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OD REDAKCJI
Jacek Cheda
Oddajemy kolejny, trzydziesty pierwszy numer Karpackiego Przeglądu Naukowego
3(31)/2019. Numer ten poświęcony jest bezpieczeństwu. Zaprezentowane w nim artykuły dotyczą bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa socjalnego i społecznego cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa w ruchu lotniczym oraz bezpieczeństwa
i porządku publicznego. W części pierwszej prezentowane są rozprawy naukowe.
Numer otwiera artykuł Roberta Krzemienia pt. „Polski” gaz łupkowy – czy koniec
marzeń o energetycznej niezależności? Celem artykułu jest przedstawienie procesu
upadku koncepcji wykorzystania gazu łupkowego jako nośnika energii pierwotnej,
który miał zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski – zgodnie z niedawnymi
jeszcze szacunkami. Poruszono przy tym aspekty geologiczne i polityczne, wskazując na brak istotnego znaczenia regulacji prawno-ekonomicznych (podatkowych).
Artykuł Rafała Adamczewskiego pt. Bezpieczeństwo socjalne w rodzinnych formach
pieczy zastępczej dotyczy rodzicielstwa zastępczego. Autor odniósł się do przypadków
wykorzystywania i krzywdzenia dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach
dziecka. Scharakteryzował zjawisko dorabiania się przez rodziców zastępczych na
krzywdzie dzieci. Opracowanie jest próbą przybliżenia tych zjawisk szczególnie teraz,
gdy rodzicielstwo zastępcze przez szereg lat obrosło wieloma mitami, które szkodzą
nie tylko zastępczym rodzicom, ale przede wszystkim pozostającym pod ich opieką
dzieciom. Bezpieczeństwu dzieci poświęcony jest także kolejny artykuł autorstwa
Jolanty Alagierskiej pt. By dziecko czuło się bezpieczne. W artykule zwrócono uwagę
na ważne momenty w życiu dziecka, w których zapewnienie bezpieczeństwa jest
bardzo ważne. W przypadku najmłodszych dzieci, ze względu na brak doświadczenia oraz bezradność wobec zaistniałych problemów, działania, które podejmują
rodzice, opiekunowie, nauczyciele służą wyeliminowaniu sytuacji zagrażających ich
życiu i zdrowiu. Poruszono zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
w domu, przedszkolu, szkole, podczas uczestnictwa w ruchu drogowym, korzystania z Internetu, a w szczególności w kontaktach z osobami obcymi. Wskazano
również na istotną rolę, jaką odgrywa zdrowie psychiczne u dzieci. W kolejnym
artykule autorstwa Renaty Gliwy pt. Choroby otępienne – zagrożenie XXI wieku.
7

NR 3 (31)/2019

Wyzwanie dla opieki logopedycznej zwrócono uwagę na postępujący proces starzenia
się społeczeństwa i jego konsekwencję – wzrost ilości chorób typowych dla wieku
starczego, w tym otępień o różnej patogenezie. Autorka zwróciła uwagę na wątpliwości definicyjne i diagnostyczne otępienia. Powiązała zagadnienie „jakości życia”
z indywidualnymi i społecznymi konsekwencjami demencji. Określiła rolę diagnozy
i terapii logopedycznej w kontekście funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów
geriatrycznych. Autorkami kolejnego artykułu pt. Współczesny wymiar prostytucji
–czynniki psychospołeczne i prawne są: Dorota Janułajtys i Marta Lenart. Artykuł
zawiera analizę bardzo ciekawych badań przeprowadzonych przez M. Lenart pod
opieką merytoryczną D. Janułajtys, dotyczących opinii o współczesnej prostytucji.
Analiza oficjalnych danych policyjnych (KGP) powiązanych z przestępczością oraz
relacje dotyczące przyczyn i skutków prostytuowania się, dają interesujące poznawczo
wyniki, których kontynuowanie jest istotne ze względu na współczesną młodzież.
Artykuł zawiera opis społecznego i indywidualnego wymiaru zachowań seksualnych,
badania oraz ciekawe wnioski. Jacek Cheda, w artykule pt. Cyberbezpieczeństwo
w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim dokonał analizy prawnych podstaw
zapewnienia cyberbezpieczeństwa w naszym kraju, w oparciu o przepisy polskiego
praw i prawa UE. Scharakteryzował podstawowe pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa tj. cyberpezpieczeństwo, cyberprzestrzeń, informacja, cyberwojna, cyberinwigilacja, cyberprzestępstwo). Omówił poszczególne akty prawa UE i prawa polskiego,
które stanowią podstawę do stworzenia, organizacji i funkcjonowania krajowego
systemu cyberbezpieczeństwa, dookreślają katalog zadań i obowiązków podmiotów
wchodzących w skład tego systemu, przesądzają o sposobie sprawowania nadzoru
i kontroli w obrębie systemu oraz doprecyzowują ramy prawne tworzenia i realizację
Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. W artykule autorstwa Roberta Zawadzkiego pt.
Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym scharakteryzowano pojęcie bezpieczeństwa
w lotnictwie cywilnym, prawno-organizacyjne i techniczne aspekty funkcjonowania
lotnictwa cywilnego. Analizie poddane zostały także przykłady katastrof lotniczych,
które wpłynęły na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym dotyczy także artykuł Piotra Solarza pt. Podnoszenie
standardów w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie. Wybrane
przykłady i wnioski. W artykule omówiono pozytywne i negatywne doświadczenia
związane z funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego. Z jednej strony przedstawiono
błędy i zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, z drugiej zaś
8
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wskazano na pozytywne doświadczenia, które wpływają na jego poprawę, w szczególności te związane z podnoszeniem standardów oraz zagrożeniami bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie. Arkadiusz Leszczyński w artykule pt. Rola
policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego przybliżył rolę policji
w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. W opracowaniu przybliżono istotę bezpieczeństwa i porządku publicznego, jego miejsce w bezpieczeństwie
wewnętrznym. Omówiono istotę, pojęcie, genezę i rys historyczny policji oraz jej
aktualną organizację i zadania. Damian Stępień to autor artykułu pt. Administrowanie
bronią palną na przestrzeni wieków. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie
problematyki dostępu do broni palnej na przestrzeni wieków na ziemiach polskich.
Zmiany w przepisach, które nastąpiły na przełomie lat, umożliwiły wypracowanie
wielu rozwiązań w polityce dostępu do broni palnej, stosowanej obecnie. Problem
broni palnej obejmował bowiem społeczeństwo od zarania dziejów, czego wyrazem
są scharakteryzowane przez Autora okresy w historii ziem polskich oraz pierwsze
wzmianki o broni palnej w Europie. Problem jest o tyle ciekawy, gdyż budzi zainteresowanie w sytuacji poważnego niebezpieczeństwa oraz polityce bezpieczeństwa kraju.
To z kolei pozwala zobrazować, jak duże zmiany zaszły w tej kwestii przez setki lat.
W części drugiej prezentowane są recenzje monografii. Pierwsza z nich to recenzja
książki: Marek Leszczyński, Agata Gumieniak, Grzegorz Gozdór, Bezpieczeństwo
w wymiarze krajowym. Wybrane obszary, Diffin, Warszawa 2018, ss. 147, przygotowana przez Jacka Chedę. Druga to recenzja książki: Stefan Kałuski, Blizny historii.
Geografia granic politycznych współczesnego świata, Wydawnictwo Dialog, Warszawa
2017, ss. 302, napisana przez Piotra Solarza.
Zebrane i prezentowane w tym numerze „Karpackiego Przeglądu Naukowego”
teksty poświęcone zostały różnym rodzajom bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że
zarówno rozprawy naukowe, jak i recenzje publikacji, podejmują tematy ważne ze
społecznego punktu widzenia, tym samym spotkają się z zainteresowaniem czytelników, skłonią do refleksji i podjęcia dyskusji naukowej.
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„Polski” gaz łupkowy – czy koniec marzeń
o energetycznej niezależności?
Robert Krzemień1

Wstęp
Istnieją co najmniej dwa powody, dla których należałoby spodziewać się wzrostu
znaczenia gazu ziemnego, jako surowca energetycznego. Polityka zmierzająca do
redukcji emisji gazów cieplarnianych (w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego
UE) de facto promuje wykorzystanie gazu ziemnego, kosztem charakteryzującego
się znacznie większą emisyjnością węgla. W obliczu wyczerpywania się zasobów
paliw kopalnych, ale także nasilających się zmian klimatu, coraz wyraźniejszą staje
się konieczność transformacji gospodarki na świecie, ku gospodarce niskoemisyjnej.
Zmiany te powinny polegać m.in. na zastępowaniu wysokoemisyjnych paliw stałych
ich niskoemisyjnymi zamiennikami.
Dziś coraz bardziej widocznym staje się koniec pewnej epoki w energetyce, epoki
stabilnego i niemal nieograniczonego dostępu do nieodnawialnych przecież zasobów
surowcowych, w tym energetycznych. O ile bowiem węgla, ropy naftowej i gazu
ziemnego – technicznie rzecz całą ujmując – jest pod ziemią jeszcze dużo, to jednak
łatwo dostępne złoża konwencjonalne są już bardzo mocno przetrzebione i powoli
się wyczerpują. Wyczerpywania się surowców energetycznych doświadczamy także
w Polsce, nie tylko w naszych, w istocie schyłkowych, złożach ropy naftowej, ale też
gazu ziemnego, jak również węgla, który na Górnym Śląsku ma za sobą wprawdzie
wielką przeszłość, ale wielkiej przyszłości przed sobą zapewne już nie ma. Sięgamy
zatem po coraz trudniejsze do wydobycia zasoby, których eksploatacja jest coraz
kosztowniejsza, nie tylko finansowo – bo niesie za sobą też koszty środowiskowe
i społeczne. W poszukiwaniu łatwo dostępnego gazu ziemnego sięgamy w głębiny
oceaniczne i do niedostępnej dotychczas Arktyki, a także po złoża ukryte w skałach
łupkowych, a wszystko to w imię zysków wielkich międzynarodowych korporacji
i konserwowania ekonomicznego status quo. „Rewolucja łupkowa” daje zatem pewne złudzenie, że da się eksploatację zasobów ziemi, jej zasobów nieodnawialnych,
przeciągać niemal w nieskończoność.
1. Dr Robert Krzemień, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
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„Polski” gaz łupkowy – czy koniec marzeń o energetycznej niezależności?

Nadzieje na „polski gaz łupkowy” rozbudzono jeszcze w czasie, gdy nie było jakichkolwiek informacji o zasobach tego surowca w naszym kraju. Amerykańscy specjaliści, choć – z perspektywy czasu – pojęcie „specjalistów” w tym wypadku mocno
się zdewaluowało, prognozowali, iż Polska posiada największe złoża gazu łupkowego
w Europie i jedne z największych na świecie. Przyjmując te informacje niejako a’priori
za prawdziwe, wskazywano, że zasoby gazu łupkowego zaspokoiłyby potrzeby Polaków
na najbliższe co najmniej stulecie, uniezależniając nasz kraj od dostaw zewnętrznych.
Już pierwsze, absolutnie nierzetelne prognozy, związane z rozmiarami zasobów gazu
łupkowego, miały stawać się podstawą natychmiastowej renegocjacji, a nawet zerwania, kontraktu gazowego, zawartego przez PGNiG S.A. z Gazpromem. Wszak Stany
Zjednoczone dzięki wydobyciu gazu i ropy z łupków, są dziś w stanie wpływać na
światowe ceny tego surowca. Tamtejsza „rewolucja łupkowa” stanowi przecież efekt
ogromnego postępu technologicznego, dzięki któremu eksploatacja wcześniej niezagospodarowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, stała się ekonomicznie opłacalna.
Polskie łupki miały być zaś równie atrakcyjne, jak amerykańskie.
Swoista „gorączka gazu łupkowego” dotarła do Polski pod koniec I dekady XXI w.,
gdy eksperci, a także rozliczni „eksperci”, nie tylko z dziedziny energetyki, geologii
i górnictwa, ale też zupełnie z nimi niezwiązani, rozpoczęli ożywioną dyskusję na temat
zasobów gazu łupkowego na terenie naszego kraju oraz możliwości i ekonomicznych
uwarunkowań jego wydobycia. Do dyskusji aktywnie włączyli się również, może nawet
z większym zaangażowaniem, politycy oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych
– ci ostatni wskazując na ewentualne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zanim
jednak określono, jak duże są złoża tego surowca, zanim rozpoczęły się – mniej czy
bardziej zasadne – debaty nad sposobem czy w ogóle słusznością wydobycia gazu łupkowego w Polsce, pojawiły się głosy o rychłej niezależności energetycznej, niebiorące
pod uwagę jakichkolwiek realiów, bo cóż znaczą fakty, gdy decyduje „wola polityczna”.
Amerykański łupkowy sukces zainspirował poszukiwania niekonwencjonalnych
złóż gazu ziemnego w innych państwach, w tym również w Europie, a Polska stała się
jednym z najbardziej aktywnych rejonów poszukiwania tego typu złóż na Starym Kontynencie. Szacowano zatem, że polski gaz łupkowy przyciągnie do nas największych
światowych potentatów. Po niespełna dekadzie o polskim łupkach zrobiło się jednak
cicho. Zasadnym jest oczywiście w tej sytuacji postawienie pytania, czy najważniejsze
jest kierowanie się opłacalnością ekonomiczną, czy raczej kwestiami politycznymi,
uzasadnianymi jakoby bezpieczeństwem energetycznym, choć z realnym bezpie14
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czeństwem energetycznym niemającymi wiele wspólnego. Warto tym samym zadać
również pytanie o to, dlaczego „rewolucja łupkowa” stała się tak głośna, a jednocześnie zakończyła się tak spektakularnym fiaskiem i o to, co się stało z polskim gazem
łupkowym, który miał nam zapewnić energetyczną niezależność? Niniejszy artykuł
wprawdzie nie udziela prostej odpowiedzi (bo wymagałoby to znacznie szerszego,
interdyscyplinarnego podejścia i szczegółowej analizy wszelkich uwarunkowań prawno-instytucjonalnych oraz technicznych i ekonomicznych), ale jest próbą przedstawienia spadku potencjalnego znaczenia gazu łupkowego, jako źródła energii w Polsce.

Łupki i gaz łupkowy
Gaz ziemny jest najczystszym, a więc najbardziej ekologicznym źródłem energii spośród wszystkich paliw kopalnych2. Cechuje go niska emisja gazów cieplarnianych,
a także brak niebezpiecznych odpadów3. Gaz jako paliwo ma wiele niezaprzeczalnych zalet, w tym dużo czystsze spalanie w porównaniu z węglem czy ropą naftową
i produktami ropopochodnymi. W energetyce cieplnej jednostki gazowe są wydajne
i stosunkowo tanie, a ich eksploatacja względnie łatwa i – co niezmiernie ważne –
można je uruchomić w bardzo krótkim czasie. Wszystko to powoduje, że bloki gazowe
w energetyce mają wielu zwolenników4. Złoża gazu niekonwencjonalnego, to złoża
takiego samego gazu ziemnego, który zalega w złożach konwencjonalnych, a wiec
będącego mieszaniną metanu i azotu, a niekiedy również – w niewielkich ilościach –
etanu, propanu i butanu. Różnica pomiędzy tymi złożami polega jedynie na tym, że
złoża konwencjonalne są nagromadzeniami gazu w skałach porowatych, przykrytych
warstwą skał nieprzepuszczalnych, zaś złoża niekonwencjonalne występują w skałach
nieprzepuszczalnych. Wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych wymaga zatem
odwiercenia otworów poziomych i wytworzenia szczelin w skale, aby gaz mógł się
z niej wydostać i popłynąć do otworu wiertniczego5.
2.	Poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków w Polsce, https://www.swiatnauki.pl/8,1196.html, pobrano
02.06.2019 r.
3.	Czym jest gaz z łupków, http://www.lupkipolskie.pl/strefa-wiedzy/gaz-z-lupkow/czym-jest-gaz
-z-lupkow, pobrano 11.02.2019 r.
4.	D. Malinowski, Czy w europejskiej energetyce nadszedł czas na gaz?, http://gazownictwo.wnp.pl/
gaz_lupkowy/czy-w-europejskiej-energetyce-nadszedl-czas-na-gaz,207479_1_0_0.html, pobrano
22.11.2018 r.
5.	Co kryje się pod terminem niekonwencjonalne złoża gazu? https://www.pgi.gov.pl/gaz-lupkowy/4059-termin-niekonwencjonalne-zloza-gazu.html, pobrano 04.03.2019 r.

15

„Polski” gaz łupkowy – czy koniec marzeń o energetycznej niezależności?

Same łupki są w geologii doskonale znane – to skonsolidowane iłowice i mułowice, czyli jedne z najbardziej popularnych w przyrodzie skał, występujące na całej
kuli ziemskiej. Przez naturalną tendencję do pękania (czyli łupliwości) tych skał
wzdłuż równoległych powierzchni, skała taka została nazwana „łupkiem”. Powstają
one z bardzo drobnego osadu, głównie morskiego, ale również rzecznego, składającego ze szczątków organicznych żyjątek, które w tych zbiornikach egzystują. Szczątki organiczne, będąc coraz głębiej pogrzebane w ziemi, wraz z kolejnymi osadami
zasypywane na dnie, znajdują się coraz głębiej, tworząc skały. Szczątki organiczne,
uwięzione w skale, rozpadając się pod wpływem wysokiej temperatury, tworzą gaz
ziemny, który nie może się z tej skały uwolnić i zostaje w niej uwięziony. Dopiero
odpowiednia technologia powoduje, że można ją wydobyć na powierzchnię.
Gaz łupkowy, należący do „gazów niekonwencjonalnych”, jest w istocie pod względem chemicznym taką samą substancją jak gaz ziemny, pochodzący ze złóż konwencjonalnych. Różni się od „normalnego” gazu ziemnego jedynie formą występowania
w skałach i sposobem produkcji (wydobycia)6. Wszystkie zasoby gazu, zlokalizowane
w łupkach, są określane jako „niekonwencjonalne”, choć sam termin „niekonwencjonalne” jest nader szeroki i zawiera w sobie więcej kategorii zasobów, innych niż
zasoby gazu z łupków7. Postęp technologii wydobycia i obniżenie jej kosztów dały
możliwość sięgnięcia po nowe, pomijane do tej pory zasoby gazu ziemnego: gaz ściśnięty (tight gas), gaz z łupków lub gaz łupkowy (shale gas) oraz metan z pokładów
węgla (coal bed methane)8. Czasem zalicza się do nich także gaz z dużych głębokości (deep gas) ihydraty gazowe9. Gaz łupkowy to jeden z trzech rodzajów gazu ze
złóż niekonwencjonalnych, uzyskiwany z położonych głęboko pod ziemią łupków
osadowych, czyli skał cechujących się niską przepuszczalnością – dlatego wymaga
bardziej złożonych i zaawansowanych technicznie metod wydobycia10. Gaz łupkowy
występuje w czarnych łupkach, bogatych w materię organiczną (skały drobnoziarniste,
ilasto-mułowcowe, które przed 460-420 milionami lat osadziły się na dnie morza.
6. Gaz łupkowy, http://gazlupkowy.pl/gaz-lupkowy/, pobrano.15.11.2018 r.
7.	R. F. Aguilera, M. Radetzki, Rewolucja łupkowa: światowe rynki gazu i ropy naftowej w warunkach
transformacji, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management” 2015,
vol. 31, iss. 1, s. 6.
8. Czym jest…, pobrano 11.02.2019 r.
9.	P. Janusz, M. Kaliski, A. Szurlej, Rewolucja łupkowa a zmiany na rynku gazu skroplonego, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management”2015, vol. 31, iss. 3, s. 6.
10. Czym jest…, pobrano 11.02.2019 r.
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Gaz zamknięty jest uwięziony w izolowanych porach skalnych, np. w piaskowcach
lub w skałach węglanowych, o bardzo niskiej przepuszczalności. Metan pokładów
węgla występuje w postaci cząsteczek gazu zaabsorbowanych przez węgiel. Gdy pod
wpływem eksploatacji górniczej obniża się ciśnienie w górotworze, wówczas metan
uwalnia się do wyrobisk górniczych, powodując zagrożenie wybuchem11.
Z geologicznego punktu widzenia zasoby gazu niekonwencjonalnego nie zawsze są
w pełni jednoznacznie zdefiniowane, przez co poszczególne terminy mogą częściowo
nakładać się na siebie. Wszystkie jednak wskazują na niską przepuszczalność skały
macierzystej, w której uwięziony jest gaz, co do niedawna jeszcze skutkowało niewystarczającymi, z ekonomicznego punktu widzenia, przepływami z pionowych wierceń,
powszechnie stosowanych przy eksploatacji tradycyjnych złóż gazu12. Takie złoża były
więc znane przemysłowi naftowemu przez długie lata, ale – z powodu braku odpowiedniej technologii – nie były wykorzystywane. Dopiero obecna technika umożliwia
eksploatację gazu łupkowego oraz zapewnia ekonomiczną opłacalność tego procesu13.

Technologia wydobycia gazu niekonwencjonalnego
Gaz ziemny można pozyskiwać ze złóż metodami konwencjonalnymi (jest to wówczas
gaz konwencjonalny) i niekonwencjonalnymi (najczęściej jest to gaz łupkowy). Zasadnicza różnica wynika z pochodzenia gazu (przepuszczalności skały macierzystej)
i sposobu jego poszukiwania oraz wydobycia14. Strategia poszukiwania gazu z łupków
posiada swoją wyraźną specyfikę i wymaga integracji różnych dziedzin wiedzy oraz
praktyki przemysłu naftowego. Początkiem procesu poszukiwania złóż gazu są prace
sejsmiczne, polegające na wysłaniu w głąb ziemi fal sejsmicznych generowanych za pomocą zestawu specjalnych maszyn samobieżnych zwanych wibratorami. Wykonanie
badań geofizycznych w danym miejscu odbywa się na podstawie uzyskanej koncesji
na poszukiwanie i rozpoznanie węglowodorów i nie jest jednoznaczne z przyszłym
wydobyciem gazu z łupków. Dopiero bowiem po udokumentowaniu przeprowadzonych prac i potwierdzeniu występowania gazu na skalę przemysłową, właściciel
koncesji na poszukiwanie ma pierwszeństwo do uzyskania koncesji wydobywczej15.
11. Co kryje się…, pobrano 04.03.2019 r.
12. R. F. Aguilera, M. Radetzki, Rewolucja…, s. 6.
13. Gaz łupkowy…, pobrano 15.11.2018 r.
14.	A. Tokarz, D. Burchart-Korol, D. Nowak, Wybrane aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne
produkcji gazu łupkowego – przegląd literatury, „Przegląd Górniczy” 2014, nr 10, s. 137.
15.	Poszukiwanie, http://www.lupkipolskie.pl/strefa-wiedzy/gaz-z-lupkow/poszukiwanie, pobrano
11.03.2019 r.
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Łupków, z racji niewielkiej przepuszczalności, niewystarczającej do zapewnienia
przepływu gazu do tradycyjnego odwiertu, przez długi czas nie wykorzystywano jako
źródła gazu; gaz łupkowy produkowany był jedynie z tych łupków, z których ulatniał
się naturalnymi szczelinami16. Eksploatacja złóż zlokalizowanych w łupkach stała się
ekonomicznie opłacalna dopiero wraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii,
obejmujących wiercenia pionowe i poziome oraz szczelinowanie hydrauliczne, co
pozwalało na uwolnienie węglowodorów ze znacznie większego obszaru, niż było to
możliwe w wypadku tradycyjnego wiercenia pionowego17. Dotąd jednak wykorzystanie tej technologii opanowało zaledwie kilka koncernów na świecie. Do wydobycia
gazu ze złoża konwencjonalnego wystarczy – w pewnym uproszczeniu – dokonać
wiercenia pionowego na określoną głębokość18. Gaz łupkowy, który występuje w skałach o bardzo małej przepuszczalności, wydobyć jest znacznie trudniej; nie wystarczy
tylko dowiercić się do pokładów gazonośnych, lecz trzeba jeszcze uruchomić przepływ gazu19. Pozyskiwanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, ze skały o niskiej
przepuszczalności, a taką skałę stanowią łupki, wymaga zmian kierunku wiercenia
(czyli prowadzenia wiercenia krzywionego oraz poziomego)20 i następnie jej perforacji (zabiegów polegających na szczelinowaniu skał)21, by gaz mógł się wydostawać. Samo szczelinowanie hydrauliczne (ang. hydraulic fracturing), oznacza proces
stymulacji przepływu gazu w skale zbiornikowej, a więc zabieg stosowany czasem
również w wydobyciu węglowodorów ze złóż konwencjonalnych; w wypadku złóż
niekonwencjonalnych, ze względu na efektywność, przeprowadzany jest obecnie w poziomych odcinkach odwiertów. Polega ono na sekwencyjnym zatłaczaniu dużej ilości
płynów szczelinujących do pokładów łupków gazonośnych pod wysokim ciśnieniem.
Wytworzone w efekcie tych działań szczeliny nie zamykają się, dzięki zastosowaniu
materiału podsadzkowego, co umożliwia wyzwolenie gazu i jego przepływ do otworu.
Przepływ gazu, uruchomiony przez zabiegi szczelinowania hydraulicznego, powodujące zwiększenie przepuszczalności skały zbiornikowej, jest możliwy jedynie w zasięgu
16.	Technologia wydobycia, http://gazlupkowy.pl/gaz-lupkowy/technologia-wydobycia/, pobrano
23.04.2019 r.
17. R. F. Aguilera, M. Radetzki, Rewolucja…, s. 7.
18. Gaz łupkowy…, pobrano 15.11.2018 r.
19. Technologia wydobycia…, pobrano 23.04.2019 r.
20. P. Janusz, M. Kaliski, A. Szurlej, Rewolucja…, s. 6.
21. Gaz łupkowy…, pobrano 15.11.2018 r.
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oddziaływania tych zabiegów – czyli w strefie do kilkudziesięciu metrów od odwiertu.
Efektywne wykorzystanie złoża wymaga więc stosunkowo gęstej siatki odwiertów22.

Początki wydobycia i łupkowy sukces USA
Obszary, na których występują łupki i złoża gazu łupkowego w Ameryce Północnej,
pokrywają tereny większości stanów USA, lecz przez dziesiątki lat amerykańskie
koncerny nie miały odpowiednich technologii do przemysłowej eksploatacji gazu
z łupków23. Pierwsze próby eksploatacji gazu łupkowego podejmowano już w XIX
w.; pierwszego odwiertu dokonano w 1821 r., w miejscowości Fredonia w zachodniej
części Stanu Nowy Jork, ale produkcja bardzo niewielkich ilości była jedynie przypadkowa. Przewiercając łupki, otrzymywano przypływy gazu i z nich korzystano, lecz
udział takiego gazu w ogólnej produkcji był znikomy24. Prymitywna wówczas technologia, oparta wyłącznie na pionowych odwiertach, oznaczała, iż surowiec dało się
pozyskiwać jedynie ze źródeł usytuowanych kilka metrów pod powierzchnią ziemi25.
Powodowało to wysokie koszty eksploatacji gazu łupkowego, co z kolei wpływało na
niewielką opłacalność jego wydobycia. Z powodu braku odpowiedniej technologii,
zapewniającej ciągły przepływ gazu do odwiertu, nie udało się więc wykorzystać tego
źródła energii26. Mimo tego, iż gaz z łupków wydobywano od ponad wieku w Zagłębiu
Appalachów oraz w Zagłębiu Illinois w Stanach Zjednoczonych, to jednak szyby te
miały poślednie znaczenie gospodarcze.
Gaz łupkowy był zatem znany od dawna, lecz panowało powszechne przekonanie,
także wśród dużych koncernów naftowych, że kosztowny proces wydobywczy nie
pozwoli na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego, w związku z czym nie starano się
szukać nowych rozwiązań technologicznych w tej gałęzi przemysłu naftowego27.
Dopiero w 1997 r., dzięki zastosowaniu tzw. szczelinowania hydraulicznego oraz
22. Technologia wydobycia…, pobrano 23.04.2019 r.
23.	Gaz z łupków na świecie, http://www.lupkipolskie.pl/strefa-wiedzy/gaz-z-lupkow-na-swiecie,
pobrano 25.03.2019 r.
24.	Od kiedy gaz z łupków jest znany i wykorzystywany?, http://lupki.mos.gov.pl/gaz-z-lupkow/informacje-podstawowe, pobrano 14.03.2019.
25.	A. Pach-Gurgul, Perspektywy wykorzystania gazu łupkowego w energetyce Unii Europejskiej, „Prace
Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2013, nr 21, s. 64.
26.	Wydobycie i eksploatacja gazu łupkowego w Polsce, http://www.lupkipolskie.pl/strefa-wiedzy/
gaz-z-lupkow/wydobycie-i-eksploatacja, pobrano 22.02.2019 r.
27. Gaz łupkowy…, pobrano 15.11.2018 r.
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nowej technologii poziomych odwiertów, wykonano pierwszą nowoczesną instalację,
którą uznano za dochodową, ale jeszcze w 2000 r. gaz łupkowy stanowił zaledwie 1%
amerykańskiego wydobycia gazu ziemnego28. Sytuację tę wykorzystały mało znane
korporacje naftowe, które nie mały szansy przebić się na rynku zdominowanym
przez gigantów branży naftowej. Za osobę najbardziej zasłużoną dla rozwoju wydobycia gazu łupkowego uznaje się George P. Mitchela, właściciel Mitchel Energy, który
przez dwie dekady, od początku lat 80., wbrew powszechnie uznawanym zasadom
geologii naftowej i opinii naukowców, inwestował w poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, kierując się głównie intuicją i informacjami, ignorowanymi
przez innych oraz stosując metodę szczelinowania hydraulicznego łupków o niskiej
przepuszczalności, a technologia ta została opatentowana przez założone przez niego
przedsiębiorstwo. W efekcie prowadzonych eksperymentów stopniowo jednakże
osiągał postęp w wydajności produkcji gazu łupkowego, a po 18 latach inwestycji
uzyskał pierwszą opłacalną eksploatacje. W 2000 r. sprzedał za 3,5 mld dolarów
swoje przedsiębiorstwo korporacji Devon Energy, która to połączyła technikę szczelinowania hydraulicznego z wierceniem horyzontalnym, co pozwoliło na uwolnienie
znacznie większej ilości gazu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wydobycia29.
Przemysłowe znaczenie gaz z łupków zyskał zatem dopiero w XXI w., dzięki nowoczesnym technikom: wierceniom poziomym oraz szczelinowaniu hydraulicznemu30.
Ignorowanie powszechnych zasad geologii naftowej i zastosowanie po raz pierwszy
w 2002 r. wielokrotnego szczelinowania w poziomym otworze wiertniczym, pozwoliło
nowym podmiotom odnieść szybki sukces finansowy na rynku naftowym. Tym samym utworzył się nowy sektor gospodarki31. W wyniku zastosowania nowoczesnych
metod wiercenia, zainteresowanie gazem łupkowym błyskawicznie wzrosło, a skały
łupkowe zaczęły przyciągać inwestorów na teren Stanów Zjednoczonych, ale na efekty
rewolucji łupkowej trzeba było jeszcze poczekać kilka lat32. Początki tzw. rewolucji
łupkowej w USA sięgają bowiem 2005 r., gdy wydobycie gwałtownie przyspieszyło33.
28.	B. Sawicki, MFW: wydobycie gazu łupkowego w USA pomaga stabilizować światowe ceny energii,
http://gazlupkowy.pl/mfw-wydobycie-gazu-lupkowego-w-usa-pomaga-stabilizowac-swiatoweceny-energii/, pobrano 10.04.2019 r.
29. Gaz z łupków…, pobrano 25.03.2019 r.
30. Wydobycie i eksploatacja…, pobrano 22.02.2019 r.
31. Gaz łupkowy…, pobrano 15.11.2018 r.
32. A. Pach-Gurgul, Perspektywy…, s. 65.
33. P. Janusz, M. Kaliski, A. Szurlej, Rewolucja…, s. 5.
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Ciągły postęp technologiczny umożliwił nie tylko ograniczenie nakładów inwestycyjnych, ale i skali ingerencji w środowisko naturalne: jeśli bowiem jeszcze w latach
80. XX w., na ogromnych obszarach amerykańskich pól wydobywczych, wiertnie
znajdowały się w odległości nawet 1–2 kilometrów od siebie, to współcześnie, zamiast kilkunastu wiertni na złożu, montuje się tylko jedną, a tym samym zmniejsza
skalę oddziaływania wierceń. Zastosowanie nowoczesnej technologii wydobycia gazu
oczywiście nie gwarantuje sukcesu: pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji, ale
dopiero po uprzednim wykonaniu odwiertów poszukiwawczych, dokładnej analizie
próbek i testach efektywności złóż, gdy to ostatecznie można wycenić opłacalność
wydobycia gazu łupkowego; szczególna trudność polega na tym, iż może być ona
różna nawet w obrębie jednego złoża34.
W kolejnych latach to duże koncerny z sektora naftowego zaczęły przejmować
mniejsze podmioty, pionierów gazu łupkowego, a największą transakcją w historii
branży było wchłonięcie w 2009 r. XTO przez koncert Exxon Mobil, za ponad 40 mld
dolarów35. Mając odpowiednią technologię i znając budowę geologiczną złóż, wielkie
amerykańskie korporacje i same Stany Zjednoczone osiągnęły ogromny sukces ekonomiczny. Zwłaszcza po odkryciu wielkiego pola Barnett w amerykańskim Teksasie,
wydobycie rozwinęło się na ogromną skalę36. W roku 2009 USA, dzięki wzrostowi
wydobycia gazu łupkowego, wykorzystując do tego własną technologię szczelinowania
hydraulicznego, stały się największym producentem gazu ziemnego37, wyprzedzając
Federację Rosyjską38. Wg danych Międzynarodowej Agencji ds. Energii z 2009 r.,
Rosja wyprodukowała 582 mld m³, zaś USA 624 mld m³ gazu ziemnego39, z czego
ponad 40% przypadało na źródła niekonwencjonalne (czyli na gaz pozyskiwany ze
złóż węgla oraz z łupków)40. Departament Energii USA od początku II dekady XXI
34. Wydobycie i eksploatacja…, pobrano 22.02.2019 r.
35. Gaz łupkowy…, pobrano 15.11.2018 r.
36. Wydobycie i eksploatacja…, pobrano 22.02.2019 r.
37.	I. Trusewicz, Gaz łupkowy, czyli stracone złudzenia, https://www.rp.pl/100-lat-polskiej-gospodarki-ropa-naftowa-i-gaz/180419853-Gaz-lupkowy-czyli-stracone-zludzenia.html, pobrano
11.06.2019 r.
38. Gaz z łupków…, pobrano 25.03.2019 r.
39.	M. Ruszel, Geopolityczne skutki eksploatacji gazu łupkowego w Polsce, http://geopolityka.org/
analizy/mariusz-ruszel-geopolityczne-skutki-eksploatacji-gazu-lupkowego-w-polsce, pobrano
23.04.2019 r.
40. Gaz łupkowy…, pobrano 15.11.2018 r.
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w. (od 20011 r.) zaczął wydawać pozwolenia na eksport gazu LNG41; w 2103 r. Stany
Zjednoczone stały się ważnym w skali globalnej eksporterem tego surowca42. Sukces
gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych stanowił impuls rozwojowy dla wielu
tamtejszych gałęzi przemysłu, zwłaszcza przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego,
przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych w branżach powiązanych,
w tym zwłaszcza w bardzo energochłonnym hutnictwie43.

(Nie)długa historia wydobycia łupków w Polsce
Amerykański boom łupkowy skutkował także w Polsce istną eksplozją nadziei na
gazową niezależność44. Na początku dekady XXI w. niemal cała Polska wręcz „żyła”
gazem łupkowym. Amerykańscy specjaliści na podstawie porównania warunków
geologicznych szacowali, iż na terytorium naszego kraju mogą kryć się złoża gazu łupkowego zawierające biliony m3, czyli kilkadziesiąt razy więcej surowca niż złoża konwencjonalne. Informacja o domniemanych wielkich złożach rozchodziła się bardzo
szybko. Pisały o nich niemal wszystkie branżowe serwisy i czasopisma, wypowiadali
geolodzy, ale przede wszystkim politycy45. Pierwsze raporty, amerykańskiego oczywiście autorstwa, na temat gazu łupkowego w Polsce, wywołały ogromny entuzjazm,
wręcz euforię. Nasze zasoby miały nam wystarczyć nawet na kilkaset lat, ale przede
wszystkim mieliśmy być gazowym zapleczem całej Europy, niezależnym od dostaw
gazu z Rosji (co często wydawało się podstawowym argumentem).Obecność gazu
w złożach łupkowych rozpatrywano też od początku w kontekście zaszkodzenia interesom obecnych dostawców gazu do Europy, zwłaszcza Gazpromowi, który – w wyniku spadających cen gazu ziemnego – musiałby obniżyć cenę gazu w całej Europie46.
41.	B. Sawicki, USA otwiera się na eksport gazu LNG, http://gazlupkowy.pl/usa-otwiera-sie-na-eksport-gazu-lng/, pobrano 30.03.2019 r.
42.	B. Sawicki, Amerykanie wydali kolejne zezwolenie na eksport gazu, http://gazlupkowy.pl/amerykanie-wydali-kolejne-zezwolenie-na-eksport-gazu/, pobrano 30.03.2019 r.
43.	K. Kulik, Gaz łupkowy – katalizator wzrostu rynkowego, http://gazlupkowy.pl/gaz-lupkowy-katalizator-wzrostu-rynkowego/, pobrano 20.03.2019 r.
44. I. Trusewicz, Gaz…, pobrano 11.06.2019 r.
45.	D. Malinowski, Porażka projektu łupkowego w Polsce. Dlaczego się nie udało? Prof. Rychlicki wymienia przyczyny, https://www.wnp.pl/gazownictwo/porazka-projektu-lupkowego-w-polsce-dlaczego-sie-nie-udalo-prof-rychlicki-wymienia-przyczyny,291434_1_0_0.html, pobrano 29.03.2019 r.
46.	B. Sawicki, Losy gazu łupkowego w Europie zależą od Polski, http://gazlupkowy.pl/losy-gazu-lupkowego-w-europie-zaleza-od-polski/, pobrano 28.03.2019 r.
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Optymistyczne szacunki
Na przełomie I i II dekady XXI w zaczęły ukazywać się szacunki i raporty, wykazujące niebotyczne wręcz zasoby gazu łupkowego na terenie Polski47. Według raportu
Agencji Informacji Energetycznej – USA (EIA Energy Information Agency), opublikowanego w kwietniu 2011 r., w polskich łupkach kryć się mogło aż 5,3 bln m3
gazu48. Według raportu U.S. Energy Information Agency z 2013 r. złoża gazu z łupków
w Polsce wynosić miały już tylko 4,3 bln m3 49. Gdyby więc przewidywania Amerykańskiej Agencji ds. Energii, dotyczące wielkości zasobów gazu łupkowego w Polsce,
potwierdziły się, kraj nasz stałby się prawdziwym potentatem na europejskim rynku
gazu50. Wg agencji konsultingowych było go nieco mniej, ale kolejne podawane liczby
i tak przyprawiać mogły o zawrót głowy: Advanced Resources International szacowała
nasze złoża na 3 bln m3 51, a agencja doradcza Wood McKenzie na 1,4 – 1,5 bln m3 52.
Kolejne raporty nieco (ale tylko nieco) sprowadziły naszych największych entuzjastów
na ziemię. Raport, przygotowany przez amerykańską rządową agencję USGS, obniżał
te szacunki jeszcze bardziej, choć przecież wszystkie te raporty sporządzono właściwie
na podstawie tych samych archiwalnych danych (czyli wyników badań prowadzonych
jeszcze w ramach poszukiwań konwencjonalnych złóż gazu ziemnego, na podstawie
których można ustalić układ warstw geologicznych i próbować przewidzieć, czy może
w nich występować gaz łupkowy), bo wierceń w poszukiwaniu gazu łupkowego wykonano zbyt mało, aby można było na ich podstawie dokonać jakiejkolwiek rzetelnej i pewnej
oceny. Badania prowadzone są już od wielu lat, z raczej mizernym efektem, ale nawet te
najstarsze mają znaczną wartość, bo przecież układ warstw geologicznych pod ziemią
się nie zmienił. Poprawkę wziąć oczywiście trzeba na to, że nie szukano wtedy gazu łupkowego, wobec czego wymagają one weryfikacji – jeszcze nie tak dawno bowiem zasoby
gazu łupkowego traktowano jako zupełnie nienadające się do eksploatacji, a gaz łupkowy
wydobywa się dopiero od ostatniej dekady XX w., co każe bardziej krytycznie spojrzeć
na wszelkie szacunki, mówiące o tym, które z dostępnych zasobów paliw kopalnych
47.	Polskie (g)łupki, czyli jak nie zostaliśmy drugim Katarem, http://forsal.pl/artykuly/976799,polskieg-lupki-czyli-jak-nie-zostalismy-drugim-katarem.html, pobrano 23.04.2019 r.
48. Gaz łupkowy…, pobrano 15.11.2018 r.
49.	B. Sawicki, Gaz łupkowy szansą dla Polski i Europy?, http://gazlupkowy.pl/gaz-lupkowy-szansa
-dla-polski-i-europy/, pobrano 17.12.2018 r.
50. B. Sawicki, Losy…, pobrano 28.03.2019 r.
51. M. Ruszel, Geopolityczne…, pobrano 23.04.2019 r.
52. Gaz łupkowy…, pobrano 15.11.2018 r.
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będą dostępne i kiedy się wyczerpią, bo granica staje się coraz bardziej płynna, ciągle się
przesuwa, za sprawą szybkiego postępu technicznego (tak stało się przecież w wypadku
gazu łupkowego), jak i za sprawą rosnących w długim okresie cen, sprawiających, iż to,
co w przeszłości nie było opłacalne, staje się bardziej opłacalne obecnie.
Polskie instytucje od początku nie były jednak tak optymistyczne. W 2012 r. przedstawiony został pierwszy rzetelny raport zasobowy, opracowany przez Państwowy Instytut
Geologiczny (PIG), dotyczący wielkości złóż gazu z łupków53. Oszacowano wówczas,
że najbardziej prawdopodobne zasoby wydobywalne gazu łupkowego mieszczą się
w przedziale od 346 do 769 mld m3 54. Było to jednak ponad 5 razy więcej od udokumentowanych zasobów ze złóż konwencjonalnych, które w Polsce wynoszą ok. 145
mld m3 55. Było to o tyle pozytywne, że pas łupkowy w Polsce jest ogromny, obejmujący
ok. 37 tys. km2, tj. 12% obszaru naszego kraju, rozciąga się od północnych obszarów
kraju, poprzez regiony centralne, po wschodnie56. Raport wszelako wywołał tak wielkie rozczarowanie, że nawet nie zwrócono uwagi na to, że od poprzednich raportów
różnił się także merytorycznie. Poprzednie raporty oszacowywały wielkość zasobów
gazu łupkowego „w ogóle”, w raporcie PIG natomiast wzięto pod uwagę tylko zasoby
nadające się do wydobycia („wydobywalne”), czyli takie, które – dysponując obecną
techniką – jesteśmy w stanie eksploatować i ma to ekonomiczne uzasadnienie57. Raport
ów był zresztą dopiero początkiem licytacji na wiadomości złe i wiadomości jeszcze
gorsze. Kolejne wiercenia wykonane w ciągu kilku lat, w ramach udzielonych przez
Ministra Środowiska koncesji, przyniosły dane bardzo mocno weryfikujące oczekiwania.

Rozbudzone oczekiwania
Studzenie tak mocno rozbudzonych oczekiwań ekonomicznych, społecznych, politycznych nie było łatwe. Domorośli i samozwańczy eksperci „od łupków” zapewniali
bowiem, że wydobycie gazu będzie opłacalne, a skala możliwych zysków z pozyskiwa53.	Informacje podstawowe, http://lupki.mos.gov.pl/gaz-z-lupkow/informacje-podstawowe, pobrano
02.11.2018 r.
54.	Jak duże są zasoby gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce?, http://lupki.mos.gov.pl/gaz-z-lupkow/informacje-podstawowe, pobrano 15.02.2019 r.
55. B. Sawicki, Gaz…, pobrano 17.12.2018 r.
56.	T. Weigensperg, Gaz ziemny z łupków w Polsce, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” maj
– czerwiec 2013, s. 70.
57.	R. Korzeniewski, Gaz łupkowy (który jest albo go nie ma), http://przedsiebiorcy.eu/gaz-lupkowy
-ktory-jest-albo-go-nie-ma/, pobrano 03.03.2019 r.
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nia gazu ze źródeł niekonwencjonalnych może przynieść Polsce korzyści porównywalne wręcz z wejściem do Unii Europejskiej. Dzięki pozyskiwaniu gazu z łupków Polska
miała stać się pionierem rozwoju sektora gazu łupkowego w Europie, zyskując tysiące
nowych miejsc pracy oraz napędzające gospodarkę niższe ceny surowca58, a także
dodatkowe wpływy do budżetu i pieniądze dla przyszłych pokoleń59. W wizjach
polityków tworzono już wyspecjalizowany fundusz, inwestujący zyski z gazu, z myślą
o kolejnych pokoleniach, na wzór norweskich funduszy naftowych60. Tak właśnie
brzmiały zapowiedzi polityków sprzed kilku jeszcze lat, ale niewiele z nich zostało.
Gaz łupkowy miał dać Polsce niezależność energetyczną61. Pozyskanie własnych
źródeł gazu z łupków miało być dla Polski przede wszystkim szansą na uniezależnienie
się od dostaw z zagranicy (w domyśle: z Rosji – co było zapewne najważniejszą przesłanką tak usilnych poszukiwań gazu)62 i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
a z Polski, jako importera gazu, uczynić jego eksportera63. Były wiceminister środowiska
i Główny Geolog Kraju, Piotr Wożniak, już na początku poszukiwań, a więc bez żadnych badawczych podstaw, wynikających z efektów prac poszukiwawczych, zapewniał,
że już w 2014 r. możliwe będzie komercyjne wydobycie gazu łupkowego w Polsce64.
Jeśli doszłoby do wydobycia w Polsce gazu z łupków, z jednej strony oznaczałoby to
oczywiście pożądaną i oczekiwaną dywersyfikację źródeł paliwa gazowego, co jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, zaś z drugiej –ekologicznego,
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ze spalania. Byłoby to szczególnie istotne
ze względu na fakt, że ograniczenie emisji CO2 w warunkach polskich musi odbywać
się w sposób stopniowy, ewolucyjny. Dzięki szerszemu wykorzystaniu gazu ziemnego
58. Korzyści dla Polski, http://www.lupkipolskie.pl/korzysci/dla-polski, pobrano 17.11.2018 r.
59.	Łupkowe eldorado w Polsce to mit? Zagraniczne koncerny wycofują się z odwiertów, http://forsal.
pl/artykuly/843273,lupkowe-eldorado-w-polsce-to-mit-zagraniczne-koncerny-wycofuja-sie-z
-odwiertow.html, pobrano 14.11.2018 r.
60.	J. Bereźnicki, Gaz z łupków to w Polsce ślepa uliczka. Resort środowiska kolejny raz publikuje
identyczny komunikat o koncesjach, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/
gaz-lupkowy-w-polsce-koncesje-poszukiwania,1,0,2393345.html, pobrano 05.03.2019 r.
61. Łupkowe eldorado…, pobrano 14.11.2018 r.
62.	P. Apanowicz, Polskie łupki – wersja 2.0, http://gazownictwo.wnp.pl/gaz_lupkowy/polskie-lupki
-wersja-2-0,223697_1_0_0.html, pobrano 04.03.2019 r.
63. Korzyści…, pobrano 17.11.2018 r.
64.	M. Trepińska, Gaz rozweselający, czyli gdzie te polskie łupki?, http://www.forbes.pl/maria-trepinska-gaz-rozweselajacy-czyli-gdzie-te-polskie-lupki-,artykuly,170953,1,1.html, pobrano
15.02.2019 r.
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Polska mogłaby uzyskać także zmniejszenie emisji innych zanieczyszczeń powietrza,
pochodzących z sektora energetycznego i zwiększenie efektywności energetycznej.
Ewentualne wydobycie gazu z łupków mogłoby oznaczać zatem pomoc w realizacji
strategicznego celu polskiej i unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, którym jest
przede wszystkim zmiana bilansu energetycznego, poprzez wzrost udziału bardziej
ekologicznego, niż węgiel, gazu – w strukturze nośników energii65.

Skala i efekty prac poszukiwawczych
W planach poszukiwań gazu łupkowego w Polsce założono wykonanie 233 otworów poszukiwawczych do 2017 r. (123 na pewno, zaś dodatkowych 110 opcjonalnie,
w zależności od możliwości i wyników prowadzenia prac przez inwestorów). Ministerstwo Środowiska jako organ koncesyjny, kontrolować miało realizację warunków
wynikających z koncesji, zbierając od inwestorów coroczne sprawozdania, informacje
na temat realizacji każdego, kolejnego rodzaju prac oraz końcowe wyniki poszukiwań (co dawać miało możliwość uzyskania przez Skarb Państwa cennych danych
geologicznych i wyników prowadzonych prac, których koszty szacowano nawet na
kilka milionów dolarów za wykonanie 1 odwiertu i przekraczały możliwości budżetowe kraju)66. Prace poszukiwawcze skoncentrowano przede wszystkim na obszarze
Lubelszczyzny, Mazowsza, Pomorza i Monokliny Przedsudeckiej, a obszar prac poszukiwawczych objął kilkanaście procent powierzchni Polski67, czyli tzw. polski pas
łupkowy, posiadający potencjał występowania gazu łupkowego68.
Oczekiwano, iż polski gaz łupkowy przyciągnie do nas największe korporacje wydobywcze na świecie69 i tak się stało. Z początkiem II dekady XXI w. Conoco Phillips
jako pierwszy ogłosił plany poszukiwań gazu z łupków w Polsce. Wkrótce potem podobne plany ogłosiły również Lane energy oraz Marathon Oil70. W 2011 r. do swoistego
„wyścigu” o polskie łupki stanęli zatem wszyscy najwięksi – krajowe giganty PGNiG
oraz Orlen i przede wszystkim koncerny zagraniczne – ExxonMobil, ConocoPhillips,
65. Gaz łupkowy…, pobrano 15.11.2018 r.
66. Tamże.
67. M. Ruszel, Geopolityczne…, pobrano 23.04.2019 r.
68.	P. Zaleski, Polskie łupki A.D. 2017- nadzieje i rozczarowania [ANALIZA], https://www.energetyka24.
com/zaleski-polskie-lupki-ad-2017-nadzieje-i-rozczarowania-analiza, pobrano 11.02.2019 r.
69.	Polski gaz łupkowy – co się z nim stało?, http://rynekinwestycji.pl/polski-gaz-lupkowy/, pobrano
03.03.2019 r.
70. Gaz łupkowy…, pobrano 15.11.2018 r.
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Chevron, włoski Eni, Marathon, Talisman Energy, Lane Energy71. Koncesje na projekty
poszukiwawcze w Polsce otrzymały największe korporacje z sektora E&P (Exploration
and Production), w tym Chevron, Marathon Oil, ENI, BNK, Talisman Energy72.
Pierwsze wiercenia, dotyczące poszukiwań niekonwencjonalnego gazu w Polsce,
wykonano w 2010 r. w rejonie Łebienia (woj. pomorskie)73 i w 2011 r. w Markowoli
na Lubelszczyźnie74. Same wiercenia, jak i inne prace geologiczne, składające się na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu z łupków, były prowadzone przez podmioty,
które uzyskały odpowiednie koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze75. Ostatecznie, do 2017 r., koncesjonariusze wykonali jedynie 72 otwory rozpoznawcze, w tym
18 otworów krzywionych/poziomych i 54 otwory pionowe76, zamiast planowanych
12077. Ostatni otwór, czyli Wysin - 3H, na koncesji „Stara Kiszewa” w województwie
pomorskim, gdzie inwestorem było PGNiG, wykonano w grudniu 2015 r. W czerwcu
i lipcu 2016 r. wykonano jeszcze dwa zabiegi szczelinowania hydraulicznego w otworach Wysin-2H i Wysin 3H, gdzie inwestorem było także PGNiG S.A.78. Od tego nie
wykonano żadnych nowych prac poszukiwawczych79.
W kolejnych latach wykonano następujące ilości otworów za gazem łupkowym:
– 2010 – 3 otwory,
– 2011 – 12 otworów,
– 2012 – 24 otworów,
– 2013 – 14 otworów,
– 2014 – 15 otworów,
– 2015 – 4 otwory.
71. I. Trusewicz, Gaz…, pobrano 11.06.2019 r.
72. T. Weigensperg, Gaz…, s. 70.
73.	Kiedy i gdzie rozpoczęto poszukiwania gazu z łupków w Polsce?, http://lupki.mos.gov.pl/gaz-z-lupkow/informacje-podstawowe, pobrano 23.03.2019 r.
74.	Obszary perspektywiczne – gaz łupkowy w Polsce, http://www.lupkipolskie.pl/lupki-w-polsce/
obszary-perspektywiczne, pobrano 25.02.2019 r.
75. Gaz łupkowy…, pobrano 15.11.2018 r.
76.	Stan poszukiwań gazu z łupków w Polsce – lipiec 2017 r., https://www.pgi.gov.pl/psg-1/psg-2/informacja-i-szkolenia/wiadomosci-surowcowe/10102-stan-poszukiwan-gazu-z-lupkow-w-polscelipiec-2017-r.html, pobrano 11.02.2019 r.
77.	Stan prac w Polsce, http://lupki.mos.gov.pl/gaz-z-lupkow/stan-prac-w-polsce, pobrano 13.03.2019 r.
78. Stan poszukiwań…, pobrano 11.02.2019 r.
79.	M. Węglewski, Euforia sprzed lat zmieniła się w łupkową stypę, https://www.newsweek.pl/biznes/
gaz-lupkowy-zamiast-wydobywac-polska-kupuje-go-od-usa/vn9k9xp, pobrano 23.03.2019 r.
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W części otworów wykonano zabiegi specjalne, mające na celu wstępną ocenę
możliwości wydobycia gazu z łupków. Szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono
w 28 otworach (czyli w 39% wykonanych otworów), w tym w 14 otworach poziomych
i w 14 otworach pionowych. Wykonano również 9 zabiegów mikroszczelinowania
(DFIT – Diagnostic Fracture Injection Test).
Liczba wykonanych zabiegów szczelinowania hydraulicznego i mikroszczelinowania (DFIT) kształtowała się następująco:
– 2010 – 2 szczelinowania i 1 DFIT,
– 2011 – 7 szczelinowań,
– 2012 – 8 szczelinowań i 7 DFIT,
– 2013 – 4 szczelinowań i 1 DFIT,
– 2014 – 5 szczelinowań,
– 2015 – 0 szczelinowań,
– 2016 – 2 szczelinowania80.
Poszukiwania polskiego gazu w łupkach kosztowały ponad 3 mld zł. i nie przyniosły
żadnych wymiernych rezultatów81. Ich wyniki tak mocno rozczarowały, że wszyscy
zainteresowani zagraniczni inwestorzy kolejno rezygnowali z przyznanych wcześniej
koncesji82, choć rząd zapowiadał ułatwienia prawne dla poszukiwań83.
Stopniowe wycofywanie się z prac poszukiwawczych kolejnych zagranicznych koncernów, rozpoczęte już od 2013 r., wskazywało na mało zachęcające wyniki odwiertów
i trudne warunki geologiczne, bo łupki w Polsce znajdują się na głębokości od 2 do 4
km, a zatem odwierty trzeba było wykonać dużo głębiej, niż w USA84. Już od 2014 r.
widoczny był także wyraźny spadek liczby wykonywanych odwiertów i wydawanych
koncesji na poszukiwanie gazu w złożach łupkowych85. Wówczas też stawało się coraz
bardziej widocznym, że poszukiwania przyniosły rozczarowania i w konsekwencji
wycofanie większości dużych zagranicznych inwestorów. Już w 2013 r. wycofanie się
z poszukiwań ogłosiło między innymi dwóch amerykańskich potentatów, tj. Exxon
80. Stan poszukiwań…, pobrano 11.02.2019 r.
81. Polskie (g)łupki…., pobrano 23.04.2019 r.
82. Polski gaz…, pobrano 03.03.2019 r.
83. Łupkowe eldorado…, pobrano 14.11.2018 r.
84. B. Sawicki, Losy…., pobrano 28.03.2019 r.
85.	Koniec snu o gazie z łupków w Polsce?, http://gazownictwo.wnp.pl/gaz_lupkowy/koniec-snu-ogazie-z-lupkow-w-polsce,241499_1_0_0.html, pobrano 24.03.2019 r.
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Mobil i Marathon Oil Corporation86. Bardzo szybko z polskich łupków wycofał się
inny gigant gazowy – Talisman Energy87. Po 2014 r. pozostało już tylko dwóch potentatów Chevron oraz Conoco-Philips88. I oni jednak w końcu się poddali. Jako ostatnia,
w grudniu 2017 r., zrezygnowała kompania San Leon89, która zwróciła dwie ostatnie
koncesje na poszukiwania i wiercenia (Szczawno oraz Gdańsk), wraz z odwiertem
Lewino90 i zaprzestała jego eksploatacji, choć – zgodnie z posiadaną koncesją – mogła
prowadzić prace aż do 2020 r.91 Niegdyś spółkę San Leon uznawano za największych
entuzjastów poszukiwania w Polsce gazu łupkowego92. W branży rezygnację tę uznano
za symboliczne koniec nadziei na komercyjny sukces przedsięwzięcia93. Nie pomogły
nawet ułatwienia dla inwestorów, jakie przewidywał swego czasu były wiceminister
środowiska Mariusz Orion Jędrysek94. Na łupkowym „placu boju” pozostało jedynie
PGNiG. Projekt poszukiwania złóż gazu w łukach został jedynie zawieszony, a poczynione odwierty zabezpieczone95.

Przyczyny niepowodzeń
Polskie władze, po euforii łupkowej, spowodowanej szacunkami U.S. Energy Information Administration, z roku na rok coraz ostrożniej wypowiadały się na temat
wielkości złóż gazu łupkowego. Z czasem zaprzestano przekonywania o tym, że Polska może stać się „europejskim Kuwejtem”, a ton przesadnego optymizmu zastąpił

86. J. Bereźnicki, Gaz…, pobrano 05.03.2019 r.
87.	Gaz łupkowy w Polsce – jest nadal wiele niewiadomych, http://forsal.pl/artykuly/768809,gaz-lupkowy-w-polsce-jest-nadal-wiele-niewiadomych.html, pobrano 23.03.2019 r.
88.	Koniec snu o gazie z łupków w Polsce?, http://gazownictwo.wnp.pl/gaz_lupkowy/koniec-snu-ogazie-z-lupkow-w-polsce,241499_1_0_0.html, pobrano 24.02.2019 r.
89. I. Trusewicz, Gaz…, pobrano 11.06.2019 r.
90.	Brytyjska firma straciła złudzenia. Czas łupków w Polsce się skończył, https://www.wnp.pl/gazownictwo/brytyjska-firma-stracila-zludzenia-czas-lupkow-w-polsce-sie-skonczyl,312119_1_0_0.
html, pobrano 14.03.2019 r.
91. J. Bereźnicki, Gaz…, pobrano 05.03.2019 r.
92. Brytyjska…, pobrano 14.03.2019 r.
93. M. Węglewski, Euforia…, pobrano 23.03.2019 r.
94.	A. Sierak, Polskie łupki nie są stracone. “To się opłaca i my to zrobimy”, https://www.wnp.pl/
gornictwo/polskie-lupki-nie-sa-stracone-to-sie-oplaca-i-my-to-zrobimy,336505_1_0_0.html,
pobrano 22.03.2019 r.
95. I. Trusewicz, Gaz…, pobrano 11.06.2019 r.
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realizm, a nawet sceptycyzm96, choć jeszcze za rządów „dobrej zmiany” ówczesny
Minister Środowiska Jan Szyszko twierdził, iż złoża gazu łupkowego są w Polsce wręcz
„przebogate”97. Dziś stało się oczywistym, jak bardzo minister się mylił.
Efekty szczelinowania poczynionych wierceń nie przyniosły oczekiwanych wyników, a same łupki, w naszych warunkach geologicznych, okazały się nieproduktywne98. Już pierwsze odwierty pokazały, że publikowane prognozy i idące za nimi
oczekiwania są zbyt optymistyczne99. „Zawiniła” głównie budowa geologiczna Polski.
Gaz bowiem wprawdzie był, ale znajdował się dużo głębiej, niż w USA (nawet na
głębokości do 5 km)100, wobec czego – w wypadku prób jego wydobycia – dotarcie
do złóż byłoby dużo trudniejsze i bardziej kosztowne, niż pierwotnie zakładano101,
a gaz byłby znacznie droższy, tak dla producentów, jak i dla odbiorców102. Z samych
skał, znacznie twardszych, niż amerykańskie, znacznie trudniej wydobywać gaz, przy
wykorzystaniu amerykańskiej technologii szczelinowania, która przecież świetnie
sprawdziła się za oceanem103. Technologia wydobycia gazu z łupków była udoskonala
w Stanach Zjednoczonych przez 20 lat. W Polsce musi stać się podobnie, ze względu
na różne właściwości fizyczne i chemiczne skał oraz na głębokość, na której znajdują
się złoża. Choć zatem od dawna było wiadomo, że gaz łupkowy w Polsce jest, to nie
było wiadomo czy znane z doświadczeń innych państw (zwłaszcza z USA) technologie
zaczną w naszym kraju działać. Przeprowadzone odwierty próbne wskazały, że na
razie nie działają, co przyznali nawet najwięksi potentaci tej branży104.
Wiercenia pokazały jednoznacznie, że warunki geologiczne są często diametralnie
różne w różnych złożach, a istotne dla wyboru technologii są czynniki takie jak głębokość złóż oraz ich przepuszczalność, a także porowatość i sposób zalegania gazu
96.	M. Mazurczak, Karpiński: największą niewiadomą pozostaje gaz łupkowy, http://gazlupkowy.pl/
karpinski-najwieksza-niewiadoma-pozostaje-gaz-lupkowy/, pobrano 11.02.2019 r.
97. Koniec snu…, pobrano 24.02.2019 r.
98.	Polskie łupki rozczarowują inwestorów, https://www.wnp.pl/gazownictwo/polskie-lupki-rozczarowuja-inwestorow,279923_1_0_0.html, pobrano 30.03.2019 r.
99. I. Trusewicz, Gaz…, pobrano 11.06.2019 r.
100. Polski gaz…, pobrano 03.03.2019 r.
101. M. Węglewski, Euforia…, pobrano 23.03.2019 r.
102. I. Trusewicz, Gaz…, pobrano 11.06.2019 r.
103. M. Węglewski, Euforia…, pobrano 23.03.2019 r.
104.	M. Mazurczak, Szczęśniak: łupki nie są już priorytetem, http://gazlupkowy.pl/szczesniak-lupkinie-sa-juz-priorytetem/, pobrano 11.02.2019 r.
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w złożu. Praktycznie każde złoże wymagałoby zatem opracowania i użycia innych metod
wydobycia, dostosowanych do konkretnego złoża. By je opracować, potrzebne jest zaś
wykonanie czasem nawet kilkuset wierceń, co – przy większej głębokości – oznacza
wyższe koszty realizacji inwestycji105. Oczywiście należy brać pod uwagę i to, że technologia wydobycia gazu cały czas się rozwija i coraz lepsze są technologie lokalizacji złóż106,
dlatego kwestia wydobycia gazu łupkowego w Polsce nie jest ostatecznie „wygaszona”.
Samego gazu w testowanych złożach było też znacznie mniej, niż pierwotnie liczono107, znacznie poniżej jakichkolwiek ekonomicznych minimów, przy których
eksploatacja na dużą skalę staje się opłacalna108. Działania podejmowane m. in. przez
PGNiG pokazały, że wydobycie rzędu zaledwie 2 m3 na minutę nie mogłoby być
wydobyciem o charakterze komercyjnym109. Nawet więc jakiekolwiek pozytywne
informacje o wielkości wydobywającego się na powierzchnię gazu łupkowego nie
przekraczały 10 procent ilości, która mogłaby być uznana za gwarantującą opłacalność wydobycia110. Trudno byłoby oczekiwać choćby zwrotu poniesionych nakładów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych111.
Eksploatacji złóż łupkowych nie doczekamy się zatem, dopóki nie znajdziemy
odpowiednio zasobnych i dostępnych złóż i odwiercimy się odwiertów, które są produkcyjne, czyli możliwe do komercjalizacji. Z takiego złoża musi płynąć gaz w odpowiednio dużych ilościach, tak, żeby w złoże opłacało się wwiercić produkcyjną, a nie
badawczą, instalację112. Do dziś nie wiadomo, ile jest gazu łupkowego w polskich
złożach, ani czy jego wydobycie będzie kiedykolwiek opłacalne. Wykonano zbyt mało
odwiertów, nie przyjęto jakiejkolwiek spójnej koncepcji badań, ani przyszłego wydobycia komercyjnego113. Nie wiadomo, jak potencjalna „rewolucja łupkowa” w Polsce
105. Polski gaz…, pobrano 03.03.2019 r.
106.	B. Dyląg, To jeszcze nie koniec snów o łupkowej potędze. “Nigdy nie mów nigdy” – mówi Adam
Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, https://www.wnp.pl/gazownictwo/to-jeszcze-nie-koniec-snow-o-lupkowej-potedze-nigdy-nie-mow-nigdy-mowi-adam-czyzewski-glowny-ekonomista-pkn-orlen,335824_1_0_0.html, pobrano 12.02.2019 r.
107. M. Węglewski, Euforia…, pobrano 23.03.2019 r.
108. M. Węglewski, Gaz…, pobrano 11.06.2019 r.
109. Polskie łupki…, pobrano 30.03.2019 r.
110. M. Mazurczak, Szczęśniak…, pobrano 11.02.2019 r.
111. Polskie łupki…, pobrano 30.03.2019 r.
112. M. Mazurczak, Szczęśniak…, pobrano 11.02.2019 r.
113. Gaz łupkowy w Polsce…, pobrano 23.03.2019 r.
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będzie się w przyszłości rozwijać. Istnieje oczywiście pewna szansa, że mogłoby ja
zdynamizować znalezienie choćby jednego tzw. sweet spot, tj. miejsca, w którym
nagromadzenie gazu jest na tyle duże, że jego wydobycia zapewniałoby ekonomiczną
opłacalność przedsięwzięcia114.
Z szacowanych bilionów m3 gazu pozostało niewiele, ale doświadczenia z gazu
łupkowego mogą być (i są) wykorzystywane przy poszukiwaniach i produkcji surowca z bardziej konwencjonalnych złóż. Rodzime zasoby gazu konwencjonalnego
są stosunkowo małe, wobec czego nowe technologie wydobycia mogą poprawić zdolności wydobywcze115. Technologie przejęte z gazu łupkowego znajdują zastosowanie
również przy produkcji metanu z pokładów węgla, a także ze złóż konwencjonalnych,
które uznawano wcześniej za nieperspektywiczne.
Za przyczyny niepowodzeń polskiego programu wydobycia gazu z łupków i niechęci inwestorów do dalszych poszukiwań uznawano czasem chaos prawny i niezachęcające do lokowania kapitału przepisy podatkowe, brak ulg i zachęt ze strony polskiego
rządu116. Na ile jednak opinia taka miała odzwierciedlenie w realiach? Nawet wg ocen
Ministerstwa Finansów, zawartych w projekcie zmian ustawy dotyczącej opodatkowania wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, złoża łupkowe w Polsce nie dają
wystarczającej możliwości ich gospodarczej eksploatacji117.
Ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym118 sejm
uchwalił w 2014 r.119, a weszła ona w życie 1 stycznia 2016 r. Nowe prawo regulowało
opodatkowanie działalności wydobywczej węglowodorów, ale wprowadzone ustawą
nowe obciążenie fiskalne miały być płacone dopiero od 2020 r., choć bez wątpienia
podatek ten należało już wcześniej wkalkulować w koszta przyszłego wydobycia120.
114. M. Mazurczak, Szczęśniak…, pobrano 11.02.2019 r.
115.	D. Malinowski, Gaz łupkowy nie wypalił, ale technologia pomaga przy konwencjonalnych złożach,
https://www.wnp.pl/gazownictwo/gaz-lupkowy-nie-wypalil-ale-technologia-pomaga-przy-konwencjonalnych-zlozach,317424_1_0_0.html, pobrano 02.12.2018 r.
116. I. Trusewicz, Gaz…, pobrano 11.06.2019 r.
117.	Złoża łupkowe w Polsce nie nadają się do eksploatacji, https://www.wnp.pl/gazownictwo/zloza
-lupkowe-w-polsce-nie-nadaja-sie-do-eksploatacji,335287_1_0_0.html, pobrano 02.03.2019 r.
118.	Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym, Dz. U. z 2014 r., poz.
1215 z późniejszymi zmianami.
119.	Rząd: wydobycie gazu z łupków wolne od podatku do 2020, http://www.forbes.pl/rzad-wydobyciegazu-z-lupkow-wolne-od-podatku-do-2020,artykuly,173041,1,1.html, pobrano 03.03.2019 r.
120. Polski gaz…, pobrano 03.03.2019 r.
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O braku wiary w przyszłość „polskiego” gazu łupkowego świadczyć mogą zapisy
poczynione już w 2018 r. przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy dotyczącej opodatkowania wydobycia gazu i ropy. Rząd, przygotowując projekt ustawy,
zmienił termin powstania opodatkowania wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej
z 1 stycznia 2020 r. na 1 stycznia 2019 r.121; uchylono jednocześnie ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym122. Jak napisano w komunikacie Ministerstwa
Finansów, złoża łupkowe na terytorium Polski nie dają wystarczających możliwości
ich gospodarczej eksploatacji123. Nieuzasadnionym jest zatem twierdzenie, iż głównym powodem, dla których prace nad poszukiwaniem surowca zostały w praktyce
wstrzymane, są przepisy podatkowe124.
Już na etapie poszukiwań gazu pojawiały się także wątpliwości co do przejrzystości
i uczciwości posunięć polskiej administracji, której zaczęto wręcz zarzucać działanie
na szkodę skarbu państwa i interesu publicznego oraz rozdawnictwo narodowego majątku podczas przyznawania koncesji125. Próbowano jednocześnie forsować
(na szczęście bezowocnie) projekt Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych
(NOKE), tworząc kolejną biurokratyczną instytucję, zwiększając ingerencję państwa
w zazwyczaj bardzo ryzykowne przedsięwzięcia poszukiwawcze i wydobywcze126.
Wobec powyższego całkowicie nieuprawnione, bo przecież sprzeczne z oczywistymi
faktami, jest twierdzenie, wciąż propagowane przez ówczesnego Głównego Geologa
Kraju, prof. Mariusza Orion-Jędryska, że polski gaz łupkowy został „pogrzebany”
przez złe prawo, stanowione przez rządzącą wówczas koalicję PO-PSL. Podobnie
twierdzenia propaguje także prezes PGNiG, a w przeszłości również Główny Geolog Kraju, Piotr Woźniak, twierdzący, że inwestorzy odeszli z powodu zwiększenia
podatków i opłat, a zatem gdyby istniały w Polsce zachęty podatkowe, podobne do
tych, które stosują obecnie Amerykanie, poszukiwania byłyby nadal prowadzone127.
Widać więc, że upadek przedsięwzięcia, które – w aktualnych warunkach geologicznych i technologicznych – było niemal od początku bezzasadne, nie może liczyć na
121. Koniec snu…, pobrano 24.02.2019 r.
122. Złoża łupkowe…, pobrano 02.03.2019 r.
123. Koniec snu…, pobrano 24.02.2019 r.
124. Polski gaz…, pobrano 03.03.2019 r.
125.	Gaz łupkowy w Polsce – obalamy mity, http://weglowodory.pl/gaz-lupkowy-w-polsce-obalamy
-mity/, pobrano 03.03.2019 r.
126. P. Apanowicz, Polskie…, pobrano 04.03.2019 r.
127. Polski gaz…, pobrano 03.03.2019 r.
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rzetelne oceny w sferze publicznej, bo te, najlepiej nawet poparte dowodami i argumentami, muszą ustąpić przed bardziej społecznie nośnymi, choć absurdalnymi,
ocenami politycznymi.

Podsumowanie
Świat wciąż przeżywa, głównie za sprawą Stanów Zjednoczonych, prawdziwy boom na
gaz niekonwencjonalny, w tym szczególne gaz łupkowy. Dziś przyjmuje się, że globalne
zasoby tego typu złóż są znacznie większe, niż zasoby złóż konwencjonalnych. Jego
znaczenie wydaje się być zatem nie do przecenienia. W obliczu pewnej niestabilności
i niepewności dostaw gazu z Rosji, kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, poszukują
możliwości zapewnienia sobie alternatywnych źródeł pozyskiwania surowca.
Początkowo szacowana zasobność polskich łupków oznaczałoby w istocie pełną
niezależność energetyczną Polski, ale przeprowadzone od tego czasu odwierty nie dały
zadowalających efektów, zaś koszty poszukiwania okazały się zbyt wysokie. Warunki
geologiczne okazały się być diametralnie różne w różnych złożach i praktycznie każde
złoże wymagałoby użycia innych metod wydobycia. Bardzo szybko okazało się więc, iż
poszukiwania gazu łupkowego w Polsce stanowią drogę donikąd i że nasz kraj, który
miał być europejskim łupkowym eldorado – przynajmniej na razie – z pewnością
nim nie będzie, bo złoża łupkowe nie pozwalają na ich gospodarczą eksploatację.
Eksploatacja zasobów gazu łupkowego jest w Polsce wciąż problemem nie tyle
gospodarczym, co politycznym, przez co niesie za sobą zagrożenie związane z wykorzystywaniem go w całkowicie niemerytorycznej rywalizacji wewnętrznej, pomiędzy
poszczególnymi środowiskami i partami politycznymi. Przyczyn braku zainteresowania wydobyciem różni specjaliści oraz „specjaliści” dopatrywali się w bardzo różnych
czynnikach. Do dziś więc eksperci i „eksperci” z dziedziny geologii, górnictwa i energetyki, jak również politycy, prowadzą ożywioną polemikę na temat rzeczywistych
zasobów gazu łupkowego na terenie naszego kraju oraz możliwości i uwarunkowań
ekonomicznych jego wydobycia.
Wszelkie niepowodzenia, związane z podjęciem prób eksploatacji gazu łupkowego,
znajdowały zazwyczaj najprostsze wyjaśnienia, choćby działania na rzecz Rosji, co
– samo w sobie – stanowiło wystarczający argument, nawet niewymagający uzasadnienia. Rzeczywiste wątpliwości i kwestie środowiskowe postrzegano także jako argumenty sprzyjające rosyjskiemu Gazpromowi, bądź jako instrumenty torpedowania
planów eksploatacji surowców. Jakiekolwiek zaś działania, czy tylko opinie, deprecjo34
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nujące znaczenie gazu łupkowego, poczytywano jako element wrogiej nam polityki,
prowadzonej oczywiście przez rosyjski Gazprom, a także przez różne grupy interesów,
którym zależało na nieeksploatowaniu tych zasobów w Polsce. Oczywistym wręcz
dogmatem było zaś to, że obecność Amerykanów jest Polsce po prostu niezbędna,
aby zasoby gazu łupkowego były w jakiejkolwiek perspektywie czasu wydobywane ze
szczelin skalnych, nie tyle zasilając polską gospodarkę, ile komplikując w ten sposób
sytuację rosyjskiemu Gazpromowi – bo to stawało się priorytetem.
Jednym z najważniejszych argumentów za wydobyciem gazu z łupków, za wszelką
niemal cenę, było nie tylko to, że w poszukiwaniach użyta będzie amerykańska technologia, stosowana z powodzeniem na wielką skalę w USA, ale też (a może przede
wszystkim) to, że Rosja powinna obawiać się polskich złóż gazu łupkowego; wielu
komentatorów uznawało, że zagrozi to wręcz budowie (rozbudowie) gazociągu Nordstream. Dziś jednak, zamiast wydobywać gaz łupkowy z naszych skał, kupujemy go
od Amerykanów. Oczywiście również na tym surowcu nie wolno ostatecznie „stawiać krzyżyka”, bo polski gaz łupkowy może jeszcze, w nieokreślonej perspektywie
czasowej, okazać się użyteczny dla naszej gospodarki.

Streszczenie
„Polski” gaz łupkowy – czy koniec marzeń o energetycznej niezależności?
Gaz ziemny w strukturze energetycznej wielu gospodarek współczesnego świata odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę. W Polsce jego znaczenie jest wciąż stosunkowo
niskie, choć w ostatnich latach obserwuje się dość wyraźny wzrost wykorzystania
tego surowca. Z powodu jego zbyt małych zasobów, nasz kraj skazany jest jednak na
import. Rozwiązaniem problemu deficytu paliw w Polsce mogłoby stać się wydobycie
gazu łupkowego. Przeprowadzone dotychczas badania geologiczne nie dają jednak
szans na jego przemysłową eksploatację. Celem artykułu jest przedstawienie procesu
upadku roli gazu łupkowego jako tego nośnika energii pierwotnej, który zgodnie
z niedawnymi jeszcze szacunkami miał zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Poruszono przy tym aspekty geologiczne i polityczne, wskazując na brak istotnego
znaczenia regulacji prawno-ekonomicznych (podatkowych).
Słowa kluczowe: gaz konwencjonalny, gaz łupkowy, gaz niekonwencjonalny, gaz
ziemny, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, rewolucja łupkowa,
szczelinowanie hydrauliczne.
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Summary
Poland shale gas – then the end of dreams about energetistic independence?
Natural gas in energetic structure many economies of present of world play more and
more significant role. In Poland his meaning is small, but utilization this material in
past years was observed larger. With reason his sale small supplies, our country be
forced however to import. The getting out the shale gas would can stand in Poland
with solution of problem of deficit fuels. Conducted geological investigations do not
give on his industrial exploitation chances so far. The performance of process of fall
meaning slate gas is the aim of article, as carrier of the primary energy which had to
assure the energetic security of Poland. It the geological aspects were described was
and political, showing on lack of essential meaning of control the law – economic (tax).
Keywords: conventional gas, shale gas, unconventional gas, natural gas, energy security, energy policy, shale revolution, hydraulic fracturing.
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Bezpieczeństwo socjalne w rodzinnych formach
pieczy zastępczej
Rafał Adamczewski1

Wstęp
Jak podaje Franciszek Adamski: „rodzina jest (…) instytucją realizującą podstawowe
funkcje społeczne, to znaczy takie, bez których nie można sobie wyobrazić istnienia
i funkcjonowania społeczeństwa”. Przy takim definiowaniu rodziny, przez jej funkcje
rozumieć należy „(…) cele, do których zmierza życie i działalność rodzinna, oraz zadania, które pełni rodzina, zaspokajając potrzeby swych członków i całego społeczeństwa”2. Wśród funkcji instytucjonalnych wspomniany autor wymienia m.in. funkcję
ekonomiczną, polegającą na dostarczaniu rodzinie określonych dóbr materialnych.
Katarzyna Walęcka-Matyja wskazuje, że istotę funkcji ekonomicznej, zwanej również
zarobkową, stanowi „(…) wykonywanie pracy zarobkowej oraz uzyskiwanie z niej
środków pieniężnych służących zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych”3. Prawidłowo
funkcjonująca rodzina, a przy tym realizująca powyższą funkcję, „(…) prowadzi (…)
wspólne gospodarstwo domowe, stanowi wspólną jednostkę ekonomiczną, dostarcza środki niezbędne do życia wszystkim członkom rodziny, wyposaża mieszkanie
w odpowiednie sprzęty, urządzenia i produkty”4.
Jacek M. Nogowski zauważa, że „funkcja ekonomiczna rodziny związana jest
głównie z zapewnieniem jej odpowiednich warunków materialnego bytu, który
pozwoli zaspokoić wszystkie naturalne potrzeby”. Według tego autora, na poziom
materialny życia rodzinnego wpływ mają: sytuacja mieszkaniowa; dostęp do usług
z zakresu ochrony zdrowia, opieki, wychowania i edukacji, kultury, wypoczynku,
sportu i rekreacji oraz odpowiedni poziom usług społecznych w przypadku osób
z niepełnosprawnością5.
1. Dr Rafał Adamczewski, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 34.
3.	K. Walęcka-Matyja, Role i funkcje rodziny, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny,
Warszawa 2015, s. 105.
4.	S. Kawula, Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, [w:] S. Kawula, J. Brągiel,
A. W. Maszke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2007, s. 59.
5.	Tamże. J. M. Nogowski, Rodzina – jej funkcje i zagrożenia. Studium na przykładzie województwa
Warmińsko-Mazurskiego, „Studia Ełckie” 2015, nr 17/2, s. 162, http://studiaelckie.pl/images/
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Nie inaczej ma się rzecz z rodzinnymi formami pieczy zastępczej, a więc rodzinami
zastępczymi (spokrewnionymi, niezawodowymi zawodowymi) oraz rodzinnymi
domami dziecka. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej6, do głównych funkcji rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka należą m.in.: zapewnienie dzieciom dostępu do przysługujących im świadczeń zdrowotnych; zapewnienie kształcenia oraz wyrównywania
braków rozwojowych i szkolnych; zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań
oraz zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych
i religijnych7. W przypadku rodzin zastępczych niezawodowych niezbędne jest, by
jedna z osób ją tworząca posiadała stałe źródło dochodów. Wypada powtórzyć tu
za Katarzyną Tryniszewską, że „posiadanie odpowiednich warunków bytowych jest
wymagane również wobec kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową i spokrewnioną oraz tworzących rodzinny dom dziecka”8.
Co prawda ustawa nie definiuje kategorii pojęciowej „stałego źródła dochodu”,
nie mniej rozumieć przez to należy bądź umowę o pracę na czas nieokreślony lub
na okres dłuższy niż kilka miesięcy, lub też prowadzenie własnej działalności gospodarczej9. Wymóg posiadania odpowiednich warunków bytowych (mieszkaniowych
i finansowych) stawiany kandydatom na rodziców zastępczych wynika z obowiązku
realizowania przez nich, tak jak ma to miejsce w przypadku rodzin biologicznych,
funkcji ekonomicznej. Prawidłowe wypełnianie tej funkcji wpływa na bezpieczeństwo
ekonomiczne rodziny. Dotyczy to także rodzinnych form pieczy zastępczej, aczkolwiek
– o czym będzie mowa w dalszej części artykułu – istnieją w tym zakresie pewne różnice. W związku z tym, iż kwestia finansowania rodzin zastępczych oraz rodzinnych
domów dziecka w sposób szczególnych zdaje się interesować opinię publiczną, za
zasadne uznałem przybliżenie tej właśnie problematyki. Wydaje się to tym bardziej
uzasadnione, gdyż wokół tego zagadnienia narosło wiele półprawd, przekłamań i nieprawdziwych, a niezwykle krzywdzących, opinii. Przyjrzyjmy się mu zatem bliżej.
sampledata/annex/studia_elckie/2015/2/10_J._Nogowski_Rodzina.pdf, pobrano 22.10.2019 r.
6.	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7.	Zob. K. Tryniszewska, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 123.
8. Tamże, s. 133.
9. Zob. tamże.
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Bezpieczeństwo socjalne rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka
Zdaniem Jadwigi Potrzeszcz „potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z wielu naturalnych potrzeb człowieka. Człowiek – zgodnie z ukonstytuowaniem swojego bytu
i ukierunkowaniem na samorealizację – odczuwa potrzebę bezpieczeństwa. Jedynie
bowiem wtedy, gdy potrzeba zostanie zaspokojona, może on spokojnie planować
swoją przyszłość, realizować zamierzenia i cele życiowe, rozwijać się w pełni swojego
człowieczeństwa i dopiero wówczas możemy mówić o poczuciu bezpieczeństwa”10.
Przez bezpieczeństwo socjalne rozumiał tu będę „(…) stan zaspokojenia potrzeb
socjalnych, a więc podstawowych potrzeb bytowych”. Wiąże się ono ze stanem „(…)
wolności od braku lub niedostatku środków utrzymania (…)”11. Zdaniem Iwony
Sierpowskiej, wiąże się m.in. z zapewnieniem podstawowych warunków bytowych,
pomocą, interwencją oraz rozdzielaniem świadczeń12. Marek Leszczyński zwraca
uwagę na zjawisko bezpieczeństwa społecznego wskazując, że jego zapewnienie leży
po stronie współczesnego państwa demokratycznego. Według tego autora, obejmuje
ono „(…) całokształt działań prawnych, organizacyjnych realizowanych przez podmioty rządowe (krajowe i międzynarodowe), pozarządowe i samych obywateli, które
mają na celu zapewnienie pewnego poziomu życia osobom, rodzinom i grupom
społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego”13.
Myślę, że wśród osób, o których bezpieczeństwo socjalne lub – jak pisze przywołany
autor – społeczne w sposób szczególny powinno dbać państwo, znajdują się dzieci
pozbawione opieki swoich rodziców biologicznych, a zatem także te, przebywające rodzinnych formach pieczy zastępczej. Wynika to wprost z istoty możliwości człowieka
w tej fazie swojego rozwoju i jest unormowane w obowiązujących aktach prawnych.
10.	J. Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych”, 2006, tom XVI, nr 1, s. 7, czasopisma.tnkul.pl › index.php › rnp › article ›
download, pobrano 07.10.2019 r.
11.	I. Sierpowska, Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne, „Zeszyty Naukowe Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, 2015, nr 16(3), s. 45, Bezpieczeństwo socjalne
jako dobro publiczne, cejshcejsh.icm.edu.pl, pobrano 22.10.2019 r.
12. Zob. tamże.
13.	M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2011, rok LII, nr 2(185), s. 125, https://www.amw.gdynia.pl/images/
AMW/Menu-zakladki/Nauka/Zeszyty_naukowe/Numery_archiwalne/2011/ZN_2_2011/Leszczynski%20M.pdf, pobrano 22.10.2019 r.
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Pierwszym z nich, i w zasadzie podstawowym, jest Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.14, w której w art. 72 ust. 2 wskazuje się, że „dziecko
pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych”.
Wybrzmiewa to także w art. 20 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka (przyjęta
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.15, w którym czytamy,
że „dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub gdy
ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało
prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa”.
W ust. 2 przywołanego artykułu wskazuje się, że „Państwa-Strony zgodnie ze
swym prawem wewnętrznym zapewnią takiemu dziecku opiekę zastępczą”16. Uzupełnieniem jest tutaj ust. 3, w którym wymienia się formy pieczy zastępczej, w tym
także rodzinę zastępczą17. Dla nas istotne wydają się również zapisy jeszcze dwóch
artykułów Konwencji. Chodzi mianowicie o art. 26 oraz 27, w których zapisane jest
prawo dziecka do korzystania z przysługujących mu świadczeń socjalnych. Z art. 27
Konwencji wynika, że obowiązek utrzymania dziecka ciąży na jego rodzicach lub
innych, odpowiedzialnych za nie, osobach. Jednocześnie wskazuje się, że obowiązkiem
państwa jest udzielenie im pomocy, także finansowej, jeśli zaistnieje taka potrzeba18.
Należy poczynić tu jedną istotną uwagę. Rodzina zastępcza lub rodzinny dom
dziecka nie są tożsame z rodziną naturalną dziecka, dlatego też wiąże się to z uzyskaniem świadczeń na pokrycie kosztów jego utrzymania. Niezmiernie ważna jest
uwaga Bartosza Kołaczkowskiego i Małgorzaty Ratajczak stwierdzających, że „pomoc
pieniężna dla rodzin zastępczych oraz dla prowadzących rodzinne domy dziecka to
świadczenie służące wsparciu finansowemu rodzin i osób zajmujących się dziećmi,
którym rodzice nie mogą zapewnić opieki z przyczyn obiektywnych (np. choroba,
śmierć) albo nie zapewniają jej na odpowiednim poziomie. Świadczenia te – piszą
dalej cytowani autorzy – nie służą zaspokojeniu potrzeb ubiegających się o pomoc,
lecz potrzeb dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu
14.	Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: Konstytucją RP.
15.	Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada
1989 r., Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526, zwana dalej w skrócie: Konwencją.
16. Tamże.
17. Zob. tamże.
18. Zob. tamże.
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dziecka”19. Mówić inaczej, służą one zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa socjalnego tych dzieci, a ich rodzice zastępczy są jedynie osobami za to odpowiedzialnymi.
Państwo, udzielając finansowego wsparcia, stwarza ku temu możliwości. Kwestia
powyższa zdaje się być tym bardziej ważna, gdyż w debacie publicznej coraz częściej
akcentuje się pieniądze, jakich dorabiają się rodzice zastępczy na biednych, pozbawionych opieki swych biologicznych rodziców dzieciach.
Wracając do problematyki świadczeń trzeba zaznaczyć, że ich wysokość uzależniona jest od rodzaju rodziny zastępczej. W przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej
świadczenie to wynosi obecnie 694 zł miesięcznie. Osoby decydujące się na objęcie
dziecka opieką w formie rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego domu dziecka uzyskują świadczenie w wysokości 1052 zł miesięcznie. Każda
rodzina otrzymuje także dodatek wychowawczy (potocznie nazywany pięćset plus)
na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.
W sytuacji, gdy w którejś z rodzinnych form pieczy zastępczej wychowuje się
dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź z orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, organizator rodzinnej pieczy zastępczej
przekazuje dodatkowo świadczenie w wysokości 211 zł miesięcznie. Podobne świadczenie przysługuje rodzinie zastępczej zawodowej resocjalizacyjnej, czyli takiej, która
pieczą obejmuje dziecko skierowane do niej na podstawie ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich. W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wskazuje się, iż wspomniane świadczenia nie mogą być niższe niż przedstawione
przeze mnie kwoty. W rzeczywistości jednak rzadko się zdarza, aby powiat finansujący
utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej podniósł wysokość tych świadczeń. Jak ujmują
to rodzice zastępczy: „nie mniej niż - oznacza jednocześnie nie więcej”.
Oprócz wymienionych wyżej świadczeń obligatoryjnych, rodzicom zastępczym
przysługują również świadczenia fakultatywne, czyli takie, które starosta może przyznać. Zaliczają się do nich: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (raz w roku) w kwocie ustalanej przez starostę (zazwyczaj jest to ok. 500 zł);
jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka w kwocie 1500 zł oraz świadczenie
na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, które mają wpływ
na jakość sprawowanej opieki. Wysokość tych ostatnich świadczeń uzależniona jest

19.	B. Kołaczkowski, M. Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku,
Warszawa 2013, s. 198.
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od zaistniałych potrzeb rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka i możliwości
finansowych starostwa.
Rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje także pomoc finansowa na utrzymanie lokalu i przeprowadzenie niezbędnych remontów. Osobną kwestię stanowi wynagrodzenie dla rodzin zastępczych
zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. W listopadzie minionego
roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało o głównych
założeniach nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Z ministerialnej informacji wynika, że od stycznia 2019 r. wynagrodzenie dla rodzin
zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka nie może być niższe niż
2250 zł brutto miesięcznie. Nieco większe wynagrodzenie uzyskać mogą rodzice
zastępczy pełniący funkcję pogotowia rodzinnego. Za pełnienie funkcji interwencyjnej oczekiwać można na wynagrodzenie w kwocie ok. 2752 zł brutto miesięcznie20.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że minimalne wynagrodzenie w tym roku wynosi
2200 zł brutto miesięcznie.
Trzeba oddać sprawiedliwość powiatom, którym zależy na rozwoju rodzinnych
form pieczy zastępczej. W niektórych z nich uposażenie dla rodziców zastępczych
„zawodowych” jest znacznie wyższe niż to, o którym pisałem. Niestety w dalszym
ciągu stanowią one mniejszość. Co więcej, proponowany wzrost wynagrodzeń dla
rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka nie wpływa w zasadniczy sposób na zwiększenie się ilości tych form pieczy zastępczej. Być może, wbrew
potocznemu przekonaniu, nie jest to jedynie kwestia niskich zarobków...?

Podsumowanie
Najkorzystniejszym środowiskiem, w którym wzrastać i wychowywać się powinny
dzieci jest ich rodzina naturalna. Niestety niejednokrotnie nie jest to możliwe i wówczas państwo zobowiązane jest do stworzenia środowiska zastępczego umożliwiającego im optymalny rozwój w sprzyjających warunkach. Środowisko to podzielić można
na instytucjonalne (wszelkiego rodzaju placówki opiekuńczo-wychowawcze) oraz
rodzinne (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka). Niezależnie od formy pieczy
zastępczej, w której przebywa dziecko należy pamiętać, że jednym z istotnych jej celów

20.	Zob. https://www.gov.pl/web/rodzina/dzieci-powinny-byc-w-rodzinach-chocby-zastepczych,
pobrano 22.10.2019 r.
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jest „(…) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych”21.
Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego poprzez wypłacanie rodzicom zastępczych
przysługujących im, a w zasadzie przebywającym pod ich opieką dzieciom, świadczeń
stanowi jedyną drogę do realizacji powyższych celów. Oczywistym jest, że bez odpowiednich środków finansowych realizacja wskazanych celów nie będzie możliwa.
W rodzinie naturalnej, jak już to sygnalizowałem, za bezpieczeństwo socjalne dzieci
odpowiadają rodzice. Inaczej ma się rzecz z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi
domami dziecka, bowiem rodzice zastępczy nie są – pomijając rodziny spokrewnione
– zobowiązani do alimentowania, a zatem nie muszą łożyć na utrzymanie tych dzieci.
Z tego też powodu obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego spoczywa na
administracji państwowej. Warto zatem, oceniając rodziców zastępczych, mieć tego
świadomość. Tym zaś, którzy mimo wszystko uznają, że sprawując pieczę zastępczą
nad dziećmi można się dorobić pozostaje przesłanie rodziców zastępczych, którzy
często powtarzają: „dzieci w pieczy zastępczej jest bardzo dużo, każdy może się dorobić. Wystarczy zostać rodzicem zastępczym…

Streszczenie
Bezpieczeństwo socjalne dziecka w rodzinnych formach pieczy zastępczej
W ostatnim czasie wiele uwagi poświęca się problematyce zastępczego rodzicielstwa.
W krytycznych uwagach pojawiają się głosy wskazujące na przypadki wykorzystywania i krzywdzenia dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Niemal jak bumerang powraca problematyka pieniędzy, a dokładnie dorabiania się
przez zastępczych rodziców na krzywdzie dzieci. W takiej sytuacji zasadnym wydaje
się przybliżenie tej kwestii, szczególnie że zastępcze rodzicielstwo, przez szereg lat,
obrosło wieloma mitami, które szkodzą nie tylko zastępczym rodzicom, ale przede
wszystkim pozostającym pod ich opieką dzieciom.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo socjalne, rodzinne formy pieczy zastępczej, rodzina
zastępcza, rodzinny dom dziecka, organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

21. K. Tryniszewska, Ustawa…, s. 106.
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Summary
Child’s social safety in family forms of foster care
Recently, lots of attention has been attracted by foster parenthood. Criticism has been
expressed regarding cases of child abuse and harm in foster families and residential
foster homes. Like the boomerang returns the issue of money, specifically the problem of foster parents enriching themselves as a result of children’s harm. Because of
this, the issue calls for some clarification, particularly because for a number of years
foster parenthood has generated many myths, which not only harm foster parents,
but above all the children they are taking care of.
Keywords: social safety, family forms of foster care, foster family, residential foster
home, family foster care organiser.
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By dziecko czuło się bezpieczne
Jolanta Alagierska1

Wstęp
Bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Istnieje wiele
definicji charakteryzujących ten termin. Jest to uzależnione od tego, jakiej dziedziny
dotyczą. „Jest to nie tylko pewnego rodzaju stan psychiczny, ale i prawny, będąc w którym dana osoba ma poczucie całkowitej pewności. Wie, że posiada wsparcie w innej,
bliskiej osobie lub też w sprawnie funkcjonującym systemie prawnym”2. Słownik
języka polskiego ujmuje bezpieczeństwo jako „stan, niezagrożenia, spokoju, pewności”3. Leksykon politologii opisuje bezpieczeństwo jako „stan niezagrożenia i pokoju,
stan i poczucie pewności, brak zagrożenia i ochrona przed nim”4. Słownik terminów
z zakresu bezpieczeństwa narodowego określa bezpieczeństwo jako „stan, który daje
poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie”5.
Bezpieczeństwo to również „stan, w którym nie występuje odczucie zagrożenia.
Istotą bezpieczeństwa jest zapewnienie możliwości przetrwania (egzystencji) i realizacji
własnych interesów w niebezpiecznym, zmiennym otoczeniu, w szczególności poprzez
wykorzystywanie szans, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie zagrożeniom. O bezpieczeństwie można mówić w odniesieniu do pojedynczych osób, grup społecznych,
narodów, organizacji państwowych i między narodowych, a także do całej ludzkości”6.
Stosując powyższe kryterium możemy wyróżnić różne rodzaje bezpieczeństwa a mianowicie: bezpieczeństwo indywidualne, narodowe, grupowe czy międzynarodowe.
Analizując różne definicje, możemy stwierdzić z całą pewnością, iż jest to gwarancja stabilizacji, brak niepewności czy obawy przed utratą szacunku, przynależności,
akceptacji, zdrowia, miłości, wsparcia czy dóbr materialnych. Amerykański psycholog
1. Mgr Jolanta Alagierska, wicedyrektor, przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu.
2.	Co to jest bezpieczeństwo?, https://www.cotojest.info/bezpieczenstwo_610.html, pobrano
10.06.2019 r.
3. M. Szymczak, Słownik języka polskiego, Warszawa 1978, s. 147.
4. A. Antoszewski, R. Herbuta, Leksykon politologii, Wrocław 2004, s. 38.
5.	B. Zdrodowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, https://mkuliczkowski.pl/static/pdf/slownik.pdf, s. 14, pobrano 28.06.2019 r.
6.	Boniek B., Kruczyński A., Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej,
Gdynia 2019, s. 10.
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Abraham Maslow umieścił bezpieczeństwo w piramidzie hierarchii potrzeb jako klucz
do zaspokajania i realizacji potrzeb wyższego rzędu.
Potrzeba bezpieczeństwa należy do grupy potrzeb pierwotnych, podstawowych,
zaspokojenie których warunkuje przede wszystkim zachowanie życia, a także zdrowia
i rozwój jednostki7.
Każdy z nas lubi czuć się bezpiecznie. Poczucie bezpieczeństwa jest niezbędne do
prawidłowego i harmonijnego funkcjonowania w otaczającej nas przestrzeni.
Bezpieczeństwo dziecka to podstawowy obowiązek osób dorosłych. Dziecko od
momentu pojawienia się na świecie jest od nas dorosłych uzależnione we wszystkich
elementach życia: zaspokojenie głodu, miłości, akceptacji, opieki i oczywiście bezpieczeństwa. Jakie działania podjąć, aby dziecko czuło się bezpieczne, aby mogło prawidłowo się rozwijać zarówno pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym? Co zrobić,
by było otwarte na świat, z ufnością podchodziło do nowych wyzwań. Wszak „dziecko
żyjące w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufności”8. Ważne, aby dziecko zbierając nowe
doświadczenia, miało pewność, że to co robi, ma akceptację nas dorosłych (rodziców,
opiekunów, nauczycieli), by wchodziło w prawidłowe relacje z rówieśnikami, a w razie niepowodzeń miało oparcie wśród najbliższych. Czuć się bezpiecznie to żyć bez
stresu, bez konfliktów w najbliższym otoczeniu. W jaki sposób wykształcić u dziecka
umiejętność bycia asertywnym, unikania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu? Jak
mu uświadomić, że warto stosować się do wcześniej ustalonych reguł i zasad? „Dzieci
nie potrzebują zakazów, lecz reguł, które pozwalają zrozumieć świat i dają poczucie
bezpieczeństwa”9. Jakie elementy należy spełnić, by zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa?
Co pomoże dziecku czuć się bezpiecznym? „Im bardziej zaspokojona będzie potrzeba
bezpieczeństwa, tym większa odwaga do „wyjścia w świat”, większa chęć eksploracji
otoczenia i pozytywne do niego nastawienie”10. Pamiętajmy jednak, że każda sytuacja
w domu, na placu zabaw czy w drodze do przedszkola, szkoły wymaga od nas gruntownej wiedzy na temat bezpieczeństwa.
7.	M. Winiarski, Bezpieczeństwo lokalne – problemem pedagogicznym, http://edukacjaidialog.pl/
archiwum/2000,98/listopad,163/bezpieczenstwo_lokalne_problemem_pedagogicznym,1055.
html, pobrano 16.06.219 r.
8. G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu się, Poznań 2003, s. 104.
9. H. Gürtler, Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, Warszawa 2003, s. 124.
10.	J. Hudy, Potrzeba bezpieczeństwa w 10 punktach, http://www.jakmowic.org.pl/potrzeba-bezpieczenstwa-w-10-punktach/, pobrano 16.06.2019 r.
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Rys. 1. Piramida Potrzeb Maslowa
Źródło: Pasterski M., Insight droga do mentalnej dojrzałości, Poznań 2016, s. 77
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Bezpieczeństwo w domu
By zapewnić bezpieczeństwo w domu musimy uruchomić swoją wyobraźnię i zabezpieczyć miejsca stwarzające zagrożenie. Zwracamy uwagę na wyposażenie wnętrza, dostęp do przedmiotów ostrych (nieuważne posługiwanie się sztućcami, zbita
szklanka), medykamentów (połknięcie leków może zagrażać zdrowiu lub życiu),
detergentów (powinny stać w miejscach niedostępnych dla dzieci, dobrze zabezpieczone) czy urządzeń elektrycznych (kuchenki, czajniki, żelazka).
Bezpieczny dom to nie tylko wnętrze, ale i najbliżsi członkowie rodziny. Środowisko
rodzinne jako najbliższe dziecku, najlepiej mu znane, a przez to stwarzające poczucie
bezpieczeństwa jest niezwykle ważne. Szczególnie rodzice są niezastąpieni w procesie
rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka11. „Zagrożenia dla zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży dotyczą w pierwszym rzędzie środowisk, w którym spędzają one
pierwsze lata swojego życia”12.
Bezpieczny dom to miejsce bez konfliktów w rodzinie, to azyl spokoju, tolerancji
i demokracji. „Jeśli nasze dzieci mają nas słuchać, lepiej będzie, gdy sami będziemy
ich słuchać z uwagą. Jeśli chcemy, by szanowały nas i nasze porady, dobrze zrobimy,
jeśli będziemy zwracać uwagę na nie i na to, co mają nam do powiedzenia”13. To
miejsce, gdzie wszyscy członkowie rodziny mają równe prawa, gdzie wszyscy traktowani są jednakowo.

Internet – oknem na świat?
„Funkcjonowanie w obecnej rzeczywistości nie jest możliwe bez wykorzystywania
nowoczesnych technologii, zwłaszcza technologii informacyjnych. Cennym medium,
stwarzającym nieograniczone możliwości z zakresu komunikacji jest Internet, który
na dobre zagościł w naszych domach i stał się ważnym narzędziem pracy, nauki oraz
zabawy”14. Liczba użytkowników Internetu nieustannie rośnie, ale niestety średnia
wieku stale się obniża. Internet jest kopalnią wiedzy, ale i potencjalnym zagrożeniem,
które często jest bagatelizowane. Jak powiedział Stanisław Lem sieć jest „wielkim
śmietnikiem”15. W Internecie znajdujemy wiele pożytecznych informacji, ale możemy
11. M.Czyżowska, Bezpieczny przedszkolak, Kraków 2009, s. 3.
12. I. Sikorska, Bufory stresu, Jak rozwijać odporność psychiczną dziecka, Kraków 2011, s. 4.
13. H. Gürtler, Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie, Warszawa 2003, s. 25.
14. Straż Miejska w Łodzi, Bezpiecznie i szczęśliwie, Łódź 2014, s. 45.
15. Lem to już przewidział, http://tygodnikprzeglad.pl/lem-juz-przewidzial/, pobrano 16.06.2019 r.
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Tabela 1. Myślenie dziecka odpornie psychicznego
MAM – najbliższych,

JESTEM

POTRAFIĘ

którzy
kochają mnie
bezwarunkowo

kochany

odwzajemnić miłość

określają zasady, których

odpowiedzialny za

zachować się adekwatnie

stosowanie chroni mnie
od niebezpieczeństw

wszystkie swoje poczynania

do okoliczności

nie wyręczają, ale
wspierają i wzmacniają
w moich poczynaniach

przekonany, że zawsze
mogę liczyć na innych

rozwiązywać problemy,
które mnie spotykają

nie krytykują, ale wyjaśniają moje błędy, wskazują właściwą drogę

wdzięczny za wskazówki,
które chętnie wykorzystuję

zwrócić się do kogoś, kto
mi pomoże

niosą pomoc, gdy jestem
w potrzebie lub niebezpieczeństwie

empatyczny, szczęśliwy,
gdy mogę pomóc bardziej
potrzebujący

dzielić się moimi lękami,
problemami

stawiają na mojej drodze
wzór, od którego mogę
się uczyć

szczęśliwy, że mam od
kogo brać dobry przykład

czerpać z wiedzy życzliwych mi osób

darzą mnie zaufaniem

godny zaufania, jakim
mnie obdarzono

być krytyczny wobec
własnego postępowania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: I. Sikorska, Bufory stresu. Jak rozwijać odporność
psychiczną dziecka, Kraków 2011, s. 4.
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natknąć się również na treści niepożądane dla młodego odbiorcy. Jakie zagrożenia
płyną z sieci? Przykładowo:
– treści nieadekwatne do wieku odbiorcy;
– niebezpieczne kontakty (nie wiemy, kto znajduje się po drugiej stronie);
– prywatność (wydaje nam się, że jesteśmy niewidzialni, anonimowi), niestety
pozostawiamy po sobie całą masę śladów, informując wszystkich co robimy,
gdzie przebywamy;
– cyberprzemoc;
– nadmierne korzystanie (wg CBOS czas spędzony w Internecie znacznie się wydłużył), rodzice/opiekunowie nie wiedzą, do jakich celów dzieci wykorzystują
strony internetowe)16. „…większość młodych osób poszukuje w Internecie nie
tylko informacji, ale i towarzystwa (w tym także wsparcia ze strony innych )”17.
„Poznaje się tylko to, co się oswoi – powiedział lis. – Ludzie mają zbyt mało czasu,
aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół”. Czy słowa zawarte w cytacie
są nadal aktualne?
W dobie komputerów i Internetu mamy zbyt mało czasu na zawieranie nowych
znajomości, poznawanie się i tworzenie przyjacielskich relacji18. Te nasze oczekiwania
spełnia właśnie sieć. „Zagrożenia, na które dzieci są narażone w Internecie, nie różnią
się zbytnio od tych, które mogą spotkać każdego dorosłego. Osoby dorosłe na ogół
cechuje jednak większa krytyczność myślenia oraz możliwość obrony własnej osoby
przed szkodliwymi (np. agresywnymi czy uwodzicielskimi) działaniami innych”19.
„Dlatego ważne jest, żeby dzieci nie były pozostawione same sobie w Internecie, czyli
żeby istniały określone zasady związane z użytkowaniem Internetu przez dzieci oraz
żeby one mogły liczyć na pomoc dorosłych niezależnie od tego, jakie mają problemy”20.
Z uwagi na wszystkie czynniki uzasadnione jest podejmowanie wszelkich działań,
które mają na celu edukowanie młodych odbiorców – szczególnie narażonych na
niebezpieczeństwa czyhające w sieci – na temat treści znajdujących się w Internecie.
16.	Siekiera K., Dzieci i młodzież w Internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów,
https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_129_18.PDF, pobrano 26.06.2019 r.
17. A. Słysz, B. Arcimowicz, Przyjaciele w Internecie, Gdańsk 2009, s. 17.
18. Tamże, s. 11.
19. Tamże, s. 88.
20. Tamże, s. 88-89.
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Szkoła, przedszkole, grupa rówieśnicza
Szkoła, przedszkole są miejscami, gdzie bezpieczeństwo wychowanków to jedno z najważniejszych zadań pracowników tych instytucji. Dzieci są nieświadome czyhających
zagrożeń ze względu na zbyt małe doświadczenia życiowe. Dlatego tak ważne jest
wyposażenie dzieci w każdy możliwy sposób unikania czy zapobiegania niebezpieczeństwom. Dzieci w wieku przedszkolnym są najbardziej chłonne, ciekawe świata,
należy więc od najmłodszych lat wyrabiać odpowiednie nawyki oraz kształtować
postawy wobec niebezpieczeństw. Dlatego też edukację przedszkolną rozpoczynamy
od wprowadzania określonych wspólnie z dziećmi zasad postępowania i współżycia
w grupie przedszkolnej. Te same zasady dotyczą uczniów rozpoczynających przygodę
w szkole. Wczesny wiek szkolny jest okresem rozwojowym dzieci, w którym zdobywają one podstawy wiedzy decydujące o ich dalszym życiu. Młodzi ludzie rozwijają
wówczas umiejętności współdziałania w grupie, a także pełnienia różnych ról społecznych, a zatem wszystkiego, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
w zbiorowości21. Obowiązki nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
podopiecznym zawarte są w aktach prawnych dotyczących oświaty, w szczególności
w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela22, która określa m.in. że: „nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły (dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą), w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”23, a także w rozporządzeniach: rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki24, rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach25, a także
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
21. Straż Miejska w Łodzi, Bezpiecznie…, s. 55.
22.	Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.967 i 2245
z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie Kartą Nauczyciela.
23. Karta Nauczyciela, rozdział 2, art. 6 p. 1.
24.	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
Dz. U. z 2018 r., poz. 1055.

25. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami.
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podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej26.
W myśl przepisów tego ostatniego rozporządzenia do zadań przedszkola należy:
– tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
– tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
– tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
– systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian
i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła
zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając
indywidualne i potrzeby edukacyjne ucznia27. Pamiętajmy jednak, że żadne przepisy
nie zastąpią myślenia, przewidywania i wyciągania wniosków.

26.	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej, Dz. U. z 2017 r. poz.35 z późniejszymi zmianami, zwane dalej w skrócie: rozporządzeniem z 2017 r.
27. Rozporządzenie z 2017 r.
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Uczestnik ruchu drogowego
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym28
dzieci do siódmego roku życia mogą być uczestnikami ruchu drogowego pod opieką
osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat, a co za tym idzie prawo do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych mają dzieci już od 7 roku życia.
Życie weryfikuje i w praktyce okazuje się, że nie wszystkie dzieci w wieku siedmiu
lat prawidłowo potrafią uczestniczyć w ruchu drogowym. Rosnąca liczba wszelkich
pojazdów, które poruszają się po naszych drogach, stanowi dla najmłodszych realne
zagrożenie, dla ich życia i zdrowia. W wypadkach giną lub są ranne nie tylko dzieci,
ale i osoby dorosłe, dlatego tak ważne jest edukowanie najmłodszych oraz ich rodziców/opiekunów z zasad ruchu drogowego. Jak wynika z raportu Komendy Głównej
Policji (Biuro Ruchu Drogowego) za rok 2018 w Polsce doszło do 2680 wypadków
z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeniach tych 57 dzieci poniosło śmierć,
a 2958 doznało obrażeń. Porównując z rokiem 2017 zmalała liczba wypadków i liczba
rannych i ale niestety wzrosła liczba zabitych dzieci29.
Od wszystkich uczestników ruchu drogowego oprócz znajomości przepisów wymagane jest poczucie odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za osobę pozostająca
aktualnie pod opieką. Cieszy więc fakt, iż w przedszkolu czy szkole prowadzi się
zajęcia z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego. Robią to nauczyciele lub
osoby do tego uprawnione: przedstawiciele policji, straży miejskiej, straży pożarnej,
służby zdrowia czy instruktorzy.

Uwaga! Obcy!
„Największym zmartwieniem rodziców są niebezpieczeństwa grożące dzieciom ze
strony obcych”30. Dzieci są bardzo ufne i z natury ciekawe świata, dlatego powinny
znać zasady postępowania w różnych sytuacjach i miejscach a w szczególności, gdy
chodzi o kontakty z osobami nieznanymi. Rodzice, nauczyciele, opiekunowie powinni

28.	Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1990 z późniejszymi zmianami.
29.	Wypadki drogowe-raporty roczne, wypadki drogowe – raporty roczne, http://statystyka.policja.pl/
st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html (wypadki drogowe w 2018 r.),
s. 36, pobrano 19.07.2019 r.
30. M. Elliot, Jak dbać o bezpieczeństwo dziecka, Warszawa 1994, s. 19.

59

By dziecko czuło się bezpieczne

przypominać o ich przestrzeganiu. Co powinno wiedzieć dziecko, by nie stała mu się
krzywda? Przytoczę kilka znanych zasad:
– nie otwierać drzwi mieszkania obcym osobom,
– informować rodziców o nawiązaniu kontaktu telefonicznego z nieznaną osobą,
– nie chwalić się posiadanymi środkami materialnymi,
– o każdej zaczepce poinformować bliskie osoby,
– nie podawać adresu zamieszkania,
– nie brać niczego od nieznajomych (słodycze, napoje, owoce, zabawki),
– nie wolno podchodzić do nieznajomych siedzących w samochodzie31.
Rozmawiając z dziećmi na tzw. trudne tematy uchronimy je od przykrych niespodzianek. Uczmy najmłodszych asertywności, by umiały powiedzieć NIE, gdy trzeba.
„Opanowanie asertywnej postawy przynosi wiele korzyści”32. Bycie asertywnym to
szacunek dla własnego siebie, to poczucie pewności w radzeniu sobie z problemami,
to umiejętność omawiania trudnych i drażliwych tematów, to reagowanie w różnych
niekomfortowych sytuacjach, to w końcu wyrażanie potrzeb i uczuć33. Dzieci powinny wiedzieć, że nie każdy dorosły jest zły, ale i nie każdemu dorosłemu należy ufać
bezgranicznie. „Nie jest możliwe, aby dziecku nigdy nie zagroziło żadne niebezpieczeństwo”34. „Każde dziecko ma prawo do bezpieczeństwa, a za przestrzeganie tego
prawa odpowiadają dorośli”35.

Podsumowanie
W ciągu ostatnich lat wiele zmieniło się w podejściu do bezpieczeństwa – rodzice,
opiekunowie, nauczyciele są coraz bardziej świadomi niebezpieczeństw, które mogą
zagrażać dzieciom. Zmiana ta jest widoczna nie tylko jako trend wśród tzw. nadopiekuńczych dorosłych, ale na szczęście w szerszej przestrzeni publicznej. Dzieci wymagają od nas nieustannej uwagi, a my dorośli jesteśmy zobowiązani do zapewnienia
im bezpiecznego dzieciństwa. W rozmowach z dziećmi powinniśmy zwracać uwagę
na konsekwencje, jakie mogą przynieść nieodpowiednie zachowania w stosunku do
nich samych. Odpowiednie działania sprawią, że dzieci będą stosować się do wcze31.	slaska.policja.gov.pl/kat/prewencja/jak-unikac-zagrozen/82852, Bezpieczenstwo-dzieci.html,
pobrano 19.07.2019 r.
32. M. Hartlej, Asertywność sztuka umiejętnej stanowczości, Łódź 2012, s. 8.
33. Tamże, s. 8-9.
34. M. Elliot, Jak dbać…, s. 145.
35. Tamże, s. 146.
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śniej ustalonych wspólnie reguł i zasad, będą z większą ostrożnością podchodzić do
zaistniałych sytuacji. Jednak nie popadajmy w paranoję, nie zakazujmy dzieciom
aktywności, wszak doświadczenia gromadzone latami są jednym z wielu sposobów
poznawania otaczającego je świata. Zanim postawimy granicę w postaci zakazu, zastanówmy się jaka potrzeba za tym stoi, czy nie ograniczymy przestrzeni potrzebnej
do rozwijania zainteresowań i talentów najmłodszych36.

Streszczenie
By dziecko czuło się bezpieczne
Bezpieczeństwo dziecka to główne zadanie, jakie stoi przed dorosłymi. W artykule
zwrócono uwagę na ważne momenty w życiu dziecka, w których bezpieczeństwo
jest kluczowe. W przypadku najmłodszych ze względu na brak doświadczenia oraz
bezradność wobec zaistniałych problemów, działania, które podejmują rodzice,
opiekunowie, nauczyciele służą wyeliminowaniu sytuacji zagrażających ich życiu
i zdrowiu. Poruszono zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w domu,
przedszkolu, szkole, podczas uczestnictwa w ruchu drogowym, korzystania z Internetu a w szczególności w kontaktach z osobami obcymi. Wskazano również na istotną
rolę jaką odgrywa zdrowie psychiczne u dzieci.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenie, dziecko, rodzina, szkoła, zdrowie psychiczne.

Summary
Make the child feel safe
The safety of the child is the main concern that adults are faced with. The article draws
attention to important moments in the life of the child, when safety plays a crucial role.
In the case of the youngest children, due to their lack of experience and helplessness
in the face of problems, actions taken by parents, guardians, teachers are aimed at
eliminating situations that threaten their life and health. It discusses issues related
to ensuring safety at home, kindergarten, school, when participating in road traffic,
using the Internet and, in particular, in contacts with strangers. The important role
played by mental health in children was also pointed out.
Key words: safety, threat, child, family, school, mental health.
36.	M. Gołuchowska, Czy można przesadzić z dbaniem o bezpieczeństwo dzieci?, https://fdds.pl/
baza_wiedzy/mozna- przesadzic-dbaniem-o-bezpieczenstwo-dzieci/, pobrano 19.07.2019 r.
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krajoznawstwa i turystyki,Dz.U. z 2018 r., poz. 1055.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, DZ. U. z 2017 r.
poz.35 z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69
z późniejszymi zmianami.
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Choroby otępienne — zagrożenie XXI wieku.
Wyzwanie dla opieki logopedycznej
Renata Gliwa1

Wstęp
Obserwowane obecnie przemiany demograficzne wyrażają się m.in. postępującym
procesem starzenia się społeczeństwa. Przyczyn tego procesu należy upatrywać w niskiej dzietności, ale i wydłużeniu się statystycznej długości życia Polaków. Jak wynika
z danych GUS w 2016 r. przeciętna długość życia mężczyzn wynosiła 73,9 lat (nieco
ponad 8 więcej niż w 1991 r.), natomiast kobiety 81,9 (ponad 8 więcej niż w 1991
r.)2. Statystyki wskazują, że w 2016 r. osoby powyżej 65. roku życia stanowiły 16,4%
społeczeństwa, w 2035 r. będzie to 24,5%, zaś w 2050 r. aż 32,7%3.
Przytoczone dane wiążą się z dość przewidywalnymi konsekwencjami – wzrostem
ilości chorób powiązanych z wiekiem, w tym otępień4. W związku z obserwowanymi
zmianami demograficznymi polityka społeczno-zdrowotna wobec osób starszych
powinna stanowić jeden z priorytetów polityki publicznej. Z tego też względu w ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie tematyką dotyczącą gerontologopedii5.
1.	Dr Renata Gliwa, adiunkt, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Łódzki.
2.	Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2016, Warszawa 2017, s. 13, www.gov.pl/web/rodzina/
informacja-o-sytuacji-osob-starszych-w-polsce, pobrano 05.09.2019 r.
3.	Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –
SOLIDARNOŚĆ, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Monitor Polski, Załącznik
do uchwały nr 1616 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. (poz. 1169), www.gov.pl/
web/rodzina/polityka-spoleczna-wobec-osob-starszych-2030-bezpieczenstwo-uczestnictwosolidarnosc, pobrano 05.09.19 r.
4.	T. Gabryelewicz, Jakość życia pacjentów z otępieniem, [w:] M. Zabawa (red.), Diagnostyka i leczenie
otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Otwock 2012,
s. 30-33; A. Kiejna, Epidemiologia choroby Alzheimera, [w:] J. Leszek (red.), Choroby otępienne,
Wrocław 2011, s. 25; J. Leszek, Wprowadzenie, [w:] J. Leszek (red.), Choroby otępienne, Wrocław
2011, s. 11; G. Opala, Epidemiologia otępień w perspektywie prognoz demograficznych, [w:] J. Leszek
(red.), Choroby otępienne, Wrocław, 2011, s. 31-41; H. Olszewski, Otępienie czołowo-skroniowe.
Ujęcie neuropsychologiczne, Kraków 2008, s. 11-16.
5.	W. Chudzik, R. Gliwa, Rola i miejsce logopedy w szpitalu wielospecjalistycznym, [w:] I. Jaros,
R. Gliwa (red.), Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Łódź 2016, s. 35-46; R. Gliwa,
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Problemy terminologiczne i diagnostyczne
Otępienie, demencja, zespół otępienny to terminy odnoszące się do stanu klinicznego
obejmującego współwystępujące objawy zaburzeń funkcji poznawczych i zachowania, które znacząco wpływają na funkcjonowanie osób nim dotkniętych. Powodują
rozpoznawalne przez otoczenie trudności w pracy, w życiu społecznym i rodzinnym
osoby nim dotkniętej. W celu uściślenia i ujednolicenia rozpoznawania otępienia jak
dotąd opracowano kilka kryteriów diagnostycznych mających wiele cech wspólnych,
ale różnicujących się na tyle, że ci sami badacze na tym samym materiale, w zależności od przyjętych kryteriów rozpoznawali otępienie u 6,0–25,5% badanych chorych
po udarze mózgu6. Najpopularniejsze obecnie kryteria rozpoznawania demencji to
kryteria Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-107 oraz kryteria Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrów, wersja
IV – DSM-IV8.
Według ICD-10 otępienie to zespół objawów wywołanych chorobą mózgu, zwykle
przewlekłą lub o postępującym przebiegu, charakteryzujący się klinicznie licznymi
zaburzeniami wyższych funkcji korowych, takich jak: pamięć, myślenie, orientacja,
rozumienie, liczenie, zdolność do uczenia się. Zaburzeniom funkcji poznawczych
często towarzyszą – lub je poprzedzają, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowaPrzyszłość i wyzwania w zarządzaniu współczesnymi placówkami opieki logopedycznej w Polsce,
[w:] J. Kłys, J. Maj (red.), Problemy, wyzwania i perspektywy zarządzania w XXI wieku, Warszawa
– Krosno 2015, s. 163; W. Tłokiński, S. Milewski K. Kaczorowska-Bray, Gerontologopedia, Gdańsk
2018; A. Domagała, E. Sitek, Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, Gdańsk
2018; A. Domagała, Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim, Lublin 2015; A. Domagała, Zachowania językowe w demencji, seria Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia, Lublin
2017, t. 20; M. Kielar-Turska, K. Byczewska-Konieczny, Specyficzne właściwości posługiwania się
językiem przez osoby w wieku senioralnym, [w:] S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray
(red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk 2014, s. 429-443.
6.	A. Szczudlik, T. Parnowski, Otępienie, [w:] M. Zabawa (red.), Diagnostyka i leczenie otępień.
Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Otwock 2012, s. 1.
7.	ICD-10, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja 10, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Opisy kliniczne i wskazówki
diagnostyczne, Kraków – Warszawa, 1997; Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób
i Problemów Zdrowotnych, rewizja 10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, Kraków – Warszawa 1998.
8.	DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, APA, Washington DC
1994.
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nia i motywacji. Następstwem zmian otępiennych jest pogorszenie funkcjonowania,
zarówno w zakresie aktywności złożonych, jak: finanse, korespondencja, rozrywka,
jak i w późniejszej fazie – podstawowych (ubieranie się, higiena osobista, jedzenie).
W klasyfikacji przyjęto, że nie można postawić diagnozy otępienia, jeżeli wymienione
objawy występują wyłącznie w trakcie zaburzeń świadomości.
Kryteria diagnostyczne Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrów przedstawione w ostatniej, czwartej wersji nie wyodrębniają osobnej kategorii diagnostycznej
„otępienie”, ponieważ warunki jego rozpoznawania zawierają się we wskaźnikach
różnych rodzajów demencji, tzn. otępienia typu Alzheimera, otępienia naczyniowego,
czołowo-skroniowego czy otępienia z ciałami Lewy’ego itd.9 Aby dokonać rozpoznania
otępienia wg DSM-IV, należy stwierdzić:
– obecność licznych deficytów poznawczych manifestujących się jako:
a) upośledzenie pamięci (zaburzona zdolność przyswajania nowych informacji
lub przypominania wcześniej nabytych);
b) jeden lub więcej z następujących objawów: afazja (zaburzenie mowy); apraksja (zaburzona zdolność do wykonywania czynności ruchowych mimo zachowanych czynności ruchowych – brak niedowładu); agnozja (niezdolność
do rozpoznawania przedmiotów mimo braku zaburzeń zmysłów: wzroku,
słuchu itd.); zaburzenia funkcji wykonawczych (np. planowania, organizacji,
porządkowania itd.);
– obie grupy objawów muszą w sposób istotny wpływać na funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz powodować jego istotne pogorszenie;
–o
 bjawy te nie mogą występować wyłącznie w przebiegu majaczenia;
– obecność powyższych symptomów nie może być lepiej wyjaśniona inną chorobą
psychiczną, taką jak depresja czy schizofrenia.
Demencja nie jest jednostką jednorodną nozologicznie, toteż w literaturze wciąż
dyskutowane są jej kryteria, np. wadą definicji otępienia wg ICD-10 jest jej ogólnikowość. Przyjęcie w definicji pojęcia globalne zaburzenia utrudnia wykrywanie
otępienia we wczesnych stadiach, ponieważ na początku procesu chorobowego deficyty poznawcze i poza poznawcze mają na ogół charakter „wysepkowy”10. Ponadto ujmowanie demencji jako proces nieodwracalny, utrudnia jego diagnozowanie
9. Por. DSM-IV; A. Szczudlik, T. Parnowski, Otępienie…, s. 5.
10.	T. Sobów, Psychogeriatria praktyczna. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych
u chorych w wieku podeszłym, Wrocław 2010.
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szczególnie we wczesnych stadiach np. otępienia z ciałami Lewy’ego, w przypadku,
którego mamy do czynienia z fluktuacją funkcji poznawczych11.
Do rozpoznania otępienia wg kryteriów DSM-IV w odróżnieniu do ICD-10 nie
wymaga się obecności zaburzeń procesów poznawczych przez okres minimum 6
miesięcy, co zwiększa możliwość rozpoznawania tzw. otępienia odwracalnego (czyli
zaburzeń funkcji poznawczych wskutek działania innych przyczyn niż przewlekłe,
postępujące choroby zwyrodnieniowe czy naczyniowe mózgu)12. Niniejsze kryteria
podkreślają rolę zaburzeń zachowania i objawów psychopatologicznych w całościowym obrazie otępienia, jest to novum w odniesieniu do ICD-10, gdzie pierwszoplanowo wskazuje się na zaburzenia pamięci, jednak konieczność wykluczenia innych
zaburzeń psychicznych (jak zaburzenia afektywne, zespoły schizofrenio podobne)
znacznie utrudnia postawienie diagnozy (szczególnie w takich typach otępienia jak
otępienie czołowo-skroniowe czy otępienie z ciałami Lewy’ego)13.
Bez wątpienia jednymi z najbardziej wartościowych są kryteria Narodowego Instytutu Badań Starzenia i Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, zwane kryteriami NIA/
AA14. Zakładają one, że można dokonać diagnozy otępienia, gdy zaburzenia funkcji
poznawczych:
– wpływają negatywnie na zdolność pracy zawodowej lub możność wykonywania
codziennych czynności;
– powodują spadek poziomu funkcjonowania; poziomu wykonywania zadań;
– nie mogą być tłumaczone zaburzeniami świadomości;
– zaburzenia funkcji poznawczych zostały wykryte na podstawie: wywiadu (…)
i obiektywnej oceny funkcji poznawczych (…) albo badania neuropsychologicznego.
– zaburzenia funkcji poznawczych lub zachowania dotyczą co najmniej dwóch
poniższych obszarów:
11.	Por. R. Motyl, Otępienie – kryteria diagnostyczne, „Polski Przegląd Neurologiczny” 2007, nr 3(2),
s. 43-60.
12. A. Szczudlik, T. Parnowski, Otępienie, s. 5.
13. Tamże, s. 5-6.
14.	G.M. McKhann, D.S. Knopman, W.H. Chertko, B.T. Hyman, C.R. Jr Jack, C.H. Kawas, W.E.
Klunk, W.J. Koroshetz, J.J. Manly, R. Mayeux, R.C. Mohs, J.C. Morris, M.N. Rossor, P. Scheltens,
M.C. Carrillo, B. Thies, S. Weintraub, C.H. Phelps, The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s
disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroup
on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease, „Alzheimer’s Dementia” 2011 (7), s. 263-269.
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a) zaburzenia możliwości nabywania i zapamiętywania nowych informacji (…);
b) zaburzenia rozumienia i radzenia sobie ze złożonymi zdaniami, pogorszenie
osądu, (…);
c) zaburzenia funkcji wzrokowo-przestrzennych (…);
d) zaburzenia funkcji językowych (…);
e) zaburzenia osobowości, zachowania, sposobu bycia (…).
Niewątpliwą zaletą tych kryteriów jest takie skategoryzowanie zaburzeń poznawczych
i zachowania, które powoduje, że mieszczą się w nich objawy typowe nie tylko dla demencji w przebiegu choroby Alzheimera, ale i innych typów otępień. Zaburzenia pamięci są tu
tylko jedną z pięciu równoważnych domen dysfunkcji poznawczych i zachowania (nie tak
jak klasyfikacji ICD-10 objawem dominującym)15. Obowiązujące kryteria diagnostyczne
mimo coraz większej czułości mogą być różnorodnie interpretowane, opierają się bowiem
na objawach. Zgodnie z aktualną wiedzą badania biomarkerowe, które wydają się mieć
wyższą skuteczność (niestety tylko w potwierdzaniu obecności choroby Alzheimera, jako
przyczyny otępienia) są zazwyczaj wykorzystywane tylko w celach naukowych, głównie
ze względu na koszty i małą dostępność (np. badania obrazowania mózgu metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) z użyciem znaczników izotopowych pozwalających
na obrazowanie złogów beta-amyloidu), jak również inwazyjność (np. badania płynu
mózgowo-rdzeniowego (PMR) pod kątem profilu stężeń białek tau)16.

Epidemia otępienia?
Najczęściej raportowane wskaźniki rozpowszechnienia otępień sugerują, że dotyczy
ono ok. 3,5 populacji mieszanej i ok. 7% populacji wielkomiejskiej oraz że w większości stwierdza się je u osób po 60. roku życia17. Otępienia uważa się za związane
z wiekiem, co oznacza, że im starszą grupę badanych poddaje się ocenie, tym wyższa
jest obserwowana prewalencja otępienia. W grupie osób po 65 r. ż. wskaźnik jego
rozpowszechnienia szacuje się pomiędzy 5 a 7%18. Oceny dokonywane w interwałach
15. A. Szczudlik, T. Parnowski, Otępienie…, s. 5.
16. A. Domagała, E. Sitek, Choroba…, s. 29.
17.	W. Kozubski, P.P. Liberski, Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa, 2014,
s. 255-256.
18.	Tamże, s. 255-256; por. też. A. Domagała, Choroba Alzheimera w perspektywie gerontologopedycznej. Postępowanie terapeutyczne, [w:] W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.),
Gerontologopedia, Gdańsk 2018, s. 469-470.
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czasowych pokazują, że rozpowszechnienie demencji wzrasta z wiekiem do poziomu
ok. 40% u osób po 80 roku życia19. W Polsce dotyczy ona około 400 tysięcy osób20.
Przewiduje się, że do 2020 r. choroba Alzheimera będzie wykryta u około 1 miliona
osób a w 2040 roku u około 8 milionów21. Za najczęściej diagnozowane uznaje się
otępienie w przebiegu choroby Alzheimera (35-70% przypadków), w dalszej kolejności: otępienie naczyniopochodne (7-15%), otępienia mieszane (5-15%), otępienie
z ciałami Lewy’ego (5-10%) oraz otępienie czołowo-skroniowe (podobnie 5-10%)22.

Konsekwencje otępienia
O jakości życia człowieka decyduje zasadniczo stopień jego zadowolenia z życia. Na tę
ocenę mają wpływ takie czynniki jak subiektywna ocena samopoczucia, obiektywna
ocena funkcjonowania oraz warunki życia23. Dla osób starszych często wyznacznikiem satysfakcji jest możliwość samodzielnego funkcjonowania – a pozwala na nie
min. prawidłowy stan funkcji poznawczych. Ich upośledzenie powoduje pogorszenie
możliwości radzenia sobie z zadaniami występującymi w codziennej aktywności, co
może wywołać poczucie utraty kontroli nad własnym życiem. Postępujący charakter zaburzeń dementywnych prowadzi w konsekwencji do utraty samodzielności.
W praktyce wyróżnia się trzy stopnie otępienia: lekkie, średnie i głębokie.
Otępienie w stopniu lekkim charakteryzuje obecność zaburzeń pamięci i/ lub innych funkcji poznawczych, utrudniają one wykonywanie codziennych czynności,
ale nie stanowią istotnych ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu osoby nim
dotkniętej. W zależności od patogenezy demencji w tym stadium mogą pojawić się
trudności z zapamiętywaniem informacji np. wiadomości przekazanych choremu
przez członków rodziny. Mogą pojawiać się także problemy podczas wykonywania
bardziej skomplikowanych zadań, wymagających zaangażowania funkcji wykonaw19.	Dane statystyczne w różnych źródłach niejednokrotnie różnią się, głównie z powodu przyjmowania odmiennych metodologii opisu czy doboru grupy badanych, itd.
20.	Por. też G. Opala, Epidemiologia otępień w perspektywie prognoz demograficznych, [w:] J. Leszek
(red.), Choroby otępienne, (red.), Wrocław, 2011, s. 31-34; T. Sobów, Praktyczna …
21.	T. Gabryelewicz, Jakość…, s. 30-33; H. Olszewski, Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne, Kraków 2008, s. 11-16, 189-192.
22.	W. Kozubski, P.P. Liberski, Neurologia…, s. 257-258; por. też H. Olszewski, Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne, Kraków 2008, s. 189-192; A. Prusiński, Neurologia praktyczna,
Warszawa 1998, s. 299-306.
23. T. Gabryelewicz, Jakość…, s. 30.
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czych, pamięci i uwagi, jak np. operacji bankowych, planowania i wykonywania działań wieloetapowych czy organizowania sobie czasu wolnego itd.24
Otępienie w stopniu średnim będą charakteryzowały zaburzenia pamięci i/ lub
innych procesów poznawczych w istoty sposób ograniczające samodzielne funkcjonowanie chorego, który z tego powodu będzie wymagał okresowego nadzoru. Chory na
ogół pamięta tylko dobrze utrwalone informacje. Bardzo często w tej fazie pojawiają
się zaburzenia orientacji nawet w najbliższej okolicy. Chory często nie pamięta, co
ostatnio robił np. co przeczytał, co oglądał. Może nie pamiętać, jak nazywają się
bliskie mu osoby. Wymaga pomocy ze strony innych osób w trakcie wykonywania
większości prac domowych. Jego ogólna aktywność jest znacznie ograniczona i zwykle
krótkotrwała. Na tym etapie chory często nie jest w stanie wykonać zleconych mu
obowiązków, z powodu zaburzeń pamięci i zaburzeń funkcji wykonawczych oraz
dużej męczliwości25.
W fazie otępienia głębokiego chory jest całkowicie niesamodzielny i wymaga cało
dobowej opieki ze strony innych osób. Nie ma możliwości uczenia się, nie jest w stanie
zachować w pamięci jakichkolwiek nowych informacji. Najczęściej nie rozpoznaje
nawet najbliższych osób. Bardzo często jego aktywność pozbawiona jest zrozumiałych
dla otoczenia racjonalnych przesłanek (chory często stanowi zagrożenie dla siebie
i innych). Może pojawić się duża labilność emocjonalna czy zachowania obsesyjne
itd. W końcowym etapie tej fazy pacjent nie jest w stanie samodzielnie się poruszać,
na ogół pojawia się mutyzm26.
Można wymienić cały szereg czynników pogarszających jakość życia osób z otępieniem, takich jak niedostateczna profilaktyka, słaba koordynacja opieki medycznej
i społecznej, ograniczona współpraca między lekarzami pierwszego kontaktu a specjalistami, mała świadomość społeczeństwa na temat specyfiki zaburzeń otępiennych, brak akceptacji w społeczeństwie osób dotkniętych demencją, brak standardów
w opiece długoterminowej, zbyt mało miejsc opieki długoterminowej w stosunku do
potrzeb27. Konsekwencja otępienia – stopniowa utrata samodzielności – wpływa nie
24. Por. A. Szczudlik, T. Parnowski, Otępienie…, s. 8.
25.	Tamże, s. 8; A. Domagała, Standardy postępowania logopedycznego w przypadku otępienia alzheimerowskiego, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin 2015, s. 995-997.
26. Por. A. Szczudlik, T. Parnowski, Otępienie…, s. 8; A. Domagała, Standardy…, s. 995-997.
27. Por. T. Gabryelewicz, Jakość…, s. 30.
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tylko na życie osoby nim dotkniętej, ale także jego rodziny, opiekunów i w konsekwencji całego społeczeństwa. W miarę wzrostu stopnia niepełnosprawności generowane
są dodatkowe koszty związane z pogorszeniem stanu zdrowia osoby nim dotkniętej28. Zaburzenia poznawcze dość rzadko występują jako objaw izolowany, zazwyczaj
towarzyszą typowym chorobom wieku podeszłego, niejednokrotnie komplikując
przebieg leczenia skierowanego na chorobę. Dość często pozostają niedostrzegane
lub pomijane w diagnostyce i w rehabilitacji29.

Profilaktyka zaburzeń otępiennych – udział gerontologopedy
Pomimo znacznego postępu w zakresie nauk medycznych wciąż nie potrafimy zapobiegać demencji. Mimo to wiele aspektów wadliwej organizacji szeroko rozumianej
opieki geriatrycznej w tym gerontologopedycznej można wyeliminować, tym samym
zredukować uciążliwości z jakimi styka się chory, u którego zdiagnozowano otępienie.
W Polsce od 2013 r. w ramach leczenia geriatrycznego istnieje standardowa procedura COG (kompleksowa ocena geriatryczna). Procedura wykonywana jest przez
zespół interdyscyplinarny w celu podjęcia skoordynowanych i zintegrowanych działań
mających na celu opracowanie planu terapii długoterminowej z uwzględnieniem
potrzeb medycznych, psychologicznych i funkcjonalnych osoby starszej. W skład
zespołu obowiązkowo wchodzi lekarz, pielęgniarka, psycholog i fizjoterapeuta. Inni
członkowie, jak np. logopeda, pracownik socjalny, opiekun medyczny, dietetyk, nie
muszą uczestniczyć w badaniach. Każdy członek zespołu ma przypisany swojej specjalności zakres kompetencji.
Według najnowszych wytycznych w logopedycznej procedurze diagnostycznej
chorych neurologicznie prócz standardowych zadań do oceny czynności językowych
należy zawrzeć próby umożliwiające ocenę zachowań interakcyjnych30.

28. Por. T. Parnowski, Wstęp, [w:] T. Parnowski (red.), Choroba Alzheimera, Warszawa 2010, s. 8.
29.	R. Gliwa, Otępienie – potrzeby a możliwości rehabilitacji logopedycznej w placówkach służby zdrowia
[w druku].
30.	Por. J. Panasiuk, Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu psychoorganicznego, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin
2015, s. 1041.

72

Renata Gliwa

Celem logopedycznego postępowania diagnostycznego jest:
– ocena kompetencji i sprawności interakcyjnych (w tym rozumienie i kreowanie zachowań niewerbalnych kinetycznych, proksemicznych i prozodycznych;
rozumienie i kreowanie zachowań werbalnych dialogowych i monologowych);
– ocena kompetencji i sprawności komunikacyjnych, tu: umiejętności rozumienia
i stosowania językowych reguł społecznych, sytuacyjnych i pragmatycznych;
– ocena kompetencji i sprawności językowych, tu: rozpoznawanie i realizowanie
jednostek systemu fonologicznego oraz cech prozodycznych; rozumienie i adekwatne aktualizowanie jednostek podsystemu morfologicznego (leksyki, słowotwórstwa i fleksji); rozumienie i budowanie struktur składniowych; prowadzenie
i rozumienie operacji metalingwistycznych;
–o
 cena innych czynności językowych, takich jak czytanie, pisanie, liczenie31.
Wynik badania wymaga powiązania z wynikami innymi badań specjalistycznych
oraz konsultacji w zespole geriatrycznym w celu zaprogramowania optymalnego,
wieloaspektowego postępowania terapeutycznego.
Proces terapeutyczny powinien być dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń otępiennych (patogenezy demencji).
Wśród celów ogólnych można wskazać:
– zachowanie w możliwie najwyższym stopniu na danym etapie choroby sprawności interakcyjnych;
–u
 trzymanie aktywności językowej;
– stymulowanie zachowań językowych i komunikacyjnych (stymulowanie do utrzymywania kontaktów społecznych);
– z apobieganie wyobcowaniu i izolacji społecznej32.

31.	Por. J. Panasiuk, Postępowanie…, s. 971, s. 1041. W kompetencjach gerontologopedy leży ponadto
ocena funkcji prymarnych w obrębie aparatu mowy (motoryka połykania i jej ewentualne nieprawidłowości, ocena żucia, gryzienia, połykania) nie są to jednak działania bezpośrednio powiązane
z usprawnianie funkcji poznawczych (por. B. Bień, Logopeda w zespole interdyscyplinarnej opieki
geriatrycznej, [w:] W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Gerontologopedia…,
s. 164-177).
32.	Por. P. Wójcik-Topór, Niefarmakologiczne metody oddziaływania na funkcje poznawcze w otępieniach, [w:] W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Gerontologopedia…, s. 451-468;
J. Panasiuk, Postępowanie…, s. 971; A. Domagała, Standardy…, s. 1007-1013.
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Podsumowanie
W niniejszych rozważaniach odniesiono się do aktualnego problemu starzenia się
społeczeństwa i konieczności wprowadzenia zmian w polityce społeczno-zdrowotnej,
umożliwiających w najbliższym czasie zapewnienie wystarczającej opieki osobom
w wieku senioralnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze zdiagnozowaną demencją. W artykule zwrócono uwagę na niejednoznaczności w zakresie kryteriów
diagnostycznych otępienia i ich alzheimeryzację, tj. rozpatrywanie objawów otępienia
głównie przez pryzmat choroby Alzheimera, co prowadzi do zbyt późnego wykrywania innych typów otępień. Określono także rolę logopedy w interdyscyplinarnym
zespole geriatrycznym. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, dostępność do podstawowych usług opiekuńczych, odciążających pacjenta dotkniętego
otępieniem i jego rodzinę, jest wciąż niewystarczająca33, nie dziwi zatem fakt, że
znikoma ilość osób ze zdiagnozowaną demencją obejmowana jest jakąkolwiek terapią
mającą na celu wspomaganie funkcjonowania poznawczego. Tymczasem tylko wczesne wykrycie zaburzeń otępiennych i właściwe określenie ich patogenezy, pozwala na
spowolnienie postępującego procesu chorobowego, poprzez zastosowanie adekwatnej
pomocy farmakologicznej i niefarmakologicznej, a zatem także włączenie właściwej
terapii mającej na celu usprawnienie funkcji poznawczych. Wyjątkowo istotne jest
promowanie wiedzy na temat demencji, jej specyfiki, przebiegu, charakterystycznych
objawów, możliwościach opieki i przede wszystkim sposobach usprawniania czy
podtrzymywania funkcjonowania poznawczego poprzez właściwie dobraną terapię.
Niewątpliwie skoordynowanie działań rożnych specjalistów w zakresie służby
zdrowia w najbardziej skuteczny sposób przyczyni się do sprostania wyzwaniom
związanym ze zmieniającą się strukturą społeczną. Pewną nadzieją jest nowoprzyjęty
dokument na temat Polityki społecznej wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ34. Założono w nim podjęcie działań
mających min. na celu zmniejszanie skali zależności osób starszych od innych poprzez
33.	M. Durda, Organizacja opieki nad osobami z demencja w Polsce na tle innych krajów rozwiniętych
i rozwijających się, „Gerontologia Polska”2010, nr 18(2), s. 85.
34. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –
SOLIDARNOŚĆ, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Monitor Polski, Załącznik
do uchwały nr 1616 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r., poz. 1169, www.gov.pl/web/
rodzina/polityka-spoleczna-wobec-osob-starszych-2030-bezpieczenstwo-uczestnictwo-solidarnosc, pobrano 05.09.2019 r.
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ułatwienie im dostępu do usług wzmacniających samodzielność oraz dostosowanie
środowiska zamieszkania do możliwości funkcjonalnych niesamodzielnych osób
starszych a także, co niezwykle ważne z punktu widzenia niniejszych rozważań,
podjęcie działań mających na celu poprawę możliwości komunikacyjnych a zatem
i poznawczych niesamodzielnych osób starszych (w szczególności osób z demencją)
w opiece długoterminowej w oparciu o walidację gerontologiczną.

Streszczenie
Choroby otępienne — zagrożenie XXI wieku. Wyzwanie dla opieki logopedycznej
W artykule zwrócono uwagę na postępujący proces starzenia się społeczeństwa i jego
konsekwencję – wzrost ilości chorób typowych dla wieku starczego, w tym otępień
o różnej patogenezie. Autorka zwróciła uwagę na wątpliwości definicyjne i diagnostyczne otępienia. Powiązała zagadnienie „jakości życia” z indywidualnymi i społecznymi konsekwencjami demencji. Określiła rolę diagnozy i terapii logopedycznej
w kontekście funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów geriatrycznych.
Słowa kluczowe: otępienie, interdyscyplinarny zespół geriatryczny, patologia mowy,
terapia logopedyczna.

Summary
Dementia – a threat to the 21st century. A challenge for speech therapy
The article draws attention to the progressive aging process of the society and its
consequence - an increase in the number of diseases typical of old age, including
dementia of various pathogenesis. The author drew attention to the definition and
diagnostic doubts of dementia. She connected the issue of “quality of life” with the
individual and social consequences of dementia. She defined the role of diagnosis and
speech therapy in the context of interdisciplinary geriatric syndrome functioning.
Key words: dementia, interdisciplinary geriatric care, speech and language pathology,
speech therapy.
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Współczesny wymiar prostytucji – czynniki
psychospołeczne i prawne
Dorota Janułajtys1,
Marta Lenart2

Wstęp
Problem prostytucji dotyka niemal wszystkich warstw społecznych. Historycznie
wpisany jest w wiele kultur i narodów. Obecnie seksualizacja jest tak wysoka, że
stała się niemal stylem życia, a w wielu przypadkach oznaką statusu społecznego,
patologicznie pojmowanego jako przyzwolenie na korzystanie z usług seksualnych
najdroższych agencji.
Dlatego też współczesna prostytucja jest w coraz mniejszym stopniu ukrywanym
komponentem codziennego życia3. Szeroka mediatyzacja różnych form prostytucji
oraz rozerotyzowanie wielu programów w przestrzeni publicznej sprawiły, że tematyka
seksu za pieniądze stała się mniej dotkliwa społecznie i bulwersująca. Różnorodność
sprzecznych przekazów wpływa na zaburzenia postrzegania prawidłowych postaw
wobec życia i adekwatnego wychowania seksualnego młodego pokolenia. W dzisiejszych czasach prostytucja jest zróżnicowana, począwszy od wykształcenia prostytutek,
miejsca zamieszkania, wyglądu, różnic wiekowych, a skończywszy na rodzaju usług
i miejsc w jakim je wykonują4. Zarówno sfera kultury masowej, Internet, różnorodne spotkania społecznościowe, jak i publiczne zachowania celebryckie przesycone
są nadmiernym eksponowaniem ciała i erotyzmem. Zamazuje to naturalny obraz
emocji i uczuć marginalizowanych przez fizyczność, pośpiech i brutalizację. Wraz
z finansowymi korzyściami i łatwym zarobkiem z prostytucji (i erotyki) wkracza świat
mafii, przemocy i handlu ludźmi- o czym mniej się wspomina w mediach.

1. Dr Dorota Janułajtys, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2. Mgr Marta Lenart, pedagog resocjalizacyjny.
3.	M. Jędrzejko, Między seksualnością a prostytucją, [w:] Prostytucja jako problem społeczny, moralny
i zdrowotny, Pułtusk-Warszawa 2006, s. 17.
4. Tamże, s. 9.
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Społeczny wymiar zachowań seksualnych oraz przyczyny
dewiacji
Prostytucja standardowo (i zupełnie niesłusznie) kojarzona jest najczęściej z nierządem kobiet. Współcześnie wiadomo, że mężczyźni również świadczą usługi seksualne,
chociaż zdecydowanie rzadziej wspominają o tym media i literatura. Istnieją pewne
zróżnicowane formy oraz przejawy zjawiska prostytucji. Ze względu na płeć można
podzielić ją na poniższe kategorie5:
– Homoseksualna – świadczona zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn dla
klientów tej samej płci;
– Heteroseksualna – standardowy rodzaj usługi, polegający na świadczeniu zachowań seksualnych zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn;
– Biseksualna oraz transwestytyczna – występująca zarówno jako heteroseksualna,
jak i homoseksualna.
Warto dodać, że istotnym czynnikiem warunkującym i napędzającym biznes erotyczny jest dobrowolność bądź przymus podejmowania czynności seksualnej, typ zorganizowania pracy (w agencji towarzyskiej, pod okiem sutenera bądź indywidualnie)
oraz miejsce uprawiania nierządu: hotele, prostytucja na telefon, lokale, prostytucja
internetowa, ulica6. W Polsce coraz bardziej rozwijającą się formą prostytucji jest
prostytucja męska7. Jednym z wymiarów prostytucji męskiej jest świadczenie usług
kobietom o nieco wyższym statusie społecznym. Klientki, to z reguły kobiety o ugruntowanej pozycji, cierpiące z powodu samotności, poszukujące partnerów, z którymi
nie muszą się wiązać na stałe, wdowy, rozwiedzione, zapracowane itp. Inny typ męskiego nierządu powiązany jest między innymi ze świadczeniem usług homoseksualnych bądź biseksualnych. Obserwowalne zmiany w „seks-strukturach” spowodowane
są ogólnoświatowymi patologicznymi trendami. Głównym źródłem „biznesu” jest
zapotrzebowanie na tego typu usługi zaobserwowane za polsko-niemiecką granicą,
między innymi w Berlinie. Forma ta zwykle rozpoczyna się w dworcowych toaletach,
to tam młodzi mężczyźni szukają swoich klientów. Niewiele jest wnikliwych badań

5.	M. Godzwon, Call girl i video sex chat – praca dla seksualnie wyzwolonych kobiet czy forma
współczesnej prostytucji?, Kraków 2010, s. 33.
6. M. Jędrzejko, Między seksualnością…, s. 33.
7.	J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchalska, Prostytucja „nieletnich” w perspektywie Dolnoślązaków.
Raport z Badań, Wrocław 2008.
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dotyczących zjawiska prostytucji mężczyzn i chłopców. Między innymi J. Kurzępa8
wyróżnia pięć etapów zamkniętych w okrąg – tak zwaną „karuzelę szalet”, w którym
to początkowa ofiara na koniec zostaje sprawcą. Autor podaje następujące kategorie
wpisujące się w męską/ chłopięcą prostytucję:
– Książe – wiernie pracuje dla jednego, dwóch klientów. Przez swoje początki na
rynku cechuje się dobrym ubiorem, zadbaniem, zdrowiem, dzięki czemu cieszy
się dużym powodzeniem, może wybierać sobie klientów. Jednak z czasem świadomość własnej atrakcyjności wywołuje u niego chęć zdobywania nowych kontaktów, nowych doznań, przez co przechodzi do kolejnego etapu, jakim jest pracuś.
– Pracuś – na tym etapie wzrasta jego poziom arogancji, zaczyna stawiać warunki,
oczekuje otrzymywania wygórowanych wynagrodzeń pieniężnych. Wówczas
większość potencjalnych klientów nie jest nim zainteresowana, mając jedynie
kilku klientów, obniża się jego samoocena, nie postrzega siebie już jako atrakcyjnego mężczyznę, następuje utrata wiary we własne możliwości, co skutkuje
przyjęciem roli omnibusa.
– Omnibus – na tym etapie mężczyzna zyskuje klientów, jednak jest traktowany
jako towar, który jest przekazywany między klientami. Omnibus coraz bardziej
poznaje branżę jaką jest prostytucja – uczy się panujących zasad, zwyczajów, sposobów zainteresowania sobą klienta. Na tym etapie występują pierwsze kontakty
ze środkami odurzającymi, alkoholem.
– Darek – etap co raz większego angażowania się w proceder prostytucji, upajania
się alkoholem, zażywania narkotyków. Mężczyźnie wciąż jest mało wrażeń, jest
chętny na nowe doznania, doświadczenia, czynnie działa w gejowskich klubach.
– Wędkarz/dżont – ten pierwszy ma jeszcze możliwość selekcji i wyboru swojego
klienta, drugi zaś oddaje się każdemu za małe wynagrodzenie, którym nie muszą
być pieniądze, dżont jest na takim etapie swojego upadku, że za swoje usługi oczekuje papierosa lub alkoholu. Obie te role wiążą się z uzależnieniami, chorobami
wenerycznymi, HIV, AIDS oraz problemami z prawem9.
Przyczyn prostytucji jest wiele. Wadliwe procesy wychowawcze, bieda, chęć szybkiego zarobku, zła sytuacja rodzinna czy traumatyczne przeżycia z okresu dzieciństwa,
mające wpływ na późniejsze życie. Nierzadko bywa, że ofiara przestępstwa seksualnego zostaje w proceder prostytuowania się wciągnięta. Poniższy wykres pokazuje,
8. J. Kurzępa, Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków 2010.
9. M. Godzwon, Call girl i video sex chat…, s. 38-39.
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Wykres nr 1. Przyczyny podejmowania pracy w charakterze prostytutki

Źródło: badania M. Lenart

które czynniki miały największy wpływ na podjęcie pracy w charakterze prostytutki
w opinii społeczności internetowej. Badania zostały przeprowadzone na 164 osobach:
Mimo wielu złożonych sytuacji skłaniających do podejmowania ryzyka pracy jako
prostytutka, najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję jest chęć szybkiego
zarobku i trudna sytuacja materialna. Najrzadziej zaznaczane odpowiedzi to chęć
dowartościowania i nowe doznania, gdyż w typowych dla Polski warunkach życia, to
bieda i niewydolność opiekuńczo-wychowawcza są głównymi wytycznymi prostytucji.
B. Hołyst podaje, że istnieją trzy podstawowe podziały prostytutek występujących
szczególnie w Polsce10.
– Call girls – młode wykształcone kobiety posiadające mieszkania. W celu świadczenia swoich usług kontakty zawierają telefonicznie najczęściej z obywatelami
innych krajów, biznesmenami. Dzięki konspiracji co do terenu działania są słabo
znane policji.
10. B. Hołyst, Kryminologia, Kraków 2008.
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Wykres nr 2. Przyczyny korzystania z usług seksualnych

Źródło: badania M. Lenart

– Prostytutki świadczące swoje usługi w hotelach i nocnych klubach – część z nich
pracuje na własną rękę, część pod opieką sutenera. W większości przypadków honorarium, które otrzymują za swoje usługi, jest ich jedynym źródłem utrzymania.
– Prostytutki uliczne – można je spotkać w tak zwanych pigalakach. Nad ich pracą
zwykle czuwa sutener, zaś taksówkarze często zapewniają im ochronę.
Współczesne zachowania dewiacyjne pokazują jeszcze jeden ważny typ prostytucji,
a mianowicie: prostytucję internetową- przybierającą formy różnych filmów, postów,
zdjęć realizowanych i nagrywanych specjalnie do sieci. Często obrazy i „ustawki”
organizowane są dla klientów na „żywo”. Warto dodać, jakie są powody korzystania
przez mężczyzn z usług seksualnych:
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Tabela nr 1. Zestawienie przestępstwa zmuszania do prostytucji w Polsce

ROK

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Zmuszanie do prostytucji. Podstawa prawna: artykuł 203 Kodeksu Karnego

Postępowania
wszczęte

17

14

24

30

30

28

16

23

22

Postępowania
zakończone

15

26

25

39

39

30

21

36

23

Przestępstwa
stwierdzone

28

25

22

30

17

26

19

28

33

Przestępstwa
wykryte

27

20

22

28

14

24

19

25

32

Źródło: Dane statystyczne Komendy Głównej Policji: Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne (statystyka.policja.pl), pobrano 15.09.2019 r.
Źródło: badania M. Lenart

Badania pokazują, że najczęściej spotykanym problemem, będącym bezpośrednią
przyczyną korzystania z usług prostytutek są problemy w związkach, wypróbowanie
własnych fantazji, które mogą okazać się kontrowersyjne dla partnerki oraz substancje
odurzające.

Nadużycia i przestępstwa wynikające z usług seksualnych
Najbardziej dramatycznym przeżyciem dla kobiety i mężczyzny jest zmuszanie do
prostytucji za pomocą różnorodnych metod szantażu, zastraszania, bicia, upokarzania
czy wykorzystywania specyficznej sytuacji życiowej danej osoby. W Polsce karane
są: zmuszanie do prostytucji oraz stręczycielstwo, kuplerstwo i sutenerstwo. Poniższe
zestawienie danych policyjnych wyraźnie obrazuje skalę zjawiska.
Dane pokazują, że najwięcej przestępstw zmuszania do prostytucji popełniono
w roku 2014, 2013 oraz 2009. Obecnie widać tendencję spadkową (po roku 2016).
Warto jednak wspomnieć czym jest stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo – mające
wpływ na ilość nadużyć seksualnych. Według polskiej litery prawa, w myśl art. 204
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ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny11 określone zostały zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa: stręczycielstwa, sutenerstwa i kuplerstwa. Na
podstawie § 1. kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do
uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5. § 2.Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe
z uprawiania prostytucji przez inną osobę. § 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2
jest małoletnim, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”
Poniższa tabela pokazuję skalę zjawiska w Polsce od roku 2009 do 2017. Najwięcej
przestępstw popełniono w 2013 r. oraz 2010 r. Mimo, że proceder podlega surowej
karze, nadal jego częstotliwość jest wysoka a opłacalność finansowa z nierządu przyciąga przestępców i osoby zdemoralizowane.
Tabela nr 2. Zestawienie przestępstwa stręczycielstwa, sutenerstwa, kuplerstwa
w Polsce

ROK

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo, w tym również w stosunku do osób
małoletnich. Podstawa prawna: art. 204 par. 1-3 kodeksu karnego

Postępowania
wszczęte

91

74

107

127

153

86

85

103

83

Postępowania
zakończone

110

109

128

192

165

134

142

153

131

Przestępstwa
stwierdzone

247

357

337

260

462

378

327

486

395

Przestępstwa
wykryte

243

337

327

256

454

374

319

483

391

Źródło: Dane statystyczne Komendy Głównej Policji: Handel ludźmi i przestępstwa okołoprostytucyjne (statystyka.policja.pl), pobrano 15.09.2019 r.

11.	Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1950,
2128, zwana dalej w skrócie: kodeksem karnym.

85

Współczesny wymiar prostytucji – czynniki psychospołeczne i prawne

Na temat przestępczej działalności rynku usług seksualnych oraz handlu żywym
towarem na terenie naszego kraju wypowiedzieli się profesorowie prawa, między
innymi W. Pływaczewski, którego zdaniem ten dewiacyjny handel można porównać do dużego przedsiębiorstwa, w którym to podporządkowuje się produkcję do
aktualnych potrzeb, jakie mają konsumenci. Niestety Polska jest obecnie krajem
o chłonnym rynku potrzeb seksualnych, stąd problem może narastać. W tej kwestii
zabrała głos także J. Jurewicz. Według niej przestępczy proceder jakim jest handel
ludźmi, jest przestępstwem popełnianym przez przestępców zorganizowanych12.
Przestępczość oparta o handel ludźmi jest opłacalna, dlatego przestępcy coraz to
bardziej udoskonalają formy przemytu.
W Polsce od 1990 r. wyróżnia się następujące formy handlu ludźmi13:
– handel Polakami na terenie Polski,
– handel Polakami poza granicami kraju,
– handel cudzoziemcami na terenie Polski,
– tranzyt żywego towaru przez tereny Polski,
– sprzedaż cudzoziemców poza granice Polski.
Powyższe typy handlu rozwijają się w zależności od tego, jaki dostęp do potencjalnych ofiar mają zajmujący się tym przestępcy. Wpływ na rozwój powyższego obrotu
„żywym towarem” ma także ogół społeczeństwa: społeczny poziom zamożności oraz
świadomość obywateli o zagrożeniach, które pojawiają się w związku z podejmowaniem przestępstwa tego typu przestępstwa. Przestępstwa powiązane z prostytucją
niosą ze sobą mnóstwo innych występków mających wpływ na życie i funkcjonowanie ofiar. Szczególnym okrucieństwem wykazują się ci przestępcy, którzy dokonują
zgwałceń, pobić i zastraszeń. Kobiety porwane i sprzedawane w procederze handlu
„żywym towarem” niejednokrotnie są odurzane substancjami psychoaktywnymi
i gwałcone, aby złamać w nich chęć walki. Należy pamiętać, że „gwałt oznacza kontakt seksualny wymuszony przemocą bądź groźbą jej użycia”14. W Polsce gwałt jest
karany z mocy art. 197 kodeksu karnego.
„§ 1. kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do
obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
12.	R. Antonów, Problem handlu ludźmi w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Kierunki badań,
Uniwersytet Wrocławski, s. 139-140, pobrano 18.06.2019 r.
13. Tamże, s. 142
14. R.C. Garson, J.N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2005, s. 656.
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§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:
– wspólnie z inną osobą,
– wobec małoletniego poniżej lat 15,
– wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub
siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 4. Jeśli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5”15.

Profil klienta korzystającego z usług prostytutek i konsekwencje
Współczesna prostytucja ukształtowała nowy profil klienta i diametralnie różni się
od tej sprzed dekad. Obecnie dużą rolę odgrywa Internet, którego wszechobecność
sprzyja patologizacji życia – szczególnie w sferze intymnej. Pojawiają się portale
z pornografią bądź obrazy, filmy i występy na żywo, z których klienci mogą korzystać.
Przyczyn korzystania z usług jest wiele, między innymi:
– samotność,
– nieśmiałość,
– chęć spełnienia własnych fantazji/ dewiacji seksualnych,
– brak stałego partnera/partnerki,
– ciekawość,
– zaburzenia procesu opiekuńczo-wychowawczego,
– zaburzenia relacji interpersonalnych,
– inne nietypowe dysfunkcje obejmujące życie i funkcjonowanie człowieka.
Wielu badaczy wskazuje na zaburzenia kontaktów w długotrwałych związkach, ze
względu na wkradającą się rutynę i wygasające zainteresowanie partnerem/partnerką
– co potwierdza również poniższy wykres:

15. https://forumprawne.org/prawo-karne/521969-zgwalcenie-art-197-1-k-k.html, pobrano
02.10.2019 r.
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Wykres nr 3. Profil osoby korzystającej z usług prostytutek

Źródło: badania M. Lenart

Ważna jest też odpowiedź wskazująca na niemożność znalezienia partnera jako
najwyższa w badanych (N=112 osób). Najmniej liczną grupę spośród badanych stanowiły osoby, które chciały przeżyć swój pierwszy raz. Badania wskazały również inne
sugestie respondentów co do profilu osoby korzystającej z usług prostytutek. Są to:
– „osoby brudne tak samo jak prostytutki”,
– „osoby zdesperowane”,
– „osoby długo przebywające za domem i potrzebujące zaspokojenia”,
– „niedojrzali i zakompleksieni mężczyźni z syndromem madonny i ladacznicy”,
– „zamożni ludzie, przyzwyczajeni, że wszystko mogą sobie kupić”,
– „osoby, które chcą wyzwolić osobę prostytuującą się”,
– „osoby, które nie chcą się wiązać, a jednocześnie czerpać przyjemność z seksu”,
– „osoby ciekawe, jak to wygląda”,
– „osoby uzależnione od seksu”,
– „osoby poszukujące zemsty na partnerze”,
– „osoby nie mające czasu na związek”,
– „celebryci”,
– „osoby, które nie są usatysfakcjonowane ze swojego życia erotycznego”,
– „osoby z niską samooceną”,
– „fetyszyści”,
– „osoby zaburzone, którym wszystko jedno z kim uprawiają seks”,
– „osoby szukające nowych wrażeń”,
– „biznesmeni niemający czasu na szukanie drugiej połówki”.
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Oprócz bardzo wyraźnego profilu osoby korzystającej z usług istotne jest wskazanie
konsekwencji. Prostytucja zmienia osoby pod względem psychicznym, fizycznym,
moralnym i społecznym. Do fizycznych skutków będą należały wszelkie choroby
weneryczne, HIV, Zapalenie wątroby, infekcje, choroby płuc, bóle stawów, problemy
z uzębieniem, problemy z układem sercowo-naczyniowym, oddechowym, przedwczesne starzenie się, problemy po aborcyjne, itp.16 Bardzo istotne jest również nadużywanie środków psychoaktywnych, przemoc, perwersje. W wyniku życia na skraju emocji
i w potężnym stresie może pojawić się zespół stresu pourazowego, zaburzenia snu,
zmiany w zdolności regulacji emocji, stygmatyzacja, mizogamia, mizoandria bądź
mizoginia, strach przed ludźmi, awersja do seksu17.

Podsumowanie
Prostytucja zawsze rodziła wiele kontrowersji. Aktywności, w tym obszarze, towarzyszą działania mające związek z przestępczością na niewyobrażalną skalę. Jednak
najmniej znanym obecnie obszarem jest przestępczość internetowa – ściśle powiązana
z prostytucją oraz handlem dziećmi w obszarze dewiacji seksualnych. Dlatego też
warto badać te zjawiska i budować kompatybilny system profilaktyczno- prewencyjny
zapobiegający narastaniu patogennym zachowaniom ludzkim.

Streszczenie
Współczesny wymiar prostytucji –czynniki psychospołeczne i prawne
Prostytucja jest niezwykle palącym zjawiskiem współczesnych czasów. Nasilenie
problematyki erotyzmu oraz zachowania patogenne współczesnych młodych ludzi
skłoniły Autorki do podjęcia tak trudnej tematyki. Artykuł zawiera ciekawe badania
przeprowadzone przez M. Lenart pod opieką merytoryczną D. Janułajtys, dotyczące
opinii o współczesnej prostytucji. Analiza oficjalnych danych policyjnych (KGP)
powiązanych z przestępczością, oraz relacje dotyczące przyczyn i skutków prostytuowania się dają interesujące poznawczo wyniki, których kontynuowanie jest istotne ze
względu współczesną młodzież. Artykuł zawiera opis społecznego i indywidualnego
wymiaru zachowań seksualnych, badania oraz ciekawe wnioski.
Słowa klucze: prostytucja, stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo.
16.	V. Skrzypulec-Plinta, M. Jagieła, Zdrowie ginekologiczne kobiet świadczących usług seksualne, [w:]
B. Kowalczyk, M. Leśniak (red.), Prostytucja. Studium zjawiska, Kraków 2013, s. 148–149.
17.	I. Kowalewski, Prostytucja – rozważania terminologiczne, [w:] I. Kowalewski (red.), Wybrane
zagadnienia medycyny społecznej w prac socjalnej, t. 1, Kraków 2013, s. 75-76.
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Summary
Contemporary term of prostitution - psychosocial and legal factors
Prostitution is a wide-spread phenomenon nowadays. The severity of the problem of
eroticism and pathogenic behavior of modern young people have led the authors to
take up such a difficult issue. The article contains interesting research conducted by
M. Lenart under the substantive supervision of D. Janułajtys regarding opinions on
contemporary prostitution. Analysis of official police data (KGP) related to crime, and
reports on the causes and effects of prostitution give cognitively interesting results,
the continuation of which is important for the youth of today. The article contains
a description of the social and individual dimension of sexual behavior, research and
interesting conclusions.
Key words: prostitution, pimping, bedding, pimping.

Bibliografia
Literatura
– Antonów R., Problem handlu ludźmi w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Kierunki
badań, pobrano 18.06.2019 r.
– Garson R. C., Butcher J. N, Mineka S., Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2005.
– Godzwon M., Call girl i video sex chat – praca dla seksualnie wyzwolonych kobiet
czy forma współczesnej prostytucji?, Kraków 2010.
– Hołyst B., Kryminologia, Kraków 2008.
– Jędrzejko M., Między seksualnością a prostytucją, [w:] Prostytucja jako problem
społeczny, moralny i zdrowotny, Pułtusk-Warszawa 2006.
– Kowalewski I., Prostytucja – rozważania terminologiczne, [w:] I. Kowalewski (red.),
Wybrane zagadnienia medycyny społecznej w prac socjalnej, t. 1, Kraków 2013.
– Kurzępa J., Lisowska A., Pierzchalska A., Prostytucja „nieletnich” w perspektywie
Dolnoślązaków. Raport z Badań, Wrocław 2008.
– Kurzępa J., Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Kraków
2010.
– Skrzypulec-Plinta V., Jagieła M., Zdrowie ginekologiczne kobiet świadczących usług
seksualne, [w:] Kowalczyk B., Leśniak M (red.), Prostytucja. Studium zjawiska,
Kraków 2013.
– https://forumprawne.org/prawo-karne/521969-zgwalcenie-art-197-1-k-k.html,
pobrano 02.10.2019 r.
90

Dorota Janułajtys, Marta Lenart

– https://www.lexlege.pl/kk/art-204/, pobrano 02.10.2019 r.
Wykaz aktów prawnych
– Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1950, 2128.

91

Cyberbezpieczeństwo w prawie Unii Europejskiej
i w prawie polskim
Jacek Cheda1

Wstęp
Cyfryzacja praktycznie wszystkich dziedzin naszego życia to zjawisko, z istnieniem
którego musimy się pogodzić. Jest wyznacznikiem postępu, staje się niezbędne do
sprawnego funkcjonowania współczesnego świata. Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich obecność w każdym aspekcie ludzkiego życia
oraz wysoki stopień uzależnienia od cyberprzestrzeni ukształtowało współczesne
funkcjonowanie społeczeństwa i przyczyniło się do wzrostu jego dobrego samopoczucia2. Internet sam w sobie jest potężnym narzędziem, którego wykorzystanie może
nieść za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia3, bo postępująca cyfryzacja niesie za
sobą nie tylko korzyści, lecz także wspomniane już zagrożenia, wzmacniane przy
tym przez niezwykłą wręcz dynamikę i nieprzewidywalność rozwoju technologicznego ostatnich lat. Stąd też zainteresowanie tematyką zagrożeń w cyberprzestrzeni
i ochrony przed nimi przestało być domeną wąskiej grupy specjalistów, stając się
niebudzącym wątpliwości istotnym problemem współczesnego świata. Pytanie, na ile
możliwość ziszczenia się ponurych wizji „cybernetycznego Pearl Harbor” jest realna,
pozostaje w sposób oczywisty bez odpowiedzi. Niemniej zagwarantowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest wyjątkowo aktualnym wyzwaniem praktycznie dla
każdego użytkownika systemów teleinformatycznych4. Czy więc nie czas zastanowić
się nad zmianą podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Internetu?
Wzorców można poszukiwać w prawie ochrony konsumenta — dosyć dawno już
w prawodawstwie UE zaczął dominować model konsumenta poinformowanego,
który jest świadomy tego, co robi i jakie to może przynieść dla niego konsekwencje.
1.	Dr Jacek Cheda, adiunkt Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne.
2.	M. Górka, Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie dla współczesnego państwa i społeczeństwa, [w:]
T. Dębowski, Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku, Łódź – Wrocław 2018, s. 38.
3.	V. Kmiecik, Internet szansą i wyzwaniem dla bezpieczeństwa informacyjnego XXI wieku, [w:]
K. Amrozy, K. Gburzyńska (red.), Oblicza bezpieczeństwa we współczesnym świecie, Toruń 2018,
s. 67.
4. C. Banasiński (red.) i inni, Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu, Warszawa 2018, s. 15.
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Z działaniami tegoż konsumenta łączy się jednocześnie istotne skutki prawne - świadomy i poinformowany konsument winien ponosić konsekwencje swojej świadomej
aktywności gospodarczej. Czy więc nie można spróbować przeszczepić ten model
na grunt prawa Internetu? Wydaje się, że taka możliwość istnieje, wymaga tylko
spełnienia kilku podstawowych warunków5.
Dlatego też ochrona cyberprzestrzeni stała się jednym z najczęściej podejmowanych
tematów dotyczących bezpieczeństwa. Państwa, organizacje międzynarodowe i inni
aktorzy niepaństwowi zrozumieli, że stabilność funkcjonowania i rozwój globalnego
społeczeństwa informacyjnego jest uzależniony od otwartej, niezawodnej i – przede
wszystkim – bezpiecznej cyberprzestrzeni. Podnoszenie świadomości w tym zakresie
idzie w parze z gwałtownym wzrostem liczby incydentów komputerowych i nowych
rodzajów zagrożeń. Polska również jest obiektem ataków cybernetycznych. Podobnie
jak inne państwa stoi przed wyzwaniem, którym jest wypracowanie zmian prawnych
i organizacyjnych, pozwalających na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i funkcjonujących w niej obywateli6.
Celem tego artykułu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz przedstawienie prawnych podstaw zapewnienia cyberbezpieczeństwa
w UE i w Polsce. Analizie poddane zostały przepisy prawa unijnego i polskiego prawa
wewnętrznego, jednak mając na względzie ograniczenia dotycząc wielkości tekstu,
artykuł ma charakter wprowadzający w problematykę cyberbezpieczeństwa. Tym
samym pewne zagadnienia nie zostały szczegółowo omówione (np. struktura i zadania
podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie cyberbezpieczeństwa) i zostaną opisane w kolejnych opracowaniach cyklu, którego pierwszym elementem jest niniejszy
artykuł. Mam nadzieję, że kolejne artykuły cyklu poświęcone cyberbezpieczeństwu
opublikowane będą w kolejnych numerach czasopisma.

Cyberbezpieczeństwo – podstawowe pojęcia
Aby móc zrozumieć istotę prawnych rozwiązań dotyczących zapewnienia cyberbezpieczenstwa, niezbędnym jest zapoznanie się z aparatem pojęciowym, który wykorzystywany jest w regulacjach prawnych UE i Polski. Jest to o tyle istotne, że jedną
z największych przeszkód stojących na drodze formalno-prawnego uregulowania
5. E. Łętowska, Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2000, s. 86.
6.	M. Grzelak, K. Liedel, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys
problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 22, s. 125.
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kwestii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, zarówno na poziomie państwowym, jak
i międzynarodowym, są trudności ze spójnym zdefiniowaniem terminów dotyczących
tego zagadnienia. Problem stanowi nawet uzgodnienie definicji pojęcia samej cyberprzestrzeni7. Oczywiście nie sposób w tym opracowaniu omówić wszystkie istotne
pojęcia, dlatego też analizie poddałem tylko najważniejsze z nich. Oprócz wspomnianego wyżej pojęcia cyberprzestrzeni, również pojęcie informacji i cyberbezpieczeństwa oraz cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberwojna czy cyberinwigilacja.

Cyberprzestrzeń
Na wstępie zauważyć należy, że koncepcja cyberprzestrzeni nie pojawiła się z dnia
na dzień, czyli nie zaistniała deus ex machina na skutek jakiegoś cudownego zdarzenia, lecz jest jednym z osobliwych artefaktów dokonanych przez ludzi w wyniku
ich trwającego od wielu tysiącleci cywilizacyjnego i społecznego rozwoju. I w ciągu
tego rozwoju ludzie starali się opanować i przekształcać swoje środowisko naturalne –
najpierw w wymiarze lokalnym, czyli w mikroskali – a następnie wychodzić poza nią
w coraz szerszym wymiarze, tzn. w danym kraju, na określonym kontynencie i poza
nim, czyli w obrębie globu. Współcześnie podejmowane są usiłowania zmierzające
nawet do podboju Kosmosu8. Chociaż określenie cyberprzestrzeń wciąż jest uważane
za bardzo nowoczesne, jego historia sięga już przeszło 30 lat. Po raz pierwszy pojęciem tym posłużył się w 1982 r. William Gibson, autor powieści science fiction, który
w powieści pt. Neuromancer9 wprowadził pojęcie cyberprzestrzeni, określając jąjako:
konsensualna halucynacja doświadczana każdego dnia przez miliardy uprawnionych
użytkowników we wszystkich krajach, przez dzieci nauczane pojęć matematycznych
(…). Graficzne odwzorowanie danych pobieranych z banków wszystkich komputerów
świata. Niewyobrażalna złożoność... Świetlne linie przebiegały bezprzestrzeń umysłu,
skupiska i konstelacje danych. Przytoczona definicja, mimo że pochodzi z powieści
beletrystycznej, nie tylko dała początek wielkiej debacie nad istotą cyberprzestrzeni,
lecz także wskazała podstawowe elementy tego osobliwego środowiska: rozległość (zasięg światowy), spajanie wszelkich zasobów wjedną, olbrzymią bazędanych, złożoność
7. M. Grzelak, K. Liedel, Bezpieczeństwo…, s. 129.
8.	S. Gwoździewicz (red.), K. Tomaszycki, Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa, Warszawa
2017, s. 177.
9.	W. Gibson, Neuromancer, New York 1984, tłumaczenie; P.W. Cholewa: W. Gibson, Neuromancer,
Katowice 2009, s. 59.
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oraz bezprzestrzenność rozumianą jako brak możliwości odniesienia cyberprzestrzeni
dofizycznych (wtym geograficznych) wymiarów realnego świata10.
Jak widać, samo pojęcie cyberprzestrzeni dotyczy stosunkowo nowej sfery działalności człowieka, która powstała dzięki stworzeniu i rozwojowi sieci komputerowych. W rozumieniu potocznym, a nawet w niektórych opracowaniach naukowych
czy literaturze, cyberprzestrzeń utożsamiana jest z Internetem. Jednakże analizując
specyfikę Internetu, będącego globalnym systemem wymiany danych pomiędzy rozproszonymi sieciami lokalnymi, którego zasadniczą cechą jest wzajemnie połączenie
ww. sieci i możliwość interakcji użytkowników i systemów funkcjonujących w ramach
tych sieci, należy jednak sądzić, że pojęcie cyberprzestrzeni, szczególnie w kontekście
cyberbezpieczeństwa w wymiarze bezpieczeństwa państwa, jest znacznie szersze.
Obejmuje ono bowiem również sieci i urządzenia funkcjonujące w odizolowanej, wirtualnej przestrzeni, odseparowane od sieci publicznych i innych systemów i urządzeń.
Komputery, które nie są na stałe połączone z jakąkolwiek siecią mają wciąż możliwość
wymiany informacji z innymi urządzeniami, np. poprzez wszelkiego rodzaju nośniki
danych takie jak dyski optyczne czy urządzenia pamięci masowej, wykorzystywane
przez użytkowników tych komputerów11. Cyberprzestrzeń jest środowiskiem sztucznie wytworzonym, działającym w wirtualnej rzeczywistości. Cechuje ją globalny zasięg
i nieograniczone możliwości płynnego przesyłania danych niezależne od dystansu, co
można uznać za dobrodziejstwo, ale również zagrożenie mające podłoże począwszy
od społecznego, poprzez kryminalne, a na terrorystycznym i militarnym kończąc.
W dobie społeczeństwa sieciowego, gdy coraz większa część aktywności społecznej
odbywa się poprzez komunikację na skalę światową, wyłania się kolejna (po lądzie,
morzu, powietrzu i kosmosie, patrząc od strony ewentualnej aktywności sił zbrojnych)
przestrzeń, gdzie prowadzone będą destrukcyjne działania12.
W oficjalnym,elektronicznym słowniku pojęć z zakresu społeczeństwa informacyjnego można przeczytać następującą, zaproponowaną przez Komisję Europejską,
10.	J. Wasilewski, Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013,
nr 9, s. 226.
11.	M. Lakomy, Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Katowice 2014,
s. 83-84.
12.	B. Terebiński, Bezpieczeństwo teleinformatyczne jako podstawa funkcjonowania współczesnego
państwa, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej”
2018, nr 1, s. 218.

definicję cyberprzestrzeni: wirtualna przestrzeń, w której krążą elektroniczne dane
przetwarzane przez komputery PC z całego świata13. W Polsce po raz pierwszy pojęcia
cyberprzestrzeni, a także przestępczości cybernetycznej użyto w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 r., jednakże nie definiując tych terminów14. W Polsce
cyberprzestrzeń po raz pierwszy została zdefiniowana w założeniach do Rządowego
Programu Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2009-201115,
jako „przestrzeń komunikacyjna tworzona przez systemy powiązań internetowych”.
W kolejnym Rządowym Programie Ochrony, na lata 2011-201616, uległa ona rozbudowaniu i za cyberprzestrzeń uznano „cyfrową przestrzeń przetwarzania i wymiany
informacji tworzoną przez systemy i sieci teleinformatyczne wraz z powiązaniami
pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami”17. Dopiero w Doktrynie cyberbezpieczeństwa RP z 2015 r. określona została definicja cyberprzestrzeni RP, która
brzmi: „cyberprzestrzeń w obrębie terytorium państwa polskiego oraz w miejscach,
gdzie funkcjonują przedstawicielstwa RP (placówki dyplomatyczne, kontyngenty
wojskowe, jednostki pływające oraz statki powietrzne poza przestrzenią RP, podlegające polskiej jurysdykcji)”18. Z kolei Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–202219 definiują „cyberprzestrzeń” jako prze13.	Słownik jest dostępny na stronieinternetowej Komisji Europejskiejpod adresem: http://ec.europa.
eu/ information_society/tl/help/glossary/index_en.htm#c, pobrano 04.06.2019 r.
14.	Z. Trejnis, P.Z. Trejnis, Polityka ochrony cyberprzestrzeni w państwie współczesnym, „Studia Bobolanum” 2017, nr 3 s. 29.
15.	Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 – założenia, Warszawa 2009,
https://www.msz.gov.pl/resource/93e1e4c7-e129-41c7-8365-39dbad8b1c54:JCR, pobrano
20.08.2019 r.
16.	Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016,
http://bip.msw.gov.pl/bip/programy/19057,Rzadowy-Program-Ochrony-Cyberprzestrzeni-RP
-na-lata-2011-2016.html, pobrano 20.08.2019 r.
17.	I. A. Jaroszewska, Wybrane aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni Studium prawno karne
i kryminologiczne, Olsztyn 2017, s. 5.
18.	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Doktryna cyberbezpieczeństwa RP, Warszawa 2015, https://
www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf, pobrano 15.05.2019 r. zwana dalej w skrócie: Doktryną
cyberbezpieczeństwa RP z 2015.
19.	Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017-2022, Warszawa 2017, zwane dalej w skrócie: Krajowymi Ramami, wprowadzone
uchwałą Rady Ministrów nr 52/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Polityki
Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022, nie publikowana w Monitorze
Polskim.
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strzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne
wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami. Wprawdzie
kluczowa dla systemu cyberbezpieczeństwa ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczeństwa20 nie zawiera definicji cyberprzestrzeni, jednak można
wskazać inne akty prawne, które takie definicje zawierają. W myśl przepisów ustawy
z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym21 cyberprzestrzeń określana jest jako
przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne22, wraz z powiązaniami pomiędzy
nimi oraz relacjami z użytkownikami. Wskazany powyżej system teleinformatyczny
to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania
zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych
przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne23. Istnieją również definicje cyberprzestrzeni,
które wprost kwalifikują samych użytkowników systemów informatycznych jako jej
część. Z tego typu podejściem mamy do czynienia w przypadku definicji opracowanej przez Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO (CCDCOE), która określa
cyberprzestrzeń jako „zależny od czasu zespół połączonych wzajemnie systemów
informacyjnych oraz użytkowników wchodzących w interakcję z tymi systemami”24.

20.	Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dz. U. z 2018 r., poz.
1560 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
21.	Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz. U. nr 113 poz. 985 z późniejszymi
zmianami, art. 2 ust.1a.
22.	Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544, zwana dalej w skrócie: ustawą
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, art. 3 pkt. 3.
23.	Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1954,
2245 i 2354, z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: prawem telekomunikacyjnym,
art. 2 pkt. 43.
24.	CCDCOE, https://ccdcoe.org/library/publications/cyberspace-definition-and-implications/,
pobrano 04.06.2019 r.

98

Jacek Cheda

Informacja
Zdefiniowanie informacji nie jest proste. Pomimo ogromnej ilości prób precyzyjnego
określenia pojęcia informacji, w literaturze fachowej nie znajdziemy jednej, powszechnie uznanej definicji, która byłaby wystarczająco uniwersalna. Dlatego właśnie nawet
w czysto akademickich rozważaniach na tematy dotyczące informacji autorzy nie podejmują się definiowania samego pojęcia, zadowalając się jego potocznym znaczeniem
jako komunikatu czy wiadomości wyrażonej w dowolny sposób25. W literaturze brak
jest powszechnie akceptowanego pojęcia informacji. W pewnym sensie jest to termin
złożony, interdyscyplinarny, definiowany odmiennie w różnych naukach, niemający
jednoznacznej, powszechnej definicji26. Znajduje to potwierdzenie w Encyklopedii
PWN, w której pojęcie informacji (łac. informatio, wyobrażenie, wyjaśnienie, zawiadomienie) uznane zostało w zasadzie niedefiniowalne ze względu na jego pierwotny,
elementarny charakter; rozpatrywana najczęściej w trzech aspektach: syntaktycznym
(dotyczy ilości informacji, jaka może być potencjalnie zawarta w danej wiadomości,
semantycznym (znaczenia i zawartości treściowej wiadomości) i pragmatycznym
(przydatności informacji, tj. wartości informacji zawartej w wiadomości ze względu
na realizowany przez odbiorcę cel). Nie są obecnie znane uniwersalne metody analizy
informacji w znaczeniu semantycznym i pragmatycznym. W sensie syntaktycznym
definiuje się informację albo poprzez ilość (miarę) informacji I (informacji teoria),
albo jako synonim pojęcia dana (dane)27.
Często nie definiuje się w rozważaniach dotyczących informacji samego pojęcia
informacji, „zadowalając się jego znaczeniem potocznym jako komunikatu – wiadomości, wyrażonych w dowolny sposób”28. Oczywiście w kontekście cyberbezpieczeństwa trudno mówić o „dowolnym sposobie” wyrażania informacji czy komunikatu
i musi odbywać się w cyberprzestrzeni. Zatem, o jakie sposoby chodzi? Odpowiedzi
na to pytanie dostarcza cybernetyka, czyli nauka o sterowaniu oraz o przekazywaniu
i przekształcaniu informacji w systemach technicznych, biologicznych i społecznych
– jak ją określił Norbert Wiener – która umożliwiła budowę analogowych maszyn
matematycznych, a następnie komputerów, czyli elektronicznych maszyn cyfrowych
25. C. Banasiński (red.) i inni, Cyberbezpieczeństwo…, s. 22.
26. T. Szewc, Publicznoprawna ochrona informacji, Warszawa 2007, s. 4.
27.	Encyklopedia PWN, hasło: informacja, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/informacja;3914686.
html, pobrano 15.10.2019 r.
28. T. Szewc, Publicznoprawna…, s. 4.
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służących do automatycznego przetwarzania danych oraz projektowania i programowania rozmaitych działań. Możliwość wykorzystywania komputerów do wykonywania rozmaitych czynności zarówno z obsługą oprogramowania poszczególnych
użytkowników, jak też rozmaitych instytucji działających w sferze publicznej i prywatnej, doprowadziła do pojawienia się Internetu, czyli globalnej sieci komputerowej
obejmującej tysiące pojedynczych sieci istniejących w poszczególnych państwach. Sieć
ta jest powszechnie wykorzystywana do przesyłania drogą elektroniczną poczty oraz
do wyszukiwania i pozyskiwania rozmaitych informacji, a także różnych programów
przez poszczególnych użytkowników, którymi są zarówno osoby prywatne, jak też
rozmaite instytucje. Zaś globalny zasięg Internetu umożliwiają satelity komunikacyjne
poruszające się w przestrzeni kosmicznej, które mogą odbierać i retransmitować
przekazy informacji w skali całego globu29. W ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nie zostało zdefiniowane pojęcie informacji, natomiast wskazano
czym jest system informacyjny. W myśl art. 2 pkt 14 tej ustawy system informacyjny
to system teleinformatyczny, o którym mowa we wspomnianym już art. 3 pkt 3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wraz
z przetwarzanymi w nim danymi w postaci elektronicznej30.

Cyberbezpieczeństwo
Pojęcie cyberbezpieczeństwa można w najprostszym ujęciu rozumieć jako bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, choć oczywiście w zależności od źródeł, z których
korzystamy poszukując definicji, będzie ona określała ten termin mniej lub bardziej
szeroko czy precyzyjnie. Analizując znaczenie tego pojęcia nie sposób uciec od próby
określenia czym jest bezpieczeństwo. Wychodząc od dosłownego znaczenia łacińskiego zwrotu „sine cura”, od którego pochodzi sformułowanie securitas, bezpieczeństwo
oznacza stan, w którym nie istnieje żadne zagrożenie31. I w zasadzie, choć istnieje
wiele definicji bezpieczeństwa, ich wspólnym mianownikiem jest założenie, że istotą
bezpieczeństwa jest pewność i brak jakichkolwiek zagrożeń.
Wracając do pojęcia cyberbezpieczeństwa lub bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
należałoby zastanowić się, co w tym szczególnym przypadku jest istotą bezpieczeń29. S. Gwoździewicz, K. Tomaszycki (red.), Prawne…, s. 180.
30.	Definicja systemu teleinformatycznego zostało już omówione z w podpunkcie poprzednim dotyczącym cyberprzestrzeni.
31. C. Banasiński (red.) i inni, Cyberbezpieczeństwo…, s. 27.
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stwa. Odpowiedzi można poszukiwać w definicjach, których oczywiście funkcjonuje
wiele, a każda z nich nieco inaczej ujmuje temat. W literaturze, aktach prawnych czy
oficjalnych dokumentach, zasadniczo mamy do czynienia z dwoma głównymi podejściami do definicji cyberbezpieczeństwa. Jedno, ogólne, ograniczające się wyłącznie
do określenia zasadniczych założeń, którym mają służyć działania na rzecz cyberbezpieczeństwa oraz drugie, bardziej szczegółowe, które dodatkowo w ramach szeroko
rozumianego cyberbezpieczeństwa umieszcza również wszelkie środki stosowane dla
osiągnięcia stanu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Przykładem ogólnej definicji
może być ta zastosowana w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która
określa cyberbezpieczeństwo jako „odporność systemów informacyjnych na działania
naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy”32. Jest to praktycznie przeniesienie wprost definicji zawartej w normie ISO 27032, która jednak bywa
krytykowana przez specjalistów zajmujących się tym obszarem. Głównie z powodu
rzekomej sugestii, iż stan cyberbezpieczeństwa to pełna odporność systemów, podczas
gdy specyfika dynamicznego rozwoju technologicznego w konfrontacji z podobnym
rozwojem organizacji i podmiotów, których działalność to cyberbezpieczeństwo
narusza, praktycznie uniemożliwiają osiągnięcie tego stanu. Nieco odmienne podejście do próby zdefiniowania cyberbezpieczeństwa prezentuje Doktryna cyberbezpieczeństwa RP z 2015 r., gdzie bezpieczeństwo cybernetyczne RP określane jest
jako „proces zapewniania bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni państwa
jako całości, jego struktur, osób fizycznych i osób prawnych, w tym przedsiębiorców
i innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a także będących w ich
dyspozycji systemów teleinformatycznych oraz zasobów informacyjnych w globalnej
cyberprzestrzeni”33. Z perspektywy wspomnianych wcześniej zastrzeżeń co do możliwości skutecznego zapewnienia pełnej odporności wszystkich systemów, ta druga
definicja wydaje się być znacznie bliższa rzeczywistości, ponieważ wskazuje raczej
cele, które powinny przyświecać wszelkim działaniom z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Przykładem drugiego podejścia do definiowania cyberbezpieczeństwa może być definicja opracowana przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), która
brzmi „zbiór narzędzi, polityk, koncepcji bezpieczeństwa, zabezpieczeń, wytycznych,
metod zarządzania ryzykiem, działań, szkoleń, najlepszych praktyk, zapewnień i tech32. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, art. 2 pkt. 4.
33. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Doktryna…, s. 7-8.
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nologii, które mogą być wykorzystywane do ochrony środowiska cybernetycznego
oraz organizacja i zasoby użytkownika. Organizacja i zasoby użytkownika obejmują
podłączone urządzenia komputerowe, personel, infrastrukturę, aplikacje, usługi,
systemy telekomunikacyjne oraz całość przekazanych i/lub przechowywanych informacji w środowisku cybernetycznym”34. Niezależnie od podejścia do definiowania
cyberbezpieczeństwa, można jego znaczenie sprowadzić do dążenia do wolnego od
zakłóceń sposobu zbierania, wykorzystywania i wymiany informacji utrwalanych
i przetwarzanych cyfrowo35.
Mówiąc o cyberbezpieczeństwie należy pamiętać o jego zagrożeniach. W myśl art.
2 pkt 17 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zagrożenie cyberbezpieczeństwa to potencjalna przyczyna wystąpienia incydentu, czyli zdarzenia, które ma
lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo (art. 2 pkt 17 ustawy
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa)36. Do najważniejszych z nich należą;
cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberwojna czy cyberinwigilacja.
Trudno jest ustalić jednoznaczny zakres znaczeniowy pojęcia cyberprzestępczość,
ponieważ przestępczość ta ewoluuje wraz z postępem technologicznym. Stworzenie definicji przestępczości jest jednak wyjątkowo istotne, nie tylko z punktu wi34. https://www.itu.int/rec/T-REC-X.1205-200804-I, pobrano 05.06.2019 r.
35. C. Banasiński (red.) i inni, Cyberbezpieczeństwo…, s. 33.
36.	Warto zauważyć, że w art. 2 (pkt 6-10) zdefiniowane zostały poszczególne rodzaje incydentów
oraz pojęcie obsługi incydentu:incydent krytyczny – incydent skutkujący znaczną szkodą dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, interesów międzynarodowych, interesów gospodarczych, działania instytucji publicznych, praw i wolności obywatelskich lub życia i zdrowia ludzi,
klasyfikowany przez właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV; incydent poważny
– incydent, który powoduje lub może spowodować poważne obniżenie jakości lub przerwanie
ciągłości świadczenia usługi kluczowej; incydent istotny – incydent, który ma istotny wpływ na
świadczenie usługi cyfrowej w rozumieniu art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2018/151 z dnia 30 stycznia 2018 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w odniesieniu do dalszego doprecyzowania elementów,
jakie mają być uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych w zakresie zarządzania istniejącym ryzykiem dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz parametrów służących
do określenia czy incydent ma istotny wpływ, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 48), zwanego
dalej „rozporządzeniem wykonawczym 2018/151”; incydent w podmiocie publicznym – incydent, który powoduje lub może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie realizacji zadania
publicznego realizowanego przez podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7-15; obsługa
incydentu – czynności umożliwiające wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie, klasyfikowanie,
priorytetyzację, podejmowanie działań naprawczych i ograniczenie skutków incydentu.
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dzenia praktyki ścigania karnego czy kryminologii37, ale przed wszystkim będzie
bezpośrednio oddziaływało na skuteczność międzynarodowego systemu do walki
z przestępczością komputerową38. Cyberprzestępczość to przestępczość „mająca
miejsce w cyberprzestrzeni – przestrzeni przechowywania, przetwarzania oraz obrotu informacji tworzonej przez systemy elektroniczne, a przede wszystkim Internet. W wąskim rozumieniu obejmuje jedynie takie zamachy, których zrealizowanie
nie będzie możliwe poza cyberprzestrzenią, podczas gdy w szerokim ujęciu będzie
to ogół zachowań przestępczych dokonanych z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych”39. Komputer może być zarówno celem przestępstwa, kluczowym
elementem, czy po prostu narzędziem koniecznym do jego popełniania. Niezależnie
od zastosowania, użycie komputera umożliwia działanie z dużej odległości, często
bez świadomości, gdzie faktycznie jest zlokalizowane urządzenie. Sprawca nie musi
znajdować się w miejscu popełnienia przestępstwa, a dowody jego działania często
mieszczą się w geograficznie odległej przestrzeni40.
Natomiast cyberterroryzm to technika, która wiąże się z Internetem i z tym wszystkim, co ma związek z komputerami, informatyką, telekomunikacją, czyli z tzw. siecią
teleinformatyczną41. Cyberterroryzm to realna groźba lub bezprawny atak wymierzony
w system informatyczny bądź zgromadzone dane, w celu zastraszenia czy wymuszenia
na władzach państwowych ustępstw lub oczekiwanych zachowań42. Dzieli się na podkategorie, umożliwiające szczegółowe umiejscawianie zjawisk związanych z przemocą
i atakiem w sferze technologii informacyjnych. Typowy podział cyberterroryzmu to: aktywizm - niedestrukcyjna działalność, w ramach której Internet pomocny jest we wsparciu prowadzonej kampanii, haktywizm – kombinacja aktywizmu i działań przestępczych,
wykorzystuje on metody hakerskie przeciw określonym celom znajdujących się w sieci
komputerowej, po to, aby zakłócić funkcjonowanie Internetu, lecz nie powodując przy
tym poważnych strat, cyberterroryzm klasyczny – politycznie motywowany atak bądź
też groźba ataku na sieci, komputery, czy też systemy informacyjne celem zniszczenia
37. M. Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013, s. 10.
38. J. Kulesza, Międzynarodowe Prawo Internetu, Poznań 2010, s. 149.
39. J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015, s. 88.
40. J. Kulesza, Międzynarodowe…, s. 152-153.
41.	K. Liedel, P. Piasecka, Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Warszawa 2008, s. 40.
42. J. Kosiński, Paradygmaty…, s. 14.
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infrastruktury, jak również zastraszenia czy wymuszenia na rządzie i ludziach realizacji
politycznych i społecznych celów. Jest to przede wszystkim użycie przez organizacje
terrorystyczne Internetu do komunikowania się, dezinformacji i propagandy43.
Cyberwojna to użycie cyberprzestrzeni jako piątego, obok ziemi, morza powietrza,
i kosmosu, wymiaru prowadzenia działań wojennych44. Innymi słowy to konflikt
zbrojny w cyberprzestrzeni. W praktyce cyberwojna może poprzedzać klasyczny atak
zbrojny, przy użyciu konwencjonalnych środków prowadzenia wojny, może jednak
mieć charakter samoistny i prowadzić do destabilizacji państwa zaatakowanego. Może
przyjąć różną formę, np.: informatycznego blokowania, niszczenia i modyfikacji
informacji posiadanych przez przeciwnika; informatycznego obezwładniania systemu informacyjnego przeciwnika; informatycznego obezwładniania infrastruktury
krytycznej przeciwnika, fizycznego niszczenia informacji; fizycznego obezwładniania
infrastruktury krytycznej; fizycznego obezwładniania systemu informacyjnego przeciwnika45. W praktyce nie jest łatwo jednoznacznie wskazać na sprawcę tego typu
ataków. Jeśli poprzedzają one atak konwencjonalny łatwiej byłoby powiązać skutki
cyberataku z działaniem agresora. Natomiast jeśli cyberwojna jest jedyną przestrzenią konfliktu między konkretnymi państwami to bardzo trudno, na gruncie prawa
międzynarodowego, wskazać na agresora i na przedmiot jego agresji. Dlatego tak
trudno jest obecnie udowodnić państwom, które tego typu działania podejmują,
winę w oparciu o przepisy prawa międzynarodowego i adekwatnie do winy ukarać.
Dzisiaj to jedna z przyczyn nieskuteczności Organizacji Narodów Zjednoczonych,
szczególnie Rady Bezpieczeństwa, w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych.
Cyberinwigilacja to obostrzona kontrola społeczeństwa za pośrednictwem narzędzi
teleinformatycznych w państwach autorytarnych i totalitarnych46. Biorąc pod uwagę
rozwój technologii, formy tej inwigilacji ulegać będą stałej ewolucji. Państwo, które
będzie chciało inwigilować swoich obywateli, stale będzie stosować takie formy, które
skutecznie umożliwiać mu będą uzyskiwanie o obywatelach takich informacji, które
43.	K. Liedel, P. Piasecka, Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Warszawa 2008, s. 40.
44.	A. Z. Ścibiorek, B. Wiśniewski, R. B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik
akademicki, Toruń 2017, s. 212.
45.	A. Małecka, Cyberwojna w polityce Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego, [w:] M. Bodziany (red.), Bezpieczeństwo a wojna. Oblicza bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, Wrocław 2016, s. 186-187.
46. Z. Ścibiorek, B. Wiśniewski, R. B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo …, s. 212.
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dadzą możliwość ścisłej kontroli życia społeczno-gospodarczego i politycznego. To
co należy podkreślić to fakt, że cyberinwigilacja to nie tylko zjawisko, które znane
jest tylko w państwach totalitarnych czy autorytarnych. Po zamachu na World Trade
Center w 2001 r. w wielu krajach, także demokratycznych, zauważalne było przyzwolenie społeczne, w trosce o bezpieczeństwo, na zwiększoną ingerencję państwa
w sfery prywatne, gospodarcze, społeczne, polityczne, przy znaczącym wykorzystaniu cyberprzestrzeni. Dlatego też należy pamiętać, że gromadzone i przetwarzane
przez organy państwa informacje służyć mogą nie tylko podejmowaniu zgodnych
z prawem działań na rzecz zapewnienia cyberbezpieczeństwa, ale także działaniom
inwigilacyjnym. Zatem każdy kraj demokratyczny zagrożony jest cyberinwigilacją, bo
każda władza zagrożona jest demoralizacją i skłonnością do przekształcenia systemu
sprawowania władzy w państwie z demokratycznego na totalitarny lub autorytarny,
tzn. taki, który da im pełną swobodę w kreowaniu życia politycznego, społecznego
i gospodarczego. Mając na względzie to zagrożenie, obywatele zmuszeni są do stałej
kontroli społecznej władzy, obserwacji czy podejmowane przez nią (poprzez jej organy i instytucje) działania na rzecz cyberbezpieczeństwa, nie stanowią zasłony dla
działań w zakresie cyberinwigilacji naruszających zasadę demokratycznego państwa
prawa. Bo tylko w społeczeństwie obywatelskim, znającym zarówno swoje prawa, jak
i obowiązki, stojącym na straży ochrony swoich praw, wystąpienie tego negatywnego
zjawiska, jakim jest cyberinwigilacja, jest mało prawdopodobne. Czy nasze społeczeństwo jest społeczeństwem obywatelskim odpornym na działania organów państwa
wykraczające poza ramy państwa praworządnego? Odpowiedź na to pytanie dzisiaj nie
jest jednoznaczna i stanowić może przedmiot do dyskusji w odrębnym opracowaniu.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w prawie Unii Europejskiej
UE ma do dyspozycji wiele instrumentów służących do ochrony sieci łączności elektronicznej. Podstawowym aktem prawa UE w tym zakresie jest Dyrektywa PE i Rady
(UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii47.
W dyrektywie wprowadzono nowe mechanizmy współpracy na poziomie UE, środki
zwiększające zdolności krajowe oraz obowiązek stosowania przez operatorów usług
47.	Dyrektywa PE i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego
wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium, Dz. Urz.
UE L194 s.1-30, zwana dalej w skrócie: dyrektywą NIS.
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kluczowych i dostawców usług cyfrowych metod zarządzania ryzykiem i zgłaszania
poważnych incydentów organom krajowym. W akcie w sprawie cyberbezpieczeństwa
po raz pierwszy wprowadzono przepisy dotyczące certyfikacji cyberbezpieczeństwa
produktów, procesów i usług. Te przepisy obowiązują w całej UE. Poza tym akt w sprawie cyberbezpieczeństwa przewiduje nowy stały mandat Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) oraz zwiększenie zasobów potrzebnych do realizacji jej celów48.
Regulacja obejmuje dwa typy podmiotów: operatorów usług kluczowych – OUK
(podmioty z sektorów energetyki, transportu, bankowości, ﬁnansów, zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną oraz infrastruktury cyfrowej) i dostawców usług cyfrowych
– DUC (serwisy zakupowe, wyszukiwarki internetowe oraz usługi chmury obliczeniowej). Celem Dyrektywy NIS jest wzrost bezpieczeństwa teleinformatycznego zarówno
w krajach członkowskich, jak i całej UE, poprzez:
– w prowadzenie obowiązkowego raportowania incydentów dla operatorów usług
kluczowych oraz kontroli ex post dla dostawców usług cyfrowych;
– obowiązek szacowania ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa;
– obowiązek desygnowania przez kraje członkowskie CSIRT (Computer Security
Incident Response Team) przyjmującego zgłoszenia incydentów od OUK i DUC;
– obowiązek ustanowienia w krajach członkowskich organów właściwych ds. cyberbezpieczeństwa, sprawujących nadzór nad OUK i DUC;
– u stanowienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi poprzez powołanie Grupy Współpracy (mechanizm współpracy na poziomie politycznym) oraz
sieci CSIRT (mechanizm współpracy na poziomie operacyjnym)49.
Zasady stosowania dyrektywy NIS określają przepisy rozporządzenia wykonawczego 2018/51. Najważniejszą organizacją, realizującą cele Dyrektywy NIS jest Europejska
Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA – European Network and
Information Security Agency). ENISA powstała w 2004 r., na mocy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 460/200450. W obowiązującym stanie prawnym
funkcjonowanie ENIS-y reguluje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
48.	Cyberbezpieczeństwo w UE – pytania i odpowiedzi, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/pl/QANDA_19_3369, pobrano 20.09.2019 r.
49.	R. Babraj, J. Balcewicz, M. Wrzosek, Cyberbezpieczeństwo A.D. 2018. Strategia. Policy. Rekomendacje – cyberbezpieczeństwo w perspektywie policy, Warszawa 2018, s. 20.
50.	Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr. 460/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, Dz. Urz. UE L77, s. 1.
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i Rady51, które zmienia zasady działania, umocowanie oraz samą nazwę ENISA na
Europejską Agencję Cyberbezpieczeństwa. Rozporządzenie wzmacnia znaczenie
i kompetencje agencji, jej niezależność oraz wpływ na decyzje podejmowane w ramach organów UE oraz pozycję w państwach członkowskich. Agencja stanie się
organem UE z osobowością prawną i na mocy rozporządzenia otrzymuje najszerszy
z możliwych zakres zdolności prawnych właściwych osobie prawnej w prawie krajowym państw członkowskich. Na mocy rozporządzenia, ENISA otrzymała również
stały mandat, w odróżnieniu do ustalanych wcześniejszymi aktami mandatów na czas
określony, które znacznie utrudniały formułowanie długofalowych planów działania
i strategii52. Takie rozwiązanie wskazuje w sposób jednoznaczny fakt dostrzegania
rosnącego znaczenia cyberbezpieczeństwa w strukturach UE53.
Zgodnie z nowymi przepisami telekomunikacyjnymi (Dyrektywa PE i Rady (UE)
2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności
elektronicznej54 oraz rozporządzenie PE i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia
2018 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
(BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC55), kraje UE muszą zapewnić utrzymanie
integralności i bezpieczeństwa publicznych sieci łączności, np. poprzez wprowadzenie obowiązku, aby operatorzy wdrażali właściwe środki techniczne i organizacyjne
w celu odpowiedniego zarządzania wszelkimi zagrożeniami dla bezpieczeństwa
sieci lub usług. Właściwym organom przyznano w tych przepisach odpowiednie
uprawnienia. Mogą one np. wydawać wiążące instrukcje i egzekwować ich przestrzeganie. W celu ochrony poufności komunikacji kraje UE mogą obwarować ogólne
51.	Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji
Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013
(akt o cyberbezpieczeństwie), Dz. Urz. UE L151 s.15-69, zwane dalej w skrócie: rozporządzeniem
w sprawie ENISA z 2019 r.
52. C. Banasiński (red.) i inni, Cyberbezpieczeństwo…, s. 151.
53. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 27 czerwca 2019 r.
54.	Dyrektywa PE i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej, Dz. Urz. UE OJ L.32018L1972, 17.12.2018, zwane dalej w skrócie:
dyrektywą 2018/1972.
55.	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r.
ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję
Wsparcia BEREC,Dz. Urz. UE OJ L 321, 17.12.2018, zwane dalej w skrócie: rozporządzeniem
2018/1971 (BEREC).
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zezwolenie przyznawane operatorom warunkami dotyczącymi zabezpieczenia sieci
publicznych przed dostępem podmiotów nieuprawnionych56.
W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w cyberprzestrzeni należy odwołać
się do przepisów: rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE57. W zakresie ochrony własności intelektualnej ochronę przed incydentami w krajach Unii Europejskiej stanowią: dyrektywa PE i Rady 2006/115/WE z dnia 12 grudnia
2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu
autorskiemu w zakresie własności intelektualnej58, dyrektywa PE i Rady 2009/24/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych59,
dyrektywa PE i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji
wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online
na rynku wewnętrznym60, dyrektywa PE i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów
osieroconych61, rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dn.20.12.1993r. w sprawie

56.	Cyberbezpieczeństwo w UE – pytania i odpowiedzi, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/pl/QANDA_19_3369, pobrano 20.09.2019 r.
57.	Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwane
dalej w skrócie: rozporządzeniem RODO.
58.	Dyrektywa 2006/115/WE PE i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia
oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, Dz.U.
L 376 z 27.12.2006, s. 28-35.
59.	Dyrektywa PE i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, Dz.U. L 111 z 5.5.2009, s. 16.
60.	Dyrektywa PE i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, Dz. U.
UE L 84 z 20.3.2014, s. 72.
61.	Dyrektywa PE i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych, Dz.U. UE L 299 z 27.10.2012, s. 5.
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wspólnotowego znaku towarowego – Bruksela 1993 r.62, rozporządzenie Rady (WE)
nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2002
i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do
Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji
wzorów przemysłowych63. Na szczególną uwagę zasługuje Dyrektywa PE i Rady nr
790/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych
na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE, L
130/92, 17.5.201964. Państwa członkowskie mają czas do 7 czerwca 2021 r. na implementację zapisów dyrektywy do swoich porządków prawnych. Wydając powyższy akt
prawny Komisja Europejska wyszła z założenia, że należy stanąć w obronie autorów
i wydawców, którzy często nie otrzymują należnego wynagrodzenia za swoją twórczość udostępnianą w Internecie. Z drugiej strony pojawiły się obawy o ograniczenie
wolności słowa lub wręcz cenzurę prewencyjną, związaną z obowiązkiem filtrowania
treści pod kątem praw autorskich65.
W odniesieniu do handlu internetowego na uwagę zasługuje Dyrektywa 2000/31/
WE 2000/31/WE PE I Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów
prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)66.
Ochrona informacji regulowana jest przepisami Dyrektywy PE i Rady (UE) 2015/1535
z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie
62.	Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dn.20.12.1993r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego – Bruksela 1993 r., Dz. U. UE L 11 z , s. 1.
63.	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie
(WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji
wzorów przemysłowych, Dz. Urz. UE U L 386 z 29.12.2006, s. 14.
64.	Dyrektywa PE i Rady nr790/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw
pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE, Dz.
Urz. UE L 130/92, 17.5.2019.
65.	R. Babraj, Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, https://cyberpolicy.nask.pl/dyrektywa-w-sprawie-praw-autorskich-na-jednolitym-rynku-cyfrowym/, pobrano
20.09.2019 r.
66.	Dyrektywa PE i Rady 2000/31/WE 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego
w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), Dz. Urz. UE L 178/1
17.7.2000, s. 1-16.
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przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego
(ujednolicenie)67.

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w polskim prawie
wewnętrznym
Polskie ustawodawstwo przez wiele lat wyraźnie nie zawierało regulacji związanych
z cyberbezpieczeństwem Państwa, ale to nie oznacza, że nie podejmowano działań,
które służyć miały ochronie bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni. M.in. powołano
w 1996 r. zespół do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci
w NASK (aktualnie CERT Polska). W tym też roku utworzono zespół ds. przestępczości komputerowej. Dodatkowo, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie organizowane
były coroczne konferencje naukowe „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”. Od 2008 r. tworzone były rządowe programy ochrony cyberprzestrzeni
RP, przy czym żaden z sześciu projektów nie został zatwierdzony przez Radę Ministrów i przyjęty do realizacji, co wynikało przede wszystkim z ich niskiej jakości
oraz nierzetelnego przygotowania68. Problematyka cyberbezpieczeństwa poruszona
była w przyjętym przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego 8 listopada 2012 r. Strategicznym Przeglądzie Bezpieczeństwa Narodowego RP, w którym zwrócono uwagę
na zagrożenia terrorystyczne i ich przeniesienie do cyberprzestrzeni. Z kolei w opublikowanej 23 maja 2013 r. Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego adresowanej
do wszystkich Polaków podkreślano m.in., że aktywność terrorystów przenosi się
do cyberprzestrzeni, która w coraz większym stopniu będzie się stawać obszarem
rywalizacji i konfrontacji między państwami, dlatego też jednym z najważniejszych
wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa pozamilitarnego dla Polski będzie konieczność
zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Także Strategia Bezpieczeństwa
Narodowego z 2014 r., przedstawiając środowisko bezpieczeństwa Polski w wymiarze
globalnym, regionalnym i krajowym, podkreśla znaczenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz zwraca uwagę, że wraz z rozwojem sieci Internet pojawiły się
67.	Dyrektywa PE i Rady (UE) 2015/1535 i Rady z dnia 9.9.2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania
informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa
informacyjnego (ujednolicenie), Dz. Urz. UE L 241 z 17.9.2015 r., s. 1–15.
68.	K. J. Jakubski, Analiza Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022,
https://fundacjapoint.pl/2017/05/analiza-strategii-cyberbezpieczenstwa-rzeczypospolitej-polskiej-na-lata-2017-2022/, pobrano 20.09.2019 r.
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nowe zagrożenia, mogące poważnie zakłócić funkcjonowanie społeczeństw i państw,
takie jak: cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberszpiegostwo, cyberkonflikty,
z udziałem podmiotów niepaństwowych, i cyberwojna rozumiana jako konfrontacja
między państwami69.
Jednak pierwszym w Polsce dokumentem określającym strategiczne kierunki cyberbezpieczeństwa była „Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”, która została przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 111/2013 z dnia 25 czerwca
2013 r.70, a koordynację realizacji jej postanowień powierzono ministrowi właściwemu
ds. informatyzacji. Doktryna cyberbezpieczeństwa RP z 2015 r.71, która stanowiła
wspólną, koncepcyjną podstawę działań w obszarze cyberbezpieczeństwa zarówno
podmiotów administracji publicznej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego,
sił zbrojnych, jak i sektora prywatnego oraz obywateli. Wskazywała także na istotną
rolę cyberprzestrzeni i znaczeniu, jakie odgrywa ona w kompleksowym systemie
bezpieczeństwa państwa72. Analizując treść Doktryny cyberbezpieczeństwa RP należy
zauważyć, że zwierała ona cele strategiczne RP w dziedzinie cyberbezpieczeństwa,
charakterystykę wymiarów (wewnętrznego i zewnętrznego) środowiska cyberbezpieczeństwa, odnosiła się także do koncepcji zadań operacyjnych i preparacyjnych
(przygotowawczych) w tej dziedzinie.
Aktualnie podstawowym dokumentem strategicznym w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce są Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej
Polskiej na lata 2017-202273. Są one kontynuacją działań podejmowanych w przeszłości przez administrację rządową oraz dokumentem koncepcyjnym i wykonawczym
69. Z. Trejnis, P. Z. Trejnis, Polityka…, s. 30.
70.	Uchwała Nr 111/2013 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Polityki Ochrony
Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej (nie publikowana).
71.	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Doktryna cyberbezpieczeństwa RP, Warszawa 2015, https://
www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf, dostęp dnia: 15.05.2019 r. zwana dalej w skrócie: Doktryną
cyberbezpieczeństwa RP.
72.	M. Adamczuk, K. Liedel, Doktryna cyberbezpieczeństwa RP, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 12, s. 281.
73.	Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
na lata 2017-2022, Warszawa 2017, wprowadzone uchwałą Rady Ministrów nr 52/2017 z dnia
27 kwietnia 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej
Polskiej na lata 2017-2022, niepublikowana w Monitorze Polskim, zwane dalej w skrócie: Krajowymi Ramami.
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w stosunku do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP – Doktryną cyberbezpieczeństwa RP z 2015 r.74 Krajowe Ramy wskazują, w szczególności:
– cele w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
– główne podmioty zaangażowane we wdrażanie krajowych ram polityki w zakresie
bezpieczeństwa teleinformatycznego;
– ramy zarządzania służące realizacji celów krajowych ram polityki w zakresie
bezpieczeństwa teleinformatycznego;
– na potrzebę zapobiegania i reagowania w odniesieniu do incydentów oraz przywracania
– stanu normalnego zakłóconego incydentem, w tym zasady współpracy pomiędzy
sektorami publicznym i prywatnym;
– podejście do oceny ryzyka;
– kierunki podejścia do programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych
dotyczących cyberbezpieczeństwa;
– działania odnoszące się do planów badawczo-rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
– podejście do współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Krajowe Ramy wprowadzone zostały w drodze uchwały Rady Ministrów, oddziałują
w sposób bezpośredni na podmioty administracji rządowej, a w sposób pośredni, po
przyjęciu z inicjatywy Rady Ministrów przepisów prawa powszechnego, na pozostałe
podmioty władzy publicznej, przedsiębiorców i obywateli75. Zgodnie z wizją określoną w tym dokumencie, w roku 2022 Polska ma być krajem bardziej odpornym na
ataki i zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni. Dzięki synergii działań wewnętrznych
i międzynarodowych cyberprzestrzeń RP stanowić będzie bezpieczne środowisko
umożliwiające realizowanie wszystkich funkcji państwa i pozwalać na pełne wykorzystywanie potencjału gospodarki cyfrowej, przy równoczesnym poszanowaniu
praw i wolności obywateli. Za cel główny twórcy Krajowych Ram uznali zapewnienie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz
obywateli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczowych oraz usług cyfrowych. Jego osiągnięcie umożliwiać realizacja celów szczegółowych, do których należą:
– osiągnięcie zdolności do skoordynowanych w skali kraju działań służących zapobieganiu, wykrywaniu, zwalczaniu oraz minimalizacji skutków incydentów
74. K. J. Jakubski, Analiza…
75. Krajowe Ramy…, s. 6-7.
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naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych istotnych dla
funkcjonowania państwa;
–w
 zmocnienie zdolności do przeciwdziałania cyberzagrożeniom;
– zwiększanie potencjału narodowego oraz kompetencji w zakresie bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni;
– zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej RP w obszarze cyberbezpieczeństwa76.
Warto również zauważyć, że powstał w 2017 r. jeszcze jeden dokument pod nazwą
Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-202277. Na
dokument ten powołuje się wielu autorów, jednak jego treść jest niemal tożsama
z treścią Krajowych Ram. Obydwa odwołują się do przyjętej przez rząd w 2013 r.
Politykę Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, zawierają te same:
wizję, cel główny, cele szczegółowe. Zatem rodzi się pytanie: czemu służyć miało
przygotowanie dwóch dokumentów? Pytanie powyższe jest tym bardziej zasadne,
gdyż uchwalone zostały przez Radę Ministrów jedynie Krajowe Ramy i co ważniejsze przygotowana Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2019-2024, o której mowa poniżej, wraz z jej wejściem w życie uchyli Krajowe Ramy,
a nie Strategię. Dlatego też należy przyjąć, że w obowiązującym stanie prawnym rolę
Strategii cyberbezpieczeństwa pełnią Krajowe Ramy. Oczywiście, tak jak już była
mowa, do momentu wejścia życie „nowej” Strategii Bezpieczeństwa RP. Obecnie
trwają prace nad Strategią Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2019-2024 to dokument, który określa strategiczne cele rządu polskiego w zakresie
cyberbezpieczeństwa. Kluczowym założeniem nowej Strategii jest stworzenie systemu, w którym systemy informacyjne, operatorzy usług kluczowych, operatorzy
infrastruktury krytycznej, dostawcy usług cyfrowych oraz administracja publiczna
były odporne na incydenty w cyberprzestrzeni. Jak już byłą mowa, dokument ten ma
zastąpić Krajowe Ramy, które do tej pory pełniły jej rolę Strategii Cyberbezpieczeństwa RP78. Strategia tworzona jest obecnie w oparciu o przepisy ustawy o krajowym
systemie cyberbezpieczeństwa (art. 68-72).
76. Krajowe Ramy…, s. 7-8.
77.	Ministerstwo Cyfryzacji, Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 20172022, Warszawa 2017.
78.	W dniu oddania tekstu do druku Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-24 została
zaakceptowana przez Radę Ministrów i przekazana premierowi do podpisu.
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Pomimo stworzenie wielu dokumentów dotyczących cyberbezpieczeństwa o charakterze strategicznym, planistycznym, brakowało w naszym systemie prawnym
odrębnej ustawy tej problematyce poświęconej. Pomimo nacisków UE, pierwszym
kompleksowym aktem prawnym problematyki tej dotyczącym jest dopiero, wspomniana już, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, podpisana przez
Prezydenta RP w dniu 1 sierpnia 2018 r. Ustawa ta określa organizację krajowego
systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących
w skład tego systemu; sposób sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania
przepisów ustawy; zakres Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. Zawiera także słownik
podstawowych pojęć tj.: cyberbezpieczeństwo, incydent, incydent krytyczny, incydent
poważny, incydent istotny, ryzyko, szacowanie ryzyka, system informacyjny, usługa
cyfrowa, usługa kluczowa, zagrożenie cyberbezpieczeństwa, zarządzanie incydentem,
zarządzanie ryzykiem). Tworzony na podstawie przepisów tej ustawy Krajowy system
cyberbezpieczeństwa ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie
krajowym, w tym niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych,
przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych
służących do świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów79. Wskazano także podmioty wchodzące w skład Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Rozdział drugi obejmuje przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji operatorów
usług kluczowych. Trzy kolejne rozdziały zawierają charakterystykę obowiązków
operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych oraz podmiotów publicznych. W rozdziale szóstym omówione zostały zadania: Zespołu Reagowania na
Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT GOV) działający na poziomie
krajowym, prowadzony przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT MON)
działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej;
Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT NASK)
– działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Naukową i Akademicką Sieć
Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy. Odrębną regulacja (rozdział siódmy)
objęte zostały zasady udostępniania informacji i przetwarzania danych osobowych.
W rozdziale ósmym wymienione i scharakteryzowane zostały organy właściwe do
spraw cyberbezpieczeństwa, przy czym szczegółowe omówienie zadań ministra wła79. Art. 3 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
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ściwego do spraw informatyzacji oraz Ministra Obrony Narodowej nastąpiło w rozdziałach dziewiątym i dziesiątym. Kwestie dotyczące nadzoru i kontroli operatorów
usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów świadczących usługi
w zakresie cyberbezpieczeństwa zawarte są w rozdziale jedenastym. W rozdziale
dwunastym przybliżony został zakres działania Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, do zadań którego należy koordynowanie działań i realizowanie
polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w RP oraz Kolegium do
Spraw Cyberbezpieczeństwa jako organu opiniodawczo-doradczego rządu w sprawach cyberbezpieczeństwa. Wspomniana wyżej Strategia Cyberbezpieczeństwa RP
tworzona jest w oparciu o przepisy rozdziału trzynastego ustawy. Strategia określa cele
strategiczne oraz odpowiednie środki polityczne i regulacyjne, mające na celu osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa. Strategia uwzględnia
w szczególności: cele i priorytety w zakresie cyberbezpieczeństwa; podmioty zaangażowane we wdrażanie i realizację Strategii; środki służące realizacji celów Strategii;
określenie środków w zakresie gotowości, reagowania i przywracania stanu normalnego, w tym zasady współpracy między sektorem publicznym i prywatnym; podejście do
oceny ryzyka; działania odnoszące się do programów edukacyjnych, informacyjnych
i szkoleniowych dotyczących cyberbezpieczeństwa; działania odnoszące się do planów
badawczo-rozwojowych w zakresie cyberbezpieczeństwa80. Strategię przyjmuje Rada
Ministrów, w drodze uchwały81, na co w kontekście najnowszej Strategii czekamy.
Ostatnie dwa rozdziały obejmują odpowiednio: przepisy o karach pieniężnych oraz
zmiany w przepisach, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe.
Omówiona powyższa ustawa ma charakter kompleksowy w kontekście działań
podejmowanych w naszym kraju w zakresie cyberbezpieczeństwa, Jednak mając
świadomość, w jak wielu dziedzinach naszego życia narażeni jesteśmy na incydenty
w cyberprzestrzeni, które mogą mieć wpływ na cyberbezpieczeństwo, można wskazać
szereg aktów prawnych, które regulują działania prawne, rozwiązania służące ich
zapobieganiu lub przeciwdziałaniu skutkom ich wystąpienia. W niniejszym opracowaniu chciałbym zwrócić uwagę na najważniejsze z nich.
W zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
co często bywa przedmiotem powstania incydentów w cyberprzestrzeni, na uwagę

80. Art. 69 ust. 1 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
81. Art. 68 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
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zasługuje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych82. W odniesieniu do ochrony informacji i informacji niejawnych gromadzonych i przetwarzanych
w systemach teleinformatycznych kluczową role odgrywają przepisy ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej83 oraz ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych84. W zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych istotne są przepisy wspomnianych już dwóch
ustaw: prawa telekomunikacyjnego i ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne. W zakresie ochrony własności intelektualnej ochronę
przed incydentami stanowią: ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi85, ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej86, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych87 oraz
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych88, w oparciu, o którą ochronie podlegają nie tylko prawa autorskie i prawa pokrewne, ale także
wizerunek i tajemnice przedsiębiorstwa. W odniesieniu do handlu internetowego na
uwagę zasługują: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta89, ustawa z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną90 oraz ustawa z dnia 5 lipca
2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub
polegających na dostępie warunkowym91. Mając na względzie ochronę infrastruktury
82.	Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1781.
83.	Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1330 z późniejszymi zmianami.
84.	Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 742.
85.	Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi, Dz.U. z 2018 r. poz. 1293.
86.	Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.,
poz. 501.
87. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2134.
88.	Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity Dz. U.
z 2018r. poz. 1191, 1293, 1669 i 2245 z późniejszymi zmianami.
89.	Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. nr 0, poz. 134.
90.	Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jednolity z 2019 r.
nr 0, poz. 123.
91.	Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną
opartych lub polegających na dostępie warunkowym, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1341z
późniejszymi zmianami.
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krytycznej należy wspomnieć o ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym92. Ta regulacja odgrywa szczególną rolę w działaniach na rzecz cyberbezpieczeństwa, gdyż poziom zagrożenia infrastruktury krytycznej w dzisiejszej, niestabilnej
rzeczywistości ma tendencję wzrostową. Przyczynia się do tego nie tylko ciągła ewolucja
zagrożeń (np. pojawienie się cyberzagrożeń), ale także liczne powiązania występujące
pomiędzy obiektami, a nawet całymi systemami tworzącymi infrastrukturę krytyczną93.
Wraz z coraz częstszym wykorzystywaniem nowych technologii w celach sprzecznych z prawem pojawiła się potrzeba nazwania czynów polegających na naruszeniu
dóbr prawnych z użyciem komputera. W literaturze zaczęły pojawiać się takie pojęcia,
jak „przestępstwa związane z wykorzystaniem komputera” czy po prostu „przestępstwa komputerowe”94, jednak nie były one wystarczająco precyzyjne i winno się je
rozpatrywać raczej w kategorii haseł, niż oznaczeń konkretnego działania przestępczego95. W obowiązującym stanie prawnym, na gruncie przepisów ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny96, cyberprzestępstwo określane jest jako czyn zabroniony popełniony w obszarze cyberprzestrzeni i nie stanowi osobnej kategorii czynów
karalnych97. Wśród tego typu przestępstw na uwagę zasługują przede wszystkim
przestępstwa przeciwko ochronie informacji, które zostały ujęte w XXXIII rozdziale
kodeksu karnego. Przepisami sankcjonującymi naruszenia w cyberprzestrzeni są
m. in.: art. 267, w którym określona została penalizacja „Hawkingu” polegającego
na włamywaniu się do systemów komputerowych po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń, art. 268 i art. 268a sankcjonujące naruszenia porządku w cyberprzestrzeni,
które polegają na usuwaniu, modyfikacji i uszkadzaniu plików, czy też art. 269-269a
kodeksu karnego odnoszące się do tzw. przestępstw sabotażu komputerowego.
Podmioty odpowiedzialne za naruszenie cyberbezpieczeństwa mogą też podlegać
odpowiedzialności cywilnej, regulowanej przede wszystkim przepisami ustawy z dnia

92.	Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami.
93. W. Lidawa (red.), Zarządzanie kryzysowe. Podręcznik, Warszawa 2015, s. 162.
94. M. Siwicki, Cyberprzestępczość, Warszawa 2013, s. 9.
95.	K. J. Jakubski, Przestępczość komputerowa – zarys problematyki, „Prokuratura i Prawo” 1996,
nr 12, s. 34.
96.	Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1950,
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23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny98. Podmioty odpowiedzialne za popełnienie czynów zabronionych w cyberprzestrzeni podlegać mogą zarówno odpowiedzialności
kontraktowej (art. 471 kodeksu cywilnego), jak i deliktowej (art. 415 kodeksu cywilnego). Bezpośrednimi sprawcami tego typu czynów (incydentów bezpieczeństwa)
mogą być: pracownik, współpracownik, członek władz firmy, osoba trzecia, a w zakresie wycieku danych osobowych np. ABI. Incydent może nastąpić wyniku ataku
zewnętrznego, wskutek niewystarczających zabezpieczeń, jak również z wewnątrz
organizacji (świadome lub nieświadome działanie członków tej organizacji). Egzekwowanie odpowiedzialności cywilnej odbywa się w oparciu o przepisy kodeksu
cywilnego. Na zakończenie należy zauważyć, że zarówno w odniesieniu do czynów
zabronionych na gruncie prawa karnego, jak i prawa cywilnego można wskazać na
inne niż kodeks karny i kodeks cywilny akty prawne odnoszące się do incydentów
naruszających cyberbezpieczeństwo np. ustawa o ochronie danych osobowych czy
ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podsumowanie
Reasumując, należy zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym zarówno w prawie UE, jak i w prawie polskim wskazać można sektorowe akty prawne regulujące kwestie dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W prawie UE kluczową rolę w tym
zakresie odgrywają obecnie dyrektywa NIS, rozporządzenie w sprawie ENISA z 2019
r., rozporządzenie RODO, czy dyrektywa 2018/1972 i rozporządzenie 2018/1971 (BEREC). Tak ukształtowany system zapewnienia cyberbezpieczeństwa stanowi podstawę
do tworzenia stosownych aktów prawnych w poszczególnych krajach członkowskich.
W Polsce pierwszym kompleksowym aktem prawnym problematyki tej dotyczącym
jest, wspomniana już, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Niniejsza
ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę NIS, określa organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących
w skład tego systemu; sposób sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania
przepisów ustawy; zakres Strategii Cyberbezpieczeństwa RP. Zawiera także słownik
podstawowych pojęć tj.: cyberbezpieczeństwo, incydent, incydent krytyczny, incydent
poważny, incydent istotny, ryzyko, szacowanie ryzyka, system informacyjny, usługa
cyfrowa, usługa kluczowa, zagrożenie cyberbezpieczeństwa, zarządzanieincydentem,
98.	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 80, zwana
dalej w skrócie: kodeksem cywilnym.
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zarządzanie ryzykiem). Na jej podstawie tworzony jest Krajowy system cyberbezpieczeństwa. To co ważne to fakt, że zgodnie z przepisami ustawy, tworzenie i wykonywanie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa odbywa się w oparciu o Strategię,
jeden dokument o czytelnym i spójnym charakterze prawnym. Najnowsza Strategia
przygotowana została już w oparciu o przepisy rozdziału trzynastego ustawy. Tym
samym odstąpiono od praktyki, która doprowadziła do mało czytelnej sytuacji, że
obok uchwalonych przez Radę Ministrów Krajowych Ram, przygotowano drugi dokument pod nazwą Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2017 – 2022. Jeśli założyć, że obecnie stworzona Strategia zastępuje Krajowe Ramy,
a nie Strategię na lata 2017-2022, czyli dokument o tej samej nazwie, oparcie systemu
na jednym zdefiniowanym w ustawie dokumencie należy uznać za rozwiązanie jak
najbardziej właściwe.
Nie można przecenić znaczenia tej ustawy. Skuteczność działań na rzecz cyberbezpieczeństwa zależy jednak nie tylko od istnienia przepisów określających obowiązki
podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie cyberbezpieczeństwa, ale także od
sprawności organów i instytucji stojących na straży sprawnego działania systemu
cyberbezpieczeństwa. Możliwe jest to jedynie wówczas, gdy będą one wyposażone
w najnowocześniejszy sprzęt oraz zatrudniać będę w najwyższej klasy specjalistów.
Niestety praca w sferze administracji publicznej nie jest obecnie szczególnie atrakcyjna. Sektor prywatny, który zdecydowanie szybciej i sprawniej zabezpieczył systemy
informatyczne, systemy zarządzania i ochrony danych przez cyberatakami, także
skuteczniej pozyskał najlepszych specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Proponując
im korzystne warunki zatrudnienia, pozbawiał sferę publiczną pracowników, którzy
skutecznie mogliby wykonywać zadania kontrolno-nadzorcze. Dlatego też problemy
kadrowe mogą stać na przeszkodzie skutecznemu funkcjonowaniu podmiotów publicznych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, zwłaszcza, że dziedzina ta stale
się rozwija, opierając się na rozwoju technologii IT. Dodatkowo bardzo szybki rozwój
techniki gromadzenia i przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych
wymusza na ustawodawcy zmiany w prawie, co w praktyce rzadko się udaje. Proces
legislacyjny, nawet tak szybki jak w naszym kraju, nie nadąża za zmianami.
Przypominając sobie problemy, które towarzyszyły wdrażaniu do naszego systemu
prawnego rozporządzenia RODO, problemów interpretacyjnych, braków kadrowych,
trudno być optymistą i wierzyć, że w przypadku tej ustawy, której bezpośredni wpływ
na życie społeczne jest mniej zauważalny, będzie lepiej. Wielu obywateli, inaczej niż
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przypadku rozporządzenia RODO, nie ma świadomości, że taki akt prawny obowiązuje. W przypadku tej ustawy kampanii informacyjnej praktycznie nie było. Z punktu
widzenia interesu społecznego to duży błąd, gdyż znaczenie tej ustawy dla ochrony
praw podmiotowych obywateli jest bardzo duże. Daje ona możliwość walki z zagrożeniami cyberbezpieczeństwa, szczególnie z cyberprzestępstwami, których skutki mogą
być dużo bardziej niebezpieczne dla obywateli, niż niezgodne z prawem przetwarzanie
danych osobowych. Jeśli nie będziemy znać tych przepisów, nie będziemy w stanie
skutecznie bronić się przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni.
Brak tej wiedzy może mieć również negatywny wpływ na budowanie bezpiecznych relacji państwo-obywatel. Ustawa ta daje organom państwa bardzo szerokie
kompetencje w zakresie kontroli życia społeczno-gospodarczego, politycznego. Brak
kontroli społecznej może w skrajnym wariancie doprowadzić do cyberinwigilacji,
która służyć będzie już nie tylko walce z cyberzagrożeniami, ale także w budowaniu
zrębów państwa totalitarnego. Aby do tego nie doszło, musimy „patrzeć na ręce”
w szczególności tym organom, które nabyły uprawnienia do stosowania technik
operacyjnych w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji o obywatelach,
przedsiębiorcach, innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, społeczną i polityczną na terenie naszego kraju. Aby ta kontrola była skuteczna, musimy
dbać o odpowiedni poziom wiedzy o systemie cyberbezpieczeństwa, o organach
i instytucjach tworzących i wykonujących ten system oraz o instrumentach prawnych
działania tych podmiotów regulujących. Do tego niezbędna jest znajomość przepisów
nie tylko ustawy o systemie cyberbezpieczeństwa RP, ale i przepisów regulujących
bezpośrednio lub pośrednio problematykę cyberbezpieczeństwa, które w niniejszym
opracowaniu zostały omówione.
Niewątpliwie, aby w sposób kompleksowy omówić wpływ przepisów ustawy na poziom cyberbezpieczeństwa w naszym kraju, należałoby poddać analizie szczegółowy
katalog zadań i obowiązków podmiotów publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Biorąc jednak pod uwagę obszerność tych rozważań
i ograniczenia wielkości niniejszego opracowania, stanowić one będą przedmiot analizy
w odrębnym opracowaniu. Kończąc, należy podkreślić, że skuteczność funkcjonowania
stworzonego rok temu systemu może być poddana ocenie po upływie pewnego czasu i podejmowanie tego typu analiz można uznać za przedwczesne, ale tym bardziej
powinniśmy budować naszą świadomość prawną w zakresie cyberbezpieczeństwa,
co pozwoli nam skutecznie unikać zagrożeń czyhających na nas w cyberprzestrzeni.
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Streszczenie
Cyberbezpieczeństwo w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim
W artykule Autor dokonał analizy prawnych podstaw zapewnienia cyberbezpieczeństwa w naszym kraju. Scharakteryzował podstawowe pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa tj. cyberbezpieczeństwo, cyberprzestrzeń, informacja, cyberwojna,
cyberinwigilacja, cyberprzestępstwo). Omówił poszczególne akty prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, które stanowią podstawę do stworzenia, organizacji
i funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dookreślają katalog zadań
i obowiązków podmiotów wchodzących w skład tego systemu, przesądzają o sposobie
sprawowania nadzoru i kontroli w obrębie systemu oraz doprecyzowują ramy prawne
tworzenia i realizację Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.
Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępstwo, cyberinwigilacja, cyberbezpieczeństwo w prawie Unii Europejskim, cyberbezpieczeństwo
w prawie polskim.

Summary
Cybersecurity in European Union law and Polish law
In the article, the author analyzed the legal basis for ensuring cybersecurity in our
country. He characterized the basic concepts of cybersecurity i.e. cybersecurity, cyberspace, information, cyberwar, cyber surveillance, cybercrime). He discussed individual acts of European Union law and Polish law, which constitute the basis for the
creation, organization and functioning of the national cybersecurity system, specify
the catalog of tasks and obligations of entities included in this system, determine the
method of exercising supervision and control in the system’s bruise, and specify the
legal framework for creating and implementation of the Cybersecurity Strategy of
the Republic of Poland.
Keywords: cyberspace, cyber security, cybercrime, cyber surveillance, cyber security
in European Union law, cyber security in Polish law.
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Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym
Robert Zawadzki1

Wstęp
Obecnie lotnictwo cywilne odgrywa istotną rolę w życiu obywateli. Umożliwia
nie tylko bezpieczne i wygodne podróżowanie oraz najszybszy transport towarów,
ale również pozytywnie wpływa na rozwój biznesu, przyczyniając się tym samym do
rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Stało się również bardzo istotnym elementem aktywności rekreacyjno-turystycznej. Przedstawiając problem bezpieczeństwa
w lotnictwie, nie sposób pominąć jego definicji zawartej w podręczniku Organizacji
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO, która sformułowana jest następująco: „bezpieczeństwo (Safety) – stan, w którym ryzyka związane z różnymi rodzajami
działalności lotniczej, związanymi lub stanowiącymi bezpośrednie wsparcie operacji
statku powietrznego są obniżone do akceptowalnego poziomu i kontrolowane”2.
W literaturze zajmującej się tematyką bezpieczeństwa lotnictwa występuje pojęcie
„sytuacja nadzwyczajna w lotnictwie”. Sytuacje nadzwyczajne są typową cechą sytuacji
kryzysowych. Identyfikacja zagrożeń oraz umiejętność zarządzania ryzykiem są istotą
procesów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Odkąd pojawiły się pierwsze
struktury lotnictwa cywilnego dostrzeżono potrzebę odpowiedniego zabezpieczenia
pasażerów, statków powietrznych oraz infrastruktury lotnisk. Obecnie stale postępujący w zawrotnym tempie rozwój systemów i podsystemów działających w lotnictwie
generuje szereg zagrożeń. Zagrożeniami są potencjalne bądź istniejące zjawiska, sytuacje lub działania mające bezpośredni wpływ na jego bezpieczeństwo. Tworzą one
realne niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia oraz mienia lotniczego, jakim są statki
powietrzne oraz infrastruktura lotnisk czy środowisko. Mogą powodować ograniczanie możliwości jego rozwoju3. Jednocześnie z drugiej strony wymuszają rozwój
1.	Mgr Robert Zawadzki, Specjalista w Zespole Szkoleń Ratownictwa Lotniskowego i Ochrony
Ppoż. Portu Lotniczego Lotniska im. F. Chopina w Warszawie.
2.	Załącznik 19 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago
w dniu 7 grudnia 1944 r. (ICAO); Załącznik do obwieszczenia nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego z dnia 7 listopada 2014 r., s. 14.
3.	B. Grenda, J. Nowak, Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych,
Warszawa 2013, s. 53.
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systemów neutralizacji tych zagrożeń. Dlatego w systemie bezpieczeństwa lotnictwa
cywilnego i państwowego szczególne znaczenie ma zarządzanie kryzysowe. Bardzo
ważną rolę spełnia tu personel latający i obsługi naziemnej, który swoją odpowiedzialną pracą znacząco wpływa na ograniczenie i eliminację zagrożeń bezpieczeństwa
operacji lotniczych, przyczyniając się tym samym do jego dalszego funkcjonowania4.

Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego
Wydanie trzecie podręcznika Zarządzania Bezpieczeństwem ICAO (SMM5)
(Doc 9859) przedstawia następującą definicję bezpieczeństwa: „jest to stan, w którym
możliwość uszkodzenia ciała lub mienia jest zredukowana i utrzymywana na akceptowalnym poziomie lub poniżej tego poziomu poprzez ciągły proces identyfikacji
zagrożeń i zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa”6. W filozofii, teorii
i praktyce kultury bezpieczeństwa, nieodzownym jej aspektem staje się umiejętność
zarządzania ryzykiem7. W lotnictwie aspekt ten stanowi conditio sine qua non (z łac.
– warunek niezbędny) powodzenia programów związanych z wdrażaniem wszelkich
procedur bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w języku angielskim ma dwa określenia:
safety i security. Pierwsze dotyczy stanu bezpieczeństwa osiągniętego, drugie kojarzone jest z dynamiką i odnosi się do budowania systemu bezpieczeństwa oraz jego
zapewnienia. W tym właśnie aspekcie rozpatruje się bezpieczeństwo komunikacji
lotniczej. Głównym celem w przypadku lotnictwa cywilnego jest przeciwdziałanie
zagrożeniom i ograniczanie ryzyka (hazard and risks). Oprócz osób, które zawodowo związane są z lotnictwem, wciąż powiększa się grono ludzi zainteresowanych tą
problematyką. Problem ten nie dotyczy tylko pasażerów, lecz również przedstawicieli
mediów, towarzystw ubezpieczeniowych, biur podróży, inwestorów oraz decydentów
z różnych branż, związanych pośrednio czy bezpośrednio z lotnictwem. Tworzy się zatem splot branżowych, często wręcz partykularnych interesów, nie zawsze sprzyjający
konstruktywnym rozwiązaniom związanym z poprawą komfortu, a przede wszystkim
4. Tamże, s. 82.
5. SMM – Safety Managemant Manual.
6.	Podręcznik Zarządzania Bezpieczeństwem ICAO (SMM) (Doc. 9859), Załącznik do wytycznych
Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2015 r., AN/474, Dokument
zatwierdzony przez Sekretarza Generalnego ICAO, Wydanie trzecie – 2013 r.
7.	M. Bielski, A. Krawczyk, Bezpieczeństwo ruchu lotniczego, Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy, artykuł BP 04/2010.
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Rysunek 1. Ogólny podział lotnictwa
Źródło: B. Grenda, J. Nowak, Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych, Warszawa 2013, s. 21

podniesieniem stopnia bezpieczeństwa podróży8. Oczywiście ocena ryzyka powinna stanowić wypadkową najnowszej, dostępnej nam wiedzy, głębokiej znajomości
przedmiotu oraz doświadczeń związanych z potencjalną sferą zagrożeń. W momencie pojawiania się rozbieżności co do oceny ryzyka i przestrzegania bezpieczeństwa
pomocna jest tzw. koncepcja ALARP (as low as reasonably practicable – tak niskie
jak to rozsądnie możliwe). Termin ten określa próg ryzyka, którego obniżenie nie
powoduje istotnego przyrostu bezpieczeństwa, a poniesione koszty są nieadekwatne do skali poprawy bezpieczeństwa. Podczas opracowania programu związanego
z wprowadzaniem określonego systemu bezpieczeństwa w lotnictwie bierze się pod
uwagę przede wszystkim podstawowe zadania, które mają do wykonania różne rodzaje
lotnictwa (ogólny podział przedstawia rysunek 1).
Precyzyjne określenie organizacyjnych i technicznych aspektów bezpieczeństwa
powiązane jest z różnymi celami oraz odmiennymi uwarunkowaniami, które są
stawiane przed lotnictwem państwowym a cywilnym. Występują bowiem całkiem
inne obszary dotyczące szczegółowych zagadnień do realizacji w ramach systemu
8. Tamże, s. 11.
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związanego z bezpieczeństwem lotnictwa (safety), a inne związane z jego ochroną
(security)9. Odkąd pojawiły się pierwsze struktury lotnictwa cywilnego dostrzeżono
potrzebę odpowiedniego zabezpieczenia pasażerów, statków powietrznych oraz infrastruktury lotnisk. Obecnie stale postępujący w zawrotnym tempie rozwój systemów
i podsystemów generuje szereg zagrożeń. Zagrożeniami są potencjalne bądź istniejące
zjawiska, sytuacje lub działania mające bezpośredni wpływ na jego bezpieczeństwo.
Tworzą one realne niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia i mienia lotniczego jakim
są statki powietrzne oraz infrastruktura lotnisk, czy środowisko. Mogą spowodować
również ograniczenie możliwości jego rozwoju. Zagrożenia bezpieczeństwa cywilnego
transportu lotniczego w najprostszy sposób można scharakteryzować dzieląc je na
militarne i niemilitarne. Militarnymi są: zagrożenia klasyczne, przewartościowane
i nowe kategorie zagrożeń. Przewartościowane to takie, które cechują się oddziaływaniem: załogowych statków powietrznych, taktycznych pocisków rakiet balistycznych,
pocisków rakietowych skrzydlatych, bezzałogowych aparatów latających oraz ataków
samolotów lotnictwa cywilnego. Nowe kategorie zagrożeń to działania terrorystyczne
prowadzone w powietrzu z wykorzystaniem porwanego samolotu, na ziemi oraz z ziemi10. Zostały zainicjowane w dniu 11 września 2001 r. atakami porwanych statków
powietrznych na obiekty cywilne, państwowe i wojskowe USA. Dwa spośród porwanych samolotów rozbiły się o bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku,
trzeci zniszczył część Pentagonu. Ostatni samolot United Airlines 93 nie osiągnął celu
terrorystów i rozbił się na polach Pensylwanii około 250 km, na północny zachód od
Waszyngtonu. Przypuszcza się, że samolot miał uderzyć w Biały Dom lub Capitol.
Lotnictwo cywilne szczególnie narażone jest na zagrożenia niemilitarne spowodowane przez siły natury, czynnik ludzki z użyciem przemocy lub bez jej użycia, awarie
techniczne i substancje niebezpieczne oraz katastrofy budowlane i komunikacyjne.
Najczęściej występującymi zagrożeniami są głównie awarie techniczne. Dochodzi
do nich zarówno w powietrzu, jak i na terenie portów lotniczych. Mają one związek
z eksploatacją statków powietrznych i najczęściej związane są z:
– silnikiem 46%, na skutek: zmniejszenia pracy silnika, APU11, pożar, zanieczyszczenie lub niedobór paliwa, awaria turbin, przeciążenie;
9. Tamże, s. 11.
10. B. Grenda, J. Nowak, Wybrane…, s. 81.
11.	APU (od ang. Auxiliary power unit - pomocnicza jednostka zasilająca) – mały, niezależny generator używany do: uruchamiania głównych silników samolotów zazwyczaj przy pomocy sprę-
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– płatowcem 20%, którego elementy stanowią: drzwi kabiny cargo, kadłub samolotu,
drzwi kabiny pasażerskiej, ogon, skrzydła;
– podwoziem 15%, przez: hamulce, przekładnia, przedwczesne wysunięcie, opony;
– e lementy konstrukcji 11%, takie jak: klapy, statecznik poziomy;
– s ystemy 5%, głównie: elektryczny i hydrauliczny;
–p
 rzyrządy 2%, w tym: ADI12, autopilot;
–d
 ehermetyzacja kabiny 1%13.
Port lotniczy natomiast jest wrażliwy na awarie systemów energetycznych, pomocy
podejścia do lądowania, urządzeń radionawigacyjnych, systemów świetlnych itp. Cała
infrastruktura portu jest zmuszona do zmierzenia się z tymi problemami głównie
poprzez inwestycje w urządzenia zapewniające jak największą jego niezawodność
i niezależność14.

Zagrożenia naturalne
Stwarzają głównie zjawiska atmosferyczne, ukształtowanie terenu i przeszkody
lotnicze oraz inne takie jak np. zwierzęta. Występowanie zjawisk atmosferycznych
uzależnione jest od strefy klimatycznej, w której znajduje się dany port lotniczy.
Zjawiska atmosferyczne bezpośrednio oddziałują na bezpieczeństwo statków powietrznych i funkcjonowanie portów lotniczych. Spowodowane są gwałtownymi
zmianami pogody z charakterystyką odpowiadającą danej porze roku. Mogą to być
zjawiska sporadyczne ograniczające widzialność (mgły, opady, zadymienie, oślepiające słońce, zachmurzenie, burze), zmiany strefy klimatycznej (oblodzenie, uskok
powietrza) i inne w postaci wiatru, zalegającego śniegu czy wody, gwałtowne takie
jak: powódź, pożar, huragan, erupcja wulkanu, wyładowania atmosferyczne i trąby
powietrzne. Opady atmosferyczne śniegu czy deszczu nie dość, że paraliżują funkcjonowanie lotniska i generują straty finansowe, to niejednokrotnie przyczyniają
się do wypadków lotniczych. Podobnie również mgły są przyczyną paraliżu lotnisk
żonego powietrza, zapewnienia energii elektrycznej, ciśnienia w układach hydraulicznych, oraz
klimatyzacji wnętrza podczas postoju na lotnisku. W niektórych samolotach jednostka APU
dostarcza energii elektrycznej także podczas lotu.
12.	Sztuczny horyzont (ang. artificial horizon, attitude indicator – ADI) – lotniczy przyrząd żyroskopowy, służący do określenia orientacji przestrzennej statku powietrznego względem płaszczyzny
horyzontu lokalnego (kąt pochylenia i przechylenia).
13. B. Grenda, J. Nowak, Wybrane…, s. 80.
14. Tamże, s. 81.
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i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem lotów. Bardzo groźnym i niebezpiecznym
zjawiskiem jest także tworzenie się powłoki lodowej na statku powietrznym prowadzące do zmniejszenia siły nośnej, znacznych przerostów oporu, zmniejszenia mocy
silnika, przyrostu masy a tym samym zmiany położenia środka ciężkości. Równie
groźnym zjawiskiem jest uskok wiatru powodowany jego gwałtowną zmianą prędkości i kierunku na niedużej przestrzeni. Szczególnie niebezpieczne jest to zjawisko
w strefie startów i lądowań statków powietrznych. Dużym zagrożeniem naturalnym
mającym wpływ na bezpieczeństwo wykonywania lotów ma teren, na którym znajduje
się lotnisko. Przy planowaniu lotnisk należy spełnić szereg wymogów, aby zostało ono
dopuszczone do użytku. Każde lotnisko posiada przyporządkowany odpowiedni kod
referencyjny. Oznaczenie to pozwala na dostosowanie wymogów takich jak rozpiętość
skrzydeł i rozstaw kół podwozia do całkowitej długości pasa drogi startowej, zgodnie
z poniższą tabelą:
Tabela 1. Kod referencyjny lotniska
Litera (pierwszy element)
kodu referencyjnego lotniska

Cyfra
kodu

Referencyjna długość
startu samolotu
w metrach

Cyfra (drugi element) kodu
referencyjnego lotniska

Litera Rozpiętość skrzydeł,
kodu
w metrach

Odległość pomiędzy
zewnętrznymi
krawędziami kół
głównego podwozia
w metrach

1

Poniżej 800

A

Poniżej 15

Poniżej 4,5

2

Od 800 – 1200

B

Od 15 do 24

Od 4,5 do 6

3

Powyżej 1200 do 1800

C

Powyżej 24 do 36

Powyżej 6 do 9

4

Powyżej 1800

D

Powyżej 36 do 52

Powyżej 9 do 14

E

Powyżej 52 do 65

Powyżej 9 do 14

Źródło: Rozporządzenie MTiGM z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych15.

15. Rozporządzenie MTiGM z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych, Dz. U. nr 130, poz. 859 z późniejszymi zmianami.
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Lotnisko zgodnie z definicją „jest to wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej
powierzchni w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań
i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się
w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym,
wpisany do rejestru lotnisk”16. Powinno cechować się brakiem przeszkód lotniczych
oraz płaską powierzchnią. Niestety najczęściej miejsce, na którym jest ono położone
niejednokrotnie znajduje się na wzniesieniu, wysoko w górach czy na wyspie.
Najniebezpieczniejszym lotniskiem świata jest port lotniczy w Lukli, we wschodnim
Nepalu położony między urwiskiem, a skałą. Pas startowy znajduje się na wysokości
2860 m o długości zaledwie 460 m i szerokości 20 m, gdzie utrudnienie potęguje
jego nachylenie, które wynosi niemalże 20%. Dodatkowymi niekorzystnym czynnikiem w tym przypadku jest gęstość powietrza i ciśnienie, które wraz ze wzrostem
wysokości stopniowo obniżają się – powietrze staje się rzadsze. Tylko doświadczony
i precyzyjny pilot może podejść do lądowania na lotnisku w Lukli, by móc podołać
tak niekorzystnym wieloskładnikowym czynnikom jak: duża wysokość, ciśnienie,
inne warunki atmosferyczne oraz krótki nachylony pas drogi startowej17.
Zwierzęta są ostatnim rodzajem zagrożeń naturalnych dla prawidłowego funkcjonowania portów lotniczych. Główne niebezpieczeństwo stanowią ptaki, które
najczęściej w zderzeniu ze statkiem powietrznym powodują awarię jego silników,
uszkodzenia kadłuba i przedniej szyby. Michał Skakuj w artykule pt. „Ptaki, lotniska,
samoloty”, podjął się omówienia tego zagrożenia. Autor przytacza dane statystyczne,
według których w latach 1912-1995 lotnictwo cywilne w wyniku kolizji z ptakami
zarejestrowało 42 tragiczne katastrofy, w których śmierć poniosło 231 osób, a zniszczeniu uległo 80 statków powietrznych. Najczęściej do tego typu zdarzeń dochodzi
podczas operacji startu, wznoszenia oraz lądowania. Najwięcej, aż 85-90% kolizji
statków powietrznych z ptakami ma miejsce na pułapie 500 m. Wszystkie tego typu
incydenty występują w porze dziennej, w okresie od czerwca do września włącznie.
Według rankingów zwierzęta takie jak jeleń lub sęp, są największym zagrożeniem dla
statków powietrznych, zaś najmniejszym wróbel i sowa. Duże zagrożenie stanowią

16.	Art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1580
i 1495.
17.	https://polki.pl/po-godzinach,lotnisko-w-lukli-niebezpieczne-i-fascynujace,10427100,artykul.
html, pobrano 01.11.2019 r.
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także zwierzęta, takie jak lis czy sarna, które mogą wtargnąć na teren lotniska przez
nieszczelne ogrodzenie18.

Czynnik ludzki
Czynnik ludzki rozpatrywany jest na wielu płaszczyznach. To najistotniejsze źródło
zagrożeń w ogólnej działalności lotniczej. Zagrożenia ze strony człowieka dzieli się na
z użyciem przemocy i bez użycia przemocy. Mogą być spowodowane bezpośrednio
przez osoby przebywające na terenie portu lotniczego ingerujące w jego funkcjonowanie lub pośrednio np. poprzez działania osób trzecich. Czynnik ludzki w lotnictwie
cywilnym analizuje się na dwu płaszczyznach. Jedna z nich związana jest wyłącznie
z osobą pilota, inna znacznie szersza odnosi się do załogi lotniczej, mechaników,
kontrolerów lotów, dyspozytorów oraz obsługi naziemnej. Naukowe podejście do
czynnika ludzkiego w lotnictwie ma na celu uniknięcie lub wyeliminowanie błędu ludzkiego. Kategoryzując czynnik ludzki pod kątem błędów wyróżnia się błędy
o charakterze jawnym lub ukrytym. Rozpatrywane są one na czterech poziomach19.
Pierwszy z nich to niebezpieczne działania:
– w wyniku błędu – są to działania załogi, które mają charakter umysłowy lub
fizyczny, m.in. nieprawidłowa decyzja, brak umiejętności operatorskich, błąd
percepcyjny;
– poprzez naruszenie - polegają na systematycznych bądź okazyjnych odstępstwach
od ustalonych procedur.
Drugim, są warunki sprzyjające niebezpiecznemu działaniu takie jak:
– niesprzyjający stan operatora - przejawiający się niekorzystnym stanem umysłowym, fizjologicznym oraz fizycznym;
– niesprzyjające nawyki operatora - przez niewłaściwe zarządzanie załogą czy niewłaściwe przygotowanie indywidualne.
Do trzeciego poziomu błędu zalicza się:
– niewłaściwą kontrolę,
– niewłaściwie zaplanowane zadania,
– wprowadzanie niewłaściwych zmian,
– naruszanie zasad kontroli.
18. M. Skakuj, Ptaki, lotniska, samoloty, Gdańsk 2011.
19.	O. Truszczyński, M. Biernacki, Skalowanie Udziału Czynnika Ludzkiego w wypadkach lotniczych,
„Polski przegląd medycyny lotniczej” 2010, nr 1, t. 16, s. 27-36.
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Czwartym są:
– niewłaściwe czynniki organizacyjne takie jak: zarządzanie zasobami, atmosfera,
zachodzące procesy.

Awarie techniczne
To ostatni czynnik, który ma wpływ na bezpieczeństwo w lotnictwie. Definicja awarii
technicznej według ustawy o stanie klęski żywiołowej to: „gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego
lub systemu urządzeń technicznych, powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę
ich właściwości”20. Biorąc pod uwagę lotnictwo, awaria techniczna może zdarzyć się
w powietrzu, na lotnisku oraz wszędzie tam, gdzie eksploatowany jest sprzęt techniczny. Katastrofy komunikacyjne są ostatnią grupą zagrożeń technicznych. Występuje tu szereg czynników powodujących ich wystąpienie, np. błąd człowieka, złe
warunki atmosferyczne oraz awarie techniczne. Cechują się dużą liczbą ofiar oraz
znacznymi stratami materialnymi. Wieloletnie badania i statystyki prowadzone przez
międzynarodowe organizacje lotnicze takie jak ICAO oraz IATA wykazują, że ok.
70% – 75% wypadków lotniczych ma miejsce na lotnisku lub w jego strefie kontroli.
Najwięcej tego typu zdarzeń występuje podczas operacji startów i lądowań statków
powietrznych. Przyczyną mogą być nawet drobne niepozorne usterki. Przykładem
jest katastrofa lotnicza Concorde Air France lot 4590, która miała miejsce w dniu
25 lipca 2000 r. o godzinie 16:44:31 (koniec zapisu z czarnej skrzynki) na obrzeżach
miasteczka Gonesse, pod Paryżem. Rozpędzający się na pasie startowym 26 lotniska
Charles’a de Gaulle’a samolot Concorde najechał z dużą prędkością (ok. 300 km/h)
kołem głównego podwozia na tytanowy kawałek elementu konstrukcyjnego silnika,
który odpadł ze startującego wcześniej samolotu McDonnell Douglas DC – 10 linii
lotniczych Continental Airlines. Samolot spadł na hotel i restaurację „Les Relais Bleus”,
tuż przed miejscowością Gonesse. Katastrofa pochłonęła 113 ofiar: 100 pasażerów,
9 osób załogi oraz 4 osoby znajdujące się w hotelu21.

20.	Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r., o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. nr 62, poz. 558 z późniejszymi
zmianami, art.3 ust 3, pkt. 3.
21. https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_lotu_Air_France_4590, pobrano 01.11.2019 r.
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Przykłady katastrof lotniczych
Duża katastrofa lotnicza, którą spowodowały niekorzystne warunki atmosferyczne
wydarzyła się w Iranie 19 lutego 2003 r. samolotu Ił – 76. Łącznie pochłonęła 275 ofiar
i jest to do tej pory największą katastrofą z udziałem wojskowego statku powietrznego. Samolot odbywał lot krajowy z Zahedanu do Kermanu. Na pokładzie było 18
członków załogi i 257 pasażerów – członków Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji – gałęzi sił zbrojnych powołanych po rewolucji z 1979 r. specjalnym dekretem
Ajatollaha Chomeiniego. Około 35 km przed lotniskiem w Kermanie samolot uderzył
w zbocze góry. Początkowe hipotezy mówiły o zderzeniu w powietrzu z innym statkiem powietrznym (ze wzglądu na nadzwyczaj dużą, jak na ten typ samolotu liczbę
pasażerów). Z drugiej strony, odpowiedzialność za katastrofę wzięła na siebie jedna
z lokalnych grup terrorystycznych. Badanie przyczyn wypadku wykazało ostatecznie,
że powodem były trudne warunki atmosferyczne, a w szczególności bardzo silny
wiatr wiejący na trasie lotu22.
Przykładem katastrofy spowodowanej usterką techniczną był wypadek samolotu
Boeing 747 – SR46 japońskich linii lotniczych Japan Airlines, który miał miejsce
w dniu 12 sierpnia 1985 r. na trasie Tokio – Osaka. Do katastrofy doszło w wyniku
dekompresji kabiny spowodowanej niewłaściwą naprawą jednej z grodzi ciśnieniowych. Wypadek tego statku powietrznego pochłonął aż 520 ofiar i jest uważany za
największy pod względem liczby zabitych23.
Przyczyną wypadku lotniczego może również być wada fabryczna elementu czy
oprogramowania komputerowego mającego wpływ na pracę poszczególnych podzespołów statku powietrznego. Przykładem katastrofy lotniczej spowodowanej wadą
fabryczną elementu jest wypadek statku powietrznego Ił-62 Polskich Linii Lotniczych
LOT „Mikołaj Kopernik”, który miał miejsce w dniu 14 marca 1980 o godzinie 11:15.
Samolot pokonał trasę z Nowego Jorku do Warszawy w dziewięć godzin. Około godziny 11:12 wykonywał zejście do lądowania na próg 15/33 DS 3. W wyniku katastrofy
zginęło 77 pasażerów i 10 członków załogi. Końcowy fragment raportu ówczesnej
rządowej komisji powołanej w celu ustalenia przyczyn wypadku stwierdza: „w końcowej fazie lotu, podczas podejścia samolotu do lądowania nastąpiło zniszczenie
22.	http://www.nauklove.pl/10-najtragiczniejszych-katastrof-lotniczych-w-historii/, pobrano
01.11.2019 r.
23.	http://www.nauklove.pl/10-najtragiczniejszych-katastrof-lotniczych-w-historii/, pobrano
01.11.2019 r.
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turbiny lewego, wewnętrznego silnika na skutek niekorzystnego i przypadkowego
zbiegu okoliczności i ukrytych wad materiałowo-technologicznych, które doprowadziły do przedwczesnego zmęczenia wału silnika. Częściami zniszczonej turbiny
zostały uszkodzone dwa inne silniki i układy sterowania samolotem: ster wysokości
i kierunku. Dysponując jedynym sprawnym silnikiem oraz możliwością sterowania
tylko poprzez wychylanie lotek, załoga zdołała jeszcze, co potwierdzają analizy i świadkowie, ukierunkować tor samolotu tak, że zderzenie samolotu z ziemią nastąpiło
w miejscu niezabudowanym. Komisja ustaliła, że żadne inne okoliczności nie miały
wpływu na wypadek. Kwalifikacje załogi, jej stan psychofizyczny i przygotowanie do
lotu nie budziły zastrzeżeń. (…)”24.
Przykładem katastrofy, na którą wpływ może mieć wiele czynników, był wypadek
samolotu pasażerskiego A – 320-211 linii lotniczej „Lufthansa” w dniu 14 września
1993 r., wykonującego lot rejsowy z Frankfurtu, na lotnisko Warszawa – Okęcie. Spowodowana została jak stwierdziła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych
(PKBWL) podczas nieskutecznego dobiegu na kierunku 11/29 DS 1 o długości 2800m,
w wyniku podjętych błędnych decyzji przez załogę, która nie uwzględniła właściwie
danych o uskoku wiatru, a także przez specyfikę działania systemu hamulcowego
statku powietrznego. System hamowania zadziałał zbyt późno, ponieważ lewe koło
dotknęło płyty DS dziewięć sekund później niż prawe. Pod wpływem silnego tylnego
wiatru oraz tafli wody na płycie lotniska powstało tak zwane zjawisko aquaplaningu.
Koła statku powietrznego nie uzyskały tej samej prędkości kątowej, więc system uznał,
że nie dotknęły podłoża i nie uruchomił automatycznego układu hamowania. Piloci
prowadzący tego typu statki nie byli informowani o takiej zasadzie działania systemu
hamulcowego. Lądowanie statku powietrznego z tylnym wiatrem spowodowało, że
przyziemienie odbyło się w dużej odległości od progu pasa z dużo większą prędkością
względem powierzchni co powoduje większą energię kinetyczną podczas hamowania.
Dodatkowo niedostateczny nacisk kół na pas wyłączył możliwość użycia odwracacza ciągu. Na wykonanie dobiegu i wyhamowanie pozostał niewielki fragment pasa
DS 1. Piloci w tym wypadku nie podjęli próby zaniechania manewru lądowania po
przyziemieniu tzw. TOGA. Na wykonanie dobiegu i wyhamowanie pozostał niewielki
fragment pasa DS 1. Kapitan próbował ratować sytuację wykonując manewr skrętu
24.	Sprawozdanie Podkomisji Technicznej komisji Rządowej z Badania Katastrofy Samolotu PLL
„LOT” Typu Ił-62 o Znakach Rejestracyjnych SP-LAA Zaistniałej w Dniu 14 Marca 1980 r.
w Rejonie Lotniska Warszawa-Okęcie.
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w prawo na pas zieleni mimo to, po przejechaniu 90 m, doszło do zderzenia statku
powietrznego z wałem ochronnym na końcu pasa i pożaru. Ostatecznie z samolotu
ewakuowano 68 osób, z których 51 zostało ciężko rannych w tym dwóch członków
załogi, 5 lekko rannych, a 12 nie odniosło żadnych poważnych obrażeń. Niestety
w wyniku tego wypadku dwie osoby zginęły – pilot i pasażer25.

Podsumowanie
Najbezpieczniejszym rokiem w dziejach światowej cywilnej komunikacji lotniczej
był rok 2017, kiedy to w 10 katastrofach życie straciły 44 osoby. Rok 2018 był dziewiątym najbezpieczniejszym rokiem w lotnictwie. W wypadkach z udziałem samolotów pasażerskich w 2018 r. zginęło 556 osób, co przedstawiają dane zamieszczone
w raporcie Aviation Safety Network (ASN)26. Od 40 lat systematycznie spada liczba
ofiar śmiertelnych w wypadkach lotniczych. Samolot pozostaje najbezpieczniejszym
środkiem lokomocji. Co więcej, mimo gwałtownego rozwoju transportu lotniczego
z dekady na dekadę maleje liczba ofiar wypadków samolotów pasażerskich. Jak zauważa niemiecki dziennik „Süddeutsche Zeitung”, bezpieczeństwo transportu lotniczego
jeszcze szybciej rośnie w kategoriach względnych. Przed półwieczem linie lotnicze
przewoziły nieco ponad 100 mln pasażerów rocznie, a w 2015 r. było to już 3,3 mld
osób. Ryzyko śmierci wskutek wypadku lotniczego wynosi obecnie 1:29 milionów i jest
85-krotnie niższe od prawdopodobieństwa tego, że zginiemy na rowerze. Dwukrotnie
bardziej grozi nam też śmiertelne porażenie piorunem. Według danych zabranych
przez Aviation Safety Network najgorszym rokiem w dziejach lotów pasażerskich
był rok 1972, gdy w 72 katastrofach zginęły aż 2373 osoby. Jednak od połowy lat 70.,
bezpieczeństwo lotów systematycznie rośnie. Wprawdzie w roku 2014 śmierć w katastrofach lotniczych poniosły aż 692 osoby (wobec 265 ofiar w 2013 r.). Ale samych
wypadków odnotowano tylko 20, najmniej od 1942 r., czyli od kiedy prowadzi się
takie statystyki. Boisz się latać? Zupełnie niepotrzebnie. Niebezpieczeństwo śmierci
w wypadku samochodowym jest prawie 1600 razy większe niż w katastrofie samolotu.
Zamiast obawiać się wsiąść do samolotu, lepiej zacznij bać się jeździć autem.

25.	https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/rocznica-katastrofy-a320-linii-lufthansa-na-lotnisku-okecie, pobrano 01.11.2019 r.
26. Aviation Safety Network (ASN), organizacja zajmująca się bezpieczeństwem lotnictwa.
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Streszczenie
Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym
Organy państwa odgrywają szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej. Lotnictwo cywilne jest szczególnym rodzajem organizacji,
w którym zagadnieniami bezpieczeństwa zajmują się zarówno podmioty państwowe,
jak i pozapaństwowe. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie problemu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ryzyko, zarządzanie kryzysowe, statek powietrzny,
port lotniczy, wymagania infrastrukturalno-organizacyjne.

Summary
Safety in civil aviation
State authorities play a special role in ensuring the security of citizens of the Republic
of Poland. Civil aviation is a special type of organization in which both state and
non-state entities deal with security issues. The subject of the article is to present the
problem of civil aviation safety.
Keywords: safety, risk, crisis management, airplane, airport, infrastructure and organizational requirements.
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Podnoszenie standardów w zakresie
bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie.
Wybrane przykład i wnioski
Piotr Solarz1

Wstęp
Celem niniejszego artykułu będzie próba ukazania z jednej strony błędów i zaniedbań
w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, z drugiej strony pozytywnych
doświadczeń, które wpływają na jego poprawę, na wybranych przykładach.

Istota bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym
Definicja pojęcia „bezpieczeństwo”
Współcześnie problematyką bezpieczeństwa zajmuje się wiele różnych dziedzin nauki, na przykład, prawo, ekonomia czy politologia. Stąd w literaturze występuje wiele
różnych definicji. Etymologicznie pojęcie wywodzi się łacińskiego słowa „securitas”
co oznacza „bez pieczy”, czyli bez wystarczającej ochrony. Według Słownika języka
polskiego bezpieczeństwo to „stan niezagrożenia, spokoju, pewności”2. W wielu publikowanych leksykonach bezpieczeństwo określa się bardzo podobnie: stan i poczucie
pewności, wolność od zagrożeń. Nie istnieje jedna, wspólnie uzgodniona i przyjęta
definicja bezpieczeństwa wśród przedstawicieli wspomnianych wielu różnych dziedzin
nauki. Wychodzi się jednak najczęściej od określenia go jako „wolności od zagrożeń,
strachu lub ataku”. Jest, więc bezpieczeństwo przeciwieństwem niebezpieczeństwa,
które określa się jako „poczucie zagrożenia ze strony niestabilnego porządku, w którym
żyjemy. Bezpieczeństwo jest w tym aspekcie swobodą działania, której nie towarzyszy poczucie zagrożenia, a więc i stanem umysłu, który determinowany jest przez
określoną formę porządku międzynarodowego. Najogólniej rzecz ujmując, jest ono
zawsze warunkiem przetrwania. Stosunkowo duży zakres znaczeniowy przypisuje
bezpieczeństwu R. Zięba3. „W znaczeniu ogólnospołecznym bezpieczeństwo obejmuje
zaspokojenie potrzeb: istnienia, przetrwania, pewności, stabilności, całości, tożsamości
1. Dr hab. Piotr Solarz, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie.
2. Słownik języka polskiego, PWN wyd. IX, Warszawa 1994, t. I, s. 147.
3.	R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy
Międzynarodowe” 1989, z. 10, s. 50.
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(identyczności), niezależności, ochrony poziomu i jakości życia. Bezpieczeństwo, będąc
naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest zarazem podstawową potrzebą
państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia”. Zwraca uwagę w tym rozumieniu znaczenie przypisywane nie tylko przetrwaniu,
lecz także niezależności oraz gwarancjom jakości życia, co znacznie poszerzać może
zakres potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i środków eliminowania tychże.
Szwajcarski politolog Daniel Frei, istoty bezpieczeństwa upatruje właśnie w analizie
obiektywnych i subiektywnych aspektów zagrożenia. „W uproszczeniu, jego model
objaśniania bezpieczeństwa przedstawia się następująco:
– stan braku bezpieczeństwa jest wówczas, gdy występuje duże rzeczywiste zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe (adekwatne);
– stan obsesji występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane jako
duże;
– stan fałszywego bezpieczeństwa ma miejsce wówczas, gdy zagrożenie zewnętrzne
jest poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie4.
Bezpieczeństwo w tym rozumieniu ma duży związek ze stanem percepcji społecznej
i w gruncie rzeczy cała definicja na nim się opiera.
Bardzo uogólnioną definicję bezpieczeństwa autorstwa Daniela Lernera zawiera
wydany przez UNESCO Słownik nauk społecznych5 („W najbardziej dosłownym
znaczeniu bezpieczeństwo jest rzeczywiście identyczne z pewnością (safety) i oznacza
brak zagrożenia (danger) fizycznego albo ochronę przed nim”. Istotnymi aspektami
bezpieczeństwa są więc: brak zagrożenia i poczucie pewności. Mogą być one zarówno
obiektywne, jak też subiektywne, a co za tym idzie - wymierne i niewymierne. W przypadku definicji Daniela Freia stan bezpieczeństwa ma miejsce jedynie wówczas, gdy
nie występują jednocześnie: rzeczywiste zagrożenie (czynnik obiektywny) i jego
poczucie (czynnik subiektywny). Tak więc przytoczone powyżej definicje ukazują
bardzo złożony aspekt definiowania pojęcia „bezpieczeństwo” Na potrzeby niniejszego
artykułu za „bezpieczeństwo” przyjmuje się: zaspokojenie potrzeb człowieka, która
jest zarazem podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak
wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.
4.	D. Frei, International Crises and Crisis Management, Westmead 1978, [w:] R. Zięba, R. Zięba,
Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwowego w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1989, nr 10, s. 51-52.
5. A Dictionary of the Social Sciences, London 1964.
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Definicja pojęcia „lotnictwo cywilne”
W literaturze przedmiotu występuje wiele, różnych podziałów lotnictwa. Jeden z nich
dzieli lotnictwo na cywilne i państwowe6. Podział ten nawiązuje do przyjętego w obecnie obowiązującym prawie międzynarodowym rozróżnieniu między statkami cywilnymi i państwowymi. Podział taki był ustalony w nieobowiązującej już Konwencji
Paryskiej z 1919 r. a obecnie obowiązująca Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. stanowi w artykule
3 lit a., że stosuje się ją wyłącznie do cywilnych statków a nie stosuje się do statków
powietrznych państwowych. Z powyższego wynika, że kryterium podziału decyduje
cel, dla którego są używane, a nie koniecznie ich przynależność do określonych jednostek. Należy jednak zauważyć, że przyjęty podział na statki cywilne i państwowe,
nie musi być traktowany jako wyczerpujący i ostateczny. Jest jedynie uzupełnieniem
wspomnianych różnorodnych klasyfikacji lotnictwa7. W ten sposób dochodząc do
konkluzji, należy przyjąć na potrzeby niniejszego artykułu, że lotnictwo cywilne
określa wyłącznie cywilne statki powietrzne.

Wybrane przykłady związane z podnoszeniem standardów oraz
zagrożeniami bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie
Problematyka bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie jest złożona. Wynika
to z wielu różnorodnych czynników które wpływają na bezpieczeństwo w lotnictwo
cywilny. Stąd, z jednej strony bardzo trudno zapewnić bezpieczeństwo w lotnictwo
cywilnym, dlatego nadal dochodzi do różnorodnych zagrożeń, np. porwań samolotów
itp. Z drugiej jednak strony są państwa w Europie, które mimo zagrożeń są w stanie
zapewnić bezpieczeństwo, to znaczy nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa, np.
wspomnianych porwań samolotu. Takim przykładem jest Szwajcaria.
Europejskie lotnictwo cywilne – pasażerskie od lata boryka się z problemem bezpieczeństwa. Pomimo wielu braków i niedociągnięć (chętnie wykrywanych przez, na
przykład pomysłowych dziennikarzy), ma wiele doświadczeń i umiejętności w zapobieganiu i utrudnianiu dostępu do samolotu osobom niepowołanym8. Wspomniane
6. M. Żylicz, Prawo lotnicze, międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2002, s. 25.
7.	Z. Groszek, Istota bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, http://www.
zbigniewgroszek.pl.pl/ibbnim.htm.
8.	T. Smolicz, Nowe oblicze terroryzmu, [w:] L. Łukaszuk (red.), T. Balcerzak, Lotnictwo współczesne
i jego problemy, „Cywilizacja-Kultura-Prawo-Ekonomia-Bezpieczeństwo-Obronność” 2007, s. 391.
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braki i niedociągnięcia nadal jednak występują w Europie w portach lotniczych,
stwarzając możliwość bezpośredniego zagrożenia dla lotnictwa cywilnego. Jednym
z przykładów niedociągnięć pokazał program telewizyjny „Prywatna Policja: Bezpieczeństwo w zagrożeniu,” w którym dwaj dziennikarze byli w stanie podróżować
z pistoletem na lotniskach w Marsylii i w Paryżu, bez przyciągania czujności służb bezpieczeństwa, co zostało opublikowane w raporcie w programie telewizyjnym Envoyé
Spécial. Dwóch dziennikarzy pracujących dla magazynu specjalnego Envoyé Spécial
podróżowało w posiadaniu półautomatycznego pistoletu kalibru 9 mm. Dwa razy,
w dniu 8 listopada 2010 w Roissy-Charles de Gaulle, podczas rannego lotu do Niceii
w Marsylii-Marignane przed wieczornym lotem do Paryża, ochroniarze nie wykryli broni. Pistolet, rozłożony na kilka części, został umieszczony w dwóch różnych
bagażach podręcznych. Podczas lotu powrotnego, jeden z dziennikarzy sfilmował
w toalecie samolotu jak składa pistolet w jedną całość9.
Było to pokazaniem nie tylko luki, ale i poważnego zaniedbania bezpieczeństwa we
francuskich lotniskach, gdzie bezpieczeństwem zajmują się firmy prywatne. Program
telewizyjny „Prywatna Policja: Bezpieczeństwo w zagrożeniu” stawia pod znakiem
zapytania kompetencje prywatnych firm, które odpowiadają za bezpieczeństwo na
lotniskach. Wytknięto szczególnie braki w szkoleniu pracowników. Ochroniarze byli
uważni, jednakże nie znali się na materiałach niebezpiecznych – wyjaśnia Linda
Bendali France Info. Bardzo niewielu oficerów bezpieczeństwa potrafi obsługiwać
pistolet i nie wie, jak w rzeczywistości wygląda zdemontowany pistolet. Program
telewizyjny ukazał problem nieodpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oferowanego
przez firmy prywatne na lotniskach i brak kontroli ze strony państwa (szczególnie
policji podczas przeszukiwania pasażerów).
Innym przykładem zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa jest lotnisko w Tuluzie –
Blagnac. Toulouse-Blagnac, to czwarte lotniskowe Francji (250lotów dziennie). W ciągu ostatnich dziesięciu lat koszty na rzecz bezpieczeństwa stale wzrastały. W 2000 r.
koszty te wynosiły1,8 milionów euro, a obecnie10 liczba ta osiągnęła już 18 mln euro11.
Dzięki tym wydatkom port lotniczy Toulouse-Blagnac został zaopatrzony w nowocze9.	Des reporters armés déjouent la sécurité de deux aéroports. Mots clés: Envoyé Spécial, Aéroports,
Pistolet, France, Marseille, Roissy. Lefigaro.fr, pobrano 15.10.2019 r.
10. Stan na marzec 2011 r.
11.	http://www.ladepeche.fr/article/2010/09/24/913445-Menace-terroriste-l-aeroport-de
-Toulouse-Blagnac-en-alerte.html, pobrano 15.10.2019 r.
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sny sprzęt – między innymi promieniowanie X oraz wykwalifikowany personel, który
stale dostosowuje się do surowych norm nałożonych przez przepisy międzynarodowe.
I tak codziennie w porcie lotniczym przechodzi przez taśmy elektroniczne od 6000
do 9000 sztuk bagażu, który zanim trafi do ładowni samolotów prześwietlany jest
przez promienie X. W ten sposób 1100 walizek przechodzi co godzinę przez promieniowanie X12, w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, a konkretnie
chodzi np. materiały wybuchowe. W porcie lotniczym stosuje się aż cztery poziomy
kontroli dla zapewnienia bezpieczeństwa, które mogą być czasami konieczne łącznie
z wykorzystaniem urządzeń do wykrywania niebezpiecznych ładunków, przy użyciu
zaawansowanych technik. „80% bagażu bezpiecznie przechodzi pierwszy poziom
kontroli”, mówi kapitan Guery, zastępca dowódcy Żandarmerii Transportu Lotniczego, które zarządza obszarem pasa startowego lotniska Toulouse-Blagnac, które jest
lotniskiem zdecydowanie najbardziej bezpiecznym w południowym obszarze Europy.
Mimo to na lotnisku doszło to precedensu polegającego na przemyceniu w bagażu
bomby w pojemniku na tusz do drukarki i wprowadzeniu jej na pokład samolotu. Tak
więc wspomniany wzrost wydatków, a co za tym idzie modernizacja technologiczna
oraz podnoszenie jakości personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na lotnisku
nadal nie zapewniają 100% bezpieczeństwa13.
Jednak są w Europie państwa, które są w stanie zapewnić bardzo wyskoki standard
bezpieczeństwa. Takim państwem jest Szwajcaria. Jedną z „recept”, które gwarantuje
wysoki poziom bezpieczeństwa są środki finansowe przeznaczane na jego zapewnienie. Jednak, aby środki finansowe nie obciążały za bezpieczeństwo jedynie państwo,
zgodnie z zasadą federalizmu podzielono finansowanie bezpieczeństwo pomiędzy
dwa podmioty: pierwszym jest państwo, a drugim pasażerowie. W myśl tej „recepty” pasażerowie na lotniskach powinni być bardziej zaangażowani w finansowanie
środków w celu ochrony przed terroryzmem. Taka jest propozycja rządu Szwajcarii.
Do tej pory tylko lotniska ponosiły koszty związane z bezpieczeństwem, które bardzo
wzrosły od 11 września 2001 r. Ten tak zwany „podatek bezpieczeństwa” zostanie
dodany do bieżącego podatku, który już istnieje na lotniskach i który płacą już pa-

12.	http://www.ladepeche.fr/article/2010/09/24/913445-Menace-terroriste-l-aeroport-de
-Toulouse-Blagnac-en-alerte.html, pobrano 15.10.2019 r.
13.	http://www.ladepeche.fr/article/2010/09/24/913445-Menace-terroriste-l-aeroport-de
-Toulouse-Blagnac-en-alerte.html, pobrano 15.10.2019 r.
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sażerowie14 Pieniądze zebrane przez każdy port lotniczy byłyby gromadzone w funduszach specjalnie stworzonych do tego celu i nadzorowane przez Konfederację. Jak
na przykład, wyjaśnił rzecznik lotniska w Zurychu Sonja Zöchling, 11 z 37 franków
podatku lotniska, które już są pobierane, poświęcone są bezpieczeństwu15. W 2005
r. całkowite koszty związane z bezpieczeństwem wynosiły 101 milionów franków na
lotnisku w Zurychu. Kwota, która znacząco wzrasta ze względu na dodatkowe zagrożenia, które pojawiły się w ostatnich latach. Stąd w ramach tak zwanej „platformy
szwajcarskiego lotnictwa”, rząd Szwajcarii proponuje, aby zmienić tę sytuację poprzez
wprowadzenie „podatku bezpieczeństwa”. Pomysł został przedstawiony partnerom
przez Dyrektora Departamentu Środowiska, Gospodarki i Transportu. OFAC rozważy
w najbliższych miesiącach proponowany podatku od pasażerów i przygotowanie
niezbędnych podstaw prawnych.
Innym przykładem „recepty” na podnoszenie standardów bezpieczeństwa
w Szwajcarii jest wdrażanie nowych środków kontroli dla lotów do Stanów Zjednoczonych. Niektórzy pasażerowie będą musieli poddać się rewizji osobistej.
Podwójna kontrola na lotniskach nie należy do standardów, jednakże niektóre osoby mogą być dwukrotnie kontrolowane, powiedział rzecznik ATS szwajcarski Jean-Claude Donzel16. Władzie lotniska nie chcą jednak ujawniać szczegółów. Tłumacząc – „To jest nasz sekret” powiedział Jean-Claude Donzel.
Spółka nie chce, aby niepożądane osoby miały wiedzę na temat możliwości
ominięcia środków bezpieczeństwa. Kontrole nie będą mogły być filmowane.
Szwajcara zaangażowała firmę Checkport, aby zapewnić bezpieczeństwo lotniska. Checkport, która zajmie się tymi dodatkowymi kontrolami, wyjaśnia Pan Donzel. Kontrola
ta będzie uzupełniała pracę policji, która przeprowadza regularne kontrole17. Szwajcarskie linie lotnicze są zobowiązane do stosowania wytycznych kontroli wydanych przez
Stany Zjednoczone, po nieudanej próbie z dnia 25 grudnia na lot z Amsterdamu do Detroit, powiedział rzecznik. W przeciwnym razie po prostu nie mogą latać do USA. Udoskonalone środki mają zastosowanie do wszystkich lotów do Stanów Zjednoczonych.
14.	http://www.swissinfo.ch/fre/actualite/Une_taxe_pour_la_protection_contre_le_terrorisme.html?cid=5730228, pobrano 15.10.2019 r.
15.	http://www.swissinfo.ch/fre/actualite/Une_taxe_pour_la_protection_contre_le_terrorisme.html?cid=5730228, pobrano 15.10.2019 r.
16.	http://www.tdg.ch/actu/suisse/nouvelles-mesures-securite-aeroports-suisses, pobrano 05.01.2010 r.
17. http://www.tdg.ch/actu/suisse/nouvelles-mesures-securite-aeroports-suisses, pobrano 05.01.2010 r.
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Lista 14 krajów oskarżonych przez Waszyngton o „wspieranie terroryzmu” jest jednym
z kryteriów kontroli. Szwajcaria będzie korzystać z tej listy, rzecznik to potwierdził.
Ci którzy posiadają paszporty z czarnej listy lub którzy przeszli przez jeden z tych
krajów, mogą być przedmiotem bardziej intensywnej kontroli. Lista ta obejmuje Nigerię, Afganistan, Algierię, Arabię Saudyjską, Kubę, Iran, Irak, Liban, Libię, Pakistan,
Somalię, Sudan, Syrię i Jemen.
Innym przykładem zaostrzenia standardów bezpieczeństwa jest Wielka Brytania,
w której ministerstwo ds. transportu zakazało wnoszenia bagażu podręcznego do
wszystkich samolotów startujących z brytyjskich lotnisk. Do maszyn nie można też
wnosić żadnych urządzeń elektronicznych. Na pokład można zabrać jedynie dokumenty i portfel zapakowane w przezroczystą torebkę. Dotyczy to też pasażerów startujących z polskich lotnisk, którzy planują przesiadkę w Wielkiej Brytanii! – zastrzega
prezes lotniska w Balicach Kamil Kamiński. Linie lotnicze, które latają z naszego
lotniska informują pasażerów, żeby zrezygnowali z bagażu podręcznego już w Polsce –
mówił nam wczoraj18. W praktyce pasażerowie podróżujący z przesiadką na Wyspach
powinni telefon, laptop i kosmetyki zapakować od razu do bagażu rejestrowanego. Jeśli
tego nie zrobią, na brytyjskim lotnisku będą musieli nadać dodatkowy bagaż i dodatkowo za niego zapłacić. Zaostrzenia na brytyjskich lotniskach zostały wprowadzone
w 2006 roku, gdy brytyjski kontrwywiad wskazywał na najwyższy poziom pogotowia,
co oznaczało, że „ataku można było spodziewać się natychmiast i wskazywał on na
skrajnie wysoki stan zagrożenia dla Wielkiej Brytanii”. Wówczas w samolotach z Wielkiej Brytanii obowiązywał „czerwony” (najwyższy) poziom zagrożenia, w samolotach
pojawili się cywilni agenci, którzy mieli dodatkowo dbać o bezpieczeństwo lotów.
Ponadto do samolotów startujących z USA nie można było wnosić jakichkolwiek
cieczy, m.in. kosmetyków i napojów. Takie środki bezpieczeństwa miały zapewnić
bezpieczeństwo podróżującym statkami powietrznymi Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie
Problematyka bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym jest bardzo złożona. Mimo
podejmowanych wielu, różnorodnych działań, na przykład wyposażanie portów lotniczych w nowoczesny sprzęt – między innymi promieniowanie X oraz podnoszenia
kwalifikacji personelu naziemnego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, który stale
18.	W. Pelowski, Skrajnie ostre procedury bezpieczeństwa na lotniskach, http://wiadomosci.gazeta.pl/
Wiadomosci/1,80277,3541118.html, pobrano 15.10.2019 r.
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dostosowuje się do surowych norm nałożonych przez przepisy międzynarodowe
bezpieczeństwo nadal nie jest zapewnione w 100% jak wskazują przykłady programu
telewizyjnego „Prywatna Policja: Bezpieczeństwo w zagrożeniu”, który ukazał problem nieodpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oferowanego przez firmy prywatne
na lotniskach i braku odpowiedniej kontroli ze strony państwa (szczególnie policji
podczas przeszukiwania pasażerów).
W Polsce trwa nadal dyskusja nad problemem bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Podstawowymi problemami w tym zakresie, przed którymi stoi państwo,
to zapewnienie odpowiedniego finansowania bezpieczeństwa. Przykładowo straż
graniczna, która odpowiada za obsługę urządzeń skanujących bagaż, sprawdzając, czy
ktoś nie posiada niebezpiecznych przedmiotów oraz kontrolując paszporty, opłacana
jest z budżetu państwa. Wkrótce może się to zmienić, bo rząd szuka oszczędności
i planuje zmiany, które zakładają przejęcie części obowiązków przez zewnętrzne firmy
ochrony osób i mienia. Te z kolei wybierane i opłacane byłyby przez spółki zarządzające lotniskami, a to podniesie koszty utrzymania lotnisk, co niewątpliwie miałoby
wpływ na ich wyniki finansowe i rentowność.

Streszczenie
Podnoszenie standardów w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie. Wybrane przykłady i wnioski
W artykule omówiono pozytywne i negatywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego. Z jednej strony przedstawiono błędy i zaniedbania
w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, z drugiej zaś wskazano na pozytywne doświadczenia, które wpływają na jego poprawę, w szczególności te związane z podnoszeniem standardów oraz zagrożeniami bezpieczeństwa w lotnictwie
cywilnym w Europie.
Słowa kluczowe: lotnictwo, lotnictwo cywilne, zagrożenia, bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym.

Summary
Raising standards in the field of civil aviation safety in Europe. Selected examples
and conclusions
The article discusses positive and negative experiences related to the functioning of
civil aviation. On the one hand, errors and neglects in the field of civil aviation safety
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are presented, on the other hand, positive experiences that affect its improvement are
indicated, in particular those related to raising standards and threats to civil aviation
safety in Europe.
Keywords: aviation, civil aviation, threats, security in civil aviation.
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Rola policji w zapewnieniu bezpieczeństwa
i porządku publicznego
Arkadiusz Leszczyński1

Wstęp
Człowiek jest istotą społeczną, która do prawidłowego funkcjonowania musi mieć zaspokojone swoje podstawowe potrzeby życiowe. Jedną z ważniejszych takich potrzeb,
według teorii Abrahama Maslowa, jest poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to
określony pożądany stan, który daje poczucie pewności istnienia w harmonijnym
ciągu, a jego brak wywołuje w nas niepokój. Jest prawem generalnym sprowadzającym się do eliminowania sytuacji zagrażających człowiekowi oraz jego dobrom.
Sytuacje takie wynikają z niewłaściwej jego relacji z otoczeniem. Bezpieczeństwo jest
zarazem podstawową i elementarną potrzebą każdego państwa oraz wypracowanego
systemu bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest oddziaływanie na otoczenie wewnętrzne
i zewnętrzne w taki sposób, aby eliminować, a przynajmniej oddalać zagrożenia, mające wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, narodowe, grupowe czy osobowe.
Państwo będące oczywistym gwarantem bezpieczeństwa coraz częściej opiera je na
zasadzie kooperacji administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej. Istnieje dużo instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, jednakże
wiodącą rolę w tym systemie pełni Policja, ponieważ w jej zakres kompetencyjny
została wpisana klauzula generalna jako formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo
i porządek publiczny. Uzbrojona i umundurowana formacja, która ma służyć społeczeństwu, chronić ludzi i dbać o utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szeroka struktura organizacyjna policji składa się z odpowiednich jednostek na
poszczególnych szczeblach od Komendanta Głównego Policji przez komendantów
wojewódzkich, powiatowych do komendantów komisariatu, co pozwala na rzetelne
wypełnianie zadań wynikających z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji2. Do
podstawowych zadań wskazanej formacji oprócz ochrony zdrowia i życia ludzkiego
oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra należy również
ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miej1. Mgr Arkadiusz Leszczyński, Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu, KTNiO.
2.	Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z późniejszymi
zmianami, zwana dalej w skrócie: ustawą o Policji.
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scach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej,
wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Policja wykonuje
również zadania z zakresu działań kontr terrorystycznych. Jednakże policja nie jest
w stanie samodzielnie zapewnić bezpieczeństwa, konieczna jest współpraca w innymi
instytucjami oraz zaangażowanie społeczności lokalnej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne a bezpieczeństwo i porządek
publiczny
Od najstarszych cywilizacji determinantami poszukiwania bezpieczeństwa są wszelkiego rodzaju zagrożenia, natomiast nauka o bezpieczeństwie jako dyscyplina sfery
naukowej podejmuje badania zagrożeń dla istnienia w dalszej kolejności rozwoju,
normalnego funkcjonowania człowieka oraz organizacji społecznych3. Pojęcie bezpieczeństwa jest niezdefiniowanym terminem w przepisach prawa, mimo że występuje
w każdej dziedzinie naszego życia. Bezpieczeństwo pozostaje w zainteresowaniu wielu
nauk, począwszy od nauk wojskowych, medycznych, przez prawno-administracyjne,
ekonomiczne czy socjologiczne. Należy stwierdzić, że pojęcie to występuje w każdej
dyscyplinie naukowej i oczywiście w zależności od płaszczyzny oraz przedmiotu
badań posiada inną interpretację4. S. Pieprzny określił bezpieczeństwo jako „stan
psychiczny lub prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej
osobie lub w sprawnie działającym systemie prawnym, nie odczuwa strachu przed
rzeczywistością. Jest to przeciwieństwo zagrożenia i występuje w każdej dziedzinie
życia społecznego. Jest synonimem pewności. To stan dający poczucie pewności.
Bezpieczeństwo jest oczywistym zapotrzebowaniem i interesem każdego człowieka
w każdej sferze i w każdej sytuacji. Uznane zostało za prawo naturalne przysługujące
człowiekowi”5. Należy stwierdzić, że pojęciowy zakres bezpieczeństwa oznacza zarówno pewien stan w państwie, wśród społeczeństwa, jak i dobro podlegające ochronie.
Jest niedookreślanym dobrem wspólnym całego społeczeństwa, a zasięg pojęciowy
jest ruchomy i bezpośrednio uzależniony od tego czy będziemy mówić o źródłach
zagrożeń, o dobrach chronionych, czy o celu ochrony, w końcu o wszystkich tych
elementach pospinanych zindywidualizowaną sytuacją faktyczną6.
3. L. F. Korzeniowski, Securitologia, Nauka o bezpieczeństwie, Kraków 2009, s. 40.
4. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa, Rzeszów 2015, s. 18.
5. Tamże, s. 18.
6. J. Boć, O bezpieczeństwie wewnętrznym, Wrocław 2009, s. 24.
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Rodzajowość bezpieczeństwa jest pewnego rodzaju kategoryzacją przy rozpatrywaniu ogólnego pojęcia bezpieczeństwa jako dobra chronionego. Tworzenie takich
kategorii zależy od przyjętych kryteriów oraz użytych dookreśleń. Ze względu na
źródło zagrożenia w kategoryzowaniu pojęciowym wyróżnić możemy:
–b
 ezpieczeństwo wewnętrzne, które oznacza harmonijność i stabilność danej
jednostki, podmiotu lub społeczeństwa w ujęciu zagrożeń i przeciwdziałań wobec
nich, które występują wewnątrz państwa. Analizując definicję bezpieczeństwa
wewnętrznego, wskazać należy, że odnosi się ona do stanu stabilności oraz równowagi wewnętrznej oraz funkcjonowania pewnych struktura wewnątrz państwa
i procesów decyzyjnych7,
–b
 ezpieczeństwo zewnętrzne państwa charakteryzujące się głównie brakiem zagrożenia ze strony innych jednostek, podmiotów lub czynników zewnątrz państwowych. W wojskowych dyscyplinach naukowych bezpieczeństwo to przedstawiane
jest głównie jako narodowe lub nazywane zamiennie państwowe, odróżniając od
bezpieczeństwa cywilnego, czyli publicznego8.
Rodzaje bezpieczeństwa możemy także zaobserwować w różnych aktach normatywnych, głównie z zakresu praw administracyjnych, gdzie prawodawca posługuje
się n/w pojęciami dla łatwiejszej interpretacji:
–b
 ezpieczeństwo zewnętrzne,
–b
 ezpieczeństwo wewnętrzne,
–b
 ezpieczeństwo państwa,
–b
 ezpieczeństwo obywateli,
–b
 ezpieczeństwo obywateli,
–b
 ezpieczeństwo publiczne,
–b
 ezpieczeństwo i porządek publiczny,
–b
 ezpieczeństwo powszechne,
–b
 ezpieczeństwo ekologiczne
–b
 ezpieczeństwo żywności, itp.9

7. J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarys systemu. Warszawa 2013, s. 16.
8. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo…, s. 20.
9. Tamże, s. 21.

155

Podnoszenie standardów w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie…

Stanisław Koziej10, dokonał podziałów dodatkowych bezpieczeństwa według podmiotów takich jak:
–b
 ezpieczeństwo osobowe (indywidualne),
–b
 ezpieczeństwo grupowe (zawodowe, korporacyjne),
–b
 ezpieczeństwo międzynarodowe (regionalne, globalne),
–b
 ezpieczeństwo narodowe, państwowe (lokalne, krajowe, terytorialne).
Wyróżnił również dwie dziedziny bezpieczeństwa ze względu na aktywność podmiotu:
– e konomiczne, ekonomiczne, energetyczne, społeczne, ekologiczne, demograficzne, informacyjne,
– s zczególne – militarne – polegające na przeciwdziałaniu zewnętrznym zagrożeniom militarno-politycznym, oraz publiczne – przeciwdziałanie wewnętrznym
zagrożeniom porządku publicznego, ładu oraz skutkom klęsk żywiołowych.
Biorąc pod uwagę podział bezpieczeństwa, jego kategoryzowanie, różnorodność
i różnowymiarowość procesów i stanów kształtujących bezpieczeństwo należy wyjaśnić kolejne istotne pojęcia. W leksykonie policyjnym opisane są terminy związane
z bezpieczeństwem:
– „ bezpieczeństwo państwa to rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej i suwerenności państwa, odzwierciedlający brak lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń
(w sensie zaspokojenia odstawowych potrzeb egzystencjalnych i behawioralnych
społeczeństwa oraz traktowania państwa, jako suwerennego podmiotu w stosunkach międzynarodowych”.
– „ bezpieczeństwo narodowe to ocena stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb
ludzkich, takich jak potrzeby istnienia, stabilności, tożsamości, dobrobytu, to
zdolność narodu do ochrony jego wartości wewnętrznych przez zagrożeniami
zewnętrznymi”.
– „ bezpieczeństwo wewnętrzne to rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej, który
odzwierciedla brak lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń w normalnym
funkcjonowaniu organów państwa oraz ochrony przez to państwo tryb życia
obywateli”.

10.	S. Koziej, Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw, www.koziej.pl/fiiles/
Wykład-Teoriabezpieczeństwa.ppt, pobrano 26.03.2018 r.
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– „ bezpieczeństwo publiczne to ogół warunków i instytucji chroniących życie
zdrowie i mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność
państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego”11.
Biorąc po uwagę tematykę niniejszego artykułu, pragnę szerzej opisać bezpieczeństwo publiczne, które jest istotnym elementem współżycia społecznego. Pojęcie
to często używane jest w przepisach prawnych należących do różnych dziedzin, ale
najszersze znaczenie odgrywa w prawie administracyjnym. Brak jest niestety ustawowej definicji, ale w dostępnej literaturze znaleźć można kilka wykładni. Pierwsza
z ich w okresie powojennym określił W. Kawka, który stwierdził, że bezpieczeństwo
publiczne to stan, w którym ogół społeczeństwa oraz jego interesy, jak również państwo wraz ze swymi celami mają zapewnioną ochronę od szkód, które mogą zagrażać
z dowolnego źródła. Podkreślił jednocześnie, że ochrona bezpieczeństwa publicznego
jest zadaniem państwa i to do państwa należy określenie, co jest bezpieczne, a co
nie, co może je zakłócić lub zakłóca, czyli co jest niebezpieczne. Niebezpieczeństwa
zagrażające zdrowiu, życiu lub mieniu, powodują płynność bezpieczeństwa publicznego i jego korelacje do miejsca czasu, rozwoju techniki, kultury, wartości, nauki lub
gospodarki12. W podobnym tonie wypowiada się Ed. Ura, który określa bezpieczeństwo publiczne, jako stan, w którym ogółowi obywateli nieoznaczonych indywidualnie, żyjącym w państwie oraz społeczeństwie nie grozi żadne niebezpieczeństwo
niezależnie od źródła. Zapewnienie bezpieczeństwa należy do zadań państwa, które
określa granice bezpieczeństwa i decyduje, co jest niezgodne z bezpieczeństwem
i co może zakłócić normalne funkcjonowanie państwa13. W obecnych warunkach
ustrojowych, ciekawą definicje bezpieczeństwa publicznego sformułował S. Pikulski,
który podkreślił, że stanowi ono najwyższa wartość społeczną warunkującą bezpieczeństwo życia obywateli, ich pewność działania codziennego a także spokój o życie
i zdrowie swoje, osób najbliższych a także własność. Należy rozróżnić bezpieczeństwo
powszechne rozpatrywane na gruncie prawa karnego i bezpieczeństwa publicznego,
gdyż należy mieć na uwadze pewien pożądany stan rzeczy, który będzie gwarantował
niezakłócone funkcjonowanie urządzeń publicznych w państwie oraz bezpieczeństwo obywateli obejmujące ochronę życia, zdrowia i jego mienia. Bezpieczeństwo

11. W. Pływaczewski (red.), G. Kędzierska, Leksykon policyjny, Szczytno 2001, s. 25.
12. W. Kawka, Policja w ujęciu…, s. 46 - 47.
13. Ed. Ura, Prawne zagadnienia bezpieczeństwa, Rzeszów 1988, s. 124.
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publiczne jest i było elementem polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa14.
Bezpieczeństwo publiczne stanowi też pewien zakres zadań i kompetencji określonych podmiotów, organów, którym ustawodawca powierzył ochronę bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Zatem możemy mówić o zadaniach organów państwowych,
które są wyspecjalizowane w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego takich
jak policja, zadaniach jednostek samorządu terytorialnego i zadaniach niektórych
podległych im inspekcji, służb i straży15.
Niewątpliwie zajmując się problematyką bezpieczeństwa, zasadnym jest opisanie
tego pojęcia jako bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, z którym każdy z nas styka
się nieustannie podczas codziennego życia, naszej egzystencji traktowanej jako byt
jednostki oraz byt społeczny. Duża część ludzkiego bytowania i zaspokajania naszych
potrzeb to różne sytuacje, procesy i zdarzenia w wymiarze interdyscyplinarnym, które
człowiek napotyka z chwilą wkraczania w przestrzeń publiczną. Każdy z nas inaczej doświadcza bodźców płynących z przestrzeni publicznej, a i sami, silnie, na tą przestrzeń
oddziałujemy, zaczynając od kreacji,a na dewastacji kończąc. Przestrzeń publiczna ma
wpływ na nasze bezpieczeństwo. Jest ona dostępna dla całej społeczności miejscowej,
lokalnej, ale i przybyłej z zewnątrz. Trwa w niej intensywne życie, funkcjonują symbole
i obiekty o znaczeniu społecznym, usługowym i kulturalnym. W opisaną przestrzeń
wpisują się tereny ogólnodostępne, elementy przyrody, zabudowy i zagospodarowania
znajdujące się na tych terenach, w zasięgu egzystujących ludzi16.
Przestrzeń publiczna, jej stan, to ważny element kształtujący poziom życia ludzi korzystających z niej. Rozmyślając o przestrzeni publicznej, większość osób ma namyśli
ochronę przed zagrożeniami. Należy jednak zwrócić uwagę, że przestrzeń publiczna
jest również placem inspiracji, wymiany, bezkonfliktowego zaspokajania potrzeb,
korzystających z niej zbiorowości społecznych i jednostek, podnosząc komfort i poziom życia. Przyjazna i bezpieczna przestrzeń sprzyja integracji, rozwojowi więzi
społecznych, rozwojowi kapitału społecznego oraz intelektualnego, działa pozytywnie
na konkurencyjność miejscowości17.
Niewątpliwie z bezpieczeństwem publicznym i przestrzenią publiczną nierozerwalnie wiąże się pojęcie porządku publicznego, które w literaturze opisywane jest jako
14. S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, Olsztyn 2000, s. 101.
15. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo…, s. 29.
16. W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010, s. 16.
17. Tamże, s. 17-18.
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faktyczny, istniejący stan stosunków i urządzeń społecznych, które zapewniają ład,
bezpieczeństwo i spokój w miejscach ogólnodostępnych, regulowany normami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego18. Możemy go określić jako zapewnienie
właściwego i prawidłowego stanu sanitarnego wszystkich urządzeń użyteczności
publicznej, przestrzeganie przepisów porządkowych, utrzymywanie porządku i czystości na drogach, stosowanie się do wszelakich zakazów oraz nakazów określonych
przepisami normatywnymi, respektowanie przepisów o stowarzyszeniach, organizacjach, obowiązku rejestracji pojazdów, transparentnych zbiórkach publicznych,
przestrzeganie przepisów budowlanych, przepisów łowieckich oraz leśnych. W ten
skład pojęciowy wchodzi również zwalczanie narkomanii i alkoholizmu, zwalczanie
skutków klęsk żywiołowych oraz epidemii, przestrzeganie przyjętej dyscypliny społecznej z zakresu jej funkcjonowania19.
Pojęcie porządku publicznego jest związane z przestrzeganiem określonego porządku prawnego z zakresu prawa publicznego. Na to pojęcie składają się również
normy prawne, zasady etyczne, moralne i społeczne. Dokonując porównania określenia porządku publicznego z wcześniej zaprezentowanym pojęciem bezpieczeństwa
publicznego, stwierdzić należy, że występują sytuacje, w których te dwa pojęcia należy traktować łącznie. Stan dróg publicznych, który jest utrzymany w nienależytym
standardzie narusza porządek publiczny i jednocześnie jest poważnym zagrożeniem
bezpieczeństwa, ponieważ może doprowadzić do wypadku komunikacyjnego. Nieodpowiednie oświetlenie lub brak oświetlenia w parkach i terenach zielonych jest
naruszeniem porządku publicznego i niewątpliwie może być przyczyną zagrożenia
bezpieczeństwa20.
Porządek publiczny oraz bezpieczeństwo publiczne definiowane są w większości
na gruncie nauk administracyjnych i humanistycznych, ale i karnych. Ustawa z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny21 uwzględnia cały rozdział zatytułowany „Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu”, również w kodeksie wykroczeń znajduje

18. W. Kubala, Porządek publiczny – analiza pojęcia, Warszawa 1981, s. 3.
19.	E. Ura, Realizacja przez samorząd gminny zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, Rzeszów 2003, s. 222-223.
20. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo…, s. 49.
21.	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. nr 88 poz. 553z późniejszymi zmianami,
zwana dalej w skrócie: kodeksem karnym.
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się rozdział „Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu”22. Według S. Glaser porządek publiczny to pewien stan, rodzaj bezpieczeństwa istniejący
w społeczeństwie, stan, w którym panuje niezakłócony porządek prawny lub – patrząc
podmiotowo - stan świadomości społecznej o istnieniu takiego stanu23. W. Kawka
określa porządek publiczny, jej stan jako zespół norm nie tylko prawnych, których
przestrzeganie warunkuje normatywne współżycie jednostek ludzkich w organizacji
państwowej. Zwrócić należy uwagę na zmienność norm determinujących stan porządku publicznego, gdyż tworzą go okresy polityczne, religijne, etyczne, obyczajowości
zewnętrznej moralności i przyzwoitości. Poglądy te wyrastają na kanwie życia zbiorowego, które jest różne w zależności od środowiska, czasu i miejsca. Pojęcie porządku
publicznego nosi ze sobą piętno przeobrażeń, którym ulegało życie zbiorowe24.
Porządek publiczny przedstawiany jest jako regulowany stan faktyczny wewnątrz
państwa umożliwiający normalne życie jednostek w organizacji państwowej, jest
zatem systemem urządzeń prawno-publicznych oraz stosunków społecznych, które
powstają lub kreują się w miejscach publicznych, a także stosunków społecznych, które
rodzą lub rozwijają się w przestrzeniach niepublicznych, zapewniających ochronę
zdrowia, życia i mienia obywateli, a także mienia społecznego. Zwrócić uwagę należy,
że porządek publiczny wpływa nieustannie na normalny rozwój życia w państwie jako
całość niespisanych zasad zachowania jednostki w miejscach publicznych, których
przestrzeganie jest konieczne do uporządkowanego współżycia obywateli w państwie. Na pojęciowe ustalenie zakresu znaczenia porządku publicznego mają wpływ
zdefiniowane standardy zachowań w danej grupie społecznej, podlegające ewolucji
warunki życia, które są determinowane przez zmieniające się poglądy społeczne
i przepisy prawne25.
Porządek publiczny zdefiniowany jako pojęcie prawne, które jest wymienione
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.26 oraz innych aktach normatywnych. „Ochrona porządku publicznego, jako forma klauzuli generalnej
w języku przepisów prawnych, daje dużą swobodę kreowania określonych stosunków
22. Tamże, s. 50.
23. S. Glaser, Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933, s. 355.
24. W. Kawka, Policja w ujęciu…, s. 71.
25. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo…, s. 50.
26.	Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami, zwana dalej w skrócie: Konstytucją RP.
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prawnych z uwzględnieniem, w szczególności w przepisach prawa administracyjnego,
dyskrecjonalności w zakresie uprawnień władzy podmiotów administracyjnych”27.

Istota, pojęcie, geneza i rys historyczny policji
Pojęcie „policja” powstało na fundamencie państwa i początkowo było z nim utożsamiane. Pojęcie to na początku oznaczało całokształt czynności administracyjnych,
które były podejmowane przez państwo. Około XVII w. odseparowano z tego pojęcia
sprawy skarbowe, wojskowe i zagraniczne. Następnie w wieku XVIII wyodrębniono
sądownictwo, a w wieku XIX – prawodawstwo i wówczas pojęcie „policja” zaczęło
oznaczać wewnętrzną administrację państwa, której celem stało się utrzymanie porządku publicznego oraz uszczęśliwianie ludzkości, obywateli. Stosowane wówczas
środki i formy przez rządzącego, które prowadziły do szczegółowej reglamentacji
życia, spotkały się z reakcjami niechęci społecznej, zwłaszcza w części liberalnej
ludności. Wygłaszano wówczas poglądy o potrzebie ograniczenia zadań państwa
jedynie do zagwarantowania ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co
w znacznym stopniu zawężało jeszcze pierwotne znaczenie definicyjne terminu „policja”. Podkreślono wtedy, że państwo w swej działalności powinno utworzyć odrębną gałąź polegającą na nadzorze oraz czuwaniu, jako administracji wewnętrznej28.
Celem ówczesnej policji było zabezpieczenie każdej dziedziny życia obywateli, co
w konsekwencji spowodowało wyodrębnianiu się policji zdrowia, policji drogowej,
budowlanej, targowej, rolnej, kolejowej, morskiej, wodnej. Policja budowlana miała za zadanie stać na pieczy ochrony od zagrożenia budowlanego, pożaru lub niewłaściwego budownictwa, policja rolna z kolei podejmowała działania państwowe,
których celem była ochrona, przed szkodnikami roślin, chorobami zwierząt, policja
zdrowia podejmowała działania o charakterze przymusowym, które miały na celu
ochronę zdrowia publicznego itp. Stopniowo zachodzące przemiany zawężały krąg
działalności państwa określany jako „policja”, aby ostatecznie uznać definicję „policji”
jako działalność całości administracji wewnętrznej, która ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku publicznego29.
Na gruncie prawa pojęcie „policja” ma dwojakie znaczenie, należy rozpatrywać je
podmiotowo, a z drugiej przedmiotowo. Znaczenie przedmiotowe dotyczy sfery dzia27. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo…, s. 51.
28. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 19.
29. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo…, s. 121.
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łalności państwa, która wiąże się nieodłącznie ze stosowaniem przymusu, nazwaną
w późniejszym okresie tzw. administracją bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Od strony praktycznej sprowadza się to bezpośrednio do szeregu czynności, które
mają na celu odwracanie bezprawnych, bezpośrednich zamachów na życie, zdrowie
i mienie ludzi lub w sposób bezpośredni godzących w bezpieczeństwo i porządek
publiczny. Wiąże się również z działaniami kontroli prewencyjnej przestrzegania
prawa (nakazów i zakazów). Podmiotowe znaczenie zaś odnosi się bezpośrednio do
korpusów ludzi charakterystycznie zorganizowanych, na wzór wojska, których celem
jest ochrona konstytucyjnego ustroju państwa a także zapewnienie bezpieczeństwa,
ładu i porządku publicznego30.
W. Kasznica uznawał, że pojęcie policja odnosi się do:
funkcji państwa oraz kierunku działalności państwowej,
organów, które tę funkcje wykonują31.
Jak już wskazałem na początku swojej pracy, termin „policja” posiada swój źródłosłów w starożytnej Grecji, oznaczał wtedy ustój państwa ateńskiego. Dopiero w XVII
wieku termin „policja” zaczęto kojarzyć z działalnością państwa, która odnosiła się
do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku. Współczesne znaczenie obowiązuje od
mementu wejścia w życie pruskiego Allgemeines Landrecht w 1794 r. oraz francuskiego kodeksu karnego w 1795 r.32 Rozwój nauk humanistycznych nad prawem
policyjnym przebiegał od tego czasu w kierunku rozumienia dzisiejszego zarówno
w Europie zachodniej, jak i krajach wschodniej części naszego kontynentu.
Powstanie Polskiej Policji wiąże się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości
w 1918 r. Policja Państwowa jak ją nazwano, została 24 lipca 1919 r. powołana do
życia Ustawą o Policji Państwowej. Niełatwa sytuacja polityczna, jaka była w Polsce po
odzyskaniu niepodległości, spowodowała, że w okresie pracy nad tą ustawą forsowane
były różne wizje i koncepcje jej utworzenia. Kręgi osób o poglądach lewicowych snuły
wizję policji zdecentralizowanej, w dużym stopniu powiązanej z samorządami, według
wzorów zachodnioeuropejskich. Ludzie ze strony politycznej, którzy sympatyzowali z Józefem Piłsudskim, chcieli umieścić tworzoną policję w centralnej strukturze
administracji publicznej i podporządkować ją ministerstwu spraw wewnętrznych.
Narodowa Demokracja z kolei domagała się podporządkowania Policji ministrowi do
30. Tamże, s. 122
31. S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946, s. 136.
32. E. Ura, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo…, s. 123.
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spraw wojskowych. Ustawa o Policji Państwowej stanowiła, że „policja jest państwową
organizacją służby bezpieczeństwa”, która podlega ministrowi spraw wewnętrznych,
natomiast w terenie za jego pośrednictwem, podlegała przedstawicielom władzy
administracyjnej. Akty wykonawcze, które powstały uściślały, że odpowiedzialnymi
za sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w terenie byli: w województwie –
wojewodowie, a w powiecie – starostowie33.
Wykonywane przez policję zadania ustawa regulowała dwoma artykułami, uznającymi, że w zakresie realizacji zadań podlega nie tylko władzy państwowej, ale
również władzy samorządowej, urzędom prokuratorskim i sądownictwu. Rozpatrując kwestię organizacyjną, zaopatrzenia uzbrojenia i wyszkolenia ówczesna ustawa
dawała swobodę działania określonych przełożonych policyjnych. Koszty związane
z utrzymaniem policji w większości ponosił skarb państwa, obowiązek partycypacji
został również przesunięty na organy samorządowe w wysokości 25% wydawanych
środków34. Wymieniona ustawa obowiązywała do 28 marca 1928 r., poczym została
zastąpiona Rozporządzeniem Prezydenta RP o Policji Państwowej, w myśl, którego
przestała być państwową organizacją służby bezpieczeństwa, i stała się zorganizowaną
na wzór wojskowy formacją przeznaczoną do zapewnienia bezpieczeństwa, porządku
publicznego oraz spokoju. Uległy zmianie wtedy relacje Policji z innymi organami.
Dysponentem pozostała władza administracji centralnej, z dziedziny ścigania sprawców przestępstw prokuratorzy i sądownictwo. Wyeliminowano z grona dysponentów
administrację specjalną oraz władze samorządowe. Koszty związane z utrzymaniem
ponosił wyłącznie skarb państwa35.
Z konstytucji marcowej wynikała jednoznacznie zasada jednolitości Państwa
Polskiego, ale wyjątkiem był okręg Górnego Śląska, posiadający specyficzny status,
który dawał częściową autonomię regionowi. Policja w tym województwie posiadała częściowo odmienny status, który regulował akt normatywny - Rozporządzenie
wojewody śląskiego z 17 czerwca 1922 r., w przedmiocie organizacji Policji Województwa Śląskiego. Regulacja ta w znaczącej części była powieleniem ustawy o Policji Państwowej z 1919 r. w zakresie realizowanych zadań, struktury organizacyjnej
33. S. Tobolewski, P. Żarkowski, Współczesny wymiar bezpieczeństwa narodowego, Siedlce 2015, s. 94.
34.	A. Letkiewicz, D. Mocarska, Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego, [w:] R. Jakubczak,
J. Marczak (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. Wyzwania i strategie, Warszawa 2011,
s. 423.
35. S. Tobolewski, P. Żarkowski, Współczesny wymiar…, s. 95.
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i podległości36. Podział na okręgi policyjne wiązał się z podziałem administracyjnym
kraju, jednostkami organizacyjnymi były:
– Komenda Główna Policji Państwowej;
– Komendy Wojewódzkie Policji Państwowej;
– Komendy Powiatowe Policji Państwowej;
– Komendy Miejskie Policji Państwowej;
– Komisariaty i posterunki.
Po wybuchu II wojny światowej, Polska Policja Państwowa przestała istnieć. Duża
część funkcjonariuszy zginęła podczas walk, część trafiła do niewoli sowieckiej, a kolejna cześć została zamordowana w Miednoje. W grudniu 1939 r. w Generalnym
Gubernatorstwie powołano do życia Policję Polską, tzw. „granatową” podległą niemieckiej policji porządkowej37. Po II wojnie światowej Polska znalazła się w strefie
wpływu ZSRR i formacją policji państwowej zmieniono na „Milicję Obywatelską”, jako
formację zdecentralizowaną, podporządkowaną terenowym władzom – rad narodowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego. W następnych latach stworzone kolejne
struktury aparatu bezpieczeństwa. W lutym 1946 r. powstała Ochotnicza Rezerwa
Milicji Obywatelskiej (ORMO), 1 marca 1946 r. stworzono Straż Obywatelską, która
mogła być powołana w powiecie lub gminie w celu zapewnienia ładu publicznego.
W dniu 4 grudnia 1956 r. powołane zostały Zmotoryzowane Obwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO), jako siły, które z założenia były wykorzystywane do zadań w przypadku szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego38. Zmiany
ustrojowe kształtujące się od 1989 r. wymusiła na służbie zmiany filozofii działania, aby
nie stały w sprzeczności z nowymi rozwiązaniami polityczno-ustrojowymi. Policja,
która zastępowała MO, musiała zmienić swoją misję w nowym, demokratycznym
ustroju. Społeczeństwo oczekiwało policji opiekuńczej i humanitarnej. W efekcie
ustawą o Policji powołano policję, która wymuszała respektowanie przez policjantów
godności obywateli, przestrzegania oraz ochrony praw człowieka39. Zgodnie z art. 1
ustawy o Policji „tworzy się policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą
społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Ustawa składała się z dwóch części.
36. Tamże, s. 96.
37. O Policji, http://www.info.policja.pl/inf/historia, pobrano 24.04.2018 r.
38. S. Tobolewski, P. Żarkowski, Współczesny wymiar…, s. 96-97.
39. A. Letkiewicz, D. Mocarska, Policja w systemie…, s. 430.
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W pierwszej części znajdziemy zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania
formacji, jako organu państwowego, który gwarantuje bezpieczeństwo i porządek
publiczny, natomiast druga część wskazuje prawa i obowiązki funkcjonariusza policji.
W akcie tym system organizacji formacji przedstawiono w dwóch płaszczyznach:
– do pierwszej zaliczymy: policję kryminalną (w skład, której wchodziły służby
dochodzeniowo-śledcze, technika kryminalistyczna, operacyjno-rozpoznawcza),
policję ruchu drogowego, oddziały prewencji, policję kolejową, wodną, lotniczą
oraz lokalną;
– na czele policji stanął Komendant Główny Policji jako centralny organ administracji państwowej zapewniającym bezpieczeństwo i porządek publiczny.
W terenie zadania takie realizowali komendanci wojewódzcy, rejonowi oraz
komendanci komisariatów40.
Od początku swego istnienia ustawa o Policji była wielokrotnie nowelizowana,
w dniu 21 lipca 1995 r. zlikwidowano policję lokalną, wtedy wojewodowie oraz organy
samorządu terytorialnego uzyskali określone prawo do wydawania poleceń policji.
Legalne stały się dwie metody pracy operacyjnej – prowokacja policyjna i przesyłka
kontrolowana. W styczniu 1999 r. wprowadzono trójstopniowy podział administracji,
co przyczyniło się do osłabienia pozycji ustrojowej policji. Nowy podział miała na
celu usprawnić system poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organ samorządu gminnego uzyskał kompetencje wykonywania zadań o znaczeniu lokalnym
w zakresie porządku publicznego41. Samorządowi powiatowemu powierzono z kolei
zadania publiczne o charakterze ponad gminnym z zakresu bezpieczeństwa i porządku
publicznego i ochrony ludności przed innymi określonymi zagrożeniami. Samorząd
wojewódzki wykonywał zadania w zakresie bezpieczeństwa porządku publicznego
o charakterze ponad powiatowym – wojewódzkim. Nowy podział administracyjny
wymusił utworzenie nowej struktury organizacyjnej formacji. Utworzono komendy
wojewódzkie, komendy powiatowe oraz komisariaty42.
Do statusowej działalności organizacyjnej policji wprowadzono zasady:

40. S. Tobolewski, P. Żarkowski, Współczesny wymiar…, s. 98.
41. A
 rt. 617, ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. nr 13, poz. 74
z późniejszymi zmianami.
42. S. Tobolewski, P. Żarkowski, Współczesny wymiar…, s. 99.
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– zasada praworządności – przestrzeganie ma na celu sprawniejsze oraz efektywniejsze funkcjonowanie systemu, celem poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego;
– zasada hierarchicznego podporządkowania – struktura organizacyjna oparta jest
na podziale administracyjnym kraju. Został ustanowiony wewnętrzny porządek
w systemie podporządkowania, wzajemnych relacji policjantów i pracowników
policji;
– zasada apolityczności – gwarantuje podporządkowanie policjantów konstytucyjne
określonym organom państwowym i samorządowym43.

Organizacja policji i jej zadania
Współcześnie, organizacyjne policja składa się z poszczególnych szczebli. Na poziomie
centralnym znajduje się Komendant Główny Policji, w województwie znajduje się
komendant wojewódzki policji, w powiecie komendant powiatowy policji a w gminie - komendant komisariatu. Obecnie policja składa się ze służby: prewencyjnej,
kryminalnej oraz wspomagającej jej działania pod kątem organizacyjnym, logistycznym i technicznym. W skład policji wchodzi także policja sądowa (konwojowa),
wyższa szkoła policji, szkoły policji wraz z ośrodki szkolenia, oddziały prewencji,
pododdziały antyterrorystyczne, w jej strukturach znajdują się również instytuty
badawcze44. Centralnym organem administracji rządowej, odpowiedzialnym za
utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego jest Komendant Główny
Policji, który jest powoływany i odwoływany przez Premiera. Do jego obowiązków,
zadań i uprawnień należy:
– tworzenie wewnętrznych struktur w poszczególnych jednostkach organizacyjnych policji;
– określanie form i metod wykonywania zadań przez wskazane służby Policji;
– gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryzysowych;
– rozpoznawanie decyzji administracyjnych oraz odwoływanie się od nich, wydawanych w sferze wewnętrznej i zewnętrznej45.

43. Tamże, s. 100.
44. S. Płowucha, Zagadnienia prawne organizacji i funkcjonowania Policji, Szczytno 1995, s. 5.
45. S. Tobolewski, P. Żarkowski, Współczesny wymiar…, s. 100.
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Zgodnie z art. 6 ustawy o Policji na terenie województwa organem administracji
rządowej właściwym w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego są:
– wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego policji, działającego w jego
imieniu albo komendant wojewódzki policji działający we własnym imieniu przy
realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych
i czynności w zakresie ścigania sprawców wykroczeń;
– komendant powiatowy (miejski) policji;
– komendant komisariatu policji.
Komendant Główny Policji jest przełożonym wszystkich policjantów, kolejno komendant wojewódzki policji oraz komendant powiatowy policji będą przełożonymi
policjantów pełniących służbę w jednostkach na terenie swojego działania. Obręb działania poszczególnych komendantów wojewódzkich i powiatowych jest tożsamy z zasadniczym, administracyjnym podziałem terytorialnym kraju. Wyjątkiem od tej zasady
jest województwo mazowieckie, gdzie działają dwaj komendanci wojewódzcy oraz komendant stołeczny. Odstępstwem od tej zasady są komisariaty policji, ponieważ podział
dla tworzenia komisariatów, jest podziałem specjalnym. Na terenie jednej gminy może
być utworzonych kilka komisariatów Policji albo zasięg terytorialny działania jednego
komisariatu Policji może obejmować całość gminy lub części kilku gmin. Komendant
wojewódzki Policji jest powoływany i odwoływany przez Ministra Spraw Wewnętrznych
na wniosek Komendanta Głównego Policji, po zasięgnięciu opinii wojewody, odpowiednio w przypadku komendanta stołecznego, prezydenta miasta stołecznego Warszawy46.
Komendant powiatowy (miejski) jest powoływany i odwoływany przez komendanta
wojewódzkiego Policji po uzyskaniu opinii starosty. Komendanci wymienieni powyżej
muszą być oficerami policji. Na poziomie komisariatu komendanci są powoływani przez
komendanta powiatowego po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Regulacje z zakresu tworzenia oraz struktury organizacyjnej komend
oraz komisariatów, znajdziemy w „Zarządzeniu nr 1041 Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji”47. Na podstawie tej
46. Tamże, s. 101.
47.	Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, Dz. Urz. KGP nr 18, poz. 135.
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regulacji, poszczególni komendanci, w formie decyzji tworzą na terenie swojego działania
strukturę organizacyjną jednostki. Również komisariaty policji są tworzone na podstawie
regulaminu działania jednostki wydanego przez komendanta powiatowego.
Zgodnie z ustawą o Policji, formacji tej powierzono wiele zadań, których realizacja
ma zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny. Do najważniejszych możemy
zaliczyć m.in.48:
– zapewnienie społeczeństwu ochrony życia, zdrowia oraz mienia przed czynami
naruszającymi te dobra oraz zapewnienie ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych – jednoznacznie zadanie to pokazuje, że Policje należy traktować jak organ, który ma
za zadanie zapewnienie, utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
całemu społeczeństwu. Ma zagwarantować:
– bezpieczeństwo przed zagrożeniami w ruchu drogowym, włamaniami, rozbojami,
kradzieżami, przestępstwami nietykalności cielesnej oraz poszanowania godności
osobistej, ponadto jej powinnością jest zapewnienie porządku publicznego niezbędnego do normalnego rozwoju życia społecznego, poszanowania określonych
zasad współżycia społecznego, norm moralnych, wartości lub prawidłowych
zachowań w miejscu publicznym;
– przeciwdziałanie występowaniu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom
kryminogennym przez współpracę z innymi organami państwowymi, samorządowymi lub różnego rodzaju organizacjami społecznymi;
– prowadzenie działań kontr terrorystycznych;
– wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń, również zapobieganie występowaniu takim zjawiskom – rolą Policji jest wykrywanie przestępstw,
czynów oraz osób, które przyczyniały się do popełniania wykroczeń, wobec których zostaną zastosowane adekwatne środki represji. Zadanie to realizowane jest
w oparciu o ustawy szczegółowe takie jak, np. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks postępowania karnego49, ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks

48. S. Tobolewski, P. Żarkowski, Współczesny wymiar…, s. 105-106.
49.	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. nr 89 poz. 555 z późniejszymi zmianami.
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postępowania w sprawach o wykroczenia50, gdzie działania na podstawie powyższych ustaw wykonuje jako organ ścigania karnego;
– prowadzenie kontroli przestrzegania regulacji prawnych administracyjno-porządkowych związanych z działalnością w sferze publicznej;
– nadzór nad funkcjonowaniem specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych oraz Straży Miejskiej (gminnej) – straż miejska to samodzielna, umundurowana formacja, która jest powoływana do ochrony porządku publicznego na
terenie gminy, która spełnia swoją służebną funkcję do społeczności lokalnej,
wykonując zadania z poszanowaniem godności i praw obywatelskich, natomiast
specjalistyczne formacje to podmioty działalności usługowej, które zajmują się
ochroną mienia, osób na podstawie koncesji uzyskanej do prowadzonej działalności gospodarczej;
–p
 rowadzenie, gromadzenie i przetwarzanie informatycznych baz danych;
–w
 spółpraca z policją innych państw i organizacjami międzynarodowymi;
–p
 rzetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie informacji kryminalnych51.
Policja, realizując swoje statusowe zadania, wykonuje czynności operacyjno- rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, administracyjno-porządkowe oraz na polecenie
sądu, prokuratury, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
Aby prawidłowo wykonywała wszystkie te czynności, posiada uprawnienia wynikające z ustawy o Policji:
– legitymowanie;
– zatrzymywanie osób;
– przeszukiwanie osób i pomieszczeń;
– stosowanie środków przymusu bezpośredniego;
– kontrola korespondencji;
– dokonanie przesyłki niejawnie kontrolowanej;
– dokonanie zakupu kontrolowanego;
– korzystanie z niezbędnej pomocy jednostek organizacyjnych i osób52.
Każda ze służb, która jest składową organizacyjną całości formacji policyjnej jest
powołana do pełnienia określonej funkcji kompetencyjnej, celem realizacji powyż50.	Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dz. U. nr
106 poz. 1148 z późniejszymi zmianami.
51. Ustawa o Policji, art. 1, ust. 2.
52. Ustawa o Policji, art. 15.
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szych zadań przy wykorzystaniu uprawnień, które obowiązują na odpowiednim poziomie i w ich zakresie. Powołani są do realizacji poszczególnych zadań na określonym
terenie i gruncie odpowiedzialności. Najbliżej społeczności lokalnej, na poziomie
gminy, komendant powiatowy (miejski) policji może tworzyć rewiry dzielnicowych
lub posterunki policji, a za ich działalność są odpowiedzialni kierownicy rewiru
dzielnicowych lub posterunków policji. Do ich zadań należy w szczególności:
– rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie przyczynom ich powstawania na
obszarze ich działania;
– inicjowanie oraz organizowanie na podległym terenie działań społeczności mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, a także innym
zjawiskom kryminogennym;
– wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych, czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz innych niecierpiących zwłoki, czynności związanych z zawiadomieniem o przestępstwie i zabezpieczeniem miejsca
zdarzania53.
System organizacyjny formacji policyjnej uregulowany jest ustawą na podstawie
funkcjonowania organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja
funkcjonująca w ramach systemu, mimo, że stanowi najważniejszy organ bezpieczeństwa wewnętrznego, nie jest instytucja idealną. Dlatego ten system jest systematycznie
usprawniany poprzez wydawanie nowych aktów prawnych czy nowelizacji, tak, aby
jego funkcjonowanie odpowiadało nowym wymogą i oczekiwaniom54.

Podsumowanie
Pojęcie bezpieczeństwa, niezależnie od przyjętej definicji, jest podstawową potrzebą
obywateli do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Każdy obywatel ma
możliwość kreowania bezpieczeństwa lokalnego oraz wpływania na jego poziom.
W budowaniu tego rodzaju bezpieczeństwa konieczne jest zaangażowanie różnego
rodzaju instytucji i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarówno tych
z systemu administracji rządowej, jak i samorządowej. Specjalnym organem do tego
powołanym jest właśnie Policja, której głównym, nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo obywateli, dające rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa każdego z nich.
We wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach policjanci zawsze winni
53. Ustawa o Policji, art. 8 ust. 3.
54. S. Tobolewski, P. Żarkowski, Współczesny wymiar…, s. 103.

170

Arkadiusz Leszczyński

przestrzegać zasady, że policja to społeczeństwo, a społeczeństwo to policja. Działania podejmowane przez Policję mają służyć społeczeństwu i być społecznie przez
nie akceptowane. Działania te polegają na poszukiwaniu i wdrażaniu skutecznych
programów prewencyjnych oraz dostosowywaniu działań policji do występujących
zagrożeń i oczekiwań społecznych. Jednak nie tylko działania policyjne mają wpływ
na bezpieczeństwo obywateli, niezbędne jest włączenie się do tych działań wszystkich
instytucji, od których zależny jest poziom bezpieczeństwa społecznego. W tym celu
bardzo istotna jest współpraca z administracją samorządową, również z podmiotami
prywatnymi czy organizacjami pozarządowymi. Oczekiwania społeczne są z reguły
znacznie większe niż możliwości organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Dlatego też ważne jest, aby jak najefektywniej korzystać z unormowań prawnych celem poprawy skuteczność działań służb powołanych
do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez przeciwdziałanie
i zwalczanie przestępczości.

Streszczenie
Rola policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Bezpieczeństwo jest stanem pewności i gwarancją jej utrzymania, dającą poczucie
stabilizacji i pozwalającą na dalszy rozwój jednostki. Ta konieczność ładu i harmonii
jest jedną z podstawowych potrzeb egzystencjalnych człowieka i charakteryzuje się
brakiem obawy przed utratą wartości, takich jak życie, zdrowie, uczucia, szacunek,
praca czy dobra zarówno materialne, jak i niematerialne. Potrzeba bezpieczeństwa
przejawia się w swojej postaci społecznej i międzyludzkiej i stanowi podstawę organizacji i funkcjonowania w życiu codziennym oraz społecznym i państwowym.
Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowi jedno z podstawowych
warunków funkcjonowania państwa. Zadania w tym zakresie wymagają złożonych
nakładów i stosowania coraz nowocześniejszych środków przeciwdziałania powstającym zagrożeniom, chroniących interesy państwa oraz obywateli. Niezależnie od tego,
odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, jako niezbędnego warunku realizacji zadań państwa, spoczywa w Polsce na wielu podmiotach
o charakterze ogólnym i wyspecjalizowanym, jednakże wiodącą rolę w tym zakresie
odgrywa Policja, gdyż w jej statutowe zadania, jako klauzulę generalną, został wpisany obowiązek utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Społeczeństwo
zawsze było zainteresowane zagadnieniami zawiązanymi z funkcjonowaniem policji,
171

Podnoszenie standardów w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie…

ale przede wszystkim z jej uprawnieniami władczymi. Pozycja policji na przestrzeni
lat kształtowała się różnie, niemniej jednak stanowiła zawsze formację uzbrojoną,
służącą państwu. Niezależnie od nazwy czy ustalonych struktur celem jej była ochrona
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja w systemie bezpieczeństwa państwa spełnia szczególną rolę, gdyż to właśnie ona ponosi odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Usprawnienie jej struktury organizacyjnej,
wykonywanie działań przy użyciu nowoczesnych metod i środków, profesjonalna
obsada kadrowa, przejrzystość przepisów prawnych czy wreszcie współpraca Policji
z podmiotami zewnętrznymi ma ogromny wpływ na realizację jej ustawowych zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego państwa.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, porządek publiczny, policja.

Summary
The role of the Police in ensuring security and public order
Safety is a state of certainty and a guarantee of its maintenance, giving a sense of
stability and allowing the further development of the individual. This necessity of
order and harmony is one of the basic existential needs of man and is characterized by
the lack of fear of loss of values, such as life, health, feelings, respect, work or goods,
both material and immaterial. The need for security manifests itself in its social and
interpersonal form and is the basis for organization and functioning in everyday life
as well as social and state life. Maintenance of public safety and order is one of the
basic conditions for the functioning of the state. Tasks in this area require complex
expenditure and the use of increasingly modern measures to counteract emerging
threats, protecting the interests of the state and citizens. Regardless, responsibility
for ensuring public safety and order as a necessary condition for the implementation
of state tasks rests in Poland on many general and specialized entities, however, the
Police play a leading role in this respect because in its status tasks, as a general clause,
inscribed obligation to maintain public safety and order. Society has always been
interested in issues related to the functioning of the police, but first and foremost its
powers. The position of the police has varied over the years, but it has always been an
armed formation serving the state. Regardless of the name or established structures,
its goal was to protect public security and order. The police play a special role in the
state security system, because they are responsible for the state of security and public
order. Improving its organizational structure, carrying out activities using modern
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methods and means, professional staffing, transparency of legal regulations or, finally,
police cooperation with external entities has a huge impact on the implementation
of its statutory tasks related to ensuring public safety and order.
Keywords: security, public order, police
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Administrowanie bronią palną na przestrzeni
wieków
Damian Stępień1

Wstęp
Ujęcie historyczne, zawarte w problematyce dostępu do broni palnej, znakomicie
oddaje to, w jaki sposób dostęp do broni palnej na przestrzeni wieków był traktowany i regulowany przez władze zaborców oraz administrację centralną na ziemiach
polskich. Nie sposób zaprzeczyć, że ludzkość miała do czynienia z bronią od zarania
dziejów2. Świadczyło to zarówno o bogactwie - gdyż zanim broń trafiła do masowej
produkcji, była niezwykle drogim narzędziem - oraz statusie społecznym3. Z tematyką
posiadania broni palnej ściśle związana była procedura „zakazu posiadania broni”,
która po raz pierwszy pojawiła się w starożytnej Grecji w V w. p.n.e.4 Przesłanki
mające istotny wpływ na pozbawienie społeczeństwa broni palnej na przestrzeni
wieków to przede wszystkim świadomość podboju określonych społeczności. Potwierdzał to fakt, że posiadania broni nie pozbawiano własnego narodu, lecz grupy
podbite w trakcie wojen. Ludność ta z reguły pełniła następnie funkcje służebne dla
swoich nowych przywódców. Zważywszy na tę sytuację, broń mogła stanowić jedynie
zagrożenie dla gospodarzy, tym bardziej użyta z rąk zniewolonych i niezadowolonych
robotników. Świadomość potencjalnego zagrożenia skłoniła władzę do zastosowania zakazu posiadania broni przez określone grupy społeczne. Zarówno ówczesne
przepisy, jak i uregulowania przywołanych w niniejszym artykule okresów, zostały
objęte sankcjami. Pierwszym przykładem była wspomniana już historia starożytnej
Grecji. Jak podaje R. Osborn w wielu krajach za nielegalne posiadanie broni przez
podbitą ludność groziła nawet kara śmierci5. W skali Europy przykłady się mnożyły,
co potwierdzało prawodawstwo starożytnego Rzymu, m.in. ustawa XII tablic. Okres
średniowiecza nie należał do przełomowych lat w polityce broni palnej. Za wyjątkiem
1. Mgr Damian Stępień, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe.
2.	J. Wolf, Z Burian, Pradzieje człowieka, [w:] J. Kasprzak, Władza państwowa a posiadanie broni
przez obywateli na przestrzeni dziejów, „Studia prawnoustrojowe” 2013, nr 22, s. 207.
3. I. V. Hogg, Encyklopedia uzbrojenia, Warszawa 2006, s.16.
4. J. Kasprzak, Władza..., s. 207.
5. R. Osborn (red.), Zarys historii Europy, Warszawa 2002, s.105.
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pokaźnej wartości tego narzędzia, była ona dostępna dla każdego obywatela kraju.
Każde państwo europejskie posiadało jednak swój własny punkt widzenia związany
z przyzwoleniem na broń dla ludu. W czasach, gdy państwa toczyły ze sobą bitwy,
użycie skuteczniejszego środka ataku przez stronę walki mogło zostać wsparte pospolitym ruszeniem6. Społeczeństwo w ówczesnych czasach nie było tak szczodrze
wyposażone w broń, lecz posiadało narzędzia, którymi w sposób znaczący można
było wyrządzić szkodę, tj. broń do polowań lub niekiedy narzędzia pracy7.Rewolucja
w stosunku do broni palnej nastała na przełomie XIII-XIV wieku, gdy odkryto, że
proch strzelniczy był dobrym materiałem napędzającym pociski. Potwierdzały to
zapisy zawarte w dokumentach, wydanych przez króla Kazimierza Wielkiego8. Następstwem tego odkrycia stał się dynamiczny rozwój oraz modernizacja ówczesnej
budowy broni w mniejszą i bardziej skuteczną. Rozpoczęła się masowa produkcja,
która sprawiła, że wartość narzędzia zmalała. Broń palna stała się elementem wyposażenia wojska oraz środkiem ochrony osób prywatnych. Jedynym ograniczeniem,
które stało na drodze uzyskania środka ochrony była cena, która mimo spadku była
nadal wysoka. Sytuacja ta miała miejsce do końca XVII wieku9.

Rozwój przemysłu w XIX wieku
Postęp w dziedzinie przemysłu, zapoczątkowany w XIX wieku doprowadził do pewnych modyfikacji w procesie produkcji broni: czynnikiem odpalającym stał się kapiszon10, natomiast amunicją do broni stał się nabój scalony11. W efekcie doprowadziło
to do dwóch ważnych zjawisk:
– broń palna stała się bardzo skutecznym i efektywnym narzędziem do obrony
oraz do walki dla sił wojskowych;
– masowa produkcja tego typu przedmiotu odbiła się na kolejnych obniżkach broni
palnej, przez co mógł ją nabyć nawet mniej zamożny obywatel. Spadek wartości
przedmiotu sprawił również, że przestępcy mogli nabyć skuteczny w działaniu
przedmiot, narażając przy tym obywateli na utratę życia lub zdrowia. Sytuacja na
6. J. Bardach, Historia państwa prawa Polski, [w:] J. Kasprzak, Władza..., s. 209.
7. J. Kasprzak, Władza..., s. 210.
8. W. Kwaśniewicz, Leksykon dawnej broni palnej, Warszawa 2004, s. 174.
9. J. Kasprzak, Władza..., s. 211.
10. Zanim skonstruowano kapiszon rolę czynnika odpalającego pełnił zamek skałkowy.
11. J. Kasprzak, Władza..., s. 212.
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rynku broni oraz dotychczasowe uwarunkowania prawne zmusiły administrację
centralną do wprowadzenia określonych zaostrzeń, które spowodują spadek
liczby przestępstw a przy tym – dostępności do opisywanego narzędzia. Stąd też
polityka broni zaborców w XIX wieku, polegająca na zdawaniu broni – głównie
przez chłopów i mieszczan – mogła być w formie oficjalnej kierowana względami
bezpieczeństwa. W rzeczywistości jednak była to udana próba rozbrojenia społeczeństwa uboższego, bowiem szlachta była nadal w posiadaniu środków ochrony.
Pierwsze unormowania prawne, dotyczące polityki broni palnej, związane były
ściśle z dekretem o organizacji ministerstw. Akt prawny zakładał utworzenie
ministerstwa policji, sprawującego nadzór nad dostępem do broni. Zakładał on,
że narzędzie przysługuje określonym służbom porządkowym i szlachcie, natomiast dla pozostałych społeczeństw Księstwa przewidziano tzw. „promesę”, czyli
prawną formę pozwolenia na broń myśliwską. Dekret przewidywał za nielegalne
posiadanie broni sankcje oraz konfiskaty omawianych narzędzi12.

Ziemie polskie po rozbiorze
Okres zaborów był względem ludności polskiej dość restrykcyjny w kwestii posiadania broni palnej. W zależności od zaborcy istniała praktykowano własną politykę,
związaną z omawianym przedmiotem, jednak wszyscy zaborcy cechowali się brakiem
liberalizmu w polityce dostępu do narzędzia oraz surowością kar za jego posiadanie.
Okresem obfitującym w rozwiązania prawne był niewątpliwie okres zaborów.
Pierwsza regulacja pojawiła się zaborze austriackim, tj. wprowadzenie patentu
cesarskiego z dnia 24 października 1852 r. o wyrobie, posiadaniu i noszeniu broni,
tudzież handlu bronią i jej przewozie13. Na uwagę zasługiwał podział broni palnej
w wyżej wymienionym zaborze na kategorie. Pierwszą kategorią broni była tzw. „broń
dozwolona”, do której zaliczały się narzędzia obrony niemające zastosowania w służbie wojskowej oraz również broń myśliwska. Przepis budził kontrowersje, ponieważ
samo posiadanie ww. broni nie wymagało instytucji pozwolenia, natomiast noszenie
jej już tak. Przepisy określały ponadto grupy obywateli, które nie mogły korzystać
ze środka obrony. Ustawodawca zaliczał do nich przede wszystkim bezdomnych,
osoby bez udokumentowanego źródła dochodów oraz osoby uzależnione od środków
12. J. Kasprzak, Władza..., s. 212.
13.	Patent cesarski z dnia 24 października 1852 r. o wyrobie, posiadaniu i noszeniu broni, tudzież
handlu bronią i jej przewozie, Dz. P. P. z 1852 r., nr 223.
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odurzających i te z problemami psychicznymi. Druga kategoria broni to tzw. „broń
zakazana”. Według wspomnianego patentu, były to różnego rodzaju noże, sztylety
i tym podobne przedmioty oraz wiatrówki, granaty i pociski rażące odłamkami. Do
broni zakazanej zaliczano ponadto każdą inną broń, która została w sposób umyślny
zmodyfikowana w celu zadania skuteczniejszego i poważniejszego ciosu. Ten rodzaj
broni wymagał pozwolenia, który wydawał lokalny organ administracyjny. Po raz
pierwszy w zaborze pojawiła się instytucja pozwolenia na broń, która przewidywała
za nielegalne jej posiadanie karę grzywny oraz konfiskatę narzędzia. Pojawiła się tzw.
karta na broń, która upoważniała dysponenta do nabycia zarówno dozwolonej, jak
i niedozwolonej kategorii broni. Brak karty podczas kontroli służb porządkowych
skutkował zatrzymaniem przedmiotu w depozycie, wtedy również początki reglamentacji pojawiły się w kwestii materiałów wybuchowych14.
Politykę broni w zaborze pruskim regulowała z kolei ustawa z dnia 9 czerwca
1884 r. w sprawie zapobieżenia zbrodniczym i niebezpiecznym dla ogółu używania
materiałów wybuchowych15. Akt prawny przewidywał za nielegalne posiadanie broni
palnej konfiskatę, grzywnę oraz karę więzienia. Zanim jednak ustawa weszła w życie,
ograniczenia związane ze środkiem ochrony wprowadzone były przez lokalne władze administracyjne, w szczególności dla osób mniej zamożnych oraz włóczęgów.
Pozostałe grupy społeczne nie odczuły rygoru prawnego, związanego z dostępem do
broni. Jedyną restrykcją było, aby narzędzie, które chcą nabyć obywatele, nie było
używanym w wojsku. Absurd prawny – związany z posiadaniem broni bez pozwolenia, natomiast noszeniem z pozwoleniem - panował również w tym zaborze. Stan
prawny, w którym posiadacz narzędzia nie miał przy sobie karty broni traktowany
był przez organy porządkowe jako przestępstwo16.
Zupełnie inne zaostrzenia wobec obywateli polskich, wprowadzone zostały przez
zaborców po 1815 r., kiedy został nałożony obowiązek oddania broni oraz ustanowiono poważne sankcje. Najsurowsze kary występowały w zaborze rosyjskim, gdzie
posiadacz został oskarżany o zagrożenie porządku publicznego, co skutkowało karą
konfiskaty przedmiotu oraz pozbawienia wolności. Zabór rosyjski w tej kwestii ce14.	Ustawa z dnia 27 maja 1885r. przeciw użytkowaniu materyj wybuchowych w sposób szkodliwy,
Dz. P. P. 1885, nr 134.
15.	Ustawa z dnia 9 czerwca 1884 roku w sprawie zapobieżenia zbrodniczym i niebezpiecznym dla
ogółu używania materiałów wybuchowych, Dz. U. Rzeszy Niem. 1884, s. 61.
16. W. Kwaśniewicz, Dzieje szabli w Polsce, [w:] J. Kasprzak, Władza..., s. 215.
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chował się szczególnym rygorem, gdyż pozostali zaborcy przewidywali jedynie karę
grzywny. Z racji tego, że instytucja „pozwolenia na broń” nie istniała, sprawca nie
mógł odpowiadać za nielegalne posiadanie broni. Szczególna presja zaborcy rozpoczęła się w latach 60. XIX wieku, gdy wśród co raz większej liczby Polaków pojawiały
się dążenia niepodległościowe. Proces „rozbrajania” rozpoczął się w 1861 r., ponadto
organy porządku publicznego przeprowadzały liczne kontrole i rewizje w mieszkaniach
Polaków17. Następnie, w trakcie przygotowań do powstania styczniowego, terenowe
jednostki powstańcze wspólnie ustaliły, aby w sposób jednolity uzbroić szeregi oraz
zaopatrzać je centralnie w jednostki broni. Plan ten był z założenia przygotowany na
wypadek przedwczesnej prowokacji ze strony tajnych służb rosyjskich18. Polityka broni
w kolejnych latach była jeszcze bardziej skierowana w stronę rozbrajania ludności.
Działo się tak za sprawą aktów prawnych, w związku z którymi służby żandarmerii
konfiskowały każdą sztukę broni. Jak podają źródła, szczególny nacisk władz carskich
skierowany był na konfiskowanie broni myśliwskiej, ze względu na jej skuteczność
w trakcie zbrojnego powstania19. Wszelkie ukazy oraz zarządzenia lokalnych organów
administracji panowały do momentu wprowadzenia w zaborze Kodeksu Karnego
z 1903 roku20. Unormowania zawarte w kodeksie, skupiały się na broni palnej w części dziesiątej kodeksu: „O pogwałceniu przepisów, ochraniających bezpieczeństwo
publiczne i osobiste”. Ustawodawca przewidział za określone czyny następujące kary:
– za wyrób substancji lub narzędzi strzelniczych, urządzeń strzelniczych bez pozwolenia fabryki oraz wyrobu zakazanej broni (art. 223) – kara 6 miesięcy pozbawienia wolności;
– przechowywanie bez pozwolenia prochu strzelniczego lub broni oraz handel
tymi rzeczami (art. 225) – kara pozbawienia wolności i dożywotni zakaz handlu
tego typu środkami;
– przechowywanie prochu strzelniczego w dużej ilości (art. 226) – odebranie prochu;
– przestępstwo przechowywania lub noszenia broni zakazanej, noszenia broni
w miejscach zakazanych drogą ustawową, strzelania z ww. przedmiotu w miej17. J. Kasprzak, Władza..., s. 215.
18. S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa 2009, s. 328.
19. J. Kasprzak, Władza..., s.215.
20.	Akt prawny zwany był również kodeksem Tagancewa, bowiem nazwą nawiązywał on do jego
twórcy – Nikołaja Tagancewa.
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scu niedozwolonym oraz nierozważne posługiwanie się nabitą bronią (art. 230)
– areszt do dwóch tygodni oraz kara grzywny do 50 rubli21.Zważywszy na rygor
prawny oraz represje, związane z posiadaniem broni – przed wejściem w życie
kodeksu karnego z 1903 roku – zabór rosyjski okazał się najmniej liberalną strukturą, prowadzącą politykę broni palnej.

Rozwiązania prawne w okresie II Rzeczpospolitej
Odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli 11. listopada 1918 r. skłoniło władze
do wprowadzenia zmian w porządku prawnym. Fakt istnienia suwerennego państwa przyczynił się do wprowadzenia jednolitej polityki. Wiązała się ona jednak ze
świadomością, iż w zależności od zaboru stosowane były inne rozwiązania prawne.
W związku z tym najważniejsze obowiązujące do tej pory akty prawne próbowano
skutecznie wyprzeć jedną ustawą w poczet demokratycznego państwa polskiego,
w którym miało zapanować równe prawo. Zaliczamy do nich:
– patent cesarski z dnia 24 października 1852 r. o wyrobie, posiadaniu i noszeniu
broni, tudzież handlu bronią i jej przewozu22 (zabór austriacki);
– ustawa z dnia 9 czerwca 1884 r. w sprawie zapobieżenie zbrodniczemu i niebezpiecznemu dla ogółu używania materiałów wybuchowych23 (zabór pruski);
– Kodeks Tagancewa z 1903 r.24 (zabór rosyjski). Jednym z mało nagłośnionych
obrazów I Wojny Światowej była ogromna ilość broni palnej w rękach obywateli.
Doprowadziło to do dwóch wzajemnie kontrastujących się sytuacji. Otóż z jednej
strony możliwość samoobrony w czasie powojennym stała się skuteczniejsza
ze względu na zasób broni w rękach obywateli, co trafnie zobrazował artykuł
J. Lewkowskiego. Autor przedstawił wydarzenia z okresu międzywojennego,
w których główny bohater zostaje napadnięty przez dwóch mężczyzn uzbrojonych
w noże. Jednakże broń palna, którą posiadał przy sobie pokrzywdzony, pozwoliła

21.	Kodeks karny z 1903 roku z uwzględnieniem zmian i uzupełnień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 1921 r., Warszawa 1922, s. 81-86.
22.	Patent cesarski z dnia 24 października 1852 r. o wyrobie, posiadaniu i noszeniu broni, tudzież
handlu bronią i jej przewozu, Dz. P. P. 1885, nr 223.
23.	Ustawa z dnia 9 czerwca 1884 r. w sprawie zapobieżenie zbrodniczemu i niebezpiecznemu dla
ogółu używania materiałów wybuchowych, Dz. U. Rzeszy Niem. 1884, s. 61.
24. Zob. Kodeks karny z 1903 r., Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 1922.
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mu uniknąć utraty mienia, zdrowia oraz życia25. Historia potwierdziła jednak
słynne powiedzenie, że „kij ma dwa końce”, bowiem „mniej praworządna” część
obywateli stosowała broń do działań przestępczych. Sytuacja zmusiła ówczesny
rząd do podjęcia kroków w celu zaprowadzenia legislacyjnego porządku w kraju.
Efektem zmiany okazało się wprowadzenie w życie dekretu Naczelnika Państwa
o nabywaniu i posiadaniu broni z dnia 25 stycznia 1919 r.26 Akt prawny zawierał
łącznie 7 artykułów i określał przede wszystkim organy, którym przysługiwało
prawo do nabywania oraz ustrojowe – kompetentne do wydawania pozwoleń na
broń. Dekret uprawniał do nabywania broni władze wojskowe, policję komunalną, milicję ludową oraz inne instytucje lub osoby o wymaganym dokumencie.
By jednak otrzymać pozwolenie - zarówno dla celów handlowych, jak i własnego
użytkowania - należało się zwrócić do Ministra Spraw Wewnętrznych lub organów przez niego upoważnionych. Procedura odbywała się za porozumieniem
organu z dowódcą okręgu wojskowego, do którego potencjalny nabywca należał.
Dokument obejmował również przyzwolenie na broń myśliwską oraz broń palną
krótką dla obrony osobistej. W myśl dekretu, po jego wejściu w życie, wszelkie
dotychczasowe pozwolenia utraciły ważność, zarówno wśród instytucji publicznych, jak i obywateli. Akt prawny obejmował również sankcje: w przypadku
posiadania broni należącej do wojska - kara pozbawienia wolności do roku czasu
oraz grzywna w wysokości do 5000 marek. W przypadku, gdy obywatel sądzony
był za nielegalne posiadanie innego rodzaju broni - ustawodawca przewidział
karę do 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę do 3000 marek27. Przy
wymierzaniu kary przedmioty uległy konfiskacie. Pozostałe przepisy określały
kwestię wejścia w życie dekretu i jego obowiązywania.
Jednolita dla całego kraju regulacja została nieco zmodyfikowana po ponad roku
rozporządzeniem wykonawczym do dekretu o nabywaniu i posiadaniu broni palnej
z dnia 25 stycznia 1919 r.28 Dokument również nie był obszernym projektem rzą25.	J. Lewkowski, Broń palna w II Rzeczpospolitej, http://bs.net.pl/z-innej-beczki/bsnet-na-weekend-bron-palna-w-ii-rzeczypospolitej, pobrano 01.07.2019 r.
26.	Dekret Naczelnika Państwa o nabywaniu i posiadaniu broni z dnia 25 stycznia 1919 r., Dz. P. P.
P. nr 9 poz. 123.
27. J. Kasprzak, Władza..., s. 216.
28.	Dekret z dnia 25 stycznia 1919 r.o nabywaniu i posiadaniu broni palnej, Dz. U. 1920, nr 43, poz.
266, zwany dalej w skrócie: dekretem o nabywaniu i posiadaniu broni.

181

Podnoszenie standardów w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie…

dowym. Składał się jedynie z trzech artykułów, przy czym na uwagę zasługiwał art.
1, w myśl którego pozwolenie wymagało podania „koniecznej potrzeby” uzyskania
broni, natomiast w przypadku broni myśliwskiej – przedłożenia karty łowieckiej.
Nowy akt prawny wniósł również regulację, za sprawą której dotychczasowe pozwolenia, wydane przez organy policyjne utraciły ważność dopiero w okresie, na
który zostały wydane. Rozporządzenie po raz kolejny podtrzymywało uznaniowość
w wydawaniu pozwoleń na broń palną, jednak organy, które mogły wydać wymagany
dokument, funkcjonowały na terenie każdego powiatu29. Zmiana w polityce dostępu
do broni została po raz kolejny przeprowadzona na mocy rozporządzenia policyjnego
z dnia 30 stycznia 1922 r. Na szczególną uwagę w rozporządzeniu zasługiwało wyróżnienie zakazanych przedmiotów „zabronionych do sprzedaży”. Zaliczano do nich
bicze, gumy, kastety, powrozy z ciężarkami oraz wszelkie tego typu przedmioty, które
w zastosowaniu mogły służyć jako broń. Regulacja prawna odnosiła się również do
zakupu broni. Ustawodawca przewidział możliwość sprzedaży przedmiotu osobom
z pozwoleniem na noszenie i przechowywanie ww. narzędzia (zarówno broni palnej,
jak i broni białej)30. Cztery lata później po wprowadzeniu rozporządzenia policyjnego
z 1922 r. dokonano kolejnych zmian, również poprzez policyjny akt prawny. Rozporządzenie z dnia 30 listopada 1926 r. wprowadzało przede wszystkim zmiany związane
ze sprzedażą i kupnem granatów, pałek gumowych oraz broni kłutej. W przedmiocie
broni palnej dla formacji mundurowych nie nastąpiła zmiana, natomiast dla obywateli
został sformułowany wzór karty broni31. Wprowadzane dotychczas zmiany w polityce dostępu do broni na terenie niepodległej Polski poniekąd sprawiły, że prawa
odziedziczone po zaborcach odchodziły w niepamięć i zostały sprawnie zastąpione
polskim porządkiem prawnym. Regulacje jednak nie były dość szczegółowe i rozbudowane, gdyż miały jedynie dostosować wymogi legislacyjne w określonych terenach
po zaborczych do pełnego ujednolicenia. Zmiany prawne okazały się jednak na tyle
skuteczne, że w perspektywie kilku lat można było zdecydować się na uchwalenie
obszernej ustawy o broni, która określałaby zarówno jej definicję, jak i szczegółową
politykę. Stało się tak po wejściu w życie w 1933 r. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1932 r. Prawo o broni, amunicji i mate29. Dekret o nabywaniu i posiadaniu broni palnej.
30.	Zbiór przepisów administracyjnych, Podręcznik dla szkolenia na posterunkach i w komisariatach,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji Państwowej, Warszawa, 1930, s. 64-65.
31. Tamże, s. 66-67.
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riałach wybuchowych32. Nowy akt prawny zastąpił wszelkie dotychczasowe regulacje
prawne z okresu II RP, czyli wyżej wymienione dekrety, patenty i ustawy zaborców,
również ustanowione po odzyskaniu niepodległości. Istotnym elementem, zawartym
już na początku rozporządzenia była definicja broni. Wynikało z niej, że bronią jest
każdy przedmiot, za pomocą którego bylibyśmy w stanie zadać zarówno pośrednich,
jak i bezpośrednich urazów cielesnych. Ustawodawca zdefiniował również pojęcie
amunicji, z którego wynika, że stanowią ją gotowe pociski oraz naboje do wszystkich
rodzajów broni palnej. Zaliczają się do niej również pociski wybuchowe. Pojęcie materiałów wybuchowych oraz broni wojskowej były również zdefiniowane w powyższym
akcie prawnym. Część rozporządzenia obejmowała ponadto kwestię handlu bronią,
wskazującego, że może się on odbywać na mocy pozwolenia władzy administracji
wojewódzkiej dla osób z uprawnieniem na obrót ww. towarami. Kwestie dostępu do
broni uregulowane były w V części dokumentu. Wynikało z niej, że prawo posiadania oraz noszenia środka ochrony wymaga odpowiedniego pozwolenia, natomiast
same rodzaje opisywanych narzędzi, które można nabywać określa Minister Spraw
Wewnętrznych33. Instytucję pozwolenia na broń można było nabyć poprzez organ
starosty według jego tzw. „swobodnego uznania” dla osób niebudzących podejrzeń
o chęci wykorzystania jej sprzecznie z interesem państwa. Regulacja zawierała jednak
ograniczenia związane z posiadaniem środka ochrony. Dotyczyło to osób, które nie
ukończyły 17. roku życia, mających zaburzenia umysłowe, nałogowych pijaków i narkomanów, włóczęgów oraz dwukrotnie karanym za przekroczenie przepisu o pozwoleniach na broń. O broń palną, na prośbę rodziców mogły również ubiegać się dzieci
powyżej 14. roku życia do celów łowieckich lub sportowych. Ustawodawca zaznaczył
również, że pozwolenie jest ważne na terenie całej Polski, natomiast w razie zmiany
adresu zamieszkania obywatel winien jest przekazać dokument do władz powiatu,
w celu zmiany danych. Innymi istotnymi elementami rozporządzenia były: określenie
ilości amunicji do zakupienia dla broni34 oraz wzory, zakres i termin ważności pozwolenia na broń regulowany indywidualnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
(art. 29). Rozporządzenie obejmowało kwestie transportu broni, następnie odnosiło
32.	Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1932 r. Prawo
o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, Dz. U. nr 94, poz. 807, zwane dalej w skrócie:
prawem o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.
33. Prawo o broni, amunicji i materiałach wybuchowych.
34. Ilość amunicji do nabycia określona była w rozporządzeniu.
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się do materiałów wybuchowych, ponadto regulowało kwestię strzelnic oraz sankcje
karne.Jeszcze w tym samym roku ustawodawca uzupełnił dotychczasowe rozwiązania
poprzez rozporządzenie z dnia 23 marca 1933 r. o pozwoleniach na bron do użytku
osobistego oraz o nabywaniu i pozbywaniu się tej broni35. Regulacja określała wzór
pozwolenia na broń palną oraz przewidywała kilka zmian w porównaniu z dokumentem wcześniejszym. W oparciu o przepisy tego rozporządzenia ustawodawca
zezwolił nabywać bez pozwolenia:
– broń palną, która została stworzona przed 1850 r.;
– wiatrówki kalibru poniżej 6 mm;
– aparaty automatyczne stosowane w celu zabezpieczenia dostępu do wejścia określonego budynku;
– aparaty służące do uboju zwierząt rzeźnych. Polityka broni palnej została złagodzona poprzez dostęp do mniej szkodliwej broni.

Administrowanie bronią palną w okresie 1939-1950
W trakcie II Wojny Światowej polityka w zakresie broni palnej nie zaowocowała
nowymi aktami prawnymi. Okupacja niemiecko-sowiecka skutkowała rozbrojeniem
społeczeństwa polskiego. Wywołało to silny sprzeciw patriotów36. Nasilił się ruch
oporu, który mógł bazować jedynie na broni schowanej oraz zabranej wrogom37.
Próba uzyskania dostępu do broni w sposób legalny mogła wiązać się z karą śmierci
wymierzoną przez okupantów38. Powyższy stan utrzymywał się ze względu na obawę
35.	Rozporządzenie z dnia 23 marca 1933 r. o pozwoleniach na bron do użytku osobistego oraz
o nabywaniu i pozbywaniu się tej broni, Dz. U. nr 22, poz. 179.
36.	http://bs.net.pl/z-innej-beczki/bsnet-na-weekend-bron-palna-w-ii-rzeczypospolitej, pobrano
01.07.2019 r.
37.	Przykładem organizacji, posiadającej broń poprzez jej zawłaszczenie byli „Żołnierze Wyklęci”.
Specyfika lat 40. XX wieku: II Wojna Światowa, walki z podziemiem niepodległościowym - zmusiła tę organizację do licznych napadów - zarówno na posterunki Policji, jak i transporty broni
i amunicji. Kwestię broni wśród szeregów „Żołnierzy Wyklętych” najtrafniej obrazuje artykuł: J.
Lewandowski, Broń Żołnierzy Wyklętych, „Strzał”, 3/2016, http://www.magnum-x.pl/sklep/strzal/
id-2016/strzal-3-2016,pobrano 01.07.2019 r.
38.	Wyrok kary śmierci, w związku z posiadaniem broni sprawca mógł otrzymać na mocy obowiązującego od 15 sierpnia 1944 r. dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30
października 1944 r. o ochronie Państwa, Dz. U. nr 10, poz. 50. Co ważne - dekret stanowił jedynie
element uzupełniający Kodeksu Karnego Wojska Polskiego z dnia 23 października 1944 r., Dz. U.
nr 6, poz. 27.
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władz radzieckich o możliwym niepodporządkowaniu się decyzjom Józefa Stalina
przez obywateli polskich, a przede wszystkim – szeregów Armii Krajowej. Punktem
kulminacyjnym stało się wydanie przez Stalina rozkazu o natychmiastowym rozbrojeniu oddziałów wchodzących w skład AK. Strona radziecka tłumaczyła wdrożenie
regulacji możliwą obecnością agentury niemieckiej w szeregach Armii Krajowej39.
Czyn ten poprzedzony został upublicznieniem dnia 22. lipca 1944 r. tekstu Manifestu PKWN do narodu Polskiego40. Natomiast tuż po zakończeniu wojny, Minister
Bezpieczeństwa Publicznego wydał zarządzenie z dnia 14 czerwca 1945 r. w sprawie
zezwolenia na posiadanie broni41. Z jego treści wynikało, że dotychczas uzyskane
pozwolenia na broń palną, staną się od dnia 15. lipca 1945 r. nieważne. Na ich miejsce
należało uzyskać nowy typ pozwoleń, które nie były już wydawane przez starostów.
W myśl nowego zarządzenia uzyskanie nowego dokumentu wiązało się z wizytą
w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego oraz Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Nowy akt prawny wymagał od obywatela dopełnienia szeregu
formalności, z których największe wątpliwości budziło zaświadczenie o niezbędności
posiadania broni, wydane przez najwyższego w województwie zwierzchnika działu
administracji państwowej, w którym osoba pracuje. W czasach, gdy wojna się zakończyła, a obiektywnie nie zagrażała nagła napaść i agresja, trudno byłoby się doszukać
powodu, dla którego organ stosujący zasadę uznaniowości miałby się przychylić do
tego typu wniosku – tym bardziej ze względu na fakt, że okres powojenny to czas,
w którym nie byliśmy wolnym i niezależnym krajem. Poza tego typu zaświadczeniem,
ubiegający się musiał wskazać w podaniu dokładne dane techniczne broni, załączyć
życiorys i dwie fotografie. Dla osób, które nie otrzymały w terminie stosownego dokumentu, ustawodawca zarządził przymus oddania broni, amunicji i starego zezwolenia
w wyznaczonych przez Ministra Bezpieczeństwa Publicznego placówkach za pokwitowaniem. Niewykonanie tego obowiązku wiązało się również z sankcjami, jednak te
39.	Oficjalna regulacja ze strony radzieckiej nosiła nazwę „Rozkazu Dowódcy Wojsk 1 Frontu Białoruskiego do Dowódców Armii w związku z Dyrektywą o Rozbrajaniu Formacji Armii Krajowej”
z dnia 2 sierpnia 1944. Organem wdrażającym akt w życie była formalnie Kwatera Główna
Naczelnego Dowództwa ZSRR. Zob. J. Ciechanowski, Powstanie Warszawskie. Zarys podłoża
politycznego i dyplomatycznego, wydanie uzupełnione i poszerzone; Warszawa 2009, s. 422-423.
40.	Akt prawny został podpisany przez J. Stalina dnia 20 lipca 1944 r. Był on zwany również Manifestem Lipcowym, Dz. U. nr 1, poz. 1.
41.	Zarządzenie z dnia 14 czerwca 1945 r. w sprawie zezwolenia na posiadanie broni, M.P. nr 10,
poz. 39.
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nie były wskazane w omawianym zarządzeniu42. Utrata ważności zezwoleń na mocy
ww. zarządzenia wiązała się z potrzebą opracowania dokumentu, który określiłby wzór
pozwolenia oraz zasady jego funkcjonowania. Z tego powodu, dnia 13 grudnia 1946
r., Minister Bezpieczeństwa Publicznego ogłosił nowe zarządzenie o pozwoleniach
na broń palną43. Akt prawny zakładał - tak jak do tej pory - możliwość noszenia
i posiadania broni wyłącznie za uzyskaniem pozwolenia. Dokument nie obejmował
jednak formacji wojskowych. Nowością w zarządzeniu okazał się art. 7, w myśl którego
broń myśliwska przysługiwała wyłącznie członkom Polskiego Związku Łowieckiego,
natomiast sportowa – członkom organizacji strzeleckich. Regulacja prawna, zawarta
w zarządzeniu przewidywała również możliwość wydania zbiorowego pozwolenia
dla instytucji państwowych oraz szereg opłat stemplowych, wymaganych w trakcie
postępowania. Ustawodawca przewidział okres trzech miesięcy ważności pozwolenia
na broń palną, natomiast dokument na sprzęt myśliwski lub sportowy ważny był
sześć miesięcy. Po upływie ważności pozwolenia istniała możliwość przedłużenia
go o ten sam okres czasu. Wiązało się to jednak z kolejnymi opłatami stemplowymi.
W przepisach zarządzenia wspomniano o możliwości cofnięcia pozwolenia, odwołania się od decyzji do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, natomiast
pozostałe procedury były elementami zaczerpniętymi z poprzedniej regulacji. Kwestia
sankcji została objęta w innym akcie prawnym. Otóż odpowiedzialność karna związana z niedopełnieniem wszelkich obowiązków, wynikających z ww. aktu prawnego
została zawarta w dekrecie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1946 r. o przestępstwach
szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa44.
Dzieje polityki dostępu do broni palnej wiązały się nie tylko z wprowadzeniem
kolejnych regulacji prawnych dotyczących omawianego środka ochrony. Były to również wydarzenia z dziejów państwa polskiego, które zapisały się na kartach historii
w mniej lub bardziej dotkliwy sposób. Niewątpliwie jednym z tych wydarzeń była
jedna ze zbiorowych form ułaskawienia w postaci ustawy z dnia 22 lutego 1947 r.

42.	Odpowiedzialność karną za niezłożenie przedmiotów w czasie regulował dekret o ochronie
państwa, Dz. U. R. P. 1944, nr 10, poz. 50.
43.	Zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 13 grudnia 1946 r. o pozwoleniach na
broń palną, M. P. z 1947 r., nr 2 poz. 4.
44.	Dekret Rady Ministrów z dnia 13 marca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych
w okresie odbudowy państwa, Dz. U. R. P. nr 30, poz. 192.
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o amnestii45. Warto zwrócić uwagę na art. 3, który zakładał amnestię dla osób dokonujących czyny zabronione z dekretu o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych
w okresie odbudowy państwa z 1946 r. Jak wynika zatem z wcześniejszych rozważań,
były to przestępstwa z użyciem broni palnej. Regulacja jednak nie była w gruncie
rzeczy formą liberalnego podejścia do polityki broni. Była to wyłącznie pośrednia
próba zwalczenia spójnego podziemia antykomunistycznego46.

Dostęp do broni palnej w okresie PRL
Po wejściu w życie wyżej wymienionych regulacji, kolejne ogłoszenie ustawy o broni
palnej w postaci nowego aktu prawnego nastąpiło dopiero po 15 latach. Była to pierwsza regulacja w polityce broni od momentu powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, tj. ustawa z dnia 31stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych,
która obejmowała siedem rozdziałów, natomiast ogłoszenie jej nastąpiło 10 lutego
tego samego roku. Akt prawny nie definiował ściśle broni palnej oraz amunicji, jednak
ustawodawca określił to narzędzie jako broń palną krótką, broń myśliwską i broń
sportową47. Amunicja natomiast została określona jako amunicja do broni palnej
krótkiej, myśliwskiej i sportowej. Ustawa dość precyzyjnie określiła wątek posiadania
oraz nabywania broni i amunicji. Jak wynika z treści przepisów instytucja pozwolenia
na broń palną była od teraz w kompetencji Milicji Obywatelskiej, natomiast sam
dokument upoważniał do nabywania i noszenia broni określonej w regulacji. Ustawa
zachowała przepis o możliwości posiadania bez pozwolenia broni sprzed 1850 r., broni
o kalibrze poniżej 6 mm i straszaków, natomiast istotną zmianą stała się bezterminowość pozwolenia. Regulacja zawierała również przepis dla osób przybywających
zza granicy, natomiast pozwolenie dla małoletnich na wniosek rodziców podniosło
kryterium wiekowe z 14 na 16 lat dla małoletniego i dotyczyło od teraz wyłącznie
broni sportowej. W przypadku uzyskania pozwolenia dla urzędów, instytucji i innych działalności wystąpiła pewnego rodzaju modyfikacja. Dotychczasowy wymóg
podania „potrzeby” posiadania broni został zastąpiony podaniem „niezbędności” jej
otrzymania, co sprawiło duży kłopot dla powyższych instytucji. Podobnie, jak wcześniejsza ustawa uchwalony w PRL akt prawny poruszał obszar organów właściwych
45. Ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii, Dz. U. nr 20, poz. 78.
46. Amnestie w Polsce, https://pl.wikipedia.org/wiki/Amnestie_w_Polsce, pobrano 01.07.2019 r.
47.	Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, Dz. U. nr 6 poz.
43 z późniejszymi zmianami.
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ds. pozwoleń, handlu bronią i amunicją oraz przepisów karnych. Sankcje karne były
w porównaniu z wcześniejszymi regulacjami surowsze. Za bezprawne wyrobienie
i posiadanie broni, działającej na sprężony gaz, sprawca podlegał aresztowi do trzech
miesięcy oraz karze finansowej 4500zł. Uwagę przykuwał również artykuł 28. ustawy,
który przewidywał dla sprawcy nielegalnego handlu bronią, amunicją lub materiałami
wybuchowymi karę do trzech lat pozbawienia wolności.

Podsumowanie
Nadzieje ustawodawców na wprowadzenie rewolucji w dostępie do broni palnej sprowadziły się do kosmetycznych przekształceń w obszarze właściwości organów oraz
progów i wysokości stosowania sankcji karnych. Kompetencje w wydawaniu pozwoleń na broń przeszły z lokalnych organów administracji państwowej (starostowie)
w czasach II Rzeczypospolitej na organy policyjne (pozwolenie na nabywanie i noszenie broni palnej krótkiej – organ komendanta wojewódzkiego, natomiast na broń
sportową – komendant rejonowy policji w czasach PRL48. Nie zmieniła się natomiast
zasada uznaniowości powyższych organów, która pomimo spełnienia wcześniejszych
wymogów stawiała pod znakiem zapytania dostęp do broni przez zainteresowanego.
Motyw zmiany w administrowaniu bronią palną niewątpliwie napędzany był przez
rządy hasłami poprawy bezpieczeństwa. Fakt występowania zjawiska przestępczości
na obszarze kraju nie został jednak nigdy zredukowany do minimum. Należy zatem
zadać sobie pytanie, czy może został on zredukowany zabiegami w obszarze dostępu do broni palnej. To co dla części obywateli wydaje się pozbawieniem przestępcy
narzędzia zbrodni, dla pozostałych może być pozbawieniem obywatela skutecznego
środka obrony.
Głównym założeniem niniejszego opracowania było przybliżenie koncepcji dostępu
do broni palnej przez obywateli na przestrzeni wieków. Ilekroć w świecie medialnym
na pierwszym tle zaczęła pojawiać się broń palna, rodziła skrajne emocje. Głoszony wówczas motyw poprawy bezpieczeństwa, który szerzyły występujące na scenie
politycznej ugrupowania znalazły ostatecznie swoje odzwierciedlenie w przepisach
prawa. W tym celu starałem się opierać swoje analizy na obowiązujących wówczas
48.	Tematykę pozwoleń na wszelkie kategorie broni palnej określa rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 października 1990 r. w sprawie określenia organów właściwych do
wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych
części broni i amunicji, Dz. U. 1990, nr 76, poz. 452.
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rozwiązaniach prawnych oraz opracowaniach z zakresu dostępu do narzędzia. Stosunkowo liberalne podejście w dostępie do broni palnej w okresie II Rzeczypospolitej
reglamentowano co raz bardziej rygorystycznie, czego przejawem stały się co raz
większe sankcje za jej nielegalne posiadanie. Rygor prawny okresu PRL stał się jednak podbudową do ustanowienia obowiązujących przepisów oraz funkcjonowania
porządku prawnego opartego na modelu reglamentacji oportunistycznej.

Streszczenie
Administrowanie bronią palną na przestrzeni wieków
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki dostępu do broni palnej
na przestrzeni wieków na ziemiach polskich. Zmiany w przepisach, które nastąpiły
na przełomie lat, umożliwiły wypracowanie wielu rozwiązań w polityce dostępu do
broni palnej, stosowanej obecnie. Problem broni palnej obejmował bowiem społeczeństwo od zarania dziejów, czego wyrazem są przedstawione przez autora okresy
w historii ziem polskich oraz pierwsze wzmianki o broni palnej w Europie. Problem
jest o tyle ciekawy, że budzi zainteresowanie w sytuacji poważnego niebezpieczeństwa
oraz polityce bezpieczeństwa kraju. To z kolei pozwala zobrazować, jak duże zmiany
zaszły w tej kwestii przez setki lat.
Słowa kluczowe: broń palna, rygor prawny, nielegalne posiadanie broni.

Summary
Administration of firearms over the centuries
The purpose of this article is to present the problem of access to firearms throughout
the centuries in Poland. Changes in the regulations that took place at the turn of the
year enabled the development of many solutions in the policy of access to firearms,
currently in use. The problem of firearms has been affecting the society since the dawn
of history, which is reflected in the periods presented by the author in the history of
Polish lands and the first mention of firearms in Europe.. The problem is interesting
because it finds interest in the situation of serious danger and the country’s security
policy. This in turn makes it possible to illustrate how big changes have taken place
in this matter for years.
Keywords: firearms, legal rigor, illegal possession of weapons.
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Jacek Cheda
Ze zjawiskiem zwiększonego zainteresowania problematyką bezpieczeństwa mamy do
czynienia od mniej więcej dekady. Tworzenie nowych kierunków studiów, wyodrębnienie nowej dyscypliny naukowej, jaką są nauki o bezpieczeństwie, wyodrębnianie
nowych i doprecyzowanie już istniejących rodzajów bezpieczeństwa, to działania,
które oparte są na coraz liczniejszej literaturze przedmiotu. Dotyczą one zarówno
zagadnień systemowych, jak i sektorowych dotyczących poszczególnych rodzajów
bezpieczeństwa. Oprócz tradycyjnego podziału bezpieczeństwa na bezpieczeństwo
narodowe, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo
i porządek publiczny wyodrębniono rodzaje bezpieczeństwa, które odnoszą się do
przeciwdziałania i walce z zagrożeniami występującymi w konkretnych sferach życia
społecznego. Możemy zatem wskazać na bezpieczeństwo ekologiczne, energetyczne,
socjalne, społeczne, ekonomiczne, informacyjne i wiele innych. Stopień szczegółowości rozważań zawartych w poszczególnych opracowaniach z obszaru bezpieczeństwa
zależy od celów badawczych, które przyświecają ich autorom.
Jaki cel przyświecał Autorom recenzowanej monografii? - próżno szukać we wstępie
czy też w rozdziale wprowadzającym, którego w opracowaniu brakuje. Autorzy jedynie
we wstępach do poszczególnych rozdziałów wskazali na cele wraz z uzasadnieniem
ich zakresu przedmiotowego. Analizując treść poszczególnych rozdziałów, trudno
jednoznacznie wskazać na intencje Autorów w odniesieniu do zakresu przedmiotowego całej monografii. Wskazówki także nie można odnaleźć w tytule pracy. Tytuł
„Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym” to tytuł bardzo „pojemny” przedmiotowo,
ale także mało czytelny. Nie do końca wiadomo czy odnosi się do bezpieczeństwa
wewnętrznego, bezpieczeństwa państwa, czy może bezpieczeństwa i porządku publicznego – trudno wskazać. Niestety Autorzy pojęcia bezpieczeństwo w wymiarze
krajowym nie definiują, nie wskazują na jego relacje z innymi rodzajami bezpieczeństwa, co metodologicznie należy ocenić negatywnie. Oczywiście doprecyzowanie
zakresu przedmiotowego monografii mogłoby nastąpić w treści pracy, ponieważ druga
195

Recenzja

część tytułu brzmi: „Wybrane obszary”. Jednak brak wstępu lub rozdziału wprowadzającego, w których Autorzy mogliby wskazać na te „wybrane obszary”, utrudnia
lekturę monografii i jej zrozumienie, co umniejsza jej wartość naukową i dydaktyczną,
zwłaszcza, że w zamyśle Autorów monografia skierowana jest do studentów.
Poddając monografię analizie merytorycznej, należy uznać, że bez wyjaśnienia
podstawowych pojęć, zakresu przedmiotowego monografii i jego uzasadnienia, trudno jest wskazać na spójność poszczególnych jej rozdziałów. Autorzy wprawdzie we
wstępie do rozdziału pierwszego pt. Bezpieczeństwo ekonomiczne w rzeczywistości
ponowoczesnej wymienili również inne rodzaje bezpieczeństwa, jednak nie wskazali,
dlaczego w rozdziale tym scharakteryzowali bezpieczeństwo ekonomiczne i jakie
znaczenie ma treść tego rozdziału do treści kolejnych rozdziałów. Dodatkowo wątpliwości budzi spójność treści tego rozdziału. Po pierwsze rodzi się pytanie, dlaczego
Autorzy ograniczyli zakres przedmiotowy rozdziału poprzez odwołanie się do rzeczywistości ponowoczesnej. Jest to zastanawiające, gdyż na s. 17, wskazując na cechy
społeczeństwa ponowoczesnego Autorzy jednocześnie wskazują także, że „tymczasem ów chaos i zagrożenia (właściwe dla społeczeństwa ponowoczesnego – przyp.
autora) nie są zauważalne przez wszystkie grupy społeczne, których część, zgodnie
ze starymi wzorcami społeczeństwa konsumpcyjnego, powiela bezmyślne i beztrosko
im narzucane wzorce konsumpcji, nastawiona jest na konsumpcję niezależnie od
zagrożeń…”. Zatem dokonując w tytule rozdziału zawężenia przedmiotowego treści,
de facto w jego treści tego zawężenia nie dokonali, w praktyce ponowoczesności
się nie odwołali. Gdyż już w podrozdziale 1.2 pt. Ekonomizacja bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo jako dobro publiczne odnieśli się do dwóch pojęć: ekonomizacji
bezpieczeństwa i bezpieczeństwa jako dobro publiczne ekonomizacji. Bez wnikania
w głębszą analizę pojęć przedstawionych w tym podrozdziale można mieć wątpliwość,
co do relacji pomiędzy pojęciem ekonomizacji bezpieczeństwa a bezpieczeństwem
ekonomicznym. Bo o ile w dużym uproszczeniu, ekonomizacja bezpieczeństwa to
zjawisko (jak określają sami Autorzy – s. 10) „…ewolucji od geopolityki w stronę
geoekonomii…”, odnoszące się do sfery makro, to szereg zagrożeń bezpieczeństwa
ekonomicznego, istotnych dla społeczeństwa danego państwa, odwołuje się do zjawisk
o charakterze mikro. Jeśli zatem w tytule pracy mamy odwołanie do bezpieczeństwa
w wymiarze krajowym, to odniesienie się do zagrożeń mikro byłoby jak najbardziej
uzasadnione. Oczywiście rozważania dotyczące wpływu systemów gospodarczych
na bezpieczeństwo ekonomiczne są interesujące, ale brak odniesienia do sytuacji
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naszego kraju umniejszają wartość poznawczą tej części monografii. A szkoda - gdyby wywody dotyczące państwa neoliberalnego i interwencjonistycznego przenieść
na grunt obecnie funkcjonującego systemu gospodarczego w Polsce, opartego na
silnej ingerencji państwa w gospodarkę, wnioski mogłyby być interesujące. Dotyczy
to także rozważań dotyczących bezpieczeństwa jako dobra publicznego. Odnoszą
się one również do zjawisk o charakterze globalnym, szczególnie geoekonomii. I tu
również brakuje odniesienia do sytuacji w naszym kraju i tym samym odpowiedzi
na pytanie: Jaką rolę w zaspokajaniu potrzeb społecznych, w tym także z zakresu
bezpieczeństwa ekonomicznego, odgrywa obecnie państwo? Czy jest to rola bezpośredniego dostarczyciela dóbr i usług czy regulatora systemu dostarczania dóbr i usług
publicznych przez podmioty niepubliczne? W tym przypadku wnioski mogłyby być
interesujące, ale ich również w tym podrozdziale zabrakło. W podrozdziale 1.3 pt.
Zagrożenia społeczne w ponowoczesnej rzeczywistości Autorzy odnieśli się do zagrożeń społecznych, a nie jak wskazywałby tytuł rozdziału do zagrożeń ekonomicznych.
Oczywiście wśród zagrożeń społecznych wyodrębnione zostały ekonomiczne (bezwzględne ubóstwo, brak odpowiedniego zabezpieczenia materialnego w przypadku
określonych zdarzeń losowych – s. 20), ale tylko ich wymienienie wśród wielu innych
zagrożeń budzić może niedosyt. Oczywiście wśród innych wymienionych zagrożeń
można wskazać takie, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa ekonomicznego (np.
bezrobocie, szerzej polityka zatrudnienia). Ale również w tym przypadku wskazanie,
wśród zagrożeń bezpieczeństwa, bezrobocia, przy statystycznym poziomie bezrobocia w Polsce na poziomie ok. 5%, czyli bezrobocia z wyboru (inaczej z wyboru),
bez głębszej analizy tego zjawiska, w odniesieniu do obecnej sytuacji rynku pracy
i bez analizy wskaźników bezrobocia, jest mało przydatne, zwłaszcza, jeśli rodzaje
zagrożeń dokonano w oparciu o literaturę opublikowaną w roku 1991 i 1999. Dodać
także należy, że tak skonstruowana treść tego podrozdziału odwołuje do zagrożeń
społecznych, bez wskazania czy dotyczą społeczeństwa ponowoczesnego, czy konsumpcyjnego. Dlatego też odwoływanie się w tytule do ponowoczesnej rzeczywistości
pociąga za sobą niespójność pomiędzy tytułem podrozdziału, a jego treścią. Znajduje
to potwierdzenie w podrozdziale 1.4. pt. Podsumowanie, w którym wskazali wprost,
że: „…w rozdziale zaprezentowano problem bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach postępujących procesów globalizacji”, bez odwołania do ponowoczesnej
rzeczywistości. Podsumowując, rozdział, który mógłby być interesujący – zawierający,
odpowiedzi na wiele pytań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego
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w naszym kraju - ze względu na wskazane wyżej uchybienia, nie może być uznany
za interesujący, a szkoda.
Rozdział drugi pt. Formacje rządowe i samorządowe i ich rola w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego zawiera opis formacji odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakładając spójność całej monografii, jej poszczególnych rozdziałów, można by oczekiwać, że w rozdziale drugim, który zawiera
rozważania o charakterze instytucjonalnym, znajdą się treści dotyczące podmiotów
publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekonomiczne. Tak się jednak nie
stało. Autorzy omówili strukturę formacji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tym samym odnieśli się do konkretnego rodzaju
bezpieczeństwa. Jednak przedstawiony opis budzi pewne wątpliwości. Po pierwsze
Autorzy posłużyli się pojęciem formacji rządowych i samorządowych. Autorzy nie
zdefiniowali pojęcia formacji, dlatego też trudno ocenić, dlaczego akurat te, a nie inne
podmioty zaliczyli do tej kategorii. Wśród tych formacji wyodrębnili: policję, Agencję
Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Służbę Więzienna,
Straż Ochrony Kolei, straże gminne. Nawet jeśli przyjąć, że charakter wykonywanych
zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowić mógł kryterium
wyodrębnienia, to brakuje wśród nich co najmniej kilku ważnych formacji. Przede
wszystkim brakuje Państwowej Straży Pożarnej (PSP), która odgrywa zasadniczą
rolę w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
posiada szczegółowe zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), ratownictwa technicznego, ekologicznego
i chemicznego. To wyłączenie jest tym bardziej mało zrozumiałe, jeśli zapoznamy
się z treścią rozdziału trzeciego, w którym opisane są zadania PSP w zakresie zarządzania kryzysowego czy wspomnianego KSRG. Mamy Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego a nie ma Centralnego Biura Antykorupcyjnego, nie ma Krajowej
Administracji Skarbowej, nie ma służb i inspekcji np. Inspekcji Ochrony Środowiska,
inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Weterynaryjnej, Służby
Ochrony Zabytków, Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Łowieckiej. Być
może lepszym rozwiązaniem byłoby omówienie organów administracji publicznej,
rządowej i samorządowej oraz organów administracji zespolonej i niezespolonej
i podległych im formacji i wówczas ilość pominiętych podmiotów odpowiedzialnych
za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego byłaby chociaż mniejsza.
198

Jacek Cheda

Takie rozwiązanie byłoby tym bardziej uzasadnione, gdyż w rozdziale czwartym (s.
130-132) organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, chociaż częściowo,
ale zostały wymienione.
Także w rozdziale trzecim pt. Zarządzanie kryzysowe – wybrane zagadnienia,
mowa jest zarówno o organach, jak i instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie
kryzysowe oraz za KSRG i Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego akurat to
zagadnienie stanowi przedmiot rozważań w tym rozdziale, trudno powiedzieć. Nie
nawiązuje ono treścią ani do pierwszych dwóch rozdziałów ani do czwartego, o czym
będzie mowa w dalszej części recenzji. Co do treści tego rozdziału warto zauważyć,
że opis systemu zarządzania kryzysowego w naszym kraju jest czytelny. Wątpliwość
budzi jedynie włączenie do struktury zarzadzania kryzysowego KSRG i PRM (podrozdział 3.4). Co ciekawe opisując KSRG (podpunkt 3.4.1, s. 81) Autorzy uznali ten
system za „…integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego...”. Zatem
posłużyli się kolejnym pojęciem bez podania jego definicji i realizacji innych stosowanych pojęć takich jak bezpieczeństwo i porządek publiczny czy bezpieczeństwo
w wymiarze krajowym. Zwrócić uwagę należy także na jeszcze jedną wątpliwość.
KSRG i PRM nie są elementami systemu zarządzania kryzysowego. Ich charakter
i zasady funkcjonowania różnią się. Dlatego też umieszczanie rozważań na temat
KSRG w podrozdziale dotyczącym struktury zarządzania kryzysowego, bez wskazania
relacji pomiędzy tymi systemami, może dawać mylne wyobrażenie o ich zależności.
Rozdział czwarty pt. Prywatyzacja bezpieczeństwa – udział podmiotów prywatnych
w zapewnieniu bezpieczeństwa w wymiarze krajowym to kontynuacja rozważań z rozdziału drugiego, z tą różnica, że dotyczy podmiotów prywatnych. W tym rozdziale
Autorzy powracają do pojęcia bezpieczeństwa w wymiarze krajowym. Dlatego też
trudno jest wskazać na klucz doboru zagadnień stanowiących treść tego rozdziału.
W zdecydowanej części poświęcony on jest funkcjonowaniu podmiotów prywatno
-prawnych w sektorze prywatnym (podrozdziały od 4.2 do 4.9). Jest to spójna całość
faktycznie poświęcona prywatyzacji zadań ochronnych. Przy czym podrozdział 4.10
dotyczy obszaru współdziałania prywatnego sektora ochrony z policją, PSP, obroną
cywilną i strażami gminnymi, a tym samym odnosi się nie do prywatyzacji zadań
publicznych a co najwyżej do prywatyzacji wykonywania zadań publicznych, a nie
są to pojęcia tożsame. Tytuł podrozdziału 4.11 sformułowany jest w postaci pytania:
Czy prywatny sektor ochrony ma w świetle przepisów miejsce w systemie organów
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego? Analizując tę część opracowania,

Podnoszenie standardów w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie…

rodzi się jedno zasadnicze pytanie, które brzmi: czy podmiot prywatny może posiadać przymiot organu administracji publicznej, w tym przypadku organu ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego? Odwołując się do istoty pojęcia organu
administracji publicznej, odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż można wskazać
nieliczne podmioty, które posiadają uprawnienia władcze do wydawania decyzji
administracyjnych w obszarze przysługujących im kompetencji. Jednak próbując
odpowiedzieć na to pytanie, Autorzy podają przykłady podmiotów, które za organy
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego uznane być nie mogą, bo nie posiadają cech organu administracji publicznej. W wywodzie (s. 131–133) wskazują na
cechy podmiotu prywatnego, których spełnienie warunkuje ich zaliczenie do organów
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na podstawie zaproponowanego
przez Autorów kryteriów: „…źródła pochodzenia środków, na podstawie których
dany podmiot wykonuje swoją działalność (nawet nie zadania), oraz ustawowe
cele i zadania podmiotu w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego…” (s. 132) do organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego zaliczyli
„…specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne…” nie wskazując, o które konkretne
podmioty chodzi. Pomijając fakt czy wskazane powyżej kryteria dają podstawę do
wyodrębnienia organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród
podmiotów prywatnych sektora ochrony, zdaniem recenzenta nie, to Autorzy na
s. 133 wskazali, że „…brak jest ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego przewidzianych dla prywatnego sektora ochrony”. Zatem
brak jest podstaw do wyodrębnienia jakichkolwiek podmiotów, które mogłyby być
zaliczone do tych organów i tym samym trudno doszukać się spójności argumentacji
w powyższym wywodzie. Częściowo odpowiedź na pytanie czym są specjalistyczne
uzbrojone formacje ochronne można znaleźć w podrozdziałach: 4.12 – p.t. Rola
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w zapewnieniu bezpieczeństwa
i porządku publicznego i 4.13. p.t. Udział prywatnego sektora ochrony w utrzymaniu
bezpieczeństwa i porządku publicznego – „prywatyzacja bezpieczeństwa”. Autorzy
wskazują na specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, w odniesieniu do ochrony
jednostek objętych obowiązkową ochroną. W ramach tych działań przysługują im
uprawnienia funkcjonariuszy publicznych, ale to w dalszym ciągu nie daje podstaw
do uznania ich za organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, co Autorzy
usilnie podkreślają (s. 135). Ale na tej samej stronie, opisując te podmioty, posługują
się pojęciem formacji. Ta niekonsekwencja może sugerować, że pojęcia formacji
200

Jacek Cheda

i organu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego są tożsame, i że można je
stosować zamiennie, co na gruncie nauki administracji i teorii prawa administracyjnego jest poglądem nieuprawnionym.
Czas na ocenę strony technicznej pracy. Niewątpliwie w monografii brakuje rzetelnej redakcji naukowej i językowej. Pod względem technicznym można odnieść
wrażenie, że książka składa się z czterech części, które nie tylko nie stanowią merytorycznie spójnej całości, ale również nie są spójne pod kątem sporządzania przypisów. W przypadku przypisów zauważalny jest jeszcze jeden błąd. W większości
ponownych cytowań poszczególnych pozycji literatury, autorzy stosują skrót (op. cit.)
Jednak w niektórych przypisach stosowany jest inny skrót (…). Także w większości
cytowanych pozycji literatury podawane są nazwy wydawnictw, ale w części spośród
nich brakuje tych nazw (np. przypis nr 164).
Niekonsekwentnie także cytowane są rozporządzenia wykonawcze do ustaw. W niektórych przypisach podawane są pełne tytuły rozporządzeń wraz z sygnaturami (np.
przypisy nr 304 i 310), w innych tylko sygnatury (np. 203 i 208). Analogicznie w przypadku cytowanych ustaw. Przypisy cytowanych ustaw zasadniczo obejmują tytuł
i sygnaturę, w części jednak brakuje tytułów, podane są tylko sygnatury (np. przypisy
nr 223 i 224). W odniesieniu do większości cytowanych w przypisach dołączone
zostały daty wydania dziennika ustaw. Jednak i w tym przypadku brakuje konsekwencji, gdyż wskazać można przypisy, w których nie ma podanej daty publikacji
(np. przypis nr 183), w niektórych brakuje wskazania tekstu jednolitego, pomimo
faktu, że akty te teksty jednolite posiadają (np. przypis nr 306). Powyższe błędy powinny być wyeliminowane rzetelną korektą i redakcją całego tekstu. W odniesieniu
do aktów prawnych, Autorzy, przy każdym kolejnym cytowaniu konkretnego aktu
prawnego stosują pełny tytuł i sygnaturę (za wyjątkiem tych błędnych, o których była
mowa wyżej), nie posługują się ich skrótami. To dość czytelne uchybienie. Monografia
zaopatrzona została w bibliografię, w obrębie której nalazły się akty prawne. Biorąc
pod uwagę prawniczy charakter pracy, lepszym rozwiązaniem byłoby sporządzenie
odrębnego wykazu aktów prawnych.
Podsumowując, należy stwierdzić, że recenzowana książka stanowi niewątpliwie
ciekawy przykład opracowania w dziedzinie bezpieczeństwa. Czy posiada cechy monografii? Można mieć w tym zakresie wątpliwości. Składa się wprawdzie tylko z czterech rozdziałów, ale trudno jest wskazać cel badawczy, który przyświecał Autorom.
W znacznym stopniu wynika to z braku zdefiniowania pojęć, ich wzajemnych relacji,
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które stanowiły podstawę do określenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego
rozdziałów monografii tj. bezpieczeństwo w wymiarze krajowym, bezpieczeństwo
i porządek publiczny, bezpieczeństwo ekonomiczne, organ i formacja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Trudno tym samym wskazać na spójność tytułu książki z treścią rozdziałów, spójność tematyczną poszczególnych rozdziałów
i ich logiczną konsekwencję. Wprawdzie w tytule Autorzy wskazali, że są to obszary
wybrane, ale nie wyjaśnili na czym ten wybór polega. Ale pamiętać należy, że układ
książki, jej poszczególnych rozdziałów to autonomiczna decyzja Autorów. Szkoda
jednak, że w tym przypadku przyczyn takiego wyodrębnienia Autorzy nie podali,
co ułatwiłoby lekturę. Szkoda, bo jeśli, jak już była mowa, Autorzy kierują książkę
do studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem, to jej treść powinna być
zrozumiała i czytelna, w pełni wyczerpująca omawiane zagadnienie, a tych cech recenzowanej książce brakuje. Być może bardziej rzetelna redakcja naukowa i językowa
te uchybienia usunęłaby i dała podstawę do rekomendacji tej pozycji studentom.
W tej formie, z taką treścią, książka powinna być ona kierowana ewentualnie do studentów wyższych lat studiów, którzy posiadają w stopniu dobrym wiedzę w zakresie
podstawowych pojęć z zakresu bezpieczeństwa, rodzajów bezpieczeństwa i struktury
podmiotów odpowiedzialnych za jego zapewnienie. Bo niewątpliwym walorem tej
pozycji jest odwołanie do roli podmiotów prywatnych w zapewnieniu bezpieczeństwa
i nawet w tej formie warto ją przeczytać, do czego zachęcam.

Recenzja książki: Stefan Kałuski, Blizny historii.
Geografia granic politycznych współczesnego świata,
Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2017, ss. 302
Piotr Solarz
Monografia pt. Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata,
autorstwa Stefana Kałuskiego to ważny wkład dla problematyki geografii, w tym
geografii politycznej. Opracowanie stanowi skromną próbę ukazania geograficznych
aspektów przebiegu i funkcjonowania granic (państw) politycznych współczesnego
świata. Przedstawienie tak obszernego zagadnienia w ograniczonej możliwościami
edytorskimi książce wymagało, subiektywnej selekcji przekazywanych informacji
i ich interpretacji. Kontrowersyjny jest wybór omawianych zagadnień. Wynika to
z różnie określanego zakresu znaczeniowego pojęcia „geografia”. Autor nie podaje
„jednej słusznej” definicji geografii. Poprzestając na definicji encyklopedycznej, którą
uzupełnia szeregiem uwag i zastrzeżeń, wskazuje czytelnikowi szereg opracowań
na temat przedmiotu i zadań tej nauki prezentujących jakże rozbieżne stanowiska
i oceny. Geografię granic politycznych zdefiniowano jako dział badań zmierzających
do wyjaśnienia relacji pomiędzy przebiegiem, cechami i funkcjami granic państw
a środowiskiem przyrodniczym i różnymi formami działalności człowieka na rubieżach państw. W książce starano się uściślić zakres znaczeniowy niektórych terminów,
zwłaszcza w przypadku, gdy ich znaczenie może budzić wątpliwości. Nie jest to próba
narzucenia czytelnikowi poglądów autora, lecz informacja, że w niniejszym opracowaniu dany termin używany jest w takim właśnie znaczeniu.
Struktura książki to siedem rozdziałów poprzedzonych wstępem. Pierwsze trzy
to zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Przedstawiono tu granice polityczne
jako przedmiot badań geograficznych, uwzględniając szeroką, zróżnicowaną ich
problematyką. Pominięto opracowania z zakresu politologii, historii, socjologii czy
kulturoznawstwa, dotyczące granic i pograniczy państw. W kolejnym rozdziale dokonano prezentacji i oceny geograficznych aspektów delimitacji i demarkacji granic
politycznych. Wskazano na rolę środowiska przyrodniczego w przypadku granic
prowadzonych wzdłuż rzek, działów wodnych, grzbietów górskich itp. Tę część opracowania kończy rozdział poświęcony typologii i bonitacji granic państw. Poruszono tu między innymi kontrowersyjny problem wydzielania granic „naturalnych”
203

Recenzja

i „sztucznych”. Czwarty rozdział pracy zatytułowany został „Dualizm funkcji granic
politycznych”. Jego brzmienie uzasadnia fakt, że ocenę funkcji granic politycznych
ograniczono do roli granic państw jako barier przestrzennych oraz państwowej funkcji kształtowania się więzi transgranicznych. Spośród licznych, wydzielanych barier
przestrzennych, które mogą pełnić granic państw wydzielono i omówiono i omówiono bariery strategiczne, psychologiczne, przyrodnicze, infrastrukturalne, językowe,
sanitarne, ekonomiczne, ideologiczne, migracji i kompleksowe. W proponowanym
wydzieleniu dziesięciu barier przestrzennych zwraca uwagę brak wyróżnienia często
omawianej w literaturze bariery prawnej. Wynika to z sytuacji, że wszystkie funkcje
granicy regulują przepisy prawa. Określają one warunki przekraczania granicy, przewozu towarów, ale też zasady np. wykorzystania wód rzek granicznych, współpracy
w dziedzinie ochrony przyrody na pograniczach państw, zasady gospodarki leśnej
itp. Uzasadnieniu wyboru poszczególnych wymienionych już barier granicznych
przedstawiono w prezentujących je rozdziałach. Jako funkcję przeciwstawną roli
granicznych barier przestrzennych ukazano przyczyny i przebieg tworzenia się transgranicznych więzi regionalnych – prowadzących do powstania sformalizowanych
jednostek terytorialnych np. euroregionów.
Wyeksponowano tu procesy kształtowania się więzi transgranicznych uwarunkowanych czynnikami przyrodniczymi jak np. współpraca w dziedzinie gospodarki
wodnej w dorzeczach rzek granicznych, tworzenie transgranicznych parków narodowych, powstanie transgranicznych regionów turystycznych. Zwrócono też uwagę na
coraz bardziej powszechną współpracę transgraniczną w rejonie zbiegu trzech granic
państw – tzw. trój stykach – więcej przykładów ukazano w części regionalnej opracowania. Istotną cechą związaną z prezentowanymi już funkcjami granic państw jest ich
przepuszczalność i przenikliwość. Wyraźnie rozgraniczono te właśnie pojęcia, często
używane w literaturze zamiennie jako synonimy. Jako przepuszczalność rozumiane
jest zjawisko legalnego, akceptowanego przez sąsiadujące państwa przekraczania
granicy przez osoby upoważnione w odpowiednim miejscu (przejścia graniczne)
i czasie. Dotyczy to także legalnych przepływów kapitału i przewozu towarów przez
granice. Przenikalność granic to nielegalne przekraczanie granicy, przemyt towarów,
ale też przenikanie chorób ludzi i zwierząt.
Regionalna część opracowania to ukazanie przestrzennego zróżnicowania cech
i funkcji granic politycznych w sześciu jednostkach terytorialnych, częściowo tylko
pokrywających się z kontynentami. Ponieważ praca przeznaczona jest dla czytelnika
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polskiego, wyeksponowano problematykę granic Polski i innych państw jednoczącej
się Europy. Jeden z podrozdziałów tej części pracy poświęcony jest morskim i oceanicznym wyspom podzielonych granicami politycznymi. Wskazano też problem
kontynentu, na którym …nie ma granic państwa - to jest Antarktydy. Ukazano międzynarodowe ustalenia oraz starania poszczególnych państw o uzyskanie tam części
terytorium. Kolejny rozdział poświęcony jest granicom morskim – to próba ukazani
geograficznych aspektów delimitacji i funkcjonowania tych coraz pilniej strzeżonych
granic.
Pracę kończy sprecyzowanie wniosków i prezentacja refleksji autora. Rozróżnianie
tych pojęć uzasadnia specyfika przedmiotu opracowania. Istotna jest tu nieprzewidywalność zmian politycznych, wynikających głównie z dwóch przeciwstawnych zjawisk
współczesnego świata, to jest procesów globalizacji i integracji, i przeciwstawnych im
dążeń separatystycznych w obrębie wielu państw czy nawet ich rozpadu.
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