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Od redakcji
Alina M. Basak
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny, czwarty numer Karpackiego Przeglądu Naukowego. Nawiązuje on do poprzednich edycji pisma zarówno w swej strukturze,
jak i tematyce, która obejmuje ważne kwestie historyczne, polityczne i społeczne,
widziane w perspektywie zachodzących przemian.
Wstępną częścią prezentowanego pisma jest Pro memoria poświęcone zmarłemu w Crikvenica (Chorwacja) profesorowi doktorowi habilitowanemu Jurajowi
Plenković, wybitnemu naukowcowi i wieloletniemu profesorowi Uniwersytetu
w Rijece, który przez kilka lat pracował także w Uniwersytecie Rzeszowskim. Profesor Plenković był wielkim przyjacielem Polski, prawdziwym humanistą, pedagogiem, wychowawcą i wykładowcą. W sposób szczególny interesował się rozwojem
technologii kształcenia dla potrzeb nowego społeczeństwa opartego na wiedzy.
Część pierwszą pisma stanowią rozprawy naukowe. Waldemar Basak w artykule
zatytułowanym Stereotyp policjanta w opiniach społeczeństwa charakteryzuje stereotypy w postrzeganiu wizerunku policjanta oraz rolę środków masowego przekazu
w budowaniu obrazu policji poprzez dobór wydarzeń, o których informują. Następnie Katarzyna Głód w artykule Policja jako podstawowa formacja funkcjonująca w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przestawia problematykę Policji
jako podstawowej formacji funkcjonującej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku w ruchu drogowym. Kwestii bezpieczeństwa dotyczy również artykuł
Radosława Kamińskiego pt.: Konwencje i protokoły ONZ jako element zapobiegania
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i zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Autor przedstawia pełny prawnomiędzynarodowy dorobek ONZ w tym zakresie oraz wybrane, ale kluczowe dla walki
z terroryzmem rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Z kolei Agnieszka Pacuła, w artykule Zasada solidarności jako element kształtowania europejskiej polityki, wskazuje, iż zasada solidarności w warunkach Unii
Europejskiej zakłada, że wartości na jakich opiera się Unia stanowią dobro nadrzędne nad partykularnymi interesami poszczególnych państw. Waldemar Janosiewicz
przedstawia artykuł Polskie Państwo Podziemne w latach okupacji, przypominając
o olbrzymiej roli, jaką odegrała w okresie okupacji Armia Krajowa. Piotr Pacuła
w artykule Przewrót majowy 1926 roku i jego charakter prezentuje obraz zdarzeń
okresu rządów Józefa Piłsudskiego i przedstawia jego wpływ na kształtowanie się
sytuacji politycznej lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Kolejny artykuł zatytułowany Podpora neziskového sektora prostredníctvom podielovej dane na Slovensku
prezentuje Jaroslava Kmecová. Autorka opisuje finansowanie organizacji non-profit, oparte na planowaniu strategicznym i operacyjnym. Artykuł skupia się na
podstawach, możliwościach i sposobach korzystania z udostępnionego podatku
w sektorze non-profit. Mariola Świderska w artykule Czas wolny dziecka – wybrane
aspekty, przedstawia czas wolny jako składnik życia codziennego i nośnik wartości
kulturowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
W drugiej części pisma zamieszczono trzy recenzje publikacji. Roman Pelczar
przedstawia recenzję wydawniczą książki Katarzyny Basak: Początki chrześcijaństwa
w Japonii, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2012. Alina Maria Basak prezentuje
recenzję książki Kim S. Cameron i Roberta E. Quinn: Kultura organizacyjna –
diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2006. Z kolei, Beata Świętojańska jest autorką recenzji pracy Roberta Kuśnierza:
Ukraina w latach kolektywizacji i wielkiego głodu (1929 - 1933), Wydawnictwo
Naukowe Grado, Toruń 2008.
Prezentowane rozprawy naukowe i recenzje dotyczą tematów naukowo ważnych,
ale istotnych również ze społecznego punktu widzenia. Wyrażamy więc nadzieję,
że przestawiona publikacja nie tylko zachęci Czytelników do zapoznania się z poruszaną w niej problematyką, ale pobudzi także do refleksji i dyskusji naukowej.

PRO MEMORIA
Piotr Pacuła
W dniu 16 lutego 2011 roku w Crikvenica (Chorwacja) zmarł nagle profesor
doktor habilitowany Juraj Plenković, wybitny naukowiec i wieloletni profesor Uniwersytetu w Rijece, który przez kilka lat (2000-2004) pracował także
w Uniwersytecie Rzeszowskim. Był wielkim przyjacielem Polski, prawdziwym
humanistą, pedagogiem, wychowawcą i wykładowcą, zaangażowanym w prace
Rady Programowej Karpackiego Przeglądu Naukowego. W sposób szczególny
interesował się rozwojem technologii kształcenia dla potrzeb nowego społeczeństwa opartego na wiedzy. Z zakresu tej problematyki kilkakrotnie prezentował
swoje opracowania na organizowanych przez Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Rzeszowskiego międzynarodowych
konferencjach naukowych: Technika-lnformatyka-Edukacja w latach 2003-2010.
Był inicjatorem, założycielem i przewodniczącym Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji naukowej Społeczeństwo i Technika, która odbyła się już
osiemnastokrotnie w różnych uniwersytetach w Chorwacji. Juraj Plenktwić urodził
się 18 sierpnia 1934 w Svirće na wyspie Hvar (Dalmacja). Ukończył studia na Uni
wersytecie w Zagrzebiu na Wydziale Lekarskim w 1962 roku, uzyskując stopień
magistra w dziedzinie zdrowia publicznego.
W latach 1971-1973 odbył specjalistyczny staż naukowy z profilaktyki społecznej
na Oddziale Odwykowym w Państwowym Sanatorium w Warszawie, a następnie
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na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii i Pedagogiki w roku
1974 obronił doktorat z zakresu profilaktyki społecznej. Z kolei na Uniwersytecie
Gdańskim na Wydziale Ekonomii Produkcji w roku 1988 uzyskał stopień doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych. W roku 1988 odbył staż naukowy w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w następnym roku staż na
Uniwersytecie Inżynieryjno-Pedagogicznym w Charkowie.
Przez wiele lat Profesor Juraj Plenković był członkiem różnych gremiów i organizacji naukowych, w tym: Międzynarodowej Akademii Informatyzacji Ukraińskiej
Akademii Technologicznej, Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych, Akademii
Kosmonautyki imienia F. E. Ciołkowskiego oraz Międzynarodowej Akademii
„problemów czynnika ludzkiego”. Był stałym visitingprofessor na uniwersytetach
w Polsce, Rosji, Ukrainie, Litwie, Słowacji i Słowenii. Pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, Uniwersytecie Rzeszowskim oraz PWSZ im.
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Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Kierował projektami badawczymi realizowanymi w Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego i na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Był założycielem - i od 1995 r. pełnił
funkcję prezesa - Towarzystwa Chorwacja - Japonia, aktywnie pracował w klubie
„Radio Crik- venica”. Ponadto był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Chorwacji
w Rijece.
Na Jego dorobek naukowy składa się 15 książek, w tym 3 podręczniki akademickie.
Był również współautorem 10 książek. Opublikował 59 artykułów w czasopismach
naukowych, 68 prac zbiorowych oraz ok. 300 artykułów popularnonaukowych.
Kierował 15 projektami naukowo-badawczymi i opracował ich wyniki. Nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazała się w 2004 roku Jego książka
pt. Ekologia humanistyczna wobec globalizacji zawierająca, jak pisał w Przedmowie,
relacje człowieka z universum przyrodniczym oraz społecznym.
Za swoje osiągnięcia naukowe Profesor Juraj Plenković otrzymał wiele krajowych
i międzynarodowych nagród i wyróżnień, do których należą m.in. doroczna nagroda im. „Ivana Filipovića” chorwackiego Ministerstwa Nauki i Techniki w dziedzinie
szkolnictwa wyższego w uznaniu zasług za promowanie na arenie zagranicznej
chorwackiej nauki i edukacji w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. Ponadto
otrzymywał doroczne nagrody: Stowarzyszenia Chorwackiej Kultury Technicznej Krajowej Rady Techniki Jugosławii, Centrum Studiów Podyplomowych Uniwersytetu w Zagrzebiu, Croatian Communication Association, Regionu Gospić,
Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Uniwersytetu w Rijece, Międzynarodowej
Akademii Nauk Psychologicznych i wiele innych.
Profesor Juraj Plenković szczególnie lubił Zadar i był związany z tym miastem
w sposób szczególny. Był jednym z pierwszych kierowników studiów podyplomo
wych dziennikarstwa na Uniwersytecie w Zadarze, w ostatnich latach przygotowywał kolejną edycję konferencji Society and Technology.
Profesor Juraj Plenković pozostanie w naszej pamięci jako polski i chorwacki naukowiec, polityk, poeta i artysta z doskonałą znajomością słowiańskiej kultury,
i wielki przyjaciel Polski. W Chorwacji uznany był za prawdziwego wizjonera,
humanistę, pedagoga, wychowawcę, który próbował pogodzić rozwój technologii z rozwojem nowoczesnej edukacji niezbędnej dla społeczeństwa opartego na
wiedzy.

ROZPRAWY NAUKOWE

Stereotyp policjanta w opiniach społeczeństwa
Waldemar Basak
Po powołaniu przez Sejm w dniu 24 sierpnia 1989 roku na stanowisko premiera
Tadeusza Mazowieckiego i stworzeniu pierwszego od ponad 40. lat niekomunistycznego rządu w Polsce wystąpił dylemat dotyczący skali zmian w obrębie służb
porządkowych. 6 kwietnia 1990 roku sejm przyjął tzw. Pakiet ustaw policyjnych.
Mocą jednej z nich została zniesiona Milicja Obywatelska, a jej miejsce zajęła Policja. W ustawie O Policji przywrócono podstawową zasadę działania jej przedwojennej poprzedniczki – apolityczność oraz filozofię postępowania, zakładającą
współpracę ze społeczeństwem. Pierwszym Komendantem Głównym Policji został
w dniu 10 maja 1990 roku płk Leszek Lamparski. W czerwcu 1990 roku powołano
nowych komendantów we wszystkich województwach1.
Wdrożony proces weryfikacji pracowników byłej Milicji spowodował, iż na początku lat 90. w szeregach Policji pojawiło się 50 tys. nowych funkcjonariuszy,
wymagających przynajmniej elementarnego przeszkolenia. Utworzono sieć szkolnictwa: Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Pile, Słupsku, Katowicach oraz terenowe ośrodki szkolenia.
Wzrost liczby starych i pojawienie się nowych form przestępczości wymusiło na
kierownictwie resortu utworzenie w Policji podobnych pionów, a czasami nowych,
odrębnych struktur, jakie funkcjonowały w Europie zachodniej; były to m.in.: oddział ds. narkomanii i innych patologii społecznych, oddział ds. przestępczości
aferowej, krajowy oddział Interpolu, CBŚ. W 1999 roku wraz z wprowadzeniem
reformy administracyjnej kraju Policja zaczęła funkcjonować w nowej strukturze
organizacyjnej2.
Komendzie Głównej Policji podlega obecnie 16 Komend Wojewódzkich, Komenda Stołeczna będąca komendą miejską, ale na prawach wojewódzkiej oraz 329
komend powiatowych. Policja przestała być w pełni samodzielną formacją, podległą
wyłącznie Komendzie Wojewódzkiej Policji, ale stała się częścią tzw. Wojewódzkiej

1. A. Misiuk, Historia Policji w Polsce, Warszawa 2008, s. 187-189.
2. A. Szymaniak, W. Ciepiela, Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy, Poznań 2008, s. 67.
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i Powiatowej Administracji Zespolonej. To usytuowanie sprawia, że samorządy
lokalne mogą stawiać Policji zadania w części dotyczącej pracy prewencyjnej. Z nadzoru wyłączono służby zwalczania przestępczości zorganizowanej i narkotykowej,
sprawy operacyjno-rozpoznawcze oraz dochodzeniowo-śledcze. Władze samorządowe oceniają pracę jednostek Policji na danym terenie. W ślad za zmianami
w ustawie zmieniła się też cała Policja - nastąpiła w niej wyraźna zmiana pokoleń.

Stereotypy w postrzeganiu wizerunku policjanta
Współczesną polską Policję powołano jako umundurowaną i uzbrojoną formację
służącą społeczeństwu. Przeznaczono ją do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz
do utrzymywania porządku publicznego. Praca policjanta jest przez wielu ludzi
uważana za zajęcie bardzo niebezpieczne i trudne. Jednocześnie wielu obywateli
odczuwa niechęć do Policji. Obraz i postawy wobec Policji mogą być uzależnione
od stereotypów. W Polsce panuje mocno zakorzeniony stereotyp milicjanta, który każe niektórym postrzegać dzisiejszą policję przez pryzmat jej poprzedniczki.
Milicja Obywatelska wbrew swej nazwie nigdy nie była postrzegana przez społeczeństwo jako siła porządkowa broniąca jego interesów. Traktowano ją generalnie
jako siłę antagonistyczną. Takie nastroje i oceny potęgowały się w okresach licznych
w dziejach PRL-u napięć społeczno-politycznych, kiedy to funkcjonariusze MO
byli używani do brutalnej pacyfikacji niezadowolenia społecznego; słabły natomiast
w latach stabilizacji, kiedy główną troska społeczeństwa była dbałość o własne
mienie, spokojny powrót do domu i inne podobne temu wartości, które mogła
zapewnić jedynie służba porządkowa3.
Na początku lat 90., zaraz po przekształceniu MO w Policję, zaczęto pracować nad
poprawą nadszarpniętego przez lata PRL wizerunku służb mundurowych. Głównym celem miało być zdobycie zaufania społecznego, odbudowanie prestiżu służby
i jej większa skuteczność. Zaczęto skracać dystans między Policją, a społeczeństwem, które przestało być przedmiotem kontroli, a stało się partnerem. Zmiany
wizerunku policji wprowadzano na każdym poziomie, wizualnym i niewizualnym.
Komendy, komisariaty i posterunki policji otworzyły się dla swych potencjalnych

3.	P. Majer, Lata PRL, [w:] P. Majer, A. Misiuk (red.), Policja a społeczeństwo. Wybrane problemy,
Szczytno 1997, s. 52.
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klientów (pomijając oczywiście sprawców przestępstw): zniknęły z okien kraty;
okienka, do których mówił interesant zamieniły się w recepcje; pojawiły się policyjne telefony zaufania oraz pierwsze badania opinii publicznej. To one pozwoliły
określić, które służby wywierają najwyraźniejszy wpływ na budowanie wizerunku
Policji. Są to służby: drogowa, prewencji (także patrole) oraz dzielnicowi.

Wizerunek policji w środkach masowego przekazu
Środki masowego przekazu mogą przez dobór wydarzeń, o których informują wywierać wpływ na powszechne opinie. Za medium o najszerszej sile oddziaływania
na widza uważana jest telewizja, towarzysząca przeciętnemu człowiekowi od kilku
do kilkunastu godzin dziennie. Wyobrażenie współczesnej rzeczywistości kształtuje
również ogrom informacji pobieranych z Internetu4.
Wpływ środków komunikowania na wizerunek i ocenę pracy Policji jest oczywisty. Przedmiot pracy służb policyjnych, a głównie walka z przestępczością, jest
stałym tematem zainteresowania środków masowego przekazu. Czytelnik, widz
lub słuchacz stacji radiowej z jednej strony poszukuje informacji, które utwierdziłyby go w przekonaniu, że jest bezpieczny, a z drugiej oczekuje programów
sensacyjnych5. Oczywiście przedstawione przez media detale, dotyczące szczególnie brutalnie popełnianych przestępstw, powodują naturalne obniżenie poziomu
bezpieczeństwa, co wiąże się z powstaniem subiektywnego wrażenia o braku skuteczności działania Policji. Jeszcze większy rezonans społeczny mają informacje
o niewłaściwym postępowaniu poszczególnych policjantów, popełnianych przez
nich przewinieniach służbowych, a tym bardziej przestępstwach czy też zjawisku
korupcji w środowisku policyjnym.
Popularność seriali telewizyjnych typu Oficer, W11. Wydział śledczy, Fala zbrodni
czy Kryminalni powoduje, że warto się zastanowić nad ich wpływem na wizerunek
Policji. Zdecydowana większość tych produkcji powstaje pod opieką merytoryczną
komend Policji: Oficer Komendy Głównej Policji, Kryminalni Komendy Stołecznej
Policji, W11. Wydział Śledczy to swoisty fenomen ze względu na fakt, że grają w nim

4.	Z. Bauer, Gatunki dziennikarskie, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat
mediów, Kraków 1996, s. 113.
5. I. Krzyna, T. Cichosz, A. Misiuk, Komunikacja społeczna w policji, Szczytno 2003, s. 88.
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policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Większość widzów zdaje
sobie sprawę z tego, że prezentowana w serialach rzeczywistość daleko różni się od
tej, w której żyjemy6 – nie ma więc obaw, że wszystko, co zobaczą, przyjmą bezkrytycznie, bezrefleksyjnie. Niezwykłe zainteresowanie produkcjami tego typu można
tłumaczyć faktem, że zaspokajają one w widzach potrzebę postrzegania Policji
jako organizacji skutecznej, a policjantów jako profesjonalistów, zupełnie różnych
od tych, których znają z nieudanych akcji szeroko komentowanych w mediach7.
Pojawia się także coś na kształt „lokalnego patriotyzmu” – po latach oglądania
seriali o pracy amerykańskich policjantów, wreszcie można poczuć się dumnym
z faktu, że także w Polsce ściganiem przestępców zajmują się prawdziwi zawodowcy.
Poza tym seriale policyjne spełniają funkcje edukacyjne – uchylają przed widzem
rąbka tajemnicy o pracy operacyjnej policji, obowiązujących w Policji procedurach
i hierarchii, pokazują nowoczesne techniki kryminalistyczne, a przede wszystkim
kładą nacisk na skuteczność działań organów ścigania i nieuchronność kary za
popełnione zbrodnie8.
Policja, podobnie jak każda instytucja, musi dbać o swój wizerunek i dlatego
istotnie są jej relacje z mediami. Tylko 20% społeczeństwa czerpie swe wyobrażenie o Policji na podstawie własnych doświadczeń. Opinię blisko 80% Polaków na
temat skuteczności i problemów Policji kształtują media. Policja, jako organizacja
finansowana z budżetu państwa, dysponuje bardzo ograniczonymi środkami na
promocję swej działalności. Często praca rzecznika prasowego jest jedyną formą
aktywności w tej dziedzinie. Stąd niezmiernie ważne jest to, kto i jak realizuje
politykę medialną danej jednostki9.

6.	Zob. K. Królikowska, Wizerunek policji w świadomości społecznej. Raport z badania, Warszawa
2005.
7. Por. P. Majer, A. Misiuk (red.), Policja a społeczeństwo…, s. 85-87.
8.	M. Piotrowski, O kontaktach policji ze środkami masowego przekazu, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1997, nr 1, s. 52-54.
9.	Por. K. Królikowska, Wizerunek policji w świadomości społecznej. Raport z badania, Warszawa
2005.
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Kobiety w Policji
Obowiązki wykonywane na co dzień przez policjantów, choć mają na celu realizację
tych samych ustawowych zadań dotyczących w głównej mierze zapewniania ładu
i porządku publicznego, zależą od rodzaju pełnionej służby oraz zajmowanego stanowiska. Obowiązki funkcjonariuszy dotyczą również czynności wspomagających
działalność Policji pod względem organizacyjnym, logistycznym oraz technicznym10. Do niedawna to właśnie policjantki najczęściej pełniły służbę w tzw. pionie
wspomagającym, a ich obowiązki wiązały się głównie z obsługa kadrową, finansami,
łącznością i informatyką, zaopatrzeniem, gospodarką materiałowo-techniczną
oraz ochroną informacji niejawnych. Jednak po roku 2003 rozpoczął się proces
zastępowania policjantów w pionie logistycznym pracownikami cywilnymi. Rola
kobiety - funkcjonariusza uległa wówczas zmianom. Policjantki zaczęły zasilać
piony służby kryminalnej oraz prewencyjnej.
Współczesne kobiety - funkcjonariusze to osoby, dla których aktywność zawodowa jest głównym obszarem samorealizacji i satysfakcji życiowej, inwestujące
energię, a nawet własny czas wolny w podnoszenie kwalifikacji zawodowych, choć
niejednokrotnie obowiązki służbowe ograniczają sferę ich życia prywatnego11.
Niemal 50% kobiet podnosi systematycznie swoje kwalifikacja na kursach i szkoleniach resortowych. Obecnie kobietę-funkcjonariusza można spotkać w niemal
wszystkich komórkach organizacyjnych poszczególnych jednostek Policji, zarówno
w ogniwach patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, w rewirach dzielnicowych,
jak i komórkach kryminalnych oraz dochodzeniowo-śledczych. Pełnią one również
służbę w wydziałach powołanych do walki z przestępczością gospodarczą, narkotykową i zorganizowaną a nawet w samodzielnych pododdziałach Policji, które
zajmują się m.in. zabezpieczaniem imprez masowych. W zakresie prewencji zadania
policjantek w głównej mierze dotyczą zadań związanych z problematyką nieletnich
i zapobieganiem negatywnym zjawiskom społecznym; w pionie kryminalnym zaś
zagadnień przestępczości gospodarczej i czynności dochodzeniowo-śledczych12.

10. P. Kacak, Policjantki, „Magazyn Kryminalny 997” 1997, nr 19-20, s. 15.
11. A. Dębska, Kobieta w mundurze, Toruń 2004, s. 45.
12. J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze 1999, s. 167.
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Rzeczywistość społeczna pokazuje, że kobiety coraz częściej wychodzą poza
przypisywane im wcześniej funkcje społeczne, w konsekwencji zaś podejmują
zawody postrzegane jako męskie. Współczesne policjantki to w większości osoby
z wyższym wykształceniem, ambitne i zaangażowane w wykonywane obowiązki,
świadome własnych wyborów, zdyscyplinowane i wbrew stereotypom dyspozycyjne. Są świadome swej funkcji pełnionej w służbie społeczeństwu, gotowe do podejmowania czynności bezpośrednio związanych z ograniczaniem przestępczości
i zapewnianiem bezpieczeństwa w skali kraju.

Rola dzielnicowego w postrzeganiu wizerunku policji
Dwie postawy charakteryzują relacje między dzielnicowym a społeczeństwem.
Pierwsza to ta, w której mieszkańcy danego terenu chcą znać swojego dzielnicowego bez względu na fakt, czy będą potrzebować jego pomocy czy nie; druga
natomiast to przekonanie, że uczciwy obywatel nie musi, a nawet nie powinien
szukać kontaktu z dzielnicowym.
Sprzeczne wydają się działania, które z jednej strony przydzielają dzielnicowym
coraz większe rejony obsługi, bez inwestycji w sprzęt, system motywacyjny i doszkalanie, a z drugiej oczekujące wyników, systematycznych sprawozdań z działalności oraz budowania pozytywnego wizerunku Policji wśród lokalnej społeczności.
Przez długi czas tradycyjne wysiłki Policji skoncentrowane były na zdobywaniu
informacji o sprawcach przestępstw i ich otoczeniu, tymczasem ideałem byłoby
równoczesne zbieranie informacji od uczciwych mieszkańców rejonu13. Teoretycznie dzielnicowy ma wiele okazji, aby nawiązywać kontakty z osobami, które
z racji pełnionych funkcji, działalności na rzecz lokalnej społeczności, czy wykonywanego zawodu mogą mieć wpływ na integrowanie mieszkańców. Praktyka
jednak wygląda inaczej. Działania dzielnicowych ograniczają się w większości
przypadków do rozpoznania lokalnych patologii i zagrożeń oraz interwencji na
wezwanie14. Taka sytuacja sprawia, że dzielnicowi nie są widoczni i nie cieszą się

13.	M. Przyłoga, Adaptacja społeczno-zawodowa a efekty pracy dzielnicowego, Słupsk 2001, s. 171173.
14.	G. Cioroch, Koncepcja poprawy bezpieczeństwa w dużych miastach, „Magazyn Policja” 2005,
nr 2, s. 20.
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szacunkiem społeczności. Aby zmienić ten stan rzeczy szczególny nacisk w pracy
dzielnicowych kładzie się na:
– zwracanie uwagi na sytuacje z pozoru drobne, nieistotne, ale pogarszające
jakość życia mieszkańców (np. reagowanie na wulgaryzmy na ulicy, zanieczyszczanie ulic, chodników, itp.),
– służenie ludziom pomocą w drobnych sprawach życia publicznego (choćby
pisanie pism do sądu),
– zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, np. poprzez zwracanie
uwagi przełożonych na konieczność natężenia służb patrolowych w rejonie,
który mieszkańcom wydaje się szczególnie niebezpieczny15.
Na wizerunek dzielnicowego wciąż wpływają skojarzenia z Milicją Obywatelską.
Nie może być inaczej, skoro większość lokalnej społeczności nigdy dzielnicowego nie widziała. Niewiele jest spotkań, prelekcji czy pogadanek organizowanych
przez dzielnicowych dla mieszkańców zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa
w swoim najbliższym otoczeniu. Bardzo daleko polskiemu dzielnicowemu do np.
jego francuskiego odpowiednika, który często łączy swoje obowiązki z funkcją
instruktora sportowego dzieci i młodzieży (to zajęcie jest wliczane do czasu służby), a jego wizerunek jest traktowany tak poważnie, że nie może na przykład brać
udziału w eksmisjach, bo on sam i jego mundur mają pozostać synonimem zaufania
i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców16.

Patrol i jego wpływ na budowanie obrazu policji
Od częstotliwości widywania patroli na ulicach miasta zależy poziom poczucia bezpieczeństwa Polaków, a w konsekwencji ich zaufania do Policji. Im częściej widzimy
patrole, tym czujemy się bezpieczniejsi, a zatem mamy większe zaufanie do działań
Policji. Nieprzypadkowo tak dużą wagę kładzie się na fakt, aby patrole (zwłaszcza
piesze) były jak najbardziej widoczne na ulicach miasta, a że jest ich coraz więcej

15.	S. Obliński, Medialna rola dzielnicowego w kształtowaniu wizerunku policji na przykładzie
Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, [w:] H. Januszek, S. Gembara (red.), Elementy
nowoczesnego zarządzania w policji, Poznań 2005, s. 201.
16.	M. Stefański, Edukacja- profilaktyka- terapia. Wymiary prewencji kryminalnej, Gdańsk 2009,
s. 82-84.
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– jest to odpowiedź na podstawowe oczekiwania społeczne, podobnie jak fakt
reorganizacji służb logistycznych wprowadzony przez gen. Marka Bieńkowskiego.
Patrole stanowią pewien problem, jeśli chodzi o ich rolę w budowaniu wizerunku policji. Z jednej strony sama ich obecność podnosi wartość Policji w oczach
społeczeństwa, z drugiej są tematem nieustających dyskusji i krytycznych uwag na
temat działań Policji. Rzadko widzi się patrole interweniujące w sposób, który zna
się z telewizyjnych seriali. Najczęstszy widok, to dwóch policjantów legitymujących
osoby pijące alkohol w miejscach publicznych, bądź po prostu obchodzących teren
swojego działania. Stąd częste przekonanie, że Policja zamiast zajmować się poważnymi przestępstwami, zajmuje się nikomu nie przeszkadzającymi drobiazgami17.
Policjanci patrolujący ulice stoją na „pierwszej linii” kontaktu z obywatelem nie
tylko w przypadku, gdy ten ostatni łamie prawo. Naturalnym zachowaniem jest, że
zagraniczny turysta widząc przechodzący patrol, właśnie policjanta zapyta o drogę.
W 90% nie otrzyma potrzebnej mu informacji. Poziom znajomości języków obcych
wśród policjantów jest bardzo niski, a w kursach językowych organizowanych przez
szkoły policji biorą udział policjanci, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu
ze społeczeństwem. Inną sprawą pozostaje dobór policjantów do patroli. Są to na
ogół ludzie młodzi, na początku swej drogi zawodowej. Jeszcze do niedawna nie
wysyłało się do służby patrolowej policjantów z wyższym wykształceniem. Nowy
sposób rekrutacji do Policji zmienił tę sytuację. Egzamin składa się z trzech etapów
– testu wiedzy, testu sprawnościowego oraz testu psychologicznego. Aby znaleźć
się na liście rankingowej kandydat do służby w Policji musi przejść wszystkie etapy
egzaminu.

Służby drogowe w tworzeniu dobrego wizerunku Policji
Służby drogowe są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych służb Policji18. Ich
obecność zdecydowanie wpływa na zmniejszenie ilości wypadków drogowych,
a konsekwentnie prowadzone akcje przeciwko nietrzeźwym kierowcom spotykają
się z dużym poparcie społecznym. Akcje Znicz, czy Bezpieczny weekend, dzięki me-

17. Tamże, s. 121-124.
18.	Por. K. Królikowska, Wizerunek policji w świadomości społecznej. Raport z badania, Warszawa
2005.
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dialnemu nagłośnieniu na stałe wpisały się w świadomość Polaków, podobnie jak
coroczne akcje wręczania cytryn kierowcom popełniającym drobne wykroczenia
drogowe oraz wręczanie kwiatów kobietom – kierowcom w Dniu Kobiet. Jednak
równie często, obok informacji o nowych akcjach prewencyjnych policjantów służb
drogowych, pojawiają się w mediach doniesienia o kolejnych policjantach tych
służb, którzy przyjmują łapówki w zamian za odstąpienie od ukarania mandatem.
Mimo jednoznacznego stanowiska kierownictwa Policji w tej kwestii, zjawisko nie
ustępuje. Co gorsze istnieje społeczne przyzwolenie na zachowania korupcyjne
tej służby19.
Wizerunek Policji zależy w głównej mierze od umiejętności interpersonalnych
policjantów, którzy mają najczęstszy kontakt ze społeczeństwem. Od ich zachowania, sposobu bycia, kultury osobistej, wyglądu, sposobu formułowania myśli,
będzie zależała jakość tego kontaktu i w konsekwencji sposób postrzegania Policji
przez obywateli. Dlatego należy położyć szczególny nacisk na sposób doboru do
służb, które mają największy wpływ na kreowanie wizerunku, a także na system
szkoleń z zakresu komunikacji i umiejętności autoprezentacji dla tych policjantów,
którzy już tę służbę pełnią.

Metodologiczne podstawy badań
Za główny problem badawczy przyjęto pytanie: Jaki stereotyp policjanta funkcjonuje w społeczeństwie? Wyodrębniono również problemy szczegółowe:
1. Jaki jest stosunek społeczeństwa do policji?
2. Czy istnieje zbieżność lub rozbieżność między pojmowaniem własnej społeczno-zawodowej roli policjanta, a świadomością stereotypu jaki funkcjonuje w polskim społeczeństwie?
3. Jakie są uwarunkowania stosunku społeczeństwa do Policji?
4. Jaka jest rola mediów w kreowaniu opinii o instytucji i funkcjonariuszach
Policji?
Za zmienną zależną przyjęto: postawy społeczeństwa wobec Policji, a zmiennymi niezależnymi określono społeczno-demograficzne czynniki środowiska: płeć,
wiek badanych, miejsce zamieszkania, przynależność do danej grupy społecznej.
19. Tamże.
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W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Jako technikę
badawczą wykorzystano ankietę. Badania prowadzone były w okresie od stycznia
do kwietnia 2010 roku. W badaniach udział wzięło 100 osób z terenu Grybowa.
Zakładając, że świadomość stereotypu będzie się różniła w zależności od wieku,
badania przeprowadzono na czterech zbiorach respondentów. Przeprowadzone
badania ankietowe objęły mieszkańców różnych grup wiekowych, o różnym wykształceniu i sytuacji zawodowej, co dodatkowo pozwoliło zbadać związek między
postawami wobec Policji, a cechami społeczno-demograficznymi. Wśród respondentów wyłonione zostały cztery grupy społeczne:
– Uczniowie (25 osób);
– Nauczyciele (25 osób);
– Policjanci(25 osób);
– Osoby należące do różnych grup społecznych (25 osób).
66% respondentów to kobiety, a 44% mężczyźni. Dane dotyczące wieku respondentów ukazują nam jaki procent badanych został zakwalifikowany do poszczególnych przedziałów wiekowych:
– do 20 roku życia objęto badaniem 17 kobiet i 9 mężczyzn;
– pomiędzy 20 a 30 rokiem życia: 18 kobiet, a mężczyzn 7;
– między 30 a 40 rokiem życia: 12 kobiet oraz 20 mężczyzn;
– w wieku między 40 a 50 lat: 7 kobiet i 4 mężczyzn;
– powyżej 50 lat: 2 kobiety i 3 mężczyźni.
Ostatnia zmienna, która cechuje dane środowisko odnosi się do miejsca zamieszkania badanych z podziałem na miasto i wieś: 33% to osoby zamieszkujące
w mieście, natomiast 67% przebadanych respondentów pochodzi ze wsi.

Świadomość stereotypu, a pojmowanie rzeczywistego
obrazu Policji w opinii respondentów
Teoretyczny wizerunek policjanta jako osoby mającej służyć społeczeństwu i obywatelowi oraz chronić te podmioty powinien owocować wyjątkowo przychylnym
nastawieniem do tej grupy zawodowej. Jednakże w świadomości społecznej wizerunek Policji nie jest najlepszy. Zdaniem samych funkcjonariuszy państwowych
służb porządkowych największym zagrożeniem dla ludzi i jednocześnie powodem
istnienia tej formacji jest ich naturalny wróg: przestępca. Ta swoista interpretacja
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ustawowych zadań Policji ma swoje praktyczne konsekwencje. Zmienia intencję ustawodawcy, który podkreślił elementy służby i ochrony, zapobieganie a nie
„walkę”. Już na tym etapie pojawia się poważny problem „wizerunkowy”. Znacznie
trudniej jest przekonać do osobnika będącego „stroną wojującą” niż do „pomocnika
i obrońcy”. Policjanci zaś postrzegają siebie jako kombatantów, żołnierzy frontu
wewnętrznego, a nie przyjaznych społeczeństwu pomocników.
Opinia o Policji jest elementem aktywizującym postawy o charakterze poznawczym. Opinia taka może być kształtowana przez wiele czynników. Jednym z nich są
informacje płynące z mediów czy własne doświadczenia, które budują wyobrażenia
i opinie. Ponadto na opinie o Policji mogą się składać:
– Poczucie zagrożenia przestępczością;
– Ocena stanu bezpieczeństwa w kraju i miejscu zamieszkania;
– Poczucie zagrożenia osobistego;
– Ocena pracy Policji;
– Stereotypy i źródła historyczne;
– Etyczne zachowania funkcjonariuszy.

Opinie społeczne dotyczące oceny zaufania, poczucia
bezpieczeństwa oraz pracy Policji
Zaufanie do Policji zadeklarowało 68% badanych, 27% nie ufa Policji natomiast 5%
respondentów nie wypowiedziało się w tej kwestii. Dla różnych kategorii respondentów zróżnicowanie dotyczące odsetek osób ufających Policji nie jest duże. Policja
cieszyła się większym zaufaniem wśród kobiet: 70% respondentek wypowiedziało
się pozytywnie. Odsetek ten wśród mężczyzn wyniósł 64%. Mieszkańcy wsi wykazali większe zaufanie niż mieszkańcy miast, jednak różnica ta nie była zbyt duża,
wyniosła 4 punkty procentowe. Ponadto zaufanie do Policji wzrasta wraz z wiekiem
obywateli. Spośród grup społeczno-zawodowych największym zaufaniem darzyli
Policję jej funkcjonariusze: 75%, a następnie nauczyciele: 72%, reprezentanci różnych grup społecznych: 71%; natomiast najniższym 55% uczniowie.
Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania deklaruje 63% Polaków uznając, że czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku. 35% badanych
respondentów nie czuło się bezpiecznie, natomiast 2% badanych nie wypowiedziało
się w tej kwestii. Deklarowany przez respondentów poziom bezpieczeństwa był
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zróżnicowanyw poszczególnych kategoriach społeczno - demograficznych. Wyższe poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania deklarowali uczestniczący
w badaniu mężczyźni, bezpiecznie czuło się 71% z nich. Odsetek czujących się
bezpiecznie kobiet był niższy o 15 punktów procentowych i wyniósł 56%. Zdecydowanie większe poczucie bezpieczeństwa deklarowały osoby mieszkające na
wsi: 78%. Różnica między mieszkańcami wsi, a mieszkańcami miast wyniosła 24
punkty procentowe. Poczucie bezpieczeństwa badanych było silnie zróżnicowane ze
względu na ich wiek: im starszy respondent, tym niższe poczucie bezpieczeństwa.
Podczas gdy 78% młodzieży w wieku do 20 lat czuło się bezpiecznie, to odsetek
ten dla osób powyżej 50 roku życia wyniósł tylko 53%. Spośród uczestniczącychw
badaniu respondentów reprezentujących różne grupy społeczno- zawodowe największe poczucie bezpieczeństwa deklarowali policjanci: 78%, uczniowie: 75% oraz
osoby należące do różnych grup społecznych: 73%. Natomiast najmniej bezpiecznie
czuli się nauczyciele: 54%.
Poczucie bezpieczeństwa Polaków wiąże się z oceną pracy Policji, której pracę
dobrze oceniło 62% badanych. Złą ocenę pracy Policji wyraziło 30% respondentów,
natomiast 8% nie miało zdania. Pracę Policji wyżej oceniły kobiety: 64% pozytywnych ocen, niżej mężczyźni: 59%. Dość znaczne zróżnicowanie odsetka pozytywnych ocen można zauważyć pomiędzy mieszkańcami miast i wsi. Pracę Policji
dobrze oceniło 66% respondentów mieszkających na wsi oraz 59% mieszkańców
miast. Dobra ocena pracy Policji, podobnie jak w przypadku wskaźnika zaufania,
rosła wraz z wiekiem badanych. Pozytywnie pracę Policji oceniło 69% osób powyżej
50 roku życia, a najniżej najmłodsi badani, osoby w wieku poniżej 20 lat. Różnica
w odsetku pozytywnie oceniających pracę Policji pomiędzy osobami powyżej 50
roku życia, a młodzieżą w wieku poniżej 20 lat wynosiła 15 punktów procentowych.
Spośród analizowanych grup społeczno-zawodowych najlepiej pracę Policji ocenili
jej pracownicy: 68%, nauczyciele: 67% oraz 57%: społeczeństwo zawierające różne grupy zawodowe. Najmniejszy odsetek pozytywnie oceniających pracę Policji
wystąpił wśród uczniów: 54%.
Pracę policjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania respondenta pozytywnie oceniło 55%, a negatywnie 33% badanych, natomiast 12% osób
nie miało na ten temat zdania. Pracę policjantów w pobliżu miejsca zamieszkania
lepiej oceniły kobiety: 58% pozytywnych ocen niż mężczyźni: 52%. Dość znaczne
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zróżnicowanie odsetka pozytywnych ocen wystąpiło również ze względu na miejsce zamieszkania respondentów. 16 punktów procentowych to różnica pomiędzy
mieszkańcami wsi, spośród których pozytywną ocenę wyraziło 65% badanych,
a mieszkańcami miast, z których taką ocenę uzewnętrzniło 49% mieszkańców.
Im starszy respondent, tym częściej przyznawał pozytywną ocenę, z wyjątkiem
osób z przedziału wiekowego powyżej 50. roku życia. Najmniej pozytywnych ocen
przyznały osoby należące do najmłodszej grupy osób: 51%. Różnica pomiędzy
najwyższym, a najniższym odsetkiem pozytywnych ocen wyniosła 9 punktów procentowych. Spośród grup społeczno-zawodowych najwięcej pozytywnych ocen
służby policjantów w okolicy miejsca zamieszkania przyznali nauczyciele: 64% oraz
policjanci: 62%, natomiast najmniej uczniowie: 47% , a reszta społeczeństwa: 50%.
Z trzech wskaźników ocen: zaufania, pracy Policji i poczucia bezpieczeństwa
jakie badani przyznawali Policji, najwyższą wartość osiągnął poziom zaufania,
a najniższy był poziom poczucia bezpieczeństwa obywateli. Można zauważyć, że
o ile istnieje dość ścisły związek pomiędzy zaufaniem do Policji, a oceną jej pracy,
to związek pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa obywateli a poziomem zaufania
do Policji oraz oceną jej pracy jest już mniej wyraźny. Z ogółu respondentów ufających Policji 82% dobrze oceniło jej pracę, ale tylko 67% deklarowało poczucie
bezpieczeństwa. Ze wszystkich badanych dobrze oceniających pracę Policji 90%
darzyło ją zaufaniem, ale tylko 70% czuło się bezpiecznie.
Wielkością, która ma duży wpływ na wszystkie trzy omawiane kategorie oceny
społecznej, jest częstotliwość widywania patroli pieszych lub zmotoryzowanych
w okolicy miejsca zamieszkania. 43% respondentów zadeklarowało, że widzi partole Policji raz w tygodniu lub częściej, 16% codziennie widuje policję w pobliżu
miejsca zamieszkania, 13% badanych kilka razy w tygodniu, 10% przynajmniej
raz w miesiącu, rzadziej niż raz w miesiącu patrole widuje 10 % przebadanych,
natomiast osób, które wcale nie widują funkcjonariuszy pełniących patrole jest 8%.
Częstość widywanych patroli wpływa na poziom zaufania do Policji, ocenę jej
pracy oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli. Wskaźniki te są tym wyższe im
częściej widywane są patrole. Spośród osób deklarujących, że codziennie widzą
patrole policyjne 75% miało zaufanie do Policji, 68% dobrze oceniło jej pracę, a 69%
czuło się bezpiecznie. Natomiast spośród osób, które nie widywały patroli w pobliżu
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miejsca zamieszkania 53% zadeklarowało zaufanie do Policji, 45% przyznało jej
pozytywną ocenę, a 48% czuło się bezpiecznie.

Opinie społeczne na temat zjawiska korupcji w Policji
Do respondentów skierowano pytanie: czy z ich doświadczeń wynika, że w ciągu
ostatnich 3 lat przyjmowanie przez policjantów łapówek wzrosło, czy też zmalało.
Zdaniem 15% respondentów przyjmowanie łapówek przez policjantów w ciągu
ostatnich 3 lat wzrosło; 28% uważało, że się nie zmieniło, natomiast 22%, że spadło. Ponad 1/3 społeczeństwa: 35% nie miała na ten temat zdania. Odpowiedzi
respondentów na to pytanie w zauważalnym stopniu różnicuje ich wiek. Młodsze
osoby częściej uważały, iż zjawisko korupcji w Policji wzrosło w ciągu ostatnich
3 lat. Sądziła tak co piąta osoba z przedziału wiekowego poniżej 20 roku życia.
Odsetek ten malał wraz z wiekiem respondentów osiągając poziom 9% dla osób
po 50 roku życia.
Respondentów zapytano również w jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do
przyjmowania łapówek przez policjantów. Badani mogli wybrać do trzech z zaprezentowanych na wykresie 30 odpowiedzi. 59% ankietowanych uznało, że najczęściej
policjanci przyjmują łapówki za odstąpienie od ukarania za wykroczenia drogowe.
W następnej kolejności respondenci wybrali:
– przyjęcie do pracy w policji: 48%,
– odstąpienie od ścigania wykrytego przestępstwa: 18%,
– odstąpienie od ukarania za drobne wykroczenia: 16%,
– takie prowadzenie śledztwa/dochodzenia, które przyniosłoby korzystne rozstrzygnięcie osobie wręczającej łapówkę: 11%,
– przyspieszenie przez policjantów prowadzenia sprawy: 8%.
3% respondentów nie wybrało żadnej z wymienionych sytuacji, natomiast 17%
nie miało na ten temat zdania. Kolejność wskazań na trzy najczęstsze sytuacje,
w których dochodzi do przyjmowania łapówek w Policji nie zależała od zmiennych
społeczno-demograficznych, natomiast zależała od nich częstotliwość wskazań na
poszczególne sytuacje.
Odsetek wskazań na pierwszą sytuacje, czyli na odstąpienie od ukarania za wykroczenia drogowe zróżnicowały w sposób zasadniczy następujące zmienne:
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– wiek: analizowaną odpowiedź najczęściej wykazywały osoby w wieku 20-30 lat:
73%. Od tej kategorii wiekowej odsetek osób wybierających opisaną sytuację
malał osiągając poziom 41% wśród badanych w wieku powyżej 50 lat. Różnica
wynosiła 32 punkty procentowe;
– miejsce zamieszkania: różnica pomiędzy odsetkiem mieszkańców miast, a odsetkiem mieszkańców wsi wybierających analizowana odpowiedź wyniosła 16
punktów procentowych;
– grupa społeczno-zawodowa: sytuację łapówkarską najczęściej wymieniały
osoby należące do różnych grup społecznych: 76%, natomiast najrzadziej policjanci: 14%.
W przypadku drugiego pod względem liczby wskazań wariantu odpowiedzi, czyli
przyjęcia do pracy w Policji, zróżnicowanie ze względu na poszczególne kategorie
społeczno-demograficzne nie jest już tak wyraźne jak poprzednio. Zmienne, które
różnicowały odpowiedzi respondentów, to przede wszystkim:
– wiek: analizowaną sytuację najczęściej wybierały osoby z przedziału wiekowego
30-40 lat, natomiast najrzadziej osoby poniżej 20 roku życia. Różnica między
odsetkami wskazań dla tych grup wiekowych wyniosła 19%;
– miejsce zamieszkania: różnica pomiędzy mieszkańcami miast, a mieszkańcami
wsi wyniosła 3 punkty procentowe;
– grupa społeczno-zawodowa: analizowaną sytuację najczęściej wymieniali policjanci: 54% oraz nauczyciele: 51%, najrzadziej uczniowie: 33%.
Liczba wskazań na trzecią w kolejności sytuację, w której najczęściej dochodzi do przyjmowania łapówek przez policjantów, czyli na odstąpienie od ścigania
wykrytego przestępstwa, również była zróżnicowana. Do zmiennych, które w tym
przypadku miały wpływ na odpowiedź, można zaliczyć:
– wiek: analizowaną odpowiedź najczęściej wybierały osoby w wieku 30-40 lat
a najrzadziej osoby z przedziału wiekowego powyżej 50 roku życia. Różnica
między odsetkami wskazań dla tych grup wiekowych wyniosła 9%;
– miejsce zamieszkania: opisaną sytuację najczęściej wybierały osoby mieszkające
w mieście: 19%, a na wsi: 16%;
– grupa społeczno-zawodowa: opisaną sytuację najczęściej wskazali nauczyciele:
25%, a najrzadziej policjanci: 12%.
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Następną, czwartą w kolejności wytypowaną przez badanych sytuacją było odstąpienie od ukarania za drobne wykroczenia. Zróżnicowanie odsetka wskazań
wystąpiło głównie w takich kategoriach, jak:
– wiek: można zauważyć spadkową tendencję liczby wskazań wraz z rosnącym
wiekiem respondentów. Opisaną sytuację najczęściej wskazywali ludzie młodzi
z przedziału 20-30 lat, natomiast najrzadziej osoby po 50 roku życia. Różnica
wyniosła 8 punktów procentowych;
– miejsce zamieszkania: opisaną sytuację najczęściej wybierały osoby mieszkające
w mieście: 19%, a na wsi: 11%;
– grupa społeczno-zawodowa: opisaną sytuację najczęściej wskazały osoby z różnych grup społecznych: 20%, a najrzadziej policjanci: 12%.
Liczba wskazań na pozostałe sytuacje, w których najczęściej dochodzi do przyjmowania łapówek przez policjantów, nie była już istotnie zróżnicowana.
Warto podkreślić, że 17% badanych nie miało zdania na temat sytuacji, w których
dochodzi do przyjmowania łapówek przez policjantów. Najczęściej nie miały na
ten temat zdania osoby starsze, po 50 roku życia: 35% oraz mieszkańcy wsi: 23%.
Odsetek niezdecydowanych respondentów wzrastał wraz z wiekiem badanych od
poziomu ok. 10% wśród osób z przedziału wiekowego poniżej 20 lat do poziomu
35% wśród osób powyżej 50 roku życia.

Opinie społeczne na temat etyki policyjnej
W trakcie badań respondenci zostali zapytani o to, czy ich zdaniem pewne zachowania policjantów są dopuszczalne. Badani mogli wybrać dowolną liczbę odpowiedzi
z listy zachowań. Ponad połowa badanych: 58% uznała, że wszystkie wymienione
zachowania są niedopuszczalne, 12% respondentów jako dopuszczalne wskazało
nieuzasadnione legitymowanie młodzieży, a 11% nieuprzejme zachowanie policjanta wobec przestępców. Odpowiednio 8% badanych za dopuszczalne uznało
przyjmowanie przez policjanta drobnego upominku po zakończeniu prowadzonej
przez niego sprawy, zaś 5% załatwianie prywatnych spraw w czasie służby. Opinie
na temat etycznych zachowań policjantów były znacznie zróżnicowane ze względu
na zmienne społeczno-demograficzne:
– wiek: warto podkreślić, że spośród badanych powyżej 50 roku życia 66% uznało,
iż wszystkie wymienione zachowania są niedopuszczalne, natomiast spośród
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osób w wieku poniżej 20 lat uważało tak 48%. Różnica wyniosła 18 punktów
procentowych.
Spośród respondentów po 50 roku życia aż 10% nie miało w omawianej kwestii
zdania, natomiast spośród młodzieży do 20 lat na ten temat nie wypowiedziało
się tylko 3%.
Jeśli chodzi o kolejność wskazań na poszczególne dopuszczalne zdaniem respondentów zachowania warto zauważyć, że osoby z przedziału wiekowego poniżej 20
lat za takie zachowania najczęściej uznawały przyjęcie przez policjanta drobnego upominku po zakończeniu prowadzonej przez niego sprawy: 17% wskazań.
Najrzadziej ten rodzaj zachowania wymienili badani w wieku powyżej 50 lat: 5%
wskazań. Nieuzasadnione, rutynowe legitymowanie młodzieży jako dopuszczalne
zachowanie policjantów najczęściej wskazywały osoby w przedziale wiekowym
20-30 lat: 14%, a najrzadziej osoby po 50 roku życia: 9%;
– miejsce zamieszkania: różnica pomiędzy odsetkiem osób mieszkających w mieście według których wszystkie wymienione zachowania są niedopuszczalne,
a odsetkiem osób mieszkających na wsi wyniosła 11 punktów procentowych;
Kolejność wskazań respondentów na dopuszczalne zachowania policjantów
przedstawiała się następująco: 18% mieszkańców miast uznało za takie nieuzasadnione, rutynowe legitymowanie młodzieży, a 17% nieuprzejme zachowanie
policjanta wobec przestępcy. Warto podkreślić, że 8% mieszkańców wsi nie miało zdania na analizowany temat, co stanowiło dwukrotnie wyższy wskaźnik niż
w przypadku respondentów mieszkających w miastach;
– grupa społeczno-zawodowa: na uwagę zasługuje to, że tylko 47% uczniów
uznało wszystkie wymienione zachowania za niedopuszczalne. 17% uczniów
było zdania, że nie miałoby nic przeciwko przyjęciu przez policjanta drobnego upominku po zakończeniu prowadzonej sprawy, a 15% przychyliło się
do tego, że można legitymować młodzież w nieuzasadnionych przypadkach.
Najbardziej radykalni byli nauczyciele dla których odsetek osób uznających
wszystkie wymienione zachowania za niedopuszczalne wyniósł odpowiednio:
69%, 65%, 63%.
Z przeprowadzonych badań wynika, że duże znaczenie dla Polaków ma etyczna postawa policjantów. Świadczy o tym fakt, że 33% respondentów wskazało na
potrzebę poszerzenia programu nauczania z zakresu etyki zawodowej podczas
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szkolenia policjantów jako sposobu walki z korupcją w Policji. Większy liberalizm
uwidocznił się w wypowiedziach młodzieży oraz osób mieszkających w mieście.

Gotowość społeczeństwa do udzielania pomocy Policji
Stereotypowo uważa się, że polskie społeczeństwo niechętne jest udzielaniu pomocy Policji ze względu na niechlubną pamięć Milicji. Pomoc Policji wywoływać
będzie społeczny ostracyzm wobec donosiciela, „ucha”, „ormowca”, który „kabluje”
o czynach dokonywanych przez innych, w szczególności przez kolegów albo sąsiadów. Zagadnienia udzielania Policji pomocy przez obywateli analizować należy
w dwóch wymiarach:
– normatywnym: czy ludzie powinni współpracować z Policją,
– faktycznym: czy ludzie w rzeczywistości są skłonni do współpracy.
93% badanych uważa, że konieczna jest współpraca obywateli z Policją w celu
skuteczniejszego zwalczania przestępczości. Odpowiadając na pytanie: „Czy powinno się wspomagać działania Policji w zapewnieniu ludziom spokoju i bezpieczeństwa?”, 67% badanych uznało, że taka współpraca jest niezbędna, 27% respondentów uważało, że ludzie nie powinni współpracować z Policją, a 6% nie miało
wyrobionej opinii na ten temat.
Na pytanie dotyczące faktycznej współpracy społeczeństwa z Policją 45% respondentów odpowiedziało, że ludzie są skłonni pomagać Policji w jej pracy, a 55% miało
odmienną opinię. Stanowisko o potrzebie współpracy wybierali częściej mieszkańcy
miast, z kolei opinię, że całkowity ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo
i porządek spada na Policję akceptowała w szczególności młodzież.
Odpowiedzi na temat rzeczywistości różnią się zatem istotnie od wypowiedzi
na temat stanu pożądanego. By wyjaśnić rozbieżność między normatywnym i faktycznym wyobrażeniem na temat współpracy społeczeństwa z Policja zapytano „Co
może być przyczyną tego, że ludzie nie są skłonni pomóc Policji?”. Dwa najważniejsze powody wybierane przez ankietowanych to:
– ludzie boją się zemsty przestępców: 43% wskazań;
– ludzie obawiają się, że to może pociągnąć za sobą wezwanie na przesłuchania,
do sądu: 40%.
Pozostałe przyczyny wymieniane były sporadycznie:
– każdy powinien zajmować się swoimi sprawami: 5%;
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– nie wypada współpracować z Policją: 3%;
– inne powody: 3%;
– brak zdania: 5%.
Gdy zapytano ankietowanych: „Jak Pan/i sądzi, jakie jest ogólnie rzecz biorąc
nastawienie ludzi w Polsce do Policji?” wśród badanych dominowała opinia, że
polskie społeczeństwo nie jest przychylnie nastawione do Policji i raczej nie pomaga
jej w pracy: 41%. Co trzeci badany uznał, że stosunek Polaków do Policji charakteryzuje przede wszystkim obojętność, a jedynie 19% uważała, że społeczeństwo
sprzyja Policji i jest skłonne udzielać jej pomocy. O nieprzychylnym nastawieniu
społeczeństwa do Policji przekonana była prawie połowa kobiet: 46% i 1/3 mężczyzn: 34%. O tym, że generalnie społeczeństwo sprzyja Policji, przeświadczeni
byli częściej respondenci starsi oraz mieszkańcy wsi.

Podsumowanie i wnioski
Opinia o Policji jest elementem aktywizującym postawy o charakterze poznawczym.
Na jej wizerunek i ocenę wpływ ma:
– historycznie umotywowany stereotyp milicjanta,
– osobiste doświadczenia jednostki wyniesione z kontaktów z Policją,
– obraz kreowany przez mass media.
Przeprowadzone badania poruszają problem świadomości stereotypu instytucji
i roli policjanta. W świadomości respondentów stereotyp policjanta w społeczeństwie jest określany różnie i ma różne zabarwienie: od negatywnego do pozytywnego w omawianych kategoriach społeczno-demograficznych. Również deklarowana
świadomość stereotypu jest nieco inna w każdym ze zbiorów badanych.
Stosunek ludzi do policji układa się na trzech poziomach:
– do instytucji Policji,
– do roli policjanta,
– do konkretnej osoby.
W trakcie analizy materiału wyłoniły się cechy stereotypu i roli zawodowej
policjanta. Składają się na nie cechy przypisywane Milicji. Warto nadmienić, że
stereotyp ten tworzył się i funkcjonował przez ponad czterdzieści lat. Natomiast
stereotyp stosunkowo młodej formacji, jaką jest Policja, jeszcze się kształtuje. Zdaniem badanych Milicja była postrzegana przede wszystkim jako element aparatu
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nie akceptowanej władzy i przez ten pryzmat widziano jej rolę. Do aktualnych
pozytywów wymienionych przez badanych można zaliczyć odwagę, sprawność
fizyczną, doświadczenie, bardziej zdecydowane obchodzenie się z przestępcami.
Ekranowa rzeczywistość kreowana głównie przez amerykańskie kino tworzy
sugestywny obraz policji i policjanta. Wydaje się, że potoczne wyobrażenie o Policji
kształtują filmy i seriale sensacyjne oraz literatura detektywistyczna ukazująca
zwykle ciężką, niebezpieczną pracę, ale funkcjonariuszy okrutnych, cynicznych
i popadających w konflikt z prawem.
Stereotyp policjanta ma kilka nowych cech. Najistotniejsza wydaje się wynikająca
z formalnych ustaleń apolityczność Policji. Kolejnymi są lepsze wykształcenie i duża
skuteczność działań. Do nowo powstałych cech stereotypu policjanta można także
zaliczyć niekompetencję i brak doświadczenia policyjnych adeptów. Ogólnie, według badanych, stosunek społeczeństwa do Policji jest pozytywny. Społeczeństwo,
zdaniem respondentów, coraz rzadziej utożsamia Policję z Milicją. Związek postaw
wobec Policji z cechami socjo-demograficznymi polega z reguły na tym, że kobiety
są bardziej pozytywnie nastawione do Policji aniżeli mężczyźni. Ponadto sympatia
dla Policji rośnie wraz z wiekiem badanych, a najbardziej krytyczni są ludzie młodzi.
Teza ta zachowuje prawdziwość tak długo, jak pytamy o ogólne, generalne oceny.
Pytania o konkretne aspekty policyjnej pracy albo o samych policjantów przynoszą
z reguły bardziej krytyczne oceny.
Zgodnie z hipotezą stosunek do kobiety policjantki różni się od stosunku do
mężczyzny policjanta. Mimo traktowania zawodu policjanta jako zajęcia typowo
męskiego, czasem przypisywane stereotypowo kobietom cechy, takie jak opiekuńczość, łagodność i zdolność łagodzenia obyczajów są traktowane jako zalety.
Respondenci deklarują świadomość uzależnienia stereotypu funkcjonariusza od
skuteczności działania Policji.
Zaspakajanie rosnącej społecznej potrzeby sprawnej i skutecznej pomocy służb
policyjnych natrafia ciągle na bariery organizacyjno-prawne, materialno-finansowe i uwarunkowane kulturowo stereotypy. Badani mówią, że zauważyli wzrost
zaufania społecznego do Policji. Deklarują również świadomość negatywnych
opinii i znajomość zarzutów, które próbują wyjaśnić trudnościami, jakie obecnie
przewyższa resort. Przypominają o pozytywnej roli jaką w państwie odgrywa Policja. Pozytywne postawy wobec Policji nie oznaczają gotowości pomocy. Opinia, że
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współpraca z Policją jest wysoko ceniona na poziomie normatywnym nie pociąga
za sobą równie pozytywnych ocen na poziomie konkretnych działań.
Społeczno-zawodową rolę można postrzegać w dwóch wymiarach. Pierwszy formalny, wynika z prawnych ustaleń jest zbieżny z przypisywanymi mu pozytywnymi cechami stereotypu. Drugi jest konsekwencją oczekiwań społecznych wobec
policjantów, ukazuje rozbieżność między realizacją formalnej roli a oczekiwaniami.
Ujawniają się tu elementy subiektywnego postrzegania roli, co jest punktem wyjścia
do tworzenia się stereotypu.
Analiza materiału badawczego pozwala na dostrzeżenie różnorodności postaw
i spojrzenia na stereotyp i rolę zawodowa funkcjonariusza. Ukazuje również bogactwo postaw i opinii dotyczących społecznego obrazu Policji w konfrontacji
z poglądami respondentów. Materiał nie daje jednak jednoznacznego obrazu stereotypu, gdyż pewne jego elementy ulegają dalszej zmianie.

Streszczenie
W artykule scharakteryzowano stereotypy w postrzeganiu wizerunku policjanta
oraz rolę środków masowego przekazu mogących przez dobór wydarzeń, o których
informują wywierać wpływ na powszechne opinie. Omówiono wpływ: kobiet,
dzielnicowych, umundurowanych patroli i służb drogowych na budowanie obrazu policji. W drugiej części artykułu przedstawiono badania opinii społecznej
w powyższym zakresie oraz zaprezentowano istotne wnioski.
Słowa kluczowe: policjant, stereotypowy wizerunek, opinia publiczna.

Summary
The article characterizes stereotypical image of a Police officer as well as the role of
mass media, in the selection of which events impact general opinions. The influence
of women, policemen responsible for an urban area, patrol officers and traffic officers was discussed on the basis of creating an image of a police officer. The second
part of the article presents essential results of public opinion on the above topic.
Keywords: Police officer, stereotypical image, public opinion.
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Policja jako podstawowa formacja
funkcjonująca w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym
Katarzyna Głód

Wprowadzenie
Dzięki możliwościom, jakie stwarzają pojazdy mechaniczne, ruch drogowy stał się
jedną z podstaw codziennego życia, jednym z celów indywidualnej jak i zbiorowej
aktywności, a ponadto jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego. Rodzi to jednak wiele problemów społeczno-ekonomicznych, medycznych,
prawnych, organizacyjnych i tym podobnych. Sposób ich rozwiązania rzutuje na
stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w szerokim pojęciu, a w szczególności
na bezpieczeństwo ruchu na drogach. Człowiek, dysponując nowoczesnym, ale
zarazem coraz szybszym pojazdem samochodowym, znalazł się w trudnej sytuacji.
Chwila nieostrożności, nieznaczna niedyspozycja fizyczna lub psychiczna, zbyt
małe doświadczenie, albo wadliwa ocena czasu i odległości, mogą spowodować
groźny w skutkach wypadek drogowy. Ochrona bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, jako niezbędny warunek realizacji wewnętrznych zadań państwa,
należy do właściwych organów państwowych1. Szczególną rolę w tej dziedzinie
spełnia Policja.

Zakres stosowanych form działania w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Administracja wykonuje swoje zadania w dwóch płaszczyznach: reglamentacyjnodystrybucyjnej oraz świadczącej, zwanej organizatorską. Zadania w ramach tej
pierwszej realizowane są poprzez wydawanie decyzji administracyjnych. Jest to
sfera bezpośrednich stosunków: organ administracji – obywatel. Druga płaszczyzna
związana jest z zaspokajaniem potrzeb społecznych nie w skali indywidualnych
spraw, ale grup obywateli. Są to zadania związane na przykład z budową dróg,
mostów, oświetlaniem ulic, oznakowaniem dróg.
1. W. Karaś, Z. Nowakowski, M. Papała, K. Rajchel, Prawo drogowe – wypadki, Rzeszów 1998, s. 12.
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W działalności administracji wyróżnić można również dwie sfery działania.
Są nimi: sfera zewnętrzna i wewnętrzna. Przez sferę zewnętrzną rozumieć należy
działalność administracji podejmowaną w stosunku do podmiotów niepodporządkowanych podległością służbową określonemu organowi administracji. Będzie to
sfera stosunków z obywatelami, organizacjami społecznymi i innymi jednostkami niepodporządkowanymi organizacyjnie. Działalność administracji w sferze
wewnętrznej obejmuje natomiast stosunki z organami czy jednostkami organizacyjnie podporządkowanymi danemu organowi. Są to zatem stosunki służbowe,
na przykład komendanta wojewódzkiego Policji z podległymi mu policjantami
i pracownikami cywilnymi zatrudnionymi w komendzie wojewódzkiej Policji2.
Na przestrzeni szeregu lat oraz rozwoju motoryzacji formy stosowane przez
poszczególne organy działające na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym uległy zmianom i nie mogą stanowić katalogu zamkniętego, gdyż
systematyczna zmiana natężenia ruchu, warunków oraz infrastruktury, a także
świadomości prawnej użytkowania dróg, uniemożliwiają ustalenie stałego wykazu
form w tej dziedzinie. Prawne formy działania nie zawsze są przewidziane w sposób
jasny i klarowny. Bardzo często zdarza się, że to organ administracji w zależności
od zaistniałej sytuacji musi zadecydować o odpowiednim doborze formy działania
spośród całego ich katalogu. J. Starościak dokonał następującego podziału prawnych form działania administracji na:
1). administracyjne akty normatywne,
2). akty administracyjne indywidualne,
3). umowy cywilnoprawne,
4). porozumienia administracyjne,
5). działalność społeczno-organizatorska,
6). czynności materialno-techniczne3.
Są to formy właściwe wszystkim organom administracji publicznej, w tym również organom działającym na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas realizacji swoich własnych zadań. Organom funkcjonującym na rzecz
zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, zostały przyznane

2. E. Ura, Ed. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 27-28.
3. J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s. 27.

38

Katarzyna Głód

formy działania o charakterze ogólnym jak i szczególnym. Prawne działania o charakterze ogólnym to wydawanie decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć. Do form
szczególnych natomiast zalicza się między innymi: legitymowanie, zatrzymanie
osób i rzeczy jak też użycie broni palnej.
Całościowe stosowanie dostępnych form oddziaływania i możliwość doboru
form pracy, odpowiednio do okoliczności i przyczyn zagrożenia, a także do treści
działania, możliwe jest jedynie wtedy, gdy organ administracji państwowej ma
określone uprawnienia, zdaje sobie sprawę ze wszystkich możliwości działania,
a także zna dokładnie wzajemne stosunki zachodzące między przyczynami zagrożenia oraz warunki i tryb stosowania tych form, jak również zdolny jest przewidzieć
spodziewane skutki podjęcia działalności w danej formie4.
W ramach ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego administracja
działa poprzez wydawanie decyzji administracyjnych, rozstrzygnięć bezpośrednich
i ogólnych zarządzeń administracyjnych. Akty te różnią się formą wydawania,
możliwością oddziaływania na adresata, uprawnieniami do ich wydawania oraz
mechanizmem ich przygotowania. Decyzję administracyjną wydaje się, wtedy
gdy organ na podstawie wyników postępowania administracyjnego lub przepisów
szczególnych wydaje rozstrzygnięcie dotyczące określonych spraw5.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym szczególnie
często wykorzystywane są rozstrzygnięcia bezpośrednie. Ciągle zmieniająca się
sytuacja na drodze wymaga stosowania szczególnych form postępowania umożliwiających odpowiednio szybką reakcję na powstające zagrożenie, właśnie po
to aby nie doszło do drastycznego naruszenia porządku i nie doprowadziło do
niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia oraz mienia użytkowników dróg wymaga od organów czuwających nad bezpieczeństwem ruchu
drogowego przede wszystkim działań skutecznych. Aby zapobiec zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu oraz naruszającym porządek na drogach publicznych,
bez wątpienia działania te muszą zostać podjęte sprawnie, natychmiast oraz bez
jakiejkolwiek zwłoki. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

4.	A. Misiuk, Z. Nowakowski, M. Pomykała, K. Rajchel, Zarządzanie ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w państwie, Rzeszów 2005, s. 134.
5. W. Karaś, Z. Nowakowski, M. Papała, K. Rajchel, Prawo drogowe…, s. 100.
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czy naruszenia jego porządku – nie ma czasu na podejmowanie klasycznej decyzji
administracyjnej, która wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
nie ma też konieczności sporządzania takiej decyzji w formie pisemnej. Niezbędna
konieczność natychmiastowego działania ostatecznie skutkować będzie wydaniem
rozstrzygnięć bezpośrednich.
W świetle art. 6 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym polecenia lub sygnały
może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze między innymi: policjant, żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu
porządkowego, funkcjonariusz Straży Granicznej, inspektor Inspekcji Transportu
Drogowego, umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny,
strażnik gminny (miejski), pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym, osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze,
osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, kierujący autobusem
szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
strażnik leśny – na terenie lasu, funkcjonariusz Straży Parku – na terenie parku
narodowego, strażak Państwowej Straży Pożarnej oraz członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji
ratowniczej. Polecenia wydawane przez te podmioty przybierają zazwyczaj formę
poleceń ustnych, skierowanych do indywidualnie oznaczonej osoby, ale mogą być
również skierowane do nieoznaczonej liczby adresatów, na przykład w przypadku
zbiegowiska podczas wypadku czy katastrofy drogowej. Sygnały wydawane przez te
podmioty mogą przybierać różnoraką postać: sygnałów świetlnych, dźwiękowych,
nadawanych ruchem ręki lub też postawą ciała.
Jedną z istotnych prawnych form działania, stosowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest działalność społeczno-organizatorska. Jest to
forma o charakterze nie władczym. W zakresie tej działalności nie stanowi się norm
prawnych i nie stosuje się żadnych środków przymusu. Zakres form stosowanych
w ramach tej działalności nie został wyczerpująco określony ze względu na rozległość działań podejmowanych w tej dziedzinie. Do form stosowanych w ramach
działalności społeczno-organizatorskiej zalicza się:
– organizowanie spotkań ze społeczeństwem,
– pogadanki i szkolenia z udziałem młodzieży szkolnej,
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– wystąpienia prasowe i radiowo-telewizyjne na temat stanu bezpieczeństwa,
zagrożeń oraz eliminacji tych zagrożeń w ruchu drogowym,
– wydawanie ulotek i materiałów mających na celu poprawę świadomości oraz
zainicjowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– organizowanie współzawodnictwa, konkursów oraz konferencji.
W zakresie ruchu drogowego działalność społeczno-organizatorska podejmowana jest jako forma działania stosowana obok innych form w celu zwiększenia
efektywności oddziaływania organów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Do prawnych form działania organów w dziedzinie ruchu drogowego
zalicza się również czynności materialno-techniczne. Określa się je jako działania faktyczne organów. Do takich czynności zalicza się na przykład prowadzenie
określonych rejestrów, które są istotne z punktu widzenia jednostki. Konkretnie
ustawa prawo o ruchu drogowym przewiduje rejestrację pojazdów, Policja prowadzi
również ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Aby ruch
drogowy był w pełni bezpieczny potrzebne są co najmniej trzy warunki: bezpieczni
użytkownicy dróg, bezpieczne pojazdy oraz bezpieczne drogi. W związku z tym
organy administracji publicznej muszą być wyposażone w odpowiednie formy,
dzięki którym będą czuwać nad bezpieczeństwem ruchu.

Formy dotyczące kierującego pojazdem
Człowiek i jego ograniczenia psychiczne takie jak słaby refleks, słaba koncentracja
uwagi, jazda pod wpływem alkoholu, jazda z nadmierną prędkością oraz łamanie
innych przepisów prawa ruchu drogowego doprowadzają do większości kolizji i wypadków drogowych. Bezpieczeństwo zależy od świadomości i odpowiedzialności
ludzi – wszystkich użytkowników drogi, tych na chodniku i przejściu dla pieszych,
na skraju szosy ale w głównej mierze zależy od tych, którzy kierują pojazdami.
W stosunku do kierujących pojazdami organy czuwające nad bezpieczeństwem
ruchu drogowego stosują odpowiednie formy. Jednym z uprawnień, które przysługuje podmiotom działającym w ruchu drogowym jest legitymowanie użytkowników dróg. Podmioty mogą korzystać z tego środka jedynie w sprawach ustalenia
należących do dziedziny ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także
w innych celach, ale tylko na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego.
Funkcjonariusze podczas wykonywaniu czynności służbowych mają prawo żądać

41

Policja jako podstawowa formacja...

dowodu tożsamości od każdej osoby. W ruchu drogowym, kierujących pojazdami
funkcjonariusze służ legitymują głównie na podstawie prawa jazdy.
Policja oraz inne podmioty uprawnione są do legitymowania osób na podstawie
art. 129 ust. 2 pkt. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym. W czasie wykonywania
nadzoru nad ruchem drogowym na drogach publicznych potrzeba i konieczność
legitymowania może zaistnieć w różnych okolicznościach, na przykład w celu
ustalenia winnych i świadków wypadków drogowych, uzyskania dokładnych danych personalnych osób naruszających przepisy ruchu drogowego. Uprawnienia
do legitymowania przyznane są również pracownikom zarządów dróg, ale tylko
w związku z niszczeniem drogi na skutek poruszania się pojazdami z ładunkiem
przekraczającym dopuszczalne naciski na oś pojazdu lub innymi normami dotyczącymi przewożonego ładunku, zaśmiecaniem drogi oraz z prowadzonymi
pomiarami ruchu.
Główną formą stosowaną przez organy funkcjonujące na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego jest przeprowadzanie kontroli drogowej. Przeprowadzanie kontroli ma na celu eliminowanie piratów drogowych, eliminowanie
nietrzeźwych kierowców lub kierowców będących pod wpływem narkotyków, oraz
wychwycenie wszelkich naruszeń przepisów ruchu drogowego, po to aby zlikwidować zagrożenie, które mogłoby doprowadzić w konsekwencji do wypadku. Sposób
przeprowadzania kontroli drogowej przez policjantów określa rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli
ruchu drogowego6. Rozporządzenie dotyczy także inspektora Inspekcji Transportu
Drogowego, funkcjonariusza Straży Granicznej, funkcjonariusza celnego, strażnika
gminnego (miejskiego), strażnika leśnego, funkcjonariusza Straży Parku lub osobę
działającą w imieniu zarządcy drogi, którzy są również uprawnieni do przeprowadzania kontroli drogowej.
Rozporządzenie określa, że pojazd kontrolowany powinien być zatrzymany
w miejscu gdzie nie utrudnia to ruchu i nie zagraża jego bezpieczeństwu. Odstępstwo od zasady doboru miejsca kontroli jest przewidziane jedynie w razie
konieczności zatrzymania pojazdu: w wyniku prowadzonych działań pościgowych,
oraz co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie iż może on zagrażać bezpie6. Dz. U. z 2008 r., Nr 132, poz. 841.
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czeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie się
kierującego. Policjant (inny podmiot kontrolujący) w celu przeprowadzenia kontroli
drogowej, jest uprawniony do wydawania poleceń i sygnałów. Polecenia i sygnały
mogą być wydawane przez policjanta pieszego, znajdującego się w pojeździe lub na
pojeździe, jadącego wierzchem lub rowerem, znajdującego się na pokładzie statku
powietrznego. Policjant (inny podmiot kontrolujący) umundurowany w warunkach
dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów lub
ręką, w warunkach niedostatecznej widoczności latarką ze światłem czerwonym lub
tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym. Podczas pełnienia
służby w sposób statyczny radiowóz powinien być ustawiony w miejscu bezpiecznym i widocznym dla uczestników ruchu. Policjant (inny podmiot kontrolujący)
– nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym. Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się
z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta.
Policjant (inny podmiot kontrolujący), po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto: policjant
(inny podmiot kontrolujący) umundurowany – okazuje legitymację służbową na
żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu, natomiast policjant nieumundurowany
okazuje legitymację służbową bez wezwania. Legitymację służbową okazuje się
w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie numeru
służbowego policjanta oraz nazwy organu, który wydał legitymację. Przystępując
do czynności kontrolnych, policjant (inny podmiot kontrolujący) może wydać
polecenie unieruchomienia silnika pojazdu. Uczestnik ruchu jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów oraz wskazówek wydawanych przez kontrolującego. W przypadku podania przez kontrolującego sygnału do zatrzymania pojazdu
kierujący tym pojazdem jest obowiązany:
1). zatrzymać pojazd,
2). trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego
kontrolujący,
3). na polecenie kontrolującego: wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne.
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Kierujący pojazdem lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego7.
Jeżeli uczestnik ruchu drogowego nie stosuje się do wydawanych poleceń, podmiotom działającym na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu
drogowym przysługują pewne środki, które służą wyegzekwowaniu żądanego zachowania. Środkami tymi są środki przymusu bezpośredniego zwane też środkami
interwencji bezpośredniej. Celem zastosowania tych środków jest niezwłoczne i konieczne przeciwdziałanie zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi
publicznemu lub udaremnienie ucieczki osób wywołujących zagrożenie8. Rodzaje
tych środków i zasady ich użycia zostały dokładnie uregulowane w ustawach dotyczących poszczególnych podmiotów, które mogą je stosować. Na przykład w świetle
art. 16 ust. 1 ustawy o Policji środkami przymusu bezpośredniego są: fizyczne,
techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź konwojowania osób
oraz do zatrzymywania pojazdów, pałki służbowe, wodne środki obezwładniające,
psy i konie służbowe, pociski nie penetracyjne, miotane z broni palnej.
Środki przymusu bezpośredniego są środkami administracyjnymi i technicznymi, a nie środkami karnymi. Z pewnością są niezbędne w pracy organów bezpieczeństwa i porządku publicznego. Broń natomiast traktowana jest jako środek wyjątkowy i ostateczny. Funkcjonariusze mogą stosować środki przymusu
bezpośredniego odpowiadające potrzebom wynikającym z zaistniałej sytuacji
i są one niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.
Zastosowanie jakiegokolwiek środka przymusu wymaga uprzedniego wezwania
do zachowania się zgodnego z prawem i ostrzeżenia o użyciu przymusu w razie
niepodporządkowania.
W związku z tym, iż szczególne zagrożenie w ruchu drogowym stanowią osoby poruszające się po drogach publicznych w stanie nietrzeźwości lub w stanie
wskazującym na spożywanie alkoholu, niezwykle często podmioty kontroli ruchu
drogowego dokonują badania kierującego na zawartość alkoholu we krwi. Szczegóły
odnośnie przeprowadzania kontroli stanu trzeźwości są zawarte w zarządzeniu Nr

7.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 lipca 2008 r., w sprawie
kontroli ruchu drogowego, Dz. U. z 2008 r., Nr 132, poz. 841.
8. W. Karaś, Z. Nowakowski, M. Papała, K. Rajchel, Prawo drogowe…, s. 129.

44

Katarzyna Głód

496 Komendanta Głównego Policji z 25 maja 2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu9. Badanie
w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu
urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeżeli natomiast stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia
przeprowadzenie badania urządzeniem elektronicznym, ustalenie zawartości alkoholu w organizmie następuje na podstawie badania krwi lub moczu. Badanie
na zawartość alkoholu we krwi może zostać przeprowadzone także w przypadku
braku zgody kierującego na badanie.
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny
kierującego pojazdem obowiązkowo poddaje się badaniu na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Badaniu takiemu
można poddać także inną osobę, w przypadku gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym.
Badaniu takiemu poddaje się również kierującego pojazdem, w stosunku do którego
istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu10. Osoba badana znajduje się w stanie po użyciu alkoholu,
gdy stwierdzone badaniem stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5
promila albo obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg/litr do
0,25 mg/litr., natomiast w stanie nietrzeźwości osoba znajduje się, gdy stwierdzone
badaniem stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila, albo obecność
alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg/litr.
Względem osoby naruszającej przepisy ruchu drogowego przeprowadza się postępowanie mandatowe. Do przeprowadzania tego postępowania uprawniona jest
głównie Policja, na mocy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z 24
sierpnia 2001 r.11 Inne organy mają to uprawnienie na mocy przepisów szczególnych w przypadku konieczności zapewnienia szybkiej reakcji na fakt popełnienia
wykroczenia. Nie zawsze jednak w przypadku popełnienia wykroczenia policjant
musi ukarać mandatem. Policjant ma prawo skorzystać z innych form, mianowi9. Dz. Urz. Komendy Głównej Policji z 2004 r., Nr 9, poz. 40.
10.	Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm., Ustawa z 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu
drogowym.
11. Dz. U. 2001 r. Nr 106, poz. 1148 z późn. zm.
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cie – zastosowania środka oddziaływania wychowawczego jakim jest upomnienie
i pouczenie. Postępowanie mandatowe jest postępowaniem, które zastępuje postępowanie przed sądem, niekiedy zaś ma charakter przed sądowy. Dotyczy to
zwłaszcza sytuacji, gdy odmowa przyjęcia przez sprawcę wykroczenia mandatu
karnego skutkuje przeniesieniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Dlatego
też ustawa uzależnia jego prowadzenie od zgody sprawcy wykroczenia. W postępowaniu mandatowym funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze
mandatu karnego może ją nałożyć wtedy, gdy:
1). schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po
popełnieniu wykroczenia,
2). stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo
za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu – w tym także, w razie potrzeby po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych
niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia.
Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie
– 14 dni od daty ujawnienia czynu w przypadku gdy schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, bądź po
upływie – 30 dni jeśli funkcjonariusz stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie
pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, pod warunkiem że nie ma wątpliwości co do osoby sprawcy czynu. Sprawca
wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Rezultatem odmowy
przyjęcia mandatu jest przeniesienie sprawy na drogę postępowania sądowego.
W postępowaniu mandatowym, stanowiącym szczególną postać postępowania
administracyjnego, funkcjonariusze Policji wydają akty, które trudno jednoznacznie
sklasyfikować. Mianowicie występują trzy rodzaje mandatów:
1). mandat gotówkowy, wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył – mandatem tym może zostać
nałożona grzywna, tylko wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej lub nie mającej stałego miejsca zamieszkania lub
pobytu,
2) mandat kredytowany, wydawany ukaranemu za potwierdzeniem odbioru –
termin jego uiszczenia wynosi 7 dni,
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3). mandat zaoczny – tym mandatem można nałożyć grzywnę w przypadku
stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, jeśli nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy. Mandat ten pozostawia się w takim miejscu, aby sprawca wykroczenia mógł go niezwłocznie
odebrać. Staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym
terminie i miejscu.
Na treść tych aktów składa się rozstrzygnięcie co do winy sprawcy wykroczenia,
jak i zakresu jego odpowiedzialności, czyli kary. Wydaje się, że wyczerpują one
wszelkie warunki niezbędne dla sklasyfikowania tych czynności jako aktu administracyjnego, indywidualnego. Rozstrzygnięcie wydane przez funkcjonariusza Policji
jest aktem rozstrzygającym sprawę co do istoty oraz zawierającym orzeczenie co
do winy i kary wobec sprawcy wykroczenia. Wzruszenie aktu może nastąpić tylko
w wyniku złożenia przez ukaranego wniosku o uchylenie prawomocnego mandatu
karnego do właściwego sądu, w zawitym terminie 7 dni od uprawomocnienia się
mandatu12. Uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd
właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania grzywna została
nałożona. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego, sąd orzeka na posiedzeniu. Sąd uchyla prawomocny mandat karny, jeżeli grzywnę nałożono za czyn nie
będący wykroczeniem.
Wysokość kar pieniężnych – tak zwany taryfikator – za popełnienie poszczególnych wykroczeń reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych
za wybrane rodzaje wykroczeń13, natomiast kwestię punktów karnych reguluje - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002
r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego14.
Oprócz wydawanych mandatów, Policja prowadzi również ewidencję kierowców
naruszających przepisy ruchu drogowego, o czym wprost stanowi art. 130 ustawy
prawo o ruchu drogowym. Danemu naruszeniu, przypisuje się odpowiednią liczbę
12.	K. Heliniak, Postępowanie mandatowe jako administracyjne postępowanie szczególne (z uwzględnieniem konstytucyjnego prawa do sądu) – zarys praktyki, [w:] E. Ura (red.), Bezpieczeństwo
i porządek publiczny – historia, teoria, praktyka, Rzeszów 2003r., s. 146-148.
13. Dz. U. z 2003 r., Nr 208, poz. 2023.
14. Dz. U. Nr 236, poz. 1998, sprost. z 2003 r. Nr 35, poz. 311.
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punktów w skali od 0 do 10 oraz wpisuje się ten fakt do ewidencji. Po upływie 1
roku od dnia naruszenia, punkty z ewidencji usuwa się, chyba że przed upływem
tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które liczba punktów przekroczyła
24. Występuje również możliwość uczestniczenia kierowcy w szkoleniu, którego
odbycie spowoduje zmniejszenie liczy punktów za naruszenie przepisów ruchu
drogowego. System punktowy wprowadzany do ewidencji, jest niejednokrotnie
bardziej dolegliwy dla kierowcy, niż grzywna nadana w drodze mandatu.
Wszelkie formy prawne stosowane względem kierującego pojazdem, mają na
celu zapewnić, a niekiedy przywrócić jego bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo
innych użytkowników drogi.

Formy dotyczące pojazdu
Drugim warunkiem, który ma wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
są pojazdy, które się w nim poruszą. W związku z tym, odpowiednie podmioty
posiadają właściwe formy prawne, które stosują względem pojazdów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w ruchu drogowym. Aby pojazd nie
stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym musi przede wszystkim
spełniać odpowiednie warunki techniczne. Kwestię tę reguluje ustawa prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 66 ustawy pojazd, który uczestniczy w ruchu musi
być zbudowany, wyposażony i utrzymany w taki sposób, aby korzystanie z niego:
1. nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących, czy też innych uczestników
ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek
na szkodę,
2. nie zakłócało spokoju publicznego poprzez wytwarzanie hałasu,
3. nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji,
4. nie powodowało niszczenia drogi,
5. zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy,
6. nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych.
Ponadto przepisy ustawy stanowią, że dla bezpieczeństwa – autobus, samochód
ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony – powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik
prędkości, montowany przez producenta, ograniczający maksymalną prędkość
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autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego
do 90 km/h. Dla bezpieczeństwa zabrania się również: umieszczania wewnątrz
i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów,
umieszczania w pojeździe lub na pojeździe urządzeń stanowiących obowiązkowe
wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wyposażenia pojazdu w urządzenia
informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy
kontroli ruchu drogowego. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu
samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru bądź przyczepy jest dowód
rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
Organy kontroli ruchu drogowego w ramach posiadanych form prawnych odnośnie pojazdu, podczas kontroli sprawdzają czy pojazd spełnia określone warunki
techniczne oraz czy właściciel posiada wymagane dokumenty dotyczące pojazdu.
Istotne jest aby pojazd posiadał aktualne badanie techniczne. Zgodnie z art. 81
ustawy prawo o ruchu drogowym – właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika
rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawić go do badania
technicznego. Pierwsze badanie techniczne przeprowadza się przed pierwszą rejestracją. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, motocykla
lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed
upływem 2 lat od dnia przeprowadzenia badania, natomiast później corocznie.
W przypadku gdy policjant stwierdzi, że stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu, zwłaszcza po wypadku drogowym, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie elementów konstrukcji, nadwozia, podwozia lub ramy, jeśli pojazd zagraża
porządkowi ruchu czy też narusza wymagania ochrony środowiska – zatrzyma
dowód rejestracyjny pojazdu i nie pozwoli na dalsze poruszanie się nim po drodze.
Policjant również ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny jeżeli stwierdzi, że
pojazd nie został poddany badaniu technicznemu, lub zostało dokonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną, jeżeli dowód jest tak zniszczony, że jest nieczytelny,
gdy ma podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego, lub ma
przypuszczenie że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu bądź
gdy kierujący pojazdem nie okaże dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu.
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W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego policjant wydaje kierującemu
pokwitowanie, w którym może zezwolić na używanie pojazdu przez okres nieprzekraczający 7 dni, jednocześnie określając warunki tego używania, co wynika
z ustawy prawo o ruchu drogowym.
Inną formą stosowaną przez podmioty kontroli ruchu drogowego względem pojazdu jest jego usunięcie z drogi. Art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym stanowi,
że pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku: pozostawienia go
w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża niebezpieczeństwu,
w przypadku nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie
umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, oraz w przypadku przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej
lub nacisku osi określonych w przepisach. Pojazd może być również usunięty z drogi
na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób,
jeśli kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po
użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, bądź jeśli osoba
kierująca nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub
używania pojazdu, bądź w przypadku gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania
ochrony środowiska. Dodatkowo pojazd może zostać przemieszczony lub usunięty
z drogi, jeżeli utrudnia w prowadzeniu akcji ratowniczej. Jak wynika z ustawy
prawo o ruchu drogowym decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazd z drogi
podejmuje: policjant, strażnik gminny (miejski), osoba dowodząca akcją ratowniczą – w zależności od zaistniałej sytuacji. Pojazd usunięty z drogi, umieszcza się
na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty
za jego usunięcie i parkowanie. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu
uiszczenia właściwej opłaty. W przypadku gdy pojazd jest pozostawiony w miejscu,
gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu i nie zagraża bezpieczeństwu
pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania
kół. Do stosowania tej formy uprawniona jest Policja i straż gminna (miejska).
Mimo iż powyższe formy prawne stosuje się względem pojazdu, to główna odpowiedzialność za właściwe przystosowanie pojazdu do poruszania w ruchu drogowym spoczywa jednak na właścicielu pojazdu i to zasadniczo on będzie ponosił
konsekwencje zastosowania tych form.

50

Katarzyna Głód

Formy dotyczące drogi
Cechą ogólnego zarządzenia administracyjnego jest to, że zobowiązuje ono swoich
adresatów do działania lub zaniechania, które jest już ostatecznie w obliczu prawa
skonkretyzowane i może być egzekwowane bez potrzeby wydawania jakichkolwiek
dalszych aktów prawnych. Liczne możliwości wydawania ogólnych zarządzeń administracyjnych przewidują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Przybierać
one mogą różną postać, lecz najczęstszym rodzajem tych ogólnych zarządzeń są
znaki i sygnały drogowe.
Znaki i sygnały drogowe są to normy prawne, uwidocznione przy pomocy rysunkowych symboli, występują one na równi z przepisami wyrażonymi w wersji
słownej i rodzą te same skutki prawne. Każdy właściwie zlokalizowany i czytelny
znak drogowy informuje o normach postępowania oraz wymaga spełnienia treści
jaką ustala. Znaki, sygnały i urządzenia komunikacyjne z pewnością docierają do
najszerszego kręgu odbiorców. W zasadzie nie mogą być zastąpione zarządzeniami
wydanymi w innej formie. Cały system znaków drogowych powinien byś spójny
i komunikatywny. Nie zalicza się do ogólnych zarządzeń administracyjnych znaków
i sygnałów ostrzegawczych oraz informacyjnych. Postać takiego ogólnego zarządzenia administracyjnego, które zobowiązuje adresatów do działania lub zaniechania,
przybierają wyłącznie znaki zakazu i nakazu. Aby znaki mogły przybrać postać
ogólnych zarządzeń administracyjnych, niezbędna jest konkretyzacja normy prawnej, polegającej na wyrażeniu woli uprawnionego organu co do ich lokalizacji15.
Szczególne znaczenie w dziedzinie wprowadzania znaków i sygnałów drogowych
ma rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych16. Zgodnie
z rozporządzeniem na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
– znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
– znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na powierzchni drogi,

15.	A. Misiuk, Z. Nowakowski, M. Pomykała, K. Rajchel, Zarządzanie ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w państwie, Rzeszów 2005, s. 153-154.
16. Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393.
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– sygnały świetlne nadawane przed sygnalizatory,
– sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione,
– sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone
na drodze.
Wprowadzanie znaków drogowych jest wykonywaniem przez administrację
publiczną tak zwanego „zarządzania ruchem”. Organami zarządzającymi ruchem
w przypadku zastosowania jako kryterium kategorię drogi publicznej, są:
1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - drogi krajowe,
2. Marszałek województwa – drogi wojewódzkie,
3. Starosta – drogi powiatowe i gminne,
4. Prezydent miasta – drogi położone w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.
Ustawienie znaku drogowego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z drogi publicznej na zasadzie powszechności. Znak drogowy odzwierciedla stan
faktyczny, a jednocześnie jest odmienny od stanu będącego przesłanką jego ustawienia. Znaki drogowe ustawiane są najczęściej w taki sposób, aby dla uczestników
ruchu tworzyły pewien ciąg. Znaki regulują ruch, ostrzegają i informują, a poprzez
zakazy i nakazy wymuszają na pieszych i kierujących pojazdami sposób zachowania
oraz podnoszą stan bezpieczeństwa ruchu. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje albo może występować niebezpieczeństwo,
a także zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od
miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Znaki
nakazu nakazują każdemu uczestnikowi dróg odpowiednie zachowanie się. Znaki
informacyjne zawierają niezbędne informacje dla uczestników ruchu drogowego.
Ponadto wśród znaków pionowych występują: znaki kierunku i miejscowości oraz
znaki uzupełniające oraz dodatkowe znaki pionowe.
Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe
lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie
związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy
odblaskowe. Znaki drogowe poziome są z reguły barwy białej lub żółtej.
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Sygnały świetle nadawane przez sygnalizator S-1, umieszczone przy drodze dla
kierujących i pieszych oznaczają:
– sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
– sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego
sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamownia; sygnał ten oznacza jednocześnie,
że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
– sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator,
– sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.
Ponadto uprawnione osoby, kierujące ruchem mogą dawać sygnały za pomocą
postawy ciała i ruchu rąk. Umundurowany policjant, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, żołnierz Żandarmerii Wojskowej i żołnierz wojskowych organów
porządkowych mogą w warunkach dostatecznej widoczności dawać sygnał do
zatrzymania pojazdu samą ręką. Istnieją także sygnały dźwiękowe, nadawane w postaci dzwonu na przejeździe kolejowym, które ostrzegają o zbliżaniu się pociągu lub
innego pojazdu szynowego albo o opuszczaniu zapór i półzapór17. Znaki i sygnały
spełniają we współczesnym ruchu drogowym zasadniczą rolę i w rzeczywistości
docierają do najszerszego kręgu odbiorców, ponieważ dotyczą każdego uczestnika
drogi. Są formami stosowanymi względem drogi, niezastosowanie się uczestnika
drogi do znaków i sygnałów drogowych, odniesie skutek prawny nie względem
drogi, ale jego samego.
W ramach działania na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego funkcjonuje cały szereg służb, inspekcji i straży.
Jednak szczególne znaczenie w tej dziedzinie ma Policja. Policja została utworzona
na mocy ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji18. Art. 1 ust. 1 tej ustawy stanowi –
Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu
i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Definicja Policji wskazuje na istotę jej działania. Pomi-

17.	Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
18. Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 z późn. zm.
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mo tego, że jest to formacja uzbrojona i umundurowana, co wskazywałoby na jej
militarny charakter, to jej rola jest służebna nie tylko wobec państwa, ale przede
wszystkim względem społeczeństwa19. Jedną z cech charakterystycznych dla administracji jest to, że działa w interesie publicznym, tylko na podstawie prawa
i tylko w granicach prawem przewidzianych. Odnosi się to również do Policji,
której główny zakres zadań określony został w ustawie o Policji. Nie jest to jedyna
ustawa określająca zadania, gdyż wiele zadań i obowiązków Policji wynika z innych
ustaw, jak również umów i porozumień międzynarodowych20.
Podstawowy katalog zadań Policji został określony w art. 1 ust. 2 ustawy o Policji. Należą do nich między innymi: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia,
ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w tym zapewnienie spokoju
w miejscach publicznych oraz środkach publicznego transportu i komunikacji
publicznej, w ruchu drogowym i na wodach, inicjowanie i organizowanie działań
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami społecznymi. Do zadań Policji należy również
wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także nadzór
nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach. Ponadto
Policja ma obowiązek kontroli przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach
publicznych. Istotnym zadaniem jest też współdziałanie z policjami z innych państw
oraz ich organizacjami międzynarodowymi, zarządzanie informacjami kryminalnymi, prowadzenie baz danych: zawierających informacje o wynikach analizy
(DNA) oraz Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).
Jedną z głównych dziedzin, w obszarze której istotną rolę spełnia Policja jest
dziedzina zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, o czym
wprost stanowi art. 129 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym21 –
Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem

19. S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008, s. 92.
20. S. Pieprzny, Policja Organizacja i funkcjonowanie, Oficyna Wolters Kluwer Polska 2007, s. 25.
21. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.
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i jego kontrolowanie należą do zadań Policji. Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego
należy między innymi:
1). współdziałanie oraz koordynacja przy prowadzeniu analiz obrazujących realnie istniejące zagrożenia i podejmowanie działań zapobiegawczych,
2). inspirowanie i koordynowanie programów prewencyjnych komend powiatowych (miejskich) Policji ukierunkowanych na kreowanie pozytywnego
wizerunku Policji oraz promowanie podejmowanych przez nią działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, jak również
współdziałanie z instytucjami właściwymi w sprawach związanych z organizacją ruchu na drogach,
3). opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na organizowanie zawodów
sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez wymagających
korzystania z drogi w sposób szczególny,
4). opiniowanie projektów organizacji ruchu lub zmiany istniejącej organizacji
na drogach na terenie całego województwa,
5). współpraca z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
6). organizacja i koordynacja ekip techniki drogowej,
7). nadzór merytoryczny nad prowadzeniem ewidencji kierowców naruszających
przepisy ruchu drogowego,
8). wypracowywanie i doskonalenie zasad współdziałania z innymi służbami
Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wykroczeń
drogowych oraz wykroczeń innych niż drogowe,
9). rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez komendanta powiatowego
(miejskiego) Policji w sprawie naruszeń przepisów związanych z ruchem
drogowym,
10). nadzorowanie i koordynacja nad działaniami komórek ruchu drogowego
komend powiatowych (miejskich) Policji w zakresie realizacji zadań ukierunkowanych na utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym a także realną poprawę stanu tego bezpieczeństwa
i porządku na drogach22.

22.	Dane za stroną internetową: www.podkarpacka.policja.gov.pl/ruch-drogowy/zadania-wydzialu-ruchu-drogowego/, pobrano 02.03.2013 r.
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Udział Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego określają liczne akty prawne, w tym głównie ustawa prawo o ruchu drogowym. Zgodnie
z art. 129 ustawy prawo o ruchu drogowym – czuwanie nad bezpieczeństwem oraz
porządkiem ruchu na drogach, kierowanie oraz kontrolowanie tego ruchu należą
do zadań Policji. W związku z wykonywaniem tego zadania, policjant, wykonując
czynności w ruchu drogowym na podstawie art. 129 ust. 2 jest uprawniony do:
1. legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do
sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu,
2. sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem
i jego używaniem, świadectwa kwalifikacji, a także dokumentu stwierdzającego
zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,
3. żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka
działającego podobnie do alkoholu,
4. sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub
nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze,
5. sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy,
czas jazdy oraz postoju,
6. zatrzymania, w przypadkach przewidzianych w ustawie, dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania oraz karty
kierowcy w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych,
7. wydawania poleceń:
a). osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub
zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,
b). kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania,
8. uniemożliwienia:
a). kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub
w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
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b). korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi
zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi w ruchu, powodują uszkodzenie
drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,
c). korzystania z pojazdu, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego
ubezpieczenia,
d). kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
9. używania przyrządów kontrolno – pomiarowych, w szczególności do badania
pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości
kierującego,
10. u
 suwania lub przemieszczania pojazdu:
a). pozostawionego w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub
zagraża jego bezpieczeństwu,
b). w przypadku nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego
ubezpieczenia,
c). przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi
określonych w przepisach ruchu drogowego,
d). jeżeli kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub
w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka albo też
nie posiadała przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub
używania pojazdu,
e). którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska,
f). u
 trudniającego prowadzenie akcji ratowniczej,
11. kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem,
12. używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu,
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13. występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia
kierującego pojazdem,
14. pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają
określone wielkości; pilotowanie wykonywane jest za opłatą ponoszoną przez
właściciela lub posiadacza pojazdu.

Postępowanie policjantów na miejscu zdarzenia
drogowego
W dzisiejszych czasach bardzo często dochodzi do wypadków i kolizji drogowych.
Na miejsce zdarzenia udają się policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Sposób
postępowania policjantów na miejscu wypadku drogowego, w którym jest zabity
lub ranny bądź też kolizji drogowej, w której nie ma zabitych i rannych określają
wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z 5 lipca 2007 r. w sprawie postępowania policjantów na miejscu zdarzenia drogowego23. Wszelkie czynności podejmowane przez policjantów w dziedzinie ruchu drogowego wymagają posiadania
specjalistycznej wiedzy. Dlatego też, policjanci którzy pełnią służbę w Wydziale
Ruchu Drogowego, obowiązkowo muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie
do wykonywania swoich zadań. Policjant po przybyciu na miejsce zdarzenia, jest
obowiązany do ustawienia pojazdu służbowego w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego. Następnie policjant
dokonuje wstępnej oceny zdarzenia i w razie konieczności wzywa inne służby
ratownicze, w tym medyczne oraz zapewnia porządek i bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia. Policjant obowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom
wypadku, oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia dla przeprowadzenia dalszych
czynności procesowych.
Do zadań policjanta na miejscu zdarzenia należy także badanie na zawartość
w organizmie alkoholu lub podobnie działającego środka, kierującego (kierujących)
pojazdem oraz innej osoby, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła
kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym. Do innych zadań
policjanta na miejscu zdarzenia należy również wstępne ustalenie przebiegu oraz
istotnych okoliczności wypadku na podstawie rozmowy z uczestnikami i świad23. Dz. Urz. Komendy Głównej Policji z 2007 r., Nr 17, poz. 99.
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kami obecnymi na miejscu oraz innych dowodów. Policjant powinien dokonać
sprawdzeń uczestników wypadku i pojazdów w systemie informatycznym Policji.
W miarę możliwości policjant ustala miejsce hospitalizacji uczestnika wypadku
odwiezionego do szpitala, a w razie potrzeby przeprowadza oględziny miejsca,
rzeczy i osób. W przypadku nie cierpiącym zwłoki policjant dokonuje zewnętrznych
oględzin zwłok, przeprowadza inne czynności procesowe, sporządza dokumentację z przeprowadzonych czynności procesowych, a w szczególności szkic miejsca
wypadku drogowego, dokumentację fotograficzną, a w razie potrzeby i możliwości
dokonuje rejestracji wideo, sporządza notatkę urzędową oraz kartę statystyczną
zdarzenia drogowego. Zakres zadań policjanta na miejscu zdarzenia obejmuje
także czynności związane z przywróceniem ruchu drogowego w miejscu wypadku,
w szczególności zarządzenie usunięcia pojazdów utrudniających lub tamujących
ruch na drodze, zgłoszenie dyżurnemu jednostki konieczność wezwania właściwych
służb do porządkowania i uprzątnięcia miejsca zdarzenia.
Po zakończeniu czynności na miejscu wypadku, policjant niezwłocznie sporządza stosowną dokumentację z wykonanych czynności i wraz z zabezpieczonymi
dokumentami przekazuje dyżurnemu lub innemu policjantowi wyznaczonemu
przez kierownika jednostki Policji. Wobec sprawcy kolizji policjant stosuje prawem
przewidziane środki, natomiast jeżeli na miejscu kolizji nie jest możliwe ustalenie
sprawcy wykroczenia lub oddalił się on z miejsca albo odmówił przyjęcia mandatu
karnego - sporządza niezbędną dokumentację do dalszych czynności24.

Współpraca Policji z innymi organami
Realne zapewnienie bezpieczeństwa jest możliwe jedynie wówczas, gdy funkcjonujące instytucje działające w tym zakresie utworzą spójny system, którego
poszczególne elementy będą współpracować ze sobą w sposób skoordynowany,
wzajemnie się uzupełniając. Zapobieganie różnego rodzaju zagrożeniom nie może
być zadaniem jednego tylko podmiotu – Policji. Wymaga zaangażowania wielu
instytucji. Podstawowym elementem działania powinno być uświadomienie, że

24.	Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z 5 lipca 2007 r. w sprawie postępowania policjantów na miejscu zdarzenia drogowego, Dz. Urz. Komendy Głównej Policji z 2007 r., Nr 17,
poz. 99.
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za stan bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego odpowiadają one wspólnie.
Wydaje się zatem, że we współdziałanie na tej płaszczyźnie mogą być zaangażowane tak Policja czy organy zaliczane do administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również organy administracji rządowej i samorządowej,
a także podmioty społeczne. W to współdziałanie powinien być zaangażowany
każdy człowiek, który jest uczestnikiem drogi. Współdziałanie może przejawiać
się w konkretnych działaniach, takich jak: wymiana informacji na temat zagrożeń, organizowanie wspólnych szkoleń dla służb działających na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku, monitoring regionów szczególnie zagrożonych,
przygotowywanie akcji uświadamiających zagrożenia i możliwości ich uniknięcia,
współfinansowanie wyposażenia technicznego, wspólne akcje, na przykład wspólne
patrole Policji i straży gminnej (miejskiej). Istotne znaczenie ma także tworzenie
wspólnych programów prewencyjnych, powstających zwłaszcza we współpracy
Policji z władzami lokalnymi25.
Policja współdziała z Inspekcją Transportu Drogowego, na podstawie zawieranych porozumień o współpracy. Obie instytucje w ramach tej współpracy zobowiązały się do organizowania i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie
bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania i zapobiegania popełnianiu przestępstw i naruszeń związanych z transportem drogowym.
Współpraca ta przejawia się głównie we wspólnie przeprowadzanych kontrolach
pojazdów, szczególnie autobusów przewożących dzieci i młodzież w okresie ferii
i wakacji. Podmioty te prowadzą także ścisłą wymianę informacji na temat zagrożeń i naruszeń przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o transporcie
drogowym.
Współpraca Policji i Straży Granicznej nie tyle będzie jednak niezbędna do zapewnienia właściwej ochrony granicy państwowej, ile często konieczna za względu
na zapewnienie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach tej
współpracy wykrywani są również sprawcy przestępstw drogowych. Przejawia się
ona głównie w przekazywaniu informacji na temat dokonywanych przestępstw

25.	M. Pomykała, Z problematyki współdziałania administracji publicznej w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa, [w] E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny, Bezpieczeństwo wewnętrzne
we współczesnym państwie, Rzeszów 2008, s. 344.
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i osób podejrzanych o ich popełnienie, gdy zachodzi obawa nielegalnego przekroczenia granicy, a także możliwości wywozu za granicę przedmiotów czy towarów
bez wymaganego zezwolenia. Współpraca taka przybiera postać konkretnych działań wspólnych w oczywistych, wymagających tego sytuacjach26.
Państwowa Straż Pożarna jest jednostką przygotowaną w sposób szczególny
do ochrony przeciwpożarowej, czy likwidacji miejscowego zagrożenia, natomiast
wszelkie działania porządkowe powinny być wykonywane przez inne właściwe
jednostki, w szczególności przez Policję. Aby akcja Państwowej Straży Pożarnej była
w ogóle możliwa i by była sprawnie przeprowadzona, Policja podejmuje działania
związane z zapewnieniem porządku na obszarze prowadzenia akcji ratowniczej,
izoluje teren akcji, organizacje i kontroluje ruch drogowy, ochrania mienie oraz
zapewnia porządek podczas ewakuacji ludzi27.
Obowiązek współpracy Policji ze strażami gminnymi wynika z ustawy, a szczegółowe zasady tej współpracy określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej
(miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy28. Obowiązek współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) powstaje w chwili
powołania straży i przekazania regulaminu straży właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji. Policja współpracuje ze strażami w zakresie
realizacji ich ustawowych zadań29. Współpraca ta polega w szczególności na: stałej
wymianie informacji o zagrożeniach występujących na danym terenie w zakresie
bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego, zorganizowaniu
systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości
oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami Policji i straży,
organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych (miejskich), wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania
przy użyciu sił i środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

26.
27.
28.
29.

A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2008, s. 255.
Tamże, s. 141.
Dz. U. z 2009 r., Nr 220, poz. 1732.
S. Pieprzny, Policja. Organizacja…, s. 65.
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Szczególne formy i sposoby współpracy właściwych terytorialnie jednostek Policji i straży określone zostają w porozumieniu zawartym pomiędzy właściwym
terytorialnie komendantem Policji a wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta).
Policja współpracuje również z firmami ubezpieczeniowymi. Ustawa z 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej30 stanowi w art. 25 ust. 1, że: Sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania,
w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały,
jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych
oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia. Na wniosek Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
lub Rzecznika Ubezpieczonych, Policja w zakresie wykonywanych zadań i w celu
ich wykonania, udzielają informacji w zakresie stanu sprawy oraz udostępniają
zebrane materiały. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na żądanie ubezpieczonego,
uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego, ma
obowiązek udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem
lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności oraz ustalenia
okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania
lub świadczenia.

Podsumowanie
Pomimo dyskusyjnej roli Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i niejednoznacznej oceny jej pracy przez poszczególne grupy społeczne, co
wynika często z dolegliwości stosowanych represji, zgodzić należy się z faktem, że
odgrywa ona decydującą rolę w zwalczaniu i ograniczaniu zagrożeń, powodowanych w ruchu drogowym przez osoby łamiące przepisy ruchu drogowego, w tym
szczególnie przez nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego.
Ograniczona ilość policjantów zaangażowanych w te działania wynika z posiadanej przez Policję liczby etatów, jednak zagadnienie bezpieczeństwa ruchu
drogowego jest jednym z priorytetowych zadań Policji, o czym świadczy chociażby
30 Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
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istnienie w jej strukturze oddzielnego pionu Ruchu Drogowego, a także obowiązek
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pozostałych policjantów, a w szczególności policjantów pionu Prewencji.

Streszczenie
Artykuł przestawia problematykę Policji jako podstawowej formacji funkcjonującej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.
W artykule przedstawiono zakres stosowanych form działania w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym dzieląc
je na formy stosowane względem kierującego pojazdem, względem pojazdu oraz
względem drogi. W dalszej części artykułu przedstawiono sposób postępowania
policjantów na miejscu zdarzenia drogowego oraz ukazano kierunki współpracy
Policji z innymi służbami na rzecz utrzymania oraz podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na drogach.
Słowa kluczowe: Policja, bezpieczeństwo na drogach, porządek w ruchu drogowym.

Summary
The article presents the issues of Police functioning as the primary formation of
ensuring order and safety on the roads. This paper presents the scope of the forms
of action to ensure appropriate level of security and order on the roads, dividing
them into forms applicable to driving a vehicle, the vehicle and the road. The
remainder of this article describes how to conduct police officers at the scene of
road and shown directions of cooperation between police and other services to
maintain and increase the level of safety on the roads.
Keywords: Police, safety on the roads, order on the roads.
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Konwencje i protokoły ONZ jako element
zapobiegania i zwalczania terroryzmu
międzynarodowego
Radosław Kamiński
Termin terroryzm pochodzi od łacińskiego słowa terror, co oznacza strach, grozę,
a właściwie możliwość zastosowania przemocy, gwałtu, okrucieństwa w celu zastraszenia lub zniszczenia przeciwnika1. Za początek terroryzmu niektórzy autorzy
uznają powstanie w XI wieku na Bliskim Wschodzie szyickiej sekty asasynów,
których często uważa się za pierwszych zorganizowanych terrorystów2. Asanysi
jako pierwsi wprowadzili terror, stosując go na większą skalę, przeprowadzając
mordy polityczne i zamachy. Słowo asasyn stało synonimem zabójcy, a izmalickie
sekty działają do dnia współczesnego, stanowiąc najbardziej skłonną do szeroko
rozumianego mesjanizmu grupę szyitów, wierzącą w rychłe nadejście Zbawcy.
We współczesnym tego słowa znaczeniu, terror pojawił się w okresie rewolucji
francuskiej, a użyty został przez jakobinów, którzy przeciwko wrogom rewolucji
zastosowali go na olbrzymią i niespotykaną w tym czasie skalę3. Tym samym stał się
on sposobem określenia sposobu uprawiania polityki przez francuski rząd w końcu XVIII wieku4. Rewolucyjny terror zakończył się wraz z obaleniem dyktatury
jakobinów, którzy podzielili los swoich ofiar.
Obecnie termin terror wykorzystywany jest w naukach politycznych w odniesieniu do metod stosowanych przez rząd w stosunku do własnego narodu lub
określonych grup obywateli5.
Spore problemy nastręcza natomiast próba stworzenia jednolitej definicji słowa
terroryzm. Problem ten wynika przede wszystkim z natury prawnej oraz funkcjo1. B. Hołyst, Terroryzm, tom 1, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2009, s. 147.
2. Leksykon politologii, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wrocław 2000, s. 598.
3. I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008, s. 71.
4.	R. Borkowski, Terroryzm, [w:] R. Borkowski (red.), Konflikty współczesnego świata, Wydawnictwo AGH, Kraków 2001, s. 123.
5.	W. Dietl, K. Hirschmann, Fł. Tophowen, Terroryzm, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009,
s. 27.
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nujących zależności i mechanizmów międzynarodowych. Literatura przedmiotu
podaje ponad 100 różnych definicji terroryzmu, a sam termin, a dokładniej definicja, budzi wiele kontrowersji. Z całą pewnością pojęcie terroryzmu wywodzi
się bezpośrednio z terminu terror i oznacza przede wszystkim stosowanie terroru,
zwłaszcza przez ugrupowania ekstermistyczne, które za pomocą zabójstw politycznych, porwań zakładników, uprowadzeń statków powietrznych, morskich i innych
próbują zwrócić uwagę opinii publicznej na wysuwane przez siebie hasła i żądania
lub wymusić na rządach państw określone ustępstwa6.
Większość badaczy zjawiska podkreśla jednak łatwość manipulowania pojęciem
„terroryzm” oraz często czynienia z niego narzędzia dyskredytacji przeciwników
politycznych. Według J. Solarza głównym problemem związanym z ustaleniem
jednej, wiążącej definicji tego zjawiska jest według autora jego złożoność i dynamika
rozwoju – terroryzm nie ma jednej, niezmiennej formy, lecz ulega ciągłej ewolucji7.
Y. Alexander, M. Hoeing twierdzą natomiast, iż przyczynami braku jednolitej definicji terroryzmu są:
– problemy z odróżnieniem terroryzmu od zjawisk i procesów pokrewnych
wobec niego;
– unikanie, pomijanie określeń typu terroryzm, terrorysta (dotyczy to m.in.
tych grup, które z swojego punktu widzenia nie postrzegają siebie, jako terrorystów, używają w zamian innych określeń typu: bojownik, wyzwoliciel,
rewolucjonista, sługa Boży);
– przypadki, w których ośrodki decyzyjne (np. politycy) lub opiniotwórcze
(media) celowo używają pojęcia ,,terroryzm” w celu dyskredytacji, zwróceniu
uwagi czy manipulacji;
– polityczne wykorzystanie braku uniwersalnej definicji terroryzmu; w tym
przypadku często państwa wykorzystują brak definicji by realizować własne
cele, politykę na terenie międzynarodowej i wewnętrznej (odzwierciedleniem
takiego działania państw oskarżanych o wspieranie terroryzmu jest np. Iran,
Sudan, niegdyś Irak czy Libia)

6. B. Hołyst, Terroryzm, dz. cyt., s. 48.
7. J. Solarz, Doktryny militarne XX wieku, Wydawnictwo: Avalon, Kraków 2009, s. 455.
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– ciągła ewolucja definicji, wraz z postępem czasu ewoluuje samo pojęcie, ponieważ powstają nowe formy terroryzmu wraz z postępem cywilizacji i technologii
(dotyczy to również form i metod działania terrorystów);
– osobiste, grupowe aspiracje, sympatie lub emocje, różnorodność ataków terrorystycznych, metod i środków działania;
– wątpliwości i spory dotyczące pojęcia terroryzmu, a występujących na forum
organizacji międzynarodowych (dotyczy to m.in.: zdefiniowania terminu,
wskazania jego elementów składowych, wyróżnienia czynników kwalifikacyjnych, ustalenia listy organizacji terrorystycznych oraz rozróżnienia terroryzmu
od innych działań);
– obszerność pojęcia, szeroko używanego, pozbawionego pierwotnego znaczenia;
– mnogość pojęcia w obrębie jednego państwa i jego struktur, poszczególne
instytucje rządowe posługują się wieloma różnymi definicjami terroryzmu
(jak w przypadku administracji USA);
– lakoniczność i polemiczny charakter stosowanych i proponowanych definicji
mających zbyt szeroki zakres (nadto rozbudowanych).8
Podobne trudności możemy zaobserwować w przypadku próby określenia istoty
terroryzmu. Według C. Rutkowskiego, terroryzm jest narzędziem/środkiem/strategią polityki, formą walki ludzi wspólnot, organizacji o wartości, idee, zamiary, interesy
i cele, stosowaną w warunkach, gdy inne formy i narzędzia są niedostępne lub postrzegane jako niecelowe, nieefektywne9. Według S. Kozieja natomiast istotą terroryzmu
jest ostentacyjne i maksymalistyczne (masowe, totalne, nieograniczone), celowe (tj.
świadomie zamierzone) atakowanie niewinnych, postronnych (cywilnych) osób i dóbr
publicznych (otoczenia) dla pośredniego (asymetrycznego, poprzez opinię publiczną)
oddziaływania na rzeczywistego przeciwnika politycznego lub ideologicznego10. B.
Hoffman określa natomiast terroryzm jako świadome budzenie i wykorzystywanie
strachu w wyniku przemoc, w dążeniu do zmian politycznych. Terroryzm jest pomyślany tak (...) by wywierał dalekosiężne skutki psychologiczne, wykraczające poza
bezpośrednią ofiarę czy przedmiot ataku. Ma zasiać strach, który może obejmować
8.	Y. Alexander, M. Hoeing, Superterroryzm. Biologiczny, chemiczny i nuklearny, Bellona, Warszawa 2001, s. 5.
9. C. Rutkowski, Terroryzm na zimno, „Myśl Wojskowa” 2004, nr 4, s. 17-18.
10. S. Koziej, Między piekłem a rajem, Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 31.
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wrogą grupę etniczną lub religijną, cały kraj, rząd lub partię polityczną czy też opinię
publiczną. Terroryzm za pomocą zdobytego rozgłosu ma wywalczyć wpływ i władzę,
by przeprowadzić zmiany polityczne na szczeblu lokalnym lub międzynarodowym11.
Z całą pewnością możemy jednak stwierdzić, że wszystkie definicje mają jeden wspólny mianownik, którym jest zastraszenie przeciwnika dla osiągnięcia
określonego, zamierzonego celu. Cechami wspólnymi i charakterystycznymi dla
współczesnego terroryzmu są natomiast:
– nieprzewidywalność (czasu, miejsca, rodzaju, rozmiaru),
– brak jasno określonego agresora,
– wykorzystanie nowoczesnej wiedzy i techniki,
– desperacja i bezwzględność, których głównym celem jest duży oddźwięk społeczny podejmowanych działań.
Współczesny terroryzm – terroryzm XXI wieku – nabrał nowego, głębszego
znaczenia. Używana przemoc stała się procesem trwałym, często określanym mianem fanatycznego, którego głównym celem staje się uzyskanie wpływu na działania
i struktury przeciwnika, a jako strategią komunikacyjną z przeciwnikiem postrzega
się użycie przemocy, mord, zniszczenie, tworzenie poczucia strachu lub niepewności. Charakterystyczne dla tych działań jest to, że terroryści nie prowadzą otwartej
walki, a ich celem jest prowadzenie wszelkich zadań, które pomogą go zrealizować.
Zjawisko terroryzmu w obecnej postaci, ma charakter bardzo złożony i niejednorodny, a występując w odmiennych formach organizacyjnych, dążąc do realizacji
różnorodnych celów, wykorzystuje zróżnicowane metody. Ich podłożem jest splot
czynników społeczno–ekonomicznych, historyczno–politycznych, socjologicznych
i psychologicznych12.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zachodzące procesy globalizacyjne i dwudziestowieczny podział świata wytworzyły idealne warunki sprzyjające powstaniu
globalnego terroryzmu, który stał się jednym z największych zagrożeń ładu międzynarodowego. Taktyka działania terrorystów sprawia, że trudno jest dzisiaj dokonać
trafnej kalkulacji, które obiekty są bardziej zagrożone atakami terrorystycznymi,

11. B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Bertelsmann Media, Warszawa 2001, s. 41.
12.	S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko–
Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 29 i n.
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a jeszcze trudniej jest stworzyć skuteczny system ochrony. Zamachy terrorystyczne w Moskwie, Madrycie, Biesłanie czy w Londynie uświadomiły wszystkim, że
współczesna walka z terroryzmem wymaga wielu działań prewencyjnych (antyterrorystycznych) i kontr terrorystycznych oraz odpowiednich do potencjalnych
zagrożeń sił i środków stanowiących podstawowe elementy systemu zarządzania
kryzysowego13.
Trudno jednak obecnie wyobrazić sobie sytuację, aby zjawisko terroryzmu całkowicie wyeliminować lub zdetronizować. Nie istnieje bowiem żadna uniwersalna
metoda jego neutralizacji, ponieważ zmienność i dynamika rozwoju tej formy
przemocy nie pozwala na wypracowanie środków stale zapobiegających i zwalczających to zjawisko. Istnieją natomiast metody – mniej lub bardziej skuteczne –
ograniczające i neutralizujące działania terrorystów oraz minimalizujący tragiczne
następstwa ich działań14.
W walce z terroryzmem wyróżnia się następujące instrumenty antyterrorystyczne:
– dyplomacja i środki prawne;
– środki militarne i operacje specjalne;
– praca wywiadowcza.
Z uwagi na postępującą erupcję terroryzmu międzynarodowego, konieczne stało
się wypracowanie jednolitych standardów i regulacji prawnych, pozwalających
skutecznie przeciwstawiać się działaniom terrorystów oraz prowadzić politykę
prewencyjną.
Co ważne, współczesna dyskusja nad terroryzmem oraz walką z nim i przeciwdziałaniu niemu, przebiega bez wypracowanej uniwersalnej i całościowej konwencji
w sprawie zwalczania terroryzmu. Trudno się jednak temu dziwić, skoro dotychczas
nie udało się opracować jednolitej i obowiązującej definicji terroryzmu międzynarodowego. Jak słusznie zauważają E. M. Guzik-Makaruk, E. Zatyka, składają się na
13.	J. K. Wawrzyniak, W. Basak, Terroryzm – międzynarodowe zagrożenie w dobie procesów integracyjnych. Świadomość zagrożenia wśród funkcjonariuszy Policji, [w:] J. Maciejewski, M. Bodziany,
K. Dojwy (red.), Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty
funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, Wrocław 2010, s. 455-456.
14.	D. Szacher, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej nowy impuls, Adam Marszałek, Toruń
2007, s. 75.

71

Konwencje i protokoły ONZ...

ten fakt dwie zasadnicze przyczyny. Pierwszą z nich jest wyłączenie z zakresu definicji walki narodowowyzwoleńczej, czego domagają się państwa muzułmańskie, drugą
zaś żądanie przez państwa zachodnie wyłączenia tzw. terroryzmu państwowego. Tym
samym – kontynuują – prowadzone prace nad powszechnie akceptowanym aktem
prawa międzynarodowego, którego przedmiotem regulacji miałaby być problematyka
terroryzmu, jak i całe internacjonalne podejście do tego zjawiska, zdeterminowane
są aktualną sytuacją polityczną na arenie międzynarodowej15.
Początki regulacji prawnych w zakresie zwalczania terroryzmu można znaleźć
w Konwencjach Haskich z początku XX w. Dotyczyły one zasad prowadzenia wojny lądowej i zakazywały one stronom konfliktu nieograniczonego prawa wyboru
środków szkodzenia przeciwnikowi16 oraz atakowania bezbronnych miast, wsi,
domów mieszkalnych i budowli17.
Przyjęte unormowania prawne nie odnosiły się wprost do zjawiska terroryzmu
i nie miały powszechnego – znanego współcześnie – charakteru. Opierały się
w głównej mierze na konwencjach wiążących swymi postanowieniami państwa
strony umowach międzynarodowych i rezolucjach18.
W okresie międzywojennym, w trakcie licznych konferencji międzynarodowych,
podejmowane były próby unifikacji prawa karnego, uwzględniające problematykę
terroryzmu. Dyskusja zainicjowana została przez Komisję Prawa, podczas konferencji naukowej w La Paz w 1919 roku. Prace Komisji doprowadziły do zorganizowania w 1926 roku w Brukseli konferencji pod auspicjami Międzynarodowego
Stowarzyszenia Prawa Karnego (International Associacion Penal Law)19. To właśnie
15.	E. M. Guzik–Makaruk, E. Zatyka, Rada Europy wobec terroryzmu – elementy strategii przeciwdziałania, [w:] E.W. Pływaczewski (red.) Współczesne zagrożenia przestępczością i innymi
zjawiskami patologicznymi a prawo karne i kryminologia, Białostockie Studia Prawnicze, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, Białystok 2009, s. 46.
16.	Art. 22 Konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej (tzw. Konwencji Haskich IV
z 1907 roku), Dz.U. z 1927r. Nr 21, poz. 161.
17.	Art. 22 Konwencji dotyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej (tzw. Konwencji Haskich IV
z 1907 roku), Dz.U. z 1927r. Nr 21, poz. 161.
18.	D. J. Mierzejewski, Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych, Adam
Marszałek, Toruń 2011, s. 158.
19.	J. Depo, Prawnomiędzynarodowe mechanizmy zwalczania i zapobiegania terroryzmowi, Zeszyt
Problemowy Nauka-Praktyka-Refleksje, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, Kraków 2011, nr 5, s. 22.
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na tej konferencji, po raz pierwszy zaproponowano i przyjęto definicję terroryzmu
międzynarodowego, określając go jako czyn bezprawny i polegający na pogwałceniu
porządku międzynarodowego. Kategoria ta rozwinięta została rok później o element
umyślnego środka mogącego prowadzić do wywołania powszechnego zagrożenia20.
W latach trzydziestych XX wieku – z inicjatywy Ligi Narodów – podjęto nieudane
próby w zakresie stworzenia prawnych uregulowań związanych ze zwalczaniem
terroryzmu. 16 listopada 1937 roku uchwalono Konwencję w sprawie zapobiegania
i karania terroryzmu, która – jako pierwszy akt prawa międzynarodowego – uznała
jako akty terroryzmu przestępstwa, których celem jest wywołanie stanu zastraszenia u określonych osób, grup, bądź również całego społeczeństwa, jak również te,
które skierowane zostały przeciwko państwu innemu niż to, na którego terytorium
zostały one popełnione21. Konwencja ta za przestępstwa uznała: zabójstwo, ciężkie uszkodzenie ciała lub pozbawienie wolności osób sprawujących funkcje lub
posiadające pozycję publiczną (np. głowa państwa), zniszczenie lub uszkodzenie
własności publicznej innego państwa, jakikolwiek akt obliczony na zagrożenie
życia członków społeczeństwa oraz wytwarzanie, posiadanie, dostarczanie broni,
amunicji, materiałów wybuchowych, szkodliwych substancji w celu popełnienia
tych przestępstw22.
Po zakończeniu drugiej wojnie światowej – w obliczu stopniowo globalizującego się problemu terroryzmu – zwalczaniem tego zjawiska zajęły się państwa,
organizacje międzynarodowe o charakterze ogólnym i regionalnym (Organizacja
Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska) i wyspecjalizowanym (Organizacja
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego – ICAO, Międzynarodowa Organizacja
Morska – IMO) oraz instytucje międzynarodowe.

20.	Kwestie te omawiane były na Konferencji w Warszawie, w 1927 roku. Zob.: Informator Oddziału
Współpracy ze Społeczeństwem: Walka z terroryzmem we współczesnym świecie, Ministerstwo
Obrony Narodowej, Departament Społeczno-Wychowawczy, Pruszków 2001, s. 46.
21.	Konwencję podpisały 24 państwa (w tym Polska), ale ponieważ została ratyfikowana tylko przez
jeden kraj i ostatecznie nie weszła przez to w życie. Zob. również: Z. Szymczak, Zagadnienia
jurysdykcji karnej w sprawach o uprowadzenie statków powietrznych lotnictwa cywilnego, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1973, nr 2, s. 206
22.	P. Durys, F. Jasiński, Walka z terroryzmem międzynarodowym: wybór dokumentów, Studio STO,
Bielsko-Biała 2001, s. 8.
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Współcześnie główną rolę w przeciwdziałaniu terroryzmowi pełni ONZ, stopniowo wprowadzająca uregulowania prawne, które pozwalają na ściganie i pociąganie
do odpowiedzialności karnej sprawców aktów terroru. W ich skład wchodzi 13
Konwencji, które stanowią główne źródło prawa w zakresie zwalczania terroryzmu.
Wszystkie Konwencje – jak zauważa R. Drzazga - zbudowane są w oparciu
o zbliżony schemat:
– konwencja definiuje rodzaj działalności terrorystycznej będącej przedmiotem
jej zainteresowania (określa tzw. przestępstwo konwencyjne);
– na państwa strony nakładany jest obowiązek kryminalizacji określonego zachowania oraz wprowadzenia kar proporcjonalnych do wagi czynu;
– państwa są zobowiązane do ustanowienia jurysdykcji w stosunku do sprawców
określonych czynów23
Pierwszą z przyjętych przez ONZ Konwencją jest Konwencja o przestępstwach
i innych bezprawnych aktach dokonanych na pokładzie samolotu z 14 września
1963 roku. (tzw. Konwencja Tokijska)24, mająca zastosowanie w odniesieniu do
przestępstw, które przewiduje prawo karne; do czynów, które – niezależnie od tego
czy są przestępstwami – mogą narażać lub narażają na niebezpieczeństwo statek
powietrzny, osoby lub mienie znajdujące się na pokładzie oraz do czynów, które
naruszają porządek i dyscyplinę na pokładzie25.
Rozwinięcie Konwencji Tokijskiej stanowią przepisy Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi26, podpisanej 16 grudnia 1970 roku
w Hadze. Określa ona precyzyjniej znamiona przestępstwa zawładnięcia statkiem
23.	R. Drzazga, Konwencje antyterrorystyczne ONZ – charakterystyka oraz zakres zobowiązań nałożonych na państwa – strony, [w:] K. Indecki, P. Potejko (red.), Terroryzm – materia ustawowa,
ABW, Warszawa 2009, s. 23.
24.	
Konwencja o przestępstwach i niektórych innych bezprawnych aktach dokonanych na pokładzie
samolotu (tekst polski: Dz. U. z 1971r. Nr 15, poz. 147); podpisana przez Polskę 14.09.1963r.;
weszła w życie w stosunku do Polski 17.06.1971r.
25.	Art. 1 Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft. Signed at
Tokio on 14 September 1963, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv1-english.pdf,
dostęp: 15.05.2013r.
26.	
Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi (tekst polski: Dz.U.
z 1972r., Nr 25, poz. 181); podpisana przez Polskę 16.12.1970r.; weszła w życie w stosunku do
Polski 20.04.1972r.
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powietrznym określając, że każda osoba, która na pokładzie statku powietrznego
będącego w locie bezprawnie, przemocą lub groźbą użycia przemocy lub w każdej
innej formie zastraszania dokonuje zawładnięcia statkiem powietrznym lub przejęcia
kontroli nad nim albo też usiłuje popełnić taki czyn lub współdziała z osobą, która
popełniła lub usiłuje popełnić taki czyn, popełnia przestępstwo27.
Następna, trzecia już, Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu 23
września 1971 roku28, w sposób szczegółowy wymienia i charakteryzuje czynności,
które kwalifikowane są jako przestępstwa. Są to przede wszystkim akty przemocy
wobec osoby znajdującej się na pokładzie statku powietrznego będącego w locie,
zagrażające bezpieczeństwu statku powietrznego oraz wszelkie działania mogące
stworzyć zagrożenie jego bezpieczeństwa w locie, także przy użyciu jakiegokolwiek
urządzeń, substancji lub broni29.
Wymienione wyżej konwencje są wynikiem prac prowadzonych przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO)30. Kolejne konwencje dotyczyły
już innej kategorii aktów terrorystycznych.
Sprawa terroryzmu międzynarodowego na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych została podjęta dość późno, bo dopiero na początku lat siedemdziesiątych
XX wieku, a za początek aktywnej międzynarodowej współpracy antyterrorystycznej pomiędzy członkami ONZ należy uznać się rok 1972, kiedy to 8 września
Sekretarz Generalny Kurt Waldheim wysunął propozycję włączenia do porządku
obrad XXVII Sesji Zgromadzenia Ogólnego spraw poświęconych terroryzmowi
27.	Art. 1 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft. Signed at The Hague on
16 December 1970, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-english.pdf, dostęp:
15.05.2013r.
28.	
Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa
cywilnego (tekst polski: Dz.U. z 1976r., Nr 8, poz. 37) podpisana przez Polskę 23.09.1971r.,
weszła w życie stosunku do Polski 27.02.1975r.
29.	Art. 1 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safaty of Civil Aviation.
Concluded at Montreal on 23 September 1971, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/
Conv3-english.pdf, dostęp: 15.05.2013r. Uzupełnienie tej Konwencji stanowi Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe
lotnictwo cywilne, sporządzony w Montrealu dnia 24 lutego 1988 r.
30. International Civil Aviation Organisation założona została w 1944 roku w Montrealu.
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międzynarodowemu. Na mocy rezolucji 3034 powołano Komitet ds. Terroryzmu,
który jednak – w wyniku rozbieżności poglądów pomiędzy państwami dwóch
bloków okresu zimnowojennego – nie podjął zakładanych działań31.
Kolejne konwencje - określone mianem sektorowych – koncentrowały się na
przeciwdziałaniu konkretnym aktom terrorystycznym oraz czynom popełnianym
z innych pobudek (np. przestępstwa kryminalne)32.
Zwalczanie takich przestępstw regulują kolejne dwie konwencje dotyczące
bezpieczeństwa osób. Pierwsza z nich to Konwencja o zapobieganiu i karaniu za
przestępstwa wobec osób korzystających z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, podpisana 14 grudnia 1973 roku w Nowym Jorku33. Za osoby
korzystające z międzynarodowej ochrony Konwencja Nowojorska uznaje głowy
państw, włączając w to każdego członka ciała kolegialnego spełniającego według
konstytucji danego państwa funkcję głowy państwa, szefa rządu oraz ministra spraw
zagranicznych wówczas, gdy któraś z tych osób, jak również towarzyszący jej członkowie rodziny znajdują się na terytorium państwa – strony34.
Konwencja ta za przestępstwo uznaje:
– zabójstwo, uprowadzenie lub inną napaść na osobę lub wolność osoby korzystającejz ochrony międzynarodowej,
– gwałtowną napaść na siedzibę, prywatne mieszkanie lub środek transportu
osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej, mogącą zagrażać osobie lub
jej wolności,
– groźbę popełnienia takiej napaści,
– czyn stanowiący współuczestnictwo w popełnieniu takiej napaści35.
31. Rezolucja nr 3034 z 18 grudnia 1972 r., dotyczyła również m.in. dopuszczalności przemocy.
32.	T. R. Aleksandrowicz, Współczesny terroryzm międzynarodowy – próba definicji ze stanowiska
prawa międzynarodowego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 2, s. 6.
33.	
Konwencja o zapobieganiu i karaniu przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony
międzynarodowej, w tym także przeciwko dyplomatom (tekst polski: Dz.U. z 1983r., Nr 37, poz.
168) podpisana przez Polskę 7.06.1974r.; weszła w życie w stosunku do Polski 13.01.1983r.
34.	Art. 1 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected
Persons. Adopted by the General Assembly of the United Nations, at New York on 14 December
1973, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-7.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
35.	
Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom
korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 grudnia 1973r. (Dz.U. 1983 nr 37 poz. 168).
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Ponadto konwencja ta wprowadziła szereg podstawowych zobowiązań dla państw-stron, nakazując im przede wszystkim do wprowadzenia odpowiednich sankcji
karnych za wymienione przestępstwa konwencyjne.
Postanowienia drugiej, tj. Konwencji o zakazie brania zakładników, podpisanej
w Nowym Jorku 17 grudnia 1979 roku36, określają:
– przestępcę, jako osobę, która „zatrzymuje lub przetrzymuje i grozi zabiciem,
zranieniem albo dalszym przetrzymywaniem innej osoby w celu wymuszenia
od strony trzeciej, to jest od Państwa, międzynarodowej organizacji międzyrządowej, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób, działania lub powstrzymania się od jakiegokolwiek działania jako wyraźnego lub dorozumianego
warunku zwolnienia zakładnika;
– procedurę ekstradycyjną oraz postanowienia każdej ze stron do karania przestępców wyżej popełnionych czynów;
– zobowiązania państw do współdziałania w zapobieganiu przestępstwom brania
zakładników37.
Należy w tym miejscu podkreślić, że spory dotyczące pojmowania terroryzmu
pomiędzy państwami w latach siedemdziesiątych XX wieku, spowodowały poważne
ograniczenie zakresu przedmiotowego Konwencji o zakazie brania zakładników.
Potwierdza to zapis w art. 12, mówiący o niestosowaniu treści umowy w przypadku,
gdy akt porwania zakładnika nastąpi w czasie konfliktów zbrojnych określonych
przez Konwencję Genewską o ochronie ofiar wojny z 1949 r. i Protokoły Dodatkowe
z 1955 r., w których to konfliktach narody walczą przeciwko kolonialnej dominacji
i obcej okupacji oraz przeciwko rasistowskim reżimom dla odzyskania swoich praw
do samostanowienia określonych w Karcie Narodów Zjednoczonych38.
W latach 80. skupiono się na rozbudowie mechanizmów zabezpieczających.
3 marca 1980 roku równocześnie w Nowym Jorku i w Wiedniu otwarto do podpisu
36.	
Międzynarodowa konwencja przeciwko braniu zakładników (tekst polski: Dz.U. z 2000r., Nr 106,
poz. 1123) podpisana przez Polskę 18.12.1979r.; weszła w życie w stosunku do Polski 26.06.
2000r.
37.	Art. 1 International Convention Against the Taking of Hostages. Adopted by the General Assembly of the United Nations on 17 December 1979, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/
english-18-5.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
38. T. R. Aleksandrowicz, dz. cyt., s. 10.
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Konwencję o ochronie fizycznej materiałów jądrowych39. Określa ona obowiązki
i warunki, jakie muszą spełnić państwa-strony w celu zabezpieczenia transportu
i przechowywania materiałów nuklearnych. Artykuł 7 zobowiązuje państwa do
uznania za przestępstwa prawa krajowego czynów odnoszących się do:
– nielegalnego podejmowania działań polegających na pozyskiwaniu, posiadaniu,
wykorzystywaniu, przekazywaniu, przetwarzaniu, dysponowaniu lub rozproszeniu materiałów jądrowych, co powoduje lub może spowodować śmierć lub
ciężkie uszkodzenie ciała jakiejkolwiek osoby albo znaczne szkody materialne;
– kradzieży lub rabunku materiałów jądrowych;
– przywłaszczenia lub uzyskania w drodze oszustwa materiałów jądrowych;
– żądania wydawania materiałów jądrowych pod groźbą użycia siły lub przy
użyciu siły albo w jakiejkolwiek innej formy zastraszenia;
Jednocześnie za przestępstwo uznaje również zagrożenia związane bezpośrednio
z użyciem materiałów jądrowych dla spowodowania śmierci lub poważnych obrażeń jakiejkolwiek osoby albo znacznej szkody materialnej; popełnieniem przestępstwa z użyciem materiałów jądrowych dla zmuszenia osób fizycznych lub prawnych,
organizacji międzynarodowej lub państwa do podjęcia albo powstrzymania się od
podjęcia jakiegokolwiek działania40.
8 lipca 2005 roku sporządzono poprawkę do powyższej Konwencji, która stosowana jest w odniesieniu do materiałów jądrowych wykorzystywanych z przeznaczeniem na cele pokojowe w trakcie ich użytkowania, przechowywania oraz
transportu oraz do obiektów jądrowych wykorzystywanych do celów pokojowych.
Wprowadziła ona dla państw-stron obowiązek utworzenia systemu ochrony fizycznej, który obejmuje materiały jądrowei obiekty jądrowe będące w zakresie
jurysdykcji danego państwa. Z założenia system ten powinien obejmować ochronę
przed kradzieżą i innym bezprawnym przejęciem materiałów jądrowych, w tym
sabotażem, zapewniać rozwiązania mające na celu lokalizacje i odzyskanie zaginio-

39.	
Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II ( Dz.U. z 1989r.,
Nr 17, poz. 93) podpisana przez Polskę 6.08.1980r.; weszła w życie w stosunku do Polski
8.02.1987r.
40.	Art. 7 Convention on the Physical for signature at Vienna and New York on 3 March 1980, na:
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv6-english.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
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nych i skradzionych materiałów, a także łagodzić lub minimalizować radiologiczne
skutki sabotażu41.
Kolejna z Konwencji – Konwencja o prawie morza – z Montego Bay, podpisana 10
grudnia 1982 roku, ustanowiła m.in. obowiązek współpracy w zwalczaniu piractwa
na morzach, uznając za piractwo:
– bezprawny akt gwałtu, zatrzymania lub grabieży popełniony do celów osobistych przez załogę lub pasażerów prywatnego statku lub samolotu i wymierzony: na morzu otwartym – przeciwko innemu statkowi morskiemu lub powietrznemu, przeciwko osobom lub mieniu znajdującemu się na takim statku
morskim lub powietrznym; przeciwko statkowi morskiemu lub powietrznemu,
osobom lub mieniu w miejscu nie podlegającym jurysdykcji żadnego państwa;
– akt dobrowolnego uczestnictwa w działaniu statku morskiego lub powietrznego
z wiedzą o faktach, które nadają mu charakter pirackiego statku morskiego
lub powietrznego oraz podżeganie lub umyślne ułatwianie wyżej wyszczególnionych czynów42.
24 lutego 1988 roku, w Montrealu sporządzono Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne, który stanowił uzupełnienie Konwencji o zwalczaniu bezprawnych
czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, podpisanej
w tym samym miejscu 23 września 1971 roku43. Protokół uzupełnia zakreśloną
w Konwencji definicję przestępstwa o bezprawny i umyślny czyn przemocy skie41.	Nadzór nad przestrzeganiem przez poszczególne państwa postanowień Konwencji o ochronie
fizycznej materiałów jądrowych, sprawuje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency - IAEA). Jej uwaga skupia się przede wszystkim na zwiększeniu
nadzoru nad bezpieczeństwem instalacji atomowych w państwach członkowskich, podwyższeniu standardów bezpieczeństwa oraz zebraniu funduszy potrzebnych do wprowadzenia tych
zmian.
42.	Art. 101, United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 10 December 1982,
na: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, dostęp:
15.05.2013r.
43.	
Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne, uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów
skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego (Dz.U. z 2006 r., Nr 48, poz. 348)
podpisany przez Polskę 24.02.1988r.; wszedł w życie w stosunku do Polski 11.09.2004r.
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rowany przeciwko osobom w porcie lotniczym obsługującym międzynarodowe
lotnictwo cywilne, który to czyn powoduje lub może przyczynić się do poważnego
uszkodzenia ciała lub śmierci tych osób, a także czyn, który powoduje zniszczenie
lub poważne uszkodzenie urządzeń w porcie lotniczym lub statków powietrznych
niewykonujących operacji, a znajdujących się w tym porcie oraz powoduje przerwę
w działalności portu44.
Kolejne akty dotyczyły przestępstw związanych z bezpieczeństwem statków
i platform. W pierwszej kolejności była to Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzona
w Rzymie dnia 10 marca 1988 roku45. Miała ona przede wszystkim na celu ochronę
żeglugi morskiej przed piractwem morskim i atakami terrorystycznymi.
W akt. 3 Konwencja stwierdza popełnienie przestępstwa w sytuacji, gdy osoba
bezprawnie i umyślnie:
– zajmuje statek lub przejmuje nad nim kontrolę przy użyciu siły lub groźby jej
użycia lub za pomocą wszelkiej innej formy zastraszenia, lub
– dokonuje aktu przemocy przeciwko osobie znajdującej się na statku, jeżeli
działanie to może zagrażać bezpiecznej żegludze tego statku, lub
– niszczy statek albo powoduje uszkodzenie statku lub jego ładunku, jeżeli działanie to może zagrażać bezpiecznej żegludze tego statku, lub
– umieszcza, lub powoduje umieszczenie na statku, za pomocą jakichkolwiek
środków, urządzenia lub substancji, która może zniszczyć ten statek lub spowodować jego uszkodzenie lub znajdującego się na nim ładunku, powodując przez
to zagrożenie lub możliwość zagrożenia dla bezpiecznej żeglugi tego statku, lub
– niszczy albo w sposób poważny uszkadza morskie urządzenia nawigacyjne,
albo w poważny sposób przeszkadza w ich obsłudze, jeżeli działanie takie może
zagrażać bezpiecznej żegludze statku, lub
44.	Art. 2, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International
Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the
Safety of Civil Aviation; Concluded at Montreal on 24 February 1988, na: http://treaties.un.org/
doc/db/Terrorism/Conv7-english.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
45.	
Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu żeglugi
morskiej (Dz.U. z 1994r., Nr 129, poz. 635) podpisana przez Polskę 10.03.1988r., weszła w życie
w stosunku do Polski 1.03.1992r.
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– przekazuje informacje, o których wie, że są fałszywe, powodując w ten sposób
zagrożenie dla bezpiecznej żeglugi statku, lub
– rani albo zabija inną osobę w związku z popełnieniem lub próbą popełnienia
jakiegokolwiek przestępstwa wymienionego w punktach od a) do f).
Jednocześnie Konwencja – w art. 5 – stwierdza, że Państwa Strony są zobowiązane
do określenia stosownych sankcji karnych za wymienione przestępstwa46.
Sporządzony w tym samym czasie Protokół w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na
szelfie kontynentalnym47. stanowił poszerzenie i uzupełnienie zapisów Konwencji
o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu żeglugi
morskiej. Stwierdza on, że przestępstwo konwencyjne popełnia każda osoba, jeżeli
bezprawnie i umyślnie:
a). zajmuje stałą platformę bądź przejmuje nad nią kontrolę przy użyciu siły lub
groźby jej użycia bądź też przy pomocy wszelkiej innej formy zastraszenia lub
b). dokonuje aktu przemocy skierowanego przeciwko osobie znajdującej się na
stałej platformie, jeżeli działanie to może zagrażać jej bezpieczeństwu lub
c). niszczy stałą platformę bądź powoduje jej uszkodzenie, co może zagrażać
jej bezpieczeństwu lub
d). umieszcza bądź powoduje umieszczenie, przy pomocy jakichkolwiek środków, na stałej platformie urządzenia lub substancji, które mogą zniszczyć
stałą platformę bądź zagrażać jej bezpieczeństwu; lub
e). rani lub zabija jakąkolwiek osobę w związku z popełnieniem lub próbą popełnienia jakiegokolwiek z przestępstw wymienionych w punktach od a) do d).
Jednocześnie stwierdza się popełnienie przestępstwa przez każdą osobę, jeżeli
usiłuje ona popełnić jakiekolwiek wyżej wymienione przestępstwo lub namawia
jakąkolwiek osobę do popełnienia takiego przestępstwa oraz grozi, jak to jest przewidziane w prawie wewnętrznym, w celu zmuszenia osoby fizycznej lub prawnej
46.	Art. 3 i 5, Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation; Concluded at Rome on 10 March 1988, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/
Conv8-english.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
47.	
Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu platform
stacjonarnych, położonych na szelfie kontynentalnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 22, poz. 211) podpisany
przez Polskę 10.03.1988r.; wszedł w życie w stosunku do Polski 1.03 1992r.).
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do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiegokolwiek czynu, popełnieniem jednego z wyżej wymienionych przestępstw48.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, postępujący wzrost działań terrorystycznych, w tym zwiększająca się intensywność zamachów bombowych, wymusiły
wzmożone działania prawne. W ich efekcie opracowano kolejne trzy konwencje.
Pomimo tego żadna z nich, - podobnie jak wcześniejsze – nie objęła swoim zakresem całości zjawiska terroryzmu, a jedynie poszczególne jego aspekty.
Pierwsza z nich – Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów
wybuchowych w celu ich wykrywania – została podpisana w Montrealu 1 marca
1991 roku49. Jej integralną częścią jest Aneks, zawierający wykaz detektorów oraz
substancji podlegających znakowaniu50. Konwencja wymaga, aby każde państwo
będące jej stroną podjęło niezbędne i skuteczne działania w następujących celach:
1). zakazu wytwarzania i zapobieganiu wytwarzania na jego terytorium nieoznakowanych materiałów wybuchowych;
2). wwozu i wywozu nieoznakowanych materiałów wybuchowych (z wyłączeniem wwozu i wywozu dokonywanego przez organy wojskowe i policyjne
danego państwa w celach, które nie są sprzeczne z Konwencją);
3). ścisłego i skutecznego kontrolowania posiadania i przekazywania wytworzonych na jego terytorium lub wwiezionych na jego terytorium, przed dniem
wejściem w życie Konwencji, plastycznych materiałów wybuchowych oraz ich
zniszczenia lub wykorzystania dla celów, które nie są sprzeczne z Konwencją,
oznakowania lub trwałego pozbawienia właściwości, w okresie:

48.	Art. 2, Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located
on the Continental Shelf; Concluded at Rome on 10 March 1988, na: http://treaties.un.org/doc/
db/Terrorism/Conv9-english.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
49.	
Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania
(Dz.U. z 2007r., Nr 135, poz. 948) sporządzona 1.03.1991r.; weszła w życie w stosunku do Polski
25.11.2006r.
50.	
Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Identification; Concluded at
Montreal on 1 March 1991, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-english.pdf,
dostęp: 15.05.2013r.

82

Radosław Kamiński

a). 3 lat od dnia wejścia w życie Konwencji w stosunku do tego państwa – tych
zapasów materiałów wybuchowych, które nie znajdują się w posiadaniu
organów wojskowych lub policyjnych, oraz
b). 15 lat od dnia wejścia w życie Konwencji w stosunku do tego państwa –
tych zapasów materiałów wybuchowych, które znajdują się w posiadaniu
organów wojskowych lub policyjnych;
4). z datą wejścia w życie Konwencji w stosunku do tego państwa – zniszczenia,
tak szybko jak to możliwe, wykrytych na jego terytorium innych niż wskazane
wyżej, nieoznakowanych materiałów wybuchowych, niebędących zapasami
organów wojskowych i policyjnych;
5). ścisłej i skutecznej kontroli posiadania i przekazywania materiałów wybuchowych wymienionych w ust. 2 części 1 (np. materiały dla celów naukowo--badawczych, szkoleniowych, sądowniczych) produkowanych w ograniczonych
ilościach, dla zapobieżenia ich przekazania lub użycia w celach sprzecznych
z Konwencją;
6). tak szybko jak to możliwe, zniszczenia nieoznakowanych materiałów wybuchowych, wytworzonych po wejściu w życie Konwencji, nie spełniających
warunków ust. 2 części 1 załącznika technicznego do Konwencji)51.
15 grudnia 1997 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Międzynarodową Konwencję ONZ o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych52. Jej inicjatorem
były Stany Zjednoczone. Zgodnie z art. 2 ust. 1 powyższej Konwencji, przestępstwo
popełnia każda osoba, która niezgodnie z prawem lub celowo dostarcza, umieszcza,
wystrzela lub detonuje materiały wybuchowe lub inne urządzenie śmiercionośne w, do
środka lub przeciwko miejscu użytku publicznego, obiektowi państwowemu lub rządowemu, systemowi transportu publicznego lub obiektowi infrastruktury53. Konwencja

51.	Zob.: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Druk Sejmowy nr 189 z dnia 13 grudnia 2005r. oraz Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania,
podpisana w Montrealu dnia 1 marca 1991 r., Dz.U. z 2007 nr 135 poz. 948.
52.	
Międzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania terrorystycznych ataków bombowych
(Dz.U.2007 r., Nr 66, poz. 438) podpisana przez Polskę 15.12.1997r.; weszła w życie w stosunku do Polski 4.03.2004r.
53.	Art. 2 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing; New York, 15 December
1997, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-9.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
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stwierdza, że przestępstwa określone w konwencji powinny być ponadto uznane za
przestępstwa kryminalne według prawa wewnętrznego, jeśli zmierzają one bądź są
obliczone na wywołanie w społeczeństwie atmosfery strachu i zagrożenia. Ponadto
wiele jej zapisów ma na celu ujęcie i osądzenie sprawców. Konwencja zobowiązuje
państwa do stosowania wszelkich niezbędnych środków dla zagwarantowania, że
przestępstwa konwencyjne nie będą w żadnych okolicznościach usprawiedliwione
przez względy natury politycznej, filozoficznej, ideologicznej, rasowej, etnicznej,
religijnej lub innego podobnego charakteru i będą karane w sposób odpowiadający
ich poważnemu charakterowi (art. 5 i 9). Konwencja wymaga również, aby państwo
- jeżeli odmawia ekstradycji sprawcy - podjęło się jego osądzenia sprawcy (art. 8),
nakładając jednocześnie na państwa obowiązek szerokiej współpracy w celach
prewencyjnych, w tym zapobieganie działalności grup, które już w przeszłości
dokonały przestępstw w świetle tej konwencji, badania i rozwój metod wykrywania
oraz znakowania ładunków wybuchowych oraz transfer technologii, sprzętu itp54.
Jak słusznie zauważają P. Durys i F. Jasiński, sama nazwa konwencji może wydawać się myląca, ponieważ dokonując pobieżnej analizy, można odnieść wrażanie,
że jej postanowienia odnoszą się jedynie do klasycznych zamachów z użyciem
materiałów wybuchowych. Jednak szerokie pojęcie materiału wybuchowego lub
innego śmiercionośnego narzędzia zawarte w ustępie 3 artykułu 1 pozwala rozszerzyć
zakres stosowania konwencji o metody terrorystyczne wykorzystujące:
a). m
 ateriał wybuchowy lub broń palną albo narzędzie, którego przeznaczeniem
jest spowodowanie śmierci, poważnych obrażeń ciała lub znacznych szkód materialnych (…); albo
b). b roń lub narzędzie, którego przeznaczeniem jest lub które może spowodować
śmierć, poważne obrażenia ciała lub znaczne szkody materialne poprzez wyzwolenie, rozsiewanie lub wpływ toksycznych substancji chemicznych, czynników biologicznych, toksyn lub podobnych substancji, albo poprzez promieniowanie lub materiał radioaktywny55.

54.	
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing; New York, 15 December
1997, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-9.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
55. P. Durys, F. Jasiński, dz. cyt., s. 66.
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Jednym z najistotniejszych prawnych środków służących do walki z terroryzmem
jest Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjęta przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 roku56. Regulacja ta stworzyła
nowy instrument prawnomiędzynarodowy, w zdecydowany sposób utrudniający finansowe wsparcie organizacji terrorystycznych i redukujący spektrum działania ich
zaplecza ekonomicznego. Konwencja ta już w preambule wskazuje, że finansowanie
terroryzmu jest przedmiotem głębokiej troski całej społeczności międzynarodowej
oraz mając na uwadze fakt, że liczba i ciężar aktów terroryzmu międzynarodowego
zależą przede wszystkim od środków finansowych, jakimi dysponują terroryści,
konieczna jest potrzeba zacieśnienia międzynarodowej współpracy państw przy
projektowaniu i przyjmowaniu skutecznych środków zapobiegania finansowaniu
terroryzmu, a także zwalczania tego finansowania poprzez wnoszenie oskarżeń
i wymierzanie kar sprawcom57. Przestępstwo w rozumieniu konwencji „popełnia
ten, kto jakimikolwiek środkami, bezpośrednio lub pośrednio, bezprawnie i umyślnie, udostępnia lub gromadzi fundusze z zamiarem ich wykorzystania, lub też mając
świadomość, że zostaną one wykorzystane, w całości lub w części, do dokonania:
– czynu stanowiącego przestępstwo określone definicją zawartą w jednym z traktatów wymienionych w aneksie58;
– czynu mającego spowodować śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby
cywilnej, lub innej osoby nieuczestniczącej aktywnie w działaniach wojennych

56.	
Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2004 r., Nr 263,
poz. 2620) podpisana przez Polskę 9.12.1999r.; weszła w życie w stosunku do Polski 26.10.2003r.
57.	Preambuła International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism; New
York, 9 December 1999, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf, dostęp:
15.05.2013r.
58.	Określając przestępstwo popełnione w zakresie finansowania działalności terrorystycznej,
Konwencja identyfikuje czyny przestępcze określonych w: Konwencji Haskiej; Konwencji Montrealskiej; Konwencji Nowojorskiej 1973; Konwencji Nowojorskiej 1979; Konwencji o ochronie
fizycznej materiałów jądrowych; Protokole w sprawie zwalczania bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych służących międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu; Konwencji
w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi Korskiej;
Protokole o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu stałych
platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym; Międzynarodowej Konwencji w sprawie
zwalczania terrorystycznych zamachów bombowych.
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w sytuacji konfliktu zbrojnego, jeśli celem takiego czynu, wynikającym bądź
z jego charakteru, bądź z kontekstu, w jakim jest popełniony, jest zastraszenie
ludności, albo skłonienie rządu lub organizacji międzynarodowej do dokonania
lub do zaniechania określonej czynności59.
Za przestępstwo Konwencja uznaje również usiłowanie popełnienia przestępstwa, o którym mowa powyżej.
Materia, której dotyczy konwencja, jest nader delikatna (przepływ kapitału, lustracja klientów bankowych i innych agend finansowych, monitorowanie operacji,
w tym transgranicznych). Z uwagi na powyższe, podejmowanie jakichkolwiek
działań w tym zakresie musi być umocowane prawnie i nie może naruszać innych
sfer obrotu międzynarodowego oraz danych podlegających ochronie prawnej. Tym
samym z jednej strony walka z procederem finansowania działalności terrorystycznej nie może godzić w swobodę przepływu kapitału, prawo transferu zysków
za granicę i podważać zaufania do instytucji finansowanych, a z drugiej strony
natomiast nikomu – w tym również instytucjom finansowym – nie wolno stawiać
swoich interesów indywidualnych ponad interesem państwa odpowiedzialnego za
ład i bezpieczeństwo obywateli60.
Konwencja nakłada również obowiązek zamrożenia kont osób, wobec których
istnieje podejrzenie o terroryzm oraz ścigania pomagających im grup. Jednocześnie państwa-strony zobowiązane są odmawiać schronienia każdemu, kto ponosi
odpowiedzialność za terroryzm lub też popiera zamachy terrorystyczne. Ponadto
dokument uznaje również za przestępstwo finansowanie tego typu zamachów,
zobowiązując jednocześnie państwa-strony do udzielania sobie wzajemnie pomocy w zapobieganiu i ściganiu przestępstw wymienionych w konwencji oraz do
wymiany niezbędnych informacji w związku z dochodzeniami w sprawach kar-

59.	Art. 2 Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, podpisanej w Nowym
Jorku dnia 9 grudnia 1999 r., Dz.U. z 2004 nr 263 poz. 2620.
60.	R. Lavalle, The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism,
[w:] Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV) Zeitschrift für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 60, No. 2, p. 491, na: http://www.zaoerv.
de/60_2000/60_2000_1_b_491_510.pdf, dostęp: 30.04.2013r.
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nych lub z postępowaniem karnym lub ekstradycyjnym dotyczącym omawianych
przestępstw61.
Istotną cezurę czasową w postrzeganiu terroryzmu i wynikającego z niego zagrożenia dla współczesnego świata, stanowi 2001 rok, a dokładnie zamachy z 11
września. Wydarzenia te jednoznacznie uzmysłowiły, że w praktyce zjawisko terroryzmu ma charakter globalny i może dotyczyć każdego państwa. Ponadto – mając
na uwadze międzynarodowe stosunki przełomu wieków – mieć również charakter
zagrożenia jądrowego. W efekcie – w dniu 13 kwietnia 2005 roku – Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Międzynarodową konwencję o zwalczaniu aktów terroryzmu jądrowego62.
Prawo konwencyjne nakłada na państwa-strony (art. 5) konieczność penalizacji
przestępstw, określonych art. 2, który stanowi, iż przestępstwo popełnia każda
osoba, która bezprawnie i umyślnie:
– posiada materiały radioaktywne lub wytwarza urządzenie w celu zadania
śmierci, poważnych obrażeń ciała lub wyrządzenia istotnej szkody w mieniu
lub środowisku naturalnym;
– używa w jakikolwiek sposób materiałów radioaktywnych lub urządzeń, lub też
uszkadza obiekty nuklearne w sposób, który powoduje uwolnienie lub ryzyko
uwolnienia materiałów radioaktywnych w celu zadania śmierci, poważnych
obrażeń ciała lub wyrządzenia istotnej szkody w mieniu lub środowisku naturalnym, lub też w celu zmuszenia osoby fizycznej, prawnej, organizacji międzynarodowej lub państwa do podjęcia określonego działania lub powstrzymania
się od niego.
Przestępstwo – według Konwencji – popełnia również osoba, która grozi popełnieniem takich czynów, pod warunkiem wskazującym na wiarygodność groźby
bezprawnie i umyślnie żąda dostępu do materiałów radio-aktywnych, urządzeń
lub obiektów jądrowych, stosując groźby, pod warunkiem wskazującym na ich
wiarygodność lub też używając przemocy. Przestępstwem jest także usiłowanie
popełnienia wyżej wymienionych czynów oraz współsprawstwo, organizowanie
61.	Art. 5 Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, podpisanej w Nowym
Jorku dnia 9 grudnia 1999 r., Dz.U. z 2004 nr 263 poz. 2620.
62.	
Międzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego; podpisana
przez Polskę 14.09.2005r.; oczekuje na wejście w życie.
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lub kierowanie innymi w celu popełnienia przestępstwa, przyczynienie się w jakikolwiek inny sposób do popełnienia przestępstwa przez grupę osób działających
we wspólnym celu63.
8 września 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu (UN Global Strategy to Combat Terrorism (GCTS),
wiążącą państwa członkowskie do podejmowania konkretnych środków i działań
mających w celu likwidowanie przyczyn powstawia terroryzmu, zwalczania go,
ochronę obywateli oraz zapewnienie rządów prawa na czas walki z terroryzmem.
Aktualnie Organizacja Narodów Zjednoczonych pracuje nad opracowaniem
konwencji, która miałaby wykorzystać cały dotychczasowy dorobek środków prawnych obejmujących wszystkie przyjęte konwencje sektorowe dotyczące zwalczania
terroryzmu. Przede wszystkim do realizacji planu stworzenia sprawnie funkcjonujących procedur prawnych w walce z terroryzmem przydatne będzie stworzenie
prawnomiędzynarodowych podstaw, dotyczących dwóch zasadniczych kwestii:
– uefektywnienia procedur wzajemnego wydawania sprawców przestępstw terrorystycznych między państwami, oraz
– stworzenia międzynarodowego trybunału karnego do spraw sądzenia przestępstw terrorystycznych lub rozszerzenia kompetencji już istniejących trybunałów na ten obszar.
Podsumowując należy stwierdzić, że nie budzi najmniejszej wątpliwości, iż ONZ
pełni kluczową rolę w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu. Wydarzenia,
z którymi mamy do czynienia w XXI wieku, jednoznacznie wskazują, że globalny
terroryzm stał się głównym zagrożeniem dla pokoju we współczesnym świecie.
Sukces w walce z terroryzmem, który – po wydarzeniach z 11 września 2001 roku
– Rada Bezpieczeństwa NZ określiła je jako tragedię, stanowiącą zarazem wyzwanie dla ludzkości, podkreślając iż niczym nie można uzasadnić ani usprawiedliwić
takich czynów64, zależy jednak głównie od pełnej współpracy całej społeczności
międzynarodowej.

63.	Art. 2 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism; New York, 13
April 2005, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-15.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
64.	J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowania terroryzmu, Oficyna Wolters Kluwer Business,
Warszawa 2007, s. 134.
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Streszczenie
Sprawa terroryzmu na forum międzynarodowym podjęta została w okresie międzywojennym XX wieku. Współcześnie główną rolę w światowym systemie zwalczania
terroryzmu odgrywa Organizacja Narodów Zjednoczonych. Priorytetowe znaczenie dla przeciwdziałanie zjawiskom terroryzmu mają – jako wielostronne umowy
międzynarodowe – konwencje i protokoły. Przyjmowane są one konsekwentnie od
1963 roku i stanowią najważniejsze źródło prawa międzynarodowego dotyczące
kwestii zapobiegania i zwalczania terroryzmu międzynarodowego.
Artykuł przedstawia pełny prawnomiędzynarodowy dorobek ONZ w tym zakresie
oraz prezentuje wybrane, ale kluczowe dla walki z terroryzmem rezolucje Rady
Bezpieczeństwa ONZ.
Słowa kluczowe: Organizacja Narodów Zjednoczonych, terroryzm, konwencje,
protokoły, przeciwdziałanie terroryzmowi, prawnomiędzynarodowy dorobek ONZ.

Summary
The case of terrorism at international level was undertaken in the interwar period
of the twentieth century. Today the United Nations play a major role in global
fight against terrorism. Conventions and protocols - as international multilateral
agreements - are a priority in counteracting terrorism. They have been adopted
consistently since 1963 and are the most important source of international law on
the prevention and combating international terrorism.
The article presents the full international legal system achievements of the UN and
selected resolutions of the United Nations Security Council which are essential in
the fight against terrorism.
Keywords: The United Nations, terrorism, conventions, protocols, fight against
terrorism, international legal system achievements of the UN.
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– Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu
ich wykrywania (Dz.U. z 2007r., Nr 135, poz. 948); w oryginale: Convention on
the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Identification; Concluded at
Montreal on 1 March 1991, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-english.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
– Koziej S., Między piekłem a rajem, Adam Marszałek, Toruń 2008.
– Mierzejewski D. J., Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych, Adam Marszałek, Toruń 2011.
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– Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2004
r., Nr 263, poz. 2620); w oryginale: International Convention for the Suppression of
the Financing of Terrorism; New York, 9 December 1999, na: http://treaties.un.org/
doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
– Międzynarodowa konwencja przeciwko braniu zakładników (tekst polski: Dz.U.
z 2000r., Nr 106, poz. 1123); w oryginale: International Convention Against the
Taking of Hostages. Adopted by the General Assembly of the United Nations on 17
December 1979, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-5.pdf,
dostęp: 15.05.2013r.
– Międzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego;
w oryginale: International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism; New York, 13 April 2005, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/
english-18-15.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
– Międzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania terrorystycznych ataków bombowych (Dz.U.2007 r., Nr 66, poz. 438); w oryginale: International Convention for
the Suppression of Terrorist Bombing; New York, 15 December 1997, na: http://
treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-9.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
– Lavalle R., The International Convention for the Suppression of the Financing of
Terrorism, [w:] Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
(ZaöRV) Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 60,
No. 2, p. 491, na: http://www.zaoerv.de/60_2000/60_2000_1_b_491_510.pdf,
dostęp: 30.04.2013r.
– Leksykon politologii, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Wydawnictwo Atla 2,
Wrocław 2000.
– Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2000.
–P
 ospiszyl I., Patologie społeczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
–P
 rotokół o zwalczaniu bezprawnych czynów przemocy w portach lotniczych obsługujących międzynarodowe lotnictwo cywilne, uzupełniający Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa
cywilnego (Dz.U. z 2006 r., Nr 48, poz. 348); w oryginale: Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation,
supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the
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Safety of Civil Aviation; Concluded at Montreal on 24 February 1988, na: http://
treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv7-english.pdf, dostęp: 15.05.2013r.
– Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu platform stacjonarnych, położonych na szelfie kontynentalnym (Dz.U. z 2002 r.,
Nr 22, poz. 211); w oryginale: Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against
the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf; Concluded at Rome
on 10 March 1988, na: http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv9-english.
pdf, dostęp: 15.05.2013r.
– Rutkowski C., Terroryzm na zimno, „Myśl Wojskowa” 2004, nr 4.
– Solarz J., Doktryny militarne XX wieku, Wydawnictwo: Avalon, Kraków 2009.
– Szacher D., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej: nowy impuls, Adam Marszałek, Toruń 2007.
– Szymczak Z., Zagadnienia jurysdykcji karnej w sprawach o uprowadzenie statków
powietrznych lotnictwa cywilnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1973, nr 2.
– Wawrzyniak J. K., Basak W., Terroryzm – międzynarodowe zagrożenie w dobie
procesów integracyjnych. Świadomość zagrożenia wśród funkcjonariuszy Policji,
[w:] J. Maciejewski, M. Bodziany, K. Dojwy (red.), Grupy dyspozycyjne w obliczu
Wielkiej Zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
– Wójcik J. W., Przeciwdziałanie finansowania terroryzmu, Oficyna Wolters Kluwer
Business, Warszawa 2007.

Zasada solidarności jako element kształtowania
europejskiej polityki
Agnieszka Pacuła
Zasada solidarności oznacza, że państwa członkowskie oraz Wspólnota Europejska
działają solidarnie w celu realizacji zadań wynikających z zapisów traktatowych.
Zasada ta znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 10 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską, który stanowi, że Państwa Członkowskie podejmują wszelkie
właściwe środki ogólne lub szczególne w celu zapewnienia wykonania zobowiązań
wynikających z niniejszego Traktatu lub z działań instytucji Wspólnoty. Ułatwiają
one Wspólnocie wypełnianie jej zadań. Powstrzymują się one od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrozić urzeczywistnieniu celów niniejszego Traktatu.
Zasada solidarności jest realizowana w wymiarze wewnętrznych wspólnotowych
relacji prawnych oraz wymiarze międzynarodowym. Zgodnie z tą zasadą organy
władzy publicznej państw członkowskich są obowiązane przy realizacji swoich
kompetencji do powstrzymywania się od działań w sposób naruszający prawo
wspólnotowe, a także podejmowanie działań niezbędnych dla zapewnienia realizacji aktów prawa Unii Europejskiej. Zakres kompetencji tych organów przy
stanowieniu ustaw czy wydawaniu rozporządzeń będzie zatem ograniczony poprzez
prawo Unii Europejskiej – zarówno pierwotne jak i wtórne.
Wspólnota Europejska jest organizacją powstałą z woli suwerennych państw,
które powołały nie tylko ponadpaństwowe instytucje, ale ustanowiły jedyny w swoim rodzaju system prawa. Najczęściej spotykaną klasyfikacja prawa europejskiego
jest jego podział na prawo pierwotne (traktatowe, statutowe) i wtórne (pochodne).
W uproszczeniu można powiedzieć, że prawo pierwotne, to ta część prawa europejskiego, która została ustanowiona bezpośrednio przez Państwa Członkowskie, zaś
prawo wtórne, to te akty prawne, które zostały ustanowione przez instytucje Unii
Europejskiej na mocy uprawnień wynikających z prawa pierwotnego. Pomiędzy
prawem pierwotnym a wtórnym zachodzi relacja nadrzędności, co oznacza, że akty
prawa wtórnego muszą być zgodne z aktami prawa pierwotnego. Do źródeł prawa
europejskiego zalicza się ponadto ogólne zasady prawa, umowy międzynarodowe
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z państwami trzecimi (nie będącymi członkami UE) oraz orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości.
Do najważniejszych aktów prawa pierwotnego należą:
Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich wraz z protokołami i aneksami:
a). Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (podpisany 18 kwietnia 1951
r., wszedł w życie 23 lipca 1952 r.)1
b). Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej (podpisany 25 marca
1957 r., wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.)2
c). Traktat o Wspólnocie Europejskiej (podpisany 25 marca 1957 r., wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.)
d). Jednolity Akt Europejski (podpisany 17 i 28 lutego 1986r., wszedł w życie 1
lipca 1987 r.)3
e). Traktat o Unii Europejskiej (z Maastricht) (podpisany 7 lutego 1992 r., wszedł
w życie 1 listopada 1993 r.)
f). Traktat Amsterdamski (podpisany 2 października 1997 r., wszedł w życie 1
maja 1999 r.)4
Rangę prawa pierwotnego mają również postanowienia Rady, wówczas, gdy jej
członkowie działają jako przedstawiciele państw członkowskich. Przykładami tego
typu aktów prawnych mogą być decyzje zmieniające liczbę Sędziów i Rzeczników
Generalnych Trybunału Sprawiedliwości, zmieniające liczbę członków Komisji
Europejskiej, a także uchwała o ustanowieniu Sądu Pierwszej Instancji. Prawo
wtórne (pochodne) tworzone jest przez instytucje wspólnotowe w celu realizacji
postanowień wynikających z aktów prawa pierwotnego. Zgodnie z art. 249 TWE
organy Wspólnoty: Parlament, Rada i Komisja mogą wydawać:
1.	Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/5C9E04A5D3DE0C83C1256F6D00413902/$file/EWWiS.pdf, 20.06. 2011 rok.
2.	Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej , http://www.google.pl/search?hl=pl&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Apl%3Aofficial&q=Traktat+o+Europejskiej+Wsp%C3%B3lnocie+Energii+Atomowej+&btnG=Szukaj&lr= 20. 06. 2011 rok.
3.	Jednolity Akt Europejski, http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednolity_akt_europejski, 20. 06.2011
rok.
4.	R. Zięba, Wspólna polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, wyd. „Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne”, Warszawa 2007, s. 15 - 46; Traktat Amsterdamski, http://
pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_ amsterdamski, 20. 06. 2011 rok.

96

Agnieszka Pacuła

– rozporządzenia (akty prawne, które w sposób abstrakcyjny i ogólny decydują
o nieokreślonej liczbie przypadków. Oddziałują one bezpośrednio w państwach
członkowskich, tzn. mogą uzasadniać powstawanie prawa i obowiązków jednostek);
– dyrektywy (ramowe prawa Wspólnoty, skierowane do państwa członkowskich.
W nich Wspólnota wyznacza cele lub minimalne standardy, które państwa
członkowskie w danym terminie muszą włączyć do systemu legislacyjnego
prawa krajowego. Choć w wielu przypadkach dyrektywy nie są zbyt szczegółowe i w związku z tym państwa członkowskie mogą dokonywać ich adaptacji
zgodnie z własnymi priorytetami to są one zobowiązane do efektywnego i terminowego włączenia dyrektywy w prawo wewnętrzne).
– decyzje (regulowane są nimi pojedyncze przypadki, których możliwa jest indywidualizacja adresatów).
– zalecenia lub opinie (opinie wydawane są na zapytanie, zalecenia z własnej
inicjatywy i choć Traktaty Wspólnoty, podczas ich zawierania w latach pięćdziesiątych, były początkowo uważane za klasyczne umowy międzynarodowe.
Ewidentna dziś, jakościowa różnica między integracją w ramach Wspólnot,
a współpracą w innych organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ,
NATO, Rada Europejska itp., była wówczas prawie niedostrzegalna. Procedura
zawierania traktatów wspólnotowych i późniejszych ich ratyfikacji w państwach członkowskich przebiegała (i przebiega nadal podczas wprowadzania
zmian do traktatów) zgodnie z powszechnymi regułami zawierania umów
prawno - międzynarodowych. Jako, że ani prawo wspólnotowe ani systemy
prawne większości państw członkowskich (z wyjątkiem Holandii i Irlandii)
nie zawierają specjalnego przepisu o nadrzędności prawa wspólnotowego
nad prawem krajowym, to z punktu widzenia krajowego prawa państwowego
i konstytucyjnego z zasady obowiązują krajowe reguły kolizyjne. Większość
systemów konstytucyjnych nadaje układom międzynarodowym rangę pomiędzy zwykłą ustawą a konstytucją, albo umieszcza je na tym samym poziomie,
co zwykłe ustawy.
Z punktu widzenia Wspólnoty regulacja między prawem krajowym a międzynarodowym otwiera następujące problemy:
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– ponieważ państwa członkowskie nadają traktatom międzynarodowym różną
rangę (na poziomie tym samym co zwykłe ustawy lub wyższym od nich, ale
niższym od konstytucji), to mogłoby to prowadzić do przyznania różnej pozycji
prawu wspólnotowemu poszczególnych państwach członkowskich.
– gdyby późniejsze ustawy państw członkowskich lub przynajmniej późniejsze
zmiany konstytucyjne były nadrzędne wobec prawa wspólnotowego, to jednolitość obowiązywania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich
nie mogłaby być zapewniona.
– kompetencja trybunałów konstytucyjnych do rozstrzygania o nadrzędności, bezpośrednim stosowaniu i wykładni prawa wspólnotowego, nieuchronnie prowadziłaby do niejednolitych rozwiązań prawnych w zakresie prawa
wspólnotowego w poszczególnych państwach członkowskich. Poczynając od
słynnego wyroku z 15 lipca 1964 r Sp.6/64 Costa przeciwko ENEL Trybunał
Sprawiedliwości postuluje pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed prawem krajowym.
W kolejnym wyroku z 9 marca 1977 r. w Sp.106/77, Simmenthal II trybunał następująco streścił roszczenie nadrzędności: wynika z tego, że każdy sędzia państwowy
powołany w ramach swoich kompetencji, zobowiązany jest do nieograniczonego
stosowania prawa wspólnotowego i ochrony praw przydzielonych przez nie jednostce,
poprzez niestosowanie żadnego przeciwstawnego postanowienia prawa narodowego,
bez względu na to, czy wydane ono zostało wcześniej czy później niż prawo wspólnotowe5. W orzeczeniu tym wyraźnie staje się jednocześnie, iż Trybunał Sprawiedliwości
domaga się nie tyle nadrzędności obowiązywania, co raczej nadrzędności stosowania. A zatem kolizja między prawem wspólnotowym i krajowym nie prowadzi do
unieważnienia prawa krajowego. Co więcej: prawo krajowe obowiązuje dalej. Poza
obszarem stosowania prawa wspólnotowego, np. w czysto wewnątrzpaństwowych
okolicznościach może być ono bez przeszkód zastosowane także i w przeszłości. Podstawowym powodem, dla którego Trybunał Sprawiedliwości domaga się
pierwszeństwa dla prawa wspólnotowego jest konieczność zapewnienia jednolitego
5.	W. Orłowski, Droga do Europy, wyd. „Instytut Europejski” Łódź 1998, s. 161 – 199; S. Miklaszewski, Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej, wyd. „Wyższa
Szkoła Biznesu” Nowy Sącz 1999, s. 31-70; W. Springer, K. Cira, M. Sitek, Podstawy prawne
integracji europejskiej, wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2000, s. 63-80.
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stosowania i skuteczności prawa wspólnotowego w obszarze jego obowiązywania.
Trybunał opiera się przy tym na ograniczonym co prawda treściowo, ale nie czasowo przeniesieniu suwerennych praw przez państwa członkowskie. Państwa te,
aby osiągnąć wpisaną do art. 3 TWE6 wspólne cele, utworzyły jednolity porządek
prawny z władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą i nadały tym organom
uprawnienia do wydawania bezpośrednio stosowanego prawa. Jednocześnie państwa członkowskie zabroniły wszelkiej dyskryminacji wynikającej z przynależności
państwowej i zobowiązały się do niepodejmowania środków, które mogłyby zagrozić
urzeczywistnieniu celów. Z tych powodów, zdaniem Trybunału, organy krajowe
i sądy zobowiązane są do niestosowania prawa krajowego w przypadku kolizji
i przyznania prawu wspólnotowemu pierwszeństwa stosowania.
6.	Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany
wprowadzone Traktatem z Nicei. Art. 3.1. W celu realizacji zadań określonych w artykule
2 działalność Wspólnoty obejmuje, na warunkach i zgodnie z harmonogramem przewidzianym
w niniejszym Traktacie: a) zakaz opłat celnych i ograniczeń ilościowych między Państwami Członkowskimi w przywozie i wywozie towarów, jak również wszelkich innych środków
o skutku równoważnym; b) wspólną politykę handlową; c) rynek wewnętrzny, charakteryzujący się zniesieniem między Państwami Członkowskimi przeszkód w swobodnym przepływie
towarów, osób, usług i kapitału; środki dotyczące wjazdu i przemieszczania się osób zgodnie
z tytułem IV; e) wspólną politykę w dziedzinach rolnictwa i rybołówstwa; f) wspólną politykę
w dziedzinie transportu; g) system zapewniający niezakłóconą konkurencję na rynku wewnętrznym; h) zbliżanie ustawodawstw krajowych w stopniu koniecznym do funkcjonowania
wspólnego rynku; i) wspieranie koordynacji polityk zatrudnienia Państw Członkowskich w celu
wzmocnienia ich efektywności poprzez realizację wspólnej strategii zatrudnienia; j) politykę
w sferze społecznej obejmującą Europejski Fundusz Społeczny; k) wzmacnianie spójności
gospodarczej i społecznej; l) politykę w dziedzinie środowiska naturalnego; m) wzmacnianie konkurencyjności przemysłu Wspólnoty; n) wspieranie badań naukowych i rozwoju
technologicznego; o) zachęcanie do tworzenia i rozwijania sieci transeuropejskich; p) przyczynianie się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia; q) przyczynianie się do
osiągnięcia wysokiej jakości edukacji i kształcenia zawodowego oraz rozkwitu kultur Państw
Członkowskich; r) politykę w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju; s) stowarzyszanie z krajami i terytoriami zamorskimi w celu zwiększenia wymiany handlowej i wspólnych starań na
rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego; t) przyczynianie się do wzmocnienia ochrony
konsumentów; u) środki w dziedzinach energetyki, ochrony ludności i turystyki. We wszystkich
działaniach określonych w niniejszym artykule Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności
oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet.
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Dla trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich jednolite stosowanie
prawa wspólnotowego, wspólnotowego celu niedopuszczenia do dyskryminacji
między obywatelami i podmiotami gospodarczymi należącymi do różnych państw
członkowskich nie jest nadrzędnym punktem odniesienia. Zgodnie z klasyczna
nauką prawa, niedopuszczalna dyskryminacja ma miejsce tylko wtedy, gdy jeden
przedstawiciel władzy państwowej w ramach swoich kompetencji takie same sytuacje traktuje niejednakowo lub różne sytuacje traktuje tak samo. Zróżnicowane
traktowanie obywateli prze różnych przedstawicieli władzy państwowej w ich osobnych zakresach kompetencji jest natomiast całkowicie dopuszczalne. Np. ustalenie podatków i dochodów wchodzi w zakres państw członkowskich. Stąd różna
wysokość podatków w Niemczech i Francji od takich samych zarobków nie może
być uważana za dyskryminację sprzeczną z prawem. Stąd też krajowe trybunały
konstytucyjne z niechęcią i sceptycyzmem podchodzą do roszczeń pierwszeństwa
prawa wspólnotowego wobec konstytucji.
Pierwszeństwo stosowania prawa wspólnotowego jest dzisiaj w orzecznictwie
sądów krajowych wyższej instancji i literaturze powszechnie akceptowane. Podczas
gdy Trybunał Sprawiedliwości nadrzędność tę wywodzi z samego prawa wspólnotowego (samodzielny porządek prawny, itd.), to trybunały konstytucyjne, przyjmują raczej stanowisko, iż nadrzędność ta oparta jest na przenoszeniu praw lub na
udzieleniu upoważnienia ze strony państw członkowskich. Różnica między tymi
stanowiskami staje się wyraźna w kwestii czy i przez kogo mogą być ustalane granice
tego pierwszeństwa. Roszczenie krajowych trybunałów konstytucyjnych dotyczące
współdecydowania w kwestii zasięgu przenoszenia praw suwerennych, co najmniej
potencjalnie zagrażają jednolitości praw wspólnotowego. W praktyce problem ten
jednak nie stał się dotychczas przeszkodą w stosowaniu prawa wspólnotowego.
Pierwotne prawo Wspólnoty, inaczej niż zwykłe prawo traktatowe i zwykłe traktaty
międzynarodowe czy wydawane na ich podstawie rozporządzenia, wiąże nie tylko
strony traktatu, tzn. państwa członkowskie, lecz nadaje się także do tworzenia bezpośrednich praw i obowiązków dla stron trzecich, a mianowicie dla osób fizycznych
i prawnych mianowicie państwach członkowskich. Ta abstrakcyjna zdolność prawa
pierwotnego wszystkich rozporządzeń nazywa się bezpośrednim stosowaniem. Ani
prawo pierwotne, ani rozporządzenia nie wymagają żadnej ingerencji rządów lub
parlamentów, by stać się prawem obowiązującym w państwach członkowskich.
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Dyrektywy obowiązują wyłącznie państwa członkowskie, dla osób fizycznych
i prawnych dyrektywy powinny być wiążące dopiero po włączeniu ich dom krajowego systemu prawnego. Dlatego z jednej strony, koncepcja ta chroni suwerenność
państw członkowskich, pozwala na uwzględnienie narodowych odrębności. Lecz
z drugiej strony, przy wydawaniu dyrektyw Wspólnota jest skazana na współpracę
z parlamentami krajów członkowskich i prawo wspólnotowe może nie zostać w sposób jednolity i dokładny zastosowane we wszystkich państwach członkowskich,
jeżeli parlamenty państw członkowskich nie wypełnią należycie swoich zobowiązań
implementacyjnych. Trybunał stwierdził też jasno w swoim wyroku z 26 lutego
1986 r. w Sp.152/84, Marshall I, że dyrektywy obowiązują tylko państwa i także
po upływie terminu ich wdrożenia, nie mogą wykształcić bezpośredniego skutku
w poziomych stosunkach między osobami prywatnymi. Tym samym obywatel może
wywodzić swoje prawa z jasnych i bezwarunkowych przepisów dyrektyw jedynie
wobec państwa. Przepisy dyrektywy nie działają natomiast w sposób odwrotny, na
korzyść państwa oraz na niekorzyść obywateli, a także nie działają na korzyść jednego obywatela w stosunku do innego, ponieważ nie mogą obciążać tego ostatniego.
Aby osiągnąć możliwe jednolite i efektywne stosowanie prawa wspólnotowego
– także wówczas, gdy wpisane jest ono „tylko” do dyrektyw – Trybunał zaproponował trzy rozwiązania, które stosowane w sposób skumulowany nadają się do
eliminowania większości tych problemów:
– Trybunał oświadczył, że państwo nie może wobec obywateli powoływać się na
nie wdrożona dyrektywę. Odwrotnie zaś, o ile ustalenia w dyrektywie zawierają
jasne, kompletne i bezwarunkowe obowiązki działania lub zaniechania działania ze strony państwa, to pojedyncze osoby mogą się przeciwko państwom
członkowskim bezpośrednio powoływać na te postanowienia dyrektywy. Wobec pionowej skuteczności dyrektyw Trybunał dodatkowo dokonał szerokiej
wykładni pojęcia „państwo” włączając doń wszystkich przedstawicieli władzy
państwowej.
– Trybunał nałożył na sądy krajowe obowiązek prowspólnotowej wykładni prawa
krajowego. Jeżeli sądy krajowe posiadają pole manewru, to są także w przypadku układów poziomych, czyli pomiędzy osobami prywatnymi, zobowiązane
do wykładni prawa krajowego zgodnie z dyrektywą, która przyniesie rezultaty
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zamierzone w dyrektywie. W ten sposób można tu mówić o pośredniej skuteczności dyrektyw w układzie horyzontalnym.
– w pozostałych przypadkach, w których część przepisów dyrektyw nie jest wystarczająco jasna, jednoznaczna i bezwarunkowa lub, w których niemożliwa
jest, pozostająca w zgodzie z dyrektywą, wykładnia prawa krajowego bez większego naruszenia jego treści. Trybunał rozwinął doktrynę o odpowiedzialności
państwa za szkody lub straty wynikłe z naruszenia prawa wspólnotowego7
Z jednej strony jednolitość zakłada, że prawo wspólnotowe będzie w pełni i jednakowo stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Trybunał w związku
z tym zauważył, że jednolite stosowanie jest fundamentalnym wymogiem jednolitego
porządku prawnego. Z drugiej strony zasada spójności domaga się eliminowania
z samego prawa wspólnotowego wszystkich tych norm, które kolidują z normami
wyższego rzędu. Dla omawianego problemu znaczenie ma także Deklaracja dotycząca stosowania prawa wspólnotowego, dołączona do Traktatu z Maastricht8.
Czytamy w niej, że dla spójności i jednolitości budowy europejskiej jest ważne, aby
każde państwo członkowskie przetransportowało integralnie i wiernie do swojego
prawa krajowego dyrektywy wspólnotowe, których są adresatami w czasie w nich
oznaczonym. Deklaracja ponadto dodaje, że ważne jest również, aby środki podjęte
w różnych państwach członkowskich doprowadziły do tego, aby prawo wspólnotowe było tam stosowane skutecznie i równoważnie do tego, jak stosuje się własne
prawo krajowe.
Jedną z cech szczególnych Unii Europejskiej jest oparcie jej istnienia i działania na bogatym systemie źródeł prawa, zbudowanym według podziału na prawo
pierwotne (w którym podstawową rolę odgrywają tzw. traktaty założycielskie)
i prawo pochodne (w których podstawową rolę odgrywają akty stanowione przez

7.	E. Dynia, Integracja Europejska, wyd. Wydawnictwo prawnicze Lewis Nexis, Warszawa 2004,
s. 42-78. Id. Integracja Europejska a suwerenność państwa, „Sprawy Międzynarodowe” 1998,
nr. 2; Współpraca transgraniczna jako element współpracy międzynarodowej, „Rzeszowskie
Zeszyty Naukowe. Prawo – Ekonomia (seria prawnicza), t. XXIX, Rzeszów 2000; J. Galster, Z.
Witkowski, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Toruń 1999.
8.	H. Gronkiewicz-Waltz, Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, wyd. Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis , Warszawa 2008, s. 32 – 39.
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organy UE – rozporządzenia i dyrektywy). Dla pozycji prawa unijnego w krajowym
porządku prawnym znaczenie podstawowe mają trzy zasady:
– bezpośredniej skuteczności prawa Unii Europejskiej w krajowych porządkach
prawnych;
–p
 ierwszeństwo prawa Unii Europejskiej przed prawem krajowym;
– j ednolitości stosowania prawa Unii Europejskiej.
Stosowanie prawa unijnego należy przede wszystkim do organów krajowych – do
władz administracyjnych i organów sądowych. Na tym tle powstają w działalności
sądów krajowych różnego rodzaju problemy, w szczególności związane z ustalaniem
wykładni prawa Unii Europejskiej, z rozstrzyganiem kolizji pomiędzy normami
prawa Unii Europejskiej a normami prawa krajowego.
Opracowany przez Konwent, a następnie przyjęty przez państwa członkowskie Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy w istotny sposób uregulował
współpracę pomiędzy parlamentami państw członkowskich a organami Unii. Parlamenty narodowe kontrolują swoje rządy w odniesieniu do działań Unii w sposób
określony normami i praktyką konstytucyjną każdego Państwa Członkowskiego.
Jednakże w celu ich udziału w przedsięwzięciach Unii Europejskiej i w celu zwiększenia możliwości wyrażania ich opinii w kwestiach, które mogą stanowić dla nich
szczególny przedmiot zainteresowania przepisy traktatu wprowadziły możliwość
bieżącej współpracy parlamentów w ramach Unii. Przede wszystkim wprowadzono postanowienia odnośnie informowania parlamentów narodowych o pracach
organów Unii. Wszystkie dokumenty konsultacyjne Komisji będą przekazywane
przez Komisję parlamentom narodowym Państw Członkowskich bezpośrednio
po ich opublikowaniu. Komisja prześle również parlamentom narodowym Państw
Członkowskich roczny program prac legislacyjnych oraz wszelkie dokumenty dotyczące planowania legislacyjnego lub strategii politycznej, przedkładany przez nią
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Ministrów, równocześnie z ich przekazaniem
tym instytucjom.
Przyjęcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy stworzy w przypadku
ostatecznej jego ratyfikacji przez wszystkie kraje Unii istotne zmiany w systemie
źródeł prawa zjednoczonej Europy. Twórcom traktatu zależało na uporządkowaniu
i zhierarchizowaniu źródeł prawa, a także zbliżeniu do znanych, uniwersalnych
postaci źródeł funkcjonujących w państwach europejskich.
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Akty normatywne stanowią formalne środki niezbędne do wprowadzenia w życie
zasad i swobód gospodarczych ustanowionych przez Traktaty. Na plan pierwszy
wysuwają się ustawy europejskie i europejskie ustawy ramowe.
W celu wykonywania kompetencji powierzonych przez Konstytucję, Unia wykorzystuje jako akty prawne następujące akty normatywne:
– ustawy europejskie,
– europejskie ustawy ramowe,
– rozporządzenia europejskie,
– decyzje europejskie,
– zalecenia i opinie9.
Decyzja europejska jest aktem ustawodawczym o zasięgu ogólnym. Wiąże ona
w całości i jest bezpośrednio stosowana we wszystkich Państwach Członkowskich.
Europejska ustawa ramowa jest aktem ustawodawczym wiążącym Państwa Członkowskie, do których jest kierowana, w odniesieniu do zamierzonego rezultatu,
pozostawiającym jednak organom krajowym całkowitą swobodę wyboru formy
i środków osiągnięcia tego rezultatu. Decyzja europejska jest aktem nieustawodawczym wiążącym w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych
adresatów. Zalecenia i opinie wydawane przez instytucje nie mają mocy wiążącej.
Zasada solidarności w warunkach Unii Europejskiej zakłada, że wartości na
jakich opiera się Unia stanowią dobro nadrzędne nad partykularnymi interesami
poszczególnych państw. Zasada solidarności rozwinięta została w orzecznictwie
ETS. Trybunał uznał, że państwa członkowskie nie mogą powoływać się na interesy narodowe lub trudności wewnętrzne w celu usprawiedliwienia niewykonania
prawa wspólnotowego lub jednostronnego wycofania się z podjętych zobowiązań.
Jeśli chodzi o zasadę solidarności, to Trybunał Wspólnot orzekł, że zasada ta
znajduje się u podstaw całego systemu wspólnotowego. Zawiera ona ten nakaz
podejmowania działań przez państwa członkowskie i przez nie razem z instytucjami wspólnotowymi dla lepszego, pełniejszego wykonywania celów określonych
w prawie pierwotnym. Wymaga ona od państw członkowskich podejmowania
wszystkich niezbędnych środków dla zagwarantowania stosowania i skuteczności prawa wspólnotowego, jeśli to konieczne nawet w drodze środków karnych.
9. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Art. 7.
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W myśl zasady solidarności (lojalności, wierności) państwa członkowskie nie mogą
powoływać się na interesy narodowe lub trudności wewnętrzne dla usprawiedliwiania niewykonywania prawa wspólnotowego lub jednostronnego wycofywania
się z przestrzegania swobodnie przyjętych zobowiązań. Trybunał Sprawiedliwości
wskazał wyraźnie, że system wspólnotowego oferuje niezbędne dla rozsądnego
uwzględnienia trudności w poszanowaniu wspólnego rynku i uzasadnionych interesów innych państw członkowskich. Uchybienie obowiązkom solidarności narusza zatem istotne podstawy wspólnotowego porządku prawnego. Zasada ta ma
w Unii Europejskiej także wymiar międzynarodowy. Odbywa się bowiem proces
wyrównywania poziomów rozwoju i dobrobytu w poszczególnych krajach i regionach Unii, a dzieje się to na koszt i za zgodą narodów bogatszych, które dzielą
się swoim bogactwem z krajami słabiej rozwiniętymi. W tym właśnie wyraża się
wspólnotowy charakter Unii Europejskiej.
Zasada jednolitości prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oznacza, że prawo
wspólnotowe jest w całości i jednakowo stosowane w każdym z państw członkowskich; jednolitość ma zapewnić taki sam sposób stosowania prawa wspólnotowego
na terenie całej wspólnoty i jest wymogiem jednolitego porządku prawnego; prawo
wspólnotowe musi być jednolite wewnętrznie, to znaczy, że należy eliminować
z systemu prawa wspólnotowego te normy niższego rzędu, które są w konflikcie z innymi normami wyższego rzędu. Zasada ta powstała z uwagi na fakt, że
poszczególne kraje członkowskie stawiają postanowienia ratyfikowanych umów
międzynarodowych na różnych szczeblach w systemie prawa krajowego (niektóre
na równi z ustawami, a inne ponad ustawami)10.
Zasada wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym – zasada
oznaczająca obowiązek nałożony na sądy krajowe państw członkowskich Unii
Europejskiej interpretowania prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym.
Zasada ta znalazła liczne potwierdzenie w orzeczeniach Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości (Wyrok w sprawie 18/83 Colson and Kamann). ETS uzasadnia
obowiązek stosowania tej zasady, powołując się na obowiązki państw członkowskich
wynikających z art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz na ko-

10.	K. Wojtyczek, Polska w europejskim systemie konstytucyjnym, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo
konstytucyjne RP, Warszawa 2008.
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nieczność doprowadzenia do osiągnięcia celów określonych w art. 249 TWE. Sądy
krajowe mają prawo wystąpienia do ETS z pytaniem prejudycjalnym o interpretację
prawa wspólnotowego w przypadku wystąpienia wątpliwości11.
Instytucja pytania prejudycjalnego – jest to mechanizm prawa wspólnotowego
Unii Europejskiej, który:
– pozwala sądom krajowym zadawać Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości pytania, dotyczące wykładni prawa wspólnotowego,
– uznaje, że ETS jest jedynym organem uprawnionym do orzekania wiążącej
wykładni prawa wspólnotowego,
– został stworzony by wykonywanie prawa wspólnotowego, było jednolite na
terenie całej wspólnoty, oraz by zapewnić przestrzeganie prawa wspólnotowego
na terenie krajów członkowskich w sposób, jaki był zamiarem prawodawcy.
– stanowi, że jeśli nawet nie istnieje przepis prawa wspólnotowego mający bezpośrednie zastosowane do danej sprawy, to ETS może wymusić postępowanie
sprzeczne z prawem krajowym, kraju na którym sprawa się odbywa, powołując
się na jedną z zasad prawa wspólnotowego (jeśli którakolwiek z zasad ma
zastosowanie w danym przypadku).
– jest zasadą prawa wspólnotowego, jako że w razie wątpliwości co do wykładni
prawa wspólnotowego sądy krajowe mają obowiązek zadania pytania prejudycjalnego12.

Streszczenie
Artykuł wskazuje, iż zasada solidarności w warunkach Unii Europejskiej zakłada,
że wartości na jakich opiera się Unia stanowią dobro nadrzędne nad partykularnymi interesami poszczególnych państw. Zasada solidarności rozwinięta została
w orzecznictwie ETS. Trybunał uznał, że państwa członkowskie nie mogą powoływać się na interesy narodowe lub trudności wewnętrzne w celu usprawiedliwienia

11. R. Kuźniar, Program dla Europy, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, nr 4.
12.	P. Sarnecki, P. Czarny, A. Kulig, B. Naleziński, P. Tuleja, K. Wojtyczek Prawo konstytucyjne
RP, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 279-203; P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw
współczesnych, Warszawa 2008. Id. Ustroje konstytucyjne państw współczesnych. Stan prawny
na 31.07.2007 r., Warszawa 2007.
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niewykonania prawa wspólnotowego lub jednostronnego wycofania się z podjętych
zobowiązań.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, państwa członkowskie, zasada solidarności.

Summary
The article points out that the principle of solidarity among the European Union
presumes that the principles constituting the basis for the EU are superior to particular interests of the member countries. The principle of solidarity has been developed under ETS rules. The Tribunal has announced that the member countries
cannot allege national interests or internal issues in order to justify violation of the
EU law or unilateral withdrawal of their commitments.
Keywords: European Union, member countries, the principle of solidarity.
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Polskie Państwo Podziemne w latach okupacji
Waldemar Janosiewicz

23.08.1939 r. – podpisanie paktu o nieagresji pomiędzy sowiecką Rosją i III Rzeszą, zwanego
paktem Ribbentrop-Mołotow (East News). Źródło: http://fakty.interia.pl/galerie/galeria/pakt-ribbentrop-molotow/zdjecie/duze,1095773,1; stan na dzień 21.01.2013 r.

1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy rozpoczęły działania wojenne przeciwko
Polsce, a 17 września rozpoczął się kolejny akt polskiej tragedii, Armia Czerwona
przekroczyła granicę z Polską, by wziąć w opiekę ludność białoruską i ukraińską
wobec bankructwa państwa polskiego (takich argumentów użył rząd ZSRR tłumacząc się z napaści na Polskę). 17 września premier Sławoj-Składkowski stwierdził
bezsilność rządu wobec połączonych sił radzieckich i niemieckich. W nocy z 17 na
18 września władze RP przekroczyły granice rumuńską. Do Rzeszy włączono 30,8%
terytorium RP, 38,9% przypadło na GG, a 30,3% ziem wcielono do Komisariatów
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Ukraina i Wschód1. Opór Polski we wrześniu 1939 r. spowodował w armii niemieckiej olbrzymie straty w ludziach i sprzęcie, których odtworzenie zajęło Niemcom
wiele miesięcy i spowodowało konieczność przełożenie planów inwazji na Zachód
o kilka miesięcy. Zbrojny opór Polaków położył kres pokojowym podbojom Hitlera.
20 września 1939 r. w Moskwie Ribbentrop i Mołotow ustalili przebieg granicy
niemiecko -radzieckiej oraz zobowiązali się do wspólnego zwalczania polskiego
podziemia na terenie obu terenów okupowanych. 31 października na posiedzeniu
Rady Najwyższej ZSRR komisarz spraw zagranicznych Mołotow stwierdził: „Koła
rządzące Polski chełpiły się trwałością swego państwa i potęgą swojej armii. Okazało
się jednak, że wystarczyło krótkie natarcie, najpierw wojsk niemieckich, a następnie Armii Czerwonej, by nic nie pozostało po tym bękarcie traktatu wersalskiego,
żyjącym z ucisku niepolskich narodowości”. Dla władz niemieckich i radzieckich
wspólne był przekonanie o nieodwracalności podziału Polski, a Polakom rozdartym
między dwóch okupantów groziła zagłada. Rozpoczęły się wysiedlenia i germanizacja, organizacja sieci obozów koncentracyjnych, konfiskata polskiego majątku
publicznego i prywatnego, terror, którego celem było odstraszanie Polaków od
działalności niepodległościowej.
Również polityka radziecka na zagarniętych ziemiach polskich polegała na
aresztowaniu działaczy polskiej konspiracji niepodległościowej, zsyłaniu w głąb
Rosji, deportacji rodzin do obozów pracy niewolniczej. Działaniami tymi kierowali
komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria i jego zastępca - generał NKWD
Iwan Sierow.
Polac y przeby wali w około 130 łagrach na p ółw yspie Kola,
w rejonie Archangielska, na wybrzeżu Morza Białego, wzdłuż linii kolejowej Kołtas – Workuta, w rejonie Norylska, Jakucka, Irkucka, Władywostoku oraz południowej Ukrainie. Specjalną rolę spełniały trzy obozy w Kozielsku (5 tys. osób), Starobielsku (3,9 tys. oficerów) i Ostaszkowie (6,8 tys. osób),
w których zgromadzono zagarniętych przez Armię Czerwoną jeńców polskich.
Wszyscy zginęli bez śladu z wyjątkiem 4253 jeńców kozielskich, których ciała
odnaleziono w 1943 r. w lesie katyńskim koło Smoleńska2.

1. J. Tazbir (red.), Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 1995, s. 629.
2. Tamże, s. 125.
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Zwłoki majora Adama Solskiego z 57 Pułku Piechoty
podczas ekshumacji w 1943 roku. Źródło: J. Mackiewicz,
Sprawa mordu katyńskiego, Londyn 2009, fotografia IX .

Do Armii Czerwonej wcielono około 150 tys. Polaków, poddano ich olbrzymiej indoktrynacji i brutalnym rygorom. Niszczono ślady polskości. Prowadzono
propagandę antypolską i antykapitalistyczną. NKWD pozyskało do współpracy
niektóre kręgi ukraińskie, białoruskie i żydowskie oraz współpracowało z gestapo.
Rząd Rumunii internował prezydenta, rząd i wodza naczelnego odwracając w ten
sposób od siebie zagrożenie niemieckie. Również Francja chciała zatrzymać władze
RP w Rumunii do czasu powstania nowych. Prezydent Ignacy Mościcki wyznaczył
swoim następcą ambasadora RP w Rzymie Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego.
Jednak rząd francuski nie zaakceptował tej nominacji, więc Mościcki przekazał swe
uprawnienia prezesowi Światowego Związku Polaków Władysławowi Raczkiewiczowi, który przebywał we Francji. 30 września 1939 r. został on zaprzysiężony jako
nowy prezydent RP i od razu powołał nowy rząd z gen. Władysławem Sikorskim
na czele. Rząd stanowili przedstawiciele głównych partii opozycji antysanacyjnej:
Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Pracy, Stronnictwa Ludowego Polskiej Partii
Socjalistycznej oraz niektórzy politycy sanacyjni. Powstał gabinet koalicyjny, który
w swym rządowym programie z listopada 1939 r. zapowiadał kontynuację walki
przeciw Niemcom u boku Anglii i Francji i współudział w organizacji powojennej
Europy. Rząd polski na obczyźnie miał przed sobą trzy naczelne zadania: utworzenie armii, prowadzenie polityki zagranicznej i wspomaganie konspiracji w kraju.
Podstawą prawną działalności tego rządu była Konstytucja kwietniowa. Ta umowa
paryska stanowiła podstawę działania władz RP na emigracji. Siedzibą rządu emi-
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gracyjnego był Paryż, a od 22 listopada 1939 r. – Angers. 9 grudnia 1939 r. prezydent
Raczkiewicz powołał Radę Narodową RP – organ doradczy i opiniujący sprawy
wnoszone przez rząd. Rada miała też opracować zasady przyszłego ustroju państwa i polskie postulaty na konferencję pokojową. Przewodniczącym został Ignacy
Paderewski. Związek Radziecki ignorował istnienie rządu emigracyjnego RP.3
Po klęsce Francji jedynym sojusznikiem Polski stała się Wielka Brytania.
18 czerwca 1940 r. rząd angielski zaprosił prezydenta i rząd RP do Anglii. Podczas
spotkania Sikorskiego z Churchillem okazało się, że odtworzenie armii polskiej
będzie możliwe u boku Anglii. Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii miano
organizować pod dowództwem polskim, ale zgodnie z planami operacyjnymi dowództwa brytyjskiego. Amerykańska pomoc lend-lease miała trafiać do jednostek
polskich za pośrednictwem agend brytyjskich. Jednak władze brytyjskie w obliczu
śmiertelnego zagrożenia szukały okazji do porozumienia ze Związkiem Radzieckim i Anglia była gotowa uznać radzieckie panowanie we wschodniej Polsce za
cenę neutralnej życzliwości. Jeszcze w trakcie kampanii wrześniowej na ziemiach
polskich rozpoczęto organizowanie podziemnego wojska i władz politycznych.
W latach 1939 - 1945 państwo polskie istniało jako państwo podziemne, uznane przez kraje sojusznicze (z wyjątkiem ZSRR), kierowane przez legalne władze
naczelne działające na obczyźnie: Prezydenta, Rząd i Naczelnego Wodza oraz ich
krajowe przedstawicielstwa, w tym parlament. Najwyższą władzę w państwie podziemnym sprawował Delegat Rządu na Kraj (od maja 1944 r. w randze wicepremiera). Kierował on zakonspirowanym aparatem administracji cywilnej – Delegaturą
Rządu na szczeblu centralnym, w terenie zaś okręgowymi (obejmującymi teren
przedwojennego województwa) i powiatowymi Delegaturami Rządu. W podziemiu
funkcjonowały partie polityczne, które stanowiły oparcie dla aparatu delegatury
i dla podziemnej armii. Podziemnym Parlamentem – reprezentacją największych
stronnictw politycznych: Stronnictwa Ludowego, Polskiej Partii Socjalistycznej,
Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy – były kolejno:
– Polityczny Komitet Porozumiewawczy (luty1940 r. – sierpień 1943 r.);
– Krajowa Reprezentacja Polityczna (sierpień 1943 r. – luty 1944 r.);
– Rada Jedności Narodowej (marzec 1944 r. – czerwiec 1945 r.) w składzie rozszerzonym o przedstawicieli: Zjednoczenia Demokratycznego, chłopskiej or3. M. Zagórniak (red.), Wielka Historia Świata, Kraków 2006, s. 497.
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ganizacji „Wolność Racławice”, organizacji „Ojczyzna”, Kościoła Katolickiego
oraz Ruchu Spółdzielczego.
Delegatami Rządu RP na Kraj przez okres okupacji byli kolejno: Jan Skorobohaty Jakubowski, Adolf Rafal, Jan Bniński, Cyryl Ratajski, Jan Piekałkiewicz, Jan
Stanisław Jankowski, Stefan Korboński, Kazimierz Pużak. Adolf Bniński został zamordowany przez Niemców w 1942 r.. Cyryl Ratajski zmarł 19 października 1942 r.
w Warszawie. Jana Piekałkiewicza aresztowało Gestapo 19 lutego 1943 r. i został
on zamordowany na Pawiaku 19 czerwca 1943 r.. Jan Stanisław Jankowski – Prezes
Krajowej Rady Ministrów był aresztowany podstępnie przez NKWD 27 marca
1945 r. w Pruszkowie, a następnie sądzony w Moskwie w procesie szesnastu; zmarł
w radzieckim więzieniu 13 marca 1953 r.. Stefan Korboński zmarł 23 kwietnia
1989 r. w Waszyngtonie. Kazimierz Pużak, aresztowany przez NKWD 27 marca
1945 r., zmarł 30 kwietnia 1950 r. w więzieniu w Rawiczu.
Delegatura Rządu na Kraj odpowiadała dawnym strukturom państwa – składała
się z osiemnastu departamentów. Jako konspiracyjna władza cywilna organizowała
dziedziny życia publicznego zakazane przez okupanta: szkolnictwo, kulturę i naukę,
opiekę społeczną i sądownictwo. W okupowanym kraju działało około 30 tysięcy
urzędników. Inicjatorem polskiego podziemia był gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, który w chwili kapitulacji Warszawy miał gotową koncepcję.
Po konsultacjach z przedstawicielami najważniejszych partii politycznych powstał
projekt tajnej, wojskowo-politycznej organizacji pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski. Powołano ją do życia 27 września 1939 r. w Warszawie, (…) celem miała być
walka z okupantem do czasu wyzwolenia Polski w granicach przedwojennych, (…)
odtworzenie i reorganizacja armii w kraju, (…) powołanie do życia w kraju ośrodków
władzy tymczasowej4. Jej działalność obejmowała teren całej Polski, zarówno obszar
okupacji radzieckiej jak i niemieckiej. Organizacja ta zapoczątkowała istnienie
Polskiego Państwa Podziemnego. Kwestie polityczne SZP miała rozwiązywać Rada
Główna Obrony Narodowej. W połowie października generał Tokarzewski wysłał
meldunek o powstaniu SZP do Naczelnego Wodza Władysława Sikorskiego, który
odniósł się krytycznie do pomysłu łączenia działalności politycznej z wojskową.
Dlatego generał Sikorski rozwiązał SZP w listopadzie 1939 r., a na jej miejsce powo4. S. Korboński, Polskie Państwo Podziemne, Filadelfia 1983, s. 26.
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łał podporządkowany rządowi emigracyjnemu Związek Walki Zbrojnej. 8 listopada
1939 r. powstał Komitet Ministrów do Spraw Kraju, na czele którego stanął gen.
Kazimierz Sosnkowski. 4 grudnia 1939 r. wydał on instrukcję o utworzeniu ZWZ.
Miała być to organizacja ściśle wojskowa, przeprowadzająca akcje bojowe i sabotażowe, organizacja ogólnonarodowa, ponadpartyjna, kierowana przez generała
Sosnkowskiego przebywającego we Francji. Na terenie okupowanej Polski podlegali
mu gen. Stefan-Rowecki, jako dowódca ZWZ na obszarze okupacji niemieckiej
i gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz na terenach okupacji radzieckiej. W skład
pionu wojskowego wchodziły:
–K
 omenda Główna ZWZ,
– Komendy Okręgów ZWZ,
– Komendy Obwodów ZWZ5.
Ich zadaniami była rozbudowa militarna, która miała dać Polakom możliwość
walki o suwerenność i niepodległość kraju oraz utrzymywanie łączności między
okupowaną Polską, a Rządem na uchodźstwie, a także ochrona pionu cywilnego.
Dowódcami tego zbrojnego ramienia Podziemnego Państwa w ciągu całego okresu
okupacji kolejno byli:
– od IX 1939 r. do I 1940 r. – gen. bryg. Michał Karaszewicz-Tokarzewski „Torwid”,
– od XI 1939 r. do VI 1940 r. – gen. broni Kazimierz Sosnkowski „Godziemba”,
– VI 1940 r. do VI 1943 r. – gen. dywizji Stefan Rowecki „Grot”,
– od VII 1943 r. do X 1944 r. – gen. dywizji Tadeusz Komorowski „Bór”,
– od X 1944 r. do 19 I 1945 r. – gen. brygady Leopold Okulicki „Niedźwiadek”.
W lutym 1940 r. spotkali się przedstawiciele głównych partii politycznych: Kazimierz Pużak z PPS – Wolność, Równość, Niepodległość, Aleksander Dębski
ze Stronnictwa Narodowego, Stefan Korboński ze Stronnictwa Ludowego oraz
Michał Tokarzewski i Stefan Rowecki. 24 lutego utworzyli oni Polityczny Komitet
Porozumiewawczy przy ZWZ dla koordynacji walki o niepodległość. Spotkania
Komitetu odbywały się kilka razy w miesiącu. W czerwcu 1940 r., chcąc podkreślić
niezależność Komitetu, przemianowano go na Główny Komitet Polityczny, a w lipcu
przyjęto do niego Stronnictwo Pracy. Poza centralnym GKP powstały podobne
w Poznaniu, Lwowie, Wilnie i Krakowie. Zmiany w dowodzeniu armią podziemną
5. M. Zagórniak (red.), Wielka Historia Świata, Kraków 2006, s. 498.
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nastąpiły po klęsce Francji i przeniesieniu rządu emigracyjnego RP do Londynu. 18
czerwca 1940 r. gen. Roweckiego mianowano zastępcą komendanta głównego ZWZ
z prawem decyzji w przypadku utraty łączności z rządem, a 30 czerwca w depeszy
wysłanej już z Anglii ustanowiono Komendę Główną ZWZ w kraju z Roweckim
na czele. Główny Komitet Polityczny przejął funkcje Delegatury Rządu RP na Kraj.
W rocznicę wybuchu wojny Delegatura wydała odezwę o zakazie zakupu prasy
okupacyjnej, zapoczątkowując walkę cywilną, która znalazła szerokie poparcie
społeczne. Delegatem Rządu RP na Kraj został Cyryl Ratajski. Powołano do życia
sieć delegatur okręgowych w Warszawie, w województwie warszawskim, Krakowie, Lublinie, Łodzi i w przedwojennych ośrodkach wojewódzkich. Delegat miał
być łącznikiem między rządem emigracyjnym a krajem. Pion cywilny Polskiego
Państwa Podziemnego składał się z:
– Delegatury Rządu na Kraj,
– Kierownictwa Walki Cywilnej,
–D
 elegatur Terenowych6.
Najważniejszymi jego zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie funkcjonowania państwu a także przygotowanie się do przejęcia
władzy po zakończeniu działań wojennych. Delegatami Rządu na Kraj kolejno byli:
–o
 d XII 1940 r. do VIII 1942 r. – Cyryl Ratajski „Wartski”,
–o
 d VIII 1942 r. do II 1943 r. – Jan Piekałkiewicz „Juliański”,
–o
 d II 1943 r. do III 1945 r. – Jan Stanisław Jankowski „Sobol”,
–o
 d III 1945 r. do VI 1945 r. – Stefan Korboński „Zieliński”.
Istotnym elementem struktur podziemnych był parlament – reprezentacja największych stronnictw politycznych (tzw. gruba czwórka): Stronnictwa Ludowego,
Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy. Przez
okres okupacji działał on jako:
–P
 olityczny Komitet Porozumiewawczy (II 1940 r. – VIII 1943 r.);
–K
 rajowa Reprezentacja Polityczna (VIII 1943 r. – II 1944 r.);
–R
 ada Jedności Narodowej (III 1944 r. – VI 1945 r.).

6. W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza Historia Polski. Okres 1939-1945, Gdańsk 1990, s. 134-135.
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Struktura organizacyjna Polskiego Państwa Podziemnego
Pion wojskowy
– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
–N
 aczelny Wódz
• Dowódca Armii Krajowej
–K
 ierownictwo Walki Podziemnej
–K
 ierownictwo Dywersji
• Oddział VI Biuro Informacji i Propagandy
–O
 ddział VII Finansów i Kontroli
• Zastępca dowódcy i szef sztabu
• Zastępca szefa sztabu ds. organizacyjnych
– Oddział I Organizacyjny
• Zastępca szefa sztabu – szef operacyjny
– Oddział III Operacyjny
• Wydział Broni
• Biuro Inspekcji
–O
 ddział II Informacyjno-Wywiadowczy
• Zastępca szefa sztabu ds. dowodzenia i łączności
–O
 ddział V Łączności
• Oddział V – O Łączności Operacyjnej
• Oddział V – K Łączności Konspiracyjnej
> Wojskowy szef komunikacji
> Szefostwo Biur Wojskowych
• Zastępca szefa sztabu ds. kwatermistrzowskich
– Oddział IV Kwatermistrzowski
• Szefostwo Służb
• Inspektorat Wojskowej Służby Ochrony Powstania
• Oddział Produkcji Konspiracyjnej
Naczelnymi zadaniami pionu wojskowego (Armia Krajowa) była rozbudowa
militarna, która miała dać Polakom możliwość walki o suwerenność i niepodległość kraju po zakończeniu wojny. Pion wojskowy był także łącznikiem między
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okupowaną Polską a Rządem na uchodźstwie, chronił pion cywilny i zapewniał
bezpieczeństwo jego pracownikom.
Pion cywilny
– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
– Premier
– Krajowa Rada Ministrów
• Komitet ds. Kraju
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
• Placówki łączności dyplomatycznej
• Delegat Rządu RP na Kraj (wicepremier)
>D
 epartament Prezydialny (Biuro Prezydialne)
>D
 epartament Spraw Wewnętrznych
>D
 epartament Informacji i Dokumentacji
>D
 epartament Oświaty i Kultury
>D
 epartament Pracy i Opieki Społecznej
>D
 epartament Rolnictwa
>D
 epartament Skarbu
>D
 epartament Przemysłu i Handlu
>D
 epartament Poczt i Telegrafów
>D
 epartament Komunikacji
>D
 epartament Robót Publicznych i Odbudowy
>D
 epartament Sprawiedliwości
> S ekcja (Departament) Spraw Zagranicznych
>K
 omitet Ekonomiczny
>K
 rajowa Rada Odbudowy
>B
 iuro Narodowościowe
>K
 omitet Koordynacji Ustawodawczej
> C entralna Komisja Badania i Rejestrowania Zbrodni Okupanta
w Polsce
>K
 omitet Administracyjny
>K
 omitet Polityczny
>D
 epartament Obrony Narodowej
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>O
 kręgowe Delegatury Rządu
>> P
 owiatowe Delegatury Rządu7.
Ratajski rozbudował aparat delegatury na wzór przedwojennej struktury rządu.
Obok głównego nurtu konspiracyjnego rozwijały się inne inicjatywy. Do wiosny
1940 r. działał partyzancki oddział wojskowy mjr Henryka – Hubala – Dobrzańskiego. Środowiska sanacyjne zorganizowały Tajną Organizację Wojskową i Organizację
Orła Białego, która w kwietniu 1940 r. włączyła się do ZWZ. Działały Konwent
Organizacji Niepodległościowej i Obóz Polski Walczącej. Prawie wszystkie partie
działające w podziemiu tworzyły swoje organizacje wojskowe: Stronnictwo Ludowe
– Chłopską Straż, Socjaliści – Gwardię Ludową oraz Socjalistyczną Organizację
Bojową, SN – Narodową Organizację Wojskową, chadecja – Organizację Wojskową „Unia”. Działały również: Tajna Armia Polska, Polska Organizacja Zbrojna,
Związek Czynu Zbrojnego, Społeczna Organizacja Samoobrony oraz Szare Szeregi
(podziemny Związek Harcerstwa Polskiego). Niektóre z nich wchodziły stopniowo
w strukturę organizacyjną ZWZ oraz Delegatury Rządu. Delegatura i ZWZ organizowały sieć konspiracyjną, szkolenia oraz wywiad i gromadziły broń. W okresie
niemieckiej kampanii francuskiej w 1940 r. niszczono niemieckie zapasy paliwa,
amunicji i żywności, działaniami tymi kierował powołany w 1940 r. Związek Odwetu. W ramach szkoleń wojskowych organizowano regularne szkoły podchorążych
rezerwy i podoficerów. Ustalono zasady postępowania Polaków pod okupacją i zorganizowano wymiar sprawiedliwości wobec kolaborantów. Organizacją wymiaru
sprawiedliwości zajmowało się Kierownictwo Walki Cywilnej, będące wydzielonym
organem Delegatury, wraz z Cywilnymi Sądami Specjalnymi i Państwowym Korpusem Bezpieczeństwa (podziemna policja). Sądzono kolaborujących z okupantami
i wymierzano sankcje (od bojkotu, chłosty, nałożenia kontrybucji aż po wyroki
śmierci). Sądzono także i wydawano wyroki za przestępstwa pospolite. Na uwagę
zasługuje współpraca z Pocztą. Dzięki niej np. wyszukiwano i likwidowano przesyłki z donosami kierowanymi do Gestapo.
Akcję ośmieszającą okupanta niemieckiego prowadziła Organizacja Małego Sabotażu „Wawer”, działająca pod dowództwem Aleksandra Kamińskiego w ramach
Szarych Szeregów. W pracy konspiracyjnej ważna była informacja i propaganda.
7. http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Pa%C5%84stwo_Podziemne, stan na dzień 21.01.2013 r.
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Wydawano pisma Delegatury Rządu i Komendy Głównej ZWZ „Biuletyn Informacyjny” i „Rzeczpospolita Polska”. Każde ugrupowanie podziemne wydawało
swoją prasę, ukazywały się pisma harcerskie, literackie, artystyczne i satyryczne.
Pod koniec 1939 r. wydawano konspiracyjnie 30 tytułów, w 1940 r. ponad 200,
a w 1941 r. – 290. Prasa ta informowała o sytuacji w Europie, podtrzymywała naród
na duchu i wpływała na kształtowanie postaw społecznych wobec okupacyjnej
rzeczywistości. Gdy Niemcy zamknęli wszystkie szkoły ponadpodstawowe, już
w 1939 r. Tajny Ośrodek Nauczania zajął się organizacją konspiracyjnych kompletów gimnazjalnych i akademickich. Niemcy pozostawili tylko 7 - klasowe szkoły
podstawowe i zawodowe. W związku z tym zorganizowano znakomicie funkcjonującą sieć tajnego nauczania, obejmującą ponad milion młodzieży. Program gimnazjalny i licealny częściowo wprowadzono konspiracyjnie do szkół zawodowych,
dla większości jednak przedmiotów (np. historia, geografia, łacina) stworzono
formę tzw. tajnych kompletów, były to lekcje w mieszkaniach prywatnych. Do lata
1944 r. wydano kilkanaście tysięcy świadectw maturalnych. Działały tajne wyższe
uczelnie w Warszawie, Krakowie, Wilnie i Lwowie. Uniwersytet Ziem Zachodnich,
utworzony przez profesorów wysiedlonych z Poznania. Na uczelniach tych wydano
kilka tysięcy dyplomów oraz kilkaset doktoratów. Podkreślić trzeba wielkie ryzyko
zarówno nauczycieli jak i uczniów – wykrycie groziło obozem koncentracyjnym
lub śmiercią. Ocenia się, że w czasie wojny zginęło z rąk okupanta niemieckiego
około 10 tysięcy nauczycieli działających w konspiracji. Stwierdzono bardzo wysoki poziom nauczania w tych niesłychanie trudnych warunkach. Konspiracyjne
nauczanie, obejmujące niemal cały kraj, dawało młodzieży szansę rozwoju intelektualnego – istotną w sytuacji szczególnej dyskryminacji polskiej inteligencji,
mordowanej i wywożonej tak przez Niemców jak i Rosjan.
Szczególne znaczenie dla przetrwania narodu w latach okupacji miał Kościół
katolicki. Księża angażowali się w różne formy ruchu oporu, udzielali wsparcia materialnego. Pod nieobecność w kraju prymasa Polski kardynała Hlonda, przywódcą
duchowym stał się arcybiskup Adam Sapieha metropolita krakowski. Okupanci
zdawali sobie sprawę, że Kościół katolicki stanowi oparcie dla ludności w jej oporze.
Hierarchia kościelna poniosła olbrzymie starty – tysiące duchownych uwięziono
i szczególnie brutalnie z nimi się obchodzono, wielu księży i biskupów stracono.
Kościół w Polsce był zintegrowany ze społeczeństwem, prowadził działalność po-
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mocy materialnej oraz wspierał naród duchowo, np. organizował obchody rocznic
państwowych czy nabożeństwa patriotyczne. Od początku tworzenia konspiracji
przedstawiciele kleru włączyli się do prac organizacyjnych, zajmowali znaczące
stanowiska w podziemiu. Przy Rządzie w Londynie istniało stanowisko biskupa
polowego. Prymas August Hlond po opuszczeniu kraju, na audiencji u papieża
Piusa XII w Castel Gandolfo 20 września 1939 r. opowiedział o sytuacji w Polsce
i o postępowaniu wojsk niemieckich wobec Polaków. Do czasu aresztowania przez
gestapo utrzymywał kontakt z rządem RP w Londynie za pośrednictwem radiostacji. Powszechnie znana jest postawa Adama Sapiehy, metropolity krakowskiego,
który wspierał działalność humanitarną Rady Głównej Opiekuńczej, interweniował u władz niemieckich na rzecz represjonowanych. Utrzymywał stałą łączność
z kolejnymi delegatami oraz przedstawicielami partii politycznych. Przez cały czas
wojny i okupacji w kościołach i klasztorach trwały modlitwy i odprawiane były
nabożeństwa w intencji zwycięstwa i szybkiego zakończenia wojny, umierających
i rannych, mordowanych, torturowanych, wysiedlanych oraz o wolność. W klasztorach i na plebaniach ukrywano poszukiwanych i zagrożonych aresztowaniem.
Szczególnie dużo uratowano w ten sposób dzieci żydowskich – wystawiano im
fałszywe metryki urodzenia i inne dokumenty. Na przykład w Warszawie z tej
działalności znany był proboszcz z kościoła Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim – ksiądz prałat Marceli Godlewski (1865-1945). Pomagano przy przerzutach ochotników, zdążających do wojska polskiego za granicą, organizowano
akcje charytatywno – społeczne, prowadzono tajne nauczanie religii i czytelnictwo
książek – troszczono się o morale społeczeństwa. Istniały liczne kontakty Kościoła
z podziemiem, w kościołach były np. przechowywane pieniądze przekazywane
z Zachodu na działalność podziemia. Z drugiej strony, z uwagi na trudną sytuację
bytową i prześladowania władze Polskiego Państwa Podziemnego udzielały Kościołowi pomocy finansowej.
Okupant hitlerowski wydał zakaz wszelkiej działalności wydawniczej, zamknął
polskie biblioteki, księgarnie i czytelnie. Niszczono polskie piśmiennictwo. W odpowiedzi Polacy utworzyli około 200 nielegalnych drukarni, w których wydano około 820 tytułów w latach 1939-1945. W całym okresie wojny podziemne
czasopiśmiennictwo wydało 2000 tytułów z czego 17 ukazywało się regularnie
przez całe 6 lat, około 90 przez 4 lata. Dzięki temu życie umysłowe zaowocowało
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wieloma osiągnięciami. W czasie okupacji debiutowało nowe pokolenie poetów,
którzy angażowali się w walkę narodu o przetrwanie, chronili wartości narodowe:
Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Zdzisław Stroiński, Czesław Miłosz.
Wielką popularność zdobyły Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego - obraz
czynu żołnierskiego AK i Szarych Szeregów. Odbywały się konspiracyjne koncerty,
przedstawienia teatralne, imprezy kulturalne, wykłady naukowe. Polskie Państwo
Podziemne wspierało polską kulturę i finansowało jej twórców, np. skupowano
rękopisy, zamawiano utwory muzyczne. W tajnych drukarniach wydawano książki
z zakresu literatury, poezji itp., prasę informacyjno-polityczną.
We wrześniu 1942 r. Ratajski ustąpił ze stanowiska, a w miesiąc później zmarł.
Funkcję Delegata Rządu na Kraj objął Jan Piekałkiewicz ze Stronnictwa Ludowego
i pełnił ją do lutego 1943 r., gdy aresztowało go gestapo. Nowym delegatem w maju
1943 r. został Jan Stanisław Jankowski ze Stronnictwa Pracy. W latach 1941-1943
rozbudowano Delegaturę Rządu na Kraj. W Departamencie Spraw Wewnętrznych
działało Biuro Ziem Nowych, które przygotowywało plany przejęcia po wojnie
przez Polskę Prus Wschodnich, Pomorza Zachodniego i Śląska Opolskiego. Ten
departament zorganizował Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – zalążek policji,
który miał rozpocząć działalność w chwili obejmowania władzy. Funkcjonował
Departament Informacji i Prasy dostarczając mieszkańcom okupowanego kraju
prawdziwych wiadomości i przeciwdziałając wrogiej propagandzie. Delegatura
wydawała dwutygodnik „Rzeczpospolita Polska”. Departament Oświaty i Kultury
ratował dzieła sztuki i kultury polskiej przed dewastacją i grabieżą przez okupanta.
Departament Pracy i Opieki Społecznej opiekował się więźniami politycznymi
i ich rodzinami.
W lutym 1942 r. gen. Sikorski wydał rozkaz zmiany nazwy organizacji wojskowej
z ZWZ w Armię Krajową. Zmiana nazwy była podyktowana chęcią przekształcenia konspiracji wojskowej z organizacji kadrowej w organizację masową. Dzięki
przekształceniom Armia Krajowa stała się największą armią podziemną w okupowanej przez Niemców Europie i liczyła 250 tysięcy żołnierzy. Armia Krajowa
miała scalić polskie podziemie wojskowe. Na jej czele stał Komendant Główny
gen. Grot-Rowecki, a kraj podzielono na trzy obszary AK: białostocki, lwowski
i zachodni. Obszary podzielono na okręgi odpowiadające województwom, a okręgi
na obwody odpowiadające powiatom i placówki odpowiadające gminom. Naj-
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ważniejszym celem była samoobrona i przygotowanie powstania powszechnego
w momencie załamania się Niemiec. Do AK wcielono Socjalistyczną Organizację
Bojową, Obóz Polski Walczącej, Tajną Armię Polską, Związek Czynu Zbrojnego,
Polską Organizację Zbrojną i Tajną Organizację Wojskową. Autonomiczna pozostała
Chłopska Straż SL, przekształcona w 1942 r. w Bataliony Chłopskie. W tym samym
roku z połączenia się narodowo - radykalnej Grupy Szańca ze Związkiem Jaszczurczym powstały Narodowe Siły Zbrojne8. Armia Krajowa podejmowała różnorodne
działania: przy pomocy tajnych radiostacji i kurierów utrzymywała łączność pomiędzy krajem a rządem na emigracji, organizowała szkoły podchorążych rezerwy
piechoty (5 miesięcy nauki) i szkoły podoficerskie (4 miesiące nauki) oraz kursy
dywersyjne, artyleryjskie i czołgowe. W tych szkołach kształciło się w 1943 r. około
3 tysięcy osób. AK prowadziła akcję gromadzenia uzbrojenia z zapasów zakopanych we wrześniu 1939 r. oraz zakupu i zdobyczy, zrzutów i produkcji własnej.
Broń produkowano potajemnie, były to pistolety maszynowe typu „Błyskawica”
i „Sten”, miotacze ognia, bomby, miny, materiały wybuchowe i granaty. Działalność sabotażowo-dywersyjną prowadził Związek Odwetu. Olbrzymim sukcesem
wywiadu AK było wykrycie produkcji pocisków rakietowych V-1, co umożliwiło
nalot bombowców alianckich na bazę w Peenemuende w marcu 1943 r. W Komendzie Głównej AK zorganizowano Biuro Informacji i Propagandy z pułkownikiem
Janem Rzepeckim na czele. Zbierała ona informacje o sytuacji w kraju i Europie,
publikowała opinie wpływające na postawy obywatelskie, zwalczała propagandę
hitlerowską i komunistyczną. Delegat Rządu i Komendant Główny AK powołali
wspólnego pełnomocnika w osobie Stefana Korbońskiego z SL. Powołał on w 1942
r. Kierownictwo Walki Cywilnej (wydział sądowy, sabotażowo – dywersyjny, informacji radiowej i rejestracji zbrodni hitlerowskich). KWC rozpowszechniało
zasady walki cywilnej w okupowanym kraju. Służyły temu sądy podziemne KWC.
Tajne rozprawy prowadzili zawodowi sędziowie, oskarżonego bronił obrońca. Od
wyroku nie przysługiwało odwołanie. Wyrok zatwierdzał Delegat Rządu. Skazywano na karę śmierci za zdradę, szpiegostwo, denuncjację. Sądy podziemne miały
charakter sądów państwowych. Pierwsze wyroki wykonano w Warszawie za udział
w niemieckich akcjach eksterminacyjnych. Mniejsze przestępstwa karano naganą,
8. W. Roszkowski (A. Albert), Historia Polski 1914-1990, Warszawa 1992, s. 115.
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upomnieniem, chłostą lub obcięciem włosów w przypadku kobiet. KWC posiadało sieć radiostacji i utrzymywało stały kontakt z Londynem (np.: Radiostacja
„Świt” pod Londynem). KWC podejmowało akcje przeciwko przymusowi pracy,
kontyngentom, kinom i loterii, z których dochody szły na utrzymanie armii niemieckiej. Działał mały sabotaż „Wawer”, którego dziełem było malowanie kotwic
Polski Walczącej oraz napisów ośmieszających okupanta. 17 września 1942 r. KWC
wydało odezwę przeciwko zbrodni dokonywanej na ludności żydowskiej, a KG
AK nawiązała kontakt z Żydowską Organizacją Bojową w warszawskim getcie. 4
grudnia 1942 r. powołano do życia Radę Pomocy Żydom „Żegota”. Tysiące Żydów
korzystało z pomocy polskich rodzin, za co Polakom groziła kara śmierci. Poza AK
i Delegaturą Rządu działały ugrupowania takie jak: Konwent Organizacji Niepodległościowych, Obóz Polski Walczącej, Narodowe Siły Zbrojne.
W październiku 1942 r. jednostki sabotażowo – dywersyjne AK: Związek Odwetu
i „Wachlarz” połączono w Kierownictwo Dywersji (Kedyw), a szefem został płk
Emil Nil-Fieldorf. Do Kedywu trafiały grupy harcerzy z Szarych Szeregów. W marcu
1943 r. odbyła się brawurowa akcja pod Arsenałem w Warszawie – oddział Tadeusza
Zośki-Zawadzkiego Odbił 25 więźniów w tym Jana Rudego-Bytnara z Szarych
Szeregów. Kedyw rozbudowywał oddziały partyzanckie w terenie, przeciwstawiał
się wysiedleniom z Zamojszczyzny. W połowie 1943 r. na terenie przedwojennej
Polski działało 50 oddziałów partyzanckich podporządkowanych KG AK. Celem
głównym rządu emigracyjnego RP i AK było przygotowanie powszechnego powstania przeciwko Niemcom w momencie załamania się ich potęgi.
W 1944 r. było jasne, że do Polski wejdzie ze wschodu Armia Czerwona. Rząd
RP w Londynie przygotował akcję dywersyjną pod kryptonimem „Burza” na tyłach niemieckich. W lutym 1944 r. na Wołyniu oddziały AK spotkały się z Armią
Czerwoną i odtworzyły tu 27 Dywizję Piechoty (6 tysięcy żołnierzy). W ramach
akcji „Burza” na Wileńszczyźnie akowcy stoczyli 30 bitew z Niemcami. Pułkownik
Aleksander Wilk-Krzyżanowski komendant AK obszaru północno – wschodniego
zajął Wilno, objął tam administrację, na budynkach pojawiły się polskie flagi. Tymczasem władze radzieckie nakazały oddziałom AK opuścić Wilno i zgromadzić się
na skraju Puszczy Rudnickiej. Dowódców AK zaproszono na spotkanie z dowódcami radzieckimi, z którego żaden Polak nie wrócił. Aresztowano też delegata rządu
w Wilnie i urzędników delegatury. W wyniku obławy na oddziały AK Rosjanie
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zgromadzili około 5 tysięcy pojmanych Polaków w obozie w Miednikach, a kiedy
odmówili oni wstąpienia do armii Berlinga, zesłano ich do obozów w głąb Rosji.
Obszar lwowski AK zaczął realizację planu „Burza” w marcu 1944 r. pod dowództwem puk Władysława Janki-Filipkowskiego. Gdy wojska radzieckie zajęły Lwów,
żołnierzom polskim zezwolono na wstąpienie do armii Berlinga lub Armii Czerwonej. Filipkowski odrzucił propozycję i żołnierzy aresztowało NKWD. Najsilniejszy
w kraju okręg lubelski AK dowodzony przez płk Kazimierza Edwarda-Tumidajskiego w lipcu 1944 r. opanował Zamość, Lublin, Puławy, Dęblin, Kock, Bełżec
i tworzył tam władze podziemne. Po wejściu na te tereny Rosjan Tumidajski został
aresztowany, jego żołnierzy osadzono w obozach, a potem wywieziono w głąb Rosji.
Aresztowano również żołnierzy okręgu białostockiego i warszawskiego. Większych
strat uniknęła AK w okręgu radomskim i łódzkim, gdzie nie podejmowano kontaktów z władzami radzieckimi. W okręgu krakowskim w rejonie Krakowa, Rzeszowa, Przemyśla i Jarosławia stoczono z Niemcami kilkadziesiąt bitew. Wspólnie
z Armią Czerwoną zdobyto Rzeszów 2 sierpnia 1944 r. Ujawniających się oficerów
AK i cywilnych urzędników władze radzieckie aresztowały. Cele wojskowe „Burzy”
zostały osiągnięte, ale inaczej wyglądały jej efekty polityczne. Z początku radzieckie
dowództwo podejmowało współpracę z AK przeciwko Niemcom, jednak później
wkraczało do akcji NKWD i stawiało Polakom „wybór”: włączenie się do armii
Berlinga albo aresztowanie. NKWD wyłapywało polskich działaczy niepodległościowych, urządzano obławy na członków AK. W efekcie w więzieniach radzieckich
i obozach znalazło się ponad 50 tysięcy żołnierzy AK. Kierowano ich do obozów
przejściowych i aresztów pod nadzorem NKWD, a następnie wywożono w głąb
Związku Radzieckiego. Transportowani byli w wagonach towarowych, po 90 osób
w każdym. Po masowych aresztowaniach wielu wybitnych i zasłużonych oficerów
tej formacji zostało rozstrzelanych bez wyroku sądowego9.
21 lipca 1944 r. gen. Bór-Komorowski włączył Warszawę do planu „Burza”. 31 lipca generał Bór-Komorowski i Delegat Rządu na Kraj Jan Jankowski, po otrzymaniu
meldunku o pojawieniu się czołgów radzieckich na Pradze, postanowili rozpocząć
powstanie w Warszawie 1 sierpnia o godzinie 17. Powstanie miało być manifestacją
polityczną wstrząsającą sumieniem świata. AK rzuciła do walki 36,5 tysięcy żołnie9. W. Basak, Rzecz o majorze Antonim Żubrydzie 1918-1946, Krosno 2010, s. 33.
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rzy, przyłączyły się też oddziały NSZ i AL. Premier rządu londyńskiego Stanisław
Mikołajczyk spotkał się w Moskwie ze Stalinem w kwestii przedyskutowania granicy
polsko – radzieckiej oraz utworzenia rządu w kraju. Do porozumienia nie doszło.
Rząd RP w Londynie i władze krajowe w czasie trwania powstania wzywały bezskutecznie aliantów do udzielenia pomocy. Po 63 dniach walki przedstawiciel KG
AK 2 października 1944 r. podpisał akt kapitulacji. Powstańcy mieli być osadzeni
w obozach jenieckich. Do niewoli trafił gen. Bór-Komorowski. Delegat Jankowski,
przewodniczący RJN Pużak, członkowie i pracownicy Delegatury RJN i Rady Ministrów do Spraw Kraju opuścili Warszawę wraz z ludnością cywilną. W powstaniu
zginęło 17,2 tysięcy żołnierzy AK. Powstanie przekonało Stalina, że sowietyzacja
Polaków nie będzie łatwa oraz uchroniło Polskę od losów kadłubowej republiki.
W październiku 1944 r. Stanisław Mikołajczyk wyraził zgodę na linię Curzona jako
podstawę polsko – radzieckiej linii demarkacyjnej. 22 listopada 1944 r. Mikołajczyk
podał się do dymisji, a nowy rząd utworzył 29 listopada Arciszewski z PPS. Podtrzymał on ofertę porozumienia z ZSRR na zasadach suwerenności terytorialnej
Polski. Nowy rząd tracił poparcie Anglików. Klęska powstania warszawskiego była
katastrofą dla podziemnych władz krajowych. Przed pójściem do niewoli generał
Bór-Komorowski nakazał ograniczyć akcję „Burza” i przejść do samoobrony. Swoim
następcą mianował generała Leopolda Okulickiego który, by przetrwać okupację
radziecką i działania NKWD, kazał przy „minimum strat robić maksimum szumu
na arenie międzynarodowej”. Uważał, że Polskę może uratować jedynie konflikt
aliantów zachodnich ze Związkiem Radzieckim. 31 grudnia 1944 r., KRN powołała
Rząd Tymczasowy bez przedstawicieli rządu londyńskiego.
1 stycznia 1945 r. rząd Arciszewskiego uznał, że ZSRR dokonał „zamachu na
suwerenne prawa narodu polskiego”. Rząd Arciszewskiego skrytykował i nazwał
piątym rozbiorem Polski postanowienia jałtańskie. 19 stycznia 1945 r. rozwiązano
AK, a w podziemiu pozostała tylko nieliczna, kadrowa organizacja „NIE”, która
dawała nadzieję na przetrwanie struktur Rzeczypospolitej i zrzucenie okupacji
sowieckiej10. 7 marca 1945 r. dowództwo Armii Czerwonej i NKWD skierowało
listy do delegata Jankowskiego i gen. Okulickiego z propozycją rozmów. Wstępne
rozmowy odbyły się w Pruszkowie. Uczestniczyli w nich delegat Jankowski, mi10. W. Basak, Rzecz o majorze Antonim Żubrydzie…, s. 35.
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nistrowie Bień, Jasiukowicz i Pajdak oraz przewodniczący RJN Pużak. 28 sierpnia
delegację przewieziono do Moskwy. W więzieniu NKWD na Łubiance znalazło
się 16 przedstawicieli władz i głównych partii podziemnych11.
Po uwięzieniu generała Okulickiego na czele podziemnego wojska stanął płk Rzepecki. Pełniący obowiązki Wodza Naczelnego gen. Anders 7 maja 1945 r. rozwiązał
organizację „Nie” powołując Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj pod komendą płk
Rzepeckiego12. Struktura podziemnego wojska uległa rozkładowi. Rząd londyński
nie godził się z polityką aliantów wobec Polski. Zachodni alianci pozwalali Kremlowi decydować o Polsce. Polacy na Zachodzie nie mogli się pogodzić z ujarzmieniem
ojczyzny. Po cofnięciu uznania rządowi Arciszewskiego środowiska emigracyjne
zaczęły się dzielić, niektórzy powrócili do Polski, inni pozostali na emigracji kontynuując polskie państwo na obczyźnie. Rząd Arciszewskiego pisał w odezwie do
narodu: Los Polaków nie będzie jednakowy. Jedni borykać się będą w kraju z okrutną
rzeczywistością państwa policyjnego, inni zostaną w wolnym świecie, by stać się
ustami niemych. Droga nasza jest trudna, lecz u jej kresu spełni się Polska naszych
żarliwych pragnień: wolna i niepodległa.
W 1946 r. rozwiązano Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Ponad 90 tysięcy
żołnierzy PSZ osiedliło się w różnych krajach Europy Zachodniej i Ameryki, do
Polski wróciło około 40 tysięcy żołnierzy. Pozbawiono obywatelstwa polskiego
generałów: Andersa, Kopańskiego, Maczka i kilkudziesięciu innych wyższych oficerów. Polskie państwo podziemne istniało przez cały okres II wojny światowej
i było fenomenem na skalę światową. Mimo bezwzględnego terroru funkcjonowały wszystkie jego organa, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Była to szczególna
walka o zachowanie ciągłości Państwa i życia Narodu. Departamenty Delegatury
prowadziły studia nad stanem poszczególnych dziedzin życia i instytucji państwa
(przemysł, rolnictwo, komunikacja, łączność), przygotowując plany odbudowy
kraju po odzyskaniu niepodległości. Rejestrowano ponoszone straty, ewidencjonowano rabowane i wywożone dobra kultury narodowej. Przygotowywano
dokumentację budynków, w Warszawie umożliwiło to w poważnym stopniu ich
odbudowę. W sposób zorganizowany ratowano dobra kultury: pamiątki historycz-

11. http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_szesnastu , stan na dzień 21.01.2013 r.
12. W. Basak, Rzecz o majorze Antonim Żubrydzie…, s. 36.
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ne, biblioteki (np. zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie). Na uwagę zasługuje
przygotowanie koncepcji reformy rolnej, która została częściowo wykorzystana po
zakończeniu wojny. Przygotowywano i szkolono kadry dla przyszłej administracji
(niestety nie zostały one wykorzystane). „Na przełomie lat 1943 i 1944 podziemne
państwo – posiadające tajną armię, cały aparat administracyjny od policjanta do
sędziego i wojewody, państwo mające duże zaufanie społeczeństwa – było gotowe
do przejęcia należącej mu się legalnie władzy. Nie było to mu jednak dane”13.
Dzięki istnieniu Państwa Podziemnego Polacy wnieśli istotny wkład w zwycięstwo
koalicji nad Niemcami, nie tylko uczestnicząc w walkach regularnych jednostek
sojuszniczych armii na wszystkich frontach II wojny światowej, ale również przekazując bezcenne informacje wywiadowcze: np. złamanie niemieckiego szyfru
Enigma, dostarczenie sojusznikom elementów rakiet balistycznych, przekazywanie
informacji o eksterminacji ludności żydowskiej. Tylko od 1940 r. do końca 1943
r. z siatek wywiadu polskiego przekazano aliantom ponad 26 tysięcy meldunków
oraz kilka tysięcy rozszyfrowanych depesz niemieckich. Dokonując olbrzymiej
liczby akcji sabotażowo - dywersyjnych absorbowano na terenie naszego kraju
setki tysięcy niemieckich żołnierzy i członków formacji policyjnych. Kadry Armii
Krajowej zasilali także tzw. „Cichociemni” - wyselekcjonowani żołnierze Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, z których trzystu szesnastu po specjalnym przeszkoleniu
przerzucono drogą lotniczą do kraju. Stanowili oni najlepiej wyszkolony i bardzo
bojowy element Kierownictwa Dywersji.
W najtrudniejszych warunkach obu okupacji i bezprzykładnego terroru Państwo
to wypełniało nieomal wszystkie obowiązujące je funkcje: władcze, organizatorskie, wojskowe i opiekuńcze. Polskie Państwo Podziemne, organizując powszechny
opór społeczeństwa poprzez realizowanie zadań tzw. walki cywilnej, pomagało
Polakom zachować godną postawę ludzi nieulegających zniewoleniu i walczących.
Pozostanie ono świadectwem siły zorganizowanego narodu i znakiem niewygasłej
nadziei. Powszechnie obowiązywał Polaków pewnego rodzaju honorowy kodeks
moralności patriotycznej – „dekalog patrioty”, który do dziś nie stracił swojego
znaczenia. Przez wiele lat po 1945 r. dokładano starań, aby wykreślić z pamięci
Polaków prawdę o poświęceniu i bohaterstwie rodaków w okupowanym kraju
13. J. Kochanowski, Proces szesnastu, Warszawa 1993, s. 14.
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i na wszystkich frontach ostatniej wojny. 11 września 1998 r. Sejm RP poprzez
aklamację ustanowił dzień 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego.

Streszczenie
W licznych opracowaniach dotyczących Polskiego Państwa Podziemnego ich autorzy przedstawiają niezwykle trudną i złożoną sytuację polityczną oraz militarną
państwa polskiego porzuconego przez aliantów na łup faszystowskich Niemiec
i w konsekwencji również na łup Rosji sowieckiej. W tym materiale dokonano
kolejnej odsłony ogromnej tragedii synów narodu polskiego, tak ludności cywilnej jak i żołnierzy. W swojej pracy przypominam o olbrzymiej roli, jaką odegrała
w okresie okupacji Armia Krajowa. Wskazuję, że dzięki tej organizacji w państwie
totalnie niszczonym przez wroga z zachodu, a później przez wroga ze wschodu
udało się w uciemiężonym kraju stworzyć i zachować przez cały okres okupacji
konspiracyjne struktury państwa ze wszystkimi jego organami. W walce o niepodległy byt niezmiernie duże zasługi miał Kościół katolicki kierowany przez prymasa
Augusta Hlonda. W kraju najbardziej uciemiężonym ze wszystkich okupowanych
Armia Krajowa była największą podziemną militarną siłą w Europie. Trzeba jednak
dodać, że oprócz siły militarnej jaką stworzyli Polacy, funkcjonował cały podziemny aparat państwowy (sądownictwo, poczta, szkolnictwo, policja, instytucje
kulturalne) organizujący powszechny opór społeczeństwa. Pozwoliło to Polakom
zachować godną postawę ludzi walczących i nie ulegających zniewoleniu. Kodeks
honorowy „dekalog patrioty”, który obowiązywał wtedy Polaków, nie stracił swojego
znaczenia do dziś, mimo że po 1945 roku starano się wymazać z pamięci narodu
bohaterstwo i poświecenie twórców Polskiego Państwa Podziemnego. Dzięki niezłomności Polaków dziś możemy świętować Dzień Polskiego Państwa Podziemnego
i pielęgnować pamięć o bohaterach tamtych dni.
Słowa kluczowe: okupacja, Polskie Państwo Podziemne, „umowa paryska”, akcja
Burza, NKWD, Delegatura Rządu na Kraj, Podziemny Parlament, Powstanie Warszawskie, proces szesnastu.

Summary
In numerous studies of the Polish Underground State, the authors present an
extremely difficult and complex political and military situation of the Polish state
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abandoned by the Allies on the spoils of war by Nazi Germany, and consequently
also by Soviet Russia. That material presents great views of the tragedy of the
Polish people, both civilians and soldiers. In my work I wanted to point the huge
role played by the Polish Army during the occupation. I would like to point out
that thanks to this organization in the country which was totally devastated by
the enemy of the West, and later by the enemy from the East, Polish still managed
to create an own country and maintain throughout all the period of occupation
with the underground structure and the state with all its organs. In the fight of
independent existence the Catholic Church headed by the Primate August Hlond
has the huge contribution. In the country’s most oppressed from all occupied
Polish Army was the largest underground military force in Europe. It should be
noted that in addition to military force that created the Poles, there were also the
underground state apparatus (the judiciary, post office, schools, police, cultural
institutions) which organizing widespread public resistance. All these allowed
the Poles to maintain a dignified attitude of people who fighting with slavery and
captivity. Code of honor “Ten Commandments patriot”, which was compulsory for
the Poles then and has not lost its relevance even today, despite the fact that after
1945 there were attempts to erase the memory of the nation heroism and sacrifice
of creators the Polish Underground State. Thanks to the steadiness of Poles we can
celebrate today the Day of the Polish Underground State and cultivate the memory
of the heroes of the day.
Keywords: occupation, Polish Underground State, “Paris agreement”, action Storm,
NKVD, Delegation of the Government of the country, Fight Parliament, The Warsaw Uprising, the process of sixteen.
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Warunki gwałtownej rozgrywki między dwoma głównymi obozami politycznymi
w kraju narastały od pierwszych lat niepodległej Polski. Konflikt pomiędzy byłym
Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim - wspieranym przez socjalistyczne partie
robotnicze, przez radykalne ugrupowania chłopskie, przez demokratyczne kręgi
inteligencji, lecz także przez konserwatystów z Kresów Wschodnich - a blokiem
endecji z chadecją i PSL-Piastem – rozgorzał więc na tle rywalizacji o władzę. Nie
miał on zatem podłoża społecznego, ale wyłącznie polityczne. Był to cios wymierzony przez piłsudczyków w system partyjny, który był z kolei podstawą systemu
parlamentarnego. W przeddzień zamachu – 11 maja 1926 roku – Piłsudski publicznie stwierdził: I staję do walki, tak jak i poprzednio, z głównym złem państwa,
panowaniem rozwydrzonych partii i stronnictw nad Polską1.
Paradoks wytworzonej sytuacji polegał na tym, że wszystkie liczące się ugrupowania polityczne – od endecji, PSL-Piast, PSL-Wyzwolenie ku PPS – systemu tego
nie broniły, wyrażały się o nim krytycznie; broniły go jednak o tyle, o ile był on
atakowany przez ugrupowanie konkurencyjne, rywalizujące o władzę. Wszystkie
te ugrupowania różniły się wszak od piłsudczyków tym, iż nie zamierzały wprowadzać w życie swych koncepcji na drodze zamachu, lecz na drodze parlamentarnej.
Narodowa Demokracja, która myślała także o zmianie systemu politycznego,
o wzmocnieniu władzy wykonawczej, o zaszczepieniu społeczeństwu swej własnej
doktryny politycznej i zreorganizowaniu państwa, nie pozostawiła żadnych śladów
świadczących o przygotowywaniu próby sił. Istotą jej reformatorskich koncepcji
było ograniczenie demokracji parlamentarnej, niosła ona bowiem – według ideologów endeckich – niebezpieczeństwo socjalizmu i komunizmu oraz sprzyjała
wzmożeniu sił mniejszości narodowych przejawiających tendencje odśrodkowe.
Konstytucja marcowa z 1921 roku – jak się okazało już po kilku latach – nie była
wystarczającą podstawą do realizacji endeckiego programu wyrażającego się w haśle „Polska dla Polaków”. Charakterystyczne jest, że endecka krytyka konstytucji
1. J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, T. VIII, Warszawa 1937, s. 335.
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wychodziła z tych samych założeń co krytyka piłsudczykowska; niezadowolenie
Narodowej Demokracji budziła ordynacja wyborcza (równouprawnienie mniejszości narodowych i zbyt wielka liczba posłów w Sejmie), wszechwładza Sejmu,
ograniczone uprawnienia prezydenta, a więc także te zasady, które głównie za jej
sprawą znalazły odzwierciedlenie w konstytucji marcowej, a które w nowej sytuacji
przestały być przydatne. Cechy charakterystyczne tej sytuacji to przegrana endecji w walce o władzę w roku 1923 (obalenie rządu Chjeno-Piasta), pogłębiająca
się w tym obozie świadomość rozpiętości między wizją Polski jako nacjonalistycznie pojmowanego państwa narodowego, „Polski dla Polaków”, a realiami sytuacji
narodowościowej panującej w odrodzonym państwie2. Roman Wapiński – badacz
dziejów Narodowej Demokracji – dostrzega także wpływ wcielania w życie doktryny faszystowskiej we Włoszech na ewolucję endecji ku koncepcjom antyparlamentarnym i antydemokratycznym3.
Tendencje zmierzające ku ograniczeniu roli parlamentu na rzecz rozszerzenia
władzy wykonawczej w państwie nie były też obce partiom chłopskim, a zwłaszcza
PSL-Piast i PSL-Wyzwolenie. I w obozie ludowym dochodzono do przekonania,
że obowiązujący system ustrojowy nie sprzyja sprężystemu działaniu władzy wy
konawczej i konstruktywnemu rozstrzyganiu stojących przed państwem zagadnień
społeczno-gospodarczych4.
Najbardziej wyraźnie sformułowane w tym względzie postulaty pochodzą od
samego Wincentego Witosa. W broszurze z 1926 roku, zatytułowanej Czasy i ludzie,
domagał się zwiększenia prerogatyw prezydenta, wprowadzenia prawa wyborczego,
które umożliwiłoby utworzenie w Sejmie trwałej większości jako oparcia dla władzy
wykonawczej, zmniejszenia liczby posłów i eliminacji drobnych frakcji poselskich
utrudniających pracę Sejmu, zaostrzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa
w służbie państwowej5.
Na dwa dni przed zamachem doszło do utworzenia tzw. trzeciego rządu Wincentego Witosa. W jego skład weszły tym razem: PSL-Piast, Związek Ludowo-Narodowy, Chrześcijańska Demokracja i Narodowa Partia Robotnicza. Rząd, na którego
2.
3.
4.
5.
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czele stanął Witos, miał więc charakter prawicowo-centrowy, uzyskał także poparcie
większości parlamentarnej. Gabinet ten swoim składem żywo przypominał obalony w grudniu 1922 roku poprzedni rząd Witosa. Układ sił w parlamencie nie
był w tym czasie adekwatny do układu sił w społeczeństwie, gdzie przeważały
nastroje radykalne. Toteż reakcja na powołanie nowego rządu była negatywna.
Z protestem wystąpiły stronnictwa lewicy: PPS, PSL-Wyzwolenie, Stronnictwo
Chłopskie, stwierdzając we wspólnej uchwale, iż rząd ten wyraża dążenia reakcji, która występuje przeciwko ustrojowi republikańskiemu, że jest to wyzwanie
rzucone demokracji polskiej, że będzie on rządem wyzysku mas pracujących, nieudolności gospodarczej, klęsk w polityce zagranicznej i załamania siły obronnej
państwa. PPS w odrębnej jeszcze odezwie postawiła przysłowiową kropkę nad „i”
stwierdzając, że rząd Witosajest zgubą i zakałą Polski i że Rząd ten musi zniknąć6.
Nowy gabinet Wincentego Witosa od chwili swego powstania znalazł się w ciężkiej sytuacji. Gospodarka kraju, mimo zaznaczających się procesów stabilizacyjnych, przeżywała nadal poważne trudności; dalsze perspektywy reformy walutowej
były niewiadome, gdyż kurs złotego spadł w momencie powołania tego rządu do
11 złotych za dolara; utrzymywało się kilkusettysięczne bezrobocie. Społeczna
i polityczna pozycja gabinetu pozostawała także zła. Większość, którą dysponował w Sejmie, była niewielka i krucha, co nie stwarzało możliwości ugruntowania
jego pozycji i wpływów w społeczeństwie. Miał natomiast przeciwko sobie lewicę.
Stanowiła ona mniejszość w parlamencie, niemniej jednak odzwierciedlała na
stroje nurtujące społeczeństwo. W kraju panowało podniecenie i niezadowolenie
ze złego funkcjonowania systemu parlamentarnego, co znajdowało wyraz w zbyt
częstej zmianie gabinetów oraz w braku wyraźnej perspektywy kierunku rozwoju
kraju, której nie potrafił ustalić Sejm – będący areną ciągłej walki partyjnej; ponadto lewica i prawica, dysponujące na forum sejmowym prawie równymi siłami,
unieruchamiały się nawzajem. Społeczeństwo traciło cierpliwość. Brakowało mu
wiary, że istniejący system rządów może naprawić zło. Było ono niewątpliwie rozczarowane, czarno widziało przyszłość. W takiej sytuacji niejako oczekiwało na
przejęcie władzy przez siły polityczne zdolne do przywrócenia porządku i ustabilizowania życia w kraju.
6. A. Próchnik, Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej, Warszawa 1986, s. 217.
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Perspektywa rozwiązania radykalnego jako jedynie skutecznego umacniała się
w opinii społeczeństwa również wskutek propagandowych i zakulisowych zabiegów
ludzi Piłsudskiego. Objęły one szeroką gamę środowisk politycznych: od konserwatystów poprzez ugrupowania lewicy sejmowej (które były niejako naturalnym
zapleczem piłsudczyków) aż do środowisk bardziej radykalnych, nawet komunistycznych – w celu ich pozyskania lub chociażby zneutralizowania7.
Wszystkie te okoliczności razem wzięte stwarzały dogodny klimat dla przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego. On sam odsunąwszy się w lecie 1923 roku
w zacisze Sulejówka koło Warszawy dystansował się niejako od życia politycznego; podkreślał w ten sposób, że nie ponosi odpowiedzialności za choroby toczące
organizm państwa, za dziejące się w kraju „nikczemności”.
Propaganda piłsudczykowska sugerowała, że on sam stawał się poniekąd ich ofiarą, wymanewrowany i skrzywdzony, wolny od wszelkich zarzutów o niemoralność,
nieudolność; prostolinijny, zdecydowany ukrócić zło. To wzmacniało jego szansę,
dawało legitymację do zaprowadzenia ładu, jednało mu stronników wśród zwykłych
obywateli. Zabierając od czasu do czasu publicznie głos, udzielając wywiadów
i wypowiadając się przy rozmaitych okazjach krytykował ostro wszystkie ujemne
zjawiska. I choć nie formułował żadnych konkretnych programów naprawy kraju
i nie wykraczał poza lakoniczny termin „uzdrowienie” – „sanacja”, to znacznej części społeczeństwa wystarczało. Ona sama wypełniała ten termin takimi treściami,
których spełnienia oczekiwała.
Ponieważ wspomniana krytyka winą za zły stan państwa i jego gospodarki obciążała dotychczasowe rządy, w których większość stanowisk ministerialnych należała
do przedstawicieli endecji lub ugrupowań wchodzących z nią w porozumienia,
społeczeństwo przyjmowało, iż krytyka ta jest kierowana przeciwko prawicy, że
Piłsudski zatem popiera lewicę8.
Rozmaite afery gospodarcze, korupcja, nieuzasadnione wydatki ze skarbu państwa, niegospodarność, brak jasnej, zdecydowanej polityki ekonomicznej często
zmieniających się rządów, powtarzające się zjawiska inflacyjne, rosnąca drożyzna,
obniżanie się poziomu życia szerokich rzesz pracujących, plaga bezrobocia, niepo

7. A. Garlicki, Przewrót majowy, Warszawa 1987, s. 191-192, 198-199.
8. Historia Polski od roku 1918-1939, T. IV, s. 487.
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wodzenia Polski na forum międzynarodowym (konferencja w Locarno, gdzie osłabione zostały polskie granice zachodnie) – wszystko to było – zdaniem propagandy
piłsudczykowskiej – winą rządów partyjnych, „sejmokracji”, a więc panującego
w kraju systemu politycznego. Krytyka ta nie była zresztą pozbawiona podstaw.
Artykuł 20 konstytucji z roku 1921 był interpretowany jako zakaz angażowania
się posłów w prywatne interesy swoich wyborców i interwencji w tych sprawach.
Tymczasem Ignacy Daszyński wystawił takie oto niechlubne świadectwo posłom
Sejmu pierwszej kadencji: Przy każdym telefonie sejmowym siedzą równocześnie
dziesiątki posłów, telefonujących do wszystkich możliwych i niemożliwych biur i urzędów. Tysiące razy zachodzą posłowie do biur ministrów, wojewodów, starostów i do
wszelkich urzędników, aby interweniować! Co to znaczy? To znaczy, że popierają
swoim wpływem, swoimi informacjami, swoimi argumentami sprawy tysięcy i tysięcy prywatnych ludzi, którzy ich o to proszą9. Należało więc obalić ten stan rzeczy,
wprowadzić rządy wolne od międzypartyjnych układów, od nacisku rozmaitych
koterii. Świadectwo socjalisty Daszyńskiego wcale jednak nie przesądza, że posłowie
socjalistyczni byli całkowicie wolni od tego procederu. W każdym bądź razie ta
krytyka stosunków panujących w Sejmie korespondowała z krytyką Piłsudskiego
i była mu bez wątpienia pomocna w jego ataku na obowiązujący system parlamentarny. Piłsudczycy deklarowali się takie ponadpartyjne rządy zaprowadzić i odwoływali się do poparcia wszystkich niezadowolonych, pokrzywdzonych, krytycznie
patrzących na źle funkcjonujący system administracyjno-polityczny i finansowy.
Znany ekonomista, Adam Krzyżanowski – piłsudczyk i konserwatysta – skłonny
był właśnie w wadliwie funkcjonującej gospodarce finansowej upatrywać przyczyny torujące Piłsudskiemu drogę do przejęcia rządów. Już po dokonaniu zamachu pisał: „Zła gospodarka skarbowa uściśliła Marszałkowi drogę do władzy.
Różne się słyszy i czyta odpowiedzi na bolesne pytania, których zamilczenie byłoby
szkodliwe – na pytania – kto winien temu, że Polska zmartwychwstała, Polska ludowa weszła na drogą złej gospodarki skarbowej Polski szlacheckiej, że była jedynym
państwem zwycięskim w wielkiej wojnie, które popadło w hiperinflację razem z pobitymi Niemcami, Rosją i Austrią, że w Polsce prawica i lewica popierały inflację,
podczas gdy w Czechach cała izba była od początku przekonana o jej szkodliwo9. I. Daszyński, Sejm, rząd, król, dyktator, Warszawa 1926, s. 31.
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ści; dlaczego Belgowie i Francuzi zdołali w 1926 roku utworzyć gabinety koalicyjne dla obrony franka i parlamentaryzmu, obejmujące prawicę i lewicę, pracujące
z powodzeniem, podczas gdy w Polsce próba podobna, podjęta w bardzo zbliżonych
warunkach, skończyła się przegraną10.
W rzeczy samej trudno odmówić, przynajmniej częściowo, racji temu rozumowaniu. Nieumiejętność tworzenia trwałych koalicji rządowych w latach dwudziestych była najczęściej skutkiem braku porozumienia w sprawach programu
finansowego. Piłsudski czekał, aż niezadowolenie w kraju podniesie się tak bardzo,
że usprawiedliwi jego zdecydowane wkroczenie i zagwarantuje powodzenie tego
kroku. Czas działał na jego korzyść; im bardziej kompromitowały się kolejne rządy nie mogąc skutecznie wyprowadzić kraju z chaosu, tym bardziej z kolei rosły
jego szansę. Przyjaciele marszałka wykazywali niezwykłą aktywność, aby szansę
te jeszcze wzmocnić.
W środowisku robotniczym popularyzowano takie jego wypowiedzi, które brały
w obronę ludzi pracy i mogły być uznane za sprzyjające programowi socjalistów.
Do środowiska inteligenckiego kierowano refleksje na temat państwa rządzonego
w sposób ofiarny przez wysublimowaną warstwę oświeconą. Przedstawicieli sfer
gospodarczych - ziemian i przemysłowców – uspokajano brakiem zainteresowań
Piłsudskiego dla „eksperymentów” społecznych. Sam Piłsudski potwierdzał to
zresztą w rozmowach z przedstawicielami ziemiaństwa. Wypowiadał się krytycznie
o reformie rolnej i o nadmiernie, według niego, rozbudowanym ustawodawstwie
socjalnym.
Niemalże w przeddzień rozpoczęcia zbrojnego zamachu stanu Piłsudski zebrał
wszystkie oskarżenia kierowane przeciwko poprzednim rządom w wywiadzie
udzielonym 10 maja „Kurierowi Porannemu”. Najpoważniejsze zarzuty dotyczyły
oczywiście rządów Witosa, które – według owego wywiadu – nie uwzględniały
interesów moralnych państwa. Zwłaszcza dwie – zdaniem Piłsudskiego – naczelne
instytucje państwowe zostały zagrożono, stając się przedmiotem fluktuacji gry
zawistnych partii – wojsko i polityka zagraniczna. Deficyt skarbowy i zubożenie
państwa odbiły się – twierdził – na wojsku. Jego budżet został zmniejszony o połowę. Piłsudski deklarował, że tak jak poprzednio staje do walki z głównym złem pań10. A. Krzyżanowski, Polityka i gospodarstwo, Kraków 1931, s. 13.
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stwa: z panowaniem rozwydrzonych partii i stronnictw nad Polską, z zapominaniem
o sprawach dla państwa żywotnych, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyściach,
z używaniem pieniędzy skarbowych na przekupstwa, z nadużywaniem rządowej
władzy bez ceremonii we wszystkich kierunkach dla partyjnych i prywatnych korzyści.
Piłsudski gromił posłów niezależnie od ich przynależności partyjnej, w tym
także z PPS, PSL-Wyzwolenia i Stronnictwa Chłopskiego, przechodząc do porządku nad faktem, że te partie udzielały mu swego poparcia. Uderzał więc zarówno
w partie prawicowe, centrowe, jak i lewicowe. Przyjęta przez Piłsudskiego taktyka
wskazywała, że nie chce on przejąć władzy pozostając w zgodzie ze znienawidzoną
i pogardzaną konstytucją. Chodziło mu o to, aby objąć władzę właśnie wbrew konstytucji i zapewnić sobie w ten sposób swobodę szerokiego manewru w rządzeniu
państwem, skompromitować obowiązujący model parlamentarny11. Tłumaczy to,
dlaczego Piłsudski odrzucił kategorycznie propozycję powrotu do władzy, którą
w imieniu kilku stronnictw uczynił mu na początku maja poseł z ramienia PPS –
Zygmunt Marek12. Potwierdził tę postawę Piłsudskiego sam Witos: Sądziłem, że
sięgając tym sposobem po władzę, przynosi tym sposobem jakiś wielki, dotąd nie
znany plan, bo przecież chyba nie o samą władzę chodziło, tę bowiem mógł w spo
sób legalny każdej chwili otrzymać i przedtem. Nie od rzeczy będzie nadmienić,
że na parę dni przed utworzeniem rządu przeze mnie posłałem do niego znanego
w Polsce człowieka, ażeby mu zechciał wytłumaczyć, że akurat przyszedł czas, by
rządy objął, co też publicznie w pismach ogłosiłem. Odpowiedzią na to ze strony
Piłsudskiego była obelga13.
Przygotowania szły w kierunku złamania siłą, w razie oporu, porządku konstytucyjnego. Bronił tego porządku rząd Wincentego Witosa wspierany przez
Chrześcijańską Demokrację, Narodową Partię Robotniczą, PSL-Piast i większość
Narodowej Demokracji – czyli centroprawica. Natomiast lewica sejmowa (PPS,
PSL-Wyzwolenie) wspierała Piłsudskiego, widząc w nim obrońcę demokracji
w Polsce. Tymczasem Piłsudski istotnie zwalczał prawicę, lecz nie czynił tego dla
obrony demokracji. Pochodzący z demokratycznych wyborów Sejm określany był

11. A. Garlicki, Od maja do Brześcia, Warszawa 1981, s. 13
12. Sprawa brzeska, Londyn 1941, s. 127.
13. Tamże, s. 57.
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przez niego najbardziej wulgarnymi epitetami. Złudzenia, którym uległa lewica,
w tym także KPP, wynikały z jej przeświadczenia, że kto zwalcza endecką prawicę,
ten jest obrońcą demokracji. Przeżywamy obecnie moment, którego istotę stanowi
walka między Piłsudskim a występującymi przeciwko niemu generałami, między
masą piłsudczyków a faszyzmem, między demokratycznym i radykalnym drobnomieszczaństwem a szlachtą i burżuazją – stwierdzał dokument Biura Politycznego
KPP przyjęty w kwietniu 1926 roku.
Tymczasem była to przede wszystkim walka o władzę. Piłsudski - zwalczając
aktualne rządy, chaos w państwie, „partyjnictwo”, paraliż władzy (zwłaszcza Sejmu),
odrzucając nie odpowiadającą mu organizację władz wojskowych - występował pod
hasłem naprawy (sanacji) tego stanu rzeczy. Hasło to nie zostało zresztą rozwinięte
i nie było wiadomo, jak konkretnie ma naprawa ta wyglądać.
Spór dotyczący spraw wojska miał swoją dłuższą historię. Piłsudski jako Naczelnik Państwa wydał w styczniu 1921 roku dekret o organizacji najwyższych władz
wojskowych. Czynił on przewodniczącego tzw. Ścisłej Rady Wojennej, będącego zarazem kandydatem na Naczelnego Wodza w wypadku wojny, najwyższym
zwierzchnikiem armii także na czas pokoju. Był on więc przełożonym zarówno
szefa Sztabu Generalnego, jak i ministra spraw wojskowych. Paradoks polegał na
tym, że minister jako członek rządu ponosił odpowiedzialność przed Sejmem, zaś
jego zwierzchnik – przewodniczący Rady Wojennej – tej odpowiedzialności nie
ponosił. Przewodnictwo Ścisłej Rady Wojennej objął Józef Piłsudski14. Sam dekret
odbiegał dalece od demokratycznej formy rządów istniejącej w Polsce, dawał przewodniczącemu Ścisłej Rady Wojennej wielkie prerogatywy, a zarazem możność
wywierania wpływu na politykę zagraniczna i wewnętrzną. Skupienie tak wielkich
uprawnień i możliwości w jednych rękach – i to rękach Piłsudskiego, który miał
jednocześnie najwyższą rangę wojskową (godność marszałka otrzymał w marcu
1920 roku.) napawało jego przeciwników obawą przed wprowadzeniem rządów
dyktatorskich. Zabezpieczenie przed taką ewentualnością zawarto w konstytucji
marcowej, skupiając w Sejmie władzę ustawodawczą, a w rządzie władzę wykonawczą oraz przekazując zwierzchnictwo sił zbrojnych w czasie pokoju prezydentowi
Rzeczypospolitej.
14. P. Stawecki, Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981, s. 184-185.
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Konstytucję marcową potraktował Piłsudski jako akt wymierzony przeciwko
sobie. Rozpoczął więc konflikt z Sejmem, który od roku 1923 wszedł w stadium
niezwykle ostrej walki. W tymże roku ówczesny minister spraw wojskowych, gen.
Stanisław Szeptycki, wniósł do Sejmu projekt nowej ustawy o najwyższych władzach wojskowych zgodny z konstytucją marcową. Piłsudski nie przystał ani na
ten, ani na kolejne, bardziej kompromisowe projekty. Stawało się coraz bardziej
oczywiste, że marszałek pragnie pełnej władzy dyktatorskiej i że nie chce jej nikomu zawdzięczać15.
Piłsudski, przygotowując się do przejęcia władzy, nie przedstawiał natomiast
żadnego programu reform społecznych i gospodarczych, których kraj tak potrzebował. Co więcej, z jego wypowiedzi na te tematy wynikał raczej program negatywny. Nazajutrz po przejęciu władzy potwierdził zresztą swoją niechęć do owych
przeobrażeń, czyli – jak to określał – do eksperymentów społecznych, opowiadając
się formalnie za zachowaniem status quo. Polska winna być ostrożną – mówił – bo
jest młodą i biedną. Musi unikać ryzykownych eksperymentów. Ryzykanctwa lewicy
i prawicy są w równowadze u nas, czego dowodem ta słaba większość, wskutek której
uchwala się ustawy, chwilowo musi pozostać tak jak jest, bez chęci stosowania eksperymentalnego programu czy to lewicy, czy to prawicy16. W praktyce ta deklarowana
równowaga nie była przestrzegana. Piłsudski – jak pisze badacz ustroju Drugiej
Rzeczypospolitej, Andrzej Ajnenkiel – w najgłębszej tajemnicy stale utrzymywał
kontakty z wpływowymi przedstawicielami klas posiadających. Jego rozmówcami byli
wszakże w tym kręgu nie tyle czynni i znani działacze, co raczej wpływowe osoby nie
zaangażowane w bieżące rozgrywki polityczne. Deklarował więc swoją niechęć do
reformy rolnej, rozbudowy ustawodawstwa socjalnego i systemu parlamentarnego17.
Zamach miał być przeprowadzony wyłącznie przy pomocy wojska, nie było
żadnego formalnego porozumienia i współdziałania z popierającymi go stronnictwami politycznymi, co nie wyklucza – jak podkreślają niektórzy badacze tych
zagadnień – możliwości kontaktów konspiracyjnych. Piłsudski był tu jednak raczej
konsekwentny. Przeciwnik „partyjnictwa” dążył do zamachu stanu ponad głowami

15. M. Romeyko, Przed i po maju, Warszawa 1967, t. I, s. 194.
16. J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. IX, Warszawa 1937, s. 22.
17. A. Ajnenkiel, Zamach majowy i jego następstwa, „Nowe Drogi” 1976, nr 5, s. 63.
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popierających go partii, co zapowiadało rządy dyktatorskie. Było to zgodne z poglądami piłsudczykowskich ideologów (Wojciech Stpiczyński, Adam Skwarczyński)
o ponadklasowych i ponadpartyjnych zadaniach elity, wąskiej grupy przywódczej
lepiej rzekomo rozumiejącej potrzeby państwa niż partie polityczne, a nawet spo
łeczeństwo. Braki przygotowania i wykształcenia społeczeństwa - pisał w kilka lat
po zamachu majowym Wojciech Stpiczyński - dawały się silnie odczuwać młodemu
naszemu państwu. Do tych, że tak je nazwiemy, organicznych braków dołączyła się
choroba bezwstydnej demagogii. Demokracja polska znalazła się nagle nad brzegiem
przepaści (...). Ogłoszone zostało panowanie świętego egoizmu klas, warstw i stanów,
ustawianych do państwa w pozycji atakującej i z nastawieniem psychicznym na żądanie odeń całego szeregu darowizn, ulg, świadczeń i przywilejów, które przeważnie
nie mogły być zaspokajane, natomiast budziły i powiększały niechęć obywatela do
Rzeczypospolitej, oddając go w ręce demagogów, jako że oczywiście nie ponoszących
żadnej odpowiedzialności, gotowych podniecać jego apetyty, utożsamiając chciwość
z prawami ludzi (...). Zepsucie płynęło z góry i miało swoje siedlisko w sejmie i partiach politycznych. Konstytucja, pozbawiająca Prezydenta prawa rozwiązywania
sejmu, a z drugiej strony stawiająca władzę wykonawczą w zupełną od parlamentu
zależność, całkowitą wobec niego bezbronność i bezradność, uczyniła z rządów prawdziwą igraszkę łask poselskich i kaprysów18.
Korespondowały z tymi oskarżeniami, przedstawionymi w cztery lata po zamachu, oskarżenia formułowane przez PPS w dniach samego zamachu majowego.
W momencie rozpoczęcia działań wojskowych przez Piłsudskiego, to jest 12 maja,
kierownictwo Polskiej Partii Socjalistycznej wydało odezwę, w której głoszono:
Rząd Wincentego Witosa, oparty o sprzysiężenie najczarniejszej reakcji faszystowsko-monarchistyczno-paskarskiej przeciwko najważniejszym interesom państwa i jego
konstytucji, przeciwko masoni ludowym, pozbawionym chleba i pracy, przeciwko
masom włościańskim, którym się należały ziemia i praca, rząd geszeftów i zysków
osobistych - jest zgubą i zakałą Polski. Dalsze trwanie tego rządu — to nieustanna
prowokacja ludzi uczciwych, to wezwanie rzucone w twarz wszystkim ludziom dążącym do odrodzenia i zbawienia kraju. Rząd ten musi zniknąć. Do głosu przyjść musi

18. W. Stpiczyński, Głos prawdy, Warszawa 1930, s. 261-262.

142

Piotr Pacuła

wola szerokich mas ludowych miast i wsi walczących o prawo, o pracę i sprawiedli
wość społeczną19.
Podobne tony brzmiały w odezwie KPP: Robotnicy, baczność! Najbliższe godziny
mogą nam przynieść walkę zbrojną pomiędzy rządem Chjeno-Piasta, za którym
idą faszyści i najwięksi wrogowie ludu pracującego, a żołnierzami, zbuntowanymi
przeciwko uciskowi, idącymi za obozem Piłsudskiego. Wiecie, robotnicy, że cele nasze
idą dalej niż cele piłsudczyków. Ale w walce tej miejsce rewolucyjnych robotników
jest przeciw rządowi Chjeno-Piasta i przeciw faszystom. Bądźcie gotowi do walki,
robotnicy. Hasłem naszym jest: „Precz z rządem Chjeno-Piasta!!! Niech żyje rząd
robotniczo-chłopski”20.
Poparcie zamachu Piłsudskiego przez komunistów było niejako wymuszone sytuacją, w jakiej znalazła się KPP. Bezpośrednia konfrontacja endecji i piłsudczyków,
która miała zadecydować o dalszym rozwoju sytuacji politycznej w państwie, nie
mogła być dla tej partii obojętna. Odsunięcie się od rozgrywających się wydarzeń
oznaczało samoizolację, spadek jej roli i znaczenia; ponadto ewentualne zwycięstwo
obozu endeckiego w tym starciu mogło prowadzić do skrajnej i groźnej dyktatury.
Natomiast włączenie się do walki po stronie piłsudczyków umożliwiało – według
rachub kierownictwa partii - przejście do drugiego etapu walki, oznaczającego
realizację celów robotniczo-chłopskich.
Ogólne poparcie udzielone zresztą zostało Piłsudskiemu żywiołowo, a wynikało
ono z demokratycznych złudzeń dużej części społeczeństwa, wyłączając w zasadzie
tylko ziemie byłego zaboru pruskiego, gdzie sympatie polityczne społeczeństwa
skupiały się wokół endecji.
W czasie toczących się walk obie strony wytaczały wzajemnie najcięższe oskarżenia, kolportowane w rządowych komunikatach i w partyjnych odezwach. Piłsudski
został postawiony publicznie w stan oskarżenia jako buntownik, niebezpieczniejszy
dla Państwa od wroga zewnętrznego. Natomiast PPS i Związek Kolejarzy głosiły potrzebę oczyszczenia Polski od hańby rządu Witosa, czego właśnie podjął się Piłsudski.
W rezultacie kilku dni walk w Warszawie cel zamachu został osiągnięty, rząd
Wincentego Witosa zgłosił rezygnację, podobnie uczynił prezydent Stanisław Woj-

19. Cyt. za. A. Garlickim, Przewrót majowy..., s. 229.
20. Tamże, s. 229-230.
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ciechowski. W systemie sprawowania władzy w państwie nastąpił przełom. System
parlamentarno-demokratyczny, oparty na konstytucji marcowej, został złamany
stosunkowo łatwo. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź – jak się wydaje – może
być jedna: zaistniała zasadnicza rozbieżność między konstytucyjnymi zasadami
a ich praktycznym wprowadzaniem w życie. Taka sytuacja stanowiła czynnik
obiektywnie sprzyjający i ułatwiający Piłsudskiemu osiągnięcie celu. Deformacja
i nadużycie swobód demokratycznych kompromitowały samą demokrację, dlatego – obaliwszy oparty na niej system parlamentarny – Piłsudski mógł go zastąpić
systemem autorytarnym. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na pewien paradoks.
Piłsudski – atakując system parlamentarno-demokratyczny – uzyskał poparcie
demokratycznych sił społecznych i ugrupowań politycznych. Miał za sobą poparcie znacznej części społeczeństwa, w tym świata pracy, z wyjątkiem zachodnich
dzielnic kraju. Spośród partii politycznych reprezentujących ludzi pracy poparły
go PPS, PSL-Wyzwolenie, Stronnictwo Chłopskie, lewica NPR, a nawet KPP. Stało
się tak dlatego, że Piłsudski występował przeciwko rządom, które nie mogły sobie
poradzić ze złą sytuacją gospodarczą i wewnątrzpolityczną kraju.
O łatwości sukcesu zadecydowała także niechęć ugrupowań popierających rząd,
a nawet samego prezydenta Wojciechowskiego, do stawiania Piłsudskiemu oporu
na szerszą skalę, w obawie przed rozszerzeniem się wojny domowej na cały kraj.
Możliwości oporu wszakże istniały. Część oddziałów wojskowych wiernych rządowi
(nadesłanych z Wielkopolski i Pomorza) była już pod Ożarowem.
Najbardziej ogólną przyczyną zdecydowanego powodzenia zamachu stanu
w maju 1926 roku było zmęczenie społeczeństwa wywołane trwającym kryzysem
politycznym, złą sytuacją gospodarczą i niepewnością jutra.
Istniała też przyczyna zewnętrzna. Rejonem kraju, z którego mogła nadejść skuteczna pomoc dla zagrożonego legalnego rządu (a nawet i po jego obaleniu), były
Wielkopolska i Pomorze. Wojsko tam stacjonujące nie zostało przeniknięte kultem Piłsudskiego, społeczeństwo tamtejsze odnosiło się do jego osoby niechętnie.
Ale zarazem pozostawała wszakże pewna okoliczność powstrzymująca ingerencję
owej części kraju w majowe wydarzenia w Warszawie - było nią- zagrożenie niemieckie. Rok wcześniej, w czerwcu 1925 roku, wybuchła polsko-niemiecka wojna
celna; Niemcy czyhały na każdy dogodny moment, aby przywieść Polskę do chaosu
i słabości. Dlatego konieczność czuwania nad stabilizacją, zwłaszcza zachodnich

144

Piotr Pacuła

rubieży kraju, stanowiła okoliczność nadrzędną, która nakazywała powstrzymać
się od interwencji i rozszerzania walk wewnętrznych, mogących objąć cały kraj21.
Bezpośrednio po zamachu sytuacja polityczna nie została wyjaśniona. Lewica
parlamentarna oczekiwała, że pierwszym krokiem Piłsudskiego będzie rozwiązanie
parlamentu i rozpisanie nowych wyborów. W warunkach pomajowych musiały one
– jak sądzono – przynieść zwycięstwo stronnictw lewicowych, nadanie nowemu
parlamentowi zdecydowanie demokratycznego kształtu. Istniały więc nadzieje, iż
rządy republikańskie i demokratyczne zostaną umocnione i utrwalone, że konsekwentnie realizowane będą reformy społeczne, że w sposób demokratyczny i racjonalny zostaną rozwiązane sprawy mniejszości narodowych w państwie. Tymczasem
– na co zwraca uwagę Adam Próchnik, autor wydanej w 1933 r. książki o dziejach
pierwszych piętnastu lat Drugiej Rzeczypospolitej – Piłsudski stopniowo nadzieje
te rozwiewał. Jeszcze w toku walk na ulicach Warszawy mówił dziennikarzom
o potrzebie zniesienia niesprawiedliwości, której jest w państwie za dużo, podobnie
jak nieprawości. Jednakże w kilka dni po zdobyciu władzy, w kolejnych wywodach
marszałka walka z niesprawiedliwością nie jest już podnoszona, pozostaje tylko
zwalczanie wykroczeń i nadużyć. Co więcej, dystansuje się on od lewicy i określa się
jako zwolennik równowagi między lewicą i prawicą społeczną: Nie byłem – powiada – nigdy osobiście w nowej Polsce stronnikiem dawania wyraźnej przewagi jednej
stronie lub drugiej22. Odcinał się więc Piłsudski od programu reform społecznych,
nie miał zresztą sam żadnego i nie przejawiał w tym kierunku zainteresowań.
Sądził natomiast, że środkiem zaradczym na wszelkie niedostatki społeczne jest
zmiana metod działania władzy państwowej. W kolejnych wypowiedziach publicznych krytykował nadmiar uprawnień, które konstytucja oddała w ręce posłów
i senatorów, co skutecznie wiązało ręce rządowi i prezydentowi. Była to zapowiedź
zmiany obowiązującej konstytucji, ograniczenia prerogatyw Sejmu. Dystansował
się wprawdzie Piłsudski w tych wywiadach od idei rządów autokratycznych, były
to jednak deklaracje czysto werbalne.
Posunięcia podejmowane przez Piłsudskiego w stosunku do konserwatystów,
ugrupowań demokratycznych oraz ludzi wielkiego kapitału i ziemiaństwa w obrębie

21. A. Micewski, Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1964, s. 107.
22. A. Próchnik, Pierwsze piętnastolecie..., s. 241-242.
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partii politycznych najrozmaitszych kierunków i odcieni wskazywały na to, że marszałek nie ma zamiaru – ująwszy powtórnie władzę – uzależniać się dobrowolnie
nawet od popierającego go parlamentu, że celem tych zabiegów jest stworzenie
własnego obozu politycznego, co pozwoliłoby mu na zastosowanie nowego sposobu
zarządzania państwem.
Tłumaczy to, dlaczego tak szybko i tak radykalnie dokonała się zmiana w układzie
sił politycznych w kraju. W ciągu kilku miesięcy wyjaśnił się stosunek konserwatystów do nowych rządów. Ich postawa wobec przewrotu była bardzo zróżnicowana.
Poza grupą wileńską wszystkie pozostałe odłamy konserwatystów uznały zamach
za czyn niezgodny z zasadą legalizmu, za akt kompromitujący Polskę w oczach
Zachodu, za czyn bratobójczy, wreszcie podejrzewały Piłsudskiego o zamach lewicowy. Niebawem jednak zastrzeżenia te ustąpiły, zwłaszcza ze strony kół konserwatywnych na Kresach Wschodnich i w byłej Kongresówce. Dotyczyło to przede
wszystkim tych konserwatystów, którzy nie byli związani z obozem narodowodemokratycznym23.
Zaczęła się też kształtować orientacja propiłsudczykowska, zwłaszcza że Piłsudski
sugerował konserwatystom utworzenie ogólnokrajowej, aktywnej partii i czynił
im obietnice udziału w rządzie. Partia ta miałaby zwalczać endecję i poprzeć obóz
Piłsudskiego w wyborach.
Proces krystalizowania się postaw wobec nowego stanu rzeczy w obozie robotniczym i ludowym przebiegał w tempie niejednakowym. Już nazajutrz po zamachu
potępiła swój „błąd majowy” KPP, a po paru miesiącach uczyniło to także lewe
skrzydło, a następnie centrum PPS, PSL-Wyzwolenie i Stronnictwo Chłopskie
wycofały natomiast poparcie dla Piłsudskiego dopiero po dwóch latach.
W skomplikowanej sytuacji poprzedzającej zamach stanu Józefa Piłsudskiego
łatwo było utracić orientację w rzeczywistych celach przyświecających poszczególnym obozom ubiegającym się o władzę. Dezorientacji uległy główne partie
robotnicze: PPS i KPP, udzielając marszałkowi poparcia. Pierwsza z tych partii
była zawsze wewnętrznie podzielona, co bez wątpienia utrudniało jej znalezienie
swego miejsca wśród krzyżujących się programów politycznych i prawidłową ocenę

23.	W. Władyka, Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926-1937,
Wrocław 1977, s. 27
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zwalczających się sil. Druga – to jest KPP – znalazła się w skomplikowanej sytuacji
w tym znaczeniu, że poparła zamach Piłsudskiego, uznając go zresztą za wyraziciela
demokratycznego drobnomieszczaństwa, gdyż nie mogła poprzeć prawicy, a postawa bierna oznaczała utratę wpływu wśród swoich zwolenników i izolację.
W wypadku PPS wsparcie udzielone Piłsudskiemu tłumaczy się w dużej mierze
jego dawnymi związkami z tą partią i nadal utrzymującymi się w jej szeregach
złudzeniami co do jego osoby jako obrońcy zagrożonej demokracji, a także istnieniem w partii grup wyraźnie z Piłsudskim związanych (Rajmunda Jaworowskiego,
Jędrzeja Moraczewskiego, Mariana Malinowskiego).
Ludzie, którzy przez całe lata kierowali Polską Partią Socjalistyczną, tworzyli
jednocześnie mit Józefa Piłsudskiego. Przedstawiano go w oczach społeczeństwa
jako demokratę, o czym miały decydować dwa czynniki. Pierwszy to wspominana
wielokrotnie działalność Piłsudskiego w PPS, drugi zaś to fakt, iż był przeciw
nikiem endecji. Te dwie okoliczności automatycznie niejako miały implikować
jego demokratyczne poglądy. W gruncie rzeczy było inaczej. Jednak kamuflaż ten
ułatwiał bez wątpienia osiągnięcie sukcesu na ulicach Warszawy w maju 1926 roku.
W wypadku poparcia udzielonego przez Komunistyczną Partię Polski sprawa
jest bardziej skomplikowana. KPP dostrzegała w Piłsudskim mniejsze zło. Endecję podejrzewała o zamiary faszystowskie, a w nim widziała drobnomieszczańskiego demokratę, którego należy wesprzeć w jego walce z prawicą. Zwycięstwo
prawicy oznaczałoby bowiem zwężenie pola działania dla sit demokratycznych,
a w konsekwencji zdławienie ruchu komunistycznego. W wypadku zaś zwycięstwa
Piłsudskiego, pod naciskiem mas, z którym będzie się on musiał liczyć, zaistnieje rozumowano - możliwość szerszych działań dla ruchu komunistycznego po ujęciu
władzy przez piłsudczyków złudzenia komunistów co do demokratycznych celów
sanacji szybko rozwiały się. Już w miesiąc po przewrocie poseł z ramienia Niezależnej Partii Chłopskiej, Sylwester Wojewódzki, rzucił Piłsudskiemu takie oto ciężkie
oskarżenie: Chyba nie ma w historii drugiego takiego faktu, by człowiek posiadający
olbrzymią popularność i wiarę w masach ludowych po dojściu do władzy tak szybko
i tak boleśnie zawiódł te masy. W Józefa Piłsudskiego wierzyła ogromna większość
ludu pracującego. Wierzyła mu nie tylko jako bohaterowi walk o niepodległość, lecz
także jako upragnionemu, chwilowo tylko bezczynnemu, wodzowi i obrońcy ludu.
Chłopi wierzyli, że on to właśnie po dojściu do władzy odbierze ziemię obszarnikom
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i da ją chłopom. Robotnicy wierzyli, że on to poskromi nienasycony kapitał i lewiatańskich fabrykantów, usunie bezrobocie, da pracę i ludzką płacę. Narody uciskane
w Polsce wierzyły, że usunie mocną ręką okupanckich kacyków kresowych, dając
choć odrobinę wolności i praw jęczącej w jarzmie obszarniczo-urzędniczym ludności.
Wierzono, że dojście do władzy Piłsudskiego położy kres rozkradaniu, rozdrapywaniu,
licytowaniu majątku narodowego przez drapieżny kapitał zagraniczny, położy kres
likwidowaniu niepodległości narodu24.
Wiarę mas w realizację idei Polski ludowej przez Józefa Piłsudskiego symbolizowała niejako grupa uzbrojonych robotników poprzedzających zwycięskie oddziały
zamachowców wkraczające do Belwederu.
Nie tylko jednak wspomniane rozwianie się złudzeń zadecydowało o podjęciu
przez Komunistyczną Partię Polski oraz jej politycznych sojuszników (np. NPCh)
walki z sanacją. Głównym powodem było to, aby nie dopuścić do umocnienia się
nowego reżimu burżuazyjnego i antykomunistycznego.
Stanowisko partii robotniczych zajęte w dniach zamachu ułatwiło sukces Piłsudskiemu. Ale nie tylko one poparły przewrót. Aprobata nastąpiła także ze strony
ugrupowań (choć nie wszystkich) reprezentujących mniejszości narodowe: żydowską, ukraińską, białoruską. W nowym porządku, który miał stworzyć Piłsudski, widziały one dla. siebie sytuację korzystniejszą aniżeli pod rządami zdominowanymi
np. przez endecję – z jej manifestacyjnym nacjonalizmem. Dlatego skłaniały się ku
poparciu sił politycznych uważanych za bardziej tolerancyjne. Za takie uznały one
obóz skupiony wokół Piłsudskiego i po zwycięstwie majowym od niego oczekiwały
większych koncesji.
Zamach majowy oznaczał koniec pierwszego etapu rządów parlamentarnodemokratycznych w formie ustalonej przez konstytucję marcową. Sytuacja, jaka
się wytworzyła w połowie lat dwudziestych. sprawiła, że zabrakło poważniejszej
siły społecznej, która wystąpiłaby w obronie tego systemu rządów. Różne odłamy
prawicy od dłuższego już zresztą czasu stały na stanowisku zaprowadzenia rządów
silnej ręki w państwie.

24.	Sprawozdanie stenograficzne z 288 posiedzenia sejmu Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1926
roku.
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Trzeba w tym miejscu stwierdzić, że zmiana systemu rządzenia w Polsce była
w owych latach obiektywną koniecznością. Gdyby nie dokonali jej piłsudczycy, być
może uczyniłaby to endecja lub też zblokowana lewica demokratyczna. W każdym
razie – wobec gwałtownie pogarszającego się stanu państwa – byłaby to tylko kwestia czasu. Należy przyznać w tym wypadku rację cytowanemu już Stpiczyńskiemu, który w 1929 roku pisał: Pozwalam sobie stwierdzić, że gdyby w latach 19221926 nie rozkwitło tak bujnie sejmowładztwo, którego wynikiem była rozbudowa
biurokracji przez władające jej częściami partie polityczne, które nadto, dla celów
demagogicznych, usiłowały przerzucać wszystkie obowiązki samopomocy społecznej
na Państwo i na kasę państwową i gdyby w owym okresie panował ład, a władza
spoczywała w rękach rządów wolnych od demagogii i prywaty - chociażby nawet
te rządy nie były na miarę momentu dziejowego, w którym wypadało im działać
- musiałyby one prędzej czy później zorientować się, iż proces przeciążania przez
społeczeństwo rządów i maszyny biurokratycznej nadmiarem obowiązków, a zatem
i pozornych kompetencji, musi być stanowczo powstrzymany25. Zarówno endecja,
jak i obóz piłsudczykowski prowadziły głośną krytykę chwiejności gospodarczej
państwa, rosnących kosztów utrzymania, bezrobocia, nadmiernych wydatków na
administrację państwową, niepowodzeń w polityce zagranicznej, czego najśwież
szym przykładem było Locarno. W mniemaniu piłsudczyków dochodziło jeszcze
poczucie rzekomej krzywdy w obliczu ich zasług i wkładu wniesionego w walkę
zbrojną o niepodległość, co – również w ich przekonaniu – było mocniejszą legitymacją do sprawowania władzy od tej, na którą powoływała się prawica.
Z krytyką istniejącego systemu politycznego występowała równocześnie lewica
we wszystkich swoich odcieniach, to znaczy różne nurty powstałe w PPS, w ruchu
ludowym, a także komuniści.
Józef Piłsudski był – według określenia czołowego przywódcy PPS, Norberta
Barlickiego – dyktatorem bez programu. Jednak brak programu nie oznaczał, że
nie dokonał on wyboru sil społecznych, które będą stanowić oparcie jego obozu.

25. W. Stpiczyński, Polska która idzie, Warszawa 1983, s. 161-162.
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Tworzyły je klasy posiadające; o ich plenipotencję będzie się ubiegał jako trium
fator26, a potwierdzeniem tego było pójście po linii programu prawicy27.

Streszczenie
Artykuł zawiera obraz zdarzeń okresu rządów Józefa Piłsudskiego i przedstawia
jego wpływ na kształtowanie się sytuacji politycznej lat dwudziestych ubiegłego
stulecia. Zamach majowy osłabił pozycje wszystkich partii politycznych w Polsce, a zwłaszcza partii lewicowych. Obóz piłsudczykowski mógł przystąpić teraz
do wcielania w życie swej filozoficznej doktryny, głoszącej nadrzędność państwa
wobec narodu. Propagowaniu tej tezy sprzyjała nieudolność Sejmu – przedstawicielstwa narodu przecież – w kwestii zaprowadzenia skutecznych rządów, jadu
wewnętrznego i ukrócenia walk partyjnych pogłębiających destabilizację kraju.
Przejawy anarchii w życiu państwa zostały istotnie przezwyciężone, lecz stało się
to kosztem zahamowania naturalnego rozwoju polskiego parlamentaryzmu, demokratycznych instytucji, ogromnego zważenia pola działania opozycji, zwłaszcza
lewicowej. Rodził się w to miejsce system władzy dyktatorskiej. Konsekwencje tego
poniosło nie tylko polskie życie polityczne, lecz także organizacja życia społecznego,
ustawodawstwo socjalne, życie gospodarcze wreszcie.
Słowa kluczowe: polskie życie polityczne, partie polityczne, zamach majowy.

Summary
The article portrays the time of Józef Piłsudski’s government and its influence on the
development of the politics in the 1920s. The coup weakened the importance of all
Polish political parties, especially the leftist ones. Piłsudski’s supporters were able to
implement their philosophical doctrine proclaiming the supremacy of a state over
a nation. The ineffectiveness of the current government which, after all, represented
the nation only accelerated the spread of such ideas. The government was unable
to rule effectively because of internal political conflicts destabilizing the country.
The anarchy in the state indeed came to a halt but it cost the Polish parliamentarism its natural development. It also cost the state its democratic institutions

26. A. Garlicki, Przewrót..., s. 368.
27. J. Żarnowski, Przewrót i słabość dyktatora... „Kultura” nr 43 z 22 października 1978 roku.
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and minimized the influence of political opposition, especially the leftist one. The
current system was replaced by dictatorship. It was Polish political and social life,
as well as legislation and economy that paid the price.
Keywords: Polish political life, political parties, The May Coup.
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Podpora neziskového sektora prostredníctvom
podielovej dane na Slovensku
Jaroslava Kmecová
Neziskové organizácie na Slovensku majú aj v tomto čase možnosť sa zaregistrovať
ako prijímatelia podielu zaplatenej dane. V neziskových organizáciách je financovanie ich činnosti zamerané prevažne na príspevky od fyzických a právnických osôb,
na dotáciách a grantoch a podobne. Jednou z možností je prijímanie finančných
prostriedkov prostredníctvom podielovej dane, ktorá je bližšie špecifikovaná
v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Najprv je potrebné svoju pozornosť sústrediť na ekonomiku a riedenie neziskových organizácií. Táto ekonomika a riadenie je zložité z niekoľkých dôvodov.
Vyplýva to zo skutočností, že je niekoľko typov neziskových organizácií, ktoré
majú svoje špecifiká, ale zároveň majú aj rôzne zdroje financovania. Neziskové
organizácie vychádzajú predovšetkým zo základných myšlienok svojich zakladateľov zadefinovaných v stanovách, štatútoch, zriaďovacích listinách, zakladateľských
listinách alebo na to nadväzujúcich dokumentoch. Na Slovensku máme veľa typov
neziskových organizácií: občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce
všeobecneprospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, cirkevné organizácie a podobne. Participácia človeka angažovať sa v neziskovej činnosti vychádza z faktu,
že človek sa vo vzťahu k svetu realizuje a potvrdzuje súčasne ako bytosť telesná i ako
bytosť duchovná1. Každý človek sa môže slobodne rozhodnúť participovať na živote
spoločnosti a angažovať sa v sociálnej oblasti. Sloboda človeka participovať na tejto
neziskovej, charitatívnej činnosti sa prejavuje v jeho tvorivej činnosti. Tvorivou
činnosťou sa osoba vyjadruje a tým napĺňa svoju slobodu. S čím väčšou slobodou sa
realizuje istý akt, čiže čím viac ho určuje samotná osoba a nie jej vzťahy k situáciám
a jednotlivým detailom, tým dlhšie tento akt trvá a preniká duchovným životom
osoby. Život človeka nemôže riadiť strach ani autoritatívne nútenie. Ak má čokoľvek
v živote (na svete) hodnotu, tak sa to môže uskutočniť iba vďaka slobode2. V tejto

1. S. Stolárik, Život ako existenciálny pohyb vo filozofii Jana Patočku, s. 12.
2. W. Słomski, Úvod do filozofie Emmanuela Mouniera, s. 8.
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súvislosti je veľmi významné posolstvo kresťanského personalizmu, ktoré jasne artikuluje, že druhý človek nepredstavuje hrozbu, ale komunikácia s ním ako s blížnym
nám dáva príležitosť k plnej realizácii. Život si vyžaduje sebaohraničovanie, ktorého
podstata spočíva v orientácii na dobro3.
Základom riadenia neziskových organizácií a správne nastavenie ekonomiky
je jasné a presné definovanie stratégie a následne na to vymedzenie strategického
a operatívneho plánovania. Pričom strategické plánovanie sa vypracováva a schvaľuje na obdobie 5 – 10 rokov a obsahuje dlhodobé vízie, dlhodobé ciele a dlhodobé
plány. Operatívny manažment obsahuje krátkodobé plány, projekty, aktivity, administratívu a iné činnosti potrebné na zabezpečenie chodu neziskovej organizácie.
Medzi strategickým a operatívnym plánovaním musí byť v organizáciách vzájomné
prepojenie, ktoré je uskutočňované zväčša prostredníctvom spätnej väzby a kontroly. Mali by sa robiť priebežne a v súlade s legislatívou, zriaďovacími dokumentmi,
záverečnými a priebežnými správami obsahujúcimi výsledky činnosti organizácií.
Mali by zohľadniť podstatné časti činnosti neziskových organizácií v minulosti
a prítomnosti. Na základe skúseností by mali neziskové organizácie vypracovať
stratégiu, ktorá v období 5 až 10 rokov má udávať smer i mantinely.
Financie sú kritickým zdrojom, bez ktorého sa nezaobíde žiadna organizácia,
projekt, ani aktivita. Zabezpečiť financovanie neziskových organizácií je veľký
problém, pretože finančná kríza, spôsobuje nedostatok finančných prostriedkov
v podnikateľskej sfére a to má priamy vplyv na financovanie projektov v neziskovej
sfére. V dnešnej dobe je málo výziev na podporu sociálnych projektov a v spoločnosti je veľa sociálnych problémov, ktoré je potrebné v rovnakom čase riešiť.
Mnohí donori stoja pred ťažkým rozhodnutím, ktoré organizácie, projekty a aktivity
uprednostniť a podporiť. Neuprednostnené organizácie, projekty a aktivity však
nemusia byť zlé, ani nemusia byť nedostatočne odôvodnené. Ide o to, že donori
majú svoje priority a preferujú určitú oblasť zo sociálnej činnosti.
Z tohto dôvodu, ale aj mnohých iných, sa v neziskových organizáciách môžeme
stretnúť s viacerými zdrojmi financovania činnosti organizácie, ako aj jej jednotlivých projektov a aktivít, ktoré majú napĺňať stanovené ciele organizácie.

3. P. Dancák, O fundamentálnych elementoch sociálnej komunikácie, s. 41-44.
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Zdrojmi financovania neziskových organizácií môžu byť:
1. Vlastné (interné) zdroje:
– príjmy z predaja vlastných výrobkov
– príjmy z predaja služieb
– príjmy prenájmu
– iné príjmy
2. Cudzie (externé) zdroje
– dary a príspevky od právnických osôb
– dary a príspevky od fyzických osôb
– úvery, pôžičky, finančné výpomoci
– iné externé zdroje
3. Verejné zdroje
– dotácie a nenávratné finančné výpomoci zo štátneho rozpočtu
– prostriedky z rozpočtov obcí
– prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov
– dotácie a nenávratné finančné výpomoci z fondov Európskej únie
– príspevky z podielu zaplatenej dane
– iné verejné zdroje.
Registrácia neziskovej organizácie ako príjemca podielu zaplatenej dane na osobitné účely je zdroj príjmu pre neziskovú organizáciu. Významnosť tohto príjmu je
individuálna. Bližšie sa podielovej dani venuje zákon o dani z príjmu č. 595/2003
Z. z. v § 50. Tento zákon definuje daňovníka, podiel zaplatenej dane, vyhlásenie
o poukázaní podiel zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie, prijímateľa podielu
zaplatenej dane, povinnosti správcu dane v rámci tejto časti, povinnosti notárov
vzhľadom k tejto časti zákona a podobne.
Daňovníkom podľa § 50 zákona o dani z príjmov č. 2595/2003 Z. z. je fyzická
aj právnická osoba. „Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť
v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení
predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o dobrovoľníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom
dane, vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má
poukázať ním určenej právnickej osobne podľa odseku 4 (ďalej len „prijímateľ“)
alebo že sa má prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak ide
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o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával
dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu, ak
tento daňovník uplatňuje postu podľa § 33, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená
daň znížená o daňový bonus4.
Zároveň zákon definuje aj daňovníka - právnickú osobu. „daňovník, ktorý je
právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie
daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním
určeným prijímateľom podľa odseku 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval
finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane nám
určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na účely
vymedzené v odseku 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar
najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní
v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať
ním určeným prijímateľom podľa odseku 4 len do výšky 1,5 % zaplatenej dane5.
Zákon ďalej vymedzuje aj podmienky, za ktorých môžu právnické a fyzické osoby poukázať podielovú daň pre nimi vybranú neziskovú organizáciu spĺňajúcu
zákonom stanovené podmienky, ktorá je zároveň registrovaná prostredníctvom
notára v centrálnom registri prijímateľov. Podiel zaplatenej dane je najmenej 3,32
€, ak daňovníkom je fyzická osoba a 8,30 € pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom
je právnická osoba6. Ak nezisková organizácia má záujem o túto registráciu, je
potrebné, aby v stanovenom čase najskôr od 01.09. do 15.12. sa zaregistrovala
prostredníctvom notára v zozname. K tejto registrácii sú potrebné dokumenty
o organizácii, ako aj potvrdenia o tom, že organizácia nemá nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení, prípadne, že nie je vedená v registri zamestnávateľov
ako zamestnávateľ.

4. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. [online].
5. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. [online].
6. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. [online].
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Každá organizácia pre záujemcov pripraví tlačivo, ktoré obsahuje zákonom stanovené náležitosti. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie
obdobie, za ktoré sa daň platí, obsahuje:
1. presné označenie daňovníka , ktorý podáva vyhlásenie, a to
a). meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo telefónu, ak ide o vyhlásenie
predkladané daňovníkom fyzickou osobou,
b). obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo daňovníka, ak ide o vyhlásenie predkladané daňovníkom právnickou osobou,
2. sumu zodpovedajúcu podielu zaplatenej dane,
3. zdaňovacie obdobie, ktoré sa vyhlásenia týka,
4. identifikačné údaje prijímateľa alebo prijímateľov podľa odseku 4, a to obchodné
meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie,
5. uvedenie sumy pripadajúcej na každého prijímateľa7.
Je na rozhodnutí fyzických a právnických osôb, ktorí sú daňovníkmi spĺňajúcimi
zákonom stanovené podmienky, ktorú konkrétnu organizáciu podporia zo svojej
dane.
Prijímateľom podľa tohto zákona môžu byť zákonom definované neziskové organizácie. Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:
1. občianske združenie,
2. nadácia,
3. neinvestičný fond,
4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
5. účelové zriadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
6. organizácia s medzinárodným prvkom,
7. Slovenský Červený kríž,
8. subjekty výskumu a vývoja,
9. Protidrogový fond,
10. Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy8.
Iné neziskové organizácie sa nemôžu stať prijímateľmi podielovej dane. Zároveň
tieto neziskové organizácie musia mať aj predmet činnosti v súlade so stanoveným

7. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. [online].
8. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. [online].
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zákonom. Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely,
ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú:
1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba a resocializácia drogovo závislých
v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
2. podpora a rozvoj telesnej kultúry,
3. poskytovanie sociálnej pomoci,
4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
5. podpora vzdelávania,
6. ochrana ľudských práv,
7. ochrana a tvorba životného prostredia,
8. veda a výskum,
9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti9.
Neziskové organizácie si neuvedomujú svoju nezastupiteľnú úlohu, ktorú
zohrávajú v rámci svojej pôsobnosti. Ich činnosť pomáha vytvárať sociálne siete
v spoločnosti, v ktorej je daná organizácia etablovaná. Zároveň napomáha rozvoju
zodpovednosti, formovaniu osobnosti a dodávaniu priestoru pre sebarealizáciu
ľudí. V rámci svojej činnosti nesmie zabudnúť predovšetkým na stratégiu, ktorá
napomáha k dosahovaniu vytýčených cieľov so zreteľom na uvedomovanie si hodnoty svojej činnosti. Táto činnosť neprináša finančný zisk, ale jej prínos je nenahraditeľný a finančne mnohokrát nevyčísliteľný. V organizáciách je dôležité mať
dobre nastavenú ekonomiku, zadefinovaný marketing, správny výber ľudí a dobré
zdrojové vybavenie. Stratégia nie je všeliekom, ale základným kameňom úspechu
napĺňania potrieb ľudí a poskytovaním efektívnej sociálnej starostlivosti. Zároveň
táto stratégia pomáha neziskovým organizáciám správne, efektívne, účinne a účelne
používať finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane od daňovníkov,
ktorými sú fyzické a právnické osoby.
Ekonomika je v neziskových organizáciách jej neoddeliteľnou súčasťou. Je nositeľom informácií o pohybe zdrojov a ich využívaní. Môžeme konštatovať, že ekonomika je proces hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti využívania
zdrojov na dosahovanie stanovených cieľov združovaných občanov. Je to veľmi

9. Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. [online].
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zložitý a komplikovaný tok informácií, ktorý vychádza z legislatívy a zaznamenáva
jednotlivé pohyby zdrojov.
Súčasťou strategického a operatívneho plánovania neziskových organizácií
je tvorba rozpočtu. Potrebné je vychádzať z naplánovaných aktivít a činností v presne vymedzenom čase. Rozpočet organizácie pozostáva z príjmov a výdavkov celej
organizácie. Medzi výdavky patria režijné výdavky, výdavky na jednotlivé aktivity,
podujatia, dobrovoľníkov, propagáciu, atď. Príjmy projektu pojednávajú o tom,
z akých zdrojov financovaná hlavná a vedľajšia činnosť neziskovej organizácie. Rozpočet projektu je neoddeliteľnou súčasťou strategického a operatívneho plánovania
a obsahuje všetky informácie o tom, aký je plán čerpania zdrojov:
– v jeho celkovom súhrne;
– v rozpise do detailných položkách podľa jednotlivých nákladových a výdavkových druhov;
– v časovom slede podľa predpokladu postupného čerpania týchto zdrojov.
Rozpočet neziskovej organizácie je nevyhnutným podkladom pre koordináciu
všetkých činností a čiastkových dodávok, ktoré sú súčasťou činnosti organizácie
a zároveň slúži pre kontrolu plánovania vzhľadom k jeho realizácii. Úlohou plánovania nákladov je čo najpresnejšie stanovenie výšky nákladov, ktoré budeme
musieť vynaložiť na to, aby sme v stanovenom čase dosiahli plánovaný výsledok
plánovanej kvality. Úlohou plánovania výnosov je zabezpečenie peňažných a nepeňažných prostriedkov, ktoré budeme potrebovať na krytie nákladov vzniknutých
počas presne vymedzeného obdobia.
Život si vyžaduje sebaohraničovanie, ktorého podstata spočíva v orientácii na dobro10. Ak chceme, aby sme poskytovali kvalitnú sociálnu starostlivosť, musíme mať
dobre stanovené a zvládnuté riadenie neziskových organizácií vrátane ekonomiky.
Je potrebné v nastúpenom trende pokračovať, pretože na tomto poli sa už urobilo
veľa kvalitnej práce.
Neziskové organizácie svoju poznornosť sútreďujú aj na pomoc ľuďom v ťažkých
životných situáciách. Táto pomoc je často financovaná aj z podielovej dane. Pomoc
ľuďom nemá byť vedená k závislosti na pomáhajúcom. Pomáhajúci má správne

10.	P. Dancák, O fundamentálnych elementoch sociálnej komunikácie. In: Zdravotníctvo a sociálna práca,
s. 53.
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motivovať klientov k aktivite. Každá forma konkrétnych úloh spoločnosti a štátu bola
pomocou pre jednotlivcov v ich rozvoji, pri realizácii ich potrieb a cieľov. Každá forma
pomoci zo strany spoločnosti má byť len podporná. Má byť tak naddimenzovaná, aby
nevytvárala celkovú závislosť na spoločnosti a štáte. Naopak. Má byť nápomocná pre
rozvoj samostatných iniciatív jednotlivcov. Pomoc spoločnosti má byť len podporov
k tomu, aby sa konkrétni jedinci stávali sebestačnými a samostatnými. Má pomáhať
prijímateľom takým spôsobom, aby sa boli schopní rozvíjať sami11. Dobrovoľnícka
činnosť je súčasťou sociálnej práce. Hlavným cieľom sociálnej práce pomôcť ľuďom,
ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a sami si nedokážu vyriešiť svoje vlastné
problémy12. Z tohto dôvodu aj finančné prostriedky z podielu zaplatenej dane majú
pomáhať klientom. Zároveň majú byť impulzom pre núdznych, aby začali aktívne
riešiť svoju zložitú situáciu a mohli prekonať všetky prekážky, ktoré im bránili
alebo bránia v napredovaní.
V dnešnej spoločnosti máme dostatok impulzov k tomu, aby sme mohli napredovať v rozvoji. Spoločnosť, ktorá sa dnes buduje, spoločnosť slobodných ľudí je
novovekou demokratickou spoločnosťou. Tradičná spoločnosť sa zakladala na autoritatívnych inšitúciách a funkciách, ktoré čerpali svoju moc zo záväznej tradície.
V ohrozujúcich situáciách sa bolo možné odvolať na tieto tradičné autority a kultúrne
vzorce. Novoveká spoločnosť sa zakladá na slobode každého jedinca. Aj preto nemôže
existovať inak ako na práve, na zodpovedajúcej slobode13 Od zodpovednosti každého
jednotlivca závisí celkový obraz a rozvoj spoločnosti.
Dôležitým aspektom, ktorý ovplyvňuje možnosť a výšku poukázania podielovej
dane je práca. Od zamestnania a výšky príjmu závisí aj možnosť poukázania podielovej dane. Práca má v tejto situácií značný význam. Zároveň si uvedemujeme
aj vážnosť nezamestnanosti, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie a podmienky spĺňania
týchto kritérií na poukázanie podielovej dane. Je zrejmé, že práca saturuje všetky
druhy našich potrieb, to ju robí dôležitou súčasťou života človeka, má vysoké postavenie v rebríčku hodnôt, ovplyvňuje životnú spokojnosť, životný štýl, spôsob trávenia
voľného času. Ovplyvňuje celý náš život. Samotná práca ako cieľavedomá aktivita
11.	M. Uháľ, Aplikácia princípu subsidiarity v sociálnej starostlivosti o človeka s dôrazom na seniorov.
In. Úloha neformálneho vzdelávania v procese celoživotného vzdelávania, s. 53.
12. P.S. Czarnecki, Praca socjalna, s. 152.
13. W. Słomski, Úvod do filozofie Emmanuela Mouniera, s. 8.
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je primárnou ľudskou potrebou. Pokiaľ nie je táto potreba saturovaná, dochádza k
frustrácii, či dokonca k stresovému stavu14 Aktívna práca, ktorou si človek zabezpečuje nielen základné potreby, ale aj umožňuje človeku sa slobodne rozhodovať
pre investície, nákupy a služby, podporu neziskových organizácií a podobne, je
dôležitou súčasťou slobodného rozhodovania sa a osobného rastu človeka prostredníctvom rozhodovania bez nátlaku.
Práve k tomu smeruje aj podielová daň, ktorá umožnuje fyzickým aj právnickým
osobám sa slobodne rozhodnúť, ktorú neziskovú organizáciu podporia prostredníctvom poukázania podielovej dane. Na to aby sme spoločne vytvárali lepšiu
spoločnosť, netreba čakať na to, ako sa zachová štát, alebo aké nariadenie príde
„zhora“. Je potrebné začať od seba, nebrúc na seba zodpovednosť a učiť tejto zodpovednosť aj ďalších ľudí. Každý človek sa nachádza na voľajakom stupni rozvoja
osoby, vyššom alebo nižšom15. Rozhodnutie napredovať je slobodným rozhodnutím
každého človeka, ktoré nemožno nanútiť, ale možno ho usmerniť správnym spôsobom a bez nátlaku.

Abstrakt
Financovanie neziskových organizácií vychádza zo strategického a operatívneho
plánovania. Financovanie neziskových organizácií sa uskutočňuje prostredníctvom
troch zdrojov: vlastné, cudzie a verejné. Neziskové organizácie práve v tomto čase
sa registrujú u notárov ako prijímatelia podielovej dane podľa zákonov Slovenskej
republiky. V článku je definovaná podielová daň, daňovník, prijímateľ podielovej
dane a podobne. Príspevok sa zameriava na podstatu, možnosti a spôsob používania
tejto podielovej dane v treťom sektore.
Kľúčové slová: neziskové organizácie, strategické plánovanie, operatívne plánovanie, podielová daň, zákon.

Streszczenie
Finansowanie organizacji non-profit jest oparte na planowaniu strategicznym i operacyjnym. Finansowanie organizacji non-profit prowadzone jest z trzech źródeł:

14. P. Vansáč, Social therapy as means for quality improvement of seniors life, s. 280.
15. P. Dancák, Personalistický rozmer vo filozofii 20. Storočia, s. 27.
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prywatnego, publicznego i zagranicznego. Obecnie organizacje non-profit są rejestrowane przez notariuszy jako beneficjentów proporcjonalnego opodatkowania na
podstawie prawa Republiki Słowackiej. Artykuł definiuje proporcjonalny podatek,
podatnika, odbiorcę proporcjonalnych podatków itp. Ten artykuł skupia się na
podstawach, możliwościach i sposobach korzystania z udostępnionego podatku
w sektorze non-profit.
Słowa kluczowe: organizacje non-profit, planowanie strategiczne, planowanie
operacyjne, proporcjonalny podatek, prawo.

Summary
Funding of non-profit organizations is based on the strategic and operational planning. Funding of non-profit organizations is carried out through three sources:
private, public and foreign. This time non-profit organizations are being registered
by notaries as beneficiaries of proportionate taxation under the laws of the Slovak
Republic. The article defines proportionate tax, taxpayer, recipient of proportionate
taxes, etc. This article focuses on the basis, possibilities and the way of using the
shared taxes in the non-profit sector.
Keywords: non-profit organizations, strategic planning, operational planning,
proportionate tax, law.
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Czas wolny dziecka – wybrane aspekty
Mariola Świderska

Definiowanie czasu wolnego
Pod koniec XIX wieku amerykański ekonomista Thorstein Veblen, czas wolny
określił jako całokształt życia poza pracą. Jego zdaniem ilość czasu jaką dysponuje
człowiek decyduje o przynależności do określonej klasy społecznej. Inni amerykańscy socjologowie doprecyzowali to pojęcie dodając, że ilość tego czasu jest
pomniejszona o czas poświęcony na wykonanie obowiązków domowych1.
Pojęcie czasu wolnego rozpowszechniło się po uznaniu definicji Dumazediera2
przez UNESCO w czerwcu 1957 roku. Określił on czas wolny jako czas, który jest
przeznaczony na wszystkie zajęcia, którym może oddawać się człowiek z własnej
ochoty dla rozrywki, wzbogacenia swoich wiadomości, czy też bezinteresownego
kształcenia oraz dobrowolnego udziału w życiu społecznym. Jednak podkreślał on, że
zajęcia te muszą być wolne od obowiązków zawodowych, rodzinnych, społecznych3.
Kamiński czas wolny zdefiniował w kategorii wczasów, którymi według niego
są zajęcia oraz zachowania, które występują poza praca zarobkową (normalną
i dodatkową), nie mające na celu zaspokojenia potrzeb organizmu ani realizacji
obowiązków domowych i kształcenia. Są one podejmowane dobrowolnie celem
wypoczynku, zabawy, rozwoju umysłowego, społecznego, artystycznego, technicznego i fizycznego4.
Według Daneckiego czas wolny to element niezbędny w życiu każdego człowieka,
który pozwala na regenerację zużywanych do pracy sił, poszerzenie wiedzy ogólnej
i zawodowej, życie rodzinne, wychowanie dzieci, rozwijanie zainteresowań, realizacje potrzeb kulturalnych oraz udział w życiu publicznym5.
1. S. Czajka, Z problemów czasu wolnego, CRZZ Warszawa 1974, s. 38.
2. E. Kozioł, E. Kobylecka, Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku, WSP,
Zielona Góra 2000, s. 118.
3. I. Grysko, O czasie wolnym młodzieży, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 2009, nr 6,
s. 51.
4. A. Kamiński, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Wrocław – Warszawa
– Kraków 1965, s. 72.
5. W. Danecki, Czas wolny – mity i potrzeby, Książka i Wiedza, Warszawa 1967, s. 29.
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Definicja czasu wolnego zamieszczona w słowniku pedagogicznym określa go
jako czas będący w dyspozycji jednostki, po wykonaniu przez nią zadań obowiązkowych, do których należą obowiązki szkolne i domowe. Czas wolny jest przeznaczany na:
– odpoczynek, wynikający z potrzeby regeneracji sił fizycznych i psychicznych,
– rozrywkę, która ma sprawić przyjemność,
– działalność społeczną o bezinteresownym i dobrowolnym charakterze,
– rozwój zainteresowań i uzdolnień jednostki osiągany poprzez zdobywanie
nowej wiedzy oraz amatorską działalność o charakterze artystycznym, technicznym, naukowym i sportowym0.
Czas wolny, podobnie jak i zabawa, jest również określany jako pewien rodzaj instytucji kulturalno - obyczajowej, w której zwraca się uwagę na takie
zachowania, które w danej społeczności uznawane są jako te, które mieszczą
się poza strefą obowiązku. Czas wolny jest kojarzony także z bezczynnością,
czasem płynącym bez określonego celu, w którym można robić cokolwiek, by
zapełnić nudę i pustkę. W potocznym rozumieniu czas wolny, jest to czas do
naszej dyspozycji, w którym sami znajdujemy odpowiednie dla siebie zajęcia,
robimy to, na co mamy ochotę.
Bez względu na definicję określającą czas wolny, można zaobserwować, że ilość
i jakość czasu wolnego są zależne od grupy społecznej. I tak, czas wolny w życiu
dziecka ma inny charakter i jest nieco inaczej definiowany, niż czas wolny w życiu
człowieka dorosłego. Dziecko po raz pierwszy styka się z zagadnieniem czasu wolnego wtedy, gdy pojawiają się w jego życiu zajęcia obowiązkowe, zarówno szkolne,
jak i domowe, a ilość czasu do jego dyspozycji stopniowo maleje. Dobowy czas
dziecka jest ograniczony przez czynności biologiczno-higieniczne, sen, posiłki
oraz drogę do oraz ze szkoły. Izdebska podaje, że czas wolny ucznia, to okres,
który zostaje mu po wypełnieniu wszystkich obowiązków domowych i szkolnych,
organizacyjno-porządkowych oraz czynności związanych z wychowaniem i zachowaniem higieny. Może zostać on przeznaczony na odpoczynek, rozrywkę lub
rozwój zainteresowań6.

6. J. Izdebska, Czynniki różnicujące strukturę budżetu czasu uczniów klas IV-VIII, Filia UW,
Białystok 1990, s. 15.
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Ponadto, inni pedagodzy poszerzają czas wolny o czynności społeczne wypełniane przez ucznia na zasadzie pełnej dobrowolności, np. pracę w samorządzie,
świetlicy, przynależność do organizacji uczniowskich, harcerskich itd.
Zdaniem Zawadzkiej, czas wolny ucznia pozostaje mu po wypełnieniu obowiązków i konieczności życiowych, i jest to czas, którym dysponuje jednostka dobrowolnie, wypełniając go odpoczynkiem, rozrywką i pracą nad sobą, zmierzającą do
rozwoju biosocjokulturalnego7. Należy zauważyć względną dobrowolność działań,
zatem dziecko powinno być kontrolowane przez dorosłych, ale przede wszystkim
powinno być świadome wyboru i w pełni akceptować formy własnego wypoczynku, na wybór którego powinno mieć wpływ. W ramach czasu wolnego powinny
współistnieć trzy kategorie: odpoczynek, rozrywka i praca nad sobą.

Rys historyczny czasu wolnego
Czas wolny, element życia społecznego, od zawsze był składnikiem życia codziennego, jak również nośnikiem wartości kulturowych, przekazywanych z pokolenia
na pokolenie. Od najdawniejszych lat czas wolny kojarzony był z świętowaniem,
zabawą i odpoczynkiem. Jednak rozumienie i sens tego pojęcia było różne na
przestrzeni dziejów.
W społeczeństwach pierwotnych najprawdopodobniej nie wyróżniano pojęcia
czasu wolnego oraz czasu pracy, natomiast stany te splatały się, tworząc czas dobowy. Uzależnienie bytu człowieka prehistorycznego od warunków naturalnych,
przyrodniczych jest na tyle pewne, że można sformułować wiarygodną tezę na
temat cykliczności zmian aktywności fizycznej i psychicznej ludzi, wyznaczanej
przez wschody i zachody słońca. Podczas dnia ludzie trudnili się zbieractwem i myślistwem, natomiast wieczorami odpoczywali, przygotowywali broń i narzędzia. Ten
czas po zachodzie słońca był zaczątkiem zagospodarowania czasu wolnego, ponieważ właśnie wtedy ludzie wyrabiali nie tylko odzież, ale i ozdoby, malowali i rzeźbili
w grotach jaskiń oraz bawili się przy dźwiękach prymitywnych instrumentów.

7. A. Zawadzka, Dziecko zmianowość nauki szkolnej: opieka rodzicielska, realizacja potrzeb biologicznych, obowiązków i wartość wypoczynku ucznia klasy trzeciej ze zmiany rannej lub południowej, UW, Wrocław 1991, s. 22.
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Ilość czasu wolnego determinowały również wyniki polowania, ponieważ dzięki
zdobyciu większej ilości pokarmu, pojawiała się możliwość dłuższego odpoczynku8.
W starożytności posiadanie i korzystanie z dobrodziejstw czasu wolnego było
głównie uzależnione od pozycji społecznej. W czasach Arystotelesa można było
utożsamiać sprzeczność między pracą i wolnym czasem z podziałem społeczeństwa
na ludzi wolnych i niewolników9. Obowiązkiem ludzi wolnych były udział oraz
przygotowania do wojen, natomiast obowiązkiem niewolników było usługiwanie
swoim właścicielom. Warstwy uprzywilejowane posiadały dużo czasu wolego i wykorzystywały go na wypoczynek, zabawę, kulturę, naukę i rozwój fizyczny. Z kolei
niewolnicy nie dysponowali swoim czasem, a do ich codziennych zajęć należała
praca na roli, w rzemiośle, kopalniach, budownictwie, wychowanie młodzieży
wolnych obywateli i dostarczanie im uciech. Wytwarzali oni również dzieła kultury
materialnej ku zadowoleniu swoich panów10.
Do głównych sposobów spędzania czasu wolnego w starożytności należały:
igrzyska, widowiska teatralne, turystyka, uprawianie gimnastyk i niezbyt męczących sportów, zabawy terenowe i planszowe, przyjęcia z występami śpiewaków,
muzykantów i wieczory poetyckie. Wolni ludzie nie narzekali na nudę, ponieważ
rozkwit starożytnej twórczości artystycznej i kulturalnej oraz nauki i techniki,
gwarantował im różnorodne formy rekreacji i spędzania nadmiaru czasu wolnego.
W okresie średniowiecza już sama możliwość posiadania czasu wolnego dotyczyła jedynie przywilejowanych grup społecznych, czyli: możnowładców, rycerstwa,
szlachty. W tym czasie powstały zalążki współczesnej turystyki kupieckiej i pątniczej - pielgrzymek do miejsc kultu religijnego. Dużym powodzeniem cieszyły się
też turnieje i gry zręcznościowe, które odbywały się na zamkach. Z miast do miast
wędrowali skaldowie, szpilmani, bakałarze, żonglerzy, poeci, by umilić ludności
i dworzanom czas. Zgodnie ze średniowieczną zasadą ascezy ludzie nie dbali o ciało
i sprawność fizyczną.
W okresie tym następuje rozwój teatru, który opierał swoje sztuki na motywach
biblijnych. U schyłku średniowiecza własność ziemska należała do pana feudalnego,

8. J. Pięta, Pedagogika czasu wolnego, Truktur, Warszawa 2008, s. 63.
9. G. Toti, Czas wolny, Książka i Wiedza, Warszawa 1963, s. 6-7.
10. J. Pięta, Pedagogika czasu …, s. 66.
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a wolni chłopi stawali się od niego niewolniczo uzależnieni11. Nie uczestniczenie
pana feudalnego w określonych formach zajęć, takich jak: polowania, turnieje,
obrzędy, życie publiczne, było określane jako próżniactwo. Z kolei chłop pańszczyźniany nie traktował swojego krótkiego wypoczynku po ciężkiej pracy jako czasu
wolnego. Już samo pojęcie wolności w jego sytuacji, ma charakter dość umowny.
W większości chłopi przeznaczali czas po pracy na regenerację sił. Brak czasu wolnego powodował, że bardzo często łączyli oni pracę z świętowaniem. Przykładem
są tzw. pieprzówki i wspólne kiszenie kapusty. W trakcie spotkań wykonywano
konkretną pracę ale również wspólnie śpiewano, opowiadano historie i legendy12.
Z końcem XV wieku powstały nowożytne państwa, zaś odrodzenie propagowało
powrót do ideałów kultury starogreckiej. Kładzie się nacisk na dbałość o zdrowie oraz troszczy o rozwój tężyzny fizycznej. Reforma szkolnictwa pozwoliła na
wprowadzenie nowych programów wychowania fizycznego, uwzględniających
formy spędzania czasu wolnego przez młodzież. Na uwagę zasługuje Szkoła radości
w Mantni, której założyciel Vittorino da Feltre podjął się uczenia dzieci margrabiego, pod warunkiem, możliwości uczenia dzieci z rodzin ubogich.
W XVII i XVIII wieku we Włoszech i Niemczech, zaczęto propagować nowy
program wychowania, który wdrażał dzieci do zabawy, pracy twórczej i aktywności w czasie wolnym, propagując zajęcia ruchowe i gry terenowe. Spuścizną
oświecenia jest troska o dzieciństwo. John Lock uważał, że podstawą sukcesu wychowawczego jest zdrowie, cytując Hipokratesa w zdrowym ciele – zdrowy duch.
W XVIII wieku szczególną troskę o dzieciństwo i właściwe wykorzystywanie czasu
wolnego przejawiał Jan Jakub Rousseau. W traktacie pedagogicznym „Emil, czyli
o wychowaniu” podkreślono, że wychowanie ma polegać przede wszystkim na
trosce o rozwój dziecka.
Dopiero wraz z walką o prawa dziecka, pojawiło się rzeczywiste zainteresowanie
problematyką czasu wolnego dziecka. Od początku dziejów aż po stulecia cywilizacji przemysłowej problem czasu wolnego, dotyczył jedynie klas zamożnych. Biedne
dzieci musiały od najmłodszych lat podejmować pracę zarobkową, były pozbawione prawa do nauki, rekreacji, wypoczynku i rozwoju. W większości przypadków

11. Tamże, s.72.
12. S. Czajka, Z problemów czasu wolnego, CRZZ, Warszawa 1974, s. 25.
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w ogóle nie chodziły do szkoły lub uzyskiwały podstawową wiedzę szkolną. Uznanie
dzieci jako równych dorosłym obywatelom i przyznanie im praw, nastąpiło dopiero
w roku 1789 we francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela. W dokumencie
tym po raz pierwszy użyto terminu prawa dziecka.
Przełom XIX i XX wieku zrodził kierunek pod nazwą Nowe Wychowanie, zgodnie
z którym miały być tworzone obiekty i urządzenia służące do rekreacji. Z silnym
postulatem wystąpił Spencer, który domagał się swobody w dysponowaniu czasem
wolnym przez uczniów. Propagował on gry i zabawy na świeżym powietrzu, uważając, że są one zdrowsze i chętniej uprawiane niż gimnastyka. W Polsce krakowski
lekarz Jordan zakładał ogólnodostępne ogrody dla dzieci i młodzieży, wyposażone
w urządzenia do zabaw i gier na świeżym powietrzu. W ogrodach znajdowały się
również sale, do zabaw i gier podczas niepogody.
W tym czasie rozpoczęła się również walka robotników o skrócenie czasu pracy.
To właśnie te przeobrażenia ukształtowały współczesne rozumienie czasu wolnego.
W ich wyniku czas wolny, który latami był przywilejem nielicznych, stał się w XX
wieku dobrem powszechnym, a jego wykorzystanie urosło do rangi społecznego
problemu13.
W okresie międzywojennym powstają organizacje społeczne, ugrupowania
i stowarzyszenia, których przedmiotem zainteresowania stał się czas wolny dzieci. Propagują one przede wszystkim gry ruchowe, zajęcia artystyczne, wycieczki
i prace społeczne. W latach 50-tych nastąpił intensywny rozwój zajęć pozalekcyjnych. W PRL problematyka czasu wolnego młodzieży była przedmiotem ożywionych zainteresowań pedagogów. Badali oni jego ilość i sposoby wykorzystywania,
kreując rozmaite wizje jego racjonalnego zagospodarowania. Wszystko co czyniła
młodzież ludowa poza zajęciami było przedmiotem oceny. Funkcjonowała sieć
świetlic, klubów szkolnych, młodzieżowe domy kultury oraz pałacyki młodzieżowe.
Wyżej wymienione zorganizowane formy spędzania czasu wolnego, często były
połączone z przekazywaniem ideologii ówczesnego sytemu, a wychowawcy mieli
we właściwy sposób oddziaływać na wychowanie ucznia14. W tym czasie ożywioną
działalność prowadził Związek Harcerstwa Polskiego, który organizował imprezy
masowe i obozy dla dzieci.
13. J. Pięta, Pedagogika czasu…, s. 77.
14. J. Kargul, O czasie wolnym młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 6, s. 4.
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Koniec XX wieku przyniósł znaczne zmiany. Oszczędności budżetowe drastycznie zmniejszyły liczbę świetlic i znacznie ograniczyły ich działalność. Coraz większą
rolę w wypoczynku zaczęły odgrywać media, co skutkowało opustoszeniem Domów Kultury, teatrów i stale zmniejszającą się liczbą klubów oraz stowarzyszeń.
Młodzież zaczęła sama zagospodarowywać sobie czas wolny, niejednokrotnie bez
udziału rodziny czy też rówieśników. Wpływ telewizji i Internetu zupełnie zmienił
sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Rola pozaszkolnego
wychowania została zmarginalizowana, a rówieśnicze zabawy zostały zastąpione
grami na komputerze. Mass media zawłaszczyły czas wolny dzieci i młodzieży,
narzucając właściwe sposoby jego spędzania. Zaczęły one panować nad jednostką,
o ile ta się im poddała. Młodzi ludzie są wielokrotnie podporządkowani kulturze
wizualnej, nie zdając sobie sprawy, że media sprawują nad nimi kontrolę, jednocześnie wierzą, że dokonali autonomicznego wyboru dotyczącego spędzania przez
nich czasu wolnego15.

Funkcje czasu wolnego dziecka
Czynności podejmowane w czasie wolnym pełnią określone funkcje, na które ma wpływ inna niż u dorosłych sytuacja wychowawcza, rodzinna i społeczna.
Przecławski wyróżnia jako podstawowe funkcje wychowawcze, do których zalicza
funkcję: profilaktyczną, resocjalizacyjną i dewiacyjną16. Wnuk - Lipiński podkreśla
wielofunkcyjność czasu wolnego i wskazuje na występujące w literaturze przedmiotu problemy z jego klasyfikacją. Wyodrębnia on naczelne funkcje wolnego czasu,
do których należą, funkcja: kulturalna, wychowawcza, integracyjna, rekreacyjna,
kompensacyjna. Dla młodych ludzi szczególnie istotna jest funkcja wychowawcza, polegająca na przyswajaniu określonych norm postępowania, stylu życia, idei
czy światopoglądu17. Czynności realizowane w wolnym czasie mogą się wiązać
z kształtowaniem osobowości młodego człowieka i pożądanych społecznie postaw.
Kształtują one postawę aktywną, niejednokrotnie uczą pokonywania trudności oraz
usuwają obawy przed podejmowaniem wysiłku umysłowego i fizycznego. Mogą

15. Tamże, s. 5.
16. K. Przecławski, Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce, WSiP, Warszawa 1978, s. 121.
17. E. Wnuk-Lipiński, Praca i wypoczynek w budżecie czasu, PAN, Warszawa 1972, s. 28-31.
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także przyczynić się do kształtowania emocji, łatwiejszej adaptacji do nowych
warunków, realizacji działań twórczych, czy właściwego kształtowania stylu życia.
Zdaniem Kamińskiego czas wolny spełnia następujące funkcję: odpoczynku,
zabawy i rozwoju osobowości. Nadmienić należy, że według autora funkcje te wzajemnie się przenikają, stanowiąc jedną całość. W związku z tym nie należy sztucznie przyporządkowywać danej czynności tylko jednej funkcji. Wszystkie te trzy
funkcje mogą być realizowane przez wykonywanie jednej czynności, gdyż elementy
wypoczynku, zabawy i pracy nad sobą są wielokrotnie częścią każdej aktywności,
jednak w zależności od formy aktywności każda z tych funkcji może występować
z różnym natężeniem i zazwyczaj można wyróżnić dominację jednej z funkcji18.
Funkcje czasu wolnego mogą być realizowane grupowo, rodzinnie i indywidualnie. Na podstawie przytoczonych powyżej funkcji czasu wolnego możemy mówić
o nich w ujęciu węższym-pedagogicznym, wyróżniając funkcję wychowawczą,
kształtującą cechy osobowości, wiadomości, wartości, potrzeby i zachowania.
W ujęciu szerszym wyróżnić możemy następujące funkcje czasu wolnego: wypoczynku, rozrywki, rozwoju osobowości (poznawczą, wychowawczą).
Najbardziej podstawową funkcją czasu wolnego był zawsze wypoczynek, rozumiany jako biologiczna odnowa sił, niezbędna do pojęcia dalszej aktywności19. Mo
on na celu regenerację sił fizycznych i psychicznych organizmu. Ten rodzaj „tracenia
czasu” w świetle higieny psychicznej jest czymś w rodzaju zabiegu samoleczniczego
dla człowieka.(…) Jedni potrzebują go, więcej, inni mniej, ale potrzebuje go każdy20.
Polega on na zaspokojeniu potrzeby snu, głodu, pragnienia, kąpieli, odsunięciu się
od hałasu, ciągłego pośpiechu, napiętego harmonogramu i planów. Wypoczynek
jest obok wysiłku i zmęczenia, jednym z trzech podstawowych elementów cyklu
życia. Odgrywa on szczególną rolę w życiu dzieci, które szybko tracą równowagę
sił ale i równie szybko je regenerują. Wynika to zazwyczaj z większego, bardzo
żywego zaangażowania, braku wprawy, rozwagi oraz nierównomiernego działania, jakie podejmują. Dziecko, które jest zmęczone, ma problemy z koncentracją,
trudności w kojarzeniu faktów, myśleniu, odtwarzaniu zapamiętanych informacji
18.	A. Kamiński, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1965, s. 80-81.
19. E. Wnuk-Lipiński, Praca i wypoczynek…, s. 44.
20. A. Kamiński, Czas wolny i jego…, s. 101.
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i faktów. Dzieci stają się wtedy rozkojarzone, niezdyscyplinowane, a niekiedy również agresywne. Ta funkcja czasu wolnego jest wyjątkowo istotna, gdyż pozwala
na przywrócenie równowagi biopsychicznej i fizycznej. Wypoczynek może mieć
charakter czynny i bierny. Znacznie większe korzyści przynoszą aktywności wolnoczasowe niż jednostajny bierny odpoczynek np. sen, bezczynne leżenie. Choć
stwierdzić należy, że zarówno jedna, jak i druga forma odpoczynku jest konieczna
dla prawidłowego i harmonijnego rozwoju dziecka. Podczas czynnego odpoczynku
dziecko winno wykonywać czynności, odmienne od tych, które wywołały zmęczenie. Przeciwstawne do pracy umysłowej będą zatem zajęcia ruchowe na świeżym
powietrzu. Dzieci powinny wykonywać te czynności, które pozwalają im się odprężyć psychicznie i fizycznie, jednocześnie kształtując osobowość. Możemy do nich
zaliczyć: uprawianie sportu, zabawy ruchowe, gry sportowe i umysłowe, turystykę,
czytelnictwo i wiele innych aktywności.
Wypoczynek ma za zadanie niwelować zmęczenie, natomiast zaspokojenie potrzeb rozrywki ma na celu eliminację znużenia. Znużenie nie jest jedynie pochodną wysiłku lecz wynika z różnorodnych przyczyn: pory dnia, pogody, monotonii
wykonywanych czynności. Według koncepcji Dąbrowskiego to właśnie rozrywka
ma za zadanie spełniać pragnienia, które nie zostały zaspokojone podczas wykonywaniu obowiązków21. Zatem czas wolny w wyniku funkcji rozrywki, powinien
być atrakcyjny, przynosić zabawę, przygodę, radość, swobodę, ryzyko, współzawodnictwo, coś atrakcyjnego, nowego, emocjonującego pobudzającego umysł i ciało.
Uczestnictwo w zabawie wynika z ciekawości świata i ludzi. Zabawa ma pomóc
w odreagowaniu, przezwyciężeniu nudy i monotonii, czynności podejmowane
w czasie wolnym, które spełniają funkcję zabawy mają zatem charakter:
– autoteliczny - są celem samym w sobie,
– katarktyczny - powodują oczyszczenie, rozładowanie emocji,
– ekspresywny - uzewnętrzniają stany emocjonalne22.
Dzieci bardzo często same, z własnej inicjatywy, podejmują czynności o charakterze zabawowo-rozrywkowym. Zabawa rozładowuje napięcie, rozbudza wyobraźnie, przeciwdziała znużeniu. Natomiast uczestnictwo w grupowej grze uczy

21. Z. Dąbrowski, Czas wolny dzieci i młodzież, PZWS, Warszawa 1966, s. 20.
22. M. Ostrowska, Przymus bezczynności, PWN, Warszawa 2007, s. 63.
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norm współżycia społecznego, akceptowalnych zachowań, kształci charakter oraz
pozwala na nawiązywanie nowych relacji koleżeńskich. Rozrywka i obowiązki
powinny stanowić harmonijną całość, przez co dochodzi do rozwoju dążeń, zainteresowań i uzdolnień dziecka.
Kolejną z funkcji czasu wolnego jest wpływ rozwój osobowości. Następuje on
podczas przebywania dzieci zarówno w gronie rodzinnym, grupie rówieśniczej, jak
również w zajęciach pozalekcyjnych oraz uczestnictwie w zajęciach organizowanych
przez instytucje wychowania pozaszkolnego. Istnieją różne kierunki realizowania
osobistego rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Dla jednych istotne jest zaspokojenie potrzeby poznania, inni chcą kształtować i udoskonalać otoczenie, wrażliwi
na przeżycia estetyczne próbują swoich sił i twórczości artystycznej, inni realizują
się w sporcie i turystyce, rozwijając tężyznę fizyczną i siłę woli. Niezależnie od wyboru aktywności, każda z form pozwala na doskonalenie osobowości, charakteru,
rozwijanie swojej pasji, szlifowanie talentu i umiejętności w jakiejś konkretnej
dziedzinie. Praca nad sobą pozwala na rozwój osobowości. Umożliwia przyswajanie
norm życia społecznego, wiedzy, przekonań. Wpływa na proces socjalizacji, poprzez
wrastania w kulturę, przyswajania wartości i wzorów postępowania. Wszystko to
prowadzi do ukształtowania aprobowanych społecznie zachowań i postaw oraz do
właściwego opanowania odgrywanych konkretnych ról społecznych.
Czas wolny dzieci i młodzieży może być rozpatrywany w czterech głównych
aspektach: socjologiczno-ekonomicznym, psychologicznym, higieniczno-zdrowotnym i pedagogicznym23. Pierwszy aspekt podkreśla rangę kontaktów i przeżyć
społecznych. W dziecku należy rozbudzić potrzebę pracy i zabawy w grupie. Czas
wolny spędzany z rówieśnikami daje możliwość współdziałania, organizowania
zabawy i wypoczynku wraz z grupą. Dziecko w ten sposób tłumi w sobie dominujące w okresie niemowlęcym postawy egocentryczne, uczy się poświęcenia,
określania granicy kompromisów, na rzecz tworzenia wspólnego działania. Zauważa, że w niektórych sytuacjach warto i należy interes społeczny przedłożyć
nad osobiste aspiracje, indywidualne cele. Doświadcza, że działanie w grupie jest
niekiedy znacznie bardziej efektywne oraz daje dużo więcej satysfakcji, niż działanie
indywidualne. Dziecko podczas wspólnego działania kształtuje w sobie umiejęt23. K. Czajkowski, Wychowanie do rekreacji, WSiP, Warszawa 1979, s. 11.
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ność podporządkowania się przepisom, regułom życia społecznego, obyczajowi
i tradycjom. Dodatkowo, wytwarza się szczególna więź koleżeńska, wynikająca ze
wspólnych doświadczeń, radości i porażek oraz realizowana jest potrzeba przynależności do jakiejś grupy. Spędzanie czasu wolnego poza grupą, w samotności,
przeciwdziała uspołecznieniu, uniemożliwia ocenę swoich pomysłów, poprzez
brak odniesienia do postępowania kolegów i koleżanek. Spędzanie czasu wolnego
w grupie, jest wciąż, mimo znacznego wpływu środków masowego przekazu, bardzo
atrakcyjne i ważne dla młodego człowieka. Chociaż przynależność do Związku
Harcerstwa jest dzisiaj zjawiskiem znacznie mniej popularnym niż kilkanaście lat
temu, to wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się koła zainteresowań, internetowe
grupy społecznościowe, wspólne gry i zabawy drużynowe czy wycieczki klasowe.
Dzieci po raz pierwszy doświadczają znaczenia czasu wolnego, gdy część ich doby
zostaje przeznaczona na pobyt w szkole - czyli po rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej. W związku z powyższym niezwykle ważny jest ekonomiczny aspekt ich
czasu wolnego. Młody człowiek, aby mógł efektywnie przyswajać nowe wiadomości
musi działać we właściwym rytmie odpoczynek - praca. Jedynie właściwa proporcja
tych dwóch stanów daje możliwość skutecznego przyswajania wiedzy. Wypoczęty,
odprężony organizm, bez większych przeszkód jest w stanie przyswoić sobie nową
wiedzę. Ekonomika pracy szkolnej wpływa na ekonomikę czasu wolnego. Efektywniejszy jest proces nauczania w szkole, sprawia, że godziny lekcyjne są lepiej
wykorzystane. Materiał dydaktyczny zostaje szybciej przyswojony przez ucznia,
a zadania domowe zajmują stosunkowo mało czasu. W związku z powyższym ilość
czasu wolnego, którym dysponują uczniowie zależy od poziomu nauczania. Jednak
w aspekcie ekonomicznym zwraca się uwagę również na jakość czasu wolnego.
Powinien być on właściwie wykorzystywany. W szczególnych przypadkach duża
ilość czasu wolnego może być zupełnie bezwartościowa. Dlatego należy planować
i stwarzać warunki do właściwego wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Drugim bardzo ważnym aspektem jest aspekt psychologiczny czasu wolnego24.
Dziecko zaczyna poznawać świat i nie lubi pustki oraz nudy. Wciąż potrzebuje
wrażeń, chłonąc wszystko, co nowe i nieznane. W czasie wolnym poszukuje nieznanych jeszcze faktów, zależności, zjawisk, przeżyć i doświadczeń. Próbuje odnaleźć
24. Tamże.
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i ukierunkować swoje zainteresowania. Otoczenie powinno zapewnić właściwe
warunki do ich rozwoju. Szkoła jest często niełatwym obowiązkiem i choć dostarcza dorastającemu człowiekowi wielu nowych informacji, faktów i wrażeń, to czas
wolny ujawnia i kształtuje zainteresowania oraz poglądy. W czasie wolnym dzieci
zajmują się tym, co rzeczywiście lubią, co wzbudza ich ciekawość, nie jest im obojętne i obowiązkowe. Charakter i sposób spędzania czasu wolnego może wpływać
na kształtowanie się temperamentu jednostki. Osoby zamknięte w sobie, wstydliwe
i nieśmiałe podczas radosnej atmosfery ożywiają się. Mogą odkryć w sobie pewne cechy, atuty przydatne w grach zespołowych, dzięki którym zyskają sympatię
i aprobatę grupy, zostaną docenione. Dzieci o nadmiernym temperamencie uczą
się dyscypliny, muszą pracować nad sobą, by nie odstawać od grupy. Czas wolny
wpływa na kształtowanie się charakteru ale i charakter niejednokrotnie wynika
ze sposobów organizacji czasu wolnego. Dzieci poprzez właściwe wykorzystanie
czasu wolnego mogą wyzbyć się ujemnych cech i zachowań, które bardzo łatwo
przejawiają się w swobodnej zabawie. Z drugiej strony niewłaściwe spędzanie czasu wolnego może wpływać na kształtowanie się negatywnych cech i nawyków.
Elementy wypoczynkowe i zabawowe w znacznym stopniu kształtują charakter
dziecka, wpływając tym samym na późniejszą osobowość człowieka dojrzałego.
Sposób zagospodarowania czasu wolnego jest również istotny ze względu na
aspekt higieniczno - zdrowotny. Czas wolny dziecka zabezpiecza jego organizm
przed nadmiernym przemęczeniem i obciążeniem go obowiązkami szkolnymi.
Podczas wysiłku intelektualnego dochodzi w mózgu do reakcji biologicznych,
powodujących intensywne zużywanie energii, materiałów odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Osłabiony zmęczeniem
organizm jest bardziej podatny na choroby, gdyż nie ma siły by się bronić przed
czynnikami zewnętrznymi. Dlatego tak bardzo ważna jest funkcja higieniczno zdrowotna. Czas wolny, to przede wszystkim czas na regenerację sił. Bardzo istotne
znaczenie w tym procesie ma prawidłowe odżywianie. Systematyczne i pełnowartościowe posiłki pozwalają na dostarczenie do organizmu brakujących pierwiastków
i mikroelementów. Powinny one odpowiadać normom zarówno jakościowym jak
i ilościowym. Właściwie zbilansowana dieta umożliwia właściwą pracę całego organizmu. Aspekt zdrowotny kładzie również nacisk na eliminację czynników wysoce
stresogennych w czasie wolnym. Dziecko powinno mieć tak zagospodarowany
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czas, by mogło odpocząć od stresu, jakiego doświadcza w szkole. Czynnikiem
powodujących różne schorzenia jest również hałas. Dłuższe przebywanie w jego
wyższym natężeniu może powodować nerwice, lęki, choroby żołądka itd. Dlatego
czas wolny powinien dawać możliwość redukcji napięcia i częściowego, kojącego
dla organizmu, uspokojenia. Biorąc pod uwagę powyższe w czasie wolnym powinny
być podejmowane czynności prozdrowotne, zwiększające odporność organizmu.
Dlatego duże znaczenie ma ruch fizyczny i zabawy ruchowe podejmowane poza
godzinami lekcyjnymi. W czasach rozwoju chorób cywilizacyjnych, nadciśnienia,
zaburzeń psychicznych, częstego występowania skrzywień kręgosłupa, spowodowanego długim przesiadywaniem w ławce, przed komputerem, telewizorem
niezwykle istotne jest rozwijanie układu mięśniowo - kostnego. Ma to szczególne
znaczenie podczas procesu dojrzewania młodego organizmu. Rozwijanie sprawności fizycznej poprawia stan zdrowia, reguluje przemianę materii i korzystnie
wpływa na psychikę dziecka. Stan zdrowia dziecka wpływa zarówno na rozwój
fizyczny, psychiczny i intelektualny organizmu.
Istotny jest również aspekt pedagogiczny czasu wolnego dziecka25. W czasie
wolny powinny być stwarzane warunki, sytuacje, w których dziecko przejmuje
inicjatywę i samo organizuje swój wypoczynek. Dziecko powinno posiadać czas dla
siebie, przez nikogo nieorganizowany, by mogło wykazać się swoją samodzielnością, podnosząc swoje umiejętności i rozwijając swoje zainteresowania. Dobrowolność wyboru treści zajęć pozalekcyjnych daje możliwość ujawnienia drzemiących
w dziecku pasji. W wymiarze pedagogicznym niezwykle ważnym jest wyrobienie
od najmłodszych lat w młodym człowieku umiejętności właściwego gospodarowania własnym czasem. Czas dziecka najczęściej jest organizowany przez dorosłych
i zazwyczaj musi się mieścić w ramach wymyślonych przez nich schematów. Jednak
należy zostawić dziecku pewną swobodę działania, by ocenić w jakim stopniu jest
ono w stanie same zorganizować sobie czas wolny, by ocenić harmonijność jego
rozwoju, przejawianą samodzielność, inicjatywę oraz zainteresowania i kierunki,
w których chciałyby się rozwijać. Walory pedagogiczne sprawiają, że czas wolny jest
nie tylko czasem zabawy i radości, ale również czasem, w którym dzieci i młodzież
poszukują nowych rozwiązań, odkrywają nieznane dotąd pasje, podejmują nowe
wyzwania, a nade wszystko uczą się właściwego wykorzystania czasu.
25. Tamże.

177

Czas wolny dziecka – wybrane aspekty

Podsumowanie
Zagadnienie czasu wolnego jest przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin
naukowych, a szczególnie pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, jak również filozofii, ekologii czy nauk prawnych. Właściwa organizacja czasu wolnego,
szczególnie w odniesieniu do dzieci, sprzyja procesowi ich socjalizacji oraz wychowania.
Zbyt mała ilość czasu wolnego, jak również jego niewłaściwe zagospodarowanie, zaburzają prawidłowy rozwój dziecka, z kolei zbyt duża ilość powoduje nudę,
pustkę i często sprzyja nieprawidłowym zachowaniom młodych ludzi. W związku
z tym ilość oraz sposób wykorzystania czasu wolnego przez dzieci, odgrywa bardzo
istotną rolę w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, jak również wyrabia
nawyki praktykowane w dorosłym życiu.

Streszczenie
Czas wolny, element życia społecznego, od zawsze był składnikiem życia codziennego oraz nośnikiem wartości kulturowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Od najdawniejszych lat czas wolny kojarzony był ze świętowaniem, zabawą
i odpoczynkiem. Jednak rozumienie i sens tego pojęcia było różne na przestrzeni
dziejów. Czas wolny w ujęciu węższym - pedagogicznym, pełni funkcję wychowawczą, która kształtuje cechy osobowości, wiedzę, wartości, potrzeby i zachowania. W ujęciu szerszym wyróżnić możemy następujące funkcje czasu wolnego:
wypoczynku, rozrywki, rozwoju osobowości (poznawczą, wychowawczą). Czas
wolny oraz jego odpowiednia organizacja wpływają na prawidłowy rozwój oraz
funkcjonowanie dziecka.
Słowa kluczowe: czas wolny, historia czasu wolnego dziecka, wielofunkcyjność
czasu wolnego dziecka,

Summary
Free time, the element of social life, has always been a component of everyday life
and a carrier of cultural values, passed from generations to generations. For ages
free time was associated with celebrating, fun and rest. However, the understanding
and the sense of this phenomenon varied through ages. Free time, in a narrower
aspect – pedagogical, has a educational function, which forms character, knowledge,
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values, needs and behavior. In a broader aspect there can be noticed the following
functions of free time: rest, entertainment, development of personality (cognitive
and educational). Spare time and its proper organization influence the development
and functioning of a child.
Keywords: free time, spare time, history of free time of a child, multifunction of
a child’s free time
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Katarzyna Basak, Początki chrześcijaństwa
w Japonii, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno
2012, ss. 102.
Roman Pelczar
Zainteresowanie społeczeństwa europejskiego Japonią obserwujemy już od wieku
XVI. Jednym z pierwszych działań Europejczyków po dotarciu do Wysp Japońskich
było prowadzenie pracy misyjnej w celu schrystianizowania tego obszaru. Akcję tę
już w XVI w. zdominował nowopowstały zakon jezuitów. Początkowy dynamiczny
rozwój chrześcijaństwa po pewnym czasie spotkał się ze stanowczą reakcją miejscowych władz, które upatrywały w nim zagrożenie polityczne. W konsekwencji
od 1638 r. Japonia stała się „krajem izolacji”. Główną przyczyną zamknięcia się tego
kraju, oraz uprzednich prześladowań chrześcijan, stała się obawa przed ewentualną
inwazją europejską. Autorka trafnie diagnozuje przyczyny diametralnej zmiany
stosunku Japończyków do Europejczyków. Twierdzi, że do takiego nastawienia
mieszkańców Wysp Japońskich przyczynili się swoim postępowaniem sami mieszkańcy Europy. Intrygi, walka konkurencyjna między przedstawicielami różnych
krajów europejskich, spory pomiędzy misjami katolickimi (reprezentowanymi
przez różne zakony), wzajemne oskarżanie się Europejczyków przed władzami japońskimi – wszystko to pogłębiało nieufność Japończyków do przybyszów. Słusznie
twierdzi, że pomimo swej słabości organizacyjnej i ograniczonego oddziaływania,
chrześcijaństwo japońskie miało swoje karty bohaterskie i męczeńskie i chociaż
znikome liczbowo – znalazło swoje miejsce w historii religii tego państwa.
Niniejsza praca składa się z wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia i aneksu.
W rozdziale pierwszym Autorka scharakteryzowała sytuację społeczno-polityczną
Japonii na przełomie XV i XVI wieku. Ponadto szczegółowo opisała okoliczności
odkrycia tego obszaru przez Europejczyków, nawiązywanie wzajemnych kontaktów oraz kierunki ich rozwoju. Rozdział drugi ukazuje działalność pierwszych
chrześcijańskich misjonarzy Japonii. Szczególne miejsce przyznaje jezuicie Francisco de Xavier (Franciszkowi Ksaweremu), męczennikowi i świętemu katolickie-
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mu. Następnie opisuje pracę misyjną kilku jego następców. W rozdziale trzecim
„Chrześcijaństwo w Japonii w latach 1570-1640” Autorka omawia najpierw „złoty
okres” katolickiej działalności misyjnej, a następnie przedstawia okoliczności, które
doprowadziły do zmiany polityki władz japońskich wobec chrześcijaństwa oraz
represje skierowane przeciwko chrześcijanom. Następnie prezentuje wybrane sylwetki męczenników japońskich, a także opisuje proces kształtowania się w Japonii
ukrytego chrześcijaństwa.
W pracy wykorzystano dobrze skompletowaną bibliografię. Duża część opracowań jest anglojęzyczna. Sporo informacji zaczerpnięto z obcojęzycznych stron
internetowych, w tym w języku japońskim. Treści merytoryczne uzupełnia ciekawy
aneks, zawierający obszerne wykazy świętych męczenników chrześcijańskich.
Książka posiada znaczne walory poznawcze. Jest pierwszą, wydaną w formie
książkowej i pisaną po polsku, próbą ukazania historii początków chrześcijaństwa
w Japonii. Uważam, że recenzowana publikacja stanowi ciekawy przyczynek do
dziejów chrześcijaństwa oraz historii Japonii. Napisana jest dobrym językiem. Strona metodologiczna i warsztatowa nie budzą zastrzeżeń. Z pełnym przekonaniem
rekomenduję ją do druku.

Recenzja wydawnicza:

Kim S. Cameron, Robert E. Quinn, Kultura
organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model
wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2006, ss. 220.
Alina Maria Basak
Żadne przedsiębiorstwo nie szczyci się dzisiaj swoją niezmiennością i podobieństwem do stanu sprzed kilku czy kilkunastu lat. Stabilność często jest rozumiana
jako przejaw stagnacji, a przedsiębiorstwa, które nie zmieniają się i nie ulegają
ewolucji, powszechnie uważane są za skostniałe. Niepewność i lęk, towarzyszące
większym zmianom organizacyjnym, wiążą się z groźbą utrwalenia starego porządku. Z kolei, nieustanne, nieprzewidywalne, często nagłe zmiany utrudniają
organizacjom i kierującym nimi ludziom nadążanie za rozwojem sytuacji i przewidywanie przyszłości. Alarmująca jest też liczba niepowodzeń podejmowanych
inicjatyw reorganizatorskich. Poszukiwanie przyczyn tych niepowodzeń wskazuje,
że najczęściej wymienianym powodem porażek jest nieuwzględnienie w zmianach
kultury organizacji, co udaremnia wdrożenie innych zmian organizacyjnych.
Kultura organizacyjna jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na efektywność każdego przedsiębiorstwa. Autorzy książki uzasadniają to twierdzenie, przytaczając wyniki badań i przykłady znanych firm. Przedstawiają też sprawdzoną
metodę diagnozowania i zmiany kultury. Teoretyczną podstawą tej metody jest
tzw. model wartości konkurujących, a jej narzędzia umożliwiają ocenę kultury
konkretnej organizacji i opracowanie strategii zmian. Prezentowana książka składa
się z siedmiu rozdziałów, w których szczegółowo opisano: znaczenie uwzględnienia
kultury przy wprowadzaniu programów poprawy efektywności; proces identyfikacji typu kultury obecnej i pożądanej; sporządzanie wykresów profili kultury
w celu określenia obszarów, w których konieczne są zmiany; etapy opracowywania
i wdrażania programu zmiany kultury organizacyjnej; dostosowywanie zestawu
indywidualnych umiejętności kierowniczych do potrzeb organizacji – program
rozwoju osobistego; sposoby inicjowania pożądanych zmian kultury.
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Autorzy opisali model teoretyczny umożliwiający zrozumienie kultury organizacji, przedstawili sprawdzone narzędzia do oceny kultury organizacji i umiejętności
przywódczych, a następnie przedstawili strategię postępowania przy zmianie kultury organizacji i modyfikacji postaw i zachowań menedżerów. Książka łączy więc
cechy opracowania naukowego, zawierającego analizę teoretyczną prezentowanych
zagadnień, z cechami praktycznego przewodnika, dostarczającego wskazówek, jak
sterować procesem zmian na poziomie kultury. Przedstawia strategię postępowania
w zakresie tych fundamentalnych zmian, które mogą stanowić grunt dla innych
inicjatyw restrukturyzacyjnych. Prezentowany materiał może być wykorzystany
przez badaczy, pracowników naukowych i studentów, a przedstawione narzędzia
mogą pomóc konsultantom, dyrektorom firm i menedżerom w trudnym zadaniu
wdrażania zmian kultury organizacji.
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Robert Kuśnierz, Ukraina w latach kolektywizacji
i wielkiego głodu (1929 - 1933), Wydawnictwo
Naukowe Grado, Toruń 2008, ss. 336.
Beata Świętojańska
W 2008 roku ukazała się na polskim rynku kolejna książka, dotycząca historii naszego wschodniego sąsiada - Ukrainy. Praca ta, jest zmodyfikowaną wersją rozprawy
doktorskiej, obronionej w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorstwa dwukrotnego stypendysty Fundacji im. Lanckorońskich, dr Roberta Kuśnierza. Książka ta, jest pozycją szczególną bo wstrząsająca
w swej wymowie. Tym bardziej cenną, iż współcześnie w Polsce, nie pojawiła się
żadna praca poświęcona Ukrainie w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu. Nie
licząc publicystyki i opracowań sprzed 1939 roku. Praca Roberta Kuśnierza jest
więc pierwszą, kompleksową próbą w historiografii polskiej, ukazującą szczegółowo
dzieje Ukrainy Radzieckiej w latach 1929-1933.
Główną przyczyną napisania książki, było przybliżenie polskiemu czytelnikowi
jednej z największej tragedii ludzkości XX wieku. Będącej zbrodnią reżimu bolszewickiego, przeciwko narodowi ukraińskiemu. Rozpoczęta w końcu 1929 roku
przez Stalina destrukcyjna polityka rolna (kolektywizacja, rozkułaczanie, nadmierne kontyngenty zbożowe), doprowadziła do ruiny rolnictwo Ukrainy, a chłopa
ukraińskiego do straszliwego głodu – [w historiografii ukraińskiej- hołodomor].
W wyniku, którego zmarło co najmniej trzy miliony ludzi. Zbrodnia ta, rozgrywała
się na oczach tzw. cywilizowanego świata. Niestety, potraktowano ją wyłącznie jako
sprawę wewnętrzną ZSRR. Był to wielki cios moralny dla społeczności ukraińskiej.
Oprócz strat w ludziach, zniszczono również starą, bogatą w tradycje wieś ukraińską. Jej miejsce zajęła się wieś kołchozowa, bierna i apatyczna.
Osią przewodnią książki jest próba zdemaskowania mechanizmów polityki władz
ZSRR w stosunku do Ukrainy Radzieckiej. Obnażenie ich rzeczywistych intencji
i hipokryzji w działaniach. Co w pełni udało się autorowi dzieła.
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Studium oparto na solidnej bazie źródłowej archiwów ukraińskich i polskich.
Składa się ze wstępu oraz siedmiu rozdziałów, podsumowania, wykazu tabel, bibliografii. Całość wzbogaca aneks. Zawierający czarno-białe fotografie, propagandowe
karykatury i plakaty, zamieszczane w ówczesnych gazetach komunistycznych.
Punktem wyjścia rozważań autora jest walkę o niepodległość Ukrainy. Opanowanie jej przez bolszewików i początki sprawowania przez nich władzy. Rozdział drugi poświęcono zagadnieniom kolektywizacji rolnictwa. Obnażono metody rozkułaczania i likwidacji kułaków jako klasy. Przedstawiono opór chłopów
w stosunku do nowej polityko rolnej. Oddzielne podrozdziały omawiają temat
organizacji pracy w kołchozie, sytuację kołchoźników oraz sukces tzw. mechanizacji
gospodarstw uspołecznionych. Rozdział trzeci i czwarty należałoby potraktować
kompleksowo. Oba skupiają uwagę na latach 1932-1933 tj. okresie Wielkiego Głodu
oraz jego skutkach. Autor szczegółowo opisał sytuację wsi ukraińskiej w tym czasie. Represje wobec chłopów, działalność aktywistów wiejskich i nadzwyczajnych
komisji zbożowych. Nie pominął znaczenia w procesie kolektywizacji młodych
komsomolców i pionierów, eksponując ich zaangażowanie w walce z elementem
kułackim. Skutkiem czego była ucieczka części społeczność wiejskiej do miast.
Proces ten, zmusił władze ZSRR do wprowadzenia systemu paszportowego - dyskryminującego ludność wsi.
Bardzo realistyczne opisy samego pomoru głodowego i sytuacji ukraińskich
dzieci mogą zniechęcić, wrażliwych czytelników do lektury tej pozycji książkowej. Tym bardziej, że wzbogacono ją wieloma tekstami źródłowymi. Zawierającymi drastyczne relacje świadków tamtych dni, łącznie z opisanymi przypadkami
kanibalizmu. Jednakże zabieg taki, wydawał się być koniecznym aby poruszyć
sumienia i uzmysłowić odbiorcy ogrom zaistniałej tragedii. Bardzo skrupulatnie
zebrane i przedstawione w pracy szacunki demografów, historyków, dyplomatów,
dziennikarzy potwierdzały tę niestety, okrutną prawdę. Autor nie unika trudnych
pytań i zastanawia się dlaczego doszło do klęski głodu. Stawia pytania, kto jest za
niego odpowiedzialny? Czy głód z lat 1932-1933 był zaplanowaną akcją kierownictwa stalinowskiego, zmierzającego do wyniszczenia narodu ukraińskiego? Czy
też był to tylko nieprzewidziany efekt uboczny, błędnej polityki rolnej. W świetle
przytoczonych faktów, relacji świadków, trudno nie zgodzić się z autorem książki, iż
w istocie swej głód z lat 1932-1933 był całkowicie sztuczny. Należałoby go rozumieć
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jako konsekwencję destrukcyjnej, bolszewickiej polityki wobec wsi ukraińskiej.
W odróżnieniu od podobnych zjawisk z lat 1921-1923 i 1946-1947, kiedy to klęska
głodu była wynikiem suszy i wojny.
Rozdział piąty zawiera analizę stosunku społeczności ukraińskiej mieszkającej
poza granicami, rządów obcych państw i organizacji międzynarodowych wobec
kwestii Wielkiego Głodu. Niestety wszelkie starania o poprawę sytuacji na Ukrainie,
nie znalazły należytego odzewu w opinii międzynarodowej. Większość państw
potraktowała tę kwestię jako wewnętrzną sprawę rządu Związku Radzieckiego,
z którym starano się utrzymywać dobre stosunki (za wszelką cenę). Pomimo to, nie
zabrakło odważnych Komitetów (Społeczny Komitet Ratunku Ukrainy we Lwowie),
które wystąpiły do Zgromadzenia Ogólnego Ligi Narodów prosząc, o wstrzymanie
przyjęcia w poczet jej członków Związku Radzieckiego. Warunkiem przyjęcia miała
być zmiana polityki ZSRR wobec Ukrainy Radzieckiej oraz umożliwienie dotarcia
w rejon głodu, pomocy międzynarodowej. Trzeba przyznać, że autor z dużym
wyczuciem, starał się przekazać klimat polityczny dotyczący tej delikatnej sprawy
(zakulisowe rozmowy polityków brytyjskich). Niestety dominowała w nim polityczna obojętność i zakłamanie.
Rozprawa, oprócz spraw fizycznego wyniszczenia ludności wsi ukraińskiej, porusza także kwestie duchowe. Walkę z wyznawcami religii i samą religią w ówczesnym
raju bolszewickim. Należy dodać, że paradoksalnie w ZSRR, wszystkie konstytucje gwarantowały wolność wyznania. Rozdział szósty ukazuje szerokie spektrum
działania bolszewików w tym zakresie. Radziecka kampania walki z otumaniającą
lud religią, nabrała szczególnych rozmiarów w momencie masowej kolektywizacji
i likwidacji klasy kułaków. Wśród deportowanych było wielu duchownych. Na
pełniących jeszcze posługę, nałożono wysokie podatki, których nie byli w stanie spłacić, dalszą konsekwencją były aresztowania. Likwidacji podlegały także
przedmioty kultu religijnego, obrazy, dzwony. Budynki cerkiewne, kościelne, zamieniono na muzea, kluby robotnicze, składy. Niejednokrotnie dochodziło do
profanacji świątyń. Represje władz radzieckich dotknęły również księży katolickich.
Ostateczna likwidacja kościoła katolickiego na Ukrainie, nastąpiła w 1938 roku.
Pomimo wysiłku rządu polskiego i polskich dyplomatów. Rozdział ten zawiera
wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących oblicza propagandy politycznej. Jedną
z jej form było wyświetlanie filmów, wyśmiewających religię i duchowieństwo.
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Nie brak także przypadków absurdalnych. W okresie przedświątecznym władze
sowieckie zabraniały sprzedaży choinek. Z ich zakupem, miały problemy nawet
placówki dyplomatyczne. Podobne utrudnienia dotyczyły zakupu ryb.
Rozpoczęta przez Stalina rekonstrukcja socjalistycznego rolnictwa, wymagała
oczyszczenia państwa sowieckiego z pozostałości kapitalizmu. Jednym z nich była
stara inteligencja. W omawianym okresie, doszło do masowych aresztowań i wyreżyserowanych procesów przedstawicieli tej warstwy społecznej. Mającej rzekomo za cel, obalenie władzy radzieckiej na Ukrainie oraz przekształcenie Ukrainy
w państwo burżuazyjne. Walka z inteligencją i organizacjami szkodniczymi (wrogimi państwu), zdominowała ostatni rozdział rozprawy. Wkrótce także rozpoczęto
oczyszczanie szeregów samej partii komunistycznej z elementów antypartyjnych.
Proces ten nazwano czystką, zapoczątkował on, wyrzucenie z partii kilkudziesięciu
tysięcy osób. Wkrótce, stały się one ofiarami stalinowskich represji. Sama czystka
była w swej wymowie prologiem Wielkiego Terroru .
Praca R. Kuśnierza zapełnia niewątpliwie lukę badawczą, dotyczącą procesów
zachodzących na Ukrainie w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu. Szczególnie
w stosunku do przestarzałych opracowań autorów, piszących w okresie międzywojennym. Podział cezury czasowej omawianej pozycji wydaje się być zasadny.
Książka, charakteryzuje się przejrzystością, logiczną strukturą wykładu, a także
krytycznym podejściem do omawianych źródeł. Praca rzuca nowe światło na sprawy kolektywizacji wsi ukraińskiej i mechanizmy jej wdrażania. Autor starał się
w sposób kompleksowy omówić poruszane zagadnienia. Walkę o kolektywizację,
i z kolektywizacją przedstawił na kilku płaszczyznach jednocześnie. Materialnej,
politycznej, kulturowej, religijnej. Rozważania Roberta Kuśnierza wprowadzają
czytelnika w sam środek klimatu ideologii komunistycznej oraz trudną sytuację
wsi ukraińskiej. Odsłaniają w interesujący sposób nowe aspekty, uważanych za
nudne spraw kołchozowych. Lektura książki prowokuje do myślenia. Budząc zainteresowanie, czasem złość lub sprzeciw czy niesmak (opisy głodujących wsi).
Niewątpliwie jej treść i forma zachęca do uważnej lektury. Zmuszając czytelnika
do poszukiwań samodzielnych odpowiedzi, na pytania dotyczące polityki, ideologii
oraz samej Ukrainy.
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