Auslegung des Gesetzes und sei-
nes Kontextes hier eine wichtige Rolle. Ich persönlich bin ein Anhänger von  
N. Luhmanns Konzept der „autopoietischen Natur des Rechts“, der darauf u. 
a. hinwies, dass das Recht kontextuell variables ist (Winczorek 2020, s. 39).

BEISPIELE FÜR PROBLEME BEI DER UMSETZUNG  
VON MAßNAHMEN ZUR EINSCHRÄNKUNG  
DER GRUNDRECHTE WÄHREND EINER PANDEMIE 
UND DEREN LÖSUNGEN

Der Kontext der Corona-Pandemie hat die Auslegung und die Priori-
täten des Gesetzes (Gesetzgebung) verändert. Wichtigster Punkt wurde der 
Schutz von Gesundheit und Leben der Bürgerinnen und Bürger, d.h. Art. 2 
Abs. 2 S. 1 GG. Es entstand also ein verfassungsrechtlicher Konflikt zwischen 
dem Schutz der Grundrechte und der Grundfreiheiten (Rixen i Kersten 2021, 
s. 95). Bundeskanzlerin A. Merkel wies sogar darauf hin, dass Corona-Virus 
Zumutung für Demokratie ist (Bundesregierung 2020). Zur Lösung dieses 
Problems wird der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit herangezogen. Durch 
die Schließung von Wirtschaft, Schulen und Kirchen wurden fast alle Freihei-
ten aus dem Grundrechtskatalog eingeschränkt, z.B. die Versammlungsfrei-
heit (Art. 8 Abs. 1 GG). Im Zuge der Pandemiebekämpfung und der neuen 
Gegenmaßnahmen ergaben sich weitere verfassungsrechtliche Probleme, wie 
z.B. die Impfpflicht oder zumindest die Impfpflicht für bestimmte Branchen, 
wie den Gesundheitsbereich, die Fragen im Zusammenhang mit Art. 12 Abs. 
1 GG aufwirft. Die Lösung der Probleme sollte darin bestehen, die Maß-
nahmen anhand des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu bewerten. Die 
richtungsweisende Auslegung sollte sich jedoch auf Art. 1 Abs.1 GG (über die 
Unantastbarkeit der Menschenwürde) und Art. 2 Abs. 1 GG (über die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit) stützen. Die Behörde sollte sich daher in erster 
Linie um den Schutz dieser Werte bemühen. Auch wenn die strenge medi-
zinische Forschung zeigt, dass die Impfung das Risiko eines Ausfalls im Ge-
sundheitswesen verringert, sollten in erster Linie Überzeugungsmaßnahmen 
(Überredung, Ermutigung) eingesetzt werden, um das Gesundheitspersonal 
zur Impfung zu bewegen. Es scheint, dass das System der Überzeugung und 
der Anreize der Schlüssel zur Lösung dieser Probleme ist, wie die Situation in 
Frankreich zeigt (Beeger i Záboji 2021), wo ungeimpftes Gesundheitspersonal 
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entlassen wurde, was die Krise im Gesundheitswesen verschärft, wobei die eu-
ropäischen Länder im Allgemeinen ein Problem mit dem Mangel an Gesund-
heitspersonal haben, wie es bei der Triage während der Pandemie in Italien 
oder Spanien deutlich war (Lehming 2020). Die zweite Leitlinie sollte die 
strikte Einhaltung der Dreiteilung der Befugnisse sein, da die Gefahr besteht, 
dass die Befugnisse der Gesundheitsbehörden zu sehr ausgeweitet werden. 
Der Grundsatz der Gewaltenteilung und des Gleichgewichts der Gewalten 
sollte auch im Ausnahmezustand beibehalten werden. Die Praxis zeigt, dass 
die europäischen Gesetzgeber dazu neigen, strenge Vorschriften zu erlassen, 
während die Gerichte einige der Beschränkungen aufheben (z. B. das Verbot, 
ein Restaurant ohne Impfnachweis zu betreten, das von einem Gericht in 
Madrid aufgehoben wurde) (KRWL 2021). 

ZUSAMMENFASSENDE THESE

Abschließend kann ein allgemeiner Punkt angeführt werden. Denn es 
scheint, dass die Gesellschaft nach der COVID-19-Pandemie auf eine Rück-
kehr zum Gewohnten wartet, nämlich: sie wartet auf eine Rückkehr zur Nor-
malität. Das ist symptomatisch, denn die Menschen auf der Grundlage der 
COVID-19-Pandemie nicht in eine anders geartete sozio-rechtliche Reali-
tät versetzt werden wollen, sondern gerade eine Rückkehr zur Normalität, 
die zeigt, wie fest die Fundamente der liberalen Demokratie im Umfeld der 
Normen einer freien Marktwirtschaft verwurzelt sind, wozu vor allem die 
verfassungsmäßigen Werte und Grundrechte gehören. Um dem Anspruch 
einer objektiven Argumentation gerecht zu werden, sei angemerkt, dass zu 
Beginn der Pandemie die These propagiert wurde, dass das Corona-Virus in 
hybriden Demokratien oder in ausgesprochen autoritären Ländern besser zu 
kontrollieren und zu bekämpfen sei. In der Tat haben diese Länder anfangs 
gut bei der Bekämpfung der Epidemie abgeschnitten, obwohl dies nur auf 
die Berichterstattung in den Medien zurückzuführen sein kann. Ein attrak-
tives Konstrukt schien die Annahme zu sein, dass eine starke Führungsper-
sönlichkeit im Land benötigt wurde, um die Pandemie zu bekämpfen, nach 
dem Vorbild der Republik im alten Rom, wo für die Dauer des Krieges ein 
Diktator gewählt wurde und nach Beendigung des Ausnahmezustandes die 
Republik zu einer repräsentativen und pluralistischeren Form zurückkehr-
te. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass genau das Gegenteil der Fall war.  
In Ländern wie Brasilien unter der Herrschaft von J. Bolsonaro oder Russland 
unter der Führung von V. Putin erwiesen sich die Mittel zur Bekämpfung der 
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Pandemie als sehr ineffektiv (diese Frage betrifft teilweise auch die USA unter 
der Administration von Präsident D. Trump, mit dem Vorbehalt, dass man 
im Falle der USA trotz des Sturms auf das Kapitol schwerlich von einem auto-
ritären System sprechen kann; alternativ kann man von einer Macht sprechen, 
die sich der Mittel des Populismus bedient). Als Gewinner erwiesen sich die 
Länder, die auf demokratische, rechtsstaatliche Mittel der Pandemiebekämp-
fung und europäische Solidarität gesetzt haben. 

Es ist schwierig, Postulate zu finden, die auf der Grundlage der COVID-
19-Pandemie die Tür zu einer neuen sozialen und rechtlichen Realität öffnen, 
obwohl es dafür solide Gründe gibt, wie z. B. die Idee der Einführung von 
Tele- oder Hybridarbeit auf Dauer oder die Idee des bedingungslosen Grund-
einkommens. Es wird wahrgenommen, dass eher eine Rückkehr zum Ge-
wohnten erwartet wird - in diesem Sinne ist die Pandemie nicht zum Anlass 
für revolutionäre oder gar evolutionäre Veränderungen in der liberalen De-
mokratie geworden, sondern hat in Momenten der Krise die Sehnsucht nach 
der Unantastbarkeit der Regeln der liberalen Demokratie sichtbar gemacht, 
die nicht nur im Rahmen der Wahl ihrer Repräsentanten/inen und der par-
lamentarischen Rechtsbildung als grundlegendem Instrument des demokra-
tischen Rechtsstaates, sondern auch auf indirektem - sozio-metaphysischem 
und schwer fassbarem - Weg eine echte Wahl, ein Lob und eine Einbeziehung 
dieser Rechtsordnung sein kann. Dieses Phänomen konnte von Vertretern 
der Historischen Rechtsschule (u. a. F. C. von Savigny, G. F. Puchta und 
G. von Hugo) dahingehend definiert werden, dass es ein Ausdruck der Ent-
wicklung des Lebens einer Nation ist und nicht isoliert von ihr verstanden 
werden kann, wie die Sprache einer Nation (Haferkamp 2018, s. 125-129, 
180-196). Für diese bedeutenden Juristen war das Recht nicht durch ratio-
nales Denken, sondern auf eine irrationale und unbewusste Weise mit der 
Entwicklung verbunden (Ebenda). Das beschriebene Phänomen des Strebens 
nach Normalität als ein Phänomen der Sehnsucht nach einer vollständig li-
beralen Demokratie ist höchst positiv, weil es demokratische Bindungen auf 
das Stärkste sanktioniert.

Es scheint für den Jurist relevant zu sein. Für einen Soziologen kann 
die Angelegenheit jedoch etwas nostalgischer bedeuten, da sie in den von M. 
Fisher beschriebenen allgemeinen Trend passt, der von der langsamen Auf-
hebung der Zukunft spricht („the slow cancellation of the future“) (Freyermuth 
2019, s. 41). In diesem Sinne scheint die Menschheit in einer Art hoffnungs-
loser Falle zu stecken, da sie nur in der Lage ist, Nostalgie für das Vergangene 
zu empfinden und nicht in der Lage ist, in irgendeiner Form von Gegenwart 
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zu existieren, die man erfassen oder ausdrücken kann. Diese Beobachtung 
zwingt uns, über die Zukunft des Planeten nachzudenken: Der Mensch, der 
an die Vergangenheit gebunden ist und die Gegenwart nicht spürt, scheint 
auch nicht imstande zu sein, eine andere Zukunft zu schaffen als die, die 
ihm in der Vergangenheit natürlich erschien und ihm Frieden und Sicher-
heit garantierte, oder sogar die Unsterblichkeit, im zahmen Mechanismus des 

„Lebens nach dem Gesetz“ und des „sozialen Zusammenlebens“ zu verharren. 
Der Schlüssel, um sich in dieser „sanktionierten Gegenwart“ wiederzufinden, 
scheint der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu sein. Auf diese Weise sind 
die rechtlichen Beschränkungen zu Befreiern der sozialen Freiheit geworden.

Der Artikel wurde im Rahmen der Deutschen Rechtsschule an der Adam-
Mickiewicz-Universität in Posen in Zusammenarbeit mit der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) verfasst.
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EXAMINING THE PROPORTIONALITY OF MEASURES 
USED TO COMBAT CORONAVIRUS WHICH RESTRICT 

FUNDAMENTAL RIGHTS. PROBLEMS AND SOLUTIONS

Abstract: The article is devoted to the issue of limitations on fundamental 
rights in the light of the Covid-19 pandemic. The article presents the appli-
cation of the concept of proportionality test for limitations on fundamen-
tal rights, which is a well-established concept in German law. The postulate 
is that the proportionality test is gaining in importance and should be the 
basic criterion for assessing the limitation of fundamental human and civil 
rights in the context of combating the Covid-19 pandemic. This postulate 
assumes that the concept in question may also be useful in legal orders oth-
er than the German system, at least as a measure of the law-society stabil-
ity of compliance with norms (fidelity to norms). The article begins with  
a reflection on the general legal and social situation in the time of the pandemic.  
In two main parts, the concept of proportionality test in the case of limitation 
of fundamental rights is discussed, as a tool for defining the limits of interfer-
ence of the authorities. The whole is concluded with a dominant general thesis 
on the necessity of examining the proportionality of interference in fundamen-
tal rights, so that the return to normality does not mean a departure from the 
norms of law.

Keywords: proportionality, fundamental rights, Covid-19, policies
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AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA 
NARODOWEGO POLSKI

Streszczenie: Celem artykułu jest naświetlenie problematyki związanej z sy-
tuacją prawną systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. Tematyka artyku-
łu została podyktowana osobistymi zainteresowaniami. Nie ma jednego aktu 
prawnego, który w sposób kompleksowy regulowałby pozycję prawną systemu 
bezpieczeństwa narodowego Polski, bowiem jest on zdefiniowany na podsta-
wie kilku dokumentów prawnych. Konieczne jest sformułowanie i uchwalenie 
ustawy o systemie bezpieczeństwa narodowego, co uporządkowałoby obecny 
stan prawny.

Słowa kluczowe: system, bezpieczeństwo narodowe, kierowanie, podsystemy.

WPROWADZENIE

Debata wokół systemu bezpieczeństwa narodowego Polski toczy się  
w naukach o bezpieczeństwie od wielu lat. Eksperci podczas naukowych roz-
ważań zadają często pytanie czy ten system w zasadzie w ogóle istnieje, czy też 
w praktyce nie ma racji bytu. Istotnym problemem jest brak jednej ustawy  
o systemie bezpieczeństwa narodowego (Kitler 2013, s.13).

 Czy oznacza to jednak, że Polska nie ma swojego systemu bezpieczeń-
stwa narodowego? Nie. Oczywiście, że go posiada, bowiem jego brak powo-
dowałby całkowitą niestabilność państwa. Jest on jednak w dużym stopniu 
rozproszony. Kompetencje władz publicznych, sił zbrojnych oraz służb po-
rządkowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego są umiej-
scowione w różnych aktach prawnych (Por. Kitler 2013, s.13). Powoduje to 
zamieszanie i w niektórych konkretnych przypadkach brak jednoznacznego 
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wskazania na nadrzędność danej instytucji lub jednostki publicznej pod 
względem kompetencji (Por. Kitler 2013, s.13).

System bezpieczeństwa narodowego Polski  
w aktach prawnych

System bezpieczeństwa narodowego Polski jest oparty o kilka aktów 
prawnych (Por. Kitler 2013, s. 13). Pierwszym z nich jest wielokrotnie no-
welizowana ustawa o powszechnym obowiązku obrony z 21 listopada 1967 r. 
(Kołodziejczak 2019, s.95.) Definiuje ona rolę Sił Zbrojnych RP w systemie 
bezpieczeństwa narodowego. Według ustawy stoją one na straży suwerenno-
ści i niepodległości Polski (Por. Kołodziejczak 2019, s. 95). Siły Zbrojne RP 
mogą także brać udział m.in. w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich 
skutków, działaniach antyterrorystycznych i w realizacji zadań z zakresu zarzą-
dzania kryzysowego. Ustawa wymienia także rodzaje Sił Zbrojnych RP (Por. 
Kołodziejczak 2019, s. 95). Aktualnie jest ich 5, są to: Wojska Lądowe, Siły 
Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Tery-
torialnej (Por. Kołodziejczak 2019, s. 95). 6 rodzaj Sił Zbrojnych RP Wojska 
Obrony Cyberprzestrzeni są cały czas formowane.

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony określa także kto dowodzi 
rodzajami Sił Zbrojnych RP (Por. Kołodziejczak 2019, s.95). Będą to Do-
wódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów 
Sił Zbrojnych i Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej (Por. Kołodziejczak 
2019, s. 95). Ustawa definiuje również funkcję Żandarmerii Wojskowej  
w systemie Sił Zbrojnych RP oraz rolę wojskowych służb specjalnych (Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego) w trakcie mo-
bilizacji i w czasie wojny (Kołodziejczak 2019, s. 95).

 Ustawa określa także kompetencje Prezydenta RP i Szefa Sztabu Ge-
neralnego (Por. Kołodziejczak 2019, s. 95). Prezydent zgodnie z Konsty-
tucją RP jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP. Ustawa o powszechnym 
obowiązku obrony wymienia zadania prezydenta RP w zakresie kierowania 
Siłami Zbrojnymi (Kołodziejczak 2019, s. 95). Prezydent kieruje obroną pań-
stwa, zatwierdza główne wytyczne rozwoju armii oraz najważniejsze doku-
menty strategiczne (Kołodziejczak 2019, s. 95). W czasie pokoju sprawuje 
swoją władzę nad Siłami Zbrojnymi RP za pośrednictwem ministra obrony 
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narodowej, co wynika także z Konstytucji (Kołodziejczak 2019, s. 95). Or-
ganem doradczym prezydenta jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) 
(Por. Kołodziejczak 2019, s. 95). W sytuacji zagrożenia kryzysem prezydent 
może również zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego (Por. Kołodziejczak 
2019, s. 95). W jej skład wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, szef BBN, 
ministrowie obrony narodowej, spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrz-
nych i kilku innych konstytucyjnych ministrów, a także szefowie klubów i kół 
parlamentarnych (Por. Kołodziejczak 2019, s. 95). Szef Sztabu Generalnego 
pełni funkcję pomocniczą wobec prezydenta RP w procesie kierowania obro-
ną państwa. Ponad ustawa określa też zadania Rady Ministrów w zakresie 
obronności. Najważniejszą misją RM jest przygotowanie państwa do obro-
ny, czyli przygotowywanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym  
i organów władzy publicznej do funkcjonowania na stanowiskach kierowania 
(Por. Kołodziejczak 2019, s. 95).

Poza ustawą o powszechnym obowiązku obrony z 21 listopada 1967 r. 
źródłem prawnym systemu bezpieczeństwa narodowego są także ustawy o sta-
nach nadzwyczajnych (Kołodziejczak 2019, s. 94). Konstytucja RP wymienia 
3 rodzaje stanów nadzwyczajnych: klęski żywiołowej, wyjątkowy i wojenny. 
Stan nadzwyczajny jest wprowadzany tylko wtedy, gdy zwykłe środki konsty-
tucyjne zostały już wyczerpane (Por. Kołodziejczak 2019, s. 94). Do ustaw  
o stanach nadzwyczajnych należą: ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o sta-
nie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych 
i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym i ustawa z dnia  
18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Ustawy te określają zasady 
wprowadzenia każdego ze stanów nadzwyczajnych oraz działania organów 
publicznych w trakcie ich trwania (Kołodziejczak 2019, s. 95). Stan nadzwy-
czajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozpo-
rządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości. 
Stany nadzwyczajne wprowadza prezydent na wniosek Rady Ministrów za 
zgodą Sejmu (Por. Kołodziejczak 2019, s. 95).

Swoje miejsce w systemie bezpieczeństwa narodowego ma Naczelny Do-
wódca Sił Zbrojnych (Kołodziejczak 2019, s. 96). Prezydent powołuje go na 
wniosek Prezesa Rady Ministrów w czasie wojny (Por. Kołodziejczak 2019,  
s. 96). Aktualnie Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych jest generał Rajmund 
Andrzejczak powołany na tę funkcję 1 sierpnia 2018 r. przez prezydenta An-
drzeja Dudę. Przez lata trwały dyskusje kto powinien zajmować stanowisko 
Naczelnego Dowódcy SZ RP w czasie wojny. Część ekspertów uważa, że 
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powinien to być Szef Sztabu Generalnego, ale istnieje też koncepcja spra-
wowania tego stanowiska przez Generalnego Dowódcę Rodzajów Sił Zbroj-
nych (Por. Kołodziejczak 2019, s. 96). Pełniący obecnie funkcję Naczelnego 
Dowódcy generał Andrzejczak jest Szefem Sztabu Generalnego, co w pewien 
sposób zamyka dyskusję na ten temat. Nie jest jednak jasno określone w ża-
den sposób kto ma być Naczelnym Dowódcą SZ RP i w praktyce w czasie 
wojny może nie być to wcale Szef Sztabu Generalnego (Por. Kołodziejczak 
2019, s. 96).

System bezpieczeństwa narodowego Polski w ustawie o zarządzaniu kry-
zysowym oraz w rozporządzeniu w sprawie przygotowania systemu kiero-
wania bezpieczeństwem narodowym

Kolejnym istotnym aktem prawnym dla systemu bezpieczeństwa naro-
dowego Polski jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r. 
(Kołodziejczak 2019, s. 97) Określa ona organy właściwe w sprawach za-
rządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie,  
a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego (Por. Kołodziej-
czak 2019, s. 97). Akt prawny definiuje także sytuację kryzysową, a także 
wyodrębnia infrastrukturę krytyczną dla bezpieczeństwa państwa (Por. Ko-
łodziejczak 2019, s. 97). Sam proces zarządzania kryzysowego jest określony  
w ustawie jako działalność organów państwowej administracji publicznej, 
która jest elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym i polega na za-
pobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejęcia kontroli nad 
nimi poprzez zaplanowane działania, reagowaniu na wystąpienia sytuacji kry-
zysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury 
krytycznej państwa (Kołodziejczak 2019, s. 97). Ustawa ta stworzyła system 
zarządzania kryzysowego w Polsce, będący oczywistą częścią systemu bezpie-
czeństwa narodowego. Jest więc jasne, że i ten akt prawny należy zaliczyć jako 
jedno ze źródeł prawnych systemu bezpieczeństwa narodowego Polski (Por. 
Kołodziejczak 2019, s. 97).

Mimo że, nie powstała jedna ustawa o systemie bezpieczeństwa narodo-
wego istnieje rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania 
bezpieczeństwem narodowym z 27 kwietnia 2004 r. (Kołodziejczak 2019,  
s. 96) Dokument ten określa organizację i tryb przygotowania systemu kie-
rowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa oraz warunki 
funkcjonowania organów władzy publicznej na stanowiskach kierowania (Por. 
Kołodziejczak 2019, s. 96). W rozporządzeniu stwierdzono, że w skład systemu 
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kierowania bezpieczeństwem narodowym wchodzą organy władzy publicznej 
i kierownicy jednostek organizacyjnych, a także organy dowodzenia Siłami 
Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Naczelny Dowódca Sił Zbroj-
nych, z chwilą jego mianowania (Por. Kołodziejczak 2019, s. 96). Wskazano 
także, że organy te uczestniczą w kierowaniu bezpieczeństwem oraz wykonują 
zadania w ramach swoich kompetencji, biorąc pod uwagę skalę zaistniałego 
zagrożenia. Według rozporządzenia system kierowania bezpieczeństwem na-
rodowym przygotowuje się celem zapewnienia ciągłości podejmowania de-
cyzji i działań. W ramach tych działań wyróżniono monitorowanie zagrożeń 
oraz zapobieganie ich powstawaniu i ewentualnym skutkom ich wystąpienia 
oraz kierowanie obroną państwa (Por. Kołodziejczak 2019, s. 96). Przygoto-
wanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym dotyczy planowania, 
organizowania i realizowania działań, które zapewnić mają poszczególnym 
organom wykonanie zadań w czasie pokoju i podczas wystąpienia wewnętrz-
nego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym dzia-
łań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie woj-
ny (Por. Kołodziejczak 2019, s. 96). W rozporządzeniu uregulowano także 
kwestię przygotowania głównych stanowisk kierowania dla prezydenta, Rady 
Ministrów, ale także dla prezesa Rady Ministrów, poszczególnych ministrów 
oraz kierowników urzędów centralnych i zespolonych służb, inspekcji i straży 
oraz organów wykonawczych samorządu terytorialnego (Por. Kołodziejczak 
2019, s. 96).

Rozporządzenie to stanowi swojego rodzaju próbę uporządkowania 
kompetencji kierowniczych w systemie bezpieczeństwa narodowego. Dotyczy 
jednak tylko systemu kierowania nie obejmując całościowo kwestii związa-
nych z systemem bezpieczeństwa narodowego (Kołodziejczak 2019, s. 96). 
Ponadto odnosi się jedynie do przedsięwzięć związanych z wprowadzaniem 
stanów nadzwyczajnych i do okresu normalnego funkcjonowania państwa nie 
odnosząc się w sposób istotny do czasu wojny i kwestii związanej z miano-
waniem Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych RP (Por. Kołodziejczak 2019,  
s. 96).

System bezpieczeństwa narodowego Polski 
w dokumentach strategicznych

 W opublikowanej w 2013 r. przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowe-
go (BBN) Białej Księdze bezpieczeństwa narodowego RP system bezpieczeń-
stwa narodowego został zdefiniowany jako całość sił (podmiotów), środków 
i zasobów przeznaczonych przez państwo do realizacji zadań w dziedzinie 
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bezpieczeństwa, odpowiednio do tych zadań zorganizowana (w podsystemy  
i ogniwa), utrzymywana i przygotowywana (Kitler 2012, s. 335). Podkreślo-
no także potrzebę uregulowania systemu bezpieczeństwa narodowego poprzez 
napisanie odrębnej ustawy (Por. Kitler 2012, s. 335). Stwierdzono, że na kie-
rowanie bezpieczeństwem narodowym składają się 3 podstawowe elementy: 
kierowanie obroną państwa (właściwość prezydenta RP we współdziałaniu 
z Radą Ministrów), sprawowanie ogólnego kierownictwa w zakresie obron-
ności (właściwość Rady Ministrów) oraz zarządzanie kryzysowe (właściwość 
Rady Ministrów, wojewodów, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast) (Por. Kitler 2012, s. 335). Kwestia systemu bezpieczeństwa narodowe-
go Polski została także zawarta w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 
2014 (Kitler 2013, s. 32). Jako elementy systemu wyodrębniono podsystem 
kierowania i podsystemy wykonawcze (Por. Kitler 2013, s. 32). Podsystem 
kierowania jest zasadniczym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego 
(Por. Kitler 2013, s. 32). W jego skład wchodzą instytucje władzy publicznej 
i kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy wykonują zadania związane  
z bezpieczeństwem narodowym państwa, wraz z organami doradczymi i szta-
bowymi (Por. Kitler 2013, s. 32). Szczególną rolę w podsystemie kierowania 
bezpieczeństwem narodowym jako decydenci pełnią Parlament RP, Prezy-
dent RP i Rada Ministrów (Por. Kitler 2013, s. 33). Podsystemy wykonawcze 
to siły i środki przewidziane do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa 
narodowego, pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem 
(Por. Kitler 2013, s. 33). Dzielą się one na podsystemy wsparcia oraz opera-
cyjne. Podsystemy operacyjne są przeznaczone do przeciwdziałania zagroże-
niom o charakterze militarnym i pozamilitarnym. W skład tych podsystemów 
wchodzą podsystem obronny i podsystemy ochronne. Podsystem obronny 
tworzą siły zbrojne, zaś podsystemy ochronne to np. wymiar sprawiedliwości 
czy służby specjalne (Kitler 2013, s. 33). Podsystemy wsparcia zasilają na-
tomiast podsystemy operacyjne odpowiednimi zasobami. W skład podsyste-
mów wsparcia wchodzą podsystemy gospodarcze np. instytucje bezpieczeń-
stwa finansowego i społeczne np. instytucje edukacji dla bezpieczeństwa (por. 
Kitler 2013, s.33).

System bezpieczeństwa narodowego został także zdefiniowany w Strate-
gii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP 2022 przyjętą przez 
Radę Ministrów w 2013 r. Powołując się na zapisy Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego RP 2007 sformułowano, że system bezpieczeństwa narodowego 
tworzą wszystkie odpowiedzialne za bezpieczeństwo w świetle Konstytucji RP 
i właściwych ustaw organy oraz instytucje należące do władzy ustawodawczej, 
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wykonawczej i sądowniczej, w tym Parlament, Prezydent RP, Prezes Rady 
Ministrów, Rada Ministrów, centralne organy administracji rządowej oraz 
inne państwowe urzędy centralne i instytucje państwowe (Kołodziejczak 
2019, s. 93). Istotnymi jego elementami są siły zbrojne oraz służby i insty-
tucje rządowe zobowiązane do zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom 
zewnętrznym, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań 
ratowniczych oraz ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych,  
a także władze samorządowe oraz inne podmioty prawne, w tym przedsiębior-
cy tworzący przemysłowy potencjał obronny oraz realizujący zadania z zakresu 
obronności państwa (por. Kołodziejczak 2019, s. 93). Na kwestię uporząd-
kowania kierowania bezpieczeństwem narodowym zwrócono również uwagę  
w Strategicznym Przeglądzie Obronnym przygotowanym przez zespół specja-
listów z zakresu nauk o bezpieczeństwie w Koncepcji Obronnej RP z 2017 r. 
(Kołodziejczak 2019, s. 93) Niestety powyższa struktura systemu bezpieczeń-
stwa narodowego nie jest wymieniona w żadnym akcie prawnym i stanowi 
jedynie strategiczną koncepcję mającą uporządkować zadania i kompetencje 
organów i służb publicznych wykonujących funkcje związane z bezpieczeń-
stwem państwa (Kołodziejczak 2019, s. 93).

Fot.1 System bezpieczeństwa narodowego RP 

Źródło (Jakubiak 2019, s.96)
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Ustawa o systemie bezpieczeństwa narodowego

Na przykładzie wymienionych wyżej aktów prawnych oraz dokumentów 
strategicznych widać wyraźnie, że w świadomości władz publicznych istnieje 
system bezpieczeństwa narodowego Polski (Kołodziejczak 2019, s. 98). Pomi-
mo braku ustawy dotyczącej systemu bezpieczeństwa oczywiście sam system 
istnieje, natomiast jego prawnych źródeł należy szukać w kilku dokumentach 
urzędowych (Kołodziejczak 2019, s. 98).

System bezpieczeństwa narodowego jako uporządkowany zbiór  
w jednym akcie prawnym

Rozwiązaniem zdaniem wielu ekspertów z dziedziny nauk o bezpieczeń-
stwie byłoby stworzenie jednej ustawy o systemie bezpieczeństwa narodowe-
go (Kołodziejczak 2019, s. 98). Ta ustawa miałaby uporządkować wszystkie 
dotychczasowe rozwiązania w zakresie obrony państwa (Kołodziejczak 2019, 
s. 98). W sytuacji kryzysu lub czasu wojny działanie sprawnego systemu bez-
pieczeństwa narodowego jest kluczowe dla utrzymania stabilności państwowej 
w warunkach zagrożenia (Kołodziejczak 2019, s. 98). Dlatego warto stworzyć 
jedną ustawę o systemie bezpieczeństwa narodowego, żeby w sytuacjach kry-
zysowych dla państwa wśród organów publicznych i decydentów nie było 
wątpliwości kto posiada jakie kompetencje i zadania do wykonania (Koło-
dziejczak 2019, s. 98).

Z nadzieją należy powitać ostatnie wiadomości o powstawaniu ustawy 
o obronie Ojczyzny, która ma zastąpić ustawę o powszechnym obowiązku 
obrony z 21 listopada 1967 r. Nie wiadomo wprawdzie, czy w nowej ustawie 
znajdą się też kwestie dotyczące systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, 
natomiast jest to krok w dobrą stronę (Kołodziejczak 2019, s. 98). Na pew-
no ustawa o powszechnym obowiązku obrony uchwalona jeszcze w czasach 
PRL, wielokrotnie później nowelizowana powinna już być dawno zmieniona. 
Zmianie uległy realia polityczne, militarne czy technologiczne. 

Rola systemu bezpieczeństwa narodowego państwa 
we współczesnym świecie

Z całą pewnością więc Polska potrzebuje nowej ustawy dotyczącej 
obrony państwa (Kołodziejczak 2019, s. 98). Czy wraz z nią powstanie ustawa 
o systemie bezpieczeństwa narodowego lub te kwestie zostaną ujęte w nowym 
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dokumencie o obronie Ojczyzny? Tego na razie nie wiadomo, ale pozostaje 
mieć nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, albo w najbliższym czasie decydenci 
polityczni zdadzą sobie sprawę, że należy uporządkować polski system bez-
pieczeństwa narodowego. Ustawa o obronie Ojczyzny może więc w sposób 
kompleksowy uregulować kwestie związane z kierowaniem bezpieczeństwem 
narodowym i obroną państwa (Por. Kołodziejczak 2019, s. 98).

PODSUMOWANIE

Uporządkowany i nowoczesny system bezpieczeństwa narodowego jest 
kluczowy dla każdego państwa. Polska, aby zwiększyć poziom swojej obron-
ności i umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa musi mieć sprawny system, 
który pozwoli na szybką reakcję organów publicznych, Sił Zbrojnych oraz 
służb specjalnych na wszelkie zagrożenia. W tym celu konieczne jest uporząd-
kowanie kompetencji i zadań w jednym akcie prawnym jaką byłaby ustawa  
o systemie bezpieczeństwa narodowego Polski.
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POLISH NATIONAL SECURITY SYSTEM

Abstract: The aim of the article is to highlight the issues related to the legal 
situation of the Polish national security system. The subject of the article was 
dictated by personal interests. There is no single legal act that would compre-
hensively regulate the legal position of Poland's national security system, as  
it is defined based on several legal documents. It is necessary to formulate and 
passing the act on the national security system, which would put the current 
legal status in order.

Keywords: system, national security, management, subsystems
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Akademia WSB

POLSKA ŻANDARMERIA WOJSKOWA. 
ZARYS SYSTEMU WYKONYWANYCH 

ZADAŃ NA TERENIE KRAJU

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawianie zakresu działa-
nia, wykonywanych zadań oraz uprawnień Polskiej Żandarmerii Wojskowej 
w aspekcie dyscypliny wojskowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Rozdział prezentuje ogólny zarys 
systemu działania Żandarmerii Wojskowej, a w szczególności jej właściwość. 
Uogólniając autor przedstawił podstawowe informacje dotyczące udziału Żan-
darmerii Wojskowej w działaniach na rzecz utrzymania dyscypliny wojskowej 
oraz bezpieczeństwa wewnętrznego w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej na terenie kraju. Autor przedstawia również rozwiązania wprowadzone  
w 2020 r. dotyczące możliwości wydania przez Żandarmerię Wojskową naka-
zu natychmiastowego opuszczenia wspólnego mieszkania lub zakazu zbliżania 
się do tego miejsca osoby stosującej przemoc w rodzinie. W podsumowaniu 
autor wskazuje na to, że służba wojskowa w strukturach Żandarmerii Wojsko-
wej została uznana za tę, która bezpośrednio realizuje zadania w kontekście 
wsparcia innych służb w obszarze zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
oraz porządku publicznego, działając nie jedynie na korzyść Sił Zbrojnych RP, 
lecz również na korzyść obywateli.

Słowa kluczowe: żandarmeria wojskowa, dyscyplina wojskowa, bezpieczeń-
stwo i porządek publiczny, przemoc w rodzinie.

WPROWADZENIE 

Żandarmerię Wojskową (ŻW) utworzono na podstawie rozkazu Ministra 
Obrony Narodowej Nr Pf-42/Org. z dnia 18.04.1990 r. w sprawie rozformo-
wania Wojskowej Służby Wewnętrznej i utworzenia ŻW. Struktury organiza-
cyjne określało wówczas zarządzenie Nr 062/Org. Szefa Sztabu Generalnego 
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WP z dnia 15.06.1990 r. Datę rozpoczęcia funkcjonowania ŻW określono 
na dzień 01.09.1990 r. Zakres działania i wykonywanych zadań Żandarmerii 
Wojskowej początkowo określał art. 14a, znowelizowanej w dniu 25 paździer-
nika 1991 r. Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 1991 r., Nr 113, poz. 491, s. 1498) w taki oto sposób:

Tworzy się Żandarmerię Wojskową, która wykonuje w Siłach Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy zadania związane  
w szczególności z (Bibliografia selektywna, 2015, s. 8):

− zapewnieniem przestrzegania dyscypliny wojskowej,
− ochroną życia i zdrowia oraz mienia przed bezprawnymi zamachami na-

ruszającymi te dobra,
− ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę tajemnicy 

państwowej i służbowej,
− zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innych zjawi-

skom kryminogennym, a także wykrywaniem przestępstw i wykroczeń 
oraz ścigania ich sprawców,

− zapewnieniem przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych.

W granicach swych zadań Żandarmeria Wojskowa wykonywała też czyn-
ności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyj-
no-porządkowe, a w tym: interwencyjne, kontrolne, ochronne, konwojowe  
i asystencyjne (15 lat Żandarmerii Wojskowej III RP, 2005, s. 21).

Od dnia 24.08.2001 r. zadania ŻW określa Ustawa o Żandarmerii 
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. 2021, poz. 1214). 
Zgodnie z ustawą Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizo-
waną służbą wchodzącą w skład Sił Zbrojnych RP, przeznaczoną do realizacji 
zadań wsparcia i zabezpieczenia wojskowo-policyjnego dowódców jednostek 
wojskowych, szefów, komendantów i kierowników instytucji wojskowych  
w zakresie utrzymania dyscypliny wojskowej i udziału w ochronie wojsk. Żan-
darmeria Wojskowa podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej  
i wykonuje zadania przez niego zlecone. 

W znowelizowanej w 2021 r. Ustawie o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. 2021, poz. 
372,1728) widniał również zapis wskazujący na to, że Żandarmeria Wojsko-
wa wchodzi w skład Sił Zbrojnych, jako ich wyodrębniona i wyspecjalizowana 
służba (Art. 3, ust. 7 cyt. ustawy).

Żandarmeria Wojskowa również jako wojskowy organ ochrony prawnej 
realizuje swoje zadania poprzez kontrolę w ramach swoich kompetencji  
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w siłach zbrojnych. Współdziała z polskimi oraz zagranicznymi organami  
i służbami w sprawach bezpieczeństwa i porządku wojskowego, zagrożeń śro-
dowiska, zwalczania zjawisk patologicznych oraz udziału w likwidacji skut-
ków klęsk żywiołowych, a także uczestnictwa w akcjach ratowniczych, poszu-
kiwawczych i humanitarnych. 

Żandarmeria Wojskowa prowadzi także działania w wymiarze 
narodowym na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Będąc komponentem 
Sił Zbrojnych RP, współdziała z podsystemem pozamilitarnym w znaczący 
sposób wpływając na bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i kryzysu 
(Doktryna DD/3.2.3.3, 2009, s. 9). Utrzymuje posiadane i rozwija nowe 
zdolności operacyjne, zapewniające bezpieczeństwo wojsk prowadzących 
operacje, w tym sojusznicze siły wzmocnienia, w ramach zobowiązań pań-
stwa – gospodarza, Host Nation Support (HNS) (Decyzja Dz. Urz. MON. 
2019, poz. 55). Żandarmeria Wojskowa, działając na rzecz Sił Zbrojnych, ma 
zbliżone zadania w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych oraz w czasie wojny 
(Pacek, 2012, s. 9). W czasie pokoju wykonuje swoje zadania w stosunku do 
żołnierzy, na zasadach podobnych jak policja wobec obywateli cywilnych.

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie działań Polskiej Żandar-
merii Wojskowej w aspekcie wykonywanych zadań związanych z dyscypliną 
wojskową, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w Siłach Zbrojnych 
RP na terenie kraju.

Główną metodą i techniką w badaniu literatury przedmiotu była me-
toda analizy dokumentów. W trakcie przeprowadzonej analizy rozpoznano 
formalno-prawne unormowania czynności realizowanych przez Żandarme-
rię Wojskową w zakresie zapewnienia i przestrzegania dyscypliny wojskowej, 
ochrony porządku publicznego, a także zapobiegania popełnianiu przestępstw 
na terenach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych. 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY 
WYKONYWANYCH ZADAŃ PRZEZ ŻANDARMERIĘ 
WOJSKOWĄ WYNIKAJĄCY Z WYBRANYCH DOKUMENTÓW 
PRAWNO - NORMATYWNYCH

Obecne wyzwania z dziedziny bezpieczeństwa dyktują potrzebę podej-
ścia kompleksowego, ponieważ coraz bardziej zaciera się różnica pomiędzy 
wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami bezpieczeństwa, a systemem bez-
pieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo narodowe jako kategoria społecz-
na, stanowi domenę zarówno jednostek, jak i wszelkich form zorganizowania 
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ludzi, a zatem organizacji, bez względu na rodzaj, misję społeczną czy pole 
działalności (Wojnarowski, 2010, s. 9).

Stan systemu bezpieczeństwa narodowego nie jest zjawiskiem stałym, 
gdyż ciągle pojawiają się nowe wyzwania, szanse i zagrożenia. Dlatego też  
w wymiarze podmiotowym bezpieczeństwo kojarzy się z pewnością istnienia 
i przetrwania przy braku poważnych zagrożeń. Natomiast w wymiarze przed-
miotowym bezpieczeństwo ma znamiona pewności istnienia niezbędnych wa-
runków do rozwoju i aktywności w procesie życia człowieka (Wojnarowski, 
2004, s. 8).

W związku z powyższym punktem wyjścia dla istoty i celów zakresu 
przedmiotowego i podmiotowego dla ochrony bezpieczeństwa oraz wykony-
wanych zadań przez Żandarmerię Wojskową jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 
2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, 
w której to określono zasadnicze kierunki realizowanych zadań, cyt. „zakres 
działania i organizację Żandarmerii Wojskowej oraz uprawnienia i obowiąz-
ki żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, rodzaje i zadania wojskowych organów 
porządkowych oraz uprawnienia i obowiązki żołnierzy tych organów”. 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy Żandarmerii Wojskowej określa art. 
3 ustawy o ŻW (…), który stanowi, że ŻW wykonuje zadania należące do jej 
zakresu działania w Siłach Zbrojnych oraz w stosunku do osób określonych  
w art. 3, ust. 2 cyt. ustawy.

Ustawodawca wskazuje, że ŻW jest właściwa wobec:

1. żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową;
2. żołnierzy niebędących w czynnej służbie wojskowej w czasie noszenia 

przez nich mundurów oraz odznak i oznak wojskowych;
3. pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych:
a) w związku z ich zachowaniem się podczas pracy w tych jednostkach,
b) w związku z popełnieniem przez nich czynu zabronionego przez usta-
wę pod groźbą kary, wiążącego się z tym zatrudnieniem;
4. osób przebywających na terenach lub w obiektach jednostek 

wojskowych;
4a) osób przebywających na terenach lub w obiektach placówek zagra-
nicznych Rzeczypospolitej Polskiej;
4b) osób stwarzających lub mogących stwarzać zagrożenie dla osoby 
ochranianej;
5. innych osób niż określone w pkt 1–4, podlegających orzecznictwu 

sądów wojskowych albo jeżeli wynika to z odrębnych przepisów;
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6. osób niebędących żołnierzami, jeżeli współdziałają z osobami, o któ-
rych mowa w pkt 1–5, w popełnieniu czynu zabronionego przez 
ustawę pod groźbą kary albo też jeżeli dokonują czynów zagrażają-
cych dyscyplinie wojskowej albo czynów przeciwko życiu lub zdro-
wiu żołnierza albo mieniu wojskowemu;

7. żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich personelu cywil-
nego, jeżeli pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbo-
wych, o ile umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska 
jest stroną, nie stanowi inaczej.

Należy zwrócić uwagę na szeroki zakres właściwości ŻW, a w tym  
w szczególności na pkt 6 który to stanowi, że ŻW jest właściwa wobec osób 
cywilnych które współdziałają z żołnierzami. W praktyce oznacza to, że np.  
w przypadku działania żołnierza w grupie cywilnej, ŻW będzie właściwa wo-
bec osób cywilnych popełniających czyn zabroniony, zagrażający dyscyplinie 
wojskowej, życiu lub zdrowiu żołnierza lub mieniu wojskowemu.

W dniu 15 lipca 2015 r. weszła w życie nowelizacja procedury karnej, 
w wyniku której nastąpiła zmiana treści art. 312 Kodeksu Postępowania 
Karnego (k.p.k.) (Także: SG, ABW, SC, CBA, ŻW). Jednocześnie z k.p.k. 
został wykreślony art. 663 (także ŻW). Poprzez dodanie w art. 312 k.p.k 
słów „Żandarmerii Wojskowej” zmieniła się sytuacja w zakresie właściwości 
podmiotowo-przedmiotowej, jak również sytuacja żołnierza jako uczestnika 
w postępowaniu przygotowawczym (Pacek, 2016, s. 77). Od 1 lipca 2015 r. 
Żandarmeria Wojskowa jest właściwa do prowadzenia postępowań 
przygotowawczych w sprawach o przestępstwa zgodnie z właściwością okre-
śloną w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Woj-
skowej i wojskowych organach porządkowych.

Należy dodać, że zmiany związane z uzawodowieniem Sił Zbrojnych RP 
spowodowały, że wiele decyzji o charakterze finansowym podejmują pracow-
nicy cywilni wojska. Ta grupa zawodowa podlegała jurysdykcji wojskowej  
w bardzo małym zakresie. Dlatego też, aby zwiększyć ochronę tych interesów 
należało poszerzyć właściwość Żandarmerii Wojskowej o zachowania prze-
stępcze wobec pracowników cywilnych wojska w związku z ich zatrudnieniem 
(cyt. za Pacek, 2016, s. 80). Takie rozwiązanie niewątpliwie przyczyniło się 
do umacniania dyscypliny wojskowej poprzez np.: szybsze prowadzenie po-
stępowań przygotowawczych, skuteczną ochronę interesów finansowych Sił 
Zbrojnych RP oraz szybsze odzyskiwanie utraconych korzyści.
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Tabela nr 1 - Główne zadania i zakres wykonywanych zadań prowadzonych przez Żandarme-
rię Wojskową

L.p. Zadania Żandarmerii Wojskowej Zakres wykonywanych zadań

1 Zapewnianie przestrzegania dyscypli-
ny wojskowej.

Kontrolowanie przestrzegania dyscypliny 
wojskowej oraz porządku publicznego, inter-
weniowanie w przypadkach naruszenia dys-
cypliny wojskowej lub porządku publiczne-
go, opracowywanie dla właściwych organów 
informacji o stanie dyscypliny wojskowej  
i przestępczości w Siłach Zbrojnych, a także 
występowanie do tych organów z wnioska-
mi mającymi na celu zapobieżenie popeł-
nianiu przestępstw, wykroczeń i przewinień 
dyscyplinarnych.

2

Ochranianie porządku publiczne-
go na terenach i obiektach jedno-
stek wojskowych oraz w miejscach 
publicznych.

Wykonywanie czynności operacyjno-rozpo-
znawczych, kontrolowanie ochrony mienia 
wojskowego, a w szczególności przechowywa-
nia uzbrojenia i środków bojowych.

3
Ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz 
mienia wojskowego przed zamachami 
naruszającymi te dobra.

Przeprowadzanie kontroli ochrony obszarów, 
obiektów i urządzeń ochranianie przez specja-
listyczne uzbrojone formacje ochronne (Dz. 
U. z 2020, poz. 838 oraz 2021,. poz. 469).

4

Prowadzenie działań antyterrorystycznych (Dz. U. 2021, poz. 2234) na obszarach lub 
w obiektach należących do komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministro-
wi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych albo administrowanych przez 
te komórki i jednostki organizacyjne.

5

Ochranianie placówek zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej znajdu-
jących się w miejscu stacjonowania 
Polskich Kontyngentów Wojskowych 
oraz ochrona personelu dyplomatycz-
no-konsularnego tych placówek.

Wykonywanie czynności ochronnych  
w stosunku do uprawnionych osób, a także 
zabezpieczanie pobytu w jednostkach woj-
skowych osób zajmujących kierownicze sta-
nowiska państwowe i delegacji zagranicznych, 
planowanie i przygotowywanie sił ŻW do 
działań podczas wsparcia policyjnego wojsk 
operacyjnych oraz zgrupowań zadaniowych, 
w tym Polskich Kontyngentów Wojskowych 
(PKW) prowadzących działania poza granica-
mi państwa.

6

Wykrywanie przestępstw i wykroczeń, 
w tym skarbowych, ujawnianie i ści-
ganie ich sprawców oraz ujawnianie 
i zabezpieczanie dowodów tych prze-
stępstw i wykroczeń.

Wykonywanie czynności procesowych w zakre-
sie i na zasadach przewidzianych w przepisach  
o postępowaniu karnym i karnym skarbowym, 
zabezpieczanie śladów i dowodów popełnie-
nia przestępstw i wykroczeń oraz sporządzanie 
ekspertyz i opinii kryminalistycznych, poszu-
kiwanie sprawców przestępstw i wykroczeń 
oraz zaginionych żołnierzy, a także poszuki-
wanie utraconych przez jednostki wojskowe: 
broni, amunicji, materiałów wybuchowych  
i innego mienia wojskowego oraz materiałów 
zawierających informacje niejawne.



73

POLSKA ŻANDARMERIA WOJSKOWA...

L.p. Zadania Żandarmerii Wojskowej Zakres wykonywanych zadań

7 Dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych i przed-
stawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków (Dz.U. 2021, poz. 1131).

8

Zapobieganie popełnianiu prze-
stępstw i wykroczeń oraz innym zja-
wiskom patologicznym, a w szczegól-
ności: alkoholizmowi i narkomanii  
w Siłach Zbrojnych.

Kontrolowanie przestrzegania przepisów  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi oraz o narkomanii, a tak-
że wykonywanie czynności przewidzianych  
w tych przepisach dla organów wojskowych.

9

Współdziałanie z polskimi oraz zagra-
nicznymi organami i służbami wła-
ściwymi w sprawach bezpieczeństwa  
i porządku publicznego oraz policjami 
wojskowymi.

Realizacja przedsięwzięć wynikających z zo-
bowiązań sojuszniczych i umów międzynaro-
dowych, udział w realizacji zadań wykonywa-
nych przez państwo – gospodarza dla potrzeb 
sił sojuszniczych lub koalicyjnych, głównie 
w obszarach zapewnienia manewru, zabez-
pieczenia obszaru działań oraz przestrzegania 
porządku i dyscypliny wojskowej.

10

Zwalczanie klęsk żywiołowych, nad-
zwyczajnych zagrożeń środowiska i li-
kwidowanie ich skutków oraz czynne 
uczestniczenie w akcjach poszukiwaw-
czych, ratowniczych i humanitarnych, 
mających na celu ochronę życia i zdro-
wia oraz mienia.

Wzmacnianie sił i środków ochrony obiektów 
kategorii pierwszej szczególnie ważnych dla 
bezpieczeństwa i obronności państwa, przy-
gotowywanie wydzielonych sił Żandarmerii 
Wojskowej do udziału w Narodowym Syste-
mie Reagowania Kryzysowego.

Źródło: Opracowanie własne.

Poza zadaniami i zakresem wykonywanych zadań wymienionych  
w powyższej tabeli Żandarmeria Wojskowa może realizować zadania również 
w oparciu o art. 18a ustawy o Policji (Dz.U. 2021, poz. 1882), a także zada-
nia określone w art. 11d ustawy o Straży Granicznej (Dz.U. 2022, poz. 106). 
W przypadku uruchomienia wymienionych przepisów żołnierze Żandarmerii 
wspierają działania Policji lub Straży Granicznej, uzyskując uprawnienia okre-
ślone w wyżej wymienionych ustawach. Żandarmeria Wojskowa wielokrotnie 
udzielała wsparcia Policji w trybie przedstawionym powyżej, głównie podczas 
zabezpieczenia dużych przedsięwzięć o charakterze masowym. 

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej otrzymywali również uprawnienia 
policyjne w związku z przewidywanym natężeniem ruchu pojazdów i prze-
mieszczania się osób w okresach wzmożonego ruchu. Działania te każdora-
zowo realizowane były na podstawie rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy 
Policji. Żandarmeria Wojskowa wykonuje również czynności na polecenie 
sądu wojskowego i sądu powszechnego oraz prokuratora powszechnej jed-
nostki organizacyjnej prokuratury ds. wojskowych (Dz.U. 2021, poz. 534),  
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a także organów administracji rządowej, wojskowej i samorządu terytorial-
nego oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. 2020, poz. 2017) w zakresie,  
w jakim obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. 

STRUKTURA, UŻYCIE OBSZARY DZIAŁANIA  
ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Zgodnie z art. 6 Ustawy o Żandarmerii Wojskowej (…) „Dowódcą 
Żandarmerii Wojskowej i przełożonym wszystkich żołnierzy Żandarmerii 
Wojskowej jest Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, który podlega 
bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej”.

Na podstawie art. 8 Ustawy o Żandarmerii Wojskowej (…) zadania  
i działania tej formacji skupione są w obrębie pionów funkcjonalnych: 

1. dochodzeniowo-śledczego;
2. prewencyjnego;
3. administracyjno-logistyczno-technicznego.

Szczegółowy zakres zadań Żandarmerii Wojskowej jest zróżnicowany  
i zależy głównie od struktury organizacyjnej jednostki, a w głównej mierze od 
stopnia etatowego oraz ukompletowania w zasadniczy sprzęt oraz stan oso-
bowy. Nie mniej jednak jednostki organizacyjne ŻW realizują swoje zadania 
oraz działają w sposób z góry ustalony.

Bezpieczeństwo wewnętrzne kraju oznacza zdolność państwa i jego 
społeczeństwa do zapewnienia warunków jego istnienia i rozwoju, integral-
ności terytorialnej, niezależności politycznej, stabilności wewnętrznej oraz 
jakości życia. Zdolność ta jest kształtowana poprzez działania polegające na 
wykorzystaniu szans, podejmowaniu wyzwań, redukowaniu ryzyka oraz eli-
minowaniu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, co zapewnia trwanie, 
tożsamość, funkcjonowanie i swobody rozwojowe państwa i narodu (społe-
czeństwa) (Polska 2030, projekt 2012). W związku z powyższym Żandarme-
ria Wojskowa wykonuje również zadnia operacyjno-rozpoznawcze. Zarządze-
niem Nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2020 r. 
wyodrębniono w strukturze Żandarmerii Wojskowej pion funkcjonalny ope-
racyjno-rozpoznawczy oraz określono jego organizację i zakres działania (Za-
rządzenie, 2020, poz.69). 
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Schemat 1.- Obecna struktura Polskiej Żandarmerii Wojskowej

Źródło: https://www.wojsko-polskie.pl/kgzw/struktura/ [dostęp: 24.10.2021]

Na podstawie art. 14 Ustawy o Żandarmerii Wojskowej (…) Żandarme-
ria Wojskowa wykonując swoje zadania, współdziała z:

− Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, 
− Służbą Wywiadu Wojskowego, 
− wojskowymi organami porządkowymi oraz dowódcami jednostek woj-

skowych i dowódcami (komendantami) garnizonów, 
− Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
− Policją, 
− Strażą Graniczną, 
− organami Krajowej Administracji Skarbowej, 
− Służbą Ochrony Państwa, strażami ochrony kolei oraz innymi organami 

uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawach 
o przestępstwa oraz organami, którym przysługują uprawnienia oskarży-
ciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia oraz z Szefem 
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Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym 
do realizacji jego zadań ustawowych.

Podstawę prawną regulacji współdziałania ŻW z innymi organami 
uprawnionymi stanowią akty prawne w postaci rozporządzeń, decyzji oraz 
ustawowych instrumentów koordynowania, między innymi w postaci niżej 
wymienionych dokumentów:

− rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. 2018, poz.1334) z dnia 
2 lipca 2018 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z or-
ganami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpo-
znawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także 
z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, 
oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze man-
datu karnego w sprawach o wykroczenia;

− rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz. U 2001, nr 157, poz. 
1843) z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu 
przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyska-
nych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-

-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności;
− rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U 2019, poz. 92)  

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żan-
darmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu 
współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa;

− rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. 2012, Nr 146, poz. 
880) z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania 
Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służ-
bą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz 
z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) 
garnizonów;

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2004, Nr 122, poz.1270) 
z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochro-
ny kolei z Żandarmerią Wojskową;

− decyzja Nr 160/MON Ministra Obrony Narodowej (Dz.Urz.MON. 
2017, poz. 189) z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wykonywania 
czynności służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w jed-
nostkach wojskowych;

− porozumienie Komendanta Głównego ŻW z Komendantem Głównym 
Policji z dnia 8.05.2013 r o współdziałaniu ŻW z Policją w kwestii 
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bezpieczeństwa społeczeństwa oraz utrzymania bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego (nie publikowane);

− porozumienie Komendanta Głównego ŻW z Komendantem Głównym 
Straży Granicznej z dnia 14.04.2015 r o współdziałaniu ŻW z Strażą 
Graniczną w kwestii, które opiera się w głównej mierze na wspólnej or-
ganizacji przedsięwzięć służbowych mających na celu ochronę porządku 
publicznego w zakresie działań prewencyjnych, operacyjno-rozpoznaw-
czych, dochodzeniowo-śledczych oraz wzajemnym przekazywaniu infor-
macji (nie publikowane);

− porozumienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Komendan-
tem Głównym ŻW z dnia 13.03.2013 r o współdziałaniu Służby Kon-
trwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej, Porozumienie Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komendanta Głównego ŻW  
z dnia 17.10.2002 r. o współdziałaniu Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego i Żandarmerii Wojskowej gdzie ustanowiono, że w zakresie 
koniecznym do wykonywania swoich zadań mogą korzystać z informacji 
uzyskiwanych przez ŻW, a także zwracać się o udzielenie niezbędnej 
pomocy przy wykonywaniu czynności w ramach prowadzonych postę-
powań sprawdzających (nie publikowane).

Zakres czynności prewencyjnych realizowany jest poprzez działania: pa-
trolowe, kontroli ruchu drogowego, konwojowe, asystencyjne oraz kontrolne 
wynikające z Ustawy o ŻW (…). Do działań kontrolnych możemy zaliczyć: 
kontrolowanie ochrony mienia wojskowego i przechowywania uzbrojenia, 
kontrolę terenów wojskowych ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone 
formacje ochronne SUFO (Ustawa o ochronie osób i mienia, Dz.U. 2020, 
poz. 838). 

W zakresie prewencyjnego zabezpieczenia ŻW wykonuje czynności za-
bezpieczenia: przegrupowań jednostek wojskowych, uroczystości wojskowych 
z udziałem wojsk, pobytu w jednostkach wojskowych uprawnionych osób zaj-
mujących kierownicze stanowiska państwowe, a także zabezpieczenie imprez 
masowych zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. 
2020, poz. 838).

W działalności profilaktycznej ŻW prowadzi mi.in. czynności poprzez: 
organizowanie w środowisku wojskowym przedsięwzięć edukacyjnych popu-
laryzujących porządek i dyscyplinę wojskową, organizowanie spotkań i szko-
leń poświęconych zagrożeniom zjawiskami patologicznymi, uczestniczenie 
w przedsięwzięciach profilaktycznych organizowanych przez instytucje i jed-
nostki wojskowe oraz instytucje będące partnerami Żandarmerii Wojskowej, 
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kontrolę zabezpieczeń obiektów i mienia wojskowego oraz kontrolę przecho-
wywania broni prywatnej żołnierzy.

Czynności operacyjno-rozpoznawcze (O/R) (Kunicki, 1994, s. 64) obej-
mują zdobywanie informacji o zdarzeniach, które mogą zagrażać interesom 
państwa, godzić w porządek publiczny lub być związane z realnie grożącym 
lub dokonanym przestępstwem (cyt. za Pacek, 2016, s. 94). Czynności ope-
racyjno-rozpoznawcze prowadzi się również w celu rozpoznania zagrożeń dla 
dyscypliny wojskowej oraz negatywnych zjawisk sprzyjających popełnieniu 
przestępstw i wykroczeń, zapobiegania im oraz wykrywania przestępstw i wy-
kroczeń, a także ich sprawców, służą także odnajdywaniu osób ukrywających 
się przed organami ścigania i osób zaginionych (Chiniewicz, Korzeniowski, 
Płonka, 2011, s. 14).

Czynności z zakresu kryminalistyki wykonywane są łącznie z działaniami 
dochodzeniowo-śledczymi. Czynności dochodzeniowo-śledcze obejmują pro-
wadzenie postępowań przygotowawczych, w trybie dochodzenia lub śledztwa, 
które stanowią zespół czynności procesowych zmierzających do ujawnienia 
przestępstwa i jego sprawcy, w szczególności ujawnienia i zabezpieczenia do-
wodów przestępstwa oraz przygotowania dla organu orzekającego materiałów 
umożliwiających rozstrzygnięcie sprawy (Kegel, 1998, s. 9), prowadzenie po-
stępowań sprawdzających, czynności realizowane w ramach pomocy prawnej 
na rzecz innych organów ścigania.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE  
ORAZ MOŻLIWOŚĆ WYDANIA PRZEZ ŻANDARMERIĘ 
WOJSKOWĄ NAKAZU NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA 
WSPÓLNEGO MIESZKANIA LUB ZAKAZU ZBLIŻANIA SIĘ  
DO TEGO MIESZKANIA OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC  
W RODZINIE

Polska Konstytucja RP (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483) w art. 71 ust. 1 
proklamuje ochronę rodziny oraz ochronę praw dziecka „Państwo w swojej 
polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znaj-
dujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne 
i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych”. 
Natomiast w art. 72 ust. 1 jest napisane wprost, że „Rzeczpospolita Polska 
zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów wła-
dzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem  
i demoralizacją”. Bardziej szczegółowe regulacje prawne, które powinny zapo-
biegać zjawisku przemocy domowej i pomagać ofiarom znajdują się w wielu 
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ustawach, do głównych aktów prawnych można zaliczyć ustawy wymienione 
w tabeli nr 2.

W dotychczas obowiązującym prawie brakowało wystarczająco szybkich 
instrumentów o charakterze cywilnoprawnym wspierających ofiary przemocy 
domowej. Od 2010 r. ustawodawca określił możliwość nakazania opuszcze-
nia lokalu osobie stosującej przemoc wobec członków rodziny. Jest to środek 
zapobiegawczy określony w art. 275a kodeksu postępowania karnego, któ-
ry może być stosowany tylko w postępowaniu karnym wobec oskarżonego 
o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie 
zamieszkującej lub co najmniej wobec podejrzanego. Tak więc warunkiem 
zastosowania tego środka jest wszczęcie postępowania karnego.

Tabela nr 2 - Wybrane akty prawne oraz ich przeznaczenie ze względu na ochronę rodziny

L.p. Akt prawny Zakres ochrony prawnej rodziny

1

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 
2020, poz. 1359) oraz Kodeks postę-
powania cywilnego (Dz.U. 2021, poz. 
1805).

Stwarzające dla sądu opiekuńczego moż-
liwość w podejmowaniu różnego rodzaju 
decyzji ze względu na dobro dziecka.

2 Kodeks karny (Dz.U. 2022, poz.1138).

Zobowiązanie skazanego przy warunko-
wym zawieszeniu wykonania kary do pod-
dania się terapii, powstrzymywania się od 
kontaktu z pokrzywdzonym lub nakaza-
nie mu opuszczenia mieszkania wspólnie 
zajmowanego z pokrzywdzonym.

3 Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 
2021, poz. 534).

Środek zapobiegawczy w postaci nakaza-
nia oskarżonemu o przestępstwo popeł-
nione z użyciem przemocy na szkodę oso-
by wspólnie zamieszkującej okresowego 
opuszczenia lokalu zajmowanego wspól-
nie z pokrzywdzonym.

4 Ustawa o postępowaniu w sprawach nie-
letnich (Dz.U. 2018, poz. 966).

Ustanawia środki zapobiegania i zwal-
czania demoralizacji i przestępczości 
nieletnich.

5
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 
2021, poz.1119).

„Organy administracji rządowej i jedno-
stek samorządu terytorialnego popierają 
także tworzenie i rozwój organizacji spo-
łecznych, których celem jest krzewienie 
trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie 
na osoby nadużywające alkoholu oraz 
udzielanie pomocy ich rodzinom, jak 
również zapewniają warunki sprzyjające 
działaniom tych organizacji”.
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L.p. Akt prawny Zakres ochrony prawnej rodziny

7 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz.U. 2020, poz. 2050).

Zwalczająca szczególnie niebezpieczne na-
łogi. „Przeciwdziałanie narkomanii reali-
zuje się przez odpowiednie kształtowanie 
polityki społecznej, gospodarczej, oświa-
towo-wychowawczej i zdrowotnej, a w 
szczególności: działalność wychowawczą, 
edukacyjną, informacyjną i profilaktycz-
ną; leczenie, rehabilitację i reintegrację 
osób uzależnionych; ograniczanie szkód 
zdrowotnych i społecznych; nadzór nad 
substancjami, których używanie może 
prowadzić do narkomanii; zwalczanie nie-
dozwolonego obrotu, wytwarzania, prze-
twarzania, przerobu i posiadania substan-
cji, których używanie może prowadzić do 
narkomanii; nadzór nad uprawami roślin 
zawierających substancje, których używa-
nie może prowadzić do narkomanii”.

8 Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. 
2021, poz. 2068).

Przepisy składające się na system wspiera-
nia rodzin dysfunkcyjnych.

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto znowelizowano art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie w ten sposób, że: 

„członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem pole-
gającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym 
wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, 
właściwy według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego o postę-
powaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowa-
nego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do 
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia”.

W dniu 30.11.2020 r. na podstawie art. 18a Ustawy o Żandarmerii 
Wojskowej (…), nadano żołnierzom Żandarmerii Wojskowej prawo wydania 
wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opusz-
czenia mieszkania wspólnie zajmowanego z osobą dotkniętą tą przemocą lub 
zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub 
zakaz jest natychmiast wykonalny, a oba środki mogą być zastosowane łącznie. 

Nakaz/zakaz może dotyczyć każdego lokalu służącego zaspokajaniu 
bieżących potrzeb mieszkaniowych. Nakaz/zakaz obowiązuje przez 14 dni 
od dnia jego wydania. Po upływie tego terminu traci moc, chyba że sąd  
w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia 
wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazanie zbliżania się do mieszkania 
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udzielił zabezpieczenia, w którym przedłużył nakaz/zakaz. Zgodnie z opisy-
wanym artykułem żołnierz Żandarmerii Wojskowej ma prawo wydać wobec 
żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, stosującego przemoc w rodzi-
nie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemo-
cą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania  
i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego 
bezpośredniego otoczenia.

Wydany przez Żandarmerię Wojskową nakaz/zakaz nie podlega zatwier-
dzeniu przez sąd, chyba że sprawca przemocy złoży zażalenie w ciągu 3 dni 
od daty doręczenia. Żandarmeria Wojskowa ma uprawnienia Policji w czasie 
prowadzonego postępowania przygotowawczego. Jednakże zakres podmioto-
wy i przedmiotowy kompetencji Żandarmerii Wojskowej wynika z art. 3 i 4 
Ustawy o Żandarmerii Wojskowej (…). 

Wprowadzone zmiany w Ustawie o Żandarmerii Wojskowej (…) w 2020 r.  
w art. od 18a do 18k dają uprawnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej 
do wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiasto-
wego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się 
do tego mieszkania, tylko wobec żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową 
w pozostałych wypadkach do wydania nakazu/zakazu właściwa będzie Policja.

PODSUMOWANIE 

Zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa wewnętrznego pole-
gają na przesunięciu się punktu ciężkości z klasycznych zagrożeń dla zapew-
nienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (Guła, Płonka, 2009, s. 121). 
Żandarmeria Wojskowa realizuje zadania na korzyść Sił Zbrojnych RP, będąc 
formacją wojskowo-policyjną wspierająca Siły Zbrojne w całym spektrum ich 
funkcjonowania: począwszy od klasycznego wsparcia policyjnego, związanego 
z wykonywaniem czynności na miejscu popełnienia przestępstw i wykroczeń, 
aż po zadania stricte specjalne (np. przeciwdziałanie aktom terroru czy ochro-
na VIP-ów). Należy zaznaczyć, że wspólnym mianownikiem wykonywania 
wszystkich opisanych działań i zadań przez główne piony funkcjonalne ŻW 
jest zapobieganie oraz ujawnianie przestępczości, a w konsekwencji ściganie 
sprawców przestępstw. 

Żandarmeria Wojskowa w ścisłym współdziałaniu z dowódcami 
jednostek wojskowych oraz szefami, komendantami i kierownikami instytucji 
wojskowych, a także we współdziałaniu z Policją, Służbą Kontrwywiadu 
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Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, Strażą Graniczną i innymi 
służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa we-
wnętrznego oraz porządku publicznego, stosując różnorodne formy działania 
wynikające ze wspólnych porozumień organizuje i realizuje przedsięwzięcia 
zapobiegające naruszeniom dyscypliny wojskowej, przestępczości oraz współ-
tworzy warunki do realizacji zadań, jakie stawiane są Siłom Zbrojnym Rzecz-
pospolitej Polskiej, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie bezpie-
czeństwa wewnętrznego naszej Ojczyzny. 

W perspektywie długoterminowej Żandarmeria Wojskowa powinna po-
siadać sprawne, mobilne siły i środki, które w sposób systemowy i proaktywny 
będą dostosowywały posiadane zdolności operacyjno-policyjne do zachodzą-
cych zmian w otoczeniu i tym samym utrzymywała gotowość do wykony-
wania postawionych zadań. W rezultacie takich działań Polska Żandarmeria 
Wojskowa na arenie kraju ma szansę wzmocnienia swojej pozycji jako kluczo-
wy element łańcucha bezpieczeństwa i porządku publicznego w siłach zbroj-
nych, a także w środowisku cywilnym.

W rozdziale przedstawiono w bardzo skondensowanej formie możliwości 
realizacji zadań wsparcia policyjnego przez ŻW na korzyść wojsk operacyj-
nych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współdziałania  
z innymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kraju. Można, za-
tem stwierdzić, że umiejętności i doświadczenie predysponują Żandarmerię 
Wojskową do zintegrowanego działania na rzecz realizacji zadań z zakresu 
ochrony oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego nie tylko  
w wojsku, lecz także w sferze cywilnej.
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stek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów (Dz.U. 
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Porozumienie Komendanta Głównego ŻW z Komendantem Głównym Poli-
cji z dnia 8.05.2013 r o współdziałaniu ŻW z Policją.

Porozumienie Komendanta Głównego ŻW z Komendantem Głównym Stra-
ży Granicznej z dnia 14.04.2015 r o współdziałaniu ŻW ze Strażą 
Graniczną.

Porozumienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Komendantem 
Głównym ŻW z dnia 13.03.2013 r o współdziałaniu Służby Kon-
trwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej, Porozumienie 
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komendanta Głów-
nego ŻW z dnia 17.10.2002 r. o współdziałaniu Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego i Żandarmerii Wojskowej. 

Zwarte:

Dokument doktrynalny Prowadzenie działań przez Żandarmerię Wojskową 
DD/3.2.3.3 wprowadzony Decyzją Nr 269/MON Ministra Obro-
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POLISH MILITARY POLICE OUTLINE  
OF THE SYSTEM OF TASKS PERFORMED  

IN THE COUNTRY

Summary: This chapter presents the scope of activities, performed tasks and 
powers of the Polish Military Police in the aspect of related tasks with milita-
ry discipline, security and public order in the Armed Forces of the Republic  
of Poland. The chapter presents a general outline of the system of operation of 
the Military Police, and in particular its competence. Generalizing the author 
presented the basic information concerning the participation of the Military 
Police in activities aimed at maintaining discipline military and internal secu-
rity in the Armed Forces of the Republic of Poland in the country. The author 
also presents solutions introduced in 2020 regarding the possibility of the Mi-
litary Police to issue an order to immediately leave the common apartment or  
a ban on the person using violence from approaching this place in the family. 
In the summary, the author points out that the military service in the structu-
res of the Military Police has been recognized as the one that directly imple-
ments tasks in the context of supporting other services in the area of   ensuring 
and maintaining security and public order, acting not only for the benefit of 
the Polish Armed Forces, but also for the benefit of the citizens.

Keywords: police military, military discipline, security and public order, do-
mestic violence.
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Uniwersytet Zielonogórski

Gabinetowy model sprawowania 
egzekutywy na przykładzie 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono gabinetowy model 
sprawowania egzekutywy na przykładzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej. W skład egzekutywy w systemie gabinetowym 
wchodzą dwa organy, głowa państwa (jednoosobowa) i rząd (organ kolegial-
ny). Głowa państwa może zostać wybrana w wyborach powszechnych, przez 
parlament lub na zasadzie dziedziczenia. Rząd w większości państw demokra-
tycznych jest powoływany w celu kierowania realizacją podstawowych funkcji 
państwa i koordynowania działalności organów wchodzących w skład egze-
kutywy. Oprócz omówienia kompetencji poszczególnych organów władzy 
wykonawczej w Wielkiej Brytanii, autor skupia się na znaczeniu monarchii  
w obecnych czasach.  Z rozważań wynika, że król pełni funkcje symboliczno-

-reprezentacyjne oraz odgrywa rolę czynnika stabilizującego i moderującego. 
Jest on stabilizatorem ładu politycznego i społecznego oraz niezależnym arbi-
trem. Stoi ponad bieżącą polityką, co przekłada sie na duże zaufanie społeczne. 
Nie wyraża swoich poglądów politycznych, ale jest informowany przez rząd, 
któremu doradza, o przebiegu spraw państwowych.

Słowa kluczowe: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ-
nej, Król, Królowa, Rada Ministrów, Premier władza wykonawcza; system 
gabinetowy

Wprowadzenie

Przez wiele dziesięcioleci zagadnienie systemu polityczno-prawnego 
państw stanowiło przedmiot badań naukowych. Tematyka ustroju pań-
stwowego, modeli władzy oraz systemu rządów, rozumianego jako relacje 
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pomiędzy tymi władzami, wzbudzały zainteresowanie już od czasów Oświe-
cenia. Przyczynił się do tego rozkwit intelektualny danego okresu oraz co-
raz większy dostęp do informacji o innych krajach. Proces ten współcześnie 
ciągle się pogłębia, dzięki intensyfikacji wzajemnych kontaktów politycznych, 
społecznych i ekonomicznych. Stymuluje to wzrost zainteresowania rozwią-
zaniami ustrojowymi innych państw wpływając również na rozwój badań na-
ukowych nad formami sprawowania egzekutywy na płaszczyźnie wewnętrznej  
i komparatystycznej (Banaszak 2012, s. 21).

W skład egzekutywy w systemie gabinetowym wchodzą dwa organy, gło-
wa państwa, z reguły (jednoosobowa) i rząd (organ kolegialny). Głowa pań-
stwa może zostać wybrana w wyborach powszechnych, przez parlament lub 
piastować swoje funkcje na podstawie dziedziczenia (Banaszak 2012, s .398). 
W większości państw demokratycznych rząd jest powoływany w celu kiero-
wania realizacją podstawowych funkcji państwa i koordynowania działalności 
organów wchodzących w skład egzekutywy. Jego rola ustrojowa i zadania oraz 
pozycja osoby stojącej na czele rządu, zależą od przyjętego w danym państwie 
modelu organizacyjnego władzy wykonawczej (Banaszak 2011, s. 134).

W systemie tym może dochodzić do koabitacji i eklektyzmu władzy wy-
konawczej (Banaszak, Zbieranek 2011, s. 33).

Warto podkreślić, że w nauce prawa konstytucyjnego wyróżnia się dwie 
główne metody badań, metodę prawno-dogmatyczną oraz prawno-porów-
nawczą. Metoda prawno-dogmatyczna, stanowiąc podstawę badań, polega na 
analizie przepisów konstytucyjnych dotyczących funkcjonowania egzekutywy. 
Za pomocą metody prawno-porównawczej, można zestawić modele wykony-
wania władzy wykonawczej w wybranych państwach oraz dokonać interpreta-
cji wyników porównań (Banaszak 2017 s 9,11).

W poniższych rozważaniach autor skupiał się na odpowiedzi w jaki spo-
sób władza wykonawcza jest sprawowana w kraju uznawanym za wzorcowy 
system gabinetowego modelu sprawowania władzy wykonawczej.

Pod pojęciem władzy wykonawczej należy rozumieć „działalność polega-
jącą na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra 
ogólnego, interesu publicznego. Zadania te z reguły określane są przez władzę 
ustawodawczą, przy czym wypełnianie ich przez władzę wykonawczą odbywa 
się przez zastosowanie specyficznych form organizacyjnych i proceduralnych" 
(Banaszak 2017, s 500). Można wyróżnić następujące modele władzy wy-
konawczej: monokratyczny, dualistyczny oraz departamentalny. W ramach 
dualistycznej egzekutywy należy wyróżnić systemy: gabinetowy, kanclerski, 
resortowy oraz prezydencjalny (Banaszak) 2017, s. 500- 504).
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W systemie monokratycznym władzę wykonawczą sprawuje jedno-
osobowy organ.

W jej ramach nie występują podziały wewnętrzne. Brak jest samodziel-
nego, kolegialnego organu posiadającego kompetencje wykonawcze. Osoby 
kierujące poszczególnymi działami administracji, stanowią wyłącznie organy 
pomocnicze, nie ponoszące odpowiedzialności politycznej przed parlamen-
tem, a ich powołanie na dane stanowisko zależy głównie od zaufania organu 
na przykład monarchy lub prezydenta (Banaszak, 2017, s 500).

W modelu dualistycznym głowa państwa i rząd pełnią władzę wykonaw-
czą. Głowa państwa może zostać wybrana w wyborach powszechnych, przez 
parlament lub piastować swoje funkcje na podstawie dziedziczenia (Banaszak 
2012, s 398). W większości państw demokratycznych rząd jest powoływany 
w celu kierowania realizacją podstawowych funkcji państwa i koordynowa-
nia działalności organów wchodzących w skład egzekutywy. Jego rola ustro-
jowa i zadania oraz pozycja osoby stojącej na jego czele, zależą od przyjętego  
w danym państwie modelu organizacyjnego władzy wykonawczej (Banaszak, 
2011, s 134). Warto przypomnieć, że w systemie tym może wystąpić zjawisko 
kohabitacji, gdy oba człony egzekutywy wywodzą się z dwóch różnych opcji 
politycznych.

Wzajemna relacja pomiędzy głową państwa a rządem może być różnie 
określana. Ze względu na nią oraz na zasady wewnętrznej organizacji i funk-
cjonowania rządu można wyróżnić cztery systemy dualistycznej egzekutywy: 
system gabinetowy, system kanclerski, system resortowy oraz system prezy-
dencjalny (Banaszak, 2017, s. 504).

System gabinetowy, będący głównym przedmiotem rozważań, zostanie 
szerzej omówiony w dalszej części artykułu, obecnie zostaną przedstawione 
pozostałe modele.

System kanclerski jest odmianą systemu gabinetowego. W modelu tym 
szef rządu posiada bardzo silną pozycję ustrojową, uzyskiwaną między innymi 
dzięki szczególnemu sposobowi powoływania go na ten urząd oraz jego odpo-
wiedzialności przed parlamentem. Prezydent Republiki Federalnej Niemiec 
nie odgrywa znaczącej roli w systemie ustrojowym tego państwa, gdyż jego 
uprawnienia ograniczają się w zasadzie do wykonywania tradycyjnych funkcji 
reprezentacyjnych (Bożyk, Grzybowski, 2012, s 151). Model ten został po 
raz pierwszy wprowadzony w niemieckiej Ustawie Zasadniczej z dnia 23 maja 
1949 roku (Banaszak,2012, str 404).

System resortowy jest kolejną odmianą gabinetowego modelu sprawo-
wania egzekutywy. Model ten obecnie pojawia się bardzo rzadko (wiele jego 
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cech występuje w Republice Czeskiej). Był on niezwykle popularny w Euro-
pie w latach dwudziestych XX wieku w państwach, w których przyjęto parla-
mentarny system rządów (Banaszak, 2012, s 407). 

Kolejnym modelem dualistycznej egzekutywy jest system prezydencjal-
ny, powiązany z prezydencko-parlamentarnym systemem rządów. Występuje 
on w bardzo wielu krajach, między innymi we Francji, na Litwie i na Ukrainie 
(Banaszak, 2012, s 409). 

Model departamentalny jest związany z parlamentarno-komitetowym 
system rządów. Współcześnie obserwuje się go w Szwajcarii (Banaszak, 2012, 
s 411).

Cechą charakterystyczną ustroju Szwajcarii jest monizm egzekutywy. 
Władzę wykonawczą sprawuje Rada Federalna (Bundesrat) będąca organem 
kolegialnym, która w obecnym kształcie pojawiła się w konstytucji z 1848 
roku (Bożyk, Grzybowski 2012, s 236).

Władza wykonawcza w Zjednoczonym Królestwie 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

System gabinetowy narodził się w Anglii, gdy król w wyniku rewolucji 
stracił swoje liczne kompetencje na rzecz rządu (gabinetu). To ograniczenie 
zadań monarchy było skutkiem powstrzymywania się władcy od wykonywa-
nia pewnych uprawnień, braku okazywania swojej realnej władzy. Od śre-
dniowiecza monarcha korzystał z pomocy doradców, tak zwanych dygnitarzy, 
jednak ostateczne decyzje podejmował osobiście. Od XVII wieku dygnita-
rze wchodzili w skład Tajnej Rady. Pod koniec XVII stulecia, liczebność 
tego organu przekroczyła 50 osób co uniemożliwiało swobodne prowadze-
nie poufnych narad. Karol II stworzył więc wąski krąg doradców złożonych  
z 5 ministrów. Spotykał się i obradował z nimi w swoim gabinecie (stąd po-
chodzi nazwa gabinet, stając się określeniem dla tego organu oraz dla modelu 
sprawowania egzekutywy). Ministrowie pochodzili z dwóch różnych stron-
nictw, Wigów i Torysów, co było przyczyną rozbieżności poglądów między 
nimi. Król zaczął zatem zwoływać tylko ministrów, posiadających większość 
w parlamencie. Monarcha Jerzy I z dynastii hanowerskiej nie władał językiem 
angielskim, dlatego przestał się spotykać z ministrami, którzy samodzielnie 
zaczęli rządzić państwem. Gabinet z czasem zdobył niezależność, a tak zwany 
pierwszy minister jedynie kontaktował się z królem. Faktyczną władzę wy-
konawczą w państwie zaczął sprawować gabinet, będąc podporządkowanym 
parlamentowi, a władca jedynie pełnił funkcje doradcy. Po wyborach do Izby 
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Gmin monarcha powoływał jedną osobę (premiera), mającą poparcie więk-
szości w Parlamencie, zobowiązaną do zaprezentowania królowi składu całego 
gabinetu (Banaszak 2017, s.501-504). Pierwszym premierem, mającym po-
parcie większości parlamentarnej, niezależnym od króla, był Robert Walpole 
w 1703 roku.

Obecnie władzę wykonawczą w systemie gabinetowym sprawują głowa 
państwa (prezydent, monarcha) i rząd. Na czele rządu stoi premier, będący 
jego szefem. Wyznacza on kierunki działalności rządu, wskazuje kandydatów 
na ministrów i odpowiada politycznie przed Parlamentem. Ministrowie kie-
rują działami administracji rządowej pozostając w dużym stopniu niezależno-
ści od premiera i pozostałych ministrów. Są jednak zobowiązani do działania 
w ramach linii politycznej wyznaczonej przez prezesa rady ministrów. Rząd 
ma prawo inicjatywy ustawodawczej.

Głowa państwa posiada nieliczne kompetencje, głównie reprezentacyj-
ne, o charakterze formalnym, nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed 
parlamentem i nie może być przez niego odwołana. Ten model sprawowania 
egzekutywy występuje z reguły w krajach z parlamentarnym systemem rządów 
na przykład w Wielkiej Brytanii, Holandii, Nowej Zelandii (Banaszak, 2017 
s. 502).

Władza wykonawcza w Wielkiej Brytanii, zgodnie z angielską doktry-
ną, należy do Korony. Zewnętrzną personifikacją Korony jest król. Osobnym 
członem egzekutywy są „Słudzy Korony”, czyli osoby sprawujące funkcje pań-
stwowe w imieniu królowej Grabowska, Grabowski, 2016 s .94. Państwo to 
nie posiada Konstytucji pisanej, rozumianej jako akt prawny o najwyższej 
mocy prawnej, regulujący podstawowe zasady ustroju państwowego, kom-
petencje najwyższych organów państwowych oraz relacje między nimi, pod-
stawowe prawa, wolności i obowiązki obywatelskie, a także zasady tworze-
nia prawa (Gdulewicz i Kręcisz 2000, s. 14-15). System prawa w Wielkiej 
Brytanii jest oparty na systemie anglosaskiego systemu powszechnego prawa 
zwyczajowego common law. Ustrój regulowany jest precedensami sądowymi, 
konwenansami konstytucyjnymi oraz prawem pisanym, na które składa się 
głównie ustawodawstwo parlamentu (Motyka 1998, s.188, 190).

Monarcha jest głową państwa brytyjskiego stojąc formalnie na czele wła-
dzy wykonawczej. Pełni on głównie funkcje reprezentacyjne będąc uosobie-
niem jedności narodu i państwa, zespalając w sferze symbolicznej wszystkie 
rodzaje władzy. Rząd jest bowiem „rządem Jej Królewskiej Mości”, a mini-
strowie „sługami Korony”. Król jest zwierzchnikiem władzy sądowniczej, gdyż  
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sądy wydają wyroki w jego imieniu. Monarcha jest również zwierzchnikiem 
Kościoła Anglikańskiego oraz formalnie stoi też na czele sił zbrojnych.

Tron w Zjednoczonym Królestwie jest dziedziczny, zgodnie z zasadami 
przyjętymi w Bill of Rights z 1689 roku, Act of Settlement z 1701 roku, Succes-
sion to the Crown Act z 2013 roku. Ten ostatni akt wprowadził wiele zmian 
ukształtowanych w tradycji angielskiej. Zniósł on primogeniturę męską, dzię-
ki czemu młodszy syn nie poprzedza starszej córki w sukcesji do tronu. Poślu-
bienie katolika nie odsuwa zaś od dziedziczenia, a zgody monarchy wymagają 
jedynie małżeństwa pierwszych sześciu kandydatów do tronu.

Monarcha brytyjski wydaje akty urzędowe albo na podstawie stosow-
nych ustaw albo na podstawie prerogatyw monarszych. Do najważniejszych 
aktów urzędowych wydawanych na podstawie prerogatywy należą: mianowa-
nie premierem szefa zwycięskiej partii, powołanie ministrów na wniosek pre-
miera, przyjmowanie dymisji premiera i ministrów w przypadku uchwalenia 
wotum nieufności czy też rozwiązania parlamentu. Uprawnienia monarchy, 
wynikające z prerogatywy i z ustawodawstwa, mają czysto teoretyczny cha-
rakter, gdyż decyzje o ich zastosowaniu zapadają w ramach ustaleń rządowych 
i najczęściej wymagają wniosku premiera. Część z nich jest też bezpośrednio 
wykonywana przez ministrów jedynie w imieniu monarchy.

W kwestiach prawodawczych monarcha podpisuje ustawy, czyli udziela 
sankcji królewskich oraz może, razem z Tajną Radą, wydawać rozporządze-
nia. Rozporządzenia te mogą być wydane na podstawie upoważnienia ustawo-
dawczego lub realizacji prerogatywy. Monarcha teoretycznie może zawetować 
ustawę. Należy podkreślić, że ta możliwość po raz ostatni została wykorzysta-
na przez Królową Annę w 1707 roku. Zastanawiające jest czy odmowa władcy 
udzielenia sankcji królewskiej nie naruszyłaby konwenansu konstytucyjnego.

Król nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed Parlamentem. Od-
powiedzialność polityczną za akty urzędowe głowy państwa przejęli ministro-
wie poprzez instytucję kontrasygnaty. Monarcha nie może także zostać ska-
zany w ramach procedury impeachmentu. Chroni go całkowity immunitet 
sądowy obejmujący zarówno odpowiedzialność cywilną, jak i karną.

Od 6 lutego 1952 roku funkcję głowy państwa sprawuje w Wielkiej Bry-
tanii Królowa Elżbieta II (Deszyński i Gołata 2000, s. 49). Od 9 września 
2015 roku Królowa jest najdłużej panującym monarchą, a od 13 października 
2016 roku - najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Wcześniej 
ten tytuł przysługiwał Ramie IX - Królowi Tajlandii, panującemu w latach 
1946-2016.
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Drugim członem egzekutywy jest rząd. W Wielkiej Brytanii nie jest to 
pojęcie jednoznaczne (Motyka 1998, s..199), gdyż struktura tego organu jest 
nieco inna niż w kontynentalnej Europie. W szerszym znaczeniu przez to 
pojęcie rozumiemy wszystkich urzędników państwowych podlegających wła-
dzy monarszej. W węższym znaczeniu nie jest to organ kolegialny, w jego 
skład wchodzą premier, ministrowie, wiceministrowie oraz osoby piastujące 
stanowiska im równorzędne, razem ponad 100 osób. Ze względu na dużą 
liczebność, nie odbywają się wspólne posiedzenia tego grona.

Do niedawna za najważniejszy człon brytyjskiej egzekutywy uważano ga-
binet. Jest to kolegialny organ kierowniczy, w skład którego wchodzi około 
20 członków, między innymi premier, wicepremier Lord Kanclerz, Kanclerz 
Skarbu, Lord Przewodniczący Tajnej Rady, sekretarze spraw wewnętrznych 
i zagranicznych. Obrady odbywają się nie częściej niż dwa razy w tygodniu. 
Współcześni badacze podkreślają obecnie silne zmarginalizowanie roli gabine-
tu i wyłącznie jego formalny charakter. Przyczyną tego jest coraz wyraźniejszy 
wzrost roli premiera i podejmowanie większości decyzji poza gabinetem (Gra-
bowska, Grabowski 2016, s .95, 96).

Pozycja premiera w brytyjskim systemie ustrojowym jest bardzo silna. 
Jest on szefem rządu, najważniejszym ministrem Korony, liderem partii 
rządzącej.

Głównymi źródłami władzy premiera są:

1. przywództwo własnej partii politycznej;
2. powoływanie i dymisjonowanie za pośrednictwem monarchy człon-

ków gabinetu oraz powoływanie wyższych urzędników administracji 
centralnej;

3. powoływanie przez monarchę na jego wniosek parów, sędziów, du-
chownych funkcjonariuszy Kościoła anglikańskiego, z dużym wpły-
wem premiera na wybór tych urzędników;

4. przewodniczenie, prowadzenie i kierowanie pracą gabinetu;
5. decydowanie o kierunku polityki parlamentu;
6. podejmowanie decyzji o rozpisaniu wyborów parlamentarnych 

(Motyka 1998, s. 201- 203);

Robert Hazell, konstytucjonalista i profesor w Uniwesity College of 
London w wywiadzie dla dziennika „The Guardian”, stwierdził, że kró-
lowa może odwołać premiera, jeśli szef rządu nie uzyska wotum zaufa-
nia i odmówi rezygnacji. Zaznaczył również, że monarchini zrobiłaby to 
tylko wtedy, gdyby Izba Gmin wyraźnie wskazała, kto powinien zostać 
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mianowany na jego miejsce (https://www.theweek.co.uk/royal-family/97645/
how-much-power-does-the-royal-family-have).

Urząd ministra jako organu administracji rządowej wywodzi się z Anglii. 
Został on wprowadzony w 1689 roku na podstawie Deklaracji Praw (Bill of 
Rights) (Dacewicz 2010, s. 294). Ministrowie wykonywali zadania powierzo-
ne im przez króla, posiadającego pełnię władzy. Obecnie ministrowie ponoszą 
solidarnie odpowiedzialność polityczną przed parlamentem, mogącym udzie-
lić rządowi wotum nieufności. W przypadku gdy Izba Gmin uchwali wniosek 
o udzielenie takiego wotum, premier podaje rząd do dymisji lub prosi mo-
narchę o rozwiązanie parlamentu. Instytucja ta jest stosowana jednak bar-
dzo rzadko, gdyż rząd zwykle cieszy się poparciem większości parlamentarnej. 
Izba Gmin może również zwrócić się o wystąpienie z wnioskiem o udzielenie 
wotum nieufności konkretnemu ministrowi, wtedy jest to traktowane jako 
brak poparcia dla całego rządu i bardzo rzadko stosowane. Członkowie rządu 
mogą być pociągnięci również do odpowiedzialności prawnej w ramach pro-
cedury impeachmentu. W takim przypadku Izba Gmin formułuje oskarżenie,  
a Izba Lordów orzeka o winie. Po raz ostatni instytucja ta została wykorzystana  
w 1806 roku. Członkowie gabinetu i rządu, a także urzędnicy Korony odpo-
wiadają za popełnione przestępstwa również przed sądami (Bożyk i Grzybow-
ski 2012, s.42-43).

Należy zauważyć, że w Wielkiej Brytanii do egzekutywy, w szerszym uję-
ciu, zaliczane są wszystkie instytucje podległe rządowi, za pomocą których 
wykonuje on swoje funkcje, na przykład policja, armia, służba cywilna.

Mimo, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje zasada trójpodziału władz, 
to nie ma ona charakteru funkcjonalnego, co przejawia się na przykład w 
szerokiej sferze prawodawstwa rządowego lub poprzez „ustawy prywatne” 
parlamentu. Wyodrębnienie poszczególnych władz nie ma również aspektu 
personalnego (ministrowie muszą być członkami parlamentu, zaś częścią par-
lamentu jest również monarcha). Nawet sądownictwo nie jest w pełni od-
dzielone od pozostałych władz. Wprawdzie sędziom nie wolno kandydować 
do Izby Gmin, ale najwyższą instancją sądową w państwie jest formalnie Izba 
Lordów (Bożyk 2009, s.8).

Zasada ta w obrębie relacji rząd - parlament jest zrealizowana jedynie czę-
ściowo z uwagi na liczne powiązania pomiędzy organami w ramach systemu 
rządów. W sposób bardziej bezpośredni odnosi się natomiast do zagadnie-
nia niezależności sądów. Należy podkreślić, że niektóre zakłócenia podziału 
władz w systemie brytyjskim wynikają często z pewnych zaszłości historycz-
nych. Zbliżanie się egzekutywy i legislatywy na etapie tworzenia rządów 
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parlamentarnych skłaniały niektórych przedstawicieli nauki prawa konsty-
tucyjnego do wysuwania tezy o nierelewantności zasady podziału władz do 
brytyjskiego ustroju. Współcześnie można dostrzec występowanie pewnych 
rozwiązań, które mają prowadzić do pewnego wzmocnienia dystansu między 
legislatywą i egzekutywą. W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę na:

a) apolityczną służbę cywilną, której urzędnicy nie mogą zasiadać w parla-
mencie, funkcjonującą w ramach departamentów i różnorakich agencji 
rządowych;

b) rozbudowanie funkcji kontrolnej Izby Gmin (mniej więcej od lat pięćdzie-
siątych XX w.), realizowanej przede wszystkim przez Opozycję Jej Kró-
lewskiej Mości (JKM) w formie debat i działalności komisji specjalnych 
oraz parlamentarnego „ombudsmana”;

c) uregulowanie ustawowe, które nie dopuszcza, aby więcej niż 95 człon-
ków rządu mogło łączyć swoje stanowiska ze sprawowaniem mandatu 
posła (Bożyk i Grzybowski 2012, s. 20-2

Ilekroć przyszłość rodziny królewskiej staje się przedmiotem dys-
kursu publicznego, pierwszą rekomendacją jest zwykle to, że przydałby 
się „downscaling”. Rzeczywiście, niektórzy sami członkowie rodziny kró-
lewskiej, na przykład książę Andrzej, wydają się być nieświadomie zaan-
gażowani w kampanię mającą na celu zmniejszenie liczebności rodziny 
królewskiej, działając w sposób wymagający ich usunięcia z obowiązków pu-
blicznych (https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/14/harry-me 
ghan-royal-family-monarchy-what-are-they-for).

W związku z faktem, iż Wielka Brytania jest byłym imperium (Bożyk, 
Grzybowski 2012, s. 36-46), a w czasach swojej największej prosperity zaj-
mowała 1/4 powierzchni lądowej Ziemi zamieszkiwanej przez prawie 500 mi-
lionów ludzi, naturalne jest, że jej dziedzictwo kulturowe, polityczne i przede 
wszystkim prawne jest recypowane przez inne kraje na świecie. Są to głównie 
kraje Commonwealth realm, czyli należące do Wspólnoty Narodów, a Król 
Wielki Brytanii jest głową tej organizacji. Część z tych państw uznaje brytyj-
skiego monarchę za głowę swojego kraju. Jako przykład warto poddać Nową 
Zelandię. Aby ukazać nowozelandzki model sprawowania władzy wykonaw-
czej, należy przede wszystkim uwzględnić takie kwestie jak powoływanie rzą-
du, formę kontroli organów władzy wykonawczej oraz odpowiedzialność po-
lityczną rządu przed Izbą Reprezentantów (Bożyk 2009, s. 47).
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Funkcje głowy państwa w Nowej Zelandii zgodnie z art. 2 Aktu Kon-
stytucyjnego z 1986 roku pełni monarcha brytyjski, reprezentowany przez 
gubernatora generalnego. Z regulacji prawnych oraz przyjętych zwyczajów 
konstytucyjnych wynika znaczny zakres kompetencji gubernatora general-
nego. W rzeczywistości zdecydowana większość przypisanych mu formalnie 
uprawnień wynikająca z regulacji prawnych i zwyczajów konstytucyjnych jest 
realizowana przez rząd będący faktycznie jedynym znaczącym organem egze-
kutywy (Bożyk i Grzybowski 2012, s. 571-572).

Uwagi końcowe

Podsumowując monarchia brytyjska i cały dwór z nią związany cieszy 
się bardzo dużą popularnością. Królowa Elżbieta II, panująca już od 70 lat, 
wzbudza duży szacunek i uznanie w całej Europie i na świecie. Coraz częściej 
w literaturze pojawia się pytanie, czy wobec tak znacznych ograniczeń kompe-
tencji monarchy jest sens dalszego istnienia monarchii konstytucyjnej. Przed-
miotem debaty jest również fakt spodziewanego przyjęcia przez Brytyjczyków 
następcy Tronu. Czy będzie nim książę Edynburga Karol, czy też zgodnie ze 
spekulacjami zostanie „pominięty” i bezpośrednim następcą Tronu zostanie 
Książę Cambrige William. 

W większości opinii przeważają argumenty, że król, pomimo pełnienia 
funkcji symboliczno-reprezentacyjnych jest czynnikiem stabilizującym i mo-
derującym ład polityczny i społeczny oraz niezależnym arbitrem stojącym 
ponad bieżącą polityką, obdarzonym dużym zaufaniem społecznym. Nie wy-
raża on swoich poglądów politycznych, ale jest informowany przez rząd, któ-
remu doradza, o przebiegu spraw państwowych (Bożyk i Grzybowski 2012,  
s. 36-39).

Pozycja premiera oraz samej Wielkiej Brytanii w świecie geopolityki 
sprawia, że osoba piastująca to stanowisko jest uważana za jedną z najpotęż-
niejszych i najbardziej wpływowych polityków na świecie.
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Cabinet- a parliamentary system of governance  
on the example of the United Kingdom  

of Great Britain and Northern Ireland

Summary: This article presents a cabinet-parliamentary system of exercising 
executive power on the example of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland. The executive in the cabinet system consists of two organs, 
the head of state (single person) and the government (collegial body). Head  
of state may be elected in general elections, chosen by parliament, or inhe-
rit the title. The government in most democratic countries is appointed to 
manage the implementation of the basic state functions and to coordinate 
the activities of the executive organs. Besides discussing the competencies  
of individual organs of the executive power in Great Britain, I focus on the 
significance of monarchy in the present times. My reflections lead to the conc-
lusion that the king,while having a symbolic and representative function, also 
acts as a stabilizing and moderating factor. He is a stabilizer of the political and 
social order and acts as an independent arbiter. He stands above the current 
politics, which is why he enjoys so much trust of the populous. He does not 
express his political views, but he is informed by the government about state 
affairs. It also gives advice to the King.

Keywords: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, King, 
Queen, Council of Ministers, Prime Minister, executive power; cabinet system
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Nauczanie matematyki 6-latków 
metodą siedlecką-  

studium indywidualnego 
przypadku

Streszczenie: Metoda siedlecka jest bardzo popularna w nauczaniu dzieci 
z klasy „0a”, zgodnie z ich zainteresowaniami, które opisała również Maria 
Montessori zgodnie z opisem rozwoju dziecka. Dzieci w wieku 4-6 lat są 
szczególnie zainteresowane orientacją przestrzenną i matematyką. Uważam, że 
warto motywować dzieci do nauki matematyki od najmłodszych lat. Nie bez 
powodu nazywana jest „królową nauk”, mamy z nią do czynienia na co dzień, 
m.in. podczas zakupów, gdy liczymy ceny produktów, wchodząc po scho-
dach i przeliczając je, patrząc na zegarek, aby zobaczyć, która jest godzina itp.  
To niezwykle ważna i zarazem trudna dziedzina nauki. Istotne jest więc, aby dzie-
ci po prostu „bawiły się matematyką” i się jej nie bały. My dorośli często mamy  
z tym problemy, ale nie oznacza to, że nasze dzieci nie powinny o tym wiedzieć 
lub opuszczać zajęcia z matematyki, bo są trudne. Myślę, że przykład mojej 
klasy jest doskonałym dowodem na to, że matematyka może być łatwa, a na-
wet przyjemna, a chodzi o to, by przedstawić ją dziecku w przystępny dla niego 
sposób. Dlatego polecam dostosowanie matematyki do zainteresowań dzieci  
i ich predyspozycji. Nie zmuszajmy ich do nauki, nie zniechęcajmy, ale moty-
wujmy i zachęcajmy. Uważam, że najważniejsze jest znalezienie sposobu, aby 
się tego nauczyć i tzw. złotego środka, być może będzie to metoda siedlecka.

Słowa kluczowe: dzieci, metoda siedlecka, nauczanie.
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Innowacja pedagogiczna- metoda siedlecka. 
Charakterystyka, geneza powstania metody  
oraz jej zastosowanie w nauczaniu matematyki 
dzieci w wieku 6 lat 

Rzeczywistość otaczająca ucznia i nauczyciela składa się z wielu słów  
i dźwięków, ale także z różnego rodzaju pojęć matematycznych oraz licz-
nych działań matematycznych. Warto zauważyć, iż matematyka nie należy 
do szczególnie lubianych przedmiotów w szkole, a co ważne nie jest także 
łatwą dziedziną nauki. Zarówno dzieci jak i młodzież, a także dorośli mają 
częste problemy z rozwiązywaniem poprawnie poleceń z zakresu edukacji ma-
tematycznej. Zatem nie wystarczy jedynie stwierdzić, że trudności istnieją, ale 
należy szukać skutecznych i efektywnych metod, aby je pokonać bądź zmini-
malizować ryzyko popełnienia błędów (Komorowska- Zielona 2008). 

Metodę siedlecką nauczania matematyki dzieci 6-letnich opartą na 
układzie liczb na palcach opracowałam na podstawie obserwacji i doświad-
czeń pedagogicznych w październiku 2020 r. Obecnie jestem wychowawcą  
kl. „0a” w Szkole Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim. Dzieci w owej 
klasie są bardzo ambitne i zdolne, co byłam w stanie zauważyć już zaczy-
nając z nimi pierwsze zajęcia we wrześniu 2020 r. Pod względem dydak-
tycznym większość klasy liczącej 25 dzieci jest na dużo wyższym poziomie 
niż ich koledzy i koleżanki z pozostałych klas 0 w Szkole Podstawowej nr 3  
w Mińsku Mazowieckim. Można to zauważyć podczas zajęć tematycznych, 
prowadzenia rozmów z dziećmi, a także uzupełniania kart pracy podczas zajęć 
dydaktycznych. Ponad połowa klasy podczas zabawy dowolnej woli wyko-
nywać karty pracy z zakresu edukacji polonistycznej bądź matematycznej niż 
np. układać klocki. Dzieci w tej klasie mają duże zdolności manualne oraz 
dobrze rozwiniętą motorykę małą, co ułatwia im zapisywanie liter, a także 
tworzenie szlaczków i kreatywnych rysunków. Dziennie potrafią wykorzystać 
kilka kartek do wykonania rysunków, które są nie tylko starannie wykona-
ne, ale także są estetyczne i dobrze odwzorowują temat jaki dziecko chciało 
zaprezentować. Dodatkowo warto wspomnieć, iż w klasie jest grupa dzieci 
wykazująca zdolności matematyczne w zakresie wykonywania działań mate-
matycznych przekraczających przewidywany dla 6-latków program naucza-
nia. Grupa ta wyłoniła się już podczas pierwszych zajęć dotyczących edukacji 
matematycznej. Moi podopieczni byli bardzo zainteresowani wykonywaniem 
działań matematycznych tj. dodawanie, odejmowanie. Z czasem podczas za-
bawy dowolnej zamiast bawić się w kącikach tematycznych z koleżankami  
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i kolegami dzieci zaczęły podchodzić do mojego biurka i prosić o to by im 
zadawać polecenia z zakresu dodawania, odejmowania powyżej zakresu 10. 
Kilkoro podopiecznych sprawnie zaczęło dodawać i odejmować powyżej 
1000 w przeciągu 2 tygodni nauki. Rodzice zakupili zatem dzieciom zeszyty  
w kratkę i chętni uczniowie podchodzili podczas zabawy swobodnej do na-
uczyciela, aby rozwiązywać coraz to trudniejsze zadania. Okazało się, że po  
2 tygodniach wyłoniła się 5 dzieci z 25- osobowej klasy, która jest zainteresowa-
na nowymi działaniami matematycznymi- mnożeniem i dzieleniem. Wprowa-
dzając nowe działania posłużyłam się do wyjaśnienia sposobu liczenia palców 
kolegów i koleżanek zainteresowanych dzieci. Tym samym, kiedy polecenie 
dotyczyło działania np. 2x3=6, 2 dzieci pokazywała 3 palce, aby ułatwić zada-
nie kolegom. Podobnie wyjaśniane były działania dodawania, odejmowania,  
a także dzielenia. Po tygodniu nauki mnożenia i dzielenia ową metodą dzie-
ci zaczęły pytać, czy są jeszcze jakieś inne działania matematyczne lub jak 
szybciej rozwiązywać działania powyżej 1000. Po tym pytaniu rozpoczęłam 
wprowadzać metodę rozwiązywania zadań pod tzw. kreskę. Dzieciom bardzo 
spodobał się ten sposób rozwiązywania zadania i chętnych do działań mate-
matycznych było jeszcze więcej, a pomocników, którzy służyli swoimi palcami 
za „liczydło” także było dużo. Ostatecznie w grudniu cała klasa zaczęła intere-
sować się matematycznymi działaniami. Każde dziecko miało wyznaczony po-
ziom trudności zadań zgodnie z jego zainteresowaniami. Jeśli miało chęć roz-
wiązywać zadania dotyczące dzielenia „pod kreskę” powyżej 100 to również 
z pomocą „palców” kolegów je rozwiązywało. Jedna z dziewczynek głównie 
rozwiązywała zadania dotyczące działań dodawania „pod kreskę” otrzymując 
nawet 14-cyfrowe rozwiązania. Dodatkowo warto wspomnieć, iż owa pod-
opieczna po pierwszych 2 tygodniach liczenia metodą siedlecką zaczęła roz-
wiązywać zadania w pamięci nie używając już palców koleżanek i kolegów do 
pomocy w liczeniu. Zadania dotyczące dodawania, odejmowania, mnożenia  
i dzielenia rozwiązywała bardzo sprawnie i poprawnie, a przy tym bardzo es-
tetycznie, dbając o czytelny i prawidłowy zapis liczb. Ponadto po miesiącu 
nauki metodą siedlecką dziewczynka zaczęła podczas zabaw uczyć pozostałe 
dzieci jak liczyć. Używała do tego tablicy suchościeralnej i markerów oraz pro-
ponowała podczas zabaw dowolnych konkursy matematyczne licząc punkty 
osobom, które jako pierwsze rozwiążą poprawnie zadanie przez nią wyznaczo-
ne i sprawdzone przez nauczycielkę. Zastosowanie tej metody na tak wcze-
snym etapie nauki ma niewątpliwie niebagatelny wpływ na rozwój umiejętno-
ści poznawczych i matematycznych w klasach starszych Szkoły Podstawowej.
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Poniżej zamieszczono kilka zdjęć prezentujących dzieci z klasy „0a” 
uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim, wykonu-
jące działania matematyczne stosując metodę siedlecką. 



103

NAUCZANIE MATEMATYKI 6-LATKÓW METODĄ SIEDLECKĄ...

Nauczanie mnożenia i dzielenia dzieci 6-letnich 
oparte na układzie liczb na palcach kolegów 
i koleżanek z klasy-studium indywidualnego 
przypadku 

Początkowo metoda dotyczyła dodawania i odejmowania pod 
tzw. kreskę trudnych działań, m.in. były to równania na liczbach nawet  
20-cyfrowych i 50-cyfrowych z czasem dzieci zaczęły interesować się mnożeniem  
i dzieleniem. Pierwszą osobą zaciekawioną tego typu działaniami była jed-
na z uczennic posiadająca uzdolnienia matematyczne. Z wywiadu z rodzica-
mi dowiedziałam się, że od 4 roku życia dziecko wykazywało predyspozycje  
w tej dziedzinie nauki i dużo chętniej podejmowało aktywności poznawcze niż 
zabawowe względem swoich rówieśników. Powyższe zjawisko miałam także 
możliwość zaobserwować podczas zabaw dowolnych. Jak się często okazywało 
dziewczynka niechętnie bawiła się z dziećmi, wcielała się w różnego rodzaju 
role podczas zabaw, czy podejmowała próby rysowania na kartce. Swój czas 
wolny podczas zabaw dowolnych dużo chętniej spędzała przy rozwiązywa-
niu krzyżówek, sudoku, czy kart pracy z zakresu matematyki. Jej zachowanie 
znacząco wpływało na innych uczniów w klasie, co doprowadzało do po-
większania się liczby osób chętnych do tego typu aktywności. Poskutkowało 
to przygotowaniem na każde możliwe zajęcia dodatkowych zestawów zadań  
z zakresu edukacji matematycznej, obejmującym różny poziom trudności. 
Dodatkowo matematyka była częścią wielu aktywności uczniów. Okazało się, 
że nawet podczas zabaw na śniegu uczennica prosiła o zapisywanie jej paty-
kiem działań jakie miałaby rozwiązywać bez pomocy liczenia pod tzw. kre-
skę.  Ze względu na coraz większą liczbę zainteresowanych sposobem liczenia 
opartym na układzie licz na palcach kolegów i koleżanek, jaki co ważne dzieci 
traktowały jako zabawę w matematykę zakupiłam z budżetu szkoły tablice 
suchościeralne wielkości A4 dla każdego ucznia w klasie. Samo zapoznanie  
z tą pomocą dydaktyczną dało dzieciom ogromną radość, codziennie połowa 
klasy podczas zabawy dowolnej na niej rysowała, bądź pisała litery i różnego 
rodzaju słowa, a druga połowa klasy przychodziła do biurka nauczyciela i pro-
siła o coraz to trudniejsze zadania. Po miesiącu zakupione zostały także gry 
matematyczne dotyczące dodawania, odejmowania oraz mnożenia i dzielenia. 
Część z nich była dostosowana do programu nauczania klas 1-3 oraz klas 4-8 
szkoły podstawowej. Podobnie jak w przypadku tablic suchościeralnych dzie-
ci z ogromnym zainteresowaniem grały podczas zabawy swobodnej w owe gry 
matematyczne. Były to gry z firmy „Moje Bambino Sp.z o.o. Sp.k.”, należały 
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do nich m.in. takie gry jak: Rachmistrz, Domino- mnożenie, Domino- doda-
wanie, Domino- odejmowanie, Tarcze ćwiczeń M4- mnożenie i dzielenie, Ze-
staw do działań matematycznych, Schubitrix- odejmowanie do 1000, Schu-
bitrix- dodawanie do 1000 i Piramida matematyczna M2. Pierwszą pomocą 
z jaką zostały zapoznane dzieci była gra- Zestaw do działań matematycznych. 
Dzięki niemu dzieci wzajemnie sprawdzały swoją wiedzę dotyczącą działań 
zarówno dodawania, odejmowania jak i dzielenia i mnożenia. Dodatkowo 
przemiennie z nauczycielką wykonywali działania i je prezentowali. Najpierw 
nauczycielka prezentowała działanie i zadaniem dziecka było ułożenie z ko-
stek z liczbami odpowiedzi równania. Następnie dziecko tworzyło działanie,  
a zadaniem nauczyciela było jego rozwiązanie. Podobnie wykonywane były 
zadania wzajemnie między uczniami podczas zabaw dowolnych. Ponownie 
cel metody siedleckiej, czyli nauka matematyki przez zabawę i rozwijanie 
zdolności matematycznych zgodnie z zainteresowaniem i umiejętnościami 
dziecka został podczas tej zabawy spełniony. Cel ten także był spełniany pod-
czas pozostałych gier i zabaw matematycznych.

Co ciekawe jedna z dziewczynek w tej klasie dla ułatwienia sobie licze-
nia, gdy brakowało jej palców dzieci rysowała na tablicy kreski i układała do 
niej historyjkę ułatwiającą jej liczenie. Historyjka matematyczna dziewczyn-
ki podczas wykonywania działań odejmowania w zakresie 100000, brzmiała: 

„Na spacer idą 4 kreski i 3 podczas spaceru poszły na zakupy. Dalej na spacer 
idzie tylko 1 kreska”. Wynik tego działania dziewczynka zapisywała po za-
kończeniu opowiadania historyjki. W przypadku mnożenia i dzielenia, aby 
ułatwić dzieciom zapoznanie z pojęciem mnożenia rozpisywałam na począt-
ku proste działanie dodawania związane z docelowym działaniem mnożenia,  
np. 4+4+4=4*3=12. Dzieci początkowo metodą siedlecką prosiły dzieci o po-
moc w liczeniu użyczając swoich paluszków do liczenia. Gdy brakowało chęt-
nych do pomocy dzieci, uczniowie obliczali działanie za pomocą tzw. drzewka. 
Również schemat drzewka i sposób wykonywania za pomocą niego działań 
podobnie jak w pozostałych przypadkach był wyjaśniany dzieciom w sposób 
indywidualny. Nie zapoznana została cała klasa z ową techniką liczenia, ze 
względu na różny poziom opanowywania matematyki w tej klasie. Samym 
celem programu także jest stopniowe nauczanie i indywidualizacja w procesie 
nauczania matematyki. Dzięki temu podejściu dziecko czuje się niejako „wta-
jemniczane” w świat matematyki, odkrywa jego tajniki i zauważa jak dużą rolę 
w życiu człowieka odgrywa właśnie ta dziedzina nauki. 
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Schemat drzewka matematycznego prezentuje rysunek nr 1. Poniżej 
znajduje się zdjęcia ucznia z klasy „0a” liczącego działanie zgodnie z wyżej 
wymienioną zasadą. 

Rys 1. Przykładowe drzewko matematyczne ułatwiające naukę mnożenia

Po nauce mnożenia i dzielenia do 100 dzieci nabywały umiejętności 
mnożenia i dzielenia w zakresie 1000 oraz na liczbach 20-cyfrowych pod 
tzw. kreskę z zastosowaniem metody siedleckiej. Podobnie jak w poprzednich 
przypadkach technikę mnożenia i dzielenia nauczycielka wyjaśniała w sposób 
indywidualny, nie pozostawiając podopiecznego bez odpowiedzi na nurtujące 
go pytania. Wszelkie wątpliwości i samą technikę nauczycielka wyjaśniała kil-
kukrotnie ze względu na dużo wyższy poziom trudności podczas wykonywa-
nia tego typu działań względem przewidywanych w Podstawie Programowej 
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Nauczania Przedszkolnego MEN umiejętności i predyspozycji dziecka  
w wieku 6 lat. Schemat wprowadzenia owego mnożenia i dzielenia w klasie 

„0a” przedstawia poniższy rysunek nr 2.

Rys 2. Schemat wprowadzenia mnożenia i dzielenia w klasie „0a” z zastosowaniem metody 
siedleckiej 

Poniżej przedstawiano zdjęcia z zabaw dowolnych w których uczestniczy 
dziewczynka z klasy „0a”, która jako pierwsza wykazywała ponadprzeciętny 
potencjał matematyczny. Umieszczone fotografie obrazują, w jaki sposób 
uczennica stosowała metodę siedlecką podczas wykonywania działań matema-
tycznych z zakresu dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia oraz kilka 
gier matematycznych jakie używała w trakcie nauki. Dodatkowo dodane są 
zdjęcia prezentujące z jakich nowoczesnych mediów uczniowie mieli okazję 
korzystać podczas realizacji programu autorskiego były to m.in. roboty Pho-
ton, „magiczny dywan z firmy Moje Bambino”, tablice interaktywne i tablety 
oraz duża ilość aplikacji tj. scratch, canva, genially, program „Matematyka 
bez reszty”. 
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Termin klasa autorska oraz program autorski. 
Charakterystyka programu autorskiego opartego 
na metodzie siedleckiej dla klasy „0a” ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, klasę można na-
zwać autorską, gdy „oddział lub jeden ciąg klas w cyklu kształcenia, w którym 
sprawdzana jest indywidualna koncepcja nowatorstwa pedagogicznego.” (Za-
rządzenie Nr 62). Zatem jest to własne, innowacyjne i oryginalne rozwiązanie 
organizacyjno- programowe określonego nauczyciela bądź nauczycieli. Dzięki 
niemu zarówno nauczyciele jak i uczniowie są w stanie się samorealizować 
oraz doskonalić swoje zdolności i umiejętności oraz poszukiwać alternatyw-
nych rozwiązań względem istniejącej obecnie szkoły.

W takim też rozumieniu pojęcia klasy autorskiej będzie opisany program 
autorski dla klasy „0a” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim.
Podstawą funkcjonowania klasy autorskiej jest program autorski. W literatu-
rze pedagogicznej nie znajdziemy niestety definicji owego pojęcia. Jednak prof. 
ucz. dr hab. Anna Klim- Klimaszewska tworząc program autorski dla klas 1-3 
w 2018 roku starała się opisać owe pojęcie na postawie analizy słowa „autor”. 
Zdaniem prof. ucz. dr hab. Anny Klim- Klimaszewskiej programem autorskim 
możemy nazwać „program opracowany przez nauczyciela dla swojej klasy i 
wprowadzający do praktyki szkolnej nowe treści programowe, nowe cele, me-
tody formy i środki pracy dydaktycznej czy też sposoby działania nauczyciela  
i uczniów, podnoszące skuteczność edukacji” (Klim- Klimaszewska 2018). 

Klasa autorska realizuje własne koncepcje organizacyjno- programowe 
określonego nauczyciela. Stanowi, więc alternatywę względem klasy tradycyj-
nej i tworzy się ją po to, by uzyskać lepsze efekty pracy dydaktyczno- wycho-
wawczej. W związku z tym musi posiadać ona określone cechy o jakich pisali 
m.in. D. Nakoneczna i J.P. Sawiński. 

Poniżej zaprezentowano tabelę dotyczącą cech klasy tradycyjnej i au-
torskiej według opracowania prof. ucz. dr hab. Anny Klim- Klimaszewskiej 
względem klas 1-3. 
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Tabela 1. Cechy klasy tradycyjnej i autorskiej według opracowania prof. ucz. dr hab. Anny 
Klim- Klimaszewskiej 

Klasa tradycyjna Klasa autorska

- realizacja obowiązującego dla wszystkich pro-
gramu nauczania

- sprofilowanie programu klasy oparte  
o ściśle określone zainteresowania daną 
dziedziną wiedzy lub problemami życia

- sprawowanie wychowawstwa przez jednego 
nauczyciela

- wprowadzenie funkcji asystentki klasowej

- podporządkowanie uczniów nauczycielowi - pomoc nauczyciela przy podejmowaniu de-
cyzji w drodze dialogu; dominacja inicjatywy  
i aktywności uczniów

- ścisłe przestrzeganie ogniw lekcji - atrakcyjna i interesująca forma zajęć po-
zytywnie mobilizująca uczniów do pracy

- realizacja obowiązującej siatki godzin - wprowadzenie dodatkowych przedmiotów

- egzekwowanie porządku i dyscypliny - przyjazna atmosfera związana ze stylem pracy  
i postawą nauczyciela

- współzawodnictwo i konkurencja uczniów 
oraz związany z tym system bodźców

- współpraca uczniów poprzez motywowa-
nie ich do nauki

- okazjonalna i sporadyczna współpraca  
z rodzicami

- ścisła współpraca nauczycieli, rodziców  
i uczniów

Źródło: Klim-Klimaszewska 2018, s. 31.

Analizując treść tabeli można zauważyć, że cechy klasy tradycyjnej znacz-
nie różnią się od cech klasy autorskiej. Klasa autorska w przeciwieństwie do 
klasy tradycyjnej nie wymaga od nauczyciela ścisłego schematu pracy oparte-
go na programie nauczania, daje ona swobodę działania opiekunom, a tak-
że samym dzieciom. Wymagania stawiane uczniom często są zdecydowanie 
bardziej sprecyzowane względem podopiecznych w klasach autorskich niż  
w klasach tradycyjnych. Zatem programy autorskie sprzyjają rozwojowi in-
dywidualizacji nauczania, a dodatkowo także kształcą kreatywność dzieci  
i znacznie wpływają na rozwój ich umiejętności i zainteresowań. Wszystkie 
wyżej wymienione cechy przekonały mnie i moją koleżankę z pracy do wpro-
wadzenia w naszej klasie własnego programu autorskiego. 

Od 1 grudnia 2020 r. klasa „0a” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku 
Mazowieckim pracuje na postawie programu autorskiego stworzonego przez 
wychowawcę klasy „0a” panią Kingę Frączkowską, a realizowanym przez obie 
wychowawczynie owej klasy. Zatem program autorski dla tej klasy wykonuje 
pani Kinga Frączkowska oraz Ewelina Frankiewicz podczas swoich dyżurów 
5-godzinnej pracy w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3  
w Mińsku Mazowieckim.
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W owej klasie realizowana jest własna koncepcja nauczyciela w celu 
osiągnięcia wyższych efektów dydaktyczno- wychowawczych. Znajduje ona 
odzwierciedlenie w programie autorskim Kingi Frączkowskiej. Założenia 
programowo-organizacyjne oraz wychowawczo-dydaktyczne klasy autor-
skiej „0a” zestawiono wraz z założeniami klasy tradycyjnej i zaprezentowano  
w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Założenia programowo-organizacyjne oraz wychowawczo-dydaktyczne klasy autor-
skiej „0a” i klasy tradycyjnej

Klasa autorska Klasa tradycyjna

- program nauczania opracowany przez na-
uczyciela przy współpracy z współwycho-
wawcą, uczniami klasy;

- program sprofilowany, realizujący materiał 
zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami 
uczniów danej klasy:

- wprowadzenie do realizacji tematyki z 
zakresu edukacji matematycznej wykracza-
jącej poza program nauczania (dodawanie 
i odejmowanie w zakresie powyżej 1000, 
mnożenie i dzielenie w zakresie powy-
żej 100, wykonywanie działań „pod tzw. 
kreskę”);

- podstawę systemu wychowawczego sta-
nowi model rodziny oraz wychowanie do 
wartości i zachowanie dyscypliny w klasie; 

- ocena wykonywanych ćwiczeń i poleceń 
dokonywana jest w różnorodny sposób 
(naklejka, pieczątka, pochwała słowna, 
ocenianie poprawności ćwiczeń przez kole-
gów/ koleżanki z klasy);

- program nauczania opracowany przez MEN;
- jeden program przeznaczony do realizacji 
przez klasę;

- ogólnie obowiązująca siatka godzin/ ramowy 
plan dnia;

- wychowawstwo pełni jedna/ dwie nauczycielki;
- ocena tradycyjna cyfrowa bądź opisowa;

Źródło: opracowanie wasne

Analizując treść tabeli można zauważyć, że program nauczania opracowa-
ny przez MEN określa ścisłe reguły pracy w klasie, zaś program autorski daje 
możliwość uczniom na rozwijanie swoich zainteresowań w miarę pobudzenia 
swojej ciekawości poznawczej danym tematem zajęć. Program autorski swym 
innowacyjnym podejściem do nauczania wychodzi poza sztywne ramy pracy 
w szkole, jednocześnie dając uczniowi osiągnąć sukces w dziedzinie nauki jaka 
go najbardziej interesuje. Co ważne nie wymaga to od rodzica zapisywania 
dziecka na dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań, bo program jest realizo-
wany podczas np. zabawy dowolnej, gdy dziecko wykazuje chęć uczestnictwa 
w zajęciach wykraczających poza przewidziany przez MEN program naucza-
nia. Jednocześnie warto wspomnieć, że program autorski ma także na celu 
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realizację założeń programu nauczania stworzonego przez MEN. Zatem jest 
niejako dodatkiem do codziennej pracy nauczyciela i ucznia dając tym samym 
wiele korzyści dydaktycznych i wychowawczych podopiecznym.  

Podsumowanie

Reasumując metoda siedlecka cieszy się dużą popularnością wśród dzieci 
z klasy „0a”, zgodnie z ich zainteresowaniem, co znacząco wpływa na osiągnię-
cia z zakresu matematyki w klasach starszych. Zaciekawienie tą dziedziną na-
uki również w swoich dziełach szczegółowo opisała Maria Montessori. Zgod-
nie z analizą jakiej dokonała, okazuje się, że dzieci w wieku od 4- 6 roku życia 
szczególnie interesują się orientacją przestrzenną i matematyką. Uważam, że 
warto jest motywować dzieci do nauki matematyki już od najmłodszych lat. 
Skutkiem tego doskonalą one i wzmacniają swoje zdolności matematyczne 
oraz budują pozytywne myślenie na temat matematyki, która jest częścią ży-
cia każdego z nas i pełni w nim ogromną rolę. Zatem nauczyciele powinni 
uświadomić młodemu pokoleniu, że matematyka jest wszechobecna i ma za-
stosowanie w różnorodnych dziedzinach życia. Nie bez powodu jest nazywana 
jest ona „królową nauk”, mamy z nią do czynienia na co dzień np. podczas 
zakupów, gdy liczymy cenę produktów, idąc po schodach i je licząc, patrząc 
na zegarek by sprawdzić jaką mamy godzinę itp. Jest to niezwykle ważna  
i także trudna dziedzina nauki. Zatem niezwykle ważne jest to by dzieci się 
po prostu „bawiły matematyką”, a nie się jej bały. My dorośli często mamy  
z nią problemy, ale to nie znaczy, że nasze dzieci mają jej nie znać lub omijać 
zajęcia z zakresu edukacji matematycznej, bo są trudne. Myślę, że przykład 
mojej klasy to idealny dowód na to, że matematyka może być łatwa, a nawet 
przyjemna, kwestią jest ją zaprezentować dziecku w sposób dla niego przy-
stępny. Na pewno pomogą nam w tym liczne pomoce dydaktyczne, zmien-
ność czynności podczas zajęć, otwartość nauczyciela na prośby i wątpliwości 
dziecka co do nauki matematyki. Bardzo ważne jest też odpowiednie dosto-
sowanie gier dydaktycznych, matematycznych i planszowych obejmujących 
swoją tematyką edukację matematyczną. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy dana 
gra nie jest za trudna dla dziecka warto jest stworzyć własną. Dzieci dużo 
chętniej grają w gry stworzone i dopracowane przez swojego wychowawcę 
niż nawet w te piękne, kupione ze sklepu. Doceniają tym samym wychowaw-
cę, ale i także patrzą na niego jako na wzór mówiąc często- „Jeśli Pani całą 
noc robiła nam grę to musi być fajna.” Pokażmy zatem dzieciom, że nam 
jako nauczycielom zależy na ich rozwoju. Nie mówmy, że są na coś „za mali”,  



114

KINGA FRĄCZKOWSKA

nie ograniczajmy się do programu nauczania jaki może dla niektórych uczniów 
wydawać się za prosty do wykonania lub kolokwialnie ujmując nudny, bądź 
mało interesujący. Warto zatem by nawet karty pracy były dla dziecka cie-
kawe, kolorowe, posiadały elementy jakie zwrócą jego uwagę. Dodatkowo  
w proces nauczania oprócz gier dydaktycznych, czy kart pracy zachęcam 
używać także nowoczesnych technologii. W placówce w jakiej prowadziłam 
program autorski dzieci często podczas zajęć korzystają z robotów Photon, 

„magicznego dywanu z moje bambino”, tablic interaktywnych i tabletów oraz 
dużej ilości aplikacji tj. scratch, canva, genially. Wszelkie tego typu działania 
przybliżą dzieci do nauki w sposób dla nich naturalny. Na co dzień mają one 
styczność z nowoczesnymi technologiami, warto z nich w sposób umiejętny i 
rozsądny korzystać i zachęcać by same dzieci rozwijały swoje zainteresowanie 
matematyką dzięki właśnie programom czy aplikacjom na tego typu sprzę-
tach. Rynek IT bardzo szybko się rozwinął podczas pandemii i mamy szeroki 
wachlarz możliwości by urozmaić zajęcia. Zatem polecam dostosować mate-
matykę do zainteresowań dzieci oraz ich predyspozycji. Nie zmuszajmy ich 
do jej nauki ani nie zniechęcajmy, a motywujmy i zachęcajmy. Uważam, że 
najważniejsze jest znaleźć sposób na jej naukę i tzw. złoty środek, być może 
stanie się nim metoda siedlecka. 

Aneks

1. Propozycje własne ćwiczeń rachunkowych oraz kart pracy.

2. Fragment programu autorskiego- innowacja pedagogiczna „Klasa autorska- 
Mnożenie i dzielenie oraz zapoznanie z ułamkami w grupie 6- latków”. 

3. Link do jednej z autorskich gier matematycznych w programie Genially- 
https://view.genial.ly/604258e8b965e10d64c6ebc3/interactive-image-mate 
matyczny-alpinista-gra 
 



115

NAUCZANIE MATEMATYKI 6-LATKÓW METODĄ SIEDLECKĄ...

1. Propozycje własne ćwiczeń rachunkowych
 
1) Oblicz za pomocą metody siedleckiej poniższe działania i połącz strzałkami 
wyniki znajdujące się w chmurce.

2) Wykonaj działania w gwiazdkach za pomocą metody siedleckiej. W sło-
neczku zapisz najwyższy wynik
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3) Oblicz i wpisz w tabelkę wyniki od największego do najmniejszego oraz li-
tery im odpowiadające. Następnie zapisz hasło.

LITERY

LICZBY

Hasło:……………………..

4) Oblicz działania w chmurkach i połącz strzałkami wyniki umieszczone na 
słońcu. 

5)Oblicz i połącz wyniki z liczbami na osi liczbowej.  
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6) Oblicz za pomocą metody siedleckiej poniższe działania w strzałkach.

7) Oblicz działania znajdujące się na koniczynie. 
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8) Oblicz, a wyniki zapisuj w trapezach. 

9)
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10)

11)
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12) Oblicz:

5 + 4 + 1 = ……….
3 + 2 + 5 = ……….
1 + 4 + 1 = ……….

10 – 5 – 1 = ……….
9 – 2 – 3 = ……….
8 – 4 – 2 = ……….

13) Wpisz w puste miejsca każdego działania liczby 1, 7, 8 tak, aby równość 
była prawdziwa. 

……… + ……… = ………

……… + ……… = ………

……… - ……… = ………

……… - ……… = ………

14) Wpisz w puste miejsca odpowiednie znaki: <, >, =. 

10 …….. 5 

9 ……… 10

6 …….. 6 

1 …….. 4 

7 …….. 3 

15) Trzech chłopców idzie do szkoły: Jacek, Adam i Szymon. Za nimi idzie do 
szkoły Kasia i jej dwóch braci. Ile dzieci idzie do szkoły?

Obliczenie:          
         

Odpowiedź:  Do szkoły idzie ………. dzieci. 
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16) Kasia w każdym dniu rysowała gwiazdeczki. Dorysuj, ile gwiazdek mogła 
narysować Kasia w środę i sobotę. Najpierw odkryj zasadę, według której ry-
sowała gwiazdki. 

Poniedziałek    * *
Wtorek             * * * 
Środa                ……………….
Czwartek         * * * * * 
Piątek               * * * * * *
Sobota             ……………….
Niedziela          * * * * * * * * 

17) Ustal według jakiej zasady zostały zapisane liczby. Następnie zapisz kolej-
ne z nich.
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2. Fragment programu autorskiego- innowacja pedagogiczna „Klasa  
autorska- Mnożenie i dzielenie oraz zapoznanie z ułamkami w grupie  
6- latków”

Program autorski  
 
Kinga Frączkowska

Klasa autorska- Mnożenie i dzielenie oraz zapoznanie z ułamkami w grupie 
6- latków 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazo-
wieckim

Autor: Kinga Frączkowska

Temat: Mnożenie i dzielenie oraz zapoznanie z ułamkami w grupie 6- latków

Przedmiot: Edukacja matematyczna

Rodzaj innowacji: metodyczna

Data wprowadzenia: 01.10.2020r.

Data zakończenia: 30.06.2021r.

Zakres innowacji:  
- adresat: dzieci w wieku 6 lat,  
- czas realizacji: rok szkolny 2020/2021, 
- zakres zajęć: zajęcia z zakresu edukacji matematycznej (w tym szczególnie 
zajęcia z zakresu dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz zapo-
znania z ułamkami), 

Wstęp 

Tradycyjny system edukacji jest ukierunkowany przede wszystkim na 
rozwijanie wśród dzieci 6 letnich umiejętności zapisu cyfr, liczb, ale także 
wykonywaniu działań w zakresie do 10. Dzięki dodaniu możliwości uczest-
nictwa w zajęciach dotyczących umiejętności liczenia powyżej 100, 1000,  
a nawet zapoznaniu z działaniami mnożenia i dzielenia, czy także z ułamkami, 
dzieci rozwiną swoje ambicje, swoją lewą półkulę mózgową odpowiedzialną 
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za logiczne myślenia. Co za tym idzie, będą takie dzieci szybciej i sprawniej 
wykonywać działania rachunkowe w starszych klasach i osiągać sukcesy nie 
tylko na szczeblu edukacji matematycznej, ale i także polonistycznej i przy-
rodniczej. Wynika to z faktu włączenia ponadprogramowego nauczania  
w tradycyjny system edukacji oraz pozostawienie dziecku dowolności dzia-
łania. Podopieczny sam decyduje czy w wyznaczonym na zabawę dowolną 
czasie pogłębia swoją wiedze matematyczną, czy też uczestniczy w zabawie np. 
lalkami. Dodatkowo kształtuje to samodzielne myślenie dziecka i rozwija jego 
intuicyjne podejście do matematyki. Podopieczny sam wybiera grę edukacyj-
ną, dydaktyczną, planszową z zakresu edukacji matematycznej lub kartę pracy 
z interesującym go na daną chwilę działaniem. Pozostawienie dziecku wolno-
ści wyboru, daje mu poczucie swobody, brak lęku podczas nauki matematyki. 
Skutkiem czego jest pozytywna motywacja do nauki owej dziedziny nauki, 
jaka jest niezwykle ważna w życiu człowieka i nie bez powodu jest nazywana 

„królową nauk”.

- Cele: 

Cel główny:
- czerpanie radości z matematyki, uświadomienie, że matematyka obecna jest 
w naszym codziennym życiu;

Cele szczegółowe:
- kształtowanie pojęcia cyfry i liczby,
- nauka poprawnego zapisywania cyfr,
- podział liczby na składniki, dopełnianie do 10, do 100, do 1000 itd.,
- swobodne posługiwanie się dodawaniem i odejmowaniem oraz sprawne wy-
konywanie działań pod tzw. kreskę w zakresie powyżej 1000, bądź też na licz-
bach 20- cyfrowych i 50- cyfrowych,

- poprawa pamięci wzrokowej, dotykowej i słuchowej,
- zachęcanie do samodzielnego rozwiazywania problemów matematycznych,
- rozwijanie integracji w klasie poprzez pokazywanie brakujących dzieciom pa-
luszków odzwierciedlających daną liczbę,

- kształtowanie u dzieci postaw kreatywnych i rozwijanie ich inwencji twórczej,
- przygotowanie dzieci do pamięciowego przeliczania większych sum i różnic 
oraz ilorazów i iloczynów,

- zapoznanie dzieci z pojęciem ułamka,
- cotygodniowa analiza postępów pracy.
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Metody i formy: 

Nauczyciel (Kinga Frączkowska) co tydzień realizuje następujące zadania:
- wprowadzenie do dodawania, 
- zapoznanie z grami edukacyjnymi, dydaktycznymi, planszowymi z zakresu 
edukacji matematycznej.

Dziecko:

- zdobywa nową wiedzę, 
- poznaje budowę i zasady gier edukacyjnych, dydaktycznych, planszowych  
z zakresu edukacji matematycznej,

- ćwiczy technikę liczenia pod tzw. kreskę na tablicy suchościeralnej A4 bądź 
w zeszycie w kratkę.

Przewidywane osiągnięcia: 

Dzieci:

- zdobywają wiedzę w sposób kreatywny i oparty na zabawie, 
- wykorzystują możliwości jakie dają gry edukacyjne, dydaktyczne, planszowe 
z zakresu edukacji matematycznej,

- uczą się poprzez zabawę i działanie, 
- mają możliwość samodzielnie decydować o chęci pracy, 
- mogą doświadczać, bawić się i manipulować, 
- uczą się współpracy w grupie i postawy pomocnej oraz prospołecznej. 

Nauczyciel: 

- wykorzystuje aktywizujące, kreatywne, innowacyjne i zabawowe metody pracy, 
- jest mentorem, przewodnikiem, motywatorem, doradcą, organizatorem,  
a dzieci same dochodzą do wiedzy i nabywania umiejętności, 

- daje poczucie bezpieczeństwa, niweluje lęk przed nauką, daje swobodę dzia-
łania i zachęca do współpracy.

Założenia ogólne: 

1. Program skierowany jest do dzieci 6- letnich, 
2. Główne założenia pracy w klasie autorskiej: 

- rozwijanie samodzielności w podejmowaniu decyzji, 
- kształtowanie logicznego myślenia, 
- zapoznanie z szybkim i integrującym klasę sposobem liczenia, 
- wdrożenie do pracy nad własnym rozwojem, 
- wspomaganie rozwoju lewej półkuli, 
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- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, 
- wdrożenie do szukania twórczych rozwiązań. 

Tematyka zajęć

Korzystamy z programu nauczania MEiN, a dodatkowo poza owym pro-
gramem realizujemy własny program autorski- klasy autorskiej rozwijającej 
umiejętności z zakresu edukacji matematycznej obejmującej tematykę będą-
cą głównym tematem, a także kontynuacją owej edukacji w klasach od 1-8  
(tj. mnożenie i dzielenie oraz zapoznanie z ułamkami).  

Cykl nauczania na podstawie naszego programu autorskiego trwa od 
9-10 miesięcy. 

Tematyka edukacji matematycznej ujęta integralnie w rocznym systemie 
pracy wychowawczo-dydaktycznej

Okres realizacji Matematyczne kręgi tematyczne (tematy kompleksowe)

WRZESIEŃ 1. Witamy w przedszkolu
2. Poznajemy cyfry
3. Ładnie i czytelnie zapisujemy cyfry 

PAŹDZIERNIK 1. Jesienne zabawy matematyczne
2. Ziemia- planeta pełna matematyki
3. My się zbliżającej zimy nie boimy i sprawnie liczymy

LISTOPAD 1. Liczymy krople jesiennego deszczu
2. Zbieramy dary jesieni i segregujemy zbiory

GRUDZIEŃ 1. Huhuha nasza zima nie jest zła. Liczysz Ty  
i liczę ja
2. Świąteczne obliczenia- czas mnożyć się dzieląc

STYCZEŃ 1. Śnieżna matematyka
2. Lodowa kraina pełna matematycznych zagadek

LUTY 1. Umiem zdrowo żyć i dobrze liczyć

MARZEC 1. Mali matematyczni geniusze
2. Wiosenne mnożenie matematycznych przygód
3. W wiejskiej zagrodzie- wszyscy żyją z matematyką w zgodzie

KWIECIEŃ 1. Uczymy się sprawnie liczyć ptasie klucze
2. Matematyczny ogrodnik
3. Moje matematyczne miasto/ wieś

MAJ 1. Zawodowi matematycy
2. Matematyczny dom
3. Łąka pełna matematycznych przygód
4. Podróżując z matematyką po świecie

CZERWIEC 1. Nasza matematyczna ojczyzna
2. Kosmiczna matematyka- poznajemy ułamki 
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Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi: 
- ankietę dotyczącą zajęć na postawie programu autorskiego, 
- rozmowy indywidualne i grupowe z dziećmi/ uczniami, 
- rozmowy/ wywiad z rodzicami, 
- test osiągnięć matematycznych sprawdzający skuteczność nauczania metoda-
mi prezentowanymi w programie autorskim.

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów/ 
wywiadów oraz wyników z testu osiągnięć matematycznych sprawdzający 
skuteczność nauczania metodami prezentowanymi w programie autorskim 
pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą 
zaplanować i usprawnić pracę, wyciągnąć wnioski i zmodyfikować metody 
pracy. Podjęta zostanie także decyzja o możliwości kontynuacji pracy na pro-
gramie autorskim w owej badanej klasie autorskiej. Wszystkie wyniki i uwagi 
zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz przekazane dyrektorowi szkoły. 
Spodziewane efekty: 

- rozwój logicznego myślenia, koncentracji uwagi i pamięci, 
- rozwój samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów  
w sposób zgodny z własnym rozwojem, 

- motywowanie do rozwiązywania nietypowych zadań w kreatywny, twórczy 
sposób, 

- ukierunkowanie na pracę indywidulaną i grupową.

Wpływ na dzieci: 

- nauczą się sprawnie: dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić oraz posługiwać 
się pojęciem ułamek,

- poznają składniki liczb 20-cyfrowych, bądź 50- cyfrowych, 
- sprawnie będą przekraczać próg dziesiątkowy, radzić sobie z wykonywaniem 
działań pod tzw. kreskę,

- samodzielnie będą rodzić sobie z pokonywaniem trudności i rozwiązywaniem 
problemów w sposób logiczny.

Wpływ na pracę szkoły: 

- podnoszenie jakości kształcenia i nauczania oraz pracy szkoły poprzez wyko-
rzystywanie nowych, innowacyjnych, aktywizujących i kreatywnych metod 
pracy, 
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- promocja szkoły w środowisku lokalnym i także ogólnopolskim,  
- rozwój wszechstronny uczniów poprzez holistyczne nauczanie, 
- lepsze wyniki w nauce, 
- indywidualizacja nauczania- samodzielne decydowanie dziecka o własnym 
rozwoju,  

- podnoszenie wyników edukacyjnych dzieci.

Podsumowanie

Niniejszy program autorski ma na celu zaprezentować korzyści płynące 
z zastosowania proponowanych w programie metod pracy i różnorodnych,  
w tym także nowoczesnych środków dydaktycznych do pracy z dziećmi. Owe 
metody i środki mają swym założeniu rozwinąć potencjał intelektualny dziec-
ka oraz wpływać na całokształt jego sukcesów szkolnych nie tylko z zakresu 
edukacji matematycznej, ale także polonistycznej i przyrodniczej. Dodatkowo 
program ma wpłynąć na motywację dzieci do nauki oraz zachęcić do repre-
zentowania szkoły na konkursach przedmiotowych np. na Konkursie Mate-
matycznym dla 6- latków „Żyrafka” realizowanym na Uniwersytecie Przy-
rodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, a w przyszłości także do udziału  
w olimpiadach i międzynarodowych zawodach. 
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Teaching mathematics to 6-year-olds  
using the Siedlce method -  

an individual case study

ABSTRACT: The Siedlce method is very popular among children from class 
"0a", in line with their interest, which was also described by Maria Montes-
sori according to the description of the child's development. Children aged 
4-6 are particularly interested in spatial orientation and maths. I believe that  
it is worth motivating children to learn mathematics from an early age.  
It is called the "queen of sciences" for a reason, we deal with her every day, 
e.g. when shopping, when we count the price of products while walking up 
the stairs and counting them, looking at the watch to see what time it is, etc. 
This is extremely important and also a difficult field of science. So it is extre-
mely important that children simply "play with math" and not be afraid of it.  
We adults often have problems with it, but it does not mean that our children 
should not know it or skip math education classes because they are difficult.  
I think that the example of my class is my perfect proof that maths can be easy 
and even fun, the question is to present it to the child in a way that is acces-
sible to him. Therefore, I recommend adjusting mathematics to the interests 
of children and their predispositions. Let us not force them to learn it, let us 
not discourage, but motivate them and let's encourage. I believe that the most 
important thing is to find a way to learn it and the so-called the golden mean, 
perhaps it will be the Siedlce method.

Keywords: children, method, multiplication, division, teaching.
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Abstract: As an aftermath of the global spread of COVID-19 pandemics 
(coronavirus) there will be increasing reliance on online learning for 
Generation Z age, English as a Foreign Language (EFL), learners. There are 
some key considerations important to take into account when relying on 
online instruction aimed at the Generation Z cohort. As a veteran classroom-
practitioner and a linguist, I propose 4 key considerations for educators to take 
into account when creating, implementing and supporting students’ learning 
through the YouTube approach. 

Keywords: Generation Z, English as a Foreign Language (EFL), teaching and 
learning through YouTube 

Introduction

The term: English as a Foreign Language (EFL) (Krashen 2005) 
indicates (usually) the teaching of English in a non–English-speaking part 
of the world. The actual learning (Wright 2010) and teaching can take place  
in a formal/informal classroom setting, as solely or supplementary (often) 
paid private tutoring session or through electronic means.

YouTube platform, a sharing video service since 2005 is accessible 
through internet connection, to viewers from around the world who can 
upload, download, share, watch, and check as liked or disliked, comment on 
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a various video context. A viewer can explore, discover, self-entertain and/or 
learn/teach things of choice, like music, movies (of many genres), cooking, 
news, science, home improvement, lifestyle hacks, etc. 

It is my view that YouTube platform allows good opportunity for students 
to practice what they learned and enable opportunities for the teacher to see 
students’ work and provide feedback on time- but (usually) not in a real-time 
manner. Additionally, when the teacher suppose the individual students have 
grasped the basics concept(s), then he/she can provide more independent and 
self-directed online learning opportunities.

GENERATION Z AND EFL EDUCATION

Who is Generation Z

Generation Z members (for the purpose of this article, I am following  
J. Twenge’s birth timeline: 1994-2012), also known as iGeneration, gained 
their name from cohort characteristics. As the first generation ever, they do 
not know a time without the internet (Twenge 2017). Generation Z members 
grew up with the use of cell phones, social media, and Wi-Fi. Statistics show, 
two-thirds of United States teens own an iPhone and that teens check their 
phones approximately 80 times per day (Twenge 2017, s.91).

Being an active participant who uses these technological advances 
inevitably has its strengths and weaknesses.

YouTube Platform as a Global Classroom

English as a Foreign Language- EFL

English as a Foreign Language (EFL, thereafter) learners and teachers 
must be aware that instruction(s) for YouTube platform content(s), must 
be as explicit, precise, and as coherent as possible. The content and context 
considered to be taught, must be planned, presented, internalized, and used 
in according to scientifically proven methods: students are learning new and 
difficult subject concepts.

In the physical, institutional classroom setting, teachers can actively 
monitor whether students are understanding and comprehending the 
material being taught and learned and can adjust instruction, as deemed 
necessary, immediately. In the physical classroom, it is also more attainable to 
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conduct a lesson while delivering manageable chunks of selected information, 
so students do not get overwhelmed or lost and therefore excluded from the 
educational process. For students and teachers, the physical classroom setting 
makes it more workable to provide feedback in real-time.

YouTube Platform as a Global Classroom

On the contrary, in an online environment it is less achievable to 
monitor every individual student’s understanding. Thus, there is a significant 
risk that lessons lack its organization principles and too much information 
and material is delivered too speedy—leaving learners overly mentally tired 
and weary. Each day, billions of viewers spend time surfing You Tube and no 
less than 300 hours of contest is uploaded every minute (June, Yaacob and 
Kheng 2014).

INTERNET-BASED LEARNING (IBL)

The global COVID-19 pandemic, by default, inevitably derailed and 
changed the landscape of the global education system in particular, and 
especially, the EFL field. Surely, such changes, previously demanded and 
exhibited by Generation Z learning style traits, are now a part of everyday EFL 
classroom activities. Since the beginning of 2020, the fast and uninterrupted 
internet connection has become an important part of the educational process 
as previously emphasized the state of the school buildings and grounds,  
administrative policies and pre COVID-19 curriculum demands. Lock-
downs, quarantine and (often: nation-wide, continent-wide) isolation forced 
school systems to immediately became creative and move all/most of the 
school-life-activities online. 

Thus, YouTube, become one of the official learning and teaching 
channels, not only a novelty.

YouTube and EFL Learners

Retrospectively, in order to empower students to succeed in learning 
English as Foreign Language (EFL), language teaching and learning, over 
the past few decades, has witnessed rapid paradigm changes in the areas 
of teaching methodology and pedagogic designs. Hence, many national 
curriculums, implemented, revolutionary at the time, approaches in teaching 
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and learning English as a foreign language, including Grammar Translation 
Method, Direct Method, Natural Approach, Communicative Approach, 
Computer Assisted Language Learning Approach (CALLA).

The main, post COVID-19 foci of EFL is no longer teacher-centered 
but student-centered teaching approach that gives students opportunities 
to improve their own analytical skills, problem solving skills, skills in deep 
learning, enhancing lifelong learning, self-directed learning, reflective 
learning, and motivation. Thusly, learning through the YouTube platform 
approach is aimed to achieve the learning outcomes that satisfy and fulfill all 
the objectives of the learning processes.

THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY  
ABOUT LEARNING THROUGH YOUTUBE APPROACH- 
THE SWOC ANALYSIS

Table 1. The SWOC (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Challenges) Analysis of 
YouTube as a global classroom for EFL learners- author’s findings.

The SWOC Analysis of YouTube as a global classroom for EFL learners

Strengths: time and location flexibility; widely 
available (i.e. courses and content) to the wide au-
dience; truly student centered;

Weaknesses: technical difficulties; lear-
ners confidence and capability level; time 
management; distraction, frustration, 
motivation and frustration; no personal 
psychical attention;

Opportunities: unlimited innovation and in-
ternet skills development; flexible programs;
Strengthen skills: critical thinking, problem 
solving and adaptability; available to all ages; 
applying innovative pedagogical approaches;

Challenges: state of ICT infrastructure; 
not measured quality of education; digi-
tal literacy; costs related to the technology 
and its limitations’;

Source: author’s findings.

Strengths

Learning through the YouTube platform methodology and procedures 
are really student-centered and offer a great deal of flexibility in terms of time 
and location. The learning through the YouTube platform methods enable 
EFL teachers to customize procedures and lesson processes based on the 
individual needs of the individual learners. The Anywhere-Anytime feature of 
learning through the YouTube platform is beneficial in the times of pandemics 
such as COVID-19. The closure of places can create a lot of troubles, but 
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learning through the YouTube platform will at least not keep Generation Z 
age learners deprived of getting an education at their homes.

Additionally, the technology used by YouTube platform provides 
innovative and resilient solutions at times of COVID-19 crisis to combat 
disruption and help people to communicate and even collaborate virtually 
without the need of face-to-face interaction.

Weaknesses

Learning through the YouTube platform has certain weaknesses in the 
term that it can hamper the authentic communication (Bhatt 2001) between 
the students and the teacher: direct communication and human touch are lost. 
It must be acknowledged that the users can face many technical difficulties 
that hinder and slow-down the teaching–learning process (Jauregi et al. 2012).

Time and location flexibility, though it is the major strength of the 
learning through the YouTube platform, platform are sensitive and create 
problems for students lacking self-motivation and self-time management 
abilities. As teachers, we are aware that every student and learner is unique, 
and their capabilities and confidence level are different, as well. Some students, 
who do not feel comfortable learning through the YouTube platform can 
experience increased frustration, confusion and lose their motivation.

Thus, the inadequate compatibility between the design of the technology 
and component of psychology required by the learning process; and 
inadequate customization of learning processes can obstruct the development 
of the EFL Generation Z age students (Favale et al.2020).

Opportunities

Learning through the YouTube platform has unrestricted learning and 
teaching opportunities available. Whilst, this historical time of pandemic 
allows online learning to grow as many  academic institutions have switched 
instructions from in-person to online-model(s) (Huang et al. 2020). Now, 
institutions of learning are grabbing this unparalleled opportunity by making 
their teachers teach and students learn via online means. COVID-19 allowed 
teachers’ use of technology in practice and prompted the design of various 
flexible programs for students’ better understanding. Learning through the 
YouTube platform enhances practical problem-solving skills, critical thinking 
abilities, and adaptability among the Generation Z age students. As already 
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discussed, EFL Generation Z age learners can access the online tools and 
benefit from the time and location flexibility that learning thru the YouTube 
platform affords them.

Challenges

Learning thru the YouTube platform faces many challenges: learners’ 
have problems, educators’ have problems, and content and context 
problems arise within (possibly) most of the lessons. The COVID-19 time 
plagues EFL institutions by challenging them to engage students and make 
them participate in learning through the YouTube platform process. It is  
a challenge for teachers to move from offline mode to online mode, because 
it demands changing their preferred teaching methodologies, and managing 
their contractual teaching/preparation time. On top of that, it is challenging 
to develop content which not only adheres to the curriculum requirements 
but also measurably engages the EFL Generation Z age learners. The quality 
of learning through the YouTube platform program(s) is a real problem itself. 
Most government policies lack clear stipulations about learning through 
YouTube platform or e-learning programs, in general. Policies lack standards 
for quantity, quality, quality control, development of e-resources, and 
e-content delivery.

RECOMMENDATION(S) AND CONCLUSSIONS

One of the Generation Z characteristics (Kamanetz 2020), shows 
that this generation prefers to learn by doing.  Thus, finally, thanks to the 
COVID-19, EFL Generation Z age students and their teachers really can 
practice learning through the YouTube platform. Understandably, many 
teachers are complacent and are set with traditional modes of teaching. But, 
on-line tools that are available allow teachers to choose the best tool and 
implement it to impart education to their students. 

Step-by-step guides, often, are prepared by academic institutions that 
can guide the teachers and students on how to access and use various learning 
methods through YouTube platform learning tools and how to implement 
curriculum dictated content via these technologies thereby reducing the 
digital illiteracy (Linde Vander and Weatherly 2017). Teachers can present the 
new and challenging material deemed by the curriculum in various formats -  
as a video, as an audio recording, and/or text. It is beneficial to the EFL 
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Generation Z age learners, that educators complement their lessons with live 
video chats, live virtual meetings and seek an immediate feedback and maintain  
a personal connection with the students’.

Teachers should not merely focus on the positive side of the learning 
thru the YouTube platform during the COVID-19 but should also take 
responsibility for developing and enhancing the quality of virtual courses 
delivered during the pandemics (Affouneh, Salha and Khlaif 2020).  It goes 
without saying, that the authorities must acknowledge and cover financial 
burdens associated with the costly rapid transition from face-to-face mode 
on-line modes. Not every teacher and not every student have access to all 
digital devices, fast internet, and Wi-Fi connectivity. Lack of proper digital 
tools, no internet access, or inadequate Wi-Fi connections can cause many 
EFL Generation Z age students to lose precious learning opportunities.  
To ensure educational equity, ideally, all the EFL Generation Z age students 
and their teachers should be provided, by the educational institutions, with 
uniform electronic devices and program software. 
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NAUCZANIE POKOLENIA Z:  
YOUTUBE JAKO GLOBALNA KLASA EFL DLA ŚWIATA 

PO Pandemii COVID-19

Streszczenie: W następstwie globalnego rozprzestrzeniania się pandemii 
COVID-19 (koronawirusa) będzie wzrastać znaczenie nauki online dla osób 
z pokolenia Z - uczących się języka angielskiego jako języka obcego (EFL), . 
Istnieje kilka kluczowych kwestii, które należy wziąć pod uwagę, opierając się 
na zajęciach online skierowanych do społeczności pokolenia Z. Jako doświ-
adczony prowadzący lekcje i językoznawca, proponuję 4 kluczowe kwestie, 
które nauczyciele powinni wziąć pod uwagę podczas tworzenia, wdrażania  
i wspierania nauki uczniów za pomocą platformy YouTube.

Słowa kluczowe: pokolenie Z, angielski jako język obcy (EFL), nauczanie  
i uczenie się przez YouTube
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Problems of contemporary 
educational policy in Poland

Abstract: The aim of the article is to identify the main elements of the pro-
blems of the contemporary school, as well as to create a model of the school 
of the future based on review literature, historical sources, and currently func-
tioning models. School today is facing many problems. Many schools are not 
fulfilling their main purpose which is to promote real, useful, and world-im-
proving knowledge. Human has a natural desire to deepen his knowledge and 
desire to learn about the world. What is more, it often happens nowadays that 
young people lose their desire to learn and get to know the world. In scientific 
debates very often, there is a subject of necessary changes in the education 
system. 

Keywords: educational policy, contemporary schooling, quality of education, 
school effectiveness

Introduction

Educational policy is an important part of social policy. The main 
goal of education policy is to level out people's educational differences  
at different stages of their development. An effectively conducted educational 
policy should not only provide equal educational opportunities for children 
and adolescents, but also select the most talented, creating conditions for the 
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development of abilities. Education is the process of transferring the cultural 
heritage (knowledge, skills, value systems) from one generation to the next 
through a specific social institution which is school. Education is critical to 
economic and human development. The right to education is regulated by 
international legal acts derived from fundamental human rights. In Poland, 
the basic legal regulations concerning the right to education, including equal 
educational opportunities, are contained in the constitution and in the  
Act on the Education System of September 7, 1991. The aim of the article 
is to highlight the main problems in the operation of educational policy in 
Poland and to indicate solutions that could be implemented.

Building 

One of the problems of modern education is the place where classes are 
held. School is compulsory and not voluntary, which is already a demotivating 
factor from a psychological point of view. It is worth noting the school 
building itself is often viewed negatively. Today's schools are very often 
locked, you can't leave them even during free time e.g., during breaks, there 
are cameras everywhere, monitoring etc. This atmosphere is not conducive to 
effective learning. Classes are held in closed rooms inside the school building. 
Students do not learn about the world through the experience of interacting 
with the real world. It is worth noting that in field activities, individuals learn 
several times faster and the knowledge stays for longer.

Additionally, students do not have access to basic goods of the highest 
quality. Sunlight is replaced by artificial light from lamps, the school food that 
is purchased for schools is often of the lowest quality. Also, worth mentioning 
is the lack of adequate air quality. First, classrooms are very rarely regularly 
ventilated. Lack of access to adequate oxygen contributes to a decrease in 
concentration, efficiency, and productivity. Secondly, very often schools 
are located on the main traffic arteries (i.e., at the most poisonous places). 
Schools are most often located in the center of towns. Children can rarely 
breathe clean, high-quality air. Thirdly, schools often lack basic working tools 
or everyday objects, so that the modern educational institution is unable to 
provide adequate opportunities and a workshop for scientific and didactic 
development. 
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Relation

The relation between the teacher and the students is inappropriate.  
The main task of the teacher should be to teach children how to discover the 
world. The current model of education refers to the Prussian model, which 
was created, among other things, to shape a society that uncritically follows 
the norms issued by those in power. It is very often the case that rules and 
dogma that have nothing to do with education overshadow the main purpose 
of attending school. In addition, students are less and less taught to think. 
Knowledge is conveyed through dry facts that are not sufficiently scientifically 
proven. 

It is also worth noting the configuration of the desks themselves, which is 
not appropriate. Usually, all the desks are facing the teacher. The ideal layout 
is a circular layout or a near-ideal horseshoe-shaped layout. Relationships 
between students are also not appropriate. The grading system contributes 
to competition. The lack of school subjects on learning to build relationships 
contributes to students' problems in building relationships. According  
to W. Okoń, the teacher in a traditional school is the dominant person in the 
educational process and uses mainly administration methods. The student 
adopts a passive attitude, he is only supposed to assimilate the content given 
by the teacher. Curriculums must be completed, and the textbook is an 
indispensable teaching aid that often overshadows children's abilities, needs, 
and interests. “In a traditional school, students are completely overshadowed 
by their teachers” (Okoń 1975, p. 15).

The scientific paradigm 

The content taught at school is treated as revealed truth. University 
traditions have their origins in medieval Europe, where the first Universities 
were established. Science was then closed to the exchange of ideas and 
experiences. The concepts that arose then were treated as true information 
about the world that did not need to be verified. Although much information 
is not scientifically proven, teachers pass it on as universally valid laws. Laws, 
e.g., Newton's law, are put on the same level as theories, e.g., the theory 
of evolution. This contributes to the impaired consciousness of children. 
Students should discuss the various theories created by the scientific world 
and thus arrive at the truth. The scientific world is not homogeneous. There 
are many theories and hypotheses in it. Children should discuss different 
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worldviews to grow and develop their knowledge of the world. Moreover,  
in Poland the misalignment of the higher education offer with the requirements 
of the labour market is quite visible. Dissatisfied employers and graduates 
prove that the need for changes at the level of legal regulations and broad 
cooperation between universities and the business environment is necessary 
(Wronowska 2017, p. 192).

Unintelligible language

The classical model of the state school was gradually transformed into the 
model of the local government school and the socialized school. Moreover, 
it is directly related to the assumption of certain financial, organizational, 
and programmatic responsibilities and powers from the state by alternative 
institutional forms in education. The Education System Act of September 7, 
1991, opened the possibility for broad development of non-state education 
- community, self-government and private, if only through the creation  
of a self-government educational system (Homplewicz 1997, p. 87). In ancient 
Greece, there was a rule that if someone conveyed information in a way that 
was incomprehensible then their title as a speaker was taken away. Nowadays  
a person who uses a language that is incomprehensible is considered intelligent. 
In many fields of knowledge there is the so-called scientific jargon, which  
is often not understood even by representatives of the field of study. It makes 
it difficult to understand the content and increases the time it takes to learn. 
In addition, incomprehensible language makes students lose their desire to 
learn and deepen their knowledge. The multiplication of learning unnecessary 
words, formulas, rules, theories, etc., which are often superfluous and useless 
in life also contributes to the loss of the main role of school. Students acquire 
mostly reproductive knowledge instead of finding the truth themselves and 
developing their own world view.

Lack of learning methods to acquire knowledge 
quickly and effectively 

In school, students acquire knowledge in many different subjects. 
However, they are never taught methods and techniques to acquire knowledge 
quickly.  With the development of psychology, pedagogy, psychology and 
anthropological sciences, many techniques have been discovered to facilitate 
learning. Unfortunately, in today's schools this type of classes is either missing 
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or limited to 2-3 hours per 3-year education cycle. The lack of subjects that 
facilitate effective absorption of information contributes to a large time 
investment in subsequent educational stages. It is worth noting that the 
average person reads about 150-200 words per minute. Students are taught 
new content at an average pace of, for example, 1 textbook chapter for about 
60-90 minutes (including homework). 

The use of equivalent teaching techniques would contribute  
to a significant reduction in time. Ł. Czapiewski and K. Janc point out that 
the most objective measure of the quality of education is the results obtained 
by learners. Due to the unified examination system, it is possible to diagnose 
the spatial differentiation of the effects of the educational process at the end 
of elementary school, lower secondary school, and upper secondary school, 
ending with the matriculation examination (Czapiewski & Janc 2012, p. 42).

Lack of field trip acitivities

It is repeatedly pointed out that modern school in its range of offered 
activities has an insufficient number of field activities. During field classes 
students can interact with the real world and deepen their knowledge by 
learning about the phenomena occurring in it. While learning about the 
world through observation, children develop a holistic perception of the 
world which is very important in adult life. Man learns most effectively and 
quickly through practice. The knowledge that is acquired through cognition 
stays for longer. In addition, many researchers point out that movement  
is very important for the developing young body. When playful techniques 
are implemented into the cognition of the world, the knowledge will become 
useful to the learner and his willingness to learn will increase.

School subjects

The current education system is based mostly on theoretical subjects. 
The practical knowledge that teachers impart to students is less and less.  
It is worth noting that subjects that shape practical skills do not properly 
fulfill their purpose. Technology, which once shaped people comprehensively 
in terms of manual work, has become a subject treated as an extra-curricular 
activity. A similar process has occurred in subjects such as art, art classes, and 
music. Physical education was no longer shaping the human body at all levels. 
It has become a subject that in most educational institutions is limited to 
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team games. At the same time, it is worth noting that with the development 
of civilization, students spent more and more hours and years being educated 
at school. At the same time, the number of years spent at work by people 
of working age was becoming larger and larger. School has now become the 
main place where knowledge about the world is formed. Young people spend 
1/3 of their daily time there. Together with homework, the time devoted 
to learning according to the current system amounts to more than 50% of 
leisure time for many young people. The school lacks subjects that would 
provide knowledge on dietetics, hygiene, learning to build relationships, 
entrepreneurship, dealing with official matters or practical technical skills. 

School of the future

The ideal school of the future will be a place where students learn 
scientific methods and acquire reliable scientific knowledge. Acquisition of 
knowledge will be preceded by learning techniques for its effective assimilation 
and memorization. The curriculum will be designed with content that  
is essential for proper living and functioning. Students will learn practical 
subjects that will guarantee the ability to solve problems encountered on their 
path. Relationships among students will be built on cooperation and respect.  
The school building will meet the highest standards of quality, architecture, 
and friendliness.

Focus on learning

In the school of the future, the focus will be on learning. A major 
component of instruction will be learning about the world through the 
method of observation. Students will make supportive use of reliable scientific 
literature through which they will acquire sound knowledge. Students will 
begin by learning subjects that are essential to life such as: nutrition, hygiene, 
economics, handicrafts, cooking, health, physical education, learning to build 
relationships, learning to live with family, and learning learning techniques. 
By learning basic life knowledge that is not taught in the school environment, 
the student will be fully prepared to live and function in the world after 
graduation. Currently taught subjects will be taught and transferred in an 
accessible and interesting way.
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Learning to absorb the knowledge

In the school of the future, at the beginning of their education, students 
will acquire knowledge and skills on how to learn quickly and effectively. 
The average person reads about 150-300 words per minute, a person from 
a scientific background 300-500 words. After about a year's course (1-2 
hours of practice per week), one can reach a reading rate of 1,000-2,000 
words per minute. Record holders read over 20,000 words per minute with 
a memorization rate of 60-70 percent of the text read. Learning methods 
also include memorization, association, and analysis techniques. On average, 
a person assimilates one chapter in 60-90 minutes including time spent on 
homework. By using methods of effective memorization, key words and 
analysis, this time can be reduced almost 2 times. Learning the most important 
information by creating a mind map, on the other hand, takes 5-10 minutes.

Building

The school will be a student-friendly place. It will be built with natural 
materials that have a positive impact on the health of children. One of 
these materials is wood. The building should be single-story and have many 
windows to provide children with adequate radiation and sunlight. The 
school should be built in a circular, oval, or semicircular plan. This will ensure 
natural airflow and free circulation of air. It is also worth noting that windows 
should be built with the latest ventilation systems. Ensuring that children get 
enough oxygen will increase their efficiency, awareness, and concentration. 
In the school of the future, children will have access to high quality water, 
juices, infusions, and decoctions. The quality of fluids consumed very high. 
They will provide children with the right number of vitamins, minerals, micro 
and macroelements. However, they will be deprived of elements harmful to 
humans in excess, such as: fluorine and chlorine. Each school will have a school 
garden, which will provide children and school staff with fruits, vegetables, 
and nuts of the highest quality, which will be eaten in the school canteen.

Relations 

Relations at the school of the future will be based on mutual respect and 
cooperation. The school will be devoid of a system of classes, subjects, and 
grades. Man by nature is a creature who seeks to know the world. Students 
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will deepen their knowledge for self-development. Cooperation among 
students will result in faster and more effective learning. The teacher will play 
an advisory role, assisting and shaping the proper direction of the children. 
However, he will not interfere with the free will of the children or the goals 
they have set. Today there has been the development of Maria Montessori 
and Waldorfska schools.

At the same time, it is worth noting that the Mikhail Shchetienin school 
was established in the Russian Federation. This was an experimental project 
of the Russian Academy of Sciences. The school is in Krasnodar Krai in the 
village of Tekos. The school building was built by students with the help of 
teachers. The school is surrounded by a large garden, where students deepen 
their knowledge. Students specialize in specific subjects and tutor each other. 
All relationships are based on positive values. Thanks to this, children support 
each other in their academic development, which contributes to building  
a conscious society. As E. Musiał emphasizes, it is extremely important 
to build a bridge between preschool and school, to establish first contacts 
between the teacher, children, and parents, to transform school environment 
so that children perceive it as open and friendly (Musiał 2017, p. 210). 

Scientific paradigm 

In the school of the future, students will discuss various theories and 
regularities to deepen their knowledge of the world, develop critical thinking 
and analytical skills. Students will learn information about the world. Then, 
through an exchange of ideas during the class, they will come to a common 
understanding of the principles and regularities that govern the world.  
The scientific paradigm will be based on reliable information and evidence. 
Knowledge that is of questionable origin will not be taught in school. 
Information that is not researched by the scientific world will be included 
in the school discussion to direct the younger generation to study this 
information scientifically at higher stages of education. This will contribute 
to scientific development and social development.

Language of the Future School

The language in the school of the future will be simple, but not simplistic. 
Students will use textbooks in which the information is written in a way that 
is student-friendly and easy to digest. The content taught in the program will 
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be properly selected so that children are not overloaded with unnecessary 
information. Jargonic language will be replaced by simple language.  
The books will present world facts using parable language that enables effective 
learning and memorization. The simple language of the message will translate 
into a willingness to explore written texts. Students will be motivated to learn 
because comprehension of information read in school textbooks will increase 
significantly. In the school sphere, regular classes and competitions will be 
held on the methods of diction, information transfer and language.

Field trip classes

Schools of the future will place a very strong emphasis on outdoor 
activities. Schools will have a school garden where food will be grown for 
use in the school cafeteria. Children will learn practical subjects on school 
grounds. Technology classes will be held outdoors. In addition, students 
will learn farming methods and proper management. The teacher together 
with the students will very often go outside the school premises. The main 
method used in the school of the future will be a method based on field 
observations. Students will gain real world knowledge through exposure to 
the real world. In addition, in-depth observation of all components in the 
world will contribute to the knowledge of holistic world cognition. During 
the field activities, students will make scientific investigations and analyses 
with the help of the teacher. In geography lessons, students can, among other 
things: dig a soil outcrop, make observations in the meteorological garden.  
In a biology lesson, students can use a microscope to observe small animals 
and large animal species by observation. In a chemistry lesson, the teacher can 
go out with the students to the store to teach the children to look at the labels 
on store products and provide information about the compounds in them. 
During physics, students can do experiments to investigate the energy force 
of a nearby river. During math, students can determine the area of a nearby 
pool building using an estimation method. In Polish, they could write a poem 
describing their experiences and impressions of the field trip.

A. Kwatera emphasizes that the traditional school should respond to the 
need for thorough knowledge previously accumulated by humanity and its 
task is to ensure that its alumni function optimally in the world. Education 
there is based primarily on the acquisition of structured information 
in classically (i.e., according to academic disciplines) arranged subjects, 
with the help of a teacher who maintains strict discipline during lessons.  
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The teacher determines the ways in which students are active, using a system 
of rewards and punishments, and incorporating elements of competition and 
rivalry to motivate students to learn (Kwatera 2015, p. 200). 

School subjects

The subjects in the school of the future will be adapted to the real world. 
Above all, the boundaries between them will be blurred so that the student 
will be free to use the knowledge contained in them. There are no borders in 
the world. All the divisions we observe are the result of artificial classification.  
The grouping that humans do very often has negative consequences.  
The current division of subjects with strictly defined programs contributes 
to the division of knowledge into unrelated segments. At the same time, 
there are no subjects that bind school knowledge together by treating  
it holistically and indivisibly. The curriculum contains many elements that 
are: outdated, impractical, and redundant. In the school of the future, the 
lack of a rigid division into subjects will increase awareness of the connections 
between knowledge in different sectors and will have a positive impact on 
its practicality. In the school of the future, the curriculum will also include 
subjects such as: dietetics, cooking, homemaking, hygiene, financial literacy, 
learning how to build relationships, and handling official matters. Currently, 
a person spends 12 years of their life in the school system. Including nursery, 
kindergarten, and preschool, this is 18 years and including higher education 
it is 23 years. All these institutions are supposed to impart knowledge to the 
young person that will prepare them for the so-called proper life. However, 
the lack of practical school subjects contributes to problems in basic aspects 
in adult life. Man learns for 30% of his life, when he finishes his education, 
however, it turns out that he has no basic knowledge of the fundamental skills 
necessary to achieve success. The presence in the future school curriculum of 
subjects that will impart knowledge on basic aspects of life will contribute 
to the proper functioning in society of the school leavers. Thanks to the 
presence of a subject on health, a person will know how to apply appropriate 
prophylactic health care. Effective dietetics education imparted at the school 
level will contribute to an increase in knowledge regarding food. As a result, 
there will be a decrease in civilization diseases and an increase in human 
productivity. 

Education on cooking and household chores will contribute to the 
acquisition of practical skills for basic chores done at home, which are slowly 
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disappearing these days. The subject of financial literacy will contribute to the 
increase of people's wages while avoiding inflation. People will acquire sound 
financial knowledge through it which will increase the economic awareness 
of the society. A person after leaving school also lacks the knowledge of 
dealing with official matters. Learning how to fill pitas, write resumes, handle 
postal and institutional matters should be compulsory in the school system. 
Moreover, the subject that we start our education with should be the one 
that teaches us fast learning and memorizing methods. As I. Białecki notes, 
school can reproduce and co-create the process of marginalization and 
exclusion of the most disadvantaged categories (segments) of society from 
full participation in social life. It can also limit this process of marginalization.  
It is difficult at this point to provide detailed guidelines for educational policy. 
To reduce marginalisation, it would seem advisable to prevent an increase  
in differences in educational levels between schools and fields of study (where 
possible) (Białecki 1998, p. 37).

Summary

The contemporary educational system requires a thorough reform and 
many fundamental changes. In this article we used interdisciplinary literature 
based on which we identified the main problems of education. Then, the 
model of an ideal school was created, which we modelled on the currently 
functioning models, which were improved by us and expanded with elements 
of our own concepts and ideas contributing to raising the level and quality of 
education. We believe that the introduction of the solutions proposed by us 
would significantly contribute to the increase of the level of the educational 
offer in education. 
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Problemy współczesnej  
polityki edukacyjnej w Polsce

Streszczenie: Celem artykułu jest identyfikacja głównych problemów 
współczesnej szkoły, a także stworzenie modelu szkoły przyszłości, 
w oparciu o literaturę przeglądową, źródła historyczne oraz obecnie 
funkcjonujące modele. Szkoła boryka się dziś z wieloma problemami. 
Wiele szkół nie realizuje swojego głównego celu, jakim jest promowa-
nie prawdziwej, użytecznej i poprawiającej świat wiedzy. Człowiek ma 
naturalną chęć pogłębiania swojej wiedzy i chęć poznawania świata. 
Co więcej, w dzisiejszych czasach często zdarza się, że młodzi ludzie 
tracą tę chęć. W debatach naukowych nierzadko pojawia się temat ko-
niecznych zmian w systemie edukacji.

Słowa kluczowe: polityka edukacyjna, współczesne szkolnictwo, ja-
kość edukacji, efektywność szkoły




