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Lingwistyka kryminalistyczna –  

geneza i przedmiot badań 

1. Wstęp 

Prawo i językoznawstwo to dyscypliny nauk ściśle ze sobą powiązane. Za stosun-

kowo młodą – zwłaszcza w Polsce – dyscyplinę naukową, łączącą dokonania nauk 

prawnych, kryminalistyki oraz językoznawstwa, należy uznać lingwistykę kryminali-

styczną, zwaną także lingwistyką sądową lub językoznawstwem sądowym. Dziedzina 

ta, rozwijającą się w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, nie doczekała się 

w Polsce przekrojowych opracowań, a ponadto cierpi na niedostatki metodologiczne 

i brak jednolitego aparatu pojęciowego, aby nie wspomnieć o niskim poziomie upo-

wszechnienia potencjału kryminalistycznego (…) [1, s. 1]. Artykuł ma na celu rozpo-

wszechnienie wiedzy o językoznawczym aspekcie analizy materiału dowodowego, 

a także ukazanie potencjału dziedziny i możliwości realnego jej wpływu na efektywność 

postępowania karnego. W wyniku przeprowadzonej kwerendy anglojęzycznej literatury 

przedmiotu wraz z podjęciem próby jej translacji i adaptacji w języku polskim, przy-

bliżone zostaną: specyfika i geneza oraz przedmiot badań lingwistyki kryminalistycz-

nej – wraz ze wskazaniem wiodących ośrodków badawczych.  

2. Specyfika i geneza lingwistyki kryminalistycznej 

2.1. Definicje dyscypliny 

Lingwistyka kryminalistyczna (lingwistyka sądowa, językoznawstwo kryminali-

styczne, językoznawstwo sądowe, ang. forensic linguistics, niem. forensische linguistik) 

jest gałęzią lingwistyki stosowanej – dyscypliny nauki, której domenę stanowią zasto-

sowania lingwistyki w jakiejś dziedzinie o określonych właściwościach i specyfice [2, 

s. 19]. Do zbioru takich dziedzin z pewnością należy prawo – celem lingwistyki krymi-

nalistycznej jest wykorzystanie wiedzy językoznawczej do jego wykonywania [3]. 

W anglojęzycznej literaturze przedmiotu napotkać można definicje terminu forensic 

linguistics różniące się wskazanymi obszarami badawczymi. Roger Shuy zauważa, że 

szybki rozwój i rozszerzanie zakresu zastosowania analiz językoznawczych dokony-

wanych na potrzeby prawa powoduje trudności ze sformułowaniem precyzyjnej defi-

nicji, uwzględniającej spektrum badań. Każdy z badaczy kładzie zatem nacisk na te 

aspekty lingwistyki kryminalistycznej, którym poświęcony jest jego dorobek naukowy 

[4, s. 2]. Wśród perspektyw najważniejszych przedstawicieli dominuje uwzględnianie 

w definicjach szerokiego spektrum badań. Roger Shuy definiuje termin forensic 

linguistics szeroko – jako gałąź językoznawstwa stosowanego, której zakres badań do-

tyczy pięciu głównych obszarów: języka tekstów aktów prawnych, języka prawniczego 

wykorzystywanego w postępowaniach sądowych, analizy materiału dowodowego 

w postaci tekstów pisanych, analizy nagrań wypowiedzi ustnych, a także analiz niena-
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leżących do żadnej z wymienionych kategorii, a dotyczących m.in. języka przesłuchań 

policyjnych czy języka prawniczego w mediach [4, s. 3]. 

Autor jednego z podręczników poświęconych dyscyplinie, John Olsson, w swojej 

definicji także uwzględnia szeroki zakres badań, wymieniając m.in. analizę języka 

urzędowego, prawnego i prawniczego pod kątem ich zrozumiałości dla osób nieposia-

dających prawniczego wykształcenia, ustalanie autorstwa i autentyczności tekstów 

pisanych i mówionych będących materiałem dowodowym w postępowaniu sądowym, 

a także kwestie związane z tłumaczeniem języka używanego na sali sądowej dla 

obcojęzycznych uczestników rozpraw [5]. Językoznawca specjalizujący się w ustalaniu 

autorstwa tekstu, Malcolm Coulthard, wyróżnia trzy obszary badawcze: język tekstów 

aktów prawnych, język mówiony używany w trakcie postępowania sądowego, oraz 

sporządzanie opinii przez biegłego językoznawcę w celu ustalenia autorstwa tekstu lub 

jego znaczenia na potrzeby postępowania sądowego, kładąc nacisk na ostatni z ob-

szarów [6, s. 16]. Z kolei Gerard McMenamin zwraca uwagę na analizę zeznań 

i wyjaśnień uczestników rozpraw sądowych, identyfikację głosu na podstawie nagrań 

języka mówionego czy tłumaczenie tekstów aktów prawnych [7, s. 60]. Termin forensic 

linguistics używany jest w publikacjach anglojęzycznych także w znaczeniu wąskim – 

jako gałąź językoznawstwa zajmująca się tylko i wyłącznie badaniem na potrzeby postę-

powania sądowego materiału dowodowego w postaci tekstów pisanych i wypowiedzi 

ustnych [8, s. 6]. W przeciwieństwie do krajów anglosaskich, w polskiej literaturze 

przedmiotu wyróżnia się dwie odrębne dyscypliny nauk z pogranicza prawa i języko-

znawstwa – juryslingwistykę (lingwistykę prawa), badającą język prawny i prawniczy 

dla celów przekładu, redagowania tekstów, terminologii, leksykografii językowej [9, 

s. 10] oraz lingwistykę kryminalistyczną, która wykorzystuje wiedzę językową w celu 

wykonywania czynności śledczych i prawnych, a nie obejmuje języka prawnego 

i prawniczego jako przedmiotu badań [10, s. 1]. 

2.2. Geneza i wiodące ośrodki badawcze 

Wyodrębnienia pojęcia forensic English dokonał Frederick A. Philbrick w mono-
grafii „Language and the Law: The Semantics of Forensic English”, opublikowanej 
w 1948 roku [11, s. 18]. Za moment narodzin lingwistyki kryminalistycznej należy 
uznać jednak rok 1968, w którym to szwedzki profesor językoznawstwa, Jan Svartvik, 
w artykule „The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics”, poddał analizie 
lingwistycznej tekst wyjaśnień Timothy’ego Evansa – oskarżonego o zabójstwo w postę-
powaniu karnym, toczącym się 20 lat wcześniej w Wielkiej Brytanii [12]. Postępo-
wanie dotyczyło zabójstwa czternastomiesięcznej córki Evansa. Oskarżony czterokrotnie 
składał ustne wyjaśnienia na posterunku policji, w których rzekomo przyznał się do 
winy. Evans był analfabetą – nie potrafił czytać ani pisać, potrafił jedynie złożyć swój 
podpis na dokumencie. Wyjaśnienia zostały spisane przez funkcjonariuszy policji, a ich 
treść odczytana oskarżonemu, który następnie podpisał tekst wyjaśnień. W trakcie 
postępowania sądowego Evans wyraźnie zaprzeczył, że przyznanie się do winy miało 
miejsce. Wskazał, że fragmenty tekstu zawierające przyznanie się do winy nie są jego 
autorstwa i nie zostały podyktowane funkcjonariuszom w trakcie przesłuchań. Pomimo 
braku innych dowodów i wyraźnych zaprzeczeń Evansa, został on uznany za winnego 
i skazany na karę śmierci przez powieszenie, którą wykonano w 1950 roku. Trzy lata 
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później sąsiad Evansa – John Reginald Christie, przyznał się do zabójstwa żony i córki 
niesłusznie skazanego. Evans został pośmiertnie oczyszczony z wszelkich zarzutów. 

Svartvik w artykule postanowił dokonać analizy lingwistycznej tekstu wyjaśnień 
Evansa w celu ustalenia, które fragmenty zostały sfałszowane przez funkcjonariuszy 
policji. Po podzieleniu tekstu wyjaśnień na akapity, z wyodrębnieniem akapitów zawie-
rających przyznanie się do winy, ustalił w każdym z nich proporcje zdań o określonych 
strukturach gramatycznych i różnej długości. Pomimo wskazanych przez języko-
znawcę czynników utrudniających analizę, takich jak: niewielka objętość materiału 
dowodowego, brak materiału porównawczego niedostępnego z uwagi na analfabetyzm 
Evansa (nie licząc zapisu wypowiedzi oskarżonego w trakcie rozpraw sądowych), 
a także spisywanie wyjaśnień przez kilku funkcjonariuszy policji posiadających różne 
nawyki językowe, sformułowane wnioski wyraźnie wskazują, że dwa fragmenty tekstu 
wyjaśnień zawierające przyznanie się do winy – akapit drugi oraz akapit czwarty, 
zawierają odmienny proporcjonalnie rozkład zdań niż pozostałe akapity, a tym samym 
nie są autorstwa skazanego. Tezę Svartvika potwierdzają dane zawarte w raporcie 
z postępowania karnego – Evans oświadczył, że treść akapitu drugiego oraz czwartego 
nie została podyktowana przez niego policjantom i nie jest zgodna z prawdą. Publikacja 
Svartvika ukazała potencjał analiz lingwistycznych na potrzeby postępowania dowodo-
wego i zapoczątkowała praktykę korzystania z pomocy biegłych językoznawców 
w trakcie postępowań sądowych w Wielkiej Brytanii. 

W latach 80. i 90. językoznawcy sądowi zaczęli sporządzać opinie na potrzeby 
postępowań sądowych w Stanach Zjednoczonych. Jedną z pierwszych spraw karnych, 
w których analiza lingwistyczna tekstu odegrała istotną rolę w trakcie postępowania, 
przyczyniając się do wydania przez sąd nakazu przeszukania domu sprawcy, okazała 
się być głośna medialnie sprawa Theodore’a Kaczynskiego, określanego pseudonimem 
Unabomber. Kaczynski w latach 1978-1995 wysyłał do pracowników uniwersytetów 
oraz pracowników linii lotniczych przesyłki zawierające samodzielnie skonstruowane 
bomby. W wyniku jego działań zginęły trzy osoby, a dwadzieścia dziewięć zostało 
rannych [13]. W 1995 r. kilkanaście dużych amerykańskich wydawnictw, m.in. The 
New York Times i The Washington Post, otrzymało od sprawcy liczący 35 tysięcy słów 
esej, zatytułowany „Industrial Society and its Future” („Społeczeństwo przemysłowe 
i jego przyszłość”), wraz z żądaniem jego opublikowania na łamach czasopism, co 
miało spowodować zaprzestanie dalszych działań przestępczych. Kilka miesięcy po 
publikacji eseju, z FBI skontaktował się mężczyzna, który twierdził, że konkretne 
sformułowania w tekście eseju brzmią tak samo jak sformułowania, których miał 
w zwyczaju używać jego brat, Ted Kaczynski. W szczególności jedno z określeń, cool-
headed logicians wydało się mężczyźnie znajome – pamiętał bowiem, że było 
używane przez jego brata podczas wielu okazji [14, s. 2]. W trakcie aresztowania 
sprawcy zabezpieczono w jego domu materiał dowodowy w postaci zbioru tekstów 
jego autorstwa – w celu porównania cech językowych tekstów z cechami językowymi 
opublikowanego eseju. Zarówno w tekstach będących materiałem porównawczym, jak 
i w opublikowanym eseju wyodrębniono kombinację dwunastu powtarzających się 
sformułowań, co pozwoliło na postawienie tezy o wspólnym autorstwie. Obrońca 
Kaczynskiego wynajął biegłą z zakresu językoznawstwa, która argumentowała, że 
każdy rodzimy użytkownik języka angielskiego mógł napisać tekst zawierający 
wskazaną kombinację dwunastu sfomułowań. W odpowiedzi na argumentację biegłej, 
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pracownicy FBI znaleźli w Internecie trzy miliony tekstów zawierających jedno lub 
więcej wyodrębnionych określeń. Wyszukiwarka wskazała jednak tylko sześćdziesiąt 
dziewięć tekstów z kombinacja wszystkich dwunastu – każdy z tych tekstów był inter-
netową wersją eseju Kaczynskiego. Ten rezultat, na co zwraca uwagę Coulthard, anali-
zując przebieg postępowania, pokazuje jak indywidualne są wybory językowe dokony-
wane przez autora tekstu, a w związku z tym jak istotną rolę w ustalaniu autorstwa na 
potrzeby postępowania sądowego może odgrywać językoznawca

 
[15, s. 435]. 

Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych wykształciła się 

praktyka powoływania biegłych językoznawców na potrzeby postępowań sądowych. 

W Wielkiej Brytanii sędziowie z ostrożnością podchodzą jednak do sporządzanych 

przez biegłych opinii – szczególnie w zakresie ustalania znaczenia tekstu [16, s. 24-25]. 

Odmowa uwzględnienia lub sporządzenia takiej opinii bywa uzasadniana wystarcza-

jącą wiedzą językową sędziego, będącego wykształconym rodzimym użytkownikiem 

języka angielskiego. W Stanach Zjednoczonych opinie biegłych językoznawców są 

uznawane za istotne w postępowaniach sądowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że 

najwięcej wątpliwości wśród sędziów wzbudza kwestia wiarygodności i skuteczności 

analiz lingwistycznych z zakresu ustalania autorstwa tekstu [17, s. 221]. Powoływanie 

biegłych językoznawców w celu sporządzenia opinii z zakresu ustalenia autorstwa ma 

jednak miejsce coraz częściej z uwagi na wzrost świadomości na temat wykorzysty-

wania możliwości dochodzeniowych i dowodowych oferowanych przez lingwistykę 

kryminalistyczną na potrzeby organów ścigania i sądów w krajach anglosaskich [1, s. 1]. 

W latach 90. powstały dwa stowarzyszenia zrzeszające badaczy zajmujących się 

dyscypliną – IAFL (International Association of Forensic Linguists) oraz IAFPA 

(International Association for Forensic Phonetics and Acoustics). Stowarzyszenia 

wydają wspólnie czasopismo – The International Journal of Speech, Language and Law, 

poświęcone tematyce zarówno analizy tekstów pisanych, jak i języka mówionego. 

Lingwistyka kryminalistyczna jest szybko rozwijającą się gałęzią językoznawstwa – 

wydano już podręczniki poświęcone dyscyplinie [5], a na wielu uniwersytetach 

zagranicznych – m.in. w Aston i Cardiff – istnieje możliwość studiowania kierunków 

o tematyce forensic lingustics. W Polsce sytuacja kształtuje się nieco inaczej – 

środowisko badaczy jest niewielkie i niezrzeszone w żadnym stowarzyszeniu, a wiedza 

o potencjale dowodowym analiz lingwistycznych na potrzeby postępowań sądowych 

jest znikoma [18, s. 10]. 

3. Przedmiot badań lingwistyki kryminalistycznej 

Pomimo różnic w literaturze przedmiotu co do spektrum badań dyscypliny, najważ-

niejsi przedstawiciele i zarazem autorzy podręczników lub monografii – Roger Shuy, 

Malcolm Coulthard, John Olsson oraz Gerard McMenamin, zgodnie wyróżniają trzy 

główne obszary badawcze lingwistyki kryminalistycznej: język tekstów aktów praw-

nych, dyskurs sali sądowej oraz analizę materiału dowodowego na potrzeby postępo-

wania sądowego. 

3.1. Język tekstów aktów prawnych 

Problemem, któremu poświęcone zostały liczne publikacje z zakresu językoznaw-
stwa jest tematyka zrozumiałości i przejrzystości tekstów zawierających język prawny, 
tj. tekstów ustaw i innych aktów prawnych. Istotną dla rozwoju tego obszaru badań 
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okazała się być monografia autorstwa Davida Melinkoffa pt. „The Language of the 
Law”, formułująca zasady ich konstruowania. Melinkoff postulował, aby akty prawne 
pisane były w sposób możliwie zwięzły i cechowały się jasnością i przejrzystością oraz 
aby użyty język prawny był językiem prostym i zrozumiałym dla obywateli nieposia-
dających prawniczego wykształcenia. W literaturze anglojęzycznej szczególna uwaga 
poświęcona została formułowaniu pouczenia o prawie do zachowania milczenia przez 
oskarżonego – zawartego w brytyjskiej formule Police Caution i amerykańskim doku-
mencie Miranda Warnings, oraz instrukcji postępowania, przekazywanej ławie przy-
sięgłych – tzw. Pattern Jury Instructions [6, s. 18-19]. Badacze wskazują na istotny 
problem braku zrozumiałości wskazanych aktów prawnych w przypadku odczytywania 
ich tekstów odbiorcom bez prawniczego wykształcenia. Błędne rozumienie aktów praw-
nych przez uczestników postępowania może przyczyniać się do nieprawidłowego 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – w przypadku pouczenia o prawie do 
zachowania milczenia może prowadzić do nieznajomości swoich uprawnień przez 
oskarżonego, a w przypadku instrukcji dla ławy przysięgłych – do nieprawidłowości 
w uznawaniu winy lub niewinności oskarżonego.  

3.2. Dyskurs sali sądowej 

Uczestnikami dyskursu sali sądowej są m.in.: sędzia, świadkowie, strony i pełno-
mocnicy stron. Za istotny element dyskursu należy uznać zeznania świadków, będące 
środkiem dowodowym, który może okazać się kluczowy dla ustalenia przebiegu zda-
rzenia. Jak wskazuje Elek, zeznania świadków są zarazem jednym z głównych źródeł 
błędów w postępowaniach sądowych, powodujących, że sąd ustala nieprawidłowy stan 
faktyczny i tym samym przeczy zasadzie prawdy materialnej [19, s. 121]. Badacz pod-
kreśla dużą wagę stosowania odpowiednich technik językowych w trakcie przesłuchi-
wania świadków podczas rozprawy sądowej [19, s. 121]. Zaznacza, że słuchanie 
swobodnej wypowiedzi świadka jest najlepszym sposobem na uzyskanie precyzyjnych 
informacji. Największą trudnością jest natomiast odpowiednie sformułowanie pytań, 
które nie powinny być podchwytliwe ani sugerujące, nie powinny także zdradzać 
intencji przesłuchującego i zawierać w sobie domniemanej odpowiedzi. Nieprawi-
dłowo zadane pytania czy też brak wyjaśnienia wątpliwości w przypadku niejasnej 
odpowiedzi świadka to działania przesłuchującego, które mogą zniekształcić przekaz 
świadka i spowodować, że zeznanie nie będzie zgodne ze stanem faktycznym.  

Interesujący przykład analizy zeznań świadka i kluczowej roli pytań przesłuchu-
jącego podają Tiersma i Solan. W postępowaniu o ogłoszenie upadłości spółki, prezes 
spółki, Samuel Bronston, następująco odpowiadał na pytania pełnomocnika jednego 
z wierzycieli: 

– Do you have any bank accounts in Swiss banks, Mr. Bronston? (Czy ma pan 
rachunki bankowe w banku szwajcarskim, Panie Bronston? – tłum.) 

– No, sir. (Nie, nie mam. – tłum.) 

– Have you ever? (Czy kiedykolwiek miał pan [rachunki bankowe w banku 
szwajcarskim?] – tłum.) 

– The company had an account there for about six months, in Zurich. 
(Spółka posiadała rachunek bankowy w Zurychu przez około sześć miesięcy – 
tłum.) [20, s. 17]. 
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W trakcie postępowania sądowego wyszło na jaw, że Bronston przez ponad pięć lat 

posiadał w banku szwajcarskim osobisty rachunek bankowy, na którym zdeponował 

sumę pieniężną w wysokości dwustu tysięcy dolarów. Świadek został oskarżony o skła-

danie fałszywych zeznań. Prokuratura twierdziła, że mężczyzna, udzielając odpowiedzi 

na drugie pytanie pełnomocnika wierzyciela i twierdząc, że spółka posiadała w banku 

szwajcarskim rachunek, dał tym samym do zrozumienia, że sam nigdy takiego rachunku 

bankowego nie posiadał. W orzeczeniu Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych 

wskazano, że wypowiedź Bronstona nie może zostać uznana za przestępstwo, ponieważ 

wypełnienie znamion fałszywego składania zeznań przez świadka następuje tylko 

poprzez to, co świadek twierdzi, a nie poprzez to, co daje do zrozumienia lub sugeruje. 

Treść zeznań Bronstona zawierała tylko prawdziwe informacje, a jeżeli była dla 

przesłuchującego niejasna lub niezrozumiała, rolą pełnomocnika było sformułowanie 

bardziej precyzyjnego pytania lub też wyjaśnienie wątpliwości.  

Orzeczenie zapoczątkowało w Stanach Zjednoczonych praktykę obrony w sprawach 

o składanie fałszywych zeznań – tzw. metodę literal truth defense, polegającą na 

twierdzeniu przez obronę, że treść zeznań świadka zawierała tylko informacje praw-

dziwe, a jeżeli dla przesłuchującego zeznania miały charakter niezrozumiały lub suge-

rujący, to jego rolą było zadanie świadkowi dodatkowych pytań i wyjaśnienie, co 

świadek miał na myśli
2
.  

3.3. Analiza materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego  

Biegły sądowy z zakresu językoznawstwa, w zależności od systemu prawnego obo-

wiązującego w danym państwie, zostaje wyznaczony przez sąd lub też wynajęty przez 

stronę postępowania w celu sporządzenia opinii zawierającej analizę materiału dowo-

dowego. Konieczność analizy materiału językowego występuje zarówno w postępowa-

niach dotyczących spraw cywilnych, jak i spraw karnych. Do spraw cywilnych zaliczyć 

należy w szczególności spory o prawa autorskie i prawa pokrewne, w tym znaki towa-

rowe oraz sprawy, których przedmiotem są zobowiązania umowne. Przede wszystkim 

jednak opinia biegłego językoznawcy może być istotnym środkiem dowodowym 

w szerokim zakresie spraw karnych, takich jak m.in. sprawy o groźby karalne, stalking, 

zniesławienie, składanie fałszywych zeznań i wiele innych, w których materiałem 

dowodowym jest tekst lub wypowiedź ustna. Jak wskazuje Coulthard, biegły najczę-

ściej ma za zadanie udzielić odpowiedzi na trzy pytania: jaka jest treść danej wypo-

wiedzi zarejestrowanej w formie nagrania, jakie jest znaczenie tekstu oraz czyjego 

tekst jest autorstwa [21, s. 117].  

3.3.1. Ustalanie treści wypowiedzi ustnej 

Analizą warstwy dźwiękowej języka mówionego zajmuje się fonoskopia – dyscy-

plina nauki wykorzystująca wiedzę językoznawczą z zakresu fonetyki artykulacyjnej, 

audytywnej i fonologii [18, s. 15], korzystająca ponadto z narzędzi informatycznych do 

                                                                   
2 Warto zaznaczyć, że metoda literal truth defense nie znajdzie zastosowania w polskim systemie prawnym, 

ponieważ Sąd Najwyższy, dokonując wykładni art. 233 Kodeksu karnego, stwierdził, że zatajanie prawdy 
przez świadka polega na "świadomym utrzymaniu przez świadka w tajemnicy zarówno w fazie swobodnej 

relacji, jak i w fazie odpowiedzi na pytania (art. 171 § 1 k.p.k.) okoliczności mogącej mieć wpływ na 

rozstrzygnięcie sprawy, przy czym bez znaczenia pozostaje, że o tę okoliczność świadek nie został zapytany" 

(wyr. SN z 2.10.2014 r., IV KK 82/14). 
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analizy mowy. W celu analizy wypowiedzi ustnych zarejestrowanych na nośniku 

w formie nagrania konieczne są następujące czynności: transkrypcja fonetyczna wypo-

wiedzi, tj. zapisanie tekstu mówionego na podstawie ścisłej odpowiedniości głosek 

i znaków pisma [22], następnie weryfikacja jej autentyczności, czyli ustalenie, że 

nagranie nie zostało sfałszowane i odzwierciedla rzeczywisty przebieg zdarzeń, 

i wreszcie identyfikacja autora lub też autorów wypowiedzi [23]. 

Nagranie wypowiedzi jednej osoby lub też rozmowy kilku osób może odgrywać 

istotną rolę dowodową w postępowaniach karnych o przestępstwa takie jak: udział 

w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami, groźby karalne, łapownictwo 

czy porwanie dla okupu. Sprawcy przestępstw omawiają szczegóły ich popełnienia, 

planują zatarcie śladów, lub też – w przypadku handlu narkotykami – ustalają warunki 

dokonywanych transakcji. Od biegłych sądowych dokonujących analizy nagrania będą-

cego materiałem dowodowym wymaga się wiedzy z zakresu lingwistyki i właściwości 

narządu mowy. Coulthard zaznacza, że przeciętny użytkownik języka, w porównaniu 

z biegłym posiadającym wyszkolony słuch i specjalistyczny sprzęt umożliwiający 

rozróżnianie poszczególnych dźwięków, może zrozumieć treść nagrania zupełnie 

inaczej. 

W jednej ze spraw opisywanych przez Coultharda błędne zrozumienie treści 

nagrania przez przeciętnego użytkownika języka doprowadziło do niesłusznego 

oskarżenia mężczyzny o zabójstwo. Transkrypcja zarejestrowanego na nośniku prze-

słuchania oskarżonego zawierała wypowiedź, którą uznano za przyznanie się do winy. 

Funkcjonariusze policji zrozumieli, że oskarżony powiedział: „he got on a train and 

then shot a man to kill” („wsiadł do pociągu, a następnie zastrzelił mężczyznę”) [21, 

s. 118]. Oskarżony twierdził w trakcie postępowania sądowego, że nigdy nie przyznał 

się do zarzucanego mu czynu. Biegły językoznawca sporządził opinię, w której 

wykazał, że oskarżony posługuje się rzadkim dialektem występującym w języku 

angielskim, a w trakcie przesłuchania użył następujących słów: „he got on a train and 

showed a man ticket” („wsiadł do pociągu i pokazał mężczyźnie bilet”) [21, s. 118]. 

3.3.2. Ustalanie znaczenia tekstu i intencji nadawcy 

Ustalenie znaczenia pojedynczego słowa użytego w tekście lub też znaczenia całości 

tekstu wraz z określeniem intencji nadawcy może odegrać istotną rolę w postępowa-

niach karnych dotyczących tzw. language crimes – przestępstw, których znamiona 

mogą zostać wypełnione przez sprawcę wyłącznie poprzez sformułowanie wypowiedzi 

[20, s. 3]. Do tej kategorii przyporządkować można m.in.: podżeganie do popełnienia 

czynu zabronionego, groźbę karalną, łapownictwo, składanie fałszywych zeznań, 

zniesławienie oraz zniewagę. Kluczowym aspektem analizy językoznawczej jest 

ustalenie intencji nadawcy, który mógł posiadać błędną wiedzę na temat znaczenia 

danego słowa lub też użyć sformułowania wieloznacznego, odebranego inaczej niżby 

sobie życzył. Istotny jest ponadto kontekst formułowanej wypowiedzi oraz relacja 

łącząca uczestników rozmowy – czy istnieje między nimi np. stosunek podległości 

służbowej czy są uczestnikami postępowania sądowego lub też czy łączy ich 

pokrewieństwo, powinowactwo albo bliska znajomość. 

Przykładem wypowiedzi, co do której w postępowaniu sądowym zaistniały wątpli-

wości czy należy ją uznać za wypełnienie groźby karalnej, była wypowiedź mężczyzny 

skazanego na karę grzywny w wyniku zawiadomienia o możliwości popełnienia prze-
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stępstwa, dokonanego przez znajomą. Mężczyzna, po usłyszeniu wyroku skazującego, 

zadzwonił do kobiety i poinformował ją o karze grzywny. Następnie zadał jej pytanie: 

„What should I do to retaliate?” (Co powinienem zrobić, żeby się zemścić?” – tłum.) 

[20, s.16]. Analiza dokonana przez biegłych na potrzeby postępowania zawierała 

konkluzję, że pytanie mężczyzny miało na celu poinformowanie kobiety o planowej 

zemście, w związku z czym może zostać uznane za wypełnienie znamion groźby 

karalnej. Podobne wnioski zostały sformułowane w sprawie, w której oskarżony 

o przestępstwo skontaktował się ze świadkami przez rozpoczęciem rozprawy sądowej 

i poinformował ich, że jeżeli powiedzą policji cokolwiek o zdarzeniu, to wtedy: 

„something [is] going to happen to them” („ coś się im stanie” – tłum.) [20, s. 17]. 

W sprawach o podżeganie do popełnienia czynu zabronionego odpowiedzialność 

podżegacza nie jest uzależniona od urzeczywistnienia przez sprawcę czynu, a od 

istnienia zamiaru podżegacza, aby dane przestępstwo zostało popełnione
3
. Intencja 

podżegacza nie w każdym przypadku wyrażona jest w jego wypowiedzi wprost – za 

pomocą prośby czy żądania, skierowanych do adresata. Opinia biegłego językoznawcy 

może przyczynić się do ustalenia czy dana wypowiedź była jedynie abstrakcyjnym 

rozważaniem na temat popełnienia przestępstwa, czy też pośrednio wyrażoną prośbą 

o jego popełnienie. Tiersma i Solan przywołują przykład sprawy, w której kwestią 

sporną było czy w trakcie rozmowy mężczyzna nakłaniał znajomego do zabójstwa 

swojej żony [17, s. 6]. Oskarżony o podżeganie w pierwszej kolejności żalił się na 

nieudane małżeństwo. Wypowiedź dotyczącą wad swojej żony podsumował stwier-

dzeniem, że byłoby lepiej, gdyby jego żona była martwa. Następnie opisał kilka 

możliwych scenariuszy zabójstwa żony, zaznaczając, że najlepszym sposobem byłby 

upozorowany napad z włamaniem, ale potrzebowałby innej osoby, aby „pociągnęła za 

spust”. Pomimo braku zaadresowanej wprost prośby, znajomy oskarżonego o podże-

ganie oświadczył w trakcie rozprawy, że odebrał wypowiedź jako nakłanianie do po-

mocy w zabójstwie żony. Mężczyzna został uznany za winnego. 

3.3.3. Identyfikacja autorstwa tekstu  

Teksty nieznanego autorstwa lub takie, w przypadku których zachodzą wątpliwości 

co do ich autorstwa, mogą być materiałem dowodowym w sprawach m.in. o groźbę 

karalną, stalking czy cyberstalking. Powszechne korzystanie przez sprawców z elektro-

nicznych środków komunikacji utrudnia ich identyfikację z uwagi na brak śladów 

w postaci pisma odręcznego. Ślad językowy jest nierzadko jedynym śladem jaki sprawca 

po sobie pozostawia. Do zadań biegłego językoznawcy należy ograniczenie grona 

potencjalnych autorów tekstu, ustalenie lub potwierdzenie autorstwa. Opinia biegłego 

może być konieczna także w przypadku ustalania czy miała miejsce manipulacja 

przekazem komunikacyjnym po dokonaniu przestępstwa – mowa tutaj o takim działa-

niu sprawcy, który w celu wprowadzenia w błąd przedstawicieli wymiaru sprawiedli-

wości oraz znajomych i bliskich ofiary, wysyła wiadomości tekstowe z jej telefonu lub 

komputera, podszywając się pod nią i wytwarzając u innych przeświadczenie, że ofiara 

wciąż żyje lub nie miała kontaktu ze sprawcą [1].  

                                                                   
3 W polskim systemie prawnym podżeganie zdefiniowane zostało w art. 18 § 2 Ustawy – Kodeks karny: 

„Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego”. 
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Przykładem sprawy karnej, w trakcie której manipulacja tego rodzaju miała miejsce, 

jest sprawa zabójstwa Debbie Starbuck [1, s. 3]. Mąż ofiary i jednocześnie sprawca 

zabójstwa, postanowił podszywać się pod nią i wysyłać z jej kont wiadomości teks-

towe do znajomych i rodziny, nie chcąc, aby ktoś dowiedział się, że ofiara nie żyje. 

Analiza wiadomości tekstowych, dokonana przez biegłych językoznawców, wykazała, 

które wiadomości były pisane stylem ofiary, a które stylem zabójcy, co pozwoliło na 

zatrzymanie podejrzanego. W wyniku procesu mężczyzna został skazany na dożywotni 

wyrok pozbawienia wolności.  

Coulthard wskazuje, że opinia biegłego może okazać się w przydatna w postępo-

waniach karnych, w których zachodzi podejrzenie co do fałszerstwa tekstu zeznań 

świadka czy wyjaśnień oskarżonego [24, s. 431-447]. W sprawie zabójstwa Carla 

Bridgewatera, jeden z oskarżonych – Patrick Molloy, złożył w trakcie wizyty na 

posterunku policji oświadczenie o przyznaniu się do winy. Podczas procesu stwierdził, 

że został do tego zmuszony przez funkcjonariuszy. Funkcjonariusze policji, w celu po-

twierdzenia wiarygodności oświadczenia Molloy’a, przedłożyli tekst przesłuchania, 

rzekomo mającego mieć miejsce kilka dni przed złożeniem oświadczenia przez oskar-

żonego, a zawierającego przyznanie się do winy. Analiza lingwistyczna tekstu przesłu-

chania wykazała, że został on spreparowany. Tekst przesłuchania i tekst oświadczenia 

o przyznaniu się do winy zawierały dokładnie te same frazy – stopień podobieństwa 

fraz w obu tekstach wynosił dziewięćdziesiąt siedem procent. Ponadto odpowiedzi 

w tekście przesłuchania zawierały konstrukcje gramatyczne niepasujące do zadawanych 

pytań, a przepisane z tekstu oświadczenia.  

4. Podsumowanie  

Lingwistyka kryminalistyczna to młoda dyscyplina nauki z pogranicza nauk praw-

nych, kryminalistyki i językoznawstwa, której celem jest wykorzystanie wiedzy języko-

znawczej do wykonywania prawa. Za moment narodzin dyscypliny uważa się publi-

kację artykułu Jana Svartvika pt. „The Evans Statements: A Case for Forensic Lingustics”, 

w którym poddano analizie lingwistycznej tekst wyjaśnień skazanego na karę śmierci 

Evansa. Spektrum badań dyscypliny jest szerokie i obejmuje język tekstów aktów 

prawnych, dyskurs sali sądowej, a przede wszystkim analizę materiału dowodowego 

na potrzeby postępowania sądowego. Opinia biegłego językoznawcy staje się kluczo-

wym środkiem dowodowym w szerokim zakresie spraw – zarówno cywilnych, jak 

i karnych. W przeciwieństwie do wiodących ośrodków badawczych w Wielkiej Brytanii 

i Stanach Zjednoczonych, w Polsce wiedza o potencjale dowodowym dyscypliny jest 

znikoma. Rozpowszechnianie wiedzy o możliwościach analiz językoznawczych 

dokonywanych na potrzeby postępowań sądowych może być przyczyną wykształcenia 

się praktyki częstszego powoływania biegłych językoznawców przez polski wymiar 

sprawiedliwości i tym samym zwiększenia efektywności postępowania dowodowego.  
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Lingwistyka kryminalistyczna – geneza i przedmiot badań 

Streszczenie  

W artykule przedstawiono specyfikę lingwistyki kryminalistycznej jako młodej – zwłaszcza w Polsce – 

dyscypliny naukowej o charakterze interdyscyplinarnym, łączącej dokonania nauk prawnych, kryminalistyki 
oraz językoznawstwa. Przeprowadzono kwerendę anglojęzycznej literatury przedmiotu wraz z podjęciem 

próby jej translacji i adaptacji w języku polskim, w wyniku której przybliżono genezę dyscypliny, 

określono przedmiot badań i wskazano wiodące ośrodki badawcze w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej 

Brytanii. Dokonano zarysu kwestii statusu prawnego opinii biegłego językoznawcy jako środka dowodo-
wego na gruncie ustawodawstwa i praktyki orzeczniczej krajów anglosaskich. Nacisk położono na kluczowe 

dla rozwoju dyscypliny postępowania sądowe i sporządzone w ramach postępowań opinie biegłych. 

W konkluzjach uwzględniono differentia specifica lingwistyki kryminalistycznej w Polsce i zawarto 

postulat rozpowszechniania wiedzy o potencjale dowodowym analiz językoznawczych dokonywanych na 
potrzeby postępowania sądowego.  

Słowa kluczowe: lingwistyka kryminalistyczna, biegły sądowy, groźba karalna, zniesławienie, składanie 

fałszywych zeznań 

Forensic Linguistics – the Genesis and the Subject of Research 

Abstract 

The aim of the article is to present a specificity of forensic linguistics, a relatively new – especially in 
Poland – interdisciplinary field of knowledge from the borderline of legal science, forensics and linguistics. 

The article explores the genesis, legal status, research areas and research centers of the discipline – as 

a result of meta-analysis and translation of English-language literature. Three main areas of forensic 

linguistics include voice identification, authorship attribution and interpretation of intended meaning. In 
conclusions it was pointed out that linguistic analyses should be used for a wider range of court cases in 

Polish common courts.  

Keywords: forensic linguistics, expert witness, punishable threat, defamation, false testimony 
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Badania w nurcie law and literature  

a nauczanie prawniczego języka obcego  

osób niebędących prawnikami 

1. Wprowadzenie 

Proces nauczania języka obcego specjalistycznego jest dużym wyzwaniem zarówno 

dla nauczycieli, jak i dla osób uczących się. Sprawne posługiwanie się takim językiem 

wymaga bowiem nie tylko znajomości gramatyki danego języka obcego i podstaw 

leksyki, ale także opanowania specjalistycznego słownictwa charakterystycznego dla 

danej dziedziny. Ponadto, by stosować je poprawnie, konieczne jest zrozumienie przy-

najmniej podstaw tego, do czego to słownictwo się odnosi. W przypadku dydaktyki 

prawniczego
2
 języka obcego zadanie jest o tyle trudne, że prawo jest dziedziną, która 

rozwinęła niemalże swój własny hermetyczny język, którego zrozumienie daleko 

wykracza poza prostą naukę słownictwa i który powszechnie uchodzi za niezrozumiały 

i trudny.  

Wraz z rozwojem międzynarodowych systemów prawnych, obrotu prawnego z za-

granicą, a także w obliczu postępującej integracji europejskiej, rośnie zapotrzebowanie 

na znajomość prawniczych języków obcych. Co więcej, osobami, które decydują się na 

rozwój swoich kompetencji w tym zakresie, coraz częściej nie są prawnicy, a osoby 

nieposiadające wykształcenia w tej dziedzinie, które jednak w swojej codziennej pracy 

napotykają konieczność posługiwania się językiem specjalistycznym związanym 

z prawem. Można wśród nich wymienić między innymi przedsiębiorców, ekonomistów, 

dziennikarzy, ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę na tłumaczy, dla których 

znajomość prawniczego języka musi znacznie wykraczać poza bierne rozumienie 

tekstu i od których w szczególności wymaga się precyzyjnej znajomości struktur języka 

specjalistycznego, bowiem jak słusznie zauważa T. Tomaszkiewicz, aby dobrze prze-

tłumaczyć tekst specjalistyczny należy mieć choć minimalne kompetencje w danej 

dziedzinie [3]. 

Niniejsze opracowanie poświęcone jest zagadnieniu nauczania prawniczego języka 

obcego osób niebędących prawnikami. Większość uwag o charakterze ogólnym zawarta 

w niniejszym artykule może odnosić się do dowolnego języka obcego, jednakże szcze-

gółowe rozważania przeprowadzone zostały na podstawie przykładu prawniczego 

języka francuskiego. Pozycja tego języka na arenie europejskiej zdaje się ciągle rosnąć, 

                                                                   
1 alicja.banczyk@uj.edu.pl, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie. 
2
 W języku polskim tradycyjnie odróżnia się język prawny (który jest językiem tekstów normatywnych) 

i prawniczy (którym posługują się prawnicy i osoby mówiące o prawie) – [1]. Rozróżnienie to jednakże 

nieobecne jest w większości języków europejskich, gdzie obu tym terminom odpowiada z reguły jeden termin 
zbiorczy np. angielski przymiotnik legal czy francuski juridique. Tradycyjny polskie podziały języka 

odnoszącego się do prawa są kontestowane [2]. Dla uproszczenia wywodu, w niniejszym opracowaniu będzie 

używany termin „prawniczy”, zaś wspomniane rozróżnienie będzie podkreślane wyłącznie tam, gdzie jest to 

konieczne. 
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zaś wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmusza do zadania pytań o przy-

szłość niezachwianej dotychczas pozycji języka angielskiego. Wiele uwag w niniejszym 

opracowaniu opiera się również na doświadczeniach jego autorki w dziedzinie nau-

czania prawniczego francuskiego zarówno prawników, jak i osób nieposiadających 

wykształcenia prawniczego. 

2. Trudności w nauczaniu języka prawniczego osób niebędących 

prawnikami 

Na samym początku rozważań należy zastanowić się, jakie trudności napotykają 

osoby uczące się prawniczego języka francuskiego, które nie są prawnikami bądź też 

studentami prawa (a więc osobami mającymi już pewne pojęcie na temat specyfiki 

tego języka specjalistycznego). Z pozoru francuski język prawniczy powinien być dość 

zrozumiały dla rodzimych użytkowników języka polskiego, gdyż system prawa fran-

cuskiego w ogólnych założeniach nie odbiega od systemu obowiązującego w Polsce. 

Oba są bowiem mocno zakorzenione w rzymsko-germańskiej tradycji prawnej i nawet 

jeśli polskie prawo silniej czerpie z niemieckich źródeł, to można w nim wciąż dostrzec 

ślady niegdysiejszego obowiązywania, na terenie Księstwa Warszawskiego, Kodeksu 

Napoleona [4]. O wiele łatwiej jest zatem odnaleźć w języku polskim odpowiedniki 

francuskich terminów prawniczych, niż czynić to samo w przypadku np. języka angiel-

skiego, opisującego prawo należące do systemu common law, a więc strukturalnie 

zupełnie odmienne. 

Jednakże, o ile bliskość obu systemów prawnych jest dużym ułatwieniem dla osób 

posiadających wykształcenie prawnicze; w przypadku tych, którzy jedynie uczą się 

prawniczego języka, nie mając jednocześnie wiedzy o prawie, ma ona niewielkie 

znaczenie. Nieznajomość polskiego systemu prawa sprawia, że zarówno terminy fran-

cuskie, jak i polskie nie wydają się wcale znajome i z niczym się zasadniczo nie 

kojarzą. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że wiele słów w języku prawniczym 

posiada zupełnie odmienne znaczenie niż ma w języku ogólnym, co może prowadzić 

do licznych nieporozumień
3
 i stanowi szczególne niebezpieczeństwo dla tłumaczy, 

którzy biegle władają językiem ogólnym. Przykładem takiego słowa w języku fran-

cuskim jest auteur, które może oznaczać zarówno autora, jak i w kontekście prawa 

karnego – sprawcę czynu. Z. Kalicka-Karpowicz zwraca też uwagę na problematycz-

ność terminu „posiadacz” w języku polskim, jako że termin ten w języku potocznym 

ma zupełnie inne znaczenie i często bywa utożsamiany z „właścicielem”, podczas gdy 

język prawniczy ściśle rozróżnia te dwa pojęcia [6]. 

Wielką trudnością jest również niewątpliwie fakt, że w prawie istnieje wiele 

z pozoru podobnych do siebie pojęć, które mają odmienne znaczenie i nieumiejętność 

wybrania odpowiedniego terminu prowadzi do braku zrozumiałości przekazu lub też, 

w skrajnych przypadkach, do jego całkowitej niepoprawności. Jako przykład przytoczyć 

można polskie terminy prawa procesowego takie jak decyzja, wyrok i postanowienie, 

które tylko pozornie są synonimami, gdyż nauka prawa przypisuje je do zupełnie 

innych desygnatów. Podobnie rzecz ma się z terminami prawa procesowego, gdzie 

różnica między odrzuceniem i oddaleniem pozwu jest ogromna, choć osobom nie-

                                                                   
3 Interesującym opracowaniem na ten temat jest artykuł P. Nowak-Korcz poświęcony w całości problemowi 

polisemii języków prawniczych francuskiego i polskiego [5]. 
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znającym ich może wydawać się, że istnieje ona jedynie na poziomie językowym. 

Należy zatem zgodzić się z Ch. Carvalho, że prowadząc zajęcia z prawniczego języka 

obcego, których uczestnicy nie są prawnikami, koniecznym jest przewidzenie w planie 

zajęć pewnej ilości czasu na wyjaśnienie podstawowych konceptów prawniczych 

i różnic między niektórymi pojęciami
 
[7]. 

Tłumaczenie zdań z języka obcego nie może zatem polegać jedynie na prostym 

podawaniu odpowiedników występujących w nich terminów w drugim języku. W tym 

kontekście C. Bocquet zwraca uwagę na trudności, z jakimi borykają się tłumacze 

niebędący prawnikami, gdy przy przekładzie tekstów korzystają ze słowników mających 

formę glosariuszy, które nie sytuują terminów w szerszym kontekście, a jedynie podają 

kilka wariantów odpowiedników dla tego samego słowa [8]. Uczącym się nie należy 

bowiem podawać prostych odpowiedników, a sytuować je w szerszym kontekście, 

ukazując, jak daleko posunięta jest w języku prawniczym „determinacja leksykalno-

pojęciowa” [9].  

Należy ponadto pamiętać, że uczenie się języka specjalistycznego to nie tylko 

nauka słownictwa, ale także poznanie „konwencjonalizowanych reguł syntagmatycz-

nych” [10]. Za Ch. Dechamps możemy nazwać te „utarte struktury językowe” 

kolokacjami [11]. To owe struktury, charakterystyczne dla języka specjalistycznego, 

decydują o tym, jakich połączeń słów możemy użyć w danym przypadku, a jakie są 

niedozwolone. W języku prawniczym pewne czasowniki łączą się z pewnymi rzeczow-

nikami, a z innymi ich połączenie jest niedopuszczalne i tak pozew można wnieść, 

skierować i cofnąć, ale nie można go zasądzić ani odwołać. Jeden rzeczownik może 

łączyć się z wieloma czasownikami i to właśnie wybór danego czasownika decyduje 

o znaczeniu całej wypowiedzi.  

Oprócz kolokacji osoba ucząca się języka prawniczego musi zapamiętać dużą liczbę 

struktur przyimkowych, które są charakterystyczne dla tego języka specjalistycznego
 

[12]. Wybór przyimka w wielu przypadkach również decyduje o sensie wypowiedzi, 

zaś niewłaściwy przyimek może doprowadzić do błędnego przekazu. Jest zasadnicza 

różnica czy pozew wnosimy do czy przeciwko.  

Znajomość tego typu struktur jest dla przyszłych tłumaczy nie mniej ważna niż dla 

prawników, którzy będą wykorzystywali je w swojej pracy zawodowej. Tłumacz musi 

bowiem nie tylko oddać sens przekładanego przez siebie tekstu, ale również zastoso-

wać w praktyce dyskurs prawniczy wraz ze wszystkimi jego cechami [13], a więc 

struktury zupełnie odmienne od języka, z którego korzysta na co dzień. Wydaje się też, 

że nawet najlepsze opanowanie języka obcego przez tłumacza nie gwarantuje umiejęt-

ności przekładania tekstów prawniczych tak, by oddane zostały wszystkie struktury 

charakterystyczne dla języka prawniczego. Aby używać tychże struktur, trzeba je po 

prostu znać. 

3. Materiały dydaktyczne możliwe do wykorzystania w nauczaniu języka 

prawniczego osób niebędących prawnikami 

Skąd zatem osoby niebędące prawnikami, a pragnące poznać prawniczy język 

francuski i dobrze się nim posługiwać powinny czerpać swoją wiedzę? Bez wątpienia 

większość takich osób korzysta w trakcie nauki z podręczników przeznaczonych do 

nauki francuskiego języka prawniczego. Należy jednak dostrzec, że wciąż nie ma wiel-

kiego wyboru tego typu książek. Dla Polskiego studenta szeroko dostępne są zaledwie 
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trzy tego typu publikacje, przy założeniu, że nie jest on w stanie korzystać z materia-

łów w językach innych niż polski i francuski
4
. Wadą podręczników jest przede wszy-

stkim fakt, że nie tłumaczą one pojęć osobom niemającym wiedzy prawniczej, a jedynie 

uczą słów i konstrukcji gramatycznych. Konieczna może być zatem weryfikacja 

poszczególnych pojęć w słownikach i duża część zajęć może upłynąć na wyjaśnianiu 

odcieni znaczeniowych pomiędzy poszczególnymi słowami. Dostępne są również liczne 

materiały on-line, których wiarygodność może być jednak kwestionowana ze względu 

na brak jakiegokolwiek systemu oceniania ich oraz ogólną łatwość umieszczania 

wszelkich materiałów w sieci, niezależnie od ich wartości merytorycznej. 

Kolejno nasuwają się na myśl oczywiście teksty prawne i prawnicze, będące 

najbardziej oczywistym źródłem wiedzy o prawie. Wśród tego typu tekstów trady-

cyjnie wyróżniamy teksty normatywne, orzecznictwo i teksty doktrynalne [8, s. 10]. 

Pierwsze dwie grupy, o ile są doskonałym źródłem wiedzy o samym prawie i jego 

stosowaniu w praktyce, nie spełniają potrzeb osób niebędących prawnikami. Wydaje 

się także, że należy przyznać rację L. Gourlain i N. Hakim, którzy zauważają, że 

literatura prawnicza, zarówno dydaktyczna, jak i naukowa czy praktyczna (rozumiana 

jako zbiory orzeczeń, czy czasopisma naukowe) jest pisana i czytana niemal wyłącznie 

przez prawników [14]. Trudno jest oczekiwać, że osoby pragnące pogłębić znajomość 

prawniczego języka obcego w pierwszej kolejności zapoznają się z tego typu publi-

kacjami. Tym bardziej że, jak podkreślają wyżej wymienieni badacze, osoby niebędące 

prawnikami są przekonane, że takie publikacje nie są skierowane do nich [14], a więc 

intuicyjnie będą ich unikać. Wydaje się, że należy zatem przyznać rację M. Chłopickiej-

Wielgos i D. Pukas-Palimące, które uważają, że odpowiedź na pytania, kim są uczący 

się języka i jakie mają konkretnie potrzeby, powinna być punktem wyjścia do opraco-

wania odpowiedniego programu i materiałów do nauczania 
[10,

 
s. 69]. 

Dla osób niebędących prawnikami dedykowane są publikacje nazywane „popular-

nymi”, które w większości krajów ukazują się pod postacią kieszonkowych streszczeń, 

repetytoriów, zbiorów najczęściej zadawanych pytań na dany temat i odpowiedzi na 

nie. Publikacje te są odpowiedzią rynku na zapotrzebowanie na podstawową wiedzę 

prawniczą [14, s. 3]. Niektórzy badacze uważają, że tego typu opracowania są dosko-

nałym sposobem nauki terminów dla osób niebędących prawnikami [14, s. 3]. Wydaje 

się jednak, że zarówno szczątkowość zawartych w tych dziełach informacji, jak również 

ich pobieżny charakter, mogą zniechęcić osoby uczące się języka specjalistycznego. 

Osoby te nie szukają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a próbują zrozumieć 

struktury i słownictwo. W dodatku słownictwo tego typu opracowań nie jest w żaden 

sposób usytułowane w szerszym kontekście, co nie pozwala na dostrzeżenie niuansów 

znaczeniowych. 

Należy zatem poddać rozważaniom, czy istnieje być może inny sposób, by nauczyć 

osoby niebędące prawnikami umiejętności swobodnego poruszania się po języku praw-

niczym. Interesującym polem dla tego typu rozważań wydają się być prace napisane 

                                                                   
4 Obecnie powszechnie dostępne są trzy podręczniki, z których mogą korzystać uczący się w Polsce: Gallerne 
J.-M., Français langue juridique, Nowela, Poznań 2014, Damette E., Dargirolle F., Méthode de français 

juridique, Dalloz, Paris 2017 oraz stary podręcznik Soignet M., Le français juridique, Hachette, Paris 2003 

(niestety ta ostatnia publikacja w wielu miejscach opiera się na nieaktualnym stanie prawnym i może 

wprowadzać uczących się w bład). 
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w nurcie law and literature, które jednakże niezwykle rzadko (jak nie nigdy) nie są 

wykorzystywane w trakcie zajęć z prawniczego języka francuskiego. Zasadne wydaje 

się zatem zadanie pytania o możliwą użyteczność tego typu publikacji w procesie 

dydaktyki prawniczego języka skierowanej do osób niebędących prawnikami. 

4. Charakterystyka badań w nurcie law and literature i możliwość ich 

wykorzystania w dydaktyce języka prawniczego 

Na samym wstępie należy przybliżyć na czym badania te polegają, gdyż w Polce 

wciąż są one mało znane. Nurt badań law and literature (czyli „prawo i literatura) 

narodził się w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XX wieku. Jego prekurso-

rem był John Wigmore, który stworzył listę „prawniczych powieści” (ang. legal 

novels), będących dziełami literackimi zawierającymi wątek prawniczy [16]. Badacz 

ten postulował, by z dziełami tymi zapoznawali się studenci prawa, co zmusiłoby ich 

do refleksji nad funkcjonowaniem prawa w społeczeństwie i jego pojmowaniem przez 

zwykłych ludzi [17]. Badania w nurcie law and literature w ujęciu zaprezentowanym 

przez Wigmore’a miałyby być zatem skierowane wyłącznie do prawników i stanowić 

część programu ich edukacji.  

Wraz z rozwojem zainteresowania badaniami law and literature, w tym nurcie 

szybko wydzieliły się dwa kierunki badań. Jeden z nich zakładał zastosowanie metod 

analizy prawnej do tekstów literackich, a także próbę opisu, w jaki sposób literatura 

przedstawia prawo. Drugi kierunek, zaprezentowany po raz pierwszy przez Benjamina 

Cardozo [18], zachęcał zaś do przeprowadzania analizy tekstów prawnych przy pomocy 

narzędzi lingwistycznych. Nie da się zaprzeczyć wartości, jaką niosą badania w tym 

drugim kierunku, zwanym dziś często lingwistyką prawniczą (lub też jurilingiwstyką 

czy nawet legilingiwstyką5
) dla osób uczących się języka prawniczego. Badania nad 

językiem tekstów prawnych prowadzone są dziś zarówno przez prawników, jak i przez 

filologów i pozwalają na zrozumienie wielu cech charakterystycznych dla tegoż języka 

specjalistycznego. 

Warto jednak zastanowić się, czy być może również pierwszy z tych kierunków 

badań nie stanowi przypadkiem interesującej perspektywy dla dydaktyki języka praw-

niczego osób niebędących prawnikami. Pozornie wydaje się, że nie ma on do zapropo-

nowania żadnej wartości dydaktycznej dla tej właśnie grupy odbiorców. Większość 

badaczy w tym kierunku wciąż stanowią prawnicy, dla których literatura pozostaje 

jedynie punktem wyjścia dla szerszej perspektywy socjologicznej lub politologicznej, 

mającej na celu ukazanie, w jaki sposób autorzy postrzegali zagadnienia prawne swoich 

czasów.  

Można także zadać pytanie, czy dla poznania prawniczego języka obcego nie 

wystarczyłoby sięgnięcie po literaturę piękną, a ściślej po jedną z owych legal books, 

o których pisał Wigmore. Odpowiedź na to pytanie zależy jednak w dużej mierze od 

tego, kto jest autorem danego dzieła i jaka jest jego świadomość prawa. Większość 

pisarzy nie jest prawnikami i może się zdarzyć, że stosują oni niewłaściwe terminy czy 

konstrukcje językowe i takie złe formy utrwalą się u osób uczących się języka. Oczy-

wiście zdarzają się wyjątki. Na gruncie literatury polskiej można przytoczyć choćby 

                                                                   
5 Czasopismo naukowe wydawane przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu nosi właśnie nazwę Comparative legilinguistics. 
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przykład Remigiusza Mroza, który z wykształcenia jest prawnikiem i który uczynił 

wątki prawne osią fabuły większość ze swoich książek. Wiele z książek tego autora 

mogłoby zatem być polecane dla osób pragnących się nauczyć prawniczego języka 

polskiego. Na przykładzie francuskim można mówić w tym kontekście o dziełach Guy 

de Maupassanta i Honoré de Balzaca, gdyż obaj ci autorzy studiowali prawo, co widać 

w dokładnym odwzorowaniu detali prawnych w ich twórczości. W przypadku autorów 

niebędących prawnikami istnieje jednak niebezpieczeństwo przekłamań lub też 

niewłaściwego użycia pojęć. 

Jednakże możliwe błędy w tekstach literackich nie są jedynym powodem, by 

sięgnąć po opracowania przygotowane w nurcie law and literature. Należy wszakże 

pamiętać, że wątki prawnicze są niekiedy jednie poboczne dla całości fabuły i czasem 

znalezienie książki poświęconej w większości prawu, której język w dodatku dopaso-

wany byłby do poziomu uczącego się jest niezwykle skomplikowane. Trudno zatem 

wymagać od uczniów, by przedzierali się przez tysiące stron literatury pięknej po to, 

by znaleźć zaledwie kilka wyrażeń i terminów. Opracowania wątków prawniczych 

skupiają się zaś wyłącznie na nich, zwracają dokładną uwagę na użyte słowa i powta-

rzają je wielokrotnie, co ułatwia zapamiętywanie.  

Ponadto, jak zostało już zauważone, opracowania w nurcie law and literature przy-

gotowane są zwykle przez prawników, którzy sprawnie posługują się językiem swojej 

specjalizacji. Dbają oni o dobre użycie słów, zastosowanie poprawnych kolokacji, itd. 

To wszystko sprawia, że uczestnicy zajęć z prawniczego języka obcego oswajają się 

z przytoczonymi wyżej problematycznymi zagadnieniami. Co więcej, każdy, nawet 

najmniejszy, wątek prawniczy może zostać rozwinięty przez badacza, który usytuuje 

go w swoim opracowaniu w szerszym kontekście prawnym, ukaże jakie konsekwencje 

niesie decyzja podjęta przez bohatera, też takie, które mogły być jedynie dorozumiane 

i osoby nieznające prawa mogłyby nie zdawać sobie z nich sprawy. 

Nurt law and literature jest obecnie we Francji niezwykle prężnie rozwijającą się 

dziedziną badań. Przygotowywane są w nim zarówno publikacje o charakterze prze-

krojowym [19], jak i takie, które zostały poświęcone twórczości jednego tylko pisarza 

[20] czy też takie, które ukazują w sposób przekrojowy pewne zagadnienie prawne 

[21]. Aby dokonać wyboru materiału dydaktycznego spośród tych publikacji należy 

zastanowić się, która z nich odnosi się do zagadnienia interesującego uczących się 

i może zawierać przydatne słownictwo i konstrukcje gramatyczne. Może się bowiem 

zdarzyć, że uczniowie nie będą chcieli pracować w oparciu o dzieła Balzaca, zaś te 

odnoszące się do literatury średniowiecznej są bez wątpienia mniej użyteczne dla 

procesu dydaktycznego, jako że stan prawny w nich opisany nie odpowiada w żaden 

sposób aktualnemu. 

Jako doskonały przykład opracowania, które może z powodzeniem zostać użyte 

podczas zajęć z prawniczego języka francuskiego skierowanych do osób niebędących 

prawnikami można przywołać pracę zbiorową zatytułowaną „Le droit dans la saga 

Harry Potter” [22]. Publikacja ta została poświęcona w całości zagadnieniom prawnym, 

jakie pojawiają się w przeznaczonej dla młodzieży serii o Harrym Potterze.  

Należy zauważyć, że książki z tej serii nie traktują o prawie, a nawet jeśli pojawiają 

się w nich wątki związane z wymiarem sprawiedliwości, to odnoszą się one do nie-

istniejącego w rzeczywistości świata czarodziejów, a więc nie ma w nich mowy 
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o jakimkolwiek prawdziwym systemie prawnym. Autorom opracowania nie przeszkadza 

to jednak w przedstawieniu tych nielicznych, jakby się mogło wydawać, odniesień do 

prawa w bardzo naukowy sposób. Bez wątpienia fakt, że świat przedstawiony jest 

w całości wyimaginowany ułatwia zrozumienie opracowania przez osoby nieposiadające 

wykształcenia w dziedzinie prawa.  

Książki z serii o Harrym Potterze ukazywały się w Polsce pomiędzy 2000 a 2008 

rokiem i cieszyły niezwykłą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Można zatem 

założyć, że dzisiejsi studenci lub też młodsi uczestnicy kursów języka prawniczego 

zetknęli się z nimi na jakimś etapie swojego życia i orientują się w fabule i porusza-

nych w utworach wątkach. Mają oni zatem do czynienia z imaginarium, które dobrze 

znają i rozumieją oraz są w stanie usytuować rozważania w kontekście konkretnych 

wyborów podejmowanych przez dobrze sobie znanych bohaterów.  

Co więcej, w omawianym opracowaniu, nie może być mowy o skomplikowanych 

odniesieniach do orzecznictwa sądów czy doktryny prawniczej, jako że z oczywistych 

względów żaden badacz nie dysponuje orzeczeniami dotyczącymi stanu prawnego 

obowiązującego w świecie przedstawionym w książkach z serii. Rozważania naukowe 

w tym opracowaniu sytuują wprawdzie akcję w kontekście aktualnie obowiązującego 

w Wielkiej Brytanii i Francji prawa, ale czynią to w sposób przystępny dla laika. 

Ukazanie trudnych prawniczych zagadnień na prostych i zabawnych przykładach 

pozwala lepiej je zrozumieć, tym, którzy nigdy nie zetknęli się z typowo prawniczymi 

rozważaniami. Bez wątpienia łatwiej jest pojąć problematykę przekroczenia granic 

obrony koniecznej, gdy omawiana jest ona nie na skomplikowanych przykładach, a na 

przykładzie obrony przed skutkami jednego z zaklęć niewybaczalnych [23]. Zawiłe 

struktury administracji publicznej wydają się zaś przystępniejsze dla laika, gdy ukazane 

są w kontekście organizacji Ministerstwa Magii [24]. W dodatku należy podkreślić, że 

jakkolwiek zabawny i lekki nie byłby przedmiot tego opracowania, to wszystkie teksty 

w tomie napisane zostały przez prawników, z zastosowaniem struktur leksykalno-

gramatycznych charakterystycznych dla prawniczego języka francuskiego. Osoby 

czytające to opracowanie zapoznają się zatem ze słownictwem specjalistycznym, poznają 

kolokacje, które co do zasady sprawiają, jak zostało to już zauważone, wiele trudności, 

a także oswajają się z dyskursem prawniczym.  

Osoby uczące się poznają również charakterystyczne dla tego dyskursu formy. 

Autorzy opracowania korzystają bowiem z form takich jak dysertacja prawnicza czy 

rozwiązują kazusy. Tego typu formy wypowiedzi, tak charakterystyczne dla dziedziny 

prawa, oderwane od dobrze znanego odbiorcom kontekstu, mogłyby okazać się zupełnie 

niezrozumiałe. Dużo prościej jest jednak prześledzić przesłanki skutecznego zawarcia 

umowy na przykładzie umowy zawartej podczas mistrzostw świata w Quidditchu 

pomiędzy Ludo Bagmanem i braćmi Weasley [25] niż robić to w opracowaniu o skom-

plikowany i zupełnie abstrakcyjny stan faktyczny. Na podstawie omawianej publikacji 

można również przygotować cały wachlarz zadań wzbogacających zajęcia z prawni-

czego francuskiego.  

Przede wszystkim wiele spośród zawartych w publikacji opracowań może stać się 

podstawą zajęć poświęconych słownictwu prawniczemu. Przykładowo artykuł N. 

Rousseau [24] może zostać wykorzystany zarówno na zajęciach z prawa administra-

cyjnego, jak i na tych poświęconych prawu konstytucyjnemu. Podczas pracy z tym 
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artykułem można poprosić uczniów o wypisanie z wybranych jego fragmentów wszyst-

kich słów odnoszących się do wyboru Ministra Magii, a następnie o opisanie własnymi 

słowami całej procedury. Wydaje się, że praca na takim przykładzie sprawi, że ucznio-

wie mniej będą przejmowali się poprawnością kontekstu prawnego, co mogłoby nastąpić 

gdyby poprosić ich o opisanie procedury nominacji ministrów francuskich, zaś bardziej 

skupią na właściwym użyciu słów takich jak: wybory (élection), głosowanie (suffrage), 

nominacja (nomination), mianowanie (désignation) czy kolegium elektorów (collège 

électoral). Mogą też poznać całe kolokacje takie jak: głosowanie nad votum nieufności 

(voter une motion de censure) czy zasady dotyczące zakończenia sprawowania urzędu 

(règles fixant la fin des fonctions). Gdy zaś uczniowie nauczą się poprawnego 

stosowania tego typu wyrażeń w dobrze znanym sobie kontekście, łatwiej przyjdzie im 

opis prawdziwych stanów faktycznych i prawnych. 

Wspomniany wcześniej artykuł L. Moirignota [25] może zostać zaś użyty do 

opracowania szczególnie trudnego dla uczących się w Polsce zagadnienia sylogizmu 

prawniczego. Tego sposobu porządkowania wypowiedzi nie naucza się w polskich 

szkołach i większość uczących się styka się z nim po raz pierwszy właśnie na zajęciach 

z prawniczego języka francuskiego. Teoretyczne wytłumaczenie skomplikowanego 

zagadnienia sylogizmu często skutkuje niezrozumieniem, zaś ukazanie go na przykładzie 

konkretnych wyroków sądów francuskich zmusza do tłumaczenia dużej ilości niezna-

nego i trudnego słownictwa. Poszczególne części artykułu L. Moirignota odpowiadają 

zaś kolejnym etapom sylogizmu, zaś stan faktyczny w nich opisany jest prosty 

i zrozumiały. Na zajęciach z prawniczego języka francuskiego można zatem poprosić 

uczniów o rozpisanie kolejnych części sylogizmu zawartych w przedmiotowym artykule 

i wskazanie, jakie charakterystyczne konstrukcje gramatyczne są użyte w każdym 

z jego etapów. Przykłady zadań tego typu można mnożyć. 

Należy ponadto podkreślić, że autorzy opracowania dotyczącego prawa w sadze 

o Harrym Potterze zdają sobie dobrze sprawę, że ich badania mają charakter populary-

zatorski, czemu dają wyraz we wstępie, zauważając, że jednym z ich celów jest wyjście 

z modelu tradycyjnego i omówienie prawa pod innym kątem [26]. Wielu innych badaczy 

w nurcie law and literaturę także doskonale zdaje sobie sprawę, że adresatami ich 

publikacji są nie tylko prawnicy. Jean-Paul Masson na końcu swojej książki o wiele 

mówiącym tytule „Droit dans la littérature française” (pl. „Prawo w literaturze fran-

cuskiej” – tł. wł.) zamieścił nawet liczne wyjaśnienia terminów prawniczych, zazna-

czając we wstępie do publikacji, że skierowane są one właśnie do osób nieposia-

dających wykształcenia prawniczego [27]. Tego typu wskazówki sprawiają, że osoby 

niebędące prawnikami nie są zmuszone do wyszukiwania znaczenia terminów, a lektura 

opracowania staje się szybsza i płynniejsza. W dodatku wyjaśnienia w tekście opraco-

wania pomagają usytuować dany termin w konkretnym kontekście i tym samym lepiej 

zrozumieć rozmaite odcienie znaczeniowe.  

5. Podsumowanie 

Podsumowując, wydaje się, że rezultaty badań w nurcie law and literature mogą 

stanowić doskonały punkt wyjścia dla nauki prawniczego języka francuskiego osób 

niebędących prawnikami i stanowią one ciekawy punkt wyjścia do przygotowania 

zadań pomocnych w nauce. Pozwalają one na przedstawienie skomplikowanych nie-

jednokrotnie zagadnień w przystępnym kontekście, zaś lektura tego typu opracowań 
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rozwija kompetencje leksykalne z dziedziny prawniczego języka obcego i pomaga 

w utrwaleniu utartych konstrukcji syntaktycznych. W końcu, należy zgodzić się  

z K. Dolinem, że dobrze usytuowane w kontekście badania nad fikcyjnymi przedsta-

wieniami prawa pomagają zrozumieć kulturę [28]. Osoby uczące się języka obcego 

dzięki takim opracowaniom mogą zatem poznać kulturę prawną kraju, którego języka 

się uczą, a w konsekwencji lepiej zrozumieć żyjące w nim społeczeństwo. 
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Badania w nurcie law and literature a nauczanie prawniczego języka obcego osób 

niebędących prawnikami 

Streszczenie 

Nurt badań law and literature narodził się w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XX wieku. Jest 
to interdyscyplinarna dziedzina nauki łącząca badania nad prawem i analizę literaturoznawczą. Badania 

w tym nurcie zakładają z jednej strony analizę literackich przedstawień zagadnień prawnych (law in litera-

ture), a z drugiej – obserwację tekstów prawnych i prawniczych w ich literackim wymiarze (law as literature).  

W Polsce prąd ten wciąż pozostaje mało rozpowszechniony. Wydaje się jednak, że może być on nie tylko 
niezwykle interesującym polem badań dla specjalistów z dziedziny prawa czy literaturoznawstwa, ale 

również stanowić wartościowy punkt wyjścia dla nauczania prawniczego języka obcego osób niebędących 

prawnikami. Skutecznie wyjaśnienie specyfiki języka prawnego i prawniczego temu kręgowi osób ma 

wielkie znaczenie wobec faktu, że są to często filolodzy, którzy, pomimo braku wykształcenia praw-
niczego, będą w przyszłości zajmować się tłumaczeniami tekstów specjalistycznych z dziedziny prawa. 

Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania badań w nurcie law and literature w nauczaniu języka 

prawniczego osób niebędących prawnikami. Najpierw zaprezentowane zostały w nim trudności, jakie te 

osoby napotykają w trakcie nauki języka, następnie krótko przedstawiono dostępne materiały dydaktyczne. 
W dalszej części przedstawione zostały ogólne założenia badań w nurcie law and literature, a następnie 

ukazane jest, w jaki sposób metody wypracowane w tym nurcie badawczym mogą posłużyć do objaśniania 

zagadnień prawnych osobom, które nie znają podstawowych założeń tej dziedziny. Analiza przepro-

wadzona jest na podstawie przykładów pochodzących z języka francuskiego, którego tłumacze są obecnie 
jednymi z najbardziej poszukiwanych ze względu na rozwój prawa unijnego i osłabienie znaczenia języka 

angielskiego. 

Słowa kluczowe: law and literature, nauczanie języka prawniczego, język prawniczy 
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Law and literature research and teaching non-lawyers foreign legal language 

Abstract 

The research trend of law and literature emerged in the United States in the first half of the 20th century. It 

is an interdisciplinary branch of science connecting legal research and literature studies. Such research 
considers, from one side, the literary analysis of presentation of legal issues (law in literature) and from the 

other side, observation of normative and legal texts in their literary perspective (law as literature). 

This trend is not common in Poland. At the same time it seems an undeniably interesting research field for 

legal academics as well as the literature specialists, but also may be a valuable starting point for teaching 
non-lawyers foreign legal language. Efficient explanation of the specifics of the legal language to non-

lawyers is undeniably significant, given that they are often language specialists who, despite their lack of 

legal education, will in the future deal with translations of texts from the branch of law.  

The article presents the possibility to utilise law and literature research in teaching non-lawyers foreign 
legal language. Firstly, it depicts the difficulties, which such non-lawyers face in course of studying foreign 

legal language; next it discusses shortly the available didactic materials. In the following part, the paper 

presents the general assumptions of law and literature, and subsequently shows how the methods worked 

out within this research trend may serve the explanation of legal issues to people not-knowing the basic 

assumptions of law. The analysis is undertaken based on examples of French language, whose translators 

are currently utmost searched for because of the development of European law and weakening of the 

meaning of English language. 

Keywords: law and literature, teaching legal foreign language, legal language 
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1
 

„Klasyczna” muzyka współczesna.  

Dzieło otwarte z perspektywy prawa autorskiego 

1. Wstęp
2
 

W XX wieku pojmowanie tego, czym jest utwór muzyczny, uległo gwałtownym 

przeobrażeniom. Dzięki rozwojowi technologii, a także dzięki eksperymentatorskiemu 

podejściu ówczesnych kompozytorów, pojawiło się wiele nowych muzycznych nurtów, 

które podważały zasady tworzenia dzieła muzycznego, zrywały związek z dotych-

czasowymi zasadami harmonii czy też sposobami kształtowania formy muzycznej. 

Wśród popularnych nurtów w tzw. muzyce „klasycznej” można wymienić aleatoryzm 

(który do pewnego stopnia dopuszcza istnienie przypadkowości przy wykonywaniu 

utworu muzycznego), muzykę stochastyczną (będącą sposobem komponowania dzieła 

muzycznego w oparciu m.in. o rachunek prawdopodobieństwa czy teorię gier), czy też 

muzykę konkretną (w której, oprócz wykorzystania tradycyjnych instrumentów, używa 

się dźwięki naturalne, takie jak hałasy, szmery, odgłosy, które następnie przetwarza się 

przy pomocy odpowiednich urządzeń elektroakustycznych). Jednym z interesujących 

zjawisk powstałych w XX wieku jest także tzw. „dzieło otwarte” (bądź „kompozycja 

otwarta”). Jest to taki rodzaj utworu muzycznego, w którym kompozytor decyduje się 

celowo na pozostawienie dyrygentowi bądź wykonawcy pewnego zakresu dowolności 

podczas wykonywania utworu (pozwalając na zaistnienie twórczej inwencji dyrygenta 

bądź wykonawcy). W pewnym sensie kompozytor przestaje być więc jedynym autorem 

danego utworu muzycznego, ponieważ przenosi element kreacji artystycznej na wyko-

nawcę bądź dyrygenta. Niniejszy artykuł będzie stanowić próbę analizy tzw. „dzieła 

otwartego” z perspektywy obecnie obowiązującej Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (dalej: pr.aut.) [1]. W pierwszej kolejności przybliżona zostanie proble-

matyka dzieła otwartego, a także zostaną przedstawione przykłady tego typu utworów 

na gruncie muzycznym. Następnie dzieło otwarte zostanie przedstawione z perspektywy 

prawa autorskiego – zostaną wskazane potencjalne problemy interpretacyjne na gruncie 

prawnym. W dalszej kolejności dzieło otwarte zostanie skonfrontowane z przesłankami 

utworu z art. 1 ust. 1 pr.aut. i zostanie podjęta próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, 

czy dzieło otwarte może potencjalnie zostać zaklasyfikowane jako utwór w rozumieniu 

pr. aut., a tym samym – korzystać z ochrony, jakie przyznaje ta ustawa.  

2. Dzieło otwarte – definicja, przykłady w muzyce 

Dzieło otwarte jako sztukę niezdeterminowaną, domagają się od wykonawców, 

czytelników, widzów czy słuchaczy dokończenia lub realizacji zdefiniował w połowie 

lat 50. Umberto Eco. Wg pisarza otwarte formy były wyrazem przemian w ówczesnym 

postrzeganiu świata. Tak jak Newtonowska fizyka była domknięta i w pełni zrozu-

                                                                   
1 Mgr Aleksandra Górska-Jankowska, absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
2 Fragmenty niniejszego rozdziału pochodzą z niepublikowanej pracy magisterskiej autorki pod tytułem 

„Współczesne zjawiska muzyczne na tle przepisów prawa autorskiego”. 
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miała, tak współczesna fizyka nie jest w stanie się w pełni zunifikować i zrozumieć. 

Dzieło „otwarte” odtwarza w ten sposób współczesną przerażającą kosmologię wszech-

świat a pozbawionego twórcy, „bez początku, istoty oraz końca” [2]. Taka swoboda 

interpretacyjna została przeciwstawiona klasycznemu dziełu w muzyce w odejściu od 

tradycyjnej partytury, która bezwzględnie determinowała wysokość dźwięku, rytm, 

metrum, instrumentację oraz kształt formalny całego utworu. „Otwartość” formy mu-

zycznej polega m.in. na pozostawieniu dużej swobody wykonawcy, który do tej pory 

z roli jedynie wiernego odtwórcy został wręcz zachęcony do oddziaływania na formę 

dzieła określając w akcie twórczej improwizacji wartość nut czy też następstwo dźwię-

ków. Dobrze rozpoznawalnym przykładem dzieła otwartego jest m.in. „Klavierstuck 

XI” Karlheinza Stockhausena. W utworze tym wykonawca wybiera zgodnie ze swoją 

muzyczną intuicją kolejne odcinki spośród wielu umieszczonych na stronie. Swoboda 

wykonawcy polega tutaj na kombinatorycznej strukturze utworu, która pozwala na 

samodzielne „montowanie” następstwa muzycznych fraz. Innym przykładem dzieła 

otwartego może być „Sekwencja na flet solo” Luciana Beria. Tutaj kompozytor dostar-

cza co prawda materiału muzycznego w postaci określonego układu dźwięków i dy-

namiki, natomiast wykonawca nie otrzymuje informacji o wartości nut i o tym, z jaką 

częstotliwością będą wykonywane. Radykalnym może się wydawać także partytura 

Earle’a Browna „December 1952”, która składa się ze strony porozrzucanych linii 

o różnej wielkości i grubości. W partyturze znajdują się jedynie luźne uwagi, które 

zawierają polecenia dotyczące wykonywania tego utworu, np. dla jednego lub większej 

ilości instrumentów i/lub generatorów dźwięków. […] Kompozycja może być wykonana 

w dowolnym kierunku, [może być rozpoczęta] z dowolnego punktu w zdefiniowanej 

przestrzeni, [trwać] dowolnie długo [...] [3]. Wszystkich omówione kompozycje 

stanowią niezwykle duże odejście w przekazie w stosunku do tradycji klasycznej. Tak 

jak koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina czy VI symfonię F-dur op. 

68 „Pastoralną” Ludwika van Beethovena można było określić jako zespół dźwięków 

zorganizowanych przez kompozytora w sposób zamknięty i zdefiniowany oraz przeka-

zywanych za pomocą znaków umownych (nut), które miały pokierować wykonaw-

cami, tak kompozycje otwarte nie mają ustalonego jednoznacznego kształtu, są zależne 

od wyobraźni i inicjatywy artysty wykonawcy. Kompozytor pozostawia wykonawcy 

utwór do dokończenia, nie wiedząc dokładnie, w jaki sposób to dzieło zostanie dokoń-

czone. W związku z tym każde wykonanie będzie się różniło od poprzedniego (i to 

często w sposób istotny), często do tego stopnia, że trudno będzie odnaleźć punkty 

wspólne pomiędzy poszczególnymi wykonaniami. Chociaż w obrębie muzyki klasy-

cznej dzieła „otwarte” cieszyły się dosyć krótką popularnością (znikając w latach 70. 

XX wieku), to strategie takiego sposobu kompozycji zostały przejęte zarówno przez 

twórców, jak i wykonawców z innych gatunków muzycznych, między innymi poja-

wiając się w jazzie, muzyce improwizowanej czy elektronicznej. Twórcy tacy jak 

Anthony Braxton, John Zorn czy Lawrence „Butch” Morris rozwinęli cały zakres 

strategii kompozytorskich do prowadzenia improwizacji, takie jak m.in. karty z instruk-

cjami, partytury graficzne, sygnały za pomocą rąk i wiele innych wskazówek które 

w pewien sposób ograniczały wykonawców, ale jednak nie determinowały rezultatów 

wykonania. 
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Analizując dzieło „otwarte” należy przyznać, że utwory tego typu stanowią z pew-

nością twórcze wyzwanie dla tradycyjnej koncepcji kompozytora, dzieła, a także roli 

wykonawcy i publiczności. Z perspektywy obecnej regulacji prawnej sytuacja jest więcej 

niż zawiła. Dzieło muzyczne jest z jednej strony przedmiotem stworzonym przez kom-

pozytora, aby każdy odbiorca (wykonawca) mógł, poprzez reakcję własnej wrażliwości 

i inteligencji, odtworzyć sobie oryginalny kształt, stworzony w wyobraźni twórcy. 

Kompozytor tworzy więc dzieło „zamknięte” w tym sensie, że dzieło realizuje okre-

ślone zamierzenie kompozytora, jest wynikiem jego twórczej inwencji. Pomimo inge-

rencji i dużej swobody to kompozytor jest całkowicie „panem” utworu, nadaje mu pewne 

ramy, choć ramy te są bardzo niedookreślone, a wykonawca jedynie realizuje zamie-

rzenia wskazane (w sposób mniej lub bardziej szczegółowy) w utworze. Z drugiej jednak 

strony odbiorca (wykonawca) reagując na zespół bodźców i starając się zrozumieć ich 

wzajemne powiązania, czyni to z określonej pozycji, ma określoną kulturę, upodobania, 

uprzedzenia, w związku z tym odtworzenie pierwotnego kształtu dzieła dokonuje 

z określonej, indywidualnej perspektywy. W tym sensie każda interpretacja dzieła 

otwartego będzie zarazem wykonaniem jak i tworzeniem, gdyż w trakcie każdej z nich 

dzieło odżywa „na nowo” w oryginalnej perspektywie. 

3. Utwór w prawie autorskim 

Jak więc zaklasyfikować dzieło „otwarte” z perspektywy Ustawy o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych? Czy będzie to utwór, który spełnia ustawowe przesłanki 

wskazane w art.1 pr. aut., czy może będzie to tylko niechroniona przez prawo idea? 

Jeśli uznamy takie dzieło za utwór, to czy będzie to utwór współautorski kompozytora 

i każdorazowego wykonawcy? Czy też może wykonawcy będą przysługiwały nie 

prawa autorskie, a prawa pokrewne do artystycznych wykonań, czy też może jego 

przyczynienie się do utworu będzie tak duże, że jego działalność należałoby uznać jako 

utwór zależny? A może należałoby pójść o krok dalej i wskazać na utwór samoistny 

inspirowany jedynie wskazówkami kompozytora? W pierwszej kolejności, aby móc 

przeanalizować dzieło otwarte w kontekście prawa autorskiego, należy rozważyć, 

czym jest utwór na tle obecnie obowiązującej Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, oraz czym charakteryzuje się utwór muzyczny, który został wymieniony 

w art. 1 ust. 2 pr. aut. (W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory […] 

muzyczne i słowno-muzyczne).  

Przedmiotem prawa autorskiego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pr.aut. jest utwór, który jest 

zdefiniowany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, 

ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu 

wyrażenia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 listopada 2012 r. stwierdził, że utwór 

jest dobrem niematerialnym, zatem nie można go utożsamiać z utrwaleniem w postaci 

materialnego nośnika (corpus mechanicum) [4]. Nośnik materialny nie jest zatem 

objęty ochroną, a zniszczenie nośnika materialnego nie jest tożsame z unicestwieniem 

utworu. W doktrynie wskazuje się, że utwór istnieje, jeżeli jest przechowywany w czyjejś 

pamięci [5]. W dalszej części pracy przeanalizowane zostaną przesłanki, którym powi-

nien spełniać utwór, by podlegać ochronie prawnoautorskiej w świetle przytoczonej 

wyżej definicji (przesłanka działalności twórczej, indywidualnego charakteru oraz 

ustalenia w jakiejkolwiek postaci). 
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Art. 1 ust. 1 pr. aut. wskazuje na trzy przesłanki, które powinien spełniać utwór, by 

podlegać ochronie prawnoautorskiej. Są to:  

a) przejaw działalności twórczej;  

b) indywidualny charakter;  

c) ustalenie w jakiejkolwiek postaci.  

Pierwsza przesłanka (przejaw działalności twórczej) jest ujmowana w doktrynie 

bardzo różnorodnie. E. Ferenc-Szydełko wskazuje, iż „przejaw” działalności twórczej 

oznaczać będzie, że wytwór działalności człowieka, aby zostać objętym ochroną 

prawnoautorską, musi być poddany percepcji choćby jednej osobie poza autorem 

danego utworu [6]. W. Machała w monografii dotyczącej utworu podzielił koncepcje 

dotyczące tej przesłanki na dwie kategorie: minimalistyczne oraz rygorystyczne. 

W polskiej doktrynie dominuje koncepcja minimalistyczna [7], zgodnie z którą prze-

słanka ta zostaje spełniona, jeżeli obiekt, który jest badany, stanowi subiektywny nowy 

efekt wysiłku intelektualnego człowieka. J. Barta słusznie zauważa, że ochronie przy-

znanej przez prawo autorskie będzie podlegać tylko taki przejaw działania człowieka, 

który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego 

działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia, na co 

m.in. wskazuje użycie słowa „każdy” [8]. Jeszcze inną, ciekawą koncepcję prezentuje 

R. Sarbiński – autor ten wyprowadził dyrektywę wykładni, zgodnie z którą należy 

przeciwstawić twórczość banalności, oczywistości i naśladownictwu [9]. 

Druga przesłanka (indywidualny charakter) jest ujmowana w doktrynie dwojako: 

wyodrębniła się bowiem koncepcja subiektywna (podmiotowa), oraz obiektywizująca 

(przedmiotowa). Koncepcja subiektywna określa przesłankę indywidualnego charakteru 

utworu poprzez „piętno osobiste” odciśnięte przez twórcę na utworze, kładzie nacisk 

na zjawisko dotyczące sfery przeżyć zindywidualizowanego podmiotu. Piętno osobiste 

jest w nauce prawa ujmowane szeroko: jako sytuacja, w której utwór został wywołany 

niepowtarzalną osobowością twórcy, stanowi „uronienie” osobowości twórcy [10]; 

albo też między innymi jako każdy przypadek, gdy utwór wyraża sposób widzenia lub 

ujęcia rzeczywistości przez twórcę [11]. Pojęcie to zostało skrytykowane przez D. 

Flisaka – autor wskazywał, że postrzeganie utworu jako pewnego rodzaju zwierciadła 

duszy i podkreślanie emocjonalnej relacji autora z dziełem kłóci się z rzeczywistością 

[11, s. 35]. D. Flisak szczególnie zwraca uwagę na fakt, że koncepcje odwołujące się 

do piętna osobistego autora stanowią przeżytek, ponieważ odwołują się do pojęć, które 

zostały stworzone na miarę dzieł, które miały przede wszystkim zaspokajać potrzeby 

duchowe odbiorców – a w związku z rozszerzającym pojmowaniem utworu i postrze-

ganiem jako przedmiot prawa autorskiego rozkładów jazdy pociągów, programów kom-

puterowych, baz danych itp. opinia ta wydaje się bardzo trafna. Koncepcja obiektywi-

zująca natomiast została zaproponowana przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku 

z 29 października 1997 r. [12]. Zgodnie z tym wyrokiem o tym, czy obiekt spełnia 

omawiane kryteria powinny decydować „dostatecznie doniosłe różnice” cechujące ten 

obiekt w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi. Do 

kwestii „indywidualności” utworu odniósł się także Sąd Apelacyjny w Krakowie. 

W wyroku z dnia 5 marca 2004 r., sąd wskazał, że dla możliwości indywidualnego 

ukształtowania utworu intelektualnego rozstrzygające jest to, czy w pracy autora 

(niezależnie od wielkości jej nakładu i jej rodzaju) skierowanej na wytworzenie tego 
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wytworu aktualizują się możliwości wyboru elementów jego treści i/lub formy. Właśnie 

stwierdzenie takiej możliwości uzasadnia generalną ocenę zdatności wytworu intelek-

tualnego do uzyskania ochrony w prawie autorskim [13]. Zatem w świetle zacytowa-

nego fragmentu, utwory o charakterze schematycznym czy też rutynowym nie bedą 

podlegały ochronie przyznawanej przez prawo autorskie. 

Ostatnią przesłankę (ustalenie w jakiejkolwiek postaci) definiuje się w doktrynie 

jako zakomunikowanie utworu innym osobom niż jego twórca, choćby w postaci nie-

utrwalonej. Należy wskazać, że dla spełnienia jej utwór nie musi posiadać postaci 

ukończonej, nie musi też zostać utrwalony na jakimkolwiek materialnym nośniku [14]. 

Może być utworem zatem takie dzieło, które z jest nietrwałe, efemeryczne (jak na 

przykład utwór muzyczny, który nie został zapisany na żadnym nośniku, np. na nutach, 

tylko został wykonany na żywo). 

J. Barta oraz R. Markiewicz wskazują także na dodatkową przesłankę „jedności 

utworu”, zgodnie z którą utwór powinien tworzyć całość poprzez części składowe 

danego utworu (czyli dopiero połączenie części składowych, z których składa się dany 

utwór, może być rozważane jako zdatne do ochrony [15]. 

W tym miejscu należy wskazać za Grzegorzem Manią, iż muzyka, w przeciwień-

stwie do innych obiektów ochrony, odwołuje się przede wszystkim do zmysłu słuchu 

(niemal wszystkie pozostałe obiekty ochrony odnoszą się do percepcji wzrokowej). 

Muzyka, aby zaistniała, potrzebuje jedynie usłyszenia, a wszelkie formy zapisu (np. nuty, 

partytura, czy też nagranie dźwiękowe), są jedynie „ułomnymi reprezentacjami tego 

fenomenu” [16], posiada więc swoją odrębną specyfikę, która musi być wzięta pod 

uwagę podczas analizy przesłanek utworu. A. Sewerynik natomiast podaje, że utwór 

muzyczny to, będąca rezultatem osobistych (indywidualnych) wyborów autora, subiek-

tywnie nowa, organiczna kompozycja (zestrój) tworzywa muzycznego (dźwięków i ciszy), 

które to tworzywo opisuje się w nauce o muzyce za pomocą systemu elementów dzieła 

muzycznego [17]. Utwór muzyczny składa się z wielu części składowych, takich jak 

np. rytm, melodia, harmonia, artykulacja czy też barwa. Jak wskazuje A. Sewerynik, 

wszystkie elementy dzieła muzycznego wzajemnie się przenikają i wyznaczają, jednak 

na etapie korzystania z cudzej twórczości muzycznej możliwe jest wyodrębnienie nie-

których z elementów dzieła muzycznego, ich skopiowanie i przeszczepienie do nowego 

organizmu, jakim jest inny utwór muzyczny. Ten obcy element będzie wtedy również 

wyznaczał i przenikał nowy utwór, jako organiczną całość, pomimo swojego zewnętrz-

nego pochodzenia [17, s. 81]. 

4. Dzieło otwarte w prawie autorskim 

Już pobieżna analiza przesłanek skłania ku twierdzeniu, że ochrona prawnoautorska 

w przypadku dzieł otwartych nie jest ostatecznie przesądzona. Bardzo trafnie ujęli 

problem wytyczenia granic ochrony sztuki współczesnej profesorowie J. Barta i R. 

Markiewicz wskazując, że pomiędzy zakresami terminów „utwór” w rozumieniu prawa 

autorskiego i „sztuka” istnieje stosunek krzyżowania – istnieją utwory niestanowiące 

sztuki i wytwory intelektu uznawane za sztukę (także o wysokiej wartości artystycznej), 

które nie są jednak utworami [8, s. 27]. Kwestia przysługiwania wykonawcy prawa 

pokrewnego do artystycznych wykonań nie wzbudza raczej wątpliwości. Prawo to 

bowiem powstaje ze względu na wykonanie utworu (bądź sztuki ludowej), które 

posiada cechy artyzmu. Zasadnicze znaczenie w tym przypadku ma ustalenie, jakie 
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cechy powinno mieć wykonanie utworu, aby uzasadnione było stwierdzenie, że spełnia 

ono tę cechę. M. Czajkowska-Dąbrowska proponuje wykładnię, zgodnie z którą 

„artystyczne wykonanie” oznacza „wykonanie utworu artystycznego” [18]. W litera-

turze zagranicznej wskazuje się natomiast, że przy artystycznym wykonaniu nie chodzi 

tyle o przejawianie cechy indywidualności, ale żeby miało osobisty charakter i znajdo-

wało się w sferze działalności artystycznej [18, s. 137]. 

Jeżeli dane dzieło „otwarte” zostanie zakwalifikowane jako utwór, w następnej 

kolejności rodzi się pytanie o rolę wykonawcy – interpretatora i jego wkład w osta-

teczne brzmienie danego utworu. W kontekście wykonywania utworu muzycznego 

warto przywołać wyrok Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 1976 r. 

[19]. Sąd stwierdził w nim, że wykonanie utworu muzycznego zapisanego nieznanymi 

dotychczas znakami graficznymi, których odczytanie, a w związku z tym wykonanie, 

wymaga specjalnych cech psychofizycznych, prowadzi do uznania artysty za współ-

twórcę utworu wykonywanego, gdyż każdorazowo wnosi on do wykonania swój 

indywidualny wkład twórczy. W obecnym stanie prawnym również świadczenie artysty 

wykonawcy uważane jest za działanie twórcze. Aby uznać dwie osoby za współ-

twórców, po pierwsze, możliwe do oznaczenia wkłady w dzieło osób współuczestni-

czących muszą mieć twórczy i indywidualny charakter. W przypadku dzieła „otwartego” 

w ocenie autorki twórczy i indywidualny charakter wkładu wykonawcy jest niepod-

ważalny, ponieważ zakres swobody w kreowaniu dzieła jest tak duży, że determinuje 

w bardzo dużym stopniu ostateczny kształt utworu. Po drugie, wkłady współautorów 

powinny tworzyć jedno dzieło – w tym wypadku również dzieło „otwarte” spełnia to 

kryterium. Po trzecie, niezbędna jest współpraca autorów, która polega co najmniej na 

uzgodnieniu zamiaru stworzenia wspólnego dzieła i akceptacji wzajemnych wkładów 

twórczych. Ta przesłanka (w ocenie autorki) całkowicie dyskwalifikuje rolę wyko-

nawcy jako „współtwórcy”. Mimo że wzajemne wkłady twórcze są akceptowane przez 

obie strony (kompozytor z racji stworzenia dzieła „otwartego” niejako godzi się na 

wkład twórczy innej osoby, dając jej tak szerokie pole manewru odnośnie ostatecznego 

brzmienia utworu, niejako zachęcając wykonawcę do tego), jednak nie będzie miało 

miejsca uzgodnienie zamiaru stworzenia wspólnego dzieła, skoro kompozytor nie wie, 

kto w przyszłości będzie takie dzieło wykonywał (grono przyszłych wykonawców 

może być w zasadzie bardzo duże). Pozostaje jeszcze pytanie o to, czy też może 

w wyniku twórczej działalności wykonawcy (który tylko w określonym stopniu będzie 

czerpać z uwag kompozytora w stosunku do dzieła, tworząc zupełnie nowe dzieło), 

będziemy mieli do czynienia z utworem samoistnym inspirowanym? W przypadku 

utworu samoistnego inspirowanego określony utwór będzie stanowił pewnego rodzaju 

impuls twórczy, przejawiający się w formie, tematyce albo środkach artystycznego 

wyrazu. Sens utworu inspirowanego będzie się sprowadzał do istnienia określonego 

związku z innym dziełem, ale bez wcielania do nowego dzieła elementów twórczych 

[20]. Wykonanie (oraz równocześnie tworzenie) dzieła „otwartego” zdaje się mieć zwią-

zek z utworem pierwotnym ściślejszy niż tylko „impuls” czy też „bodziec” – oczywiście 

zakres materiału dźwiękowego pozostający w dyspozycji wykonawcy może być zróżni-

cowany w zależności od kompozycji (czasem dźwięki będą precyzyjnie określone 

i zakres dyskrecjonalności wykonawcy będzie niewielki, czasami jednak partytura 

może się ograniczyć jedynie do graficznego odwzorowania jakichś elementów, bez 
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dokładnego wskazywania innych elementów i wtedy zakres ten będzie bardzo szeroki), 

zawsze jednak wykonawca stosuje się do objaśnień, wskazówek wykonawczych  

i w ten sposób jest „związany” z utworem, tak że według autorki nie będzie mowy 

o inspiracji, tylko ewentualnie o utworze zależnym. 

Ostatnią kwestią, którą należałoby przeanalizować jest zagadnienie, czy rzeczy-

wiście działalność wykonawcy będzie miała charakter utworu zależnego jako nowego 

dzieła, ale stanowiącego opracowanie utworu zapisanego przez kompozytora. Istotą 

opracowania jest przejęcie elementów o charakterze twórczym w rozumieniu prawa 

autorskiego z utworu powstałego pierwotnie do utworu nowego, przy założeniu, że 

także własny wkład autora utworu zależnego będzie zawierać elementy twórcze. 

Innymi słowy, aby dany utwór uznać za utwór zależny, musi on oprócz przejmowania 

elementów twórczych z utworu pierwotnego posiadać cechy, które kwalifikują go jako 

utwór. Aby dogłębnie przeanalizować ten problem należy się odnieść do polskiego 

orzecznictwa. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 29 października 1997 r. 

[12] wskazał, że o twórczym charakterze pracy autora można orzekać przede wszystkim 

na podstawie oceny właściwości, które przysługują jego utworowi w porównaniu 

z innymi produktami intelektualnymi. Dalej Sąd Apelacyjny wskazuje, iż przesłanka 

indywidualności utworu jest spełniona wtedy, gdy (...) przy kształtowaniu formy i/lub 

treści utworu jego twórca wykorzystał obszar swobody w wyborze i uporządkowaniu 

składników utworu, a także w razie minimalnego stopnia indywidualności dopusz-

czalne jest kwalifikowanie ujawniającego tę cechę utworu jako przedmiotu prawa 

autorskiego. Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 1971 r. [21] wskazał, że 

nawet niewielkie znaczeniowo opracowania, byleby cechował je element twórczości 

autora, mogą stanowić przedmiot ochrony autorskiej w rozumieniu art. 1 prawa 

autorskiego. Jednakże nie mogą uzasadniać takiej kwalifikacji zupełnie drugorzędne, 

czysto techniczne zmiany powszechnie będącego w użyciu opracowania. Rozgrani-

czenie tych dwu założeń zależy od tego, czy innowacja wprowadzona przez osobę, 

która powołuje się na przysługujące jej prawo autorskie, ma jakieś, choćby nawet 

niewielkie znaczenie artystyczne, naukowe lub użytkowe, czy też polega na nie 

mających żadnego znaczenia zmianach. Powyższe orzeczenie wskazują na to, iż nawet 

niewielki zakres działalności twórczej może być wystarczający, aby uznać określoną 

działalność za utwór w rozumieniu art. 1 pr. aut. Porównując niewielkie wymagania, 

jakie są stawiane utworowi, aby podlegał on ochronie, należy zwrócić uwagę na fakt, 

iż wykonania dzieł, które moglibyśmy zaklasyfikować jako dzieła „otwarte” daleko 

wykraczają poza „niewielki zakres działalności twórczej”. Co więcej, częstokroć 

utwory te wykazują tak duży zakres twórczej ekspresji, indywidualnej inicjatywy (przy 

okazji trzymając się wskazówek kompozytora i stosując do muzycznej partytury), że 

tworzą zupełnie nową jakość, która ocenie autorki powinna zasługiwać na uznanie 

takich utworów za utwory zależne. Oczywiście problematyka ta jest na tyle złożona, że 

musi być rozpatrywana w każdym przypadku oddzielnie uwzględniając okoliczności 

konkretnej sprawy, biorąc pod uwagę zakres dowolności oraz przestrzeń na własną 

twórczość wykonawcy, która jest mu pozostawiona przez kompozytora. Inaczej (być 

może) będzie się kształtowała kwestia twórczego charakteru w przypadku wyboru 

wyłącznie kolejności grania pewnych fragmentów utworu (jak to ma miejsce w przy-

padku „Klavierstuck XI” K. Stockhausena), a inaczej w przypadku wyboru przez 
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wykonawcę najważniejszych elementów dzieła muzycznego takich jak rytm, melodia, 

harmonia itp. i niejako kształtowania utworu zgodnie ze swoją twórczą intuicją 

stosując się wyłącznie do pewnych mgliście opisanych przez kompozytora wskazówek 

(jak to ma miejsce w przypadku „December 1952 Earle'a Browna). Niezależnie jednak 

od indywidualnych ocen, jakie zostaną postawione w konkretnym przypadku uważam, 

że ze względów opisanych powyżej należy docenić rolę, jaką w procesie powstawania 

dzieł „otwartych” w muzyce mają wykonawcy. 

5. Wnioski 

Przedstawiona w niniejszej pracy analiza nie pozwala na jednoznaczne zakwali-

fikowanie „dzieła otwartego” jako utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. Przesłanki kwalifikujące dany wytwór intelektu jako utwór 

omówione w niniejszej pracy (przesłanka działalności twórczej, indywidualnego 

charakteru dzieła oraz ustalenia w jakiejkolwiek postaci) powinny być rozpatrywane 

każdorazowo w oparciu o indywidualne dzieło, nie jest bowiem możliwe wysnucie 

wniosku o charakterze generalnym, obejmującym wszystkie „dzieła otwarte” – należa-

łoby odrębnie rozważyć sytuację prawną omawianego w niniejszej pracy „Klavierstuck 

XI” Karlheinza Stockhausena, a odrębnie „December 1952” Earle’a Browna. Odpo-

wiadając na pytanie postawione na wstępie niniejszego artykułu dotyczące roli prawa 

autorskiego wobec sztuki współczesnej, należy wskazać za profesorami J. Bartą i R. 

Markiewiczem, że pomiędzy zakresami terminów „utwór” w rozumieniu prawa autors-

kiego i „sztuka” istnieje stosunek krzyżowania – istnieć będą więc takie dzieła, które 

pomimo swojej wartości artystycznej i doniosłości kulturowej, nie będą podlegały 

ochronie przyznawanej przez prawo autorskie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że trudno 

byłby stworzyć ustawodawcy taką definicję utworu, która będzie odpowiadać wszystkim 

różnorodnym formom prezentowanym we współczesnej twórczości eksperymentalnej, 

ponieważ wymagałoby to bardzo szczegółowej, o ile nie wręcz kazuistycznej, definicji, 

która możliwie i tak nie nadążałaby za pomysłowością twórców. Postulując rozwiązania 

de lege ferenda można by się odwołać do rozwiązań doktryny niemieckiej. 

U. Loewenheim wskazuje, że ramy kompozycji muzycznej, które kompozytor celowo 

pozostawia do dopracowania innym osobom, mogą podlegać ochronie prawnej, pod 

warunkiem że ramy te stanowią zindywidualizowany wytwór muzyczny [22]. Z kolei 

H. Ahlberg wskazuje, że otwarty utwór muzyczny, w którym kompozytor tworzy 

jedynie pewne ramy, może być chroniony, ale zależy to od poziomu wkładu kompo-

zytora w taki utwór. Jeżeli w konkretnym przypadku ramy te są jedynie ideą, a wyboru 

wszystkich elementów dzieła muzycznego dokonuje artysta wykonawca, to on staje się 

twórcą utworu. Jeżeli zaś zarówno ramy nadane przez kompozytora, jak i ich wypeł-

nienie przez artystę wykonawcę, mogą być uznane za działalność twórczą o indywidu-

alnym charakterze, powstanie opracowanie takiego otwartego utworu [23]. Z pewnością 

nieustanny rozwój muzyki i powstawanie coraz bardziej różnorodnych pod kątem 

formalnym dzieł sztuki pozostawią tę tematykę otwartą na dalsze prace badawcze. 
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„Klasyczna” muzyka współczesna. Dzieło otwarte z perspektywy prawa 

autorskiego 

Streszczenie 

Muzyka „klasyczna” począwszy od pierwszej połowy XX wieku zaczęła ewoluować w kierunku do tej pory 
nieznanym, który oddalił ją od kanonów przyjętych w ubiegłych stuleciach. Klasyczne pojmowanie melodii, 

tonalności oraz rytmiki – czyli najważniejszych elementów dzieła muzycznego – zaczęło podlegać dekon-

strukcji, a muzyczne formy, które „organizowały” materiał dźwiękowy przestały kompozytorom wystar-

czać. Zaczęto więc poszukiwać nowych środków ekspresji, których nie dałoby się ująć w sztywne ramy. 
Zmiany, jakie dokonały się w tym okresie okazały się istotne nie tylko dla muzykologów, kompozytorów 

i wykonawców – również na gruncie prawa autorskiego wydają się być szalenie ciekawe i nasuwają wiele 

pytań: czy w dobie ogromnych zmian w sztuce prawo autorskie realizuje swoje zadanie, tzn. chroni twór-
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czość i twórców? Czy obecnie obowiązująca definicja utworu jest wciąż aktualna? Czy prawo autorskie 

powinno starać się nadążać za zmianami w postrzeganiu sztuki czy raczej stać na straży pewności prawa? 
W swoich rozważaniach poruszę zjawisko tzw. dzieła otwartego, które występuje w różnych nurtach 

muzycznych XX i XXI wieku, między innymi w aleatoryzmie i muzyce stochastycznej. 

Słowa kluczowe: prawo autorskie, dzieło otwarte 

„Classical” contemporary music. Open work from the perspective of polish Act 

on Copyright and Related Rights 

Abstract 

From the first half of the twentieth century, "classical" music began to evolve in new directions. The 

classical understanding of melody, tonality and rhythm began to be deconstructed, and the musical forms 
that "organized" the sound material were no longer sufficient for composers, so they began to search for 

new means of expression that could not be put into rigid frames. The changes that took place during this 

period turned out to be important not only for musicologists, composers and performers – they also seem to 

be interesting in terms of copyrights and raise many questions: whether polish Act on Copyright and 
Related Rights fulfills its task, i.e. protects creativity and creators? Is the current definition of "work" still 

valid? Should copyright be trying to keep up with changes in the perception of art or should it be 

a safeguard of legal certainty? In my considerations, I will address the phenomenon of the so-called an 

open work that occurs in music of the 20th and 21st century. 
Keywords: copyright, open work 
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Aspekty środowiskowe a zamówienia publiczne 

w świetle nowego Prawa zamówień publicznych 

1. Wstęp 

Na przestrzeni ostatnich lat, należy zaobserwować zwiększone zainteresowanie 

problematyką ochrony środowiska, mając na uwadze różne instrumenty wynikające 

między innymi z unijnych, jak i krajowych aktów prawnych. Dzięki bardziej efektyw-

nemu zużyciu energii kraje europejskie mogą przyczynić się do ochrony zdrowia 

publicznego i środowiska, a także poprawy jakości powietrza [1]. Ramy prawne 

działań związanych z poprawą efektywności energetycznej, w tym zadania jednostek 

sektora publicznego, któremu przypisuje się nadrzędną rolę w oszczędnym gospodaro-

waniu energią, określa ustawa o efektywności energetycznej [2]. Pomimo intensyfikacji 

działań sektora publicznego w ostatnich latach, należy dostrzec, że nadal istnieje duży 

potencjał w oszczędności energii budynków administracji publicznej [3]. Celem 

artykułu jest analiza aspektów środowiskowych, obejmujących swoim zakresem m.in. 

efektywność energetyczną, etykietowanie energetycznych produktów, w powiązaniu 

z przepisami nowego Prawa zamówień publicznych [4], zwanego dalej ustawą Pzp. 

Ustawa ta przyznaje bowiem możliwości uwzględnienia kwestii środowiskowych 

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Efektywność energetyczna 

W ramach postępowań o udzielenie zamówienia, zamawiający publiczni w rozu-

mieniu art. 4 ustawy Pzp mogą realizować środki poprawy efektywności energetycznej 

w oparciu o ustawę o efektywności energetycznej, która określa m.in. jakie parametry 

techniczne mają spełniać zamawiane w ramach zamówień publicznych produkty, 

a także jakim warunkom technicznym muszą odpowiadać nabywane, wynajmowane 

lub użytkowane przez sektor publiczny budynki. Ustawa nakłada na zamawiających 

publicznych obowiązek podjęcia określonych działań w zakresie efektywności energe-

tycznej, zobowiązując je do stosowania, co najmniej jednego ze środków wymienio-

nych w art. 6 ust. 2 ustawy. Przykładem takich środków może być m.in.:  

 realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności ener-

getycznej; 

 nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem 

energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

 wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie; 

 realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

Ustawa o efektywności energetycznej wprowadza obowiązek nabywania produktów, 

usług i budynków o bardzo dobrej charakterystyce energetycznej w odniesieniu do 

wszystkich organów władzy publicznej. Poprzez organy władzy publicznej, należy 

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych rozumieć organy administracji rządowej, 
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sądy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy 

Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, 

państwowe i samorządowe instytucje kultury [5]. Organy te, zobowiązane są m.in. do: 

 nabywania efektywnych energetycznie produktów lub usług, których wykonanie 

związane jest ze zużyciem energii; 

 nabywania lub wynajmowania efektywnych energetycznie budynków lub ich części, 

które spełniają co najmniej wymagania minimalne w zakresie oszczędności energii 

i izolacyjności cieplnej określonych w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo 

budowlane [6];  

 realizowania innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie 

charakterystyki energetycznej budynków.  

3. Analiza potrzeb i wymagań 

Podejmując działania określone w ustawie o efektywności energetycznej, służące 

poprawie efektywności energetycznej, organy władzy publicznej zobowiązane są sto-

sować przepisy ustawy Pzp dla zamówień o wartości równej lub przewyższającej progi 

unijne. Mając na uwadze zakres działań wynikających z ustawy o efektywności energe-

tycznej przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający powinni 

przede wszystkim zwrócić uwagę na etap jego przygotowania. Na etapie tym, należy 

sporządzić analizę potrzeb i wymagań. Jest to nowe podejście, nieznane dotychczas 

w procesie przygotowania postępowania, które ma służyć w szczególności racjonalnemu 

i efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych, a tym samym zwiększeniu efek-

tywności systemu zamówień publicznych. Wprowadzenie nowych rozwiązań opartych 

na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych 

stanowi bowiem jeden z głównych celów ustawy Pzp. Pomimo, że ustawodawca nie 

zastrzegł formy, w jakiej zamawiający zobowiązany jest sporządzić analizę potrzeb 

i wymagań, to jednak należy stwierdzić, że powinna ona przybrać postać dokumentu 

i być połączona np. z dokumentem odnoszącym się do szacowania wartości zamó-

wienia [7]. 

Analizę potrzeb i wymagań zamawiający publiczny dokonuje przed wszczęciem 

postępowania, uwzględniając możliwość zastosowania alternatywnych środków zaspo-

kojenia zidentyfikowanych potrzeb, warianty realizacji zamówienia, w tym możliwość 

uwzględnienia aspektów środowiskowych zamówienia [8]. Zamawiający powinien 

mieć na względzie zasadę efektywności ekonomicznej, która wyraża się w obowiązku 

udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zarówno najlepszą jakość przedmiotu 

zamówienia w stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego 

realizację, jak i najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym również efektów środo-

wiskowych. Podejście takie, ma na celu zobowiązać zamawiających do weryfikacji 

jakości oferowanych przez wykonawców świadczeń i produktów.  

Kolejnym instrumentem, który organy władzy publicznej powinny wziąć pod uwagę 

przy udzielaniu zamówień publicznych to przygotowanie i upublicznienie Planów po-

stępowań na kolejny rok budżetowy, uwzgledniających działania na rzecz poprawy 

efektywności energetycznej. Zamieszczenie Planu postepowań w Biuletynie Zamówień 

Publicznych i na stronie internetowej, zgodnie z wymogami ustawy Pzp i przepisu 
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wykonawczego [9] pozwoli wykonawcom na właściwe przygotowanie się do postępo-

wania o zamówienie, w zakresie rodzaju, orientacyjnej wartości zamówienia, jak 

i przewidywanego okresu wszczęcia postępowania. W ramach Planu postępowań 

zamawiający może również zamieścić dodatkowe informacje dotyczące zrównoważo-

nych zamówień, obejmujących aspekty środowiskowe i pozwalających wykonawcom 

ubiegającym się o zamówienie uwzględnić je w składanej ofercie. 

Dobrze przygotowane postępowanie o udzielenie zamówienia wymaga rozeznania 

rynku i dostępnych na nim rozwiązań, a w wielu przypadkach także bezpośredniej kon-

sultacji zamawiającego z uczestnikami rynku zamówień. Należy zachęcać zamawia-

jących do stosowania tego instrumentu nie tylko w celu opracowywania dokumentów 

zamówienia, zawierających kwestie techniczne, ale także rozważenia różnych możli-

wych alternatywnych wariantów wykonania zamówienia, uwzględniających aspekty 

środowiskowe. Wstępne konsultacje rynkowe mogą zostać przeprowadzone wyłącznie 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia i mają służyć dobremu 

przygotowaniu postępowania, a także nakreśleniu potencjalnym wykonawcom planów 

zamawiającego i wymagań w zakresie zamówienia. W ramach konsultacji rynkowych 

zamawiający publiczny posiada możliwość skorzystania z doradztwa niezależnych 

ekspertów w branży związanej z szeroko rozumianymi aspektami środowiskowymi, 

innych organów administracji publicznej, które mogą dostarczyć potrzebnych informacji 

oraz uczestników rynku, w tym izb branżowych i potencjalnych wykonawców. Kon-

sultacje rynkowe są dobrym instrumentem zapewniającym przejrzystość i jawność 

postępowania zamawiającego na etapie przygotowania postępowania. Należy jednak 

przy tym pamiętać, że konsultacje rynkowe nie mogą zakłócać konkurencji ani naru-

szać zasad równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości postępowania [10]. 

O przeprowadzonych wstępnych konsultacjach rynkowych zamawiający zamieszcza 

informację w ogłoszeniu o zamówieniu, publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, jak również w protokole postępowania, opartym o przepis wykonawczy 

do ustawy Pzp [11]. 

4. Aspekty środowiskowe 

Istotnym elementem etapu przygotowania postępowania jest ustalenie warunków 

zamówienia obejmujących aspekty środowiskowe, które zamawiający może sprecy-

zować w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach związanych z realizacją zamó-

wienia. Wymagania te, mogą dotyczyć w szczególności zastosowania określonych 

środków zarządzania środowiskowego, które związane są z ograniczeniem wykorzy-

stania surowców, zmniejszeniem zużycia energii i materiałów, poprawą efektywności 

procesów, zmniejszeniem ilości wytwarzanych odpadów i kosztów ich unieszkodli-

wiania, wykorzystaniem zasobów odnawialnych, czy też przynosząc wymierne ko-

rzyści ekonomiczne i środowiskowe. W przypadku gdy zamawiający przewiduje 

w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia aspekty środowiskowe, powinien 

w szczególności określić w dokumentach zamówienia sposób dokumentowania 

spełniania przez wykonawcę tych wymagań, uprawnienia zamawiającego w zakresie 

kontroli oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia. 

Przy uwzględnianiu aspektów środowiskowych zamawiający może określić w opisie 

przedmiotu zamówienia, wymagania w zakresie warunków realizacji zamówienia, 

opracowywanych na etapie przygotowania postępowania. W praktyce, zamawiający 
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najczęściej stawia wymagania w zakresie paramentów technicznych związanych efek-

tywnością energetyczną wskazując minimalną klasę energetyczną, której wymagania 

winny spełniać produkty oferowane przez wykonawców. Wymagania te często dotyczą 

sytuacji, gdy zamawiający pragnie dokonać zakupu nowego urządzenia, pojazdu czy 

też instalacji charakteryzujących się niskim zużyciem energii, jak również kosztami 

eksploatacji. Jeżeli wykonawca nie spełni minimalnych wymagań zawartych w ofercie, 

to wówczas oferta taka będzie podlegała odrzuceniu. Wymagane cechy materiału, 

produktu lub usługi określane w ramach opisu przedmiotu zamówienia mogą dotyczyć 

w szczególności poziomu oddziaływania na środowisko i klimat, etykiet, czy procedur 

w zakresie zapewnienia jakości, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, 

w tym efektywności energetycznej. 

Ustawa o efektywności energetycznej zobowiązuje jednostki sektora publicznego 

do stosowania środków poprawy energetycznej w realizacji zadań obejmujących przed-

sięwzięcia termomodernizacyjne. W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza 

próg unijny, zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy Pzp. Zamawiający 

publiczny ma wówczas możliwość zastosowania aspektów środowiskowych, w tym 

efektywności energetycznej jako wymagania dotyczące realizacji zamówienia, przez 

stosowanie minimalnych parametrów technicznych wyrobów budowlanych, w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

Zaproponowane przez wykonawców parametry techniczne muszą być zgodne nie 

tylko z obowiązującymi przepisami [12], ale równocześnie spełnić wymagania ustano-

wione przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku niezgod-

ności paramentów technicznych, oferty takie zostaną odrzucone, z uwagi na brak 

możliwości osiągnięcia zakładanej przez zamawiającego efektywności energetycznej, 

w trakcie realizacji zamówienia.  

5. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający publiczni korzystają z kryteriów oceny ofert jako instrumentu 

pozwalającego na przyznaniu wykonawcom dodatkowych punktów za produkty 

o wyższej klasie efektywności energetycznej, w oparciu o wagi procentowe ustanowione 

w dokumentach zamówienia. Zamawiający, dokonując wyboru oferty najkorzystniej-

szej, może zastosować oprócz ceny lub kosztu, również kryteria jakościowe. Kryte-

riami jakościowymi mogą być w szczególności kryteria odnoszące się do aspektów 

środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia. Kryte-

riami jakościowymi o charakterze środowiskowym mogą być kryteria odnoszące się do 

parametrów technicznych, organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na 

jakość wykonania zamówienia, warunków dostawy, w tym sposobu lub czasu dostawy. 

Stosowanie kryteriów jakościowych, uwzględniających efektywność energetyczną jest 

z kolei najbardziej uzasadnione w przypadku zamówień na roboty budowlane.  

Kryteria oceny ofert odnoszące się do aspektów środowiskowych pozwalają uzyskać 

najwyższą klasę efektywności energetycznej, przynosząc w długookresowej perspek-

tywie wymierne korzyści w zakresie obniżenia kosztów eksploatacyjnych, zmniej-

szenia zużycia wody czy też wykorzystania odnawialnych źródła energii przy realizacji 

zamówienia publicznego. Namacalnym przykładem uwzględniania aspektów środo-

wiskowych w kryteriach oceny ofert jest coraz częściej stosowana budowa oświetlenia 
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ulic z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w postaci lamp hybrydowych czy 

stosowanie oświetlenia solarnego. Stosowanie aspektów środowiskowych, w tym 

efektywności energetycznej ma miejsce, również w przypadku zamówień na roboty 

budowlane polegających na wybudowaniu obiektów użyteczności publicznej, czy też 

w przypadku zaprojektowania i wybudowania obiektów „pod klucz”. 

Praktyka udzielania zamówień publicznych w robotach budowlanych z wykorzy-

staniem pozacenowych kryteriów oceny ofert, uwzględniających aspekty środo-

wiskowe, w tym w szczególności efektywność energetyczną, oparta jest na osiągnięciu 

odpowiednich parametrów technicznych, w tym współczynników przenikania ciepła. 

Przykładem zastosowania parametrów technicznych przy realizacji zamówienia, może 

być sytuacja, gdzie w przypadku współczynnika przenikania ciepła dla ścian zew-

nętrznych, zamawiający będzie oceniał deklarowany przez wykonawców współczynnik 

nie mniejszy niż 0,17, w ramach którego wykonawca może otrzymać maksymalnie  

10 pkt., biorąc pod uwagę, iż minimalny wymóg dotyczący wyżej wymienionego 

współczynnika wynosi 0,20. Pokazany powyżej sposób podejścia do konstruowania 

kryteriów uwzględniających efektywność energetyczną pozwoli zamawiającemu na 

podniesienie poziomu izolacyjności termicznej materiałów konstrukcyjnych, zapew-

niając ograniczenie strat energii, mając również na uwadze potencjał rozwoju techno-

logii wznoszenia budynków efektywnych energetycznie. 

6. Etykietowanie energetyczne 

Rady Ministrów, przyjmując Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby 

budynków o niskim zużyciu energii [13], zobowiązała zamawiających publicznych do 

stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert odnośnie aspektów środowiskowych, 

w tym, w szczególności efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia. W celu 

promowania budynków o niskim zużyciu energii, w zakresie projektowania, budowy 

czy też przebudowy budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność oraz 

zwiększenia możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz 

istniejących budynkach. Krajowy plan ma również na celu podnoszenie poziomu 

izolacyjności termicznej materiałów konstrukcyjnych, sprawności urządzeń grzewczych, 

klimatyzacyjnych oraz stosowanie urządzeń odzyskujących ciepło w instalacjach wen-

tylacyjnych, zapewniając ograniczenie strat energii oraz rozwój technologii budowy 

obiektów efektywnych energetycznie. 

W realizacji tego celu, organy władzy publicznej, nabywając produkty lub usługi 

o najwyższej klasy efektywności energetycznej powinny stosować przepisy ustawy 

o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią [14]. Ustawa ta tworzy 

system etykietowania energetycznego produktów związanych z energią i pozwala 

przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu produktów związanych z energią, które nie 

spełniają wymagań określonych w aktach delegowanych do ustawy.  

W przypadku zamówień o szczególnych cechach środowiskowych, zamawiający 

w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług 

z wymaganymi cechami, może w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny 

ofert lub w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia żądać od wykonawcy 

określonej etykiety. Poprzez etykietę należy rozumieć każdy dokument, w tym za-

świadczenie lub poświadczenie, który potwierdza, że obiekt budowlany, produkt, 

usługa, proces lub procedura spełniają wymagania konieczne do uzyskania etykiety [15]. 



 

Piotr Sołowiej 

 

44 

Etykiety energetyczne mają w szczególności zapewnić odbiorcom końcowym wyma-

gany poziom informacji o produkcie i jego parametrach technicznych. Natomiast 

w kontekście zamówień publicznych etykiety mogłyby stanowić przedmiotowy środek 

dowodowy w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw 

lub usług z wymaganymi przez zamawiającego cechami. Należy w tym miejscu pod-

kreślić, że wymagania określone dla danego oznakowania muszą dotyczyć wyłącznie 

kryteriów związanych z przedmiotem zamówienia [16]. 

W postępowaniu o zamówienie zamawiający może żądać od wykonawców złożenia 

wraz z ofertą etykiet, jako przedmiotowego środka dowodowego, po to by dokonać 

merytorycznej oceny ofert. Nieprzedłożenie etykiety może skutkować odrzuceniem 

oferty, chyba że zamawiający przewidzi w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia 

możliwość żądania uzupełnienie etykiety przez wykonawcę, który nie przedłożył jej 

wraz z ofertą. W przypadku, gdy zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane, 

dostawy lub usługi spełniały wszystkie wymagania etykiety, wskazuje wykonawcom 

tylko i wyłącznie mające zastosowanie wymagania danej etykiety. 

7. Monitorowanie realizacji zamówień 

Rozwiązaniem, wprowadzonym na mocy nowej ustawy Pzp jest monitorowanie 

realizacji udzielonych zamówień poprzez wprowadzenie instrumentów pozwalających 

na dokonanie oceny zrealizowanej umowy w sprawie zamówienia. Ten nowy sposób 

podejścia związanego z ewaluacją udzielonego zamówienia pozwoli na dokonanie 

oceny stopnia realizacji aspektów przewidzianych w umowie, w tym m.in. aspektów 

środowiskowych, w tym efektywności energetycznej. Zamawiający zobowiązany jest 

do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu 

umowy [17], w którym winien jest zawrzeć informacje dotyczące przebiegu realizacji 

umowy. Jeżeli zamawiający w postępowaniu o zamówienie uwzględnił, w dokumentach 

zamówienia aspekty środowiskowe, to w ogłoszeniu zobowiązany jest do zawarcia 

informacji, czy podczas realizacji zamówienia dokonał kontroli spełnienia przez wyko-

nawcę wymagań obejmujących aspekty środowiskowe, czy też żądanie wskazania okre-

ślonej w opisie przedmiotu zamówienia etykiety. Dodatkowo zamawiający zobowiązany 

jest do sprzędzenia raportu z realizacji zamówienia [18], w którym powinien zawrzeć 

ocenę sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania, jak również 

wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub okre-

ślenia przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektyw-

ności wydatkowania środków publicznych, jak również uwzględniające aspekty środo-

wiskowe. 

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Pzp, dotychczasowy katalog zasad opartych na 

zasadzie uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców czy też przejrzy-

stości postępowania, należy wzbogacić o zasadę efektywności ekonomicznej, która 

wyraża się w obowiązku udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zarówno naj-

lepszą jakość przedmiotu zamówienia w stosunku do środków, które zamawiający 

może przeznaczyć na jego realizację, jak i najlepszy stosunek nakładów do efektów, 

w tym również efektów środowiskowych. Stosując zasadę efektywności ekonomicznej, 

należy uwzględnić efekty środowiskowe, w których szczególne miejsce zajmuje efek-

tywność energetyczna, o której organy władzy publicznej muszą pamiętać, realizując 

swoje zadania, dokonując wydatków w procedurach zamówień publicznych. 



 

Aspekty środowiskowe a zamówienia publiczne w świetle nowego Prawa zamówień publicznych 

 

45 

Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia powinien 

zdecydować, czy stosując zasadą efektywności ekonomicznej należy poszukiwać 

zamówienia, kierując się najniższą ceną oferty lub też na minimalizowanie kosztów, 

preferować najwyższą jakość przedmiotu zamówienia, czy też poszukiwać zamówienia, 

które będzie bilansem ceny lub kosztu i oczekiwanej jakości, powiązanej z osiągnię-

ciem zamierzonych efektów. Taka analiza winna być dokonana przez zamawiającego 

przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wartość zamówienia 

jest równa lub przekracza próg unijny, z uwzględnieniem rodzaju zamówienia, 

w zakresie dostaw, usług lub robót budowlanych.  

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 kwietnia 2021 r. [19] 

dokonała szereg zmian implementując dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2018/2002/UE z dnia 11 grudnia 2018 r. [20]. Biorąc pod uwagę kwestię powiązania 

ustawy o efektywności energetycznej z problematyką zamówień publicznych, należy 

zwrócić uwagę, iż ustawodawca dodatkowo wprowadził obowiązek informowania przez 

organy władzy publicznej ministra właściwego do spraw energii, o uzyskanych oszczęd-

nościach energii pierwotnej w budynkach użytkowanych przez te organy w terminie do 

dnia 31 marca każdego roku. 

8. Podsumowanie 

Mając na uwadze poprawę efektywności energetycznej, bardzo ważną kwestią jest 

uwzględniania aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych. W dotychcza-

sowej praktyce kryteria środowiskowe stosowane były przez zamawiających stosun-

kowo rzadko, średnio w jednym na dziesięć zamówień [21]. Ze względu na interes 

społeczny, w tym potrzebę poprawy jakości życia obywateli oraz stanu środowiska 

przyrodniczego, pożądane i celowe jest, aby w zamówieniach publicznych aspekty 

ochrony środowiska były uwzględniane w jak najszerszym zakresie. Zamówienia 

publiczne należy kwalifikować jako ważne instrumenty stymulujące rozwój gospodarki 

opartej na koncepcji zrównoważonego rozwoju, uwzględniającej w szerokim zakresie 

aspekty środowiskowe [22]. Zamówienia publiczne są bowiem, jednym z instrumentów 

rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwaranto-

waniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych [23]. Największy 

wpływ na stosowanie w przyszłości aspektów środowiskowych w zamówieniach pub-

licznych będzie miało niewątpliwie upowszechnianie dobrych praktyk. Dość wyraźnie 

w ostatnich latach możemy bowiem wyróżnić tendencję do większego zainteresowania 

uwzględnianiem w zamówieniach publicznych aspektów środowiskowych na poziomie 

jednostek samorządu terytorialnego, co wiąże się z lepszym identyfikowaniem przez te 

jednostki korzyści, jakie dla swojej instytucji czy społeczności lokalnej można uzyskać 

dzięki zastosowaniu tego typu zamówień [24]. 
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Aspekty środowiskowe a zamówienia publiczne w świetle nowego Prawa 

zamówień publicznych 

Streszczenie 

W ostatnich latach, należy zaobserwować wśród instytucji zamawiających wzrastające zainteresowanie 

aspektami środowiskowymi, obejmującymi efektywność energetyczną oraz etykietowanie produktów 

związanych z energią przy udzielaniu zamówień publicznych. Ustawa Prawo zamówień publicznych, aby 
zwiększyć efektywność wydatków publicznych, precyzuje, w jaki sposób instytucje zamawiające mogą 

przyczynić się do ochrony środowiska i wspierania zrównoważonego rozwoju. W przypadku postępowania 

o udzielenia zamówienia publicznego, zamawiający publiczni poprzez instrumenty zawarte w przepisach 

Prawa zamówień publicznych, a w szczególności dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, warunków 
udziału w postępowaniu mogą stosować aspekty środowiskowe nie tylko w celu ochrony środowiska natu-

ralnego, ale również w celu uzyskania wymiernych korzyści finansowych, zwłaszcza w perspektywie długo-

okresowej. Taki sposób podejścia do realizacji procesu udzielania zamówień jest również potwierdzeniem, 

że zasada efektywności ekonomicznej, która wyraża się w obowiązku udzielenia zamówienia w sposób 
zapewniający zarówno najlepszą jakość przedmiotu zamówienia w stosunku do środków, które zamawia-

jący może przeznaczyć na jego realizację, jak i najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym również 

efektów środowiskowych. 

Słowa kluczowe: aspekty środowiskowe, efektywność energetyczna 

Environmental aspects and public procurement in the light of the new Public 

Procurement Law  

Abstract 

In recent years, the higher interest in environmental aspects, including energy efficiency and product 
labelling related to energetics may be seen among contracting authorities in the award of contracts. In order 

to increase the efficiency of public spending, Public procurement law clarifies how the contracting autho-

rities can contribute to the protection of the environment and the promotion of sustainable development. In 

case of contract award procedure, contracting authorities through instruments set out in provisions of 
Public procurement law, concerning in particular description of the subject-matter of contract, conditions 

for participation in the procedure or contract award criteria may apply environmental aspects not only for 

environment protection but also with aim of gaining measurable financial benefits, especially in a long 

term. The kind of approach taken to award a public contract is also a confirmation, that the principle of 
effectiveness in a manner ensuring the best contract performance quality in relation to financial resources, 

which contracting authorities intend for implementation of a contract as well as the best cost-benefit trade 

off, even including environmental aspects. 

Keywords: environmental aspects, energy efficiency 
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Filozofia prawa ochrony środowiska –  

zagadnienia podstawowe 

Problematyką aksjologii prawa ochrony środowiska czy też w prawie ochrony śro-

dowiska [1] zajmowałem się już kilkukrotnie. Prowadząc jednak badania nad stykiem 

filozofii z prawem ochrony środowiska, a raczej nad filozoficznym ujęciem prawa 

ochrony środowiska, dochodzę do wniosku, że zagadnienie to staje się coraz bardziej 

istotne. Im bardziej zgłębia się tę problematykę, tym bardziej dostrzec należy złożoność 

zagadnień. 

Najbardziej interesujące jednak jest to, że zagadnieniom aksjologii w prawie 

ochrony środowiska można nadawać różne ujęcie. Nie jest to problematyka, którą można 

przeanalizować w jedyny metodologicznie słuszny sposób. 

Biorąc pod uwagę różne metodologicznie uwarunkowane sposoby zaprezentowania 

praktycznie tego samego, choć złożonego zagadnienia, owa różnorodność skłania do 

zaproponowania referaut akcentującego aksjologię, choć ujmującego zagadnienie to 

nieco inaczej niż uczyniono to w innych opracowaniach. Referat ten, mający postać 

artykułu, podsumowuje też moje dotychczasowe badania właśnie nieco odmiennie 

ujmujące problematykę aksjologii. 

Mojego artykułu nie chcę rozpoczynać w sposób klasyczny od zdefiniowania co to 

takiego jest aksjologia i czym się zajmuje, a następnie postępować według tej definicji 

wskazując, w jakich to aksjologicznych podstawach zakorzenione jest prawo ochrony 

środowiska. 

Metodologicznie chciałbym przeanalizować kilka pozornie wydawałoby się odręb-

nych zagadnień i problemów, łącząc je wspólną klamrą aksjologiczną. Oczywiście 

zaznaczyć należy, iż każde z tych zagadnień może i powinno być przedmiotem 

dogłębnej samodzielnej i obszernej analizy naukowej, niemniej jednak nie chodzi tu 

o szczegóły, a o poszukiwanie pewnych pryncypiów prawa ochrony środowiska. Metafi-

zyczne ujęcie zagadnienia skłania bowiem badaczy do poszukiwania tego, co jest naj-

bardziej ogólne generalne i podstawowe. 

Współczesne kierunki badań szczególnie w naukach prawnych powinny te zagad-

nienia coraz poważniej traktować kosztem rezygnacji z typowej dogmatyki, która 

w istocie jednym pociągnięciem pióra ustawodawcy traci swoją aktualność badawczą. 

W tym artykule przeanalizuję problematykę sprawiedliwości, etyki, podmiotowości 

i języka prawnego.  

Problem sprawiedliwości jest jednym z podstawowych problemów filozoficznych
2
. 

Pewne podstawy, jeżeli chodzi o filozoficzne ujęcie sprawiedliwości odnaleźć można 

                                                                   
1 rakoczy_bukowski_kanc@wp.pl, Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego, 

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.law.umk.pl. 
2 Zob. chociażby, Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 2012, tłum. Daniela Gromska; Galewicz W., 

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2009, tłum. Sebastian Szymański; Peyton Young H., Spra-

wiedliwy podział, Warszawa 2003; Karolak S. J., Sprawiedliwość. Sens prawa, Kraków 2015; Odpowie-

dzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa, Kęty 2019. 
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już w publikacjach filozofii starożytnej, i to już u Sofistów. Wątki sprawiedliwości 

rozwijał Sokrates, stawiający człowieka w centrum filozofii, a następnie Platon i Ary-

stoteles. 

W filozofii nowożytnej problem sprawiedliwości znalazł swoje miejsce w mono-

grafii Johna Rawles’a „Teoria sprawiedliwości”, a także Karola Poppera [2]. Nie 

sposób tu zresztą wyliczyć wszystkich autorów, którzy sprawiedliwością zajmowali się 

w mniejszym lub większym stopniu. Już tylko bardzo pobieżny i przyczynkarski 

przegląd problematyki sprawiedliwości dokonany przez T. Gadacza wskazuje, jak 

bardzo złożone i różnorodne jest to zagadnienie oraz ilu znakomitych myślicieli o spra-

wiedliwości się wypowiadało. 

Prawo należy chyba do tych obszarów życia społecznego, w którym sprawiedli-

wość przejawia się w najpełniejszy sposób. Powszechnie używa się sformułowania 

wymiar sprawiedliwości na oznaczenie jurysdykcyjnej funkcji sądów. Przyjmuje się 

zatem, że sąd sprawuje lub wymierza sprawiedliwość. Problem sprawiedliwości 

w prawie czy też sprawiedliwości prawa był dostrzegany już w prawach antycznych. 

Słynna zasada talionu była bowiem dowodem na antyczne postrzeganie sprawiedli-

wości. Warto też przypomnieć jedną z fundamentalnych zasad prawa rzymskiego, jaką 

jest zasada honeste vivere, suum cuique tribuere. Istnieją zatem silne i naturalne 

związki pomiędzy sprawiedliwością, a prawem, które dalece upraszczając na potrzeby 

tego opracowania, oznaczają, że sprawiedliwość przejawia się poprzez prawo, które 

powinno być nośnikiem sprawiedliwości, natomiast prawo jako byt samodzielny 

winno się tą sprawiedliwością charakteryzować. 

Potoczne skojarzenie prawa ze sprawiedliwością dotyczy przede wszystkim funk-

cjonowania sądów. Należałoby zatem przyjąć, że sprawiedliwość jest przede wszystkim 

wymagana wobec tzw. prawa sądowego. Tymczasem problem sprawiedliwości znacznie 

wykracza poza prawo sądowe i dotyczy tych dziedzin prawa, które nie są zaliczane do 

prawa sądowego, a taką dziedziną prawa jest właśnie prawo ochrony środowiska. 

Problem sprawiedliwości w prawie ochrony środowiska był i jest podejmowany 

przez naukę [3], aczkolwiek ciągle brak jakiegoś generalnego jego ujęcia. 

Problem sprawiedliwości w prawie ochrony środowiska jest przede wszystkim 

łączony z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej, wyrażoną w art. 2 Konsty-

tucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Przepis ten stanowi, iż Rzeczpospolita Polska 

jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedli-

wości społecznej. 

Sprawiedliwość w prawie ochrony środowiska jest dostrzegalna w wymiarze wielo-

aspektowym. Nie da się jej sprowadzić do jednego prostego zagadnienia służącego za 

wzór, według którego bada się rozwiązania szczegółowe. Sprawiedliwość w prawie 

ochrony środowiska przejawia się w dostępie do zasobów środowiska, dostępności 

możliwości oddziaływania na środowisko, rozłożenia ryzyka naruszenia środowiska 

i wreszcie rozłożenia ryzyka zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. 

Zasoby środowiska można podzielić na trzy kategorie – na zasoby nieodnawialne, 

zasoby trudnoodnawialne i zasoby odnawialne. Właśnie owa dostępność tych zasobów 

stanowi o istocie sprawiedliwości w tym ujęciu. Twierdzenie, że należy zapewnić 

wszystkim podmiotom prawa równy dostęp do zasobów nieodnawialnych lub trudno 

odnawialnych jest zbytnim uproszczeniem sprawy. Nie każdy bowiem podmiot prawa 
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oczekuje dostępu do zasobów środowiska dla takich samych powodów. Część takich 

podmiotów (osoby fizyczne) korzysta ze środowiska dla samego istnienia i zachowania 

podstawowych procesów życiowych. Część natomiast innych podmiotów oczekuje 

zapewnienia dostępu do zasobów środowiska dla prowadzenia działalności gospo-

darczej. Chce zatem zarabiać na korzystaniu z dobra wspólnego. 

W podobny sposób należy identyfikować problem oddziaływania na środowisko. 

Zakres oddziaływania poszczególnych podmiotów dla różnych celów na środowisko 

jest dalece zróżnicowany. Nie ma żadnej wątpliwości, że istotnym zagrożeniem dla 

środowiska jest działalność gospodarcza. 

Stąd też zasada sprawiedliwości domaga się różnicowania podmiotów oddziaływu-

jących na środowisko w zależności od skali oddziaływania i motywacji tego oddziały-

wania. Sprawiedliwość społeczna nie domaga się równego traktowania wszystkich 

podmiotów w kwestiach dostępności do środowiska i jego zasobów. Problem dostęp-

ności zasobów środowiska nie wyczerpuje całości zagadnienia, gdyż konieczne jest 

również wskazanie, że zasad sprawiedliwości dotyczy także oddziaływania na środo-

wisko. Również i w tym zakresie nie jest możliwe równe traktowanie wszystkich pod-

miotów. W tym wypadku zróżnicowanie związane jest ze skalą i zakresem oddziały-

wania. Normatywnym przejawem sprawiedliwości w prawie ochrony środowiska są 

między innymi zasada zanieczyszczający płaci, zasada prewencji i zasada przezorności. 

Istotą zasady zanieczyszczający płaci jest przerzucenie kosztów usunięcia zagro-

żenia naruszenia środowiska lub naruszenia środowiska na sprawce tego zagrożenia 

lub naruszenia. Czyni się zatem odpowiedzialnym za działania nie ogół, a jednostkę. 

Zasada prewencji i przezorności zobowiązuje do tego, żeby liczyć się ze skutkami 

podejmowanych działań i działalności, nawet jeżeli skutki te nie są obecnie w całości 

lub w części identyfikowalne. 

Kolejnym zagadnieniem, które wymagałoby kilku uwag jest zagadnienie etyki prawa 

ochrony środowiska [4-6] . Etyka stanowi bardzo istotną część filozofii, łączoną przede 

wszystkim z aksjologią. Najogólniej ujmując zagadnienie etyki, należałoby wskazać, 

że zajmuje się ona kształtowaniem i oceną ludzkich zachowań w kontekście wartości, 

którym te zachowania odpowiadają. 

Biorąc pod uwagę okoliczność, że prawo jest instrumentem kształtowania stosunków 

społecznych, a wiec stosunków międzyludzkich, cały system prawny odwołuje się do 

etyki. Oczywiście nie eliminuje to dyskusji na temat prawa a moralności, szczególnie 

w kontekście, kiedy prawo jest niemoralne, a moralność podlega negatywnym jury-

dycznym skutkom. Natomiast natężenie problemów etycznych w prawie jest zróżni-

cowane. Nie każda bowiem dziedzina prawa jest nasycona kwestiami etycznymi 

w identyczny sposób. 

Etyka prawa ochrony środowiska czy też inaczej etyka w prawie ochrony środo-

wiska, wydaje się być kwestią dość złożoną, choć bez wątpienia bardzo istotną. Prawo 

ochrony środowiska reguluje bowiem styk świata człowieka i jego cywilizacji ze 

środowiskiem i jego wytworami. Ciągle jednak prawo stanowi instrument regulowania 

stosunków społecznych, a wiec stosunków między ludźmi, a nie stosunków między 

ludźmi, a środowiskiem czy też węziej – ludźmi a zwierzętami i roślinami. Pomiędzy 

człowiekiem a tymi elementami nie nawiązują się jakiekolwiek relacje prawne. 
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Stąd etyka w tym ujęciu nie tyle jest pojmowana jako kształtująca wzajemne postawy 

ludzi wobec siebie, tylko jest kształtowana jako obowiązki, które należałoby na czło-

wieka nałożyć dla ochrony innego dobra, jakim jest środowisko. W tym kontekście 

podstawowa cecha prawa, jaką jest regulowanie stosunków społecznych, traci na 

znaczeniu, aczkolwiek nie zanika. Norma prawa nie kształtuje tutaj jednak relacji 

między ludźmi, a kształtuje relacje między człowiekiem a środowiskiem, przy czym 

mają one charakter obowiązku człowieka wobec środowiska. Oczywiście nie wyklucza 

to funkcjonowania typowych stosunków społecznych między ludźmi, tyle tylko, że są 

to stosunki społeczne, w centrum których znajduje się środowisko czy też jego posz-

czególne elementy. Relacja prawna zawiązuje się zatem między ludźmi, ale ze względu 

na środowisko, dla środowiska, mając na względzie dobro środowiska. 

W zależności od tego, o jakiej dziedzinie prawa jest mowa, te stosunki mogą układać 

się w różny sposób. Czasami chodzi o wspólne oddziaływanie na środowisko, a czasami 

o wspólne pozyskiwanie zasobów środowiska. Najczęściej jednak w grę wchodzi to, że 

jeden człowiek z dezaprobatą odnosi się do zachowania drugiego człowieka w odnie-

sieniu do środowiska. W takiej sytuacji jeden z tych ludzi staje się orędownikiem środo-

wiska i jego obrońcą, i staje się w swoich oczach oraz oczach innych dobrym człowie-

kiem, a drugi, którego zachowanie jest negatywnie ocenione, określany jest jako zły 

człowiek. Dobry człowiek rozlicza zatem złego człowieka z jego zachowania wobec 

środowiska. 

Współcześnie problem etyki prawa ochrony środowiska dotyczy więc obowiązków, 

jakie prawodawca musi na człowieka nałożyć, w celu zapewnienia właściwego stanu 

środowiska. Potrzeba wprowadzania takich obowiązków wynika z braku świadomości 

lub należytej świadomości wagi i znaczenia ochrony środowiska. Gdyby poziom takiej 

wiedzy był wystarczający, zachowania, których oczekuje prawodawca urzeczywistnia-

łyby się w samej wewnętrznej motywacji człowieka bez potrzeby uzyskiwania tej moty-

wacji poprzez nakładanie obowiązków. Oczywiście nie spowodowałoby to wyelimino-

wania prawa ochrony środowiska, natomiast zmieniłoby zasadniczo jego funkcje, gdyż 

w taki przypadku prawo ochrony środowiska pełniłoby funkcję przede wszystkim 

organizacyjne. 

Tymczasem im niższa świadomość ekologiczna społeczeństwa, tym w większym 

zakresie proekologiczne zachowania ludzi można uzyskać, jedynie nakładając na nich 

obowiązek. W takim przypadku nie tyle wewnętrzna motywacja zachowania proekolo-

gicznego, ale obawa przed sankcją, represją lub dolegliwością stanowią powód podej-

mowania właściwych ekologicznie działań. 

Moralność czyni zatem człowieka odpowiedzialnym za stan środowiska. Przy czym 

musi on uwzględniać nie tylko stan środowiska dla siebie (hic et nunc), ale powinien 

uwzględniać go dla przyszłych pokoleń. W wymiarze jurydycznym kwestie te ujęte są 

jako zasada zrównoważonego rozwoju, którą prawodawca polski uregulował w art. 5 

Konstytucji RP, stanowiącym, iż Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nie-

naruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka, i obywatela 

oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Etyczna postawa człowieka wobec środowiska, która ma następnie przełożenie na 

rozwiązania normatywne, zakłada przede wszystkim odpowiedzialność człowieka za 
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stan środowiska. Przejawia się ona w kształtowaniu właściwej postawy człowieka wobec 

środowiska. Człowiek nie może czuć się tylko panem środowiska, o losach którego 

może decydować dowolnie i według swojego uznania. Winien on podchodzić do kwestii 

środowiska w ten sposób, że jest jego częścią, a to oznacza, że musi uwzględniać 

istnienie w tym środowisku również innych elementów niż on sam.  

W etyce sformułowano cztery koncepcje postawy człowieka wobec środowiska – 

etykę antropocentryczną, etykę biocentryczną, etykę holistyczną i etykę ochrony 

zwierząt [7]. Ich zasadniczą różnicą jest to, że akcentują one odmienne kwestie, które 

też jednocześnie stawiają w centrum. W zależności od tego, która z nich jest prefe-

rowana, tak kształtuje się podejście do problematyki jurydycznej. 

Trzecią grupę zagadnień, którą można wyodrębnić w ramach analizowanego pro-

blemu filozoficznego ujęcia prawa ochrony środowiska stanowi podmiotowość prawa 

ochrony środowiska. W dużej części stanowią one kontynuację rozważań o etyce 

prawa ochrony środowiska czy też etyki prawa ochrony środowiska, niemniej jednak 

mogą już stanowić przedmiot odrębnej analizy. Wynika to z tego, iż prawo samodziel-

nie kształtuje i tworzy podmioty tego prawa. Tylko norma prawna może decydować 

o tym, kto lub co, kiedy i na jakich warunkach będzie podmiotem tego prawa. Oczy-

wiście kreatywna moc prawa jest zróżnicowana w zależności od tego, o jakie podmioty 

chodzi. Skoro wyżej wskazano, że prawo reguluje stosunki społeczne, zatem podmio-

tem takiego prawa z natury rzeczy, jest człowiek. Niekiedy jednak kreatywna funkcja 

prawa w zakresie podmiotowości nabiera dużo większego znaczenia. Dotyczy to osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i wreszcie 

różnego rodzaju organów, i instytucji administracji publicznej. W tym wypadku norma 

prawa jest jedynym źródłem podmiotowości i tylko ona o tej podmiotowości przesądza. 

Specyfika podmiotowości prawa ochrony środowiska ma wyjątkowy charakter. 

O ile bowiem poza prawem ochrony środowiska nie toczą się praktycznie dyskusje 

o podmiotowości, o tyle w samym prawie ochrony środowiska kwestie podmiotowości 

są przedmiotem dyskursu naukowego.  

Można dostrzec dwa zasadnicze zagadnienia, jeżeli chodzi o podmiotowość w prawie 

ochrony środowiska. Pierwsze z nich ma szerszy wymiar i dotyczy postrzegania środo-

wiska jako podmiotu prawa. Drugi ma dużo węższy wymiar i dotyczy tylko podmio-

towości zwierząt. Ramy tego opracowania oczywiście nie pozwalają na wyczerpująca 

analizę tych zagadnień, wskazać jednak należy na podstawowe kwestie. 

Spór o podmiotowość prawną zwierząt toczy się już od dłuższego czasu [8-12]. 

W mojej ocenie dotyka on przede wszystkim kreatywnej roli prawa w kształtowaniu 

podmiotowości prawnej. Zwolennicy koncepcji podmiotowości zwierząt nie odwołują 

się do normy prawnej jako tej, która powinna w sposób konstytutywny uznać zwierzęta 

za podmiot prawa. Podnoszą oni raczej postulat, że podmiotowości prawnej zwierząt 

nie można wyprowadzić z normy prawnej, a z tego, że zwierzę jest istotą żywą mogącą 

odczuwać, która może również doświadczać bólu i cierpienia. Już tylko te cechy zda-

niem zwolenników tej koncepcji przesądzają o tym, że zwierzę powinno być trakto-

wane jako podmiot prawa. Norma prawna powinna co najwyżej ten stan usankcjono-

wać i być jedynie normą deklaratywną. W takie sytuacji jedynie człowiek jako podmiot 

prawa wyprowadza swoją podmiotowość z samego faktu istnienia. Tymczasem mogłaby 

ona również być wyprowadzana wobec zwierząt. W konsekwencji należałoby stwier-
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dzić, że zwierzęta zostałyby zrównane z człowiekiem w podmiotowości prawnej. Nawet 

zwolennicy podmiotowości zwierząt wskazują, że zwierzętom nie mogą przysługiwać 

takie same prawa jak ludziom, np. prawo wyborcze, prawo do założenia rodziny, itp.), 

niemniej jednak zrównanie nie oznacza w tym wypadku przyznania dokładnie takich 

samych praw. Zwierzętom takie prawa nie mogą przysługiwać, ale tylko z jednego 

powodu, że nie są w stanie ich wykonać, bo na to im nie pozwala brak pewnych cech, 

które ma tylko człowiek. Natomiast w fundamentalnym wymiarze określony podmiot 

jest podmiotem prawa, a może jedynie nie wykonywać pewnych czynności, czy też 

może nie korzystać z pewnych przejawów swojej podmiotowości. Zwolennicy kon-

cepcji podmiotowości zwierząt wskazują też kwestie biojurysprudencji, która najogól-

niej rzecz ujmując, za wartość prawem chronioną uznaje życie jako takie, abstrahując 

od tego, co jest jego nośnikiem. Tym samym życie zwierzęcia zrównane jest z życiem 

człowieka i dalej życie rośliny też jest zrównane z życiem człowieka. 

Spór o podmiotowość zwierząt w istocie jest sporem o uwzględnianie lub nie 

i ewentualnie stopień uwzględniania w hierarchii bytu. Jeśli bowiem przyjmie się 

hierarchię bytu, którą dostrzegał już Pseudodionizy Aeropagita, a dogłębniej komplek-

sowo opracował Św. Tomasz z Akwinu, to z tej hierarchii bytu wynika nadrzędna rola 

człowieka wobec zwierzęcia. Jeśli natomiast nie uwzględnia się takiej hierarchii bytu, 

to rzeczywiście kwestia podmiotowości zwierząt staje się otwarta. Podobnie otwiera 

się ten problem, jeśli przyjmuje się tę hierarchię z jakimiś modyfikacjami lub tylko 

częściowo. Osobiście jestem zwolennikiem koncepcji prawnej ochrony zwierząt, a nie 

praw zwierząt. 

Wreszcie ostatnią kwestią, która powinna być przeanalizowana w tym artykule, jest 

zagadnienie dotyczące języka prawnego w prawie ochrony środowiska. 

Jak pisze S. Wronkowska, Autorka jednego z najbardziej uznanych podręczników 

do przedmiotu „Wstęp do prawoznawstwa” Formułując wypowiedzi w postaci słownej 

czy postaci napisanej przypisujemy im zazwyczaj pewne funkcje. Oczekujemy miano-

wicie, że poprzez daną wypowiedź osiągnie się jakiś rezultat, np. poinformuje się kogoś 

o jakimś stanie rzeczy, skłoni się kogoś do pewnego zachowania, wyrazi się jakieś 

uczucia. [...]Najbardziej <<klasyczną>> postacią wypowiedzi dyrektywalnych są 

normy postępowania [13]. Dalej Autorka ta wprost wskazuje, że Prawodawca 

komunikuje się z adresatami norm za pomocą języka. Swoje komunikaty formułuje 

jednak nie wprost w postaci jednoznacznych norm postępowania, ale tworząc teksty 

prawne: teksty ustaw, rozporządzeń, dekretów [13, s. 63]. 

Język prawy pełni trojakiego rodzaju funkcje – funkcję kreatywną, funkcję opisową 

i funkcję regulacyjną. 

Kreatywna funkcja języka prawnego ma w istocie silny związek z problematyką 

metafizyki i ontologii. Język, którym posługuje się prawodawca może bowiem powo-

ływać do istnienia określone byty prawne. Byty te mogą mieć postać bytów podmio-

towych albo postać bytów przedmiotowych. Przykładem kreatywnej funkcji języka 

prawnego w tworzeniu bytów podmiotowych, są przepisy o osobach prawnych. Bez 

takich przepisów taka kategoria podmiotu jak osoba prawna po prostu by nie istniała. 

Przykładem kreatywnej funkcji języka prawnego w odniesieniu do bytów przedmio-

towych, jest chociażby powoływanie niektórych praw i nakładanie obowiązków. Bez 

normy prawnej nie istniałoby takie prawo jak użytkowanie wieczyste czy służebność 
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przesyłu. Funkcja ta nawiązuje do wskazywanych w filozofii faktów semantycznych. 

Jak podkreśla R. Ferber Akt powołania się w języku na takie fakty  c z y n i znaczenie 

wyrazów faktami. Semantyczne istnienie jest w odróżnieniu od rzeczywistego istnienia 

wytworzone przez człowieka. Fakty semantyczne są sztucznymi faktami. Fakty 

semantyczne są mianowicie zobiektywizowanymi regułami użycia wyrazów abstrak-

cyjnych. Jeżeli jednak uczyniliśmy z nich fakty, to takie znaczenia, względnie związki 

znaczeń, uzyskują status podobny do naturalnych faktów [14]. 

Język prawny jest językiem specyficznym i posługującym się profesjonalnymi 

zwrotami wyrażeniami i sformułowaniami. Służy on więc przede wszystkim do opisy-

wania rzeczywistości normatywnej. Problem języka prawego dla regulowania określo-

nego typu stosunków społecznych różnicuje się w zależności od tego, jaki jest stopień 

powiązania prawa z rzeczywistością. Prawodawca może bowiem przyjąć dwojakiego 

rodzaju postawę. Z jednej strony może rzeczywistość jedynie opisywać, z drugiej strony 

może rzeczywistość kreować. W zależności od tego czy prawo służy kształtowaniu 

rzeczywistości czy jej opisywaniu, język prawny odgrywa nieco odmienną rolę. Oczy-

wiście nie jest tak, że ten podział jest dychotomiczny. Żeby coś uregulować, trzeba 

najpierw opisać, natomiast samo normatywne opisywanie pewnych zjawisk bez podjęcia 

próby ich jakiegoś kształtowania też wydaje się być normatywnie niecelowe. Proble-

mem jest zatem to, na ile w normach prawnych ustawodawca będzie opisywał rzeczy-

wistość, a na ile ją kształtował. 

Prawo ochrony środowiska bez wątpienia jest tą dziedziną prawa, gdzie opisowa 

funkcja języka prawnego wydaje się być kluczowa. Prawodawcy nie pozostaje bowiem 

nic innego, jak stanąć w pokorze wobec przyrody i sił natury, na które zasadniczo nie 

ma żadnego wpływu i próbować je tylko pisywać normatywnie, a następnie z niemniej-

szą pokorą wskazać, że kształtowanie tych elementów może następować wyłącznie 

w znikomy sposób. Przy czym, kształtując te elementy, należy się wyłącznie skoncen-

trować na obowiązkach człowieka wobec środowiska przyrody i sił natury. Nie da się 

za pomocą norm prawnych kształtować zjawisk w przyrodzie. Ustawodawca nie może 

bowiem aktem prawnym zmienić biegu rzeki czy nakazać powiew wiatru w innym 

kierunku. Może jednak kształtować w jakimś stopniu zjawiska, które o tym mogą decy-

dować. Podstawową zatem funkcją języka prawnego w prawie ochrony środowiska 

jest opisanie rzeczywistości, którą prawodawca chce uczynić przedmiotem ochrony. 

Nie jest bowiem tak, że ustawodawca obejmuje ochroną prawną wszystko, co człowieka 

otacza. Stąd istotne jest, aby wyznaczyć linię demarkacyjną, co jest przedmiotem zainte-

resowania ustawodawcy, a co nie. Następnie prawodawca musi opisać istniejące stany 

za pomocą języka prawnego. Co jednak bardziej istotne, za pomocą języka prawnego 

musi również opisać stany, do których dąży. Opisując normatywnie stan pożądany, 

musi on wiedzieć, że jest to stan najbardziej optymalny z punktu widzenia środowiska 

człowieka. Opisywanie za pomocą języka prawego zjawisk zachodzących w środo-

wisku jest praktycznie niemożliwe albo bardzo utrudnione. Przyczyn tego jest kilka. 

Przede wszystkim język prawny ze swej natury nie nadaje się do opisywania rzeczy-

wistości. Akcentuje on bowiem zupełnie inne okoliczności lub zupełnie inny sposób 

niż język potoczny. Bardzo często można spotkać się z zarzutem, że ustawodawca 

skupia się na rzeczach nieistotnych z punktu widzenia danej dziedziny, ewentualnie, że 

pomija rzeczy istotne z punktu widzenia tej dziedziny. Podobną sytuację można 
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zaobserwować w przypadku przyrody i zjawisk przyrodniczych. Ustawodawca nie 

zawsze pewne istotne z perspektywy przyrodniczej elementy traktuje z identyczną 

troską. Jak również niekiedy stawia akcenty na kwestie, które z punktu widzenia danej 

dziedziny nie są istotne. Tym samym istnieją duże rozbieżności pomiędzy językiem 

prawa, a językiem nauk przyrodniczych. 

Można oczywiście przyjąć rozwiązanie polegające na tym, aby do języka prawnego 

wprowadzać elementy języka nauk przyrodniczych. Jednak w tym wypadku język 

prawny straciłby swoją podstawową funkcję i niczym by się nie różnił od języka nauk 

przyrodniczych. Co więcej, stawiałby akcenty na te kwestie, które być może z perspek-

tywy nauk przyrodniczych mają znaczenie, ale niekoniecznie z punktu widzenia 

prawa. Jako przykład można wskazać problematykę wód, które z perspektywy nauk 

przyrodniczych mają charakter jednolity i ich dywersyfikacja, poza występowaniem 

w naturze (wody płynące, wody stojące, wody podziemne, wody powierzchniowe) nie 

ma większego znaczenia. Natomiast z punktu widzenia prawa woda dostarczana 

w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest przedmiotem całkowicie odrębnych 

regulacji jak woda występująca w stanie naturalnym, jak woda butelkowana, i wreszcie 

jak woda święcona. Wynika to ze specyfiki każdego z odrębnych ujęć pojęcia wody. 

Bez wątpienia konieczne jest uwzględnianie w języku prawnym sformułowań 

i konstrukcji języka nauk przyrodniczych. Jednak konstruowanie poglądu o szerokim 

otwarciu języka prawnego jest nieuprawnione. Pozostaje jedynie rozumnie formułować 

język prawny, opisując zjawiska przyrodnicze językiem nauk przyrodniczych, przy 

jednoczesnym zachowaniu standardów języka prawnego. 

Podsumowując, trzeba stwierdzić, iż problematyka aksjologicznych podstaw prawa 

ochrony środowiska może być różnie ujmowana. W artykule tym zaproponowano 

ujęcie tematycznego zagadnienia wskazując na cztery elementy sprawiedliwość, etykę, 

podmiotowość i język prawnego. Wskazano, jak te istotne z punktu widzenia filozofii 

zagadnienia funkcjonują i są uregulowane w prawie ochrony środowiska. W przypadku 

sprawiedliwości chodzi przede wszystkim o dostęp do zasobów środowiska i oddzia-

ływanie na nie. 

W kontekście etyki kluczową sprawą wydają się być obowiązki człowieka wobec 

środowiska. Wreszcie w odniesieniu do podmiotowości na plan pierwszy wysuwa się 

zagadnienie podmiotowości zwierząt i środowiska jako takiego. Natomiast w odnie-

sieniu do języka prawnego problemem jest opisywanie przyrodniczej rzeczywistości. 

Artykuł ten ma charakter jedynie przyczynkarski i pozostaje mieć nadzieję, że znajdą 

się autorzy, którzy zechcą te wątki poszerzyć, pogłębić, uzupełnić, a może nawet skry-

tykować, jeśli tylko przyczyni się to do postępu nauki. 
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Przestępczość przeciwko środowisku w Polsce. 

Wybrane obszary zagrożeń 

1. Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu w Polsce  

Przeciwdziałanie przestępczości w jej różnorodnych formach wymaga zastosowania 

środków i metod właściwych dla specyfiki występujących zagrożeń. Przez ostatnich 

30 lat wyodrębniły się w Polsce nowe różnorodne formy przestępczości kryminalnej 

i gospodarczej, mamy też do czynienia ze specyfiką przestępczości zorganizowanej. 

Poza znanymi od lat i dobrze rozpoznanymi formami czynów godzących w istniejący 

porządek prawny wyodrębniła się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nie-

zwykle niebezpieczna forma przestępczości godzącej w środowisko naturalne, w jakim 

żyjemy. W rankingu zagrożeń oddziaływujących na świat, jak i przewidywanych 

w najbliższych dziesięciu latach na czołowych miejscach znajdują się kwestie związane 

ze stanem środowiska i klimatu. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na naj-

częściej występujące w Polsce formy przestępstw przeciwko środowisku naturalnemu 

oraz zmiany, jakie zaszły w tym obszarze na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. 

W raportach specjalistów [1] zarówno wśród zagrożeń aktualnie najbardziej niebezpiecz-

nych, jak i tych, które prawdopodobnie będą występowały w najbliższych latach domi-

nują te, które związane są ze stanem środowiska naturalnego i klimatu. 

Wśród pięciu podstawowych niebezpieczeństw, z jakimi przyjdzie się zmierzyć 

w najbliższej przyszłości, aż cztery związane są ze środowiskiem naturalnym człowieka: 

 brak skutecznych przedsięwzięć dla złagodzenia oraz dostosowania się do wystę-

pujących już i nadal postępujących zmian klimatycznych; 

 poważna utrata różnorodności biologicznej i załamanie się ekosystemów; 

 ekstremalne zjawiska pogodowe – susze, huragany; 

 kryzysy wynikające z braku dostępu do wody [1]. 

Jest to bardzo szeroki obszar życia na naszej planecie. Można tu wskazać przynaj-

mniej kilkanaście rodzajowo wyodrębnionych dóbr chronionych prawem. Ze względu 

na formy przestępczości w przypadku tak specyficznego przedmiotu ochrony, jakim 

jest światowe dziedzictwo przyrodnicze, społeczeństwo będzie miało do czynienia ze 

swoistym konglomeratem zorganizowanych działań przestępczych [2]. Zjawisko 

przestępczości skierowanej przeciwko szeroko pojętemu środowisku naturalnemu jest 

w ostatnich latach zauważane i coraz częściej staje się przedmiotem badań. Jego zasięg 

jest jednak trudny do obiektywnej oceny. Wynika to jak się wydaje przede wszystkim 

ze słabego rozpoznania tego problemu przez organy ścigania, szczególnie w krajach, 

gdzie te typy przestępstw są najczęściej popełniane, z trudności w przeliczeniu wartości 

przedmiotu tych przestępstw w zależności od miejsca ich nabycia i sprzedaży, a także 

kierunków i sposobów przemieszczania.    

                                                                   
1 wiemod@wp.pl, Zakład Badań nad Przestępczością i Terroryzmem w Instytucie Służby Kryminalnej 

Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
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Przestępstw zagrażających elementom środowiska naturalnego nie można jedno-

znacznie zaliczyć do „klasycznych” dotąd form przestępczości kryminalnej czy gospo-

darczej. Występują bowiem w postaci zarówno pospolitych przestępstw kryminalnych 

jak sprowadzanie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub niszczenie mienia, jak 

i przestępstw gospodarczych wpływających na funkcjonowanie poszczególnych gałęzi 

gospodarki oraz rynku, w tym także rynku finansowego
2
.  

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na tendencje występujące w obszarze 

zagrożeń przestępczością przeciwko środowisku, które obejmują czyny spenalizowane 

w rozdziale XXII kodeksu karnego. Oparto się o dane policyjne, gdyż jak dotąd policja 

prowadzi zdecydowaną większość postępowań karnych w sprawach przestępstw 

przeciwko środowisku. Dane statystyczne uzupełniono szeregiem przykładów zdarzeń, 

jakie miały miejsce w ostatnich latach ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których 

w działaniach kontrolnych, jak i procesie wykrywczym udział brały poza policją inne 

instytucje. 

1.1. Pojęcia związane z karnoprawną ochrona środowiska w Polsce 

Podejmując próbę określenia obszarów szczególnie zagrożonych przestępczością 

przeciwko środowisku w Polsce, niezbędne wydaje się na wstępie przedstawienie pod-

stawowych pojęć istotnych dla ochrony środowiska oraz krótkie scharakteryzowanie 

ich istoty. Decydują one o specyfice konstrukcji znamion przestępstw przeciwko 

środowisku, jak i narzędzi ich zwalczania.  

W art. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska [4] zdefiniowano kilkadziesiąt pojęć 

odnoszących się do środowiska naturalnego człowieka oraz przedsięwzięć związanych 

z jego ochroną. Obowiązująca w Polsce definicja zawarta w art. 3 ust. 39 tej ustawy 

określa środowisko jako ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych 

w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, 

wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biolo-

gicznej, a także wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami [4, art. 3 ust. 39]. 

Elementem środowiska jest także człowiek a oddziaływanie na środowisko to również 

oddziaływanie na ludzi [4, art. 3 ust. 11]. 

Radykalne zmiany klimatyczne, jakie występują od kilkunastu lat wpływają na 

wszystkie elementy przyrodnicze w tym także na krajobraz, który rzadko jest w Polsce 

przedmiotem ochrony w sprawach związanych z nielegalną ingerencją w środowisko. 

Obecnie środowisko naturalne oraz krajobraz jest chroniony przez prawo polskie, jak 

i unijne. Pojęcie krajobrazu oraz inne z nim związane zawarte jest w Europejskiej 

Konwencji Krajobrazowej [5]. 

Zgodnie z art. 2 Konwencji – jej przepisy stosuje się do całego terytorium Stron 

i obejmuje obszary przyrodnicze, wiejskie, miejskie i podmiejskie. Obejmuje ona ob-

szary lądowe oraz wody śródlądowe i morskie. 

Istotne znaczenie dla skuteczności przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem 

przestępczości przeciwko środowisku mają liczne akty prawne funkcjonujące w prze-

strzeni międzynarodowej, a których strona jest Polska. Odnosząc się do pojęcia 

przestępstwa przeciwko środowisku, należy zwrócić uwagę na przepisy ustanowione 

                                                                   
2 W niektórych dokumentach wybrane formy przestępczości przeciwko środowisku traktuje się jako jedną 

z form przestępczości gospodarczej, zob. [3]. 
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przez europejską Komisję Gospodarczą ONZ zawarte w Konwencji z Aarhus [6]. Uznają 

one za przestępstwo przeciwko środowisku każde działanie, które narusza prawo 

ochrony środowiska i które ma bardzo szkodliwe skutki dla środowiska naturalnego 

lub zdrowia ludzi lub które stwarza poważne zagrożenia dla środowiska lub zdrowia 

ludzi. Najczęściej występującymi przestępstwami przeciwko środowisku są: 

 nielegalna emisja lub nielegalne uwalnianie substancji do powietrza, wody lub gleby; 

 nielegalny handel dziką fauną i florą; 

 nielegalny handel substancjami zubożającymi warstwę ozonową; 

 nielegalne przemieszczanie lub składowanie odpadów. 

Aktem wykonawczym w stosunku do powyższych przepisów jest dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

ochrony środowiska przez prawo karne Unii Europejskiej [7]. Określono w niej szereg 

przestępstw, które zagrożone są karami we wszystkich krajach UE. Należą do nich 

przede wszystkim sprzeczne z prawem prowadzenie działalności mającej szkodliwy 

wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.  

Dyrektywa ustanawia także zasady odpowiedzialności osób prawnych za przestęp-

stwa popełnione na ich korzyść przez osoby fizyczne zajmujące pozycje kierowniczą 

w oparciu o prawo do reprezentowania, uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu 

osoby prawnej lub do sprawowania kontroli w strukturach osoby prawnej. Osoby prawne 

ponoszą odpowiedzialność także w przypadku, gdy brak nadzoru lub kontroli ze strony 

takiej osoby zajmującej stanowisko kierownicze umożliwił popełnienie przestępstwa. 

Wprowadzenie tej dyrektywy spowodowało wniesienie kilku znaczących zmian 

w polskim Kodeksie karnym
3
. Zmiany te zostały wprowadzone Ustawą z dnia 25 marca 

2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw [9]. 

1.2. Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim kodeksie karnym 

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły radykalne zmiany w postrzeganiu zagrożeń dla 

środowiska wywołanych niepowstrzymaną ingerencją człowieka. Dotyczy to także roli 

prawa karnego, związanej z powstrzymaniem przestępczości przeciwko środowisku. 

Można wyróżnić tu dwie najczęściej prezentowane koncepcje.  

Pierwsza z nich to koncepcja uznania przestępstw przeciwko środowisku jako 

jednej z form przestępczości gospodarczej. Ma ona w doktrynie prawa karnego szereg 

zwolenników. Propozycje takie można znaleźć m.in. w publikacjach O. Górniok, 

K. Sławika [10]. 

Inna propozycja karnoprawnej ochrony środowiska naturalnego zakłada wyodręb-

nienie wyspecjalizowanej gałęzi prawa karnego odnoszącej się do tej coraz szerszej 

grupy przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. Ten prawnokarny system 

ochrony środowiska naturalnego określany mianem prawa karnego środowiskowego 

sensu stricto obejmuje zespół przepisów typizujących przestępstwa przeciwko środo-

wisku [11]. 

Rozdział XXII Kodeksu karnego [12] zatytułowany „Przestępstwa przeciwko 

środowisku” obejmuje ochroną szeroki obszar przedmiotowy określany pojęciem 

„środowiska”. Z uwagi na karnoprawną istotę karalnego zachowania przepisy zawarte 

w tym rozdziale można podzielić na trzy umowne grupy zachowań: 
                                                                   
3 Zob. szerzej [8] 
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1. niszczenie lub zanieczyszczanie środowiska; 

2. obrót materiałami szkodliwymi dla środowiska; 

3. wadliwe użytkowanie urządzeń lub nieuprawnione budowanie zagrażające środo-

wisku [13]. 

Ad. 1) W pierwszej z tych grup dotyczącej niszczenia lub zanieczyszczania środo-

wiska naturalnego zachowanie się sprawcy w stronie przedmiotowej zostało określone 

w art. 181 kk jako: 

 spowodowanie zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 

rozmiarach; 

 niszczenie albo uszkadzanie roślin lub zwierząt wbrew przepisom obowiązującym 

na terenie objętym ochroną i wyrządzenie tym zachowaniem istotnej szkody; 

 niszczenie lub uszkadzanie roślin lub zwierząt pozostających pod opieka gatunkową 

niezależnie od miejsca, jeżeli spowoduje to istotną szkodę.  

Pojęcie „zniszczenia w znacznych rozmiarach” nie jest w kodeksie zdefiniowane. 

Należy do znamion ocennych i nie należy odnosić ich do dyspozycji z art. 115 §5 i 7 

dotyczących pojęcia znacznej szkody. Strat, o których mowa w art. 181 kk, nie można 

przeliczać w ten sposób. Powinny być one szacowane w oparciu o kryterium zagrożenia, 

jakie stwarzają dla niezakłóconego funkcjonowania mechanizmów przyrody [14]. Za-

chowanie się sprawcy winno cechować się uciążliwością dla całej biosfery, w szcze-

gólności zaś dla ekosystemu, którego równowaga zakłócona jest przez czyn zabroniony. 

Zniszczenie obszarów leśnych, naruszenie równowagi cieków wodnych na określonej 

przestrzeni może być objęte z powodzeniem pojęciem „zniszczenie w znacznych 

rozmiarach” [14, s. 503]. 

Odwołanie się do przepisów pozakodeksowych wydaje się niezbędne dla ustalenia 

pojęcia „terenu objętego ochroną” jako koniecznej okoliczności modalnej w stronie 

przedmiotowej przestępstwa określonego w przepisie art. 181 §2. Również i ono nie 

zostało zdefiniowane w Kodeksie karnym. Można odwołać się tutaj do przepisu art. 6 

ustawy o ochronie przyrody, gdzie stwierdzono, że formami ochrony przyrody są: 

 parki narodowe; 

 rezerwaty; 

 parki krajobrazowe; 

 obszary chronionego krajobrazu; 

 obszary Natura 2000; 

 pomniki przyrody; 

 stanowiska dokumentacyjne; 

 użytki ekologiczne; 

 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

Katalog ten można w myśl art. 79-80 tej ustawy uzupełnić o tereny zieleni i za-

drzewienia.  

Przepis art. 181 kk spotkał się m.in. z krytyczna oceną Rzecznika Praw Obywa-

telskich [15]. Istnieje jego zdaniem szereg wątpliwości dotyczących pojęć „zniszczenia 

w znacznych rozmiarach” i „istotnej szkody” w świecie roślinnym lub zwierzęcym, 

odnoszących się do przestępstw przeciwko środowisku. Art. 181 § 1 kodeksu karnego 

stanowi, że kto powoduje zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacz-

nych rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Według 
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art. 181 § 2, kto wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy 

albo uszkadza rośliny lub zwierzęta, powodując istotną szkodę podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Karze tej podlega 

także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta 

pozostające pod ochroną gatunkową, powodując istotną szkodę. 

 W ocenie RPO określenie czynów kwalifikowanych z przepisu art. 181 kk wymaga 

takiego przebudowania, aby pojęcia „zniszczenia w znacznych rozmiarach” i „istotnej 

szkody” wskazywały zarówno na kryterium ilościowe, jak i na kryterium jakościowe 

(na obszarze całego kraju lub też inaczej określonego). Zabicie nawet jednego przed-

stawiciela określonego gatunku, gdy gatunek ten jest zagrożony, powinno pozwolić 

przyjąć, że tak wywołana szkoda ma charakter istotny – wskazuje RPO [16]. Jak 

słusznie zauważył R. Zawłocki wskazane tu błędy legislacyjne są głównym powodem 

ograniczonego stosowania ww. przepisów w praktyce ścigania [13, s. 145]. 

Zachowanie się sprawcy jako jedno ze znamion strony przedmiotowej czynu zabro-

nionego z art. 182 kk polega na zanieczyszczaniu wody, powietrza lub powierzchni 

ziemi substancją lub promieniowaniem jonizującym w ilości mogącej wywołać okre-

ślony w tym przepisie skutek, jakim jest zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, 

istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia 

w świecie roślinnym albo zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Odrębnie potraktowano 

(§ 3) sytuację, gdy zachowanie takie wystąpiło w związku z eksploatacją instalacji dzia-

łającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane 

jest pozwolenie.  

Przedmiotem ochrony przepisu art. 182 kk jest bezpieczeństwo ekologiczne środo-

wiska w aspekcie wolności od skażeń i zanieczyszczeń dla niego szkodliwych. Za bez-

pośredni przedmiot ochrony należy uznać stan czystości wody, powietrza i powierzchni 

ziemi [17]. Odnosząc to do czynności związanych ze zwalczaniem przestępstw o zna-

mionach określonych w tym przepisie, wydaje się ważne zwrócenie uwagi na niescha-

rakteryzowane jeszcze wyżej pojęcie „wody” jako obszaru objętego przedmiotem 

ochrony przepisu art. 182 kk. W myśl art. 19 ustawy Prawo wodne [18] wody dzielą się na:  

 wody morza terytorialnego; 

 morskie wody wewnętrzne; 

 wody śródlądowe powierzchniowe płynące; 

 wody powierzchniowe stojące; 

 wody podziemne. 

Odpowiedzialność za ochronę poszczególnych rodzajów wód spoczywa na różnych 

instytucjach począwszy od Inspektoratów Ochrony Środowiska, administrację morską 

oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako instytucję odpowiedzialną 

za krajową gospodarkę wodną.  

Powietrze jako przedmiot ochrony zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 26 ustawy 

Prawo ochrony środowiska jako powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączenie 

wnętrz budynków i miejsc pracy. 

Pojęcie „ziemi” należy rozumieć nie tylko jej powierzchnię, lecz także i wnętrze, 

które podlega suwerenności państwa bez żadnych ograniczeń co do głębokości [19]. 
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Przestępstwo z art. 182 kk jest przestępstwem formalnym narażenia dóbr na 

niebezpieczeństwo, które nie musi wystąpić w formie bezpośredniego zagrożenia 

wystarczy, że wystąpi ono potencjalnie [20]. 

Jak podkreśla się w doktrynie skutek będący znamieniem tego przestępstwa polega 

na specyficznym potencjalnym (abstrakcyjno-konkretnym) narażeniu dobra prawnego 

na naruszenie, a konstrukcja taka stanowi w doktrynie prawa karnego przedmiot istot-

nych sporów jako rzadki przykład przestępstwa materialnego z narażenia abstrak-

cyjnego [21]. 

Ad. 2) Druga grupa przestępstw polegających na obrocie materiałami szkodliwymi 

dla środowiska odnosi się do: 

 niedozwolonego obrotu odpadami lub substancjami zagrażającymi środowisku – art. 

183 kk; 

 niedozwolonego obrotu materiałami jądrowymi i źródłami promieniowania 

jonizującego – art. 184 kk.  

Przestępstwa polegające na niewłaściwym składowaniu, usuwaniu, przetwarzaniu, 

dokonywaniu odzysku, unieszkodliwianiu lub transportowaniu odpadów negatywnie 

wpływają na otaczająca przyrodę, ekosystemy, klimat oraz stanowią bezpośrednie zagro-

żenie dla zdrowia i życia człowieka. Jest to najbardziej powszechna forma przestępstw 

przeciwko środowisku stypizowanych w rozdziale XXII kk [22]. 

Składowanie to trwałe przechowywanie odpadów w obiektach budowlanych do tego 

przeznaczonych na tzw. składowisku. Warunkiem odpowiedzialności jest składowanie 

„niewłaściwe”, w warunkach sprzecznych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

Także wykrywanie „usuwania” jako jednego ze znamion niezgodnego z prawem 

postępowania z odpadami musi być oparte na skutecznym współdziałaniu. W tym 

wypadku rola policji i organów samorządu powinna polegać na sygnalizacji takich 

zagrożeń, a decydujące stanowisko zajmują tu inspektorzy Inspekcji Ochrony Środo-

wiska. Do nich należy ocena prawidłowości przebiegu gromadzenia odpadów przed 

ich transportem do miejsca przetwarzania, w tym wstępnego sortowania zgodnie z wy-

mogami określonymi w art. 34 ust.1 poz. 34 ustawy o odpadach [23]. 

Kolejna postać niezgodnego z przepisami zachowania dotyczącego odpadów to ich 

niewłaściwy transport. W tym wypadku poza policją i Strażą Graniczną istotną rolę 

powinny odgrywać komórki Inspekcji Transportu Drogowego, których inspektorzy 

także powinni być w tym zakresie przeszkoleni oraz podejmować współdziałanie 

z Inspekcją Ochrony Środowiska 

W artykule 183 kk stypizowano ponadto przestępstwo sprowadzenia z zagranicy 

innych niż odpady substancji zagrażających środowisku – § 2 oraz przywożenie 

z zagranicy lub wywożenie za granicę bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia 

albo wbrew jego warunkom, odpadów niebezpiecznych. Przywożenie substancji stano-

wiących zagrożenie dla środowiska jest karalne, gdy przebiega w sposób niezgodny 

z przepisami rozporządzenia 1013/2006 Parlamentu Europejskiego [24] tj.: 

 bez zgłoszenia wszystkim zainteresowanym właściwym organom
4
; 

 bez zgody właściwych zainteresowanych organów; 

 po uzyskaniu zgody w wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd lub oszustwa; 

                                                                   
4 Właściwy organ – w rozumieniu przepisu art. 2 ust.18 pkt a Rozporządzenia 1013/2006. 
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 w sposób, który nie jest zgodny z określonym w dokumencie zgłoszeniowym lub też 

w dokumentach przesyłania; 

 w sposób, który prowadzi do odzysku lub unieszkodliwiania niezgodnego z prze-

pisami unijnymi lub międzynarodowymi, 

 z naruszeniem innych przepisów.  

Bezpieczeństwo ekologiczne jest także przedmiotem ochrony przepisów art. 184 kk 

i odnosi się do tzw. bezpieczeństwa jądrowego, czyli stworzenia takich warunków 

eksploatacji, zapobiegania awariom i łagodzenia ich skutków, które zapewnia ochronę 

pracowników i ludności przez zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizują-

cego z obiektów jądrowych. Zachowanie sprawcy polega na stworzeniu zagrożenia dla 

chronionych dóbr przez wyrabianie, przetwarzanie, transportowanie, przywożenie zza 

granicy, wywożenie za granicę, składowanie, przechowywanie, posiadanie, wykorzysty-

wanie, usuwanie, posługiwanie się, usuwanie, porzucanie, pozostawianie bez właści-

wego zabezpieczenia. Zapobieganie i wykrywanie tych przestępstw to przede wszyst-

kim zadanie policji, Straży Granicznej i Służby Celno- Skarbowej, ale także oznacza to 

konieczność bieżącej współpracy z komórkami Inspekcji Ochrony Środowiska, 

Państwowej Agencji Atomistyki i Głównej Inspekcji Sanitarnej [25]. 

Ad. 3) Grupa trzecia przestępstw przeciwko środowisku odnosi się wadliwego 

użytkowania lub nieutrzymywania w należytym stanie urządzeń zabezpieczających 

wodę, powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub promieniowaniem jonizującym 

(art. 186 kk) oraz prowadzenia nieuprawnionych robót budowlanych zagrażających 

środowisku (art. 188 kk).  

Przepisy art. 188 kk chronią wartości przyrodnicze lub krajobrazowe terenów obję-

tych ze względu na te wartości ochroną albo leżących w otulinie tych terenów [26]. 

Zachowanie się sprawcy związane jest z naruszeniem zakazów bądź ograniczeń obo-

wiązujących na tych terenach w związku z wznoszenie nowych lub powiększaniem 

istniejących obiektów budowlanych albo prowadzeniem działalności gospodarczej 

zagrażającej środowisku.  

2. Wybrane formy przestępczości przeciwko środowisku w Polsce 

Aktualne dane dotyczące stanu środowiska w Polsce zawarte są w raporcie opraco-

wywanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska co cztery lata. Ostatni opu-

blikowany raport „Stan Ochrony Środowiska w Polsce. Raport 2018” [27] wskazuje na 

występowanie następujących zagrożeń: 

 zagrożenia klimatyczne pochodzące ze strony opartego na węglu sektora energe-

tycznego ponoszącego odpowiedzialnego za większość emisji gazów cieplarnianych 

oraz emisji substancji zakwaszających, prekursorów ozonu i pyłów. Najbardziej 

aktualnym problemem jest wysokie stężenie ozonu troposferycznego w sezonie 

letnim, a w sezonie zimowym ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 

i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu;  

 zwiększenie ilości zużywanych surowców i związane z tym powstawanie odpadów 

wymagające przygotowania ich do ponownego użycia, poddawanie ich procesom 

recyclingu, innym procesom odzysku i unieszkodliwieniu; 

 zagrożenia dla bogactwa przyrodniczego związane z rolnictwem, leśnictwem, budo-

wą dróg i autostrad, turystyką, gospodarka wodną i ściekową; 
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 niezadowalający stan wód, przy czym stan wód powierzchniowych można określić 

jako umiarkowany, wód przybrzeżnych jako niezadowalający, wód morskich stan zły. 

Pomijając aspekty polityczno-ekonomiczne związane z wprowadzaniem w Polsce 

rozwiązań odnoszących się do dekarbonizacji gospodarki skupić się należy na pozo-

stałych zagrożeniach wskazanych w najnowszym Raporcie. 

Drugi z wymienionych obszar zagrożeń związanych z przestępstwami dotyczącymi 

zagospodarowania odpadów występuje w praktyce najczęściej. Głównym celem, jaki 

stawia przed sobą większość krajów jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 

który ma zminimalizować wytworzenie odpadów oraz wykorzystanie odpadów nie-

uniknionych jako zasobu dzięki procesom recyklingu. Podstawowy podział odpadów 

jest oparty o kryterium miejsc ich wytwarzania. Odpady powstające na terenach za-

mieszkałych i związane z bytowaniem ludzi to odpady komunalne. Odpady związane 

z działalnością gospodarczą to odpady przemysłowe.  

Przestępczość związana z zagospodarowaniem odpadów jest ściśle powiązana ze 

wzrostem ilości wytwarzanych odpadów. W 2018 r. wytworzono w Polsce 128 mln. 

ton odpadów, z czego odpady komunalne stanowiły 9,8%. Z uznaniem należy przyjąć, 

iż na przestrzeni ostatnich 20 lat pomimo znacznego wzrostu PKB ilość wytwarzanych 

odpadów nieznacznie się zmniejszyła. Z wytworzonych w 2018 r. 115339 mln. ton 

odpadów przemysłowych 51% zostało poddanych odzyskowi, 43% zostało składo-

wanych a 5% unieszkodliwiono w inny sposób. W tym samym roku wytworzono 

w Polsce 12,485 mln. ton odpadów komunalnych co stanowiło wzrost o 4,3% do roku 

2017. Ponad połowę wytworzonych odpadów komunalnych – 7,1 mln. ton przezna-

czono do odzysku, składowano 5,2 mln. ton, pozostałe przeznaczono do przekształ-

cenia termicznego [28]. Skala tych przedsięwzięć wywołała zainteresowanie ze strony 

zorganizowanych grup przestępczych. Jak wynika z doświadczeń organów ścigania 

w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej przejęcie kontroli nad podmiotami 

zajmującymi się zagospodarowaniem odpadów przynosi zorganizowanym grupom 

przestępczym ogromne zyski [29-31]. Coraz częściej takie zdarzenia są też ujawniane 

w Polsce. Przestępstwa związane z gospodarką odpadami przybierają w praktyce 

bardzo zróżnicowane formy. Znaczna ich część nosi wszelkie znamiona przestępczości 

transgranicznej. Można tu wskazać cały szereg przykładów. 

Zorganizowana grupa przestępcza działająca na terenie województwa mazowiec-

kiego, wielkopolskiego, śląskiego i małopolskiego sprowadziła w latach 2016-2018 do 

Polski z Niemiec ponad 4 tysiące ton odpadów komunalnych, zarabiając na tym ok.  

1,2 mln zł. Zamiast do recyclingu trafiły one na składowiska w województwie łódzkim 

i wielkopolskim. Odpady były przywożone do Polski przez podmioty posiadające sto-

sowne zezwolenie Ministra Ochrony Środowiska, wydane na podstawie dokumentów 

CMR
5
. Na składowiska trafiały już z podrobionymi dokumentami jako odpady z Polski. 

Za tonę odpadów sprawcy pobierali 75 euro. Osiem osób zostało zatrzymanych w tej 

sprawie przez policjantów Zarządu CBŚP w Kielcach [32]. Jest to typowy mechanizm 

działania zorganizowanej transgranicznej struktury przestępczej. Wykorzystano do 

tych przedsięwzięć kontakty nawiązane poza granicami kraju. Umiejętnie dobrano 

                                                                   
5 Międzynarodowy List Przewozowy (CMR) wystawiony w oparciu o przepisy Konwencji o umowie 

międzynarodowego drogowego przewozu towarów, podpisanej w Genewie 19 maja 1956 r. zawiera m.in. 

informacje dot. przewożonego towaru oraz miejsca załadunku i rozładunku. 
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podmioty współuczestniczące w procederze, w tym dysponujące legalnymi zezwole-

niami na przewóz odpadów. Następnie zatrudnieni przez grupę specjaliści fałszowali 

i wykorzystywali je do zalegalizowania lokowania tychże odpadów na składowiskach 

w Polsce. 

W latach 2017-2019 inna zorganizowana grupa przestępcza licząca 34 osoby, sku-

piona wokół firmy Clif w Skawinie dokonywała nielegalnego obrotu odpadami niebez-

piecznymi. Proceder polegał na składowaniu i usuwaniu odpadów niebezpiecznych 

zawierających PCB (polichlorowane bifenyle) w sposób zagrażający życiu i zdrowiu 

ludzi. W sumie były to usługi usunięcia i zagospodarowania tych odpadów świadczone 

wielu podmiotom gospodarczym, o łącznej wartości ok. 23 mln zł. Spółka nabyła ok. 

56 tysięcy ton odpadów, z czego skutecznie zutylizowała tylko 720 ton. Pozostałe 

trafiły w formie płynnej bądź zmieszanej na nielegalne składowiska w woj. mało-

polskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i podkarpackim oraz w Republice 

Czech. Przewożono je pojazdami do tego niedostosowanymi zaopatrzonymi w sfał-

szowane dokumenty a następnie składowano na terenie hal, działek, zasypywanych 

później wykopów ziemnych lub w pryzmach. Użytkownicy nieruchomości, na których 

składowano odpady podpisywali umowy oparte o sfałszowane dokumenty i byli 

„słupami”, na których docelowo zamierzano przenieść koszty utylizacji odpadów [33]. 

W tym przypadku jest to klasyczna zorganizowana struktura przestępcza, w której 

występuje podział ról, grupa liderów, szeroki terytorialnie zakres czynności, długotrwała 

działalność ukierunkowana na osiągnięcie maksymalnego zysku. 

Inny mechanizm działalności, w tym także wykorzystanie oddziaływań korupcyjnych 

wykorzystała grupa przestępcza, którą w lutym 2019 r. CBŚP zatrzymało w Bogatyni. 

W jej skład wchodziło 7 osób, w tym były burmistrza tego miasta. Przedstawiono im 

zarzuty niegospodarności, przekroczenia uprawnień, fałszowania dokumentów i korupcji 

w związku z gospodarką odpadami. Na wysypiska trafiały odpady tzw. „zmieszane”, 

które w dokumentacji były oznaczane jako biodegradowalne. Dzięki temu zaniżana była 

tzw. opłata środowiskowa. W wyniku tej działalności Skarb Państwa mógł zostać nara-

żony na straty w wysokości ok. 7 milionów złotych, a grupa osiągnęła zyski, sięgające 

5 milionów złotych [34]. Ta grupa przestępcza nawiązała kontakty korupcyjne z oso-

bami, które pełniły funkcje związane z szerokimi uprawnieniami związanymi z gospo-

darką odpadami, jakie zostały nadane jednostkom samorządu terytorialnego. Zostało to 

umiejętnie w tej sytuacji wykorzystane. 

Charakterystyczny jest także rozkład terytorialny stwierdzonych przez Policję 

przestępstw związanych z odpadami. W latach 2015-2018 poszczególne jednostki 

wojewódzki Policji wykazały następujące liczby stwierdzonych przestępstw przeciwko 

środowisku (rozdział XXII kk) polegających na składowaniu i transporcie odpadów:  

1. KWP Katowice – 41; 

2. KWP Poznań – 18; 

3. KWP Wrocław – 16; 

4. KWP Szczecin – 12; 

5. KWP Łódź – 12; 

6. KWP Radom – 10; 

7. KWP Kraków – 10; 

8. KSP Warszawa – 8;  
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9. KWP Kielce – 8; 

10. KWP Lublin – 7; 

11. KWP Gdańsk – 6; 

12. KWP Bydgoszcz – 6; 

13. KWP Gorzów – 5; 

14. KWP Opole – 5; 

15. KWP Rzeszów 4; 

16. KWP Białystok – 3; 

17. KWP Olsztyn – 2 [35]. 

Najwięcej takich przestępstw stwierdzono w województwie śląskim, czyli tam, 

gdzie wytwarza się wielkie ilości tych odpadów. Świadczyć to może o tym, że sprawcom 

zależy na maksymalnym obniżeniu kosztów związanych z ulokowaniem odpadów. 

Także skrócenie tras transportu odpadów nie tylko obniża koszty, ale i ogranicza możli-

wość nawet przypadkowego ujawnienia ich przewozu. Tezę taką potwierdza nieznacz-

na liczba ujawnionych przestępstw w tzw. „zielonych” województwach jak warmińsko-

mazurskie, podlaskie i podkarpackie, gdzie odpadów wytwarza się znacznie mniej. 

Trudniej też tam zakamuflować nielegalne składowiska. 

Ważnym narzędziem, jakim posługuje się Policja w analizie zagrożeń poszczegól-

nymi typami przestępstw jest policyjna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jej 

funkcjonowanie opiera się o informacje, jakie jednostkom Policji przekazują obywatele, 

którzy takie zagrożone miejsca zauważyli.  

W 2018 r. do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłoszono ogółem 10330 

nielegalnych wysypisk śmieci. Z tego potwierdzonych zostało 3264 wysypisk, zwery-

fikowanych zostało 2048, a 4576 nie potwierdzono. Jako niepotwierdzone informacje 

dotyczące oceny charakteru wysypiska potraktowano – 396 zgłoszeń [35]. 

3. Zagrożenie przestępstwami przeciwko środowisku według danych 

policyjnych
6
 

Pomimo wprowadzonych w 2018 r. zmian w ustawie o Inspekcji Ochrony Środo-

wiska, które nadały tej instytucji uprawnienia w zakresie prowadzenia czynności pro-

cesowych w sprawach będących przedmiotem jej uprawnień kontrolnych nadal zdecy-

dowana większość postępowań karnych dotyczących przestępstw przeciwko środowisku 

prowadzona jest przez Policję. Wydaje się, iż statystyki policyjne dotyczące wszczę-

tych postępowań oraz wykrytych przestępstw przeciwko środowisku w chwili obecnej 

w miarę realnie odzwierciedlają kierunki występujących zagrożeń. Można na ich 

podstawie podjąć także próbę wstępnej oceny efektywności kontroli, których wyniki 

stanowią podstawę do wszczęcia większości postępowań karnych wszczynanych przez 

policję w związku z czynami skierowanymi przeciwko środowisku.  

3.1. Zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym – art. 181 § 1 – 4 kk 

Przestępstwa o znamionach określonych w art. 181 kk godzą w ogólnie określony 

świat roślinny lub zwierzęcy (§ 1) lub są ukierunkowane na rośliny lub zwierzęta znaj-

dujące się na terenie objętym ochroną (§ 2) albo pozostające pod ochroną gatunkową 

(§ 3). 

                                                                   
6 Wszystkie dane [36] 
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Przestępstwa dokonania zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym stanowiły 

w badanym okresie trzecią co do wielkości grupę przestępstw przeciwko środowisku. 

Zwraca uwagę znaczny spadek zarówno ilości stwierdzanych, jak i wykrytych prze-

stępstw w latach 2010-2019 w porównaniu z latami 1999-2009. W pierwszym okresie 

stwierdzono popełnienie 328 przestępstw co daje 28 przypadków rocznie a wykryto 

167 sprawców tj. ok. 15 rocznie. W drugim okresie stwierdzano 184 przestępstwa – 

średnio ok. 18 takich przestępstw rocznie, a wykryto 68 sprawców tj. ok. 7 rocznie. 

 

Rysunek 1. Zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym (opracowanie własne) 

Współczynnik wykrywalności tego typu przestępstw w badanym okresie wyniósł 

47,8%, co jest wynikiem niskim w porównaniu z wykrywalnością sprawców innego 

rodzaju przestępstw przeciwko środowisku. Przyczyny tak znacznego spadku występo-

wania zagrożeń ze strony przestępczości dla świata roślinnego i zwierzęcego w ostat-

nich latach powinny stać się przedmiotem dalszych badań. Wydaje się, iż mamy tu do 

czynienia z pewnym wzrostem świadomości zagrożeń przestępczością tego typu 

w społeczeństwie 

3.2. Zanieczyszczenie środowiska – art. 182 kk 

Bezpieczeństwo ekologiczne człowieka zagrożone skażeniami i zanieczyszczeniami 

powodującymi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub jakości wody albo powietrza, 

albo zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym jest przedmiotem ochrony prze-

pisów art. 182 kk. Zanieczyszczenie zazwyczaj ma formę emisji o charakterze punkto-
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wym, liniowym lub rozproszonym polegającej na wprowadzeniu w wyniku działalności 

człowieka do powietrza, wody, gleby lub ziemi pierwiastków chemicznych lub ich 

związków, roztworów, mieszanin bądź energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub 

pole elektromagnetyczne. Związane jest najczęściej z różnego rodzaju procesami tech-

nologicznymi realizowanymi przez człowieka w procesie produkcji lub przetwarzania 

i wykraczającymi poza zakres pozwolenia uzyskanego w drodze decyzji organu ochrony 

środowiska. Szczególnie niebezpieczne są przypadki wynikające z funkcjonowania 

punktowych źródeł zanieczyszczeń, jakimi są zakłady sektora energetyczno-przemy-

słowego.  

W ciągu ostatnich dwudziestu lat jest to drugie co do liczby wszczętych postępo-

wań przestępstwo przeciwko środowisku w Polsce. Ujawniane jest zarówno w sytuacji 

zauważalnych powszechnie występujących zagrożeń, jak i w wyniku działań instytucji 

kontrolnych a szczególnie Inspekcji Ochrony Środowiska. Zwraca uwagę znaczny 

wzrost liczby postępowań wszczętych z tego przepisu w ciągu ostatnich 5 lat.  

 

Rysunek 2. Zanieczyszczenie środowiska (opracowanie własne) 

O ile w latach 2010-2015 wszczęto 277 postępowań tj. ok. 55 rocznie, to w latach 

2016-2019 nastąpił ponad trzykrotny wzrost. Wszczęto 583 postępowania, czyli 116 

rocznie. Niestety prowadzone czynności procesowe wyjątkowo rzadko potwierdzają 

zaistnienie przestępstwa. W ostatnich pięciu latach stwierdzono zaistnienie 117 prze-

stępstw (23 rocznie), natomiast w poprzednich 5 latach tylko 64 przestępstwa, czyli 13 

rocznie. W latach 2015-2019 potwierdzono więc zaistnienie przestępstwa tylko w 20% 

wszczętych postępowań, mniej nawet niż w latach 2010-2014, gdy potwierdzono zaist-

nienie przestępstwa w 23% wszczętych postępowań. Natomiast sprawców wykryto 

w ostatnich 5 latach w 43% stwierdzonych przestępstw, czyli więcej niż w latach 2010-

2014 kiedy wykryto sprawców w 33% spraw.  
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Wydaje się, iż wzrost liczby wszczętych postępowań jest w znacznym stopniu efek-

tem większej aktywności instytucji kontrolnych i efektywności ich działań. Natomiast 

niepokojąca jest stosunkowo nikła efektywność prowadzonych postępowań przygoto-

wawczych. Tylko dwudziestoprocentowa skuteczność może świadczyć o dość istotnych 

różnicach w ocenie zebranego materiału dowodowego pomiędzy instytucjami kontrol-

nymi (Inspekcja Ochrony Środowiska) a policją przetwarzającą te informacje w dowody 

procesowe. Istotne byłyby kolejne badania prowadzone w tym kierunku. 

3.3. Nieodpowiednie postępowanie z odpadami – art. 183 kk 

W statystykach policyjnych przestępstwo nieodpowiedniego postępowania z odpa-

dami występuje najczęściej. Ochronie podlega nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne 

środowiska przed niewłaściwym postępowaniem z odpadami i substancjami zagraża-

jącymi środowisku na terytorium Polski. Dobrem chronionym jest także wiarygodność 

naszego państwa jako członka społeczności międzynarodowej, zobowiązanego do prze-

strzegania przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, w szczególności 

jako członka Unii Europejskiej zobowiązanego do przestrzegania przepisów wspól-

notowych o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów [37].  

 

Rysunek 3. Nieodpowiednie postępowanie z odpadami (opracowanie własne) 

Zauważalny jest istotny wzrost liczby wszczętych postępowań w tych sprawach 

w ciągu ostatnich kilku lat. W latach 2015-2019 wszczęto 1405 postępowań, czyli 

prawie dwukrotnie więcej niż w latach 2010-2014, kiedy prowadzono 784 postępowania. 

Znacznie wzrosła także liczba przestępstw stwierdzonych, których było 403 w stosunku 

do 260 w poprzednim okresie. Wykryto sprawców w 270 sprawach, gdy w latach 

2010-2014 było ich 170. Na zbliżonym poziomie 60-70% utrzymuje się wskaźnik 

wykrywalności.  

Znaczna ilość wszczętych postępowań wynika przede wszystkim ze specyfiki tych 

przestępstw, których skutki są częstokroć bardzo widoczne i odczuwalne w miejscach, 

gdzie znajdują się odpady i substancje zagrażające środowisku. Ponadto postępowania 
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dotyczące nieprawidłowości w transporcie odpadów oraz ich przewozach transgranicz-

nych wszczynane są głównie na podstawie materiałów uzyskanych w wyniku czynności 

kontrolnych, do których uprawnionych jest kilka instytucji. Poza Policją i Inspekcją 

Ochrony Środowiska kontrole takie prowadzi Inspekcja Transportu Drogowego, Straż 

Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa i w jej ramach Służba Celno-Skarbowa.  

Osiągnięty przez Policję wskaźnik wykrywalności tego typu przestępstw liczony 

jako stosunek liczby przestępstw wykrytych do stwierdzonych jest stosunkowo wysoki 

i sięga 70%. Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast niska wykrywalność sprawców 

w stosunku do ilości wszczętych postępowań karnych sięgająca 20-30%. Może to 

wynikać z kilku przyczyn. Przede wszystkim przestępstwa dotyczące nieodpowied-

niego postępowania z odpadami mają charakter „zdarzeniowy”, tj. ujawniane są najpierw 

ich skutki lub przypadki niewłaściwego postępowania z odpadami i substancjami 

zagrażającymi środowisku w trakcie ich transportu. Jako stosunkowo niską należy 

uznać efektywność prowadzonych w tych sprawach czynności procesowych, które zbyt 

rzadko kończą się zebraniem materiału dowodowego pozwalającego na procesowe po-

twierdzenie nielegalnego charakteru czynu, a jeszcze rzadziej na postawienie zarzutów 

konkretnym sprawcom. Prowadzone przede wszystkim przez Policję czynności proce-

sowe oparte są o materiał uzyskany w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych 

przez inne instytucje. Samo jego procesowe potwierdzenie wymaga od prowadzących 

postępowanie karne często bardzo specjalistycznej wiedzy i wyspecjalizowania 

w prowadzeniu tego typu spraw.  

3.4. Niewłaściwe zabezpieczenie materiału promieniotwórczego – art. 184 kk 

Bardzo znacznym potencjalnie stopniem społecznej szkodliwości mogą się charak-

teryzować przestępstwa związane z wykorzystaniem materiałów promieniotwórczych. 

Sprawcy odpowiadają już za samo zaistnienie możliwości zagrożenia dla życia lub 

zdrowia ludzi lub spowodowania istotnego obniżenia jakości wody, powietrza lub 

powierzchni ziemi, lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 

rozmiarach. Ustawa nie wymaga w tym wypadku wystąpienia rzeczywistego zagro-

żenia jako następstwa zachowania się sprawcy [26, s. 1142]. 

Przypadki zdarzeń tego typu występują rzadko i w statystykach policyjnych nie są 

odnotowywane jako wyodrębniona forma zagrożeń. Na przestrzeni ostatnich 20 lat 

stwierdzono jedynie 29 takich przestępstw, z czego wykryto sprawców tylko w 7 przy-

padkach. Głównie dotyczyły one kradzieży aparatury medycznej, aparatów gammagra-

ficznych (detektoskopy). Sytuacje takie określane są jako „zdarzenia radiacyjne” 

powodujące lub mogące spowodować zagrożenie radiacyjne stwarzając możliwość 

przekroczenia wartości granicznych dawek promieniowania jonizującego określonych 

w obowiązujących przepisach i wymagające podjęcia pilnych działań w celu ochrony 

pracowników lub ludności.  
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Rysunek 4. Niewłaściwe zabezpieczenie materiału promieniotwórczego (opracowanie własne) 

Postępowanie w takich wypadkach prowadzi w zależności od skali zdarzenia woje-

woda we współpracy z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym (zdarzenie 

wojewódzkie) lub Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przy pomocy 

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (zdarzenie krajowe) [38]. 

3.5. Nieprawidłowe używanie urządzeń chroniących środowisko – art. 186 kk 

Coraz bardziej istotną rolę dla bezpieczeństwa środowiska spełniają różnego rodzaju 

urządzenia zabezpieczające wodę, powietrze, powierzchnię ziemi. Ich prawidłowe 

funkcjonowanie chroni życie i zdrowie ludzi, zasoby świata zwierzęcego i roślinnego 

przed zagrożeniami wynikającymi przede wszystkim z działalności różnego rodzaju 

urządzeń emitujących lub mogących emitować zanieczyszczenia lub skażenia. Osoby 

odpowiedzialne za ich prawidłowe funkcjonowanie mają obowiązek bieżącej kontroli 

stanu technicznego i utrzymywania go w należytym stanie, a także posługiwania się 

tymi urządzeniami w przypadkach przewidzianych właściwymi przepisami. Przestęp-

stwo nieprawidłowego używania urządzeń chroniących środowisko ma charakter 

indywidualny stąd występuje tu bardzo wysoki wskaźniki wykrywalności sięgający 

prawie 100%. 
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Rysunek 5. Niewłaściwe użytkowanie urządzeń chroniących środowisko (opracowanie własne) 

Zagrożenie przestępstwami tego typu utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie 

kilkunastu zdarzeń rocznie. Nie oznacza to, iż można potraktować je marginalnie. Szcze-

gólnie dotyczy to zdarzeń mających związek z funkcjonowaniem obiektów technolo-

gicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Poten-

cjalny charakter tego typu zagrożeń powinien być na bieżąco analizowany, a wnioski 

konsekwentnie wdrażane przez wszystkie instytucje i służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo środowiska, aby uniknąć ich w przyszłości.  

3.6. Zmniejszenie wartości przyrodniczej terenu pod ochroną – art. 187 kk 

Przepisy karne chroniące środowisko naturalne poza bezpieczeństwem dla życia 

i zdrowia ludzi, środowiska zwierzęcego i roślinnego chronią także inne dobra. Zalicza 

się do nich także wartość przyrodniczą prawnie chronionych terenów i obiektów, takich 

jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego kraj-

obrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki 

ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe [26, s. 1147]. Na szczególna uwagę 

zasługują czyny zabronione polegające na naruszeniu integralności zespołów przyrod-

niczo-krajobrazowych. 
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Rysunek 6. Zmniejszenie wartości przyrodniczej terenu pod ochroną (opracowanie własne) 

Rocznie odnotowuje się w kraju od kilku do kilkunastu stwierdzonych zdarzeń tego 

typu. Najczęściej są to zdarzenia związane np. z wycięciem dużej ilości drzew na terenie 

parku narodowego, zanieczyszczenie ściekami objętego ochroną akwenu wodnego lub 

nawożenie ziemi na działce znajdującej się w strefie ekologicznego systemu obszarów 

chronionych lub w ostatnich latach inwestycje sprzeczne z przeznaczeniem terenów 

chronionych. 

3.7. Zachowania godzące w naturalne wartości krajobrazu – art. 188 kk  

Dobrem chronionym przez ten przepis są wartości przyrodnicze i krajobrazowe 

obszarów objętych ochroną ustanowionych właściwymi przepisami. W dobie rozwija-

jącego się intensywnie przemysłu turystycznego posiadają one wysoką wartość mate-

rialną a osiągnięcie zysków z ich eksploatacji powiązane jest z reguły z nowymi 

inwestycjami lub rozbudową obiektów już istniejących. Samo przestępstwo polega na 

sprzecznym z przepisami prowadzeniu działalności inwestycyjnej lub gospodarczej na 

takich terenach. Zauważalnym zjawiskiem jest bardzo znaczny spadek zagrożenia tego 

typu przestępstwami w ostatnich latach. 

Dane statystyczne dotyczące efektów działań policji w sprawach o przestępstwa 

przeciwko środowisku w latach 1999-2017 przeanalizował J. Bień [39] W okresie 19 

lat policja wszczęła 7320 postępowań, z których w 2680 przypadkach stwierdzono 

przestępstwa, a sprawców wykryto w 1821 przypadkach. Średniorocznie wszczynano 

385 postępowań, stwierdzono 141 przestępstw i ustalono sprawców w 96 wypadkach. 

Najwięcej stwierdzonych przestępstw odnotowano w 2001 r. – 250, najmniej w 2012 r. – 

73. Najwięcej przestępstw wykryto także w 2001 r. – 184 a najmniej w 2012 r. – 40. 

Porównanie tych danych z wynikami uzyskanym w okresie objętym badaniami tj. 

w latach 1999-2019 pozwala na sformułowanie pewnych wniosków. Przez 21 lat 

policja wszczęła 8275 postępowań, czyli średniorocznie wszczynano 394 postępowa-

nia. Można tu w porównaniu do badań wcześniejszych zauważyć pewien wzrost liczby 

wszczynanych postępowań w ostatnich dwóch latach. Podobnie można zauważyć 
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pewien wzrost liczby przestępstw stwierdzonych Przestępstwa stwierdzono w 3060 

przypadkach, czyli średniorocznie 145. Sprawców wykryto w 2053 przypadkach to jest 

średnio 98 rocznie. Średnioroczny wskaźnik wykrywalności sprawców wyniósł 72%. 

Wydaje się, iż interesujące powinny być wyniki podobnych badań, które mogą zostać 

przeprowadzonych w latach następnych. Będzie wówczas możliwe odnotowanie zmian 

wynikających z przyznania Inspekcji Ochrony Środowiska szerszych uprawnień do-

chodzeniowych i związane z tym przejęcie przez nią części spraw prowadzonych dotąd 

przez policję. 

 

Rysunek 7. Zachowania godzące w naturalne piękno krajobrazu (opracowanie własne) 

4. Zagrożenia pozostające w obszarze działań Inspekcji Ochrony Środowiska 

Dane statystyczne opublikowane przez Policję wskazują, iż głównym przedmiotem 

czynności procesowych dotyczących przestępstw przeciwko środowisku są zagrożenia 

związane z gospodarką odpadami, zanieczyszczenie środowiska oraz zniszczenia 

w świecie roślinnym i zwierzęcym. Inspekcja Ochrony Środowiska jako główna insty-

tucja kontrolująca całokształt zagadnień związanych z bezpieczeństwem ekologicznym 

ma zadania rozbudowane znacznie szerzej, niemniej efekty jej działalności także 

koncentrują się na kilku głównych obszarach zawartych w poniższym wykazie. 

W 2019 r. w trakcie kontroli prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska 

stwierdzono szereg naruszeń, które mogły spowodować zagrożenie dla środowiska 

w tym m.in.: 

a) w zakresie zanieczyszczeń środowiska 

 odprowadzanie ścieków powodujące zanieczyszczenie środowiska; 

 termiczne przekształcanie odpadów w postaci przepracowanych olejów silnikowych 

poza spalarnią; 

 wprowadzanie wysoko obciążonych ścieków poubojowych do rowu ziemnego; 

 wyciek oleju turbinowego z terenu zakładu do rzeki, powodujący zanieczyszczenie 

środowiska wodnego; 
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 dokonywanie poza stacją demontażu pojazdów wymontowywania z pojazdów 

wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, 

przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia oraz 

elementów nadających się do odzysku lub do recyclingu; 

 przekroczenie dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki oraz tlenków azotu; 

b) w zakresie postępowania z odpadami 

 składowanie odpadów w zagłębieniach ziemnych oraz na powierzchni ziemi powo-

dujące zagrożenia dla wody i gleby; 

 nieprawidłowe magazynowanie odpadów ściekowych; 

 wypełnianie wyrobiska po eksploatacji piasku odpadami, co spowodowało wzrost 

pH wody w wyrobisku;  

 deponowanie odpadów niebezpiecznych w postaci mas ziemnych zanieczysz-

czonych substancjami ropopochodnymi na terenach rolnych należących do osób 

fizycznych bez ich zgody i wiedzy; 

c) w zakresie eksploatacji urządzeń 

 niewyposażanie instalacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do środo-

wiska w urządzenia podczyszczające [40]. 

Są to naruszenia wykryte w trakcie czynności kontrolnych, a informacje o nich 

przekazywano do organów ścigania, głównie Policji. Dopiero dalsze czynności proce-

sowe miały wskazać czy ujawnione czyny mogły stanowić przestępstwo w rozumieniu 

przepisów Kodeksu karnego. 

Zwraca uwagę stwierdzenie aż 56 naruszeń przepisów o ochronie środowiska stwier-

dzonych podczas kontroli w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów. Są to 

zakłady powołane właśnie po to, aby odpady były przetwarzane w sposób jak najmniej 

dotkliwy dla środowiska, a ich eksploatacja powinna zapobiegać zagrożeniom ekolo-

gicznym.  

W Informacji o działaniu Inspekcji Ochrony Środowiska odnotowano także dzia-

łania podejmowane w walce z tzw. „szarą strefą” w gospodarce odpadami. Ujawniono 

w 2019 r. 609 zdarzeń tego typu, co stanowi istotny wzrost w stosunku do roku 2018, 

gdy stwierdzono 247 takich przypadków. Zagospodarowanie odpadów niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami powoduje straty nie tylko bezpośrednio w środowiska 

naturalnym, ale także powoduje straty dla budżetu państwa. Wynikają one z unikania 

opłat za korzystanie ze środowiska, uzyskiwanie szybkiego i łatwego zysku z tytułu 

odbioru odpadów bez ich właściwego zagospodarowania, a także powodują znaczne 

koszty ponoszone w związku z usuwaniem odpadów złożonych w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych.  

Poważny problem w ostatnich latach stwarzają pożary składowanych odpadów. 

Według danych Policji ilość pożarów składowisk odpadów komunalnych w latach 

2015-2018 wyniosła: 

 2015 – 126; 

 2016 – 117; 

 2017 – 132; 

 2018 – 243 [35]. 

Pożary te miały głównie miejsce w województwach łódzkim, dolnośląskimi i ślą-

skim, czyli tam, gdzie odnotowano najwięcej przestępstw związanych z nienależytą 



 

Wiesław Mądrzejowski 

 

76 

gospodarką odpadami. Można postawić tezę, iż spowodowane głównie podpaleniami 

pożary składowisk są skuteczną formą pozbywania się nieprzetworzonych odpadów przez 

zorganizowane grupy przestępcze kontrolujące znaczną część tego obszaru gospodarki. 

W 2019 r. Inspekcja Ochrony Środowiska skontrolowała 1185 miejsc zagrożonych 

wystąpieniem pożaru, z czego w 244 kontrolach uczestniczyli przedstawiciele Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej i organów samorządowych. Stwierdzono 574 naruszeń 

przepisów, z czego 194 mogły spowodować zagrożenie lub zanieczyszczenie środo-

wiska a w 84 przypadkach zagrażały wystąpieniem pożaru. Skierowano 24 wnioski do 

organów ścigania, 25 wystąpień do Państwowej Straży Pożarnej i 9 wystąpień do sądu. 

Nałożono 324 mandaty karne i 88 decyzji wymierzających administracyjne kary 

pieniężne, udzielono 389 pouczeń i wydano 385 zarządzeń pokontrolnych. 

Przedmiotem kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska był także przywóz odpadów 

do Polski, który według danych policyjnych wielokrotnie odbywał się niezgodnie 

z obowiązującymi przepisami. W 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

wydał 202 zezwolenia na przywóz odpadów do Polski z zagranicy, było to łącznie 

1179 tys. ton. W stosunku do roku 2017 nastąpił wzrost o 79%. Najwięcej zezwoleń 

udzie-lono na import odpadów z Niemiec – 47, Litwy – 37, Włoch – 33, Grecji – 12 

i Wielkiej Brytanii – 12. Na wywóz odpadów z Polski wydano w 2018 r. 41 zezwo-

lenia na łączną masę 107 tys. ton. Najwięcej odpadów wywieziono do Niemiec – 18 

zezwoleń [41]. 

W 2019 r. udzielono zdecydowanie mniej, bo tylko 79 zezwoleń na przywóz odpa-

dów, odmownie potraktowano 21 wniosków. Odpady przywożono przede wszystkim 

z Niemiec – 33 zezwolenia oraz z Włoch, Litwy, Wielkiej Brytanii, Niderlandów, 

i Słowenii. W sumie wydano zezwolenie na przywóz 405 tys. ton odpadów. Jedno-

cześnie wydano 32 zezwolenia na wywóz odpadów z Polski, z czego w 22 przypad-

kach były to odpady niebezpieczne. Łącznie wywieziono 80,8 tys. ton odpadów, 

najczęściej do Niemiec i Belgii [41]. 

Podsumowując działalność Inspekcji Ochrony Środowiska w 2019 r., należy 

zwrócić uwagę na efekty przeprowadzonych działań kontrolnych. Inspekcja Ochrony 

Środowiska ogółem: 

 przeprowadziła 47169 kontroli; 

 udzieliła 4599 pouczenia; 

 nałożyła 2843 mandaty karne; 

 wydała 5218 zaleceń pokontrolnych; 

 skierowała 177 wniosków do organów ścigania, w tym 141 wniosków dot. kontroli 

przeprowadzonych w 2019 r. W 20 przypadkach prokuratorzy umorzyli śledztwo, 

w 12 odmówiono wszczęcia postępowania, w 9 sprawę skierowano do sądu, z czego 

w 3 przypadkach sądy orzekły o winie; 

 skierowała 311 wniosków do sądów powszechnych; 

 skierowała 3120 wniosków do organów administracji państwowej [40, s. 22]. 

Na szczególna uwagę zasługuje wykorzystanie nadanych w 2018 roku uprawnień 

o możliwości samodzielnego prowadzenia postępowań przygotowawczych. Ich efektem 

było skierowanie 311 wniosków do sądów powszechnych. Natomiast do organów 

ścigania w celu podjęcia dalszych czynności skierowano zdecydowanie mniej, bo 177 

wniosków. W dalszym ciągu dominują przede wszystkim zalecenia pokontrolne oraz 
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środki przewidziane w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, czyli pouczenia 

i mandaty karne. 

Ochrona środowiska jest nierozerwalnie związana z ochroną człowieka. Chroni się 

przede wszystkim ludzi przed skutkami wynikającymi z degradacji środowiska, do 

której w największym stopniu sami od lat się przyczynili. Podejmowane dopiero od 

niedawna przedsięwzięcia zmierzające do powstrzymania degradacji środowiska spro-

wadziły się m.in. do zdelegalizowania szeregu przez lata tolerowanych zachowań przy-

czyniających się do powodowania zanieczyszczeń. Jest oczywistym, iż prawo karne 

i jego bezwzględne nawet stosowanie może ograniczyć w tylko pewnym stopniu skutki 

związane ze zniszczeniami w środowisku. Z wieloletnich doświadczeń innych krajów 

oraz przedstawionych powyżej danych dotyczących ujawnionych zagrożeń wynika, że 

przestępczość przeciwko środowisku jest jako zjawisko kryminalne spowodowane 

przede wszystkim możliwością osiągnięcia przez sprawców wielkich zysków. Wysokie 

koszty ponoszone przy realizacji skutecznych przedsięwzięć związanych z ochroną 

środowiska powodują, iż łamanie przepisów ustanowionych w celu jego ochrony stały 

się procederem bardzo intratnym. W związku z tym, stało się to przedmiotem zaintere-

sowania zorganizowanych grup przestępczych. Do skutecznego zwalczania przestępstw 

przeciwko środowisku niezbędne jest więc zaangażowanie wyspecjalizowanych struktur 

policyjnych posiadających wiedzę o metodach działalności sprawców oraz umiejętność 

wykorzystywania specyficznych narzędzi dla ich zwalczania. Powinni oni na bieżąco 

współdziałać z ekspertami Inspekcji Ochrony Środowiska potrafiącymi rozpoznawać 

coraz bardziej zaawansowane technologie nielegalnych przedsięwzięć wywołujących 

degradację środowiska. Mniejszą, lecz istotną rolę powinny spełniać w tym zakresie 

także Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego oraz m.in. Straż Leśna, 

Państwowa Straż Rybacka czy Państwowa Straż Łowiecka. Konieczna jest budowa 

i podjęcie efektywnej działalności przez taki zintegrowany system służb i instytucji. 
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Przestępczość przeciwko środowisku. Wybrane obszary zagrożeń 

Streszczenie 

Znaczna część zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego to czyny wyczerpujące 

znamiona określonych przepisów polskiego i międzynarodowego prawa karnego. Według ocen instytucji 
międzynarodowych największe zagrożenie dla środowiska stwarza emisja pyłów oraz innych substancji 

związana z wykorzystaniem paliw kopalnych do celów energetycznych. Najczęściej występujące formy 

naruszeń przepisów karnych chroniących środowisko naturalne w Polsce to, jak wynika z najbardziej 

wiarygodnych statystyk policyjnych, nieprawidłowe postępowanie z odpadami, zanieczyszczanie środowiska 
oraz wyrządzanie szkód w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Zwalczaniem przestępstwa przeciwko środo-

wisku w Polsce zajmuje się ponad dziesięć instytucji, służb i organizacji. Główną rolę odgrywają tu Policja 

oraz Inspekcja Ochrony Środowiska. Inspekcji Ochrony Środowiska nadano wprawdzie uprawnienia do 

prowadzenia czynności operacyjno-śledczych w tym obszarze nadal jednak postępowania karne dotyczące 
przestępstw przeciwko środowisku prowadzone są przede wszystkim przez Policję. Działania Inspekcji 

Ochrony Środowiska skupiają się na prowadzeniu czynności o charakterze kontrolnym.  

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, przestępczość środowiskowa, klimat, odpady, zagrożenia, Inspekcja 

Ochrony Środowiska, wykrywalność, współdziałanie 

Environmental crime. Selected risk areas 

Abstract 
A significant part of threats related to environmental pollution are acts that meet criteria of crime, stipu-

lated in specific provisions of Polish and international criminal law. According to the assessments of inter-

national institutions, the greatest threat to the environment is posed by the emission of dust and other 

substances related to the use of fossil fuels for energy production. The most common forms of violation of 
criminal provisions protecting the natural environment in Poland are, according to the most reliable police 

statistics, improper handling of waste, environmental pollution and causing damage to the plant or animal 

life. Over ten institutions, services and organizations deal with combating crimes against the environment 

in Poland. The Police and the Environmental Protection Inspectorate play a major role here. Although the 
Environmental Protection Inspectorate has been empowered to conduct operational and investigative 

activities in this area, criminal proceedings concerning crimes against the environment are still conducted 

primarily by the Police. The activities of the Environmental Protection Inspectorate focus on carrying out 

control activities. 
Keywords: environmental protection, environmental crime, climate, wastes, threats, Environmental 

Protection Inspectorate, crime detection rate, cooperation 
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Znaczenie kosmosu w rywalizacji strategicznej,  

aspekty prawno międzynarodowe 

1. Wprowadzenie 

Wiek XX to jeden z najbardziej dynamicznych okresów w dziejach ludzkości. 

W trakcie jednego stulecia człowiekowi udało się opanować aż trzy nowe domeny jego 

aktywności: (i) przestrzeń powietrzną, (ii) przestrzeń kosmiczną oraz (iii) przestrzeń 

cybernetyczną. Historia pokazuje, że każda z domen, którą udało się opanować 

naszemu gatunkowi, stanowi miejsce powstania nowych gałęzi przemysłu, wymiany 

handlowej oraz świadczenia usług. Mówiąc innymi słowy, w każdej domenie wytwarza 

się nowy, charakterystyczny dla tej domeny, model ekonomii. W miarę rozwoju danego 

obszaru ludzkiej działalności, prędzej czy później pojawia się także rywalizacja. Doty-

czy to nie tylko konkurencji pomiędzy podmiotami prowadzącymi w danej domenie 

działalność gospodarczą, lecz w szczególności rywalizacji politycznej. Wszędzie bo-

wiem, gdzie pojawia się rywalizacja gospodarcza, krok za nią podąża żądza władzy. 

Można podać wiele historycznych przykładów wystąpienia tego schematu rywaliza-

cyjnego, który tak bardzo związany jest z naturą człowieka. Jednym z nich, zresztą 

bardzo charakterystycznym, są wielkie odkrycia geograficzne, zapoczątkowane wyprawą 

Krzysztofa Kolumba w 1492 roku na zachód przez Ocean Atlantycki. Odkrycie Nowego 

Świata zbudowało nową ekonomię opartą o Atlantyk, petryfikując dominację Zachodu 

nad resztą świata. Bardzo szybko jednak zachodni świat wpadł w pułapkę rywalizacji 

strategiczno-politycznej. Od tego modelu nie udało się uciec także w domenie po-

wietrznej, w której bardzo szybko lotnictwo zostało podporządkowane dążeniom mili-

tarnym, a druga dekada XXI wieku coraz dobitniej pokazuje, że mechanizm rywali-

zacyjny jest już obecny także w obszarze cybernetycznym. Domena kosmiczna nie 

pozostaje w tej materii żadnym wyjątkiem. 

W niniejszej pracy autor postara się przedstawić jak mechanizm rywalizacyjny na 

przestrzeni ostatnich 60. lat ewoluował w domenie kosmicznej oraz jakie są perspek-

tywy strategicznego wykorzystania przestrzeni kosmicznej w najbliższych latach. 

W pracy zostanie także wskazane, w jaki sposób prawo międzynarodowe odpowiadało 

na wyzwania związane z eksploracją przestrzeni pozaziemskiej i czy nadal jest ono 

skutecznym mechanizmem zapewniającym pokojowe wykorzystanie kosmosu. Można 

już bowiem z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że przestrzeń kosmiczna będzie 

jednym z najważniejszych obszarów ludzkiej aktywności, który – zdaniem autora – wraz 

z domeną cybernetyczną zdominuje XXI wiek. By zapewnić logikę wywodu główna 

część pracy została podzielona na trzy części. W pierwszej autor opisuje pierwsze lata 

podboju kosmosu, które były silnie związane z wyścigiem jądrowym pomiędzy Związ-

kiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. W drugiej części wskazane zostało jak 

aplikacje kosmiczne zmieniły sposób prowadzenia działań wojennych na powierzchni 

                                                                   
1 Prawnik, Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego, Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie przygotowywania doktoratu. 
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Ziemi. Trzecia część pracy stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przestrzeń 

kosmiczna staje się samodzielną domeną prowadzenia wojny i dlaczego jest ona coraz 

istotniejszym elementem w rywalizacji strategicznej pomiędzy mocarstwami. 

2. Pierwsza era kosmiczna – kosmos w wyścigu nuklearnym 

Powszechnie przyjęło się, że era kosmiczna rozpoczęła się w chwili, kiedy Sputnik-1 

(ros. Спутник-1) – radziecki sztuczny satelita – wyniesiony przez rakietę R-7 dnia 4 

października 1957 roku, jako pierwszy obiekt stworzony przez człowieka, wszedł na 

orbitę okołoziemską [1]. Wydarzenie to zapoczątkowało rywalizację strategiczną w prze-

strzeni kosmicznej pomiędzy dwoma ówczesnymi mocarstwami – Stanami Zjednoczo-

nymi oraz Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Amerykańsko-radzieckie 

zmagania kosmiczne należy obsadzić w szerszym kontekście, bowiem przestrzeń 

kosmiczna była jedną z wielu domen, w której Amerykanie wraz z Sowietami toczyli 

rozgrywkę o hegemonię w Euroazji. Amerykańska odpowiedź nastąpiła rok później, tj. 

1 lutego 1958 roku. Wówczas satelita o nazwie Explorer-1, wyniesiony przez rakietę 

Jupiter C, osiągnął orbitę okołoziemską, stając się trzecim sztucznym obiektem, po 

Sputniku-1 i 2, który tego dokonał [2]. Już 3 lata później, tj. 12 kwietnia 1961 roku 

Jurij Gagarin, w ramach misji Wostok-1 (ros. Восток-1), dokonał pełnego okrążenia 

Ziemi, stając się pierwszym człowiekiem w kosmosie [3]. Alan Shepard – pierwszy 

Amerykanin w przestrzeni kosmicznej – przekraczając 5 maja 1961 roku linię van 

Kármána, nie wszedł na orbitę okołoziemską. Choć udało mu się osiągnąć pułap 187 

kilometrów, misja Mercury-Redstone 3 była lotem suborbitalnym. Wykorzystana 

bowiem w misji rakieta SSM-A-14 Redstone – zmodyfikowany pocisk balistyczny krót-

kiego zasięgu – okazała się zbyt słaba i nie pozwoliła Shepardowi wykonać pełnego 

lotu po orbicie okołoziemskiej [4]. 

Od momentu kiedy podczas testu dnia 20 czerwca 1944 r., skonstruowany przez 

Wernhera von Brauna, pocisk rakietowy V2, poruszając się po torze balistycznym, 

osiągnął pułap 176 kilometrów, loty w przestrzeń kosmiczną związane były ściśle 

z rywalizacją militarną [5]. W pierwszej erze rywalizacji kosmicznej rakiety wyko-

rzystywane do wynoszenia obiektów w kosmos były najczęściej zmodyfikowanymi 

pociskami balistycznymi. Dla przykładu radziecka rakieta R-7 (kod NATO: SS-6 

Sapwood), która wyniosła m.in. Sputnika oraz Jurija Gagarina w przestrzeń kosmiczną, 

na bazie której powstała rodzina rakiet Sojuz, była pierwszym radzieckim pociskiem 

balistycznym klasy ICBM w służbie operacyjnej
2
. Amerykanie także – podobnie jak 

Sowieci – w początkowym okresie rywalizacji w kosmosie wykorzystywali balistyczne 

pociski rakietowe jako rakiety wynoszące. Amerykański program kosmiczny Explorer 

oparty był, o wspomnianą wyżej, rakietę SSM-A-14 Redstone oraz o rakietę Atlas D – 

także zmodyfikowany pocisk balistyczny [7]. W programie Gemini, którego bez-

pośrednim celem było przygotowanie misji lądowania człowieka na Księżycu, rakietą 

                                                                   
2 Międzykontynentalny pocisk balistyczny (ang. intercontinental ballistic missile, ICBM) – rodzaj pocisku 

o zasięgu przekraczającym 5 500 kilometrów. Według klasyfikacji NATO wyróżnia się także: pociski 
balistyczne pośredniego zasięgu (ang. intermediate-range ballistic missile, IRBM) o zasięgu od 3 000 do 

5 500 kilometrów; pociski balistyczne średniego zasięgu (ang. medium-range ballistic missile, MRBM) 

o zasięgu od 1 000 do 3 000 kilometrów; pociski balistyczne krótkiego zasięgu (ang. short-range ballistic 

missile, SRBM) o zasięgu do 1 000 kilometrów [6].  
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nośną wykorzystywaną przez Amerykanów był międzykontynentalny pocisk bali-

styczny SM-68B Titan II [8]. 

Wydaje się, że punktem kulminacyjnym w myśleniu o kosmosie w kontekście 

rywalizacji jądrowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, tak 

charakterystycznym dla lat 60. XX wieku, był amerykański program kosmiczny Apollo. 

Program został zapoczątkowany w 1961 roku w słynnym przemówieniu prezydenta 

Johna F. Kennedy’ego, w którym zapowiedział on lądowanie amerykańskiej załogi na 

powierzchni Księżyca do końca dekady [9]. Głównym celem programu, jak już zauwa-

żono, było lądowanie człowieka na Księżycu, jednakże przy okazji Amerykanie chcieli 

zbadać możliwość zbudowania na Księżycu bazy wojskowej w celu umieszczenia 

środków bojowych zabezpieczających Stany Zjednoczone przed ewentualnym uderze-

niem jądrowym ze strony Związku Radzieckiego. W trakcie prowadzonych badań 

okazało się, że zbudowanie takiej bazy jest w zasięgu technicznym Stanów Zjedno-

czonych [10]. 

Silna presja na wykorzystanie kosmosu oraz rozwiązań technicznych budowanych 

na potrzeby misji kosmicznych, wyrażająca się między innymi testowaniem pocisków 

balistycznych jako rakiet wynoszących pierwsze obiekty stworzone przez człowieka 

w przestrzeń kosmiczną, wzmogła potrzebę stworzenia przez społeczność międzynaro-

dową norm prawnych, które w pewien sposób przyczynią się do zmitygowania ryzyk 

związanych z niekontrolowanym wyścigiem zbrojeń w przestrzeni pozaziemskiej. Po 

raz pierwszy kwestia pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej stanęła przed 

Zgromadzeniem Ogólnym ONZ dnia 20 grudnia 1961 r., podczas szesnastej sesji 

Zgromadzenia Ogólnego. Podjęto wówczas rezolucję nr 1721 [11], której głównym 

celem było wyrażenie politycznego poparcia dla prac nad stworzeniem ponadnaro-

dowych norm dotyczących pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Dwa 

lata później, tj. 13 grudnia 1963 r., na XVIII sesji, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 

rezolucję nr 1962, tzw. „Deklarację zasad prawnych rządzących działalnością państw 

w zakresie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ”
 
[12]. Deklaracja – będąca wyrazem woli politycznej – wskazała obszary wyma-

gające stworzenia reguł, na podstawie których państwa będą eksplorować przestrzeń 

kosmiczną. Niezwłocznie po podjęciu rezolucji Komitet do spraw Pokojowego 

Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (ang. The Committee on the Peaceful Uses of 

Outer Space, COPUOS) przystąpił do prac nad opracowaniem pierwszych traktatów 

kosmicznych. 

Pierwszym traktatem międzynarodowym, który dotyczył aktywności w przestrzeni 

kosmicznej, jest Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni 

kosmicznej i pod wodą sporządzony w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r. (Dz. U. z 1963 r. 

nr 52, poz. 288), zwany dalej „Układem o zakazie prób broni nuklearnej”. Choć jedynie 

w pewnym stopniu dotyczy przestrzeni kosmicznej, Układ stanowi doskonałą egzem-

plifikację ówczesnych obaw społeczności międzynarodowej i jako taki jest dosko-

nałym przykładem wyzwań, jakie stały wówczas przed ludzkością. Jak już bowiem 

wspomniano, przestrzeń kosmiczna stanowiła jedną z domen, w której odbywała się 

rywalizacja strategiczna, a najgłębszym wyrazem tej rywalizacji był wyścig zbrojeń 

nuklearnych. Kosmos mógł potencjalnie dawać ogromną przewagę w tym wyścigu, 

stąd Stany Zjednoczone oraz Związek Radziecki, w obawie przed niekontrolowanym 
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wzrostem ryzyka w napiętych relacjach pomiędzy blokiem wschodnim a zachodnim, 

uznały, że przestrzeń kosmiczna, obok atmosfery oraz domeny wodnej, musi pozostać 

miejscem wolnym od jakichkolwiek aktywności związanych z wojskowym wykorzy-

staniem broni jądrowej. Wyrazem tego dążenia jest sformułowany w art. 1 lit. a Układu 

o zakazie prób broni nuklearnej zapis, który zobowiązuje strony Układu do zakazu 

dokonywania „próbnych eksplozji broni nuklearnej i jakichkolwiek innych eksplozji 

nuklearnych”
3
 między innymi w przestrzeni kosmicznej. 

Choć przestrzeń kosmiczna stanowi jedno z miejsc gdzie, zgodnie z Układem 

o zakazie prób broni nuklearnej, nie można dokonywać eksplozji nuklearnych, to 

w chwili jego podpisywania nie była ona – z punktu widzenia przeprowadzania prób 

jądrowych – domeną najważniejszą. Dużo poważniejsze w skutkach byłby bowiem 

prowadzone wówczas testy jądrowe mające miejsce w atmosferze oraz pod wodą
4
. 

Tym niemniej coraz istotniejsza rola kosmosu w życiu polityczno-wojskowym oraz 

brak norm regulujących aktywność w tym środowisku spowodował, że w 1967 r. 

został podpisany najważniejszy traktat kosmiczny – Układ o zasadach działalności 

państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z księżycem 

i innymi ciałami niebieskimi sporządzony w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 

27 stycznia 1967 r. (Dz. U. z 1968 r. nr 14, poz. 82), zwany dalej „Układem 

kosmicznym”. Układ kosmiczny był zmaterializowaniem woli politycznej wyrażonej 

w Deklaracji o zasadach prawnych działalności państw w zakresie badań i użytko-

wania przestrzeni kosmicznej i ustanowił pierwsze normy składające się na system 

międzynarodowego prawa kosmicznego. Stał się także podstawą opracowania pięciu 

kolejnych traktatów kosmicznych szczegółowo regulujących określone aktywności 

w kosmosie, tj.: (i) Umowy o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów 

i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną sporządzonej w Moskwie, 

Londynie i Waszyngtonie dnia 22 kwietnia 1968 r. (Dz. U. z 1969 r. nr 15, poz. 110), 

(ii) Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 

1972 r. (Dz. U. z 1973 r. nr 27, poz. 154), (iii) Konwencji o rejestracji obiektów wypusz-

czonych w przestrzeń kosmiczną, otwartej do podpisania w Nowym Jorku dnia 

14 stycznia 1975 r. (Dz. U. z 1979 r. nr 5, poz. 22), (iv) Konwencji o przekazywaniu 

i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzonej 

w Moskwie dnia 19 maja 1978 r. (Dz. U. z 1980 r. nr 10, poz. 27) oraz (v) Układu normu-

jącego działalność państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich z 18 grudnia 1979 r. 

Charakter prawny Układu kosmicznego spowodował, że określany jest on mianem 

konstytucji międzynarodowego prawa kosmicznego. W kontekście rywalizacji strate-

gicznej oraz wykorzystania przestrzeni kosmicznej do ewentualnych działań militarnych, 

Układ kosmiczny wprowadził serię ograniczeń w aktywności podejmowanej przez 

społeczność międzynarodową w kosmosie, która może mieć charakter wojskowy. Po 

pierwsze rozszerzony został – względem Układu o zakazie prób borni nuklearnej – 

katalog zakazanych działań związanych z użyciem i testowaniem broni jądrowej. Ogra-

                                                                   
3 Art. 1 Układu o zakazie prób broni nuklearnej. 
4 Warto tutaj wspomnieć o serii testów prowadzonych od 1946 do 1958 r. na atolu Biki w archipelagu Wysp 

Marshalla. Duża część tych testów odbywała się pod wodą – pierwszym tego typu testem był wybuch bomby 

Baker. Więcej na ten temat w [13]. 
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niczenia dotyczyły już nie tylko samego testowania nuklearnych środków bojowych, 

ale strony Układu kosmicznego zobowiązały się nie wprowadzać na orbitę wokół 

Ziemi jakichkolwiek obiektów przenoszących broń jądrową lub jakiekolwiek inne 

rodzaje broni masowego zniszczenia ani nie umieszczać tego rodzaju broni na ciałach 

niebieskich lub w przestrzeni kosmicznej w jakikolwiek inny sposób5
. Warto zauważyć, 

że zakaz zawarty w art. IV Układu kosmicznego obejmuje nie tylko broń jądrową, ale 

każdy rodzaj broni, który można zakwalifikować jako broń masowego rażenia
6
. Należy 

podkreślić, że tranzyt pocisków balistycznych przenoszących broń jądrową oraz umiesz-

czanie na orbicie okołoziemskiej obiektów wykorzystujących energię jądrową, pozostaje 

w zgodzie z brzmieniem art. IV Układu kosmicznego. Przepis ten zakazuje bowiem 

wprowadzania broni jądrowej na orbitę okołoziemską, natomiast pociski balistyczne, 

z uwagi na zbyt małą prędkość, nie posiadają zdolności umożliwiających wejście na 

orbitę. Pociski balistyczne wykonują przez cały czas – pomimo osiągania znacznych 

pułapów, przekraczających często 200 kilometrów – lot suborbitalny
7
. W przypadku 

Księżyca i innych ciał niebieskich społeczność międzynarodowa postanowiła zastoso-

wać bardziej restrykcyjny reżim prawny. Miejsca te, zgodnie z art. IV Układu kosmicz-

nego, zostały całkowicie wyłączone z aktywności militarnej. W szczególności zakazane 

jest podejmowanie jakichkolwiek czynności polegających na: (i) zakładaniu „wojsko-

wych baz, instalacji oraz fortyfikacji”; (ii) dokonywaniu „prób z jakimikolwiek typami 

broni”; (iii) oraz przeprowadzaniu manewrów wojskowych
8
. Dualizm prawny, tak 

charakterystyczny dla Układu kosmicznego, powoduje, że w świetle Układu podej-

mowanie pewnych aktywności militarnych w przestrzeni kosmicznej może być uznane 

za pozostające w zgodzie z postanowieniami Układu kosmicznego, o ile aktywności te 

będą się mieścić w niezdefiniowanych ramach pojęcia „pokojowego wykorzystania 

przestrzeni kosmicznej”. 

Choć trudno wskazać dokładne ramy czasowe, pierwsza era kosmiczna, związana 

ściśle z nuklearnym aspektem aktywności człowieka w przestrzeni kosmicznej, okazała 

się dosyć krótkim okresem eksploracji kosmosu. Wydaje się, że ryzyko użycia broni 

masowego rażenia w potencjalnym konflikcie zbrojnym pomiędzy Stanami Zjednoczo-

nymi a Związkiem Radzieckim, szczególnie wysokie po wprowadzeniu na początku lat 

60. XX wieku doktryny wojennej MAD (ang. Mutual Assured Destruction)
9
, spowo-

dowało, że państwa te, a za nimi cała społeczność międzynarodowa, zgodziły się uznać 

cały kosmos, tj. przestrzeń kosmiczną wraz Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, 

za domenę wolną od broni masowego rażenia, w tym także wolną od broni jądrowej. 

                                                                   
5 Art. IV zdanie pierwsze Układu kosmicznego. 
6 Wówczas miano to odnosiło się w szczególności do broni chemicznej oraz broni biologicznej. Wydaje się, 

że w dzisiejszych czasach interpretacja art. IV Układu kosmicznego musi uwzględniać broń kinetyczną 

zdolną do zadawania masowych niszczeń tzw. Pręty Boga (ang. Rods from God); [14]. 
7 Aby wprowadzić obiekt na orbitę należy go rozpędzić do pierwszej prędkości kosmicznej, która dla orbit 
okołoziemskich wynosi 7,91 km/s. Każdy obiekt, który porusza się wolniej niż pierwsza prędkość kosmiczna, 

spadnie na Ziemię, niezależnie jak wysoki osiągnie pułap w szczytowym momencie, wykonując tzw. lot 

suborbitalny; [15]. 
8 Art. IV zdanie trzecie Układu kosmicznego. 
9 Doktryna MAD była główną doktryną wojenną obowiązującą w latach 60. i 70. XX wieku. Zakładała ona, 

że strony potencjalnego konfliktu zbrojnego muszą dążyć do osiągnięcia takiego stanu, który gwarantował 

będzie każdej ze stron jej zniszczenie. Celem doktryny było ograniczenie ryzyka wybuchu konfliktu 

jądrowego; [16]. 
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Rozwój technik kosmicznych, także tych o podwójnym zastosowaniu, powędrował 

raczej w stronę dawcy różnego rodzaju usług dla szerokiej gamy odbiorców, w szcze-

gólności odbiorców militarnych. 

3. Druga era kosmiczna – wykorzystanie usług kosmicznych na potrzeby 

armii 

Traktaty kosmiczne wraz z towarzyszącym wysokim ryzykiem wojny jądrowej, 

okazały się skutecznym narzędziem ograniczającym wyścig zbrojeń nuklearnych w prze-

strzeni pozaziemskiej, a wprowadzony przez Układ kosmiczny zakaz umieszczania 

w kosmosie broni jądrowej jest podstawową zasadą użytkowania przestrzeni kosmicznej 

przez społeczność międzynarodową. Wraz z odejściem od doktryny MAD jako wiodącej 

koncepcji prowadzenia stosunków militarno-strategicznych pomiędzy Stanami Zjedno-

czonymi a Związkiem Radzieckim, spadła atrakcyjność przestrzeni kosmicznej jako 

miejsca bazowania broni masowego rażenia. Ponadto elity strategiczne obu bloków 

zaczęły większą wagę przykładać do bogatego spektrum zdolności, jakie daje infra-

struktura satelitarna. W szczególności dotyczyło to zdolności satelitarnych na potrzeby 

prowadzenia operacji wojskowych na powierzchni Ziemi. Te wszystkie czynniki spo-

wodowały, że już w latach 60. XX wieku istotnym elementem w myśleniu o wojsko-

wym charakterze przestrzeni kosmicznej, okazał się walor usługowy infrastruktury 

satelitarnej. 

Pierwsze poważne prace nad stworzeniem infrastruktury satelitarnej, przeznaczonej 

do wspomagania potencjału operacji wojskowych na Ziemi, rozpoczęły się już pod 

koniec lat 50. XX wieku. W tej kwestii bardzo duży wpływ miało zestrzelenie przez 

Sowietów nad Związkiem Radzieckim dnia 1 maja 1960 roku amerykańskiego samolotu 

zwiadowczego Lockheed U-210
. Wydarzenie to było jednym z najpoważniejszych 

incydentów w trakcie zimnej wojny i znacznie przyśpieszyło rozwój satelitów szpie-

gowskich, które wkrótce stały się podstawowym instrumentem prowadzenia rozpo-

znania z powietrza, prawie w całości zastępując w tej kwestii lotnictwo [18]. Po incy-

dencie zestrzelenia U-2 Amerykanie zintensyfikowali rozwój programu CORONA, 

którego celem było stworzenie systemu satelitów szpiegowskich umieszczonych na 

niskiej orbicie okołoziemskiej (ang. Low Earth Orbit, LEO). W ramach programu, który 

trwał od czerwca 1958 roku do 24 maja 1972 roku, dokonano 144 wyniesień satelitów 

szpiegowskich na orbitę okołoziemską, z których 102 prowadziły rozpoznanie opera-

cyjne, dostarczając, w trakcie trwania programu, 860 000 zdjęć szpiegowskich [19]. 

Sukces rozwoju programów satelitów szpiegowskich spowodował, że orbity około-

ziemskie stały się atrakcyjnym miejscem alokacji systemów, które dotychczas nie 

korzystały z danych pozyskiwanych z infrastruktury kosmicznej. Ponadto wojna 

w Wietnamie, prowadzona przez Stany Zjednoczone w latach 1958-1975, pokazała, że 

informacje napływające z kosmosu są cennym zasobem ułatwiającym prowadzenie 

działań wojennych. To właśnie w Wietnamie armia amerykańska po raz pierwszy 

                                                                   
10 Amerykański samolot szpiegowski Lockheed U-2 wykonywał lot rozpoznawczy, którego celem było 

sfotografowanie radzieckich baz wojskowych. Samolot wdarł się w przestrzeń powietrzną Związku 
Radzieckiego i został zestrzelony przez Wojska Obrony Przeciwlotniczej. Pilotujący samolot kpt. Francis 

Gary Powers katapultował się i bezpiecznie wylądował na spadochronie na terenie Związku Radzieckiego. 

Został schwytany i oskarżony o szpiegostwo. Dwa lata później, 10 lutego 1962 roku, wymieniony za 

radzieckiego szpiega na Moście Glienicke w Poczdamie; [17]. 
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użyła wielu systemów satelitarnych na potrzeby działań wojennych. Przykładem może 

być choćby konstelacja satelitów meteorologicznych, która na bieżąco dostarczała 

informacji pogodowych umożliwiających prowadzenie nalotów na Wietnam Północny 

[18, s. 57]. W połowie lat 60. XX wieku Amerykanie zbudowali dwie, bardzo ważne 

dla rozwoju technik kosmicznych, konstelacje satelitów: (i) w 1966 roku pierwszy na 

świecie system łączności satelitarnej Defense Satellite Communications System, DSCS 

(zwany także NATO-1), który początkowo składał się z 8 satelitów umieszczonych na 

orbicie geosynchronicznej (ang. geosynchronous equatorial orbit, GEO) [20]; w 1967 

roku pierwszy na świecie system nawigacji satelitarnej Transit zwany również jako 

NAVSAT albo NNSS (od ang. Navy Navigation Satellite System), zbudowany na 

potrzeby Amerykańskiej Marynarki Wojennej (ang. US Navy), którego głównym 

celem było początkowo określanie pozycji okrętu podwodnego przed wystrzeleniem 

pocisku systemu Polaris. Sukces systemu NAVSAT spowodował, że szybko został on 

wdrożony na potrzeby całej US Navy, a z czasem administracja amerykańska udo-

stępniła ten system użytkownikom cywilnym. System zakończył działalność opera-

cyjną w 1996 roku, kiedy to został w całości zastąpiony przez system GPS (ang. Global 

Positioning System) [21]. Związek Radziecki w ramach rozwoju technik kosmicznych 

na potrzeby własnej armii również prowadził prace nad systemami telekomunikacji 

oraz nawigacji satelitarnej. W 1962 roku Sowieci zakończyli prace konceptualne nowego 

systemu nawigacji o nazwie CYKLON. Pierwszy satelita z serii został wyniesiony na 

orbitę okołoziemską dnia 15 maja 1967 roku. Z uwagi na niezadowalające rezultaty 

związane z dokładnością wyznaczania pozycji obiektu na powierzchni Ziemi, system 

ten bardzo późno wszedł w fazę operacyjnego testowania. Na bazie systemu CYKLON 

Sowieci w 1974 roku rozpoczęli prace nad kolejnym systemem nawigacji CYKADA, 

w ramach którego – do 1995 roku – umieszczono na orbicie okołoziemskiej 22 satelity. 

Pierwsze systemy nawigacji satelitarnej, pomimo towarzyszących trudności, okazały 

się bardzo przydatnym instrumentem, zwiększając potencjał armii wykorzystującej ten 

rodzaj nawigacji. Dosyć szybko, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki, 

przystąpiły do prac nad stworzeniem pierwszego globalnego systemu nawigacji sate-

litarnej (ang. global navigation satellite system, GNSS). Na bazie wcześniejszych 

doświadczeń Amerykanie w 1978 roku rozpoczęli wynoszenie w przestrzeń kosmiczną 

satelitów systemu GPS, który osiągnął pełną operacyjność w kwietniu 1995 roku. 

Sowieci w 1982 roku rozpoczęli wynoszenie satelitów systemu GLONASS. Z uwagi 

na brak środków finansowych, GLONASS osiągnął globalną operacyjność dopiero 

w październiku 2011 roku [22]. 

Myślenie o infrastrukturze kosmicznej w kontekście jej zastosowania na potrzeby 

wojskowe zaczęło wzbudzać pewne kontrowersje natury prawnomiędzynarodowej. 

Kontrowersje te w szczególności nasiliły się w chwili, kiedy Amerykanie zaczęli uzy-

skiwać wyraźną przewagę w wyścigu kosmicznym. Związek Radziecki zaczął wów-

czas podnosić, że skoro w preambule oraz w art. IV Układu kosmicznego jest mowa 

o tym, że przestrzeń kosmiczna oraz Księżyc i inne ciała niebieskie powinny być 

używane do celów pokojowych
11

, to kosmos nie może być w ogóle wykorzystywany 

w charakterze militarnym. Zdaniem radzieckich prawników naruszałoby to bowiem 

zasadę pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Ze stanowiskiem tym nie 

                                                                   
11 Preambuła oraz art. IV Układu kosmicznego. 
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zgodziła się strona amerykańska, która uznała, że skoro Układ kosmiczny nie definiuje, 

czym są cele pokojowe, to nie można z góry uznać, że wszystkie działania o charak-

terze wojskowym będą sprzeczne z tymi celami [23]. Amerykanie przyjęli interpre-

tację, zgodnie z którą działania o charakterze ofensywnym są zawsze sprzeczne z celami 

pokojowymi, natomiast działania o charakterze defensywnym, co do zasady, nie naru-

szają zasady pokojowego wykorzystania kosmosu [18, s. 66; 24, s. 339]. Przyjęcie 

interpretacji o pokojowym charakterze zdolności defensywnych w przestrzeni kosmicz-

nej, dało Amerykanom argument prawny w związku z rozpoczęciem prac nad budową 

przez Stany Zjednoczone infrastruktury satelitarnej w ramach programu Inicjatywy 

Obrony Strategicznej (ang. Strategic Defense Initiative, SDI), zwanego inaczej „progra-

mem Gwiezdnych Wojen” (ang. Star Wars program) [25]. Program ten polegał na 

stworzeniu systemu obrony przeciwrakietowej, wykorzystującego w istotny sposób 

elementy umieszczone na orbicie okołoziemskiej, w tym nie tylko systemy wczesnego 

ostrzegania, które Stany Zjednoczone rozwijały już od lat 70. XX wieku, ale także 

kinetyczną broń antybalistyczną oraz broń energetyczną (laserową) pierwszej gene-

racji. System w praktyce okazał się zręcznym blefem, a jego głównym celem było 

nadanie nowego tempa wyścigowi zbrojeń, z założeniem, że tempo to okaże się zabójcze 

dla niewydolnej gospodarki Związku Radzieckiego [26]. 

W miarę rozwoju systemów satelitarnych w przestrzeni kosmicznej w latach 70. 

I 80. XX wieku, zaczęła gwałtownie rosnąć zależność wojsk od danych dostarczanych 

przez infrastrukturę satelitarną [27]. Konfliktem zbrojnym, który jako pierwszy unaocznił 

wszystkim jak niezakłócony dostęp do informacji pozyskiwanych z kosmosu może 

skokowo zwiększyć zdolności wojsk operacyjnych, była pierwsza wojna w Zatoce 

Perskiej, która rozpoczęła się 2 sierpnia 1990 roku atakiem zbrojnym Iraku na Kuwejt. 

Podczas operacji Pustynna Burza (ang. Desert Storm), która odbyła się w ramach 

wojny, Amerykanie po raz pierwszy w historii na tak dużą skalę wykorzystywali dane 

satelitarne. Wykorzystywano dane z satelitów meteorologicznych, zwiadowczych, 

komunikacyjnych oraz, w szczególności, z satelitów nawigacyjnych. Stąd wojnę tę 

często określa się mianem „pierwszej wojny kosmicznej” [28]. Wojsko amerykańskie 

zebrało bezcenne doświadczenia z wykorzystaniem danych satelitarnych do prowa-

dzenia konfliktu zbrojnego, które to doświadczenia zaowocowały pogłębiającym się 

uzależnieniem amerykańskich sił zbrojnych od infrastruktury kosmicznej. 

4. Trzecia era kosmiczna – kosmos jako domena prowadzenia wojny 

Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku i zakończeniu zimnej wojny 

rozpoczął się okres bezapelacyjnej, globalnej hegemoni Stanów Zjednoczonych na 

świecie. Hegemonia ta miała także swoje odzwierciedlenie w przestrzeni kosmicznej. 

W latach 90. XX wieku Amerykanie zdominowali LEO, a GPS w 1995 roku osiągnął 

pełną gotowość operacyjną, stając się w pełni globalnym systemem nawigacji sateli-

tarnej. Stany Zjednoczone stały się pierwszym mocarstwem kosmicznym w pełnym 

tego słowa znaczeniu. Rosnące uzależnienie komponentu ziemskiego sił zbrojnych od 

domeny kosmicznej zaczęło być coraz częściej traktowane przez amerykańskie elity 

strategiczne jako element mogący potencjalnie stanowić słabość amerykańskich sił 

zbrojnych. Zauważono wówczas bowiem, że wyłączenie lub znaczne ograniczenie 

przepływu informacji z satelitów do odbiorców naziemnych, w znacznym stopniu mogło 

wpłynąć na ograniczenie amerykańskich zdolności prowadzenia działań wojennych. 
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W 2000 roku ówczesny sekretarz obrony USA Donald H. Rumsfled powołał specjalną 

komisję (Commission to Assess United States National Security Space Management 

and Organization), której celem była ocena amerykańskiego potencjału kosmicznego 

z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. W dniu 11 stycznia 2001 roku Komisja 

opracowała raport z przeprowadzonej analizy (Report to the Commission to Assess 

United States National Security Space Management and Organization)
12

. Wnioski 

płynące z raportu nie były optymistyczne dla amerykańskiej administracji. Komisja 

wskazała, że jedną z głównych pięt achillesowych w systemie bezpieczeństwa Stanów 

Zjednoczonych jest zbyt silne uzależnienie amerykańskich sił zbrojnych od danych 

pozyskiwanych przez satelity. Przy czym w raporcie wskazano, że amerykańskie 

aktywa umieszczone na orbitach okołoziemskich nie mają wystarczającej ochrony 

przez ewentualnym zakłóceniem lub zestrzeleniem, co powoduje, że amerykańska 

obecność w przestrzeni kosmicznej oparta jest na kruchych fundamentach. Świat 

ekspercki ukuł wówczas termin Space Pearl Harbor, który miał zobrazować, że ewen-

tualny konflikt z przeciwnikiem dysponującym odpowiednimi zdolnościami, może 

rozpocząć się atakiem na amerykańską infrastrukturę satelitarną w celu ograniczenia 

znacznej części potencjału wojsk Stanów Zjednoczonych [30]. Duża część wniosków 

płynących z raportu komisji nie została zaimplementowana, ponieważ po atakach 

terrorystycznych 11 września 2001 roku na Pentagon oraz kompleks biurowy World 

Trade Center w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone przesunęły swoje priorytety na 

walkę z terrorem, angażując się w długotrwałe konflikty w rejonie Zatoki Perskiej [31]. 

Coraz większe uzależnienie wojsk od danych dostarczanych z kosmosu spowo-

dowało, że niektóre państwa zaczęły rozwijać zdolności do ograniczania potencjału 

przeciwnika w przestrzeni kosmicznej. Najbardziej niebezpiecznym przykładem takich 

zdolności, z punktu widzenia ludzkiej obecności w przestrzeni kosmicznej, jest broń 

antysatelitarna (ang. anti-satellite weapons, ASAT). Za pierwsze udane próby stwo-

rzenia broni ASAT można uznać amerykański system pocisków antybalistycznych 

(ang. anti-ballistic missile, ABM) Nike Zeus. System ten składał się z pocisków wypo-

sażonych w głowice nuklearne. W wersji Zeus A była to głowica o sile 25 kiloton, 

natomiast w wersji Zeus B głowica miała siłę 400 kiloton. To właśnie wersja Zeus B 

posiadała zdolność niszczenia satelitów umieszczonych na LEO, choć pierwotnie 

projektowana była jako pocisk ABM [32]. Użycie pocisków ABM z głowicami 

nuklearnymi w ramach programu Nike Zeus było jedną z przyczyn podpisania w 1963 

roku Układu o zakazie prób broni nuklearnej. Przez całe lata 60. XX wieku Stany 

Zjednoczone oraz Związek Radziecki dalej prowadziły badania nad rozwojem pocisków 

ABM zdolnych do niszczenia pocisków balistycznych z głowicami nuklearnymi 

w fazie lotu, która odbywała się w przestrzeni kosmicznej. Oba państwa uznały jednak, 

że rozwój tego rodzaju broni może doprowadzić do niekontrolowanej eskalacji ryzyka, 

stąd 26 maja 1972 roku w Moskwie podpisały Układ o ograniczeniu systemów obrony 

przeciwrakietowej (ang. Anti-Ballistic Missile Treaty) [18, s. 61-62], który w art. V 

zakazywał testować, rozwijać i rozmieszczać systemów ABM lub jego komponentów 

bazujących na morzu, w powietrzu, przestrzeni kosmicznej, a także mobilnych 

systemów lądowych
13

. 

                                                                   
12 Cały raport dostępny jest na online; [29]. 
13 Art. V Układu o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej. 
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Układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej nie zakazywał w całości 

broni ABM, stąd prace nad tego typu orężem nadal były kontynuowane. Jest to o tyle 

istotne, że pociski ASAT wywodzą się bezpośrednio z prac nad bronią ABM, a często 

broń ABM od początku projektowana jest jako oręż podwójnego zastosowania – 

ABM/ASAT. Dotychczas cztery kraje stworzyły i skutecznie przetestowały użycie 

broni antysatelitarnej, demonstrując społeczności międzynarodowej swoje zdolności 

w tym zakresie. Są to Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny oraz Indie. Jednym z najważniej-

szych testów w historii prac nad bronią antysatelitarną było zestrzelenie przez Chiny, 

w dniu 11 stycznia 2007 roku, nieczynnego chińskiego satelity pogodowego FY-1C, 

który krążył na orbicie polarnej na wysokości pond 865 kilometrów [33], co dowiodło, 

że Państwo Środka dysponuje zdolnościami zagrażającymi amerykańskiej dominacji 

w przestrzeni kosmicznej oraz unaoczniło społeczności międzynarodowej, iż Chiny 

w najbliższych latach staną się ważnym graczem w kosmosie
14

. Druga dekada XXI 

wieku potwierdziła istotną pozycję Chińskiej Republiki Ludowej w kreowaniu między-

narodowej polityki kosmicznej, a wydarzenia takie jak historyczne lądowanie dnia 3 

stycznia 2019 roku chińskiej sondy Chang’e 4 (chiń. 嫦娥四号) po ciemnej stronie 

Księżyca pokazały, że Pekin jest głównym rywalem Waszyngtonu w kosmosie [35]. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu satelitów na orbitach okołoziemskich, 

broń ASAT jest najbardziej niebezpiecznym środkiem prowadzenia walki w przestrzeni 

okołoziemskiej. Z uwagi na mechanikę poruszania się obiektów kosmicznych po 

orbicie okołoziemskiej, strącenie satelity powoduje powstanie ogromnej ilości śmieci 

kosmicznych, które poruszając się z ogromną prędkością w dowolnych kierunkach, 

stanowią ogromne zagrożenie dla innych obiektów na orbicie, w szczególności na 

LEO. Szczątki kosmiczne uderzając w inne obiekty mogą wywołać swego rodzaju 

reakcję łańcuchową, co w naukach o kosmosie znane jest jako Syndrom Kesslera (ang. 

The Kessler Syndrome) [36]. Nie ma żadnych wątpliwości, że testowanie broni ASAT 

przeciwko satelitom umieszonym na orbicie okołoziemskiej, jest sprzeczne z art. IX 

Układu kosmicznego, który stanowi, że Strony Układu prowadzą studia i badania 

przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, w taki 

sposób, aby uniknąć ich szkodliwego zanieczyszczenia15
. Zestrzelenie satelity na orbicie 

zawsze bowiem będzie prowadzić do powstania zanieczyszczeń mogących uszkodzić 

obiekty należące do podmiotów trzecich. Nie zawsze jednak użycie broni ASAT będzie 

niezgodne z prawem międzynarodowym. Wydaje się, że zestrzeliwanie satelitów, które 

zeszły już z orbity okołoziemskiej, tzn. poruszają się wolniej niż pierwsza prędkość 

kosmiczna, będzie pozostawać w zgodzie z postanowieniami Układu kosmicznego, 

bowiem szczątki takiego obiektu spadną na powierzchnię Ziemi. Z takim zestrzeleniem 

mieliśmy do czynienia 21 lutego 2008 r. kiedy to Stany Zjednoczone, używając pocisku 

SM-3, zestrzeliły satelitę USA-193, który niedługo po wyniesieniu na orbitę uległ awarii. 

USA-193 został zestrzelony przed wejściem w atmosferę, a oficjalnym powodem 

zestrzelenia satelity była obawa, że znajdująca się na jego pokładzie hydrozyna może 

doprowadzić do skażenia terenu [37]. Więcej wątpliwości prawnych budzi użycie 

                                                                   
14 W środowisku eksperckim spekuluje się, że chińska broń ASAT posiada zdolności niszczenia satelitów 

umieszczonych na orbicie geostacjonarnej (odległość orbity od powierzchni Ziemi to 35 786 kilometrów); 

[34]. 
15 Art. IX Układu kosmicznego. 
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broni ASAT przeciwko satelitom państwa wrogiego, nawet w przypadku gdy użycie 

takiej broni realizowane jest w ramach prawa do samoobrony, zgodnie z art. 51 Karty 

Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1947 r. nr 43, poz. 90, z późn. zm.). Wynika to 

z faktu, że brzmienie art. IX Układu kosmicznego mówi o tym, że Strony Układu pro-

wadzą studia i badania przestrzeni kosmicznej (…) w taki sposób, aby uniknąć ich 

szkodliwego zanieczyszczenia16
. Przyjęcie wykładni literalnej art. IX może oznaczać, 

że użycie broni ASAT w ramach wykonywania prawa do samoobrony, może być 

zgodne z normami Układu kosmicznego, ponieważ nie będzie się ono mieścić w zna-

czeniu terminów „studia” oraz „badania”. Trudno się jednak zgodzić z tak przyjętą wy-

kładnią art. IX Układu kosmicznego. Dlatego wydaje się, że należy raczej skłonić się 

ku wykładni celowościowej art. IX i uznać, iż wykorzystanie broni ASAT przeciwko 

obiektom znajdującym się na orbitach okołoziemskich będzie zawsze, niezależnie od 

celu, w jakim broń ASAT została użyta, stanowić naruszenie art. IX Układu kosmicznego. 

Alternatywą dla broni ASAT jest broń energetyczna (laserowa), której zasada dzia-

łania polega na skierowaniu silnej wiązki energetycznej w określony cel. Broń laserowa 

może zniszczyć satelitę lub ją ogłuszyć bądź czasowo oślepić. Niewątpliwą zaletą broni 

laserowej względem broni ASAT jest fakt, że jej użycie nie powoduje powstania 

szczątków kosmicznych, które mogą zagrażać innym obiektom umieszczonym w prze-

strzeni orbitalnej Ziemi [38]. Pomimo, że broń laserowa, z punktu widzenia długo-

terminowego korzystania z przestrzeni kosmicznej, jest zdecydowanie bezpieczniej-

szym efektorem, jej użycie, poza istniejącymi jeszcze ograniczeniami technicznymi, 

wciąż budzi wątpliwości natury prawnej. Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazują 

jednak, że w przypadku gdy państwo dysponuje równie efektywnymi zdolnościami 

ASAT jak zdolnościami laserowymi, to stosując broń zawsze powinno wybrać tę, która 

jest mniej niebezpieczna [18, s. 116-117]. Przy czym trzeba zaznaczyć, że zgodnie 

z art. 36 Protokołu dodatkowego do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., doty-

czącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. 

nr 41, poz. 175, z późn. zm.), zwanego dalej „Protokołem dodatkowych I”, użycie 

nowej broni, a za taką – z całą pewnością – należy uznać broń laserową, musi być 

zawsze poprzedzone analizą czy nie będzie to naruszać przepisów prawa międzyna-

rodowego
17

. 

Coraz większe uzależnienie sił zbrojnych od infrastruktury kosmicznej oraz rosnące 

ryzyko przeniesienia konfliktu zbrojnego w domenę kosmiczną spowodowało, że na 

forum międzynarodowym w ciągu ostatnich 20 lat pojawiły się inicjatywy podpisania 

międzynarodowego traktatu kosmicznego, który regulowałby, na jakich zasadach mia-

łoby odbywać się wojskowe korzystanie z przestrzeni kosmicznej. Jedną z najważniej-

szych inicjatyw w tym zakresie był zaproponowany przez Rosję i Chiny dnia 12 lutego 

2008 roku, podczas Konferencji Rozbrojeniowej ONZ w Genewie, projekt Traktatu 

o zapobieganiu umieszczania broni w przestrzeni kosmicznej oraz groźbie lub użyciu 

siły przeciwko obiektom kosmicznym (ang. Treaty on the Prevention of the Placement 

of Weapons in Outer Space, the Threat of Use of Force Against Outer Space Objects, 

PPWT), którego druga wersja została przedstawiona w 2014 roku. Obie propozycje 

zostały odrzucone przez Stany Zjednoczone [39]. Brak konsensusu politycznego spo-

                                                                   
16 Art. IX Układu kosmicznego. 
17 Art. 36 Protokołu dodatkowego I. 
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wodowany sprzecznymi interesami wiodących potęg kosmicznych sprawił, że do dnia 

dzisiejszego nie udało się wypracować traktatu kosmicznego dotyczącego zasad 

prowadzenia działań wojennych w kosmosie, a od 2014 roku nie pojawiła się żadna 

warta odnotowania propozycja rozwiązania tego problemu. Wynika to z faktu, że prze-

konane o swojej hegemonicznej pozycji w przestrzeni kosmicznej Stany Zjednoczone 

uznały, że jakikolwiek traktat regulujący militarny aspekt aktywności ludzkości 

w przestrzeni pozaatmosferycznej w dużej mierze mógłby ograniczać amerykańskie 

zdolności kosmiczne. Z uwagi jednak na rosnącą pozycję Chin w kosmosie, które 

mogą niedługo zagrozić hegemonii USA w tej domenie, pozwala przypuszczać, że 

w najbliższych latach może pojawić się realny fundament polityczny, który umożliwi 

podpisanie nowego traktatu kosmicznego będącego odpowiedzą na kosmiczne wyz-

wania, jakie stoją przed ludzkością w XXI wieku. 

5. Podsumowanie 

Ostatnie dwie dekady pokazują, że przestrzeń kosmiczna jest się coraz ważniejszym 

miejscem prowadzenia rywalizacji pomiędzy państwami. Infrastruktura satelitarna, tak 

kluczowa dla współczesnego konfliktu zbrojnego, staje się elementem w istotny sposób 

narażonym na nieprzyjacielski atak lub stosowanie innego rodzaju zakłóceń. Niektóre 

sposoby prowadzenia działań wojennych w przestrzeni kosmicznej, w szczególności 

stosowanie broni antysatelitarnej przeciwko obiektom umieszczonym na orbitach 

okołoziemskich, stanowią szczególne zagrożenia dla ludzkiej aktywności w kosmosie. 

Mogą one bowiem spowodować efekt Kesslera, którego wystąpienie może, w najbar-

dziej pesymistycznych scenariuszach, istotnie zablokować dostęp do orbit okołoziem-

skich, skokowo zwiększając ryzyko, a – co za tym idzie – koszty prowadzenia działal-

ności gospodarczej w kosmosie. Ma to bardzo istotne znaczenie dla całej ludzkości, 

ponieważ spora część współczesnej gospodarki w dużej mierze oparta jest o usługi 

kosmiczne. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że ludzkość w XXI wieku stała 

się cywilizacją kosmiczną, pomimo że jedynie niespełna 600 osób miało okazję 

przebywać w przestrzeni kosmicznej [40]. 

Pomimo rosnącego znaczenia kosmosu we współczesnym świecie, od końca lat 70. 

XX wieku społeczności międzynarodowej, z uwagi na sprzeczne interesy wiodących 

mocarstw kosmicznych, nie udało się sfinalizować żadnej inicjatywy skutkującej 

powstaniem nowego globalnego traktatu kosmicznego. Stąd aktualnie obowiązujące 

ponadnarodowe regulacje prawne nie odpowiadają w pełni na wyzwania stojące przed 

sektorem kosmicznym. Widać to najdobitniej w aspekcie militarnego wykorzystania 

kosmosu. Postanowienia przyjętego w 1967 roku Układu kosmicznego, głównego 

traktatu normującego zasady korzystania z przestrzeni pozaatmosferycznej, w wielu 

przypadkach są nieprecyzyjne i pozostawiają pole do sprzecznych ze sobą interpretacji. 

Z uwagi na hegemoniczną pozycję Stanów Zjednoczonych w przestrzeni kosmicznej, 

która od dekady jest skutecznie kwestionowana przede wszystkim przez Chińską Re-

publikę Ludową, do niedawna nie było odpowiedniego gruntu pod przeprowadzenie 

poważnej debaty na poziomie międzynarodowym, której wynikiem byłoby przyjęcie 

międzynarodowych regulacji ograniczających ewentualne działania wojenne przynaj-

mniej na orbitach okołoziemskich. Zakwestionowanie przez Chiny amerykańskiego 

prymatu w kosmosie tworzy poważne ryzyka eskalacji kosmicznej rywalizacji i dalszej 

weaponizacji przestrzeni kosmicznej. Trzeba mieć jednak na uwadze, że utrzymanie 
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względnej równowagi potencjałów poza ziemską atmosferą, może paradoksalnie przy-

czynić się do oddalenia widma przeniesienia działań zbrojnych na orbity okołoziemskie 

i stanie się fundamentem opracowania międzynarodowych zasad militarnego wykorzy-

stania kosmosu. Równowaga kosmicznych potencjałów będzie zaś głównym instru-

mentem zabezpieczającym przestrzeganie tych postanowień. Nie ma bowiem skutecz-

niejszej formy ochrony przed łamaniem norm międzynarodowych niż realna perspek-

tywa skutecznego stosowania represaliów przez drugą stronę. 
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Znaczenie kosmosu w rywalizacji strategicznej, aspekty prawno międzynarodowe 

Streszczenie 

Głównym celem niniejszego pracy jest wskazanie znaczenia kosmosu dla współczesnego świata, w szczegól-

ności z punktu widzenia strategiczno-militarnego oraz prawnomiędzynarodowego, a także w jaki sposób 
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, zmieniało się znaczenie przestrzeni kosmicznej dla prowadzenia 

działań wojennych. Główną metodą badawczą wykorzystaną przez autora była analiza aktów prawnych, 

dokumentów, założeń strategiczno-militarnych oraz poglądów przedstawicieli nauki, zajmujących się 

zagadnieniem będącym przedmiotem niniejszej pracy. Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonej 
analizy jest to, że rosnące znaczenie kosmosu we współczesnym życiu gospodarczym oraz jego istotna rola 

w dokonującej się rewolucji w sprawach wojskowych, wywołuje silną presję na to, by kosmos stał się 
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nową domeną prowadzenia działań wojennych. Ponadto istniejące regulacje prawnomiędzynarodowe, mające 

na celu ograniczenie militaryzacji oraz prowadzenia konfliktów zbrojnych w przestrzeni kosmicznej, stały 
się zawodnym instrumentem ograniczania kosmicznych zbrojeń. Efektem przeprowadzonych badań jest 

konkluzja, że w związku z powolnym wyrównywaniem się potencjałów głównych aktorów w domenie 

kosmicznej – Stanów Zjednoczonych i Chin – w najbliższych latach może powstać płaszczyzna polityczna 

do stworzenia międzynarodowych regulacji, które będą regulować, na jakich zasadach przestrzeń kosmiczna 
będzie dostępna dla prowadzenia działań wojennych. 

Słowa kluczowe: kosmos, wojna, prawo międzynarodowe, prawo kosmiczne, wojna w kosmosie, prawo 

wojenne, Księżyc, ciała niebieskie, orbity okołoziemskie, broń kosmiczna, siły zbrojne, siły kosmiczne 
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Abstract 

The main objective of this article is to indicate the importance of outer space for the modern world, in 
particular from the perspective of strategy and international law. It also shows how the significance of 

outer space has changed for the conduct of hostilities over the last decades. The analysis of legal acts, 

documents, strategic and military assumptions and also the views of academic representatives were the 

major research method used by the author of this article. The main conclusion of this analysis is that the 
growing importance of outer space for the economy and its significant role in the ongoing revolution in 

military affairs creates strong pressure for outer space to become the new domain of warfare. Moreover, 

the existing international legal regulations, which have been adopted in the 60’s and 70’s in order to 

limiting militarization of outer space and to mitigate the risk of war in outer space, have become an 
unreliable instrument of limiting space armaments. The primary conclusion of the research work is that, 

due to the slow equalization of the potentials of the main actors in the space domain – the United States and 

China – in the coming years, a common ground may be established to set up new international legal regime 

that will regulate the rules on which space will be available for the conduct of hostilities. 
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Ograniczenia uprawnień właścicielskich wyznaczane 

przez przepisy regulujące prawną ochronę zwierząt 

1. Wprowadzenie  

Jednym z podstawowych praw, które pozostaje pod wyraźną ochroną nie tylko 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale także wielu aktów prawa międzynaro-

dowego, jest własność. Jest to prawo podmiotowe, określane mianem najsilniejszego 

z praw majątkowych, o czym świadczyć może jego samodzielność – tj. fakt, że jego 

istnienie nie jest zależne od innych praw – czy skuteczność erga omnes. Odgrywa ono 

doniosłą rolę zarówno w sferze stosunków gospodarczych, jak i społecznych, a w kon-

sekwencji stanowi jeden z trzech filarów ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej 

Polskiej [1]. Niezależnie od pozycji, jaką zajmuje własność w rozmaitych systemach 

prawnych i ochrony, jaką się temu prawu zapewnia, doznaje ona często ograniczeń ze 

względu na szczególny charakter dóbr prawnie chronionych stanowiących jej przedmiot. 

Jednym z najbardziej wyraźnych przykładów tego zjawiska jest własność przysłu-

gująca w stosunku do zwierząt, które ze względu na to, iż są istotami żywymi, znajdują 

się pod silniejszą ochroną prawa niż pozostałe obiekty materialne mogące stanowić 

przedmiot prawa własności. 

O treści prawa własności w ujęciu cywilistycznym przesądza regulacja zawarta 

w art. 140 Kodeksu cywilnego (dalej jako: k.c.), która stanowi o tym, że właściciel może, 

z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy (…), a w szczególności pobierać pożytki 

i inne dochody z rzeczy oraz, że może swoją rzeczą rozporządzać [2]. Takie ujęcie prawa 

własności podkreśla ponadto utrwalona już linia orzecznicza, dotycząca rozważanej 

kwestii, czego przykładem może być uchwała z dnia 16 lipca 1980 roku, w której Sąd 

Najwyższy stwierdził, że choć art. 140 k.c. nie wylicza wyczerpującego katalogu 

uprawnień właściciela, to jednak wskazuje uprawnienia zasadnicze, a korzystanie 

z rzeczy oraz rozporządzanie nią „stanowią istotę treści prawa własności” [3]. Korzy-

stanie z rzeczy w ujęciu kodeksowym oznacza między innymi możliwość jej posia-

dania, czerpania z niej pożytków, dowolnego jej przetworzenia, a nawet zniszczenia. 

Rozporządzanie obejmuje zaś wszelkie czynności prawne, których skutkiem jest wyz-

bycie się prawa własności bądź jego obciążenie, a także inne zdarzenia prowadzące do 

zmiany w sferze stosunków własnościowych [4]. W ujęciu cywilnoprawnym przed-

miotem prawa własności są rzeczy, a więc zgodnie z brzmieniem art. 45 k.c. tylko 

przedmioty materialne. Jak definiuje – w odniesieniu do komentowanego przepisu – 

Jacek Gudowski, przedmiotami materialnymi są części przyrody w stanie pierwotnym 

lub przetworzonym, wyodrębnione spośród innych w sposób naturalny lub sztuczny, 

który umożliwia ich samoistne traktowanie w stosunkach cywilnych. Należy przez to 

rozumieć, że rzecz musi posiadać postać materialną, a także musi ją cechować 

samoistność, by mogła stać się przedmiotem stosunków cywilnoprawnych [5]. 

                                                                   
1 maria.januszczyk@wp.pl, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, 
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2. Zwierzęta jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych  

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt 

[6], kwalifikacja prawna zwierzęcia nie budziła wątpliwości w doktrynie, która co do 

zasady traktowała je jako rzeczy ruchome [7], będące przedmiotem własności i pozo-

stałych praw rzeczowych. Na skutek przemian społecznych, w wyniku których obo-

wiązki człowieka względem zwierząt przestały być kwestią jakkolwiek sporną czy 

kontrowersyjną, polskie ustawodawstwo zdecydowało się na „odrzeczowienie” zwierząt. 

Wspomniana ustawa, wprowadzając w art. 1 ust. 1 mechanizm dereifikacji, jedno-

znacznie rozstrzygnęła, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia 

nie jest rzeczą. Biorąc pod uwagę dalszy fragment tego przepisu ustawodawca – przyj-

mując za aksjologiczną podstawę zasadę, zgodnie z którą wyrządzanie krzywdy jakiej-

kolwiek istocie żywej jest moralnym złem – zobowiązał człowieka do poszanowania 

i ochrony zwierząt, a także do opieki nad nimi [8]. Warto w tym miejscu podkreślić, że 

zasada dereifikacji zwierząt nie ogranicza się jedynie do regulacji odnoszących się do 

prawnej ochrony zwierząt, ale także do całego systemu prawa, o czym świadczy art. 1 

ust. 2 tejże ustawy, zawierający odesłanie do unormowań dotyczących rzeczy, które 

należy stosować odpowiednio w sprawach przez nią nieuregulowanych. 

Na podstawie powyższego przyjąć należy, iż zwierzęta niewątpliwie nie są rzeczami 

w rozumieniu przyjętym przez prawo cywilne, ponieważ brzmienie art. 1 ust. 1 ustawy 

o ochronie zwierząt przesądza, że formalnie nie są one ani rzeczami [9], a co za tym 

idzie nie mogą stanowić przedmiotu prawa własności w rozumieniu art. 140 k.c. 

W związku z tym, w doktrynie cywilistycznej wypracowana została koncepcja, zgodnie 

z którą odpowiednikiem prawa własności [dotyczącego rzeczy] jest prawo własności 

zwierzęcia, a przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące między innymi wykonywania 

prawa własności, stosuje się tylko odpowiednio [10]. Choć wciąż pojawiają się zdania 

odrębne w tej kwestii, większość przedstawicieli środowiska naukowego na taką 

koncepcję przystaje, wskazując jednak na potrzebę doprecyzowania statusu prawnego 

zwierząt w odniesieniu do konkretnych instytucji prawa cywilnego [11]. 

3. Ograniczenia w wykonywaniu prawa własności zwierząt  

Nie rozstrzygając na ten moment powyższego dyskursu, należy zwrócić szczególną 

uwagę na fakt, że niezależnie od tego, który pogląd uznamy za właściwy, zarówno 

własność w rozumieniu art. 140 k.c. – choć jest prawem względnie pełnym [12] – jak 

i uprawnienia właścicielskie w analogicznym prawie własności zwierzęcia będą dozna-

wały ograniczeń ze względu na swoiste cechy, jakie żywe zwierzę posiada. Do właści-

wości zwierząt zasługujących na uwzględnienie w tym kontekście należą przede 

wszystkim zdolność do odczuwania cierpienia, jak również zdolność do poruszania się 

czy rozmnażania, a także konieczność zaspokajania własnych potrzeb, i to nie tylko 

tych fizjologicznych, ale i psychospołecznych. W literaturze wskazuje się – zarówno 

w odniesieniu do prawa własności uregulowanego w Kodeksie cywilnym, jak i w od-

niesieniu do praw ukształtowanych na jego wzór – na fakt, że do ich istoty należy 

zaliczyć zarówno pewną swobodę w korzystaniu, czy rozporządzaniu przedmiotem 

własności, jak i ograniczenia tej swobody, które wyznaczają granice tej istoty [13]. 

Granice prawa własności wyznaczają przepisy ustaw, zasady współżycia społecznego 

i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. Należy pamiętać, że niezależnie od zna-
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czenia, w jakim ustawodawca posługuje się pojęciem „własności”, granice uprawnień 

właścicielskich poza Kodeksem cywilnym normują także inne ustawy, a najbardziej 

istotne z punktu widzenia przedmiotowego artykułu wyznacza ustawa o ochronie 

zwierząt. 

3.1. Zakaz zabijania zwierząt  

Podstawowym aspektem prawnej ochrony zwierząt, a zarazem najistotniejszym 

ograniczeniem uprawnień właścicielskich w odniesieniu do zwierzęcia, jest zasada 

generalna wprowadzona w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, stanowiąca o zakazie 

ich zabijania. Pomimo tego, że ustawodawca przewiduje pewne sytuacje wskazane 

w ust. 1 pkt 1-9 wspomnianego artykułu, w których zabicie zwierzęcia uważa się za 

dopuszczalne, to podkreślenia wymaga fakt, że stanowią one katalog zamknięty. Jak 

wskazuje Agnieszka Gruszczyńska, w konsekwencji powoduje to, że każdorazowo 

wyjątki te należy interpretować wąsko [14]. Okoliczności pozwalające na zgodne 

z prawem uśmiercenie lub ubój zwierzęcia zostały wprowadzone między innymi z uwagi 

na potrzeby gospodarcze – w przypadkach, gdy ze zwierząt pozyskiwane jest mięso 

czy futro, sanitarne – gdy ich dalsza egzystencja ze względu na chorobę zagraża życiu 

lub zdrowiu innych zwierząt i ludzi, a także w celu ograniczania populacji zwierząt 

wolno żyjących. Ponadto, zwierzę można pozbawić życia ze względów humanitar-

nych, gdy konieczność bezzwłocznego uśmiercenia spowodowana jest ich cierpieniem 

i bólem, których zwierzę będzie doświadczać przez resztę swojego życia oraz kierując 

się względami bezpieczeństwa, gdy nadmierna agresywność zwierzęcia powoduje 

bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, a zagrożenie to nie jest możliwe 

do wyeliminowania w inny sposób [15]. By zabicie zwierzęcia było dopuszczalne, 

musi ono dodatkowo spełniać warunki dotyczące sposobu jego uśmiercenia przewi-

dziane w rozdziale 10 przedmiotowej ustawy, a przede wszystkim w art. 33 ust. 1a, 

który stanowi, że uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie w sposób huma-

nitarny polegający na zadawaniu minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. 

Gdybyśmy – odnosząc się do komentowanego przepisu – próbowali dopatrzeć się 

pewnej analogii w odniesieniu do własności nad rzeczą, prawdopodobnie dotyczyłaby 

ona zniszczenia tejże rzeczy. Zarówno bowiem pozbawienie zwierzęcia życia, jak 

i zniszczenie rzeczy, prowadzi do unicestwienia chronionego prawem dobra. Możliwość 

dokonania czynności skutkującej zniesieniem prawa majątkowego jest formą wykony-

wania przez właściciela swojego atrybutu, jakim jest swobodne rozporządzanie rzeczą. 

Jednym ze sposobów na osiągnięcie wskazanego celu jest zniszczenie własnej rzeczy, 

skutkujące wygaśnięciem tego prawa z powodu unicestwienia jego przedmiotu. Ponadto, 

korzystanie z rzeczy własnej może powodować stopniowe jej zużywanie [16], a to 

z kolei również może w konsekwencji doprowadzić do jej całkowitego zniszczenia. 

O ile przedmiotu własności nie stanowią pewne kategorie rzeczy, jak na przykład zabytki 

[17], w odniesieniu do których ustawodawca takie uprawnienie wyłącza, właściciel ma 

w tym zakresie pełną dowolność, a w związku ze zniszczeniem własnej rzeczy nie 

spotykają go żadne konsekwencje prawne. Tymczasem pozbawienie zwierzęcia życia 

z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt stanowi jedno z dwóch podsta-

wowych typów przestępstw zawartych w tej ustawie. 
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3.2. Uśmiercenie zwierzęcia na podstawie decyzji powiatowego lekarza 

weterynarii  

Bezwzględny charakter prawa własności skutkuje zobligowaniem pozostałych 

podmiotów prawa do pewnego rodzaju świadczenia polegającego na powstrzymy-

waniu się od ingerencji w obszar zachowań właściciela [18]. W odniesieniu do regulacji 

zawartej w art. 140 k.c. Sąd Apelacyjny w Szczecinie stwierdził, że adresatem przy-

znanych przez ten przepis kompetencji jest wyłącznie właściciel rzeczy, a dalej, że 

korelatem [prawa własności] jest ciążący na nieograniczonej liczbie osób obowiązek 

biernego zachowania się, tj. nieingerowania w nie oraz nieprzeszkadzania upraw-

nionemu w jego wykonywaniu [19]. Oczywistym jest, że nie jest to zasada bezwzględna, 

ponieważ możliwość ingerencji w cudze prawo własności może wynikać z przepisów 

ustawy lub z treści istniejącego pomiędzy osobą trzecią a właścicielem stosunku 

prawnego. Ustawa o ochronie zwierząt dopuszcza kilka form ingerencji w sferę upraw-

nień właściciela, a jedna z nich niesie za sobą najdalej idący w odniesieniu do zwie-

rzęcia skutek – śmierć. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 33 ust. 2, stanowiącą wyjątek 

od zasady [20], zgodnie z którą do uśmiercenia zwierzęcia konieczna jest zgoda jego 

właściciela, konieczność uzyskania zgody właściciela została wyłączona w przypadku, 

gdy uśmiercenie zwierzęcia następuje na skutek działań podjętych w celu usunięcia 

poważnego zagrożenia sanitarnego, a szczególności w odniesieniu do chorób podlega-

jących obowiązkowi zwalczania na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt [21]. Wykaz 

tych chorób znajduje się w Załączniku nr 2 do ustawy, ale należy pamiętać, że art. 41 

ust. 3 zawiera upoważnienie do określenia w drodze rozporządzenia innych chorób, 

które będą podlegały obowiązkowi zwalczania na terenie kraju przez ministra właści-

wego do spraw rolnictwa. Powiatowy lekarz weterynarii może na podstawie decyzji 

administracyjnej nakazać zabicie lub ubój zwierząt chorych lub zakażonych, podej-

rzanych o zakażenie lub o chorobę albo zwierząt z gatunków wrażliwych na daną 

chorobę zakaźną zwierząt. W sytuacji, gdy z właścicielem nie można się skontaktować, 

nie da się go ustalić lub gdy sprzeciwia się on uśmierceniu zwierzęcia, decyzja lub 

orzeczenie lekarza weterynarii zastępuje jego zgodę. Wspomnianym decyzjom nadaje 

się rygor natychmiastowej wykonalności. O tym, w jakich sytuacjach decyzji, od której 

służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, stanowi art. 

108 § Kodeksu postępowania administracyjnego wskazujący, że jest to możliwe 

między innymi, gdy jest to niezbędne dla ochrony zdrowia lub życia ludzkiego albo 

gdy zwłoka z wykonaniem decyzji zagraża gospodarstwu narodowemu ciężkimi 

stratami bądź ze względu na inny interes społeczny [22].  

Najbardziej aktualnym wydarzeniem powiązanym z kwestią uśmiercania zwierząt 

na skutek wystąpienia zagrożenia sanitarnego wydaje się być trwająca od siedmiu lat 

walka z rozprzestrzeniającym się na terenie kraju wirusem afrykańskiego pomoru 

świń. Uwzględniając fakt, że na ten moment nie wprowadzono na rynek skutecznych 

środków leczniczych ani szczepionki chroniącej przed wirusem, walka z nim opiera się 

między innymi na eliminowaniu chorych stad świń. O ile ubój zwierząt chorych, tj. 

takich, u których choroba została stwierdzona przez lekarza weterynarii oraz zwierząt 

podejrzanych o chorobę, tj. zwierząt z gatunku wrażliwego, u którego występują objawy 

kliniczne lub zmiany pośmiertne wskazujące na wystąpienie choroby zakaźnej nie 
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budzą większych kontrowersji, to decyzja nakazująca uśmiercenie zwierząt z gatun-

ków wrażliwych na daną chorobę wywołać powinna uzasadnione wątpliwości zarówno 

natury prawnej, jak i etycznej [23]. Zgodnie z definicją legalną, zwierzę z gatunku 

wrażliwego to takie zwierzę, które może zostać zakażone lub może skażać, lub zakażać2
. 

Bazując na aktualnej wiedzy naukowej, na zakażenie wirusem afrykańskiego pomoru 

świń narażone są wszystkie gatunki z rodziny świniowatych, a zatem także świnie 

domowe. Decyzje opatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności, dotyczące pre-

wencyjnego uboju grupy zwierząt, które chore nie są, a jedynie mogą zostać zakażone, 

wydawane w ramach tak szerokiego uznania administracyjnego
3
 mogą w tym wypad-

ku – pomijając kwestie natury etycznej – prowadzić do nadmiernej ingerencji w prawo 

własności właścicieli trzody chlewnej. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z linią orzecz-

niczą rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany [decyzji] wtedy, gdy 

zwłoka z jej wykonaniem stwarza stan zagrożenia (…), a zagrożenie to musi mieć 

realny charakter i nie może być tylko prawdopodobne [24], nadawanie go w opisanej 

wyżej sytuacji wydaje się być nieuzasadnione. 

3.3. Niemożność biernego zachowania się  

W ramach przysługujących podmiotowi własności praw zasadą jest, że właściciel 

może swoich uprawnień nie wykonywać [25]. Istnieją wprawdzie w prawie cywilnym 

pewne instytucje, których podstawowym założeniem jest skutek w postaci utraty 

własności występujący w następstwie niewykonywania przez właściciela swoich 

uprawnień, jak na przykład instytucja zasiedzenia [26], ale w ogólności właściciel 

może zachowywać się wobec przedmiotu własności w sposób bierny bez negatywnych 

dla siebie konsekwencji prawnych. Z oczywistych powodów w odniesieniu do zwie-

rzęcia takie zachowanie jest niedopuszczalne. Poza zakazem zabijania zwierząt, w art. 

6 ustawy o ochronie zwierząt został skonstruowany zakaz znęcania się nad nimi. 

Zgodnie z definicją zawartą w ust. 2, znęcaniem się jest zadawanie albo świadome 

dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień zwierzęciu. Pozytywnie należy w tym 

miejscu ocenić zabieg legislatora, polegający na rozróżnieniu sprawiania bólu od spra-

wiania cierpienia, zastosowany przy definiowaniu pojęcia znęcania się. Jak wskazuje 

Wojciech Radecki, dzięki temu znęcanie nie ogranicza się jedynie do sprawiania bólu 

fizycznego, ale obejmuje swym zakresem także cierpienie psychiczne [10]. Ustawo-

dawca w punktach wskazał sytuacje, które należy uznać za przejaw znęcania się, 

jednak należy mieć na względzie, że nie jest to katalog zamknięty, o czym świadczy 

dodanie zwrotu „w szczególności” poprzedzającego wyliczenie. Pomiędzy mniej lub 

bardziej drastycznymi przypadkami znęcania polegającymi na działaniu, odnaleźć 

możemy także te polegające na zaniechaniu, których przykłady wskazane są w punk-

tach 10 oraz 19, stanowiących odpowiednio, że znęcaniem się nad zwierzęciem będzie 

utrzymywanie go w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa oraz utrzymywanie 

ich bez odpowiedniego dostępu do pożywienia lub wody. Skorelowane z tym zakazem 

                                                                   
2 Definicja legalna zawarta w art. 2 pkt. 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt 

oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1421). 
3 Ponadto wskazać należy, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 roku 

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 754.) nie precyzuje dostatecznie na 

jakiej podstawie powinny zapadać decyzje administracyjne w tej kwestii. Wskazano jedynie, że decyzje takie 

mogą być wydawane, gdy wymaga tego sytuacja epizootyczna. 
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zostały przepisy ustawy nakładające na właściciela obowiązek zapewnienia zwierzęciu 

odpowiednich warunków bytowych, w tym – poza odpowiednią karmą i stałym dostę-

pem do wody – pomieszczeń chroniących zwierzęta przed niekorzystnymi dla nich 

warunkami atmosferycznymi, właściwych ze względu na ich wiek i gatunek. Podnosząc 

problem braku urozmaiceń środowiskowych w schroniskach dla psów, Hanna Mamzer 

zwraca uwagę na negatywne skutki ich niezapewniania, które prowadzić mogą do 

chorób, a także zaburzeń somatycznych, psychicznych oraz psychologiczno-behawio-

ralnych [27]. Na tym przykładzie zaobserwować można więc pewien stan rzeczy, który 

pojawić się może na skutek zaniechania zapewnienia odpowiednich warunków byto-

wych zwierzęciu. Skonkludować zatem należy, że w odniesieniu do zwierząt upraw-

nienie właściciela w postaci biernego zachowania zostało znacząco ograniczone, 

a ponadto w wielu przypadkach pozostawanie w stanie biernego zachowania się może 

zostać zakwalifikowane prawnie jako przestępstwo. 

3.4. Czasowe odebranie zwierzęcia  

Kolejną możliwość ingerencji w wykonywanie własności zwierzęcia, prowadzącą 

do przemijającej utraty władztwa nad nim, ustawodawca przewidział w art. 7 ustawy 

o ochronie zwierząt. Biorąc pod uwagę szczególny charakter dobra, jakim są istoty żywe 

i potrzebę przeciwdziałania zagrożeniom, jakiego mogłyby doznawać przede wszystkim 

ze strony właściciela, skonstruowano instytucje czasowego odebrania zwierzęcia. Prze-

widziano w tym zakresie dwa tryby odbioru zwierzęcia – tryb zwykły (art. 7 ust. 1) 

oraz tryb interwencyjny (art. 7 ust. 3). W trybie zwykłym, zwierzę może zostać właści-

cielowi odebrane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez wójta (bur-

mistrza, prezydenta miasta) podjętej z urzędu, jeśli padło ofiarą znęcania się, ale nie 

znajduje się w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Decyzja ta zostaje 

podjęta po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii, a także 

od upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem 

jest ochrona zwierząt, i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Tryb interwencyjny 

umożliwia z kolei natychmiastowy odbiór zwierzęcia, do którego można przystąpić 

w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. jeśli znęcano się nad nim, a dalsze pozostawienie go 

u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu. Wówczas, 

podmioty do tego uprawnione na mocy art. 7 ust. 3 odbierają zwierzę niezwłocznie, 

bez uprzednio wydanej decyzji administracyjnej, o czym zawiadamiają organy właściwe 

do jej wydania. Co istotne, w obu przypadkach w decyzji nie wskazuje się czasu jej 

obowiązywania, ponieważ okres, na jaki zwierzę zostaje właścicielowi odebrane pozo-

staje w związku z toczącym się postępowaniem karnym w sprawie znęcania się nad 

nim [28].  

Czasowe odebranie zwierzęcia jest wprawdzie środkiem o charakterze administra-

cyjnoprawnym, ale niewątpliwie wywiera także istotne skutki w sferze cywilnoprawnej. 

Wskazana instytucja ma charakter przymusowy względem właściciela bądź opiekuna 

[29], a w konsekwencji ingeruje w sferę własności. Chociaż decyzja w tym przed-

miocie nie powoduje utraty własności zwierzęcia, to w związku z jej wydaniem wła-

ściciel zostaje czasowo pozbawiony możliwości wykonywania większości uprawnień 

przysługujących mu w ramach atrybutu, jakim jest korzystanie ze zwierzęcia. Jak 

wskazuje Mieczysław Goettel, właściciel nie zostaje natomiast pozbawiony możliwości 

rozporządzania zwierzęciem, co prowadzić może do pewnych nadużyć polegających 
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na zbyciu zwierzęcia skutkującym utratą mocy decyzji o odbiorze i przekazaniu zwie-

rzęcia nowemu właścicielowi, po których to zwierzę powrócić może do swojego 

oprawcy. Autor słusznie więc postuluje wprowadzenie do ustawy o ochronie zwierząt 

wyraźnego zakazu dokonywania względem zwierzęcia wszelkich dyspozycji prawnych 

przez okres obowiązywania decyzji [30]. Niemniej jednak, środek w postaci czasowego 

odebrania jest dla właściciela zwierzęcia dosyć dolegliwy, bowiem poza faktycznym 

rozdzieleniem ze zwierzęciem i tym samym utratą posiadania [31]
4
, na skutek odbioru 

zwierzęcia i przekazania go odpowiednim podmiotom właściciel traci m.in. możliwość 

„używania” zwierzęcia oraz pobierania z niego pożytków zarówno cywilnych, jak 

i naturalnych. Należy mieć także na uwadze fakt, że przyczyna, na skutek której zasto-

sowano czasowe odebranie zwierzęcia, może w dalszej perspektywie prowadzić do 

skazania za przestępstwa z art. 35 ust. 1, 1a, lub 2 ustawy o ochronie zwierząt, a wów-

czas sąd obligatoryjnie orzeka w odniesieniu do właściciela przepadek zwierzęcia. 

Orzeczenie o przepadku zwierzęcia może zapaść także w następstwie wymierzenia 

kary za wykroczenia wskazane w art. 37 oraz 37a. Orzeczenia te z chwilą uprawomoc-

nienia się powodują zaś całkowitą utratę własności zwierzęcia. 

3.5. Zakaz posiadania zwierząt  

Kolejną dolegliwością, która może dosięgnąć sprawcę przestępstw z art. 35 ust. 1 

lub 1a ustawy o ochronie zwierząt, jest orzeczenie przez sąd środka karnego w postaci 

zakazu posiadania wszelkich, albo tylko określonej kategorii zwierząt. Jeśli skazany 

działał natomiast ze szczególnym okrucieństwem, sąd na podstawie art. 35 ust. 3b 

zobligowany jest do jego orzeczenia. Wskazane zakazy orzeka się w wymiarze od roku 

do lat 15. Artykuł 35 ust. 6 umożliwia orzeczenie zakazu posiadania zwierząt także 

wtedy, gdy sąd warunkowo umorzy postępowanie, ale wówczas zastosować go można 

jedynie na okres do dwóch lat. Interpretacja pojęcia „posiadanie” na gruncie regulacji 

z art. 35 ust. 3a i 3b ustawy o ochronie zwierząt powinna opierać się na definicji 

zawartej w art. 336 k.c., zgodnie z którą posiadaczem samoistnym jest ten, kto faktycz-

nie włada rzeczą jak właściciel, a posiadaczem zależnym jest ten, kto nią faktycznie 

włada, mając prawo, z którym łączy się władztwo nad rzeczą cudzą
5
. Posiadanie zatem 

wyraża się w faktycznym władztwie nad rzeczą, a więc w możliwości bezpośredniego 

wpływu na rzecz przy użyciu środków fizycznych [32], a ponadto musi być wyrazem 

woli posiadania. Orzeczenie przedmiotowego środka karnego obejmuje swoim zakre-

sem nie tylko zakaz sprawowania nad zwierzęciem faktycznego władztwa, ale również 

dzierżenia, a więc ma on na celu całkowite uniemożliwienie jakiejkolwiek sprawcy 

styczności ze zwierzęciem [33]. Zastosowanie zakazu posiadania zwierząt skutkuje 

przekazaniem aktualnie posiadanych przez sprawcę zwierząt innemu podmiotowi, 

a także wymaga powstrzymania się od wejścia w posiadanie kolejnych zwierząt przez 

cały okres jego obowiązywania. Istotą zastosowania zakazu posiadania zwierząt jest 

zatem ochrona zarówno zwierząt już przez sprawcę posiadanych, jak i tych, w których 

posiadanie mógłby wejść. Ponadto, poprzez nowelizację dokonaną w 2018 roku [34], 
                                                                   
4 Jak wskazuje W. Szydło – odnosząc się do treści prawa własności – należy przyjąć, że uprawnienie do 
posiadania rzeczy także należy do uprawnień właściciela, pomimo że nie zostało ono zawarte w treści art. 140 

Kodeksu cywilnego.  
5 Dla przykładu posiadaczem zależnym będzie faktycznie władający rzeczą użytkownik, najemca, dzierżawca 

itp.  
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do art. 244 Kodeksu karnego dodano wzmiankę o nierespektowaniu powyższego zakazu, 

dzięki czemu od tamtej pory zachowanie takie podlega kryminalizacji i zagrożone jest 

karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a w razie skazania za przestępstwo 

polegające na niestosowaniu się do zakazu sąd obligatoryjnie orzeka przepadek zwie-

rzęcia [35]. Podsumowując, przedstawiony środek karny, choć nie wyklucza formalnej 

własności nad zwierzęciem, to całkowicie uniemożliwia wykonywanie dwóch z trzech 

z jej podstawowych elementów, jakimi są posiadanie oraz korzystanie. 

3.6. Konieczność uzyskania zezwolenia na utrzymywanie zwierząt 

niebezpiecznych dla życia lub zdrowia ludzi  

Ze względu na szczególne cechy niektórych przedstawicieli świata zwierzęcego 

ustawodawca przewidział także ograniczenia w możliwości w pełni swobodnego 

nabycia własności w odniesieniu do pewnych gatunków. Ograniczenie to polega na 

konieczności uzyskania stosownego zezwolenia wydanego przez właściwy do tego 

podmiot. Sama ustawa o ochronie zwierząt w art. 10 przesądza o obowiązku uzyskania 

zezwolenia na prowadzenie hodowli oraz utrzymywanie psów takich ras, które zostały 

uznane za agresywne. Wykaz ras agresywnych sporządzony został w wydanym na 

podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie 

zwierząt Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 

kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne [36]. Pierw-

szy artykuł przedmiotowego rozporządzenia wymienia aktualnie 11 ras psów, których 

utrzymywanie, a zatem w pierwszej kolejności ich nabycie, wiąże się z wymogiem 

uzyskania zezwolenia, które może być wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzy-

mywania psa. Zezwolenie w takim przedmiocie wydawane jest tylko na wniosek i może 

zostać cofnięte, jeśli pies utrzymywany jest w warunkach niezapewniających bezpie-

czeństwa ludziom bądź innym zwierzętom. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia 

w takiej postaci nie dotyczą jedynie psów. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o ochronie przyrody w art. 73 ustanawia generalny zakaz posiadania oraz przetrzy-

mywania żywych zwierząt gatunkowo sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla życia 

lub zdrowia ludzi [37]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 

roku w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zawiera 

wykaz tych gatunków sklasyfikowanych w dwóch kategoriach oraz ustanawia warunki 

ich przetrzymywania. Kategoria I obejmuje najbardziej niebezpieczne gatunki (…), 

które z przyczyn naturalnej agresywności lub właściwości biologicznych mogą stanowić 

poważne zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi [38]. Spod zakazu posiadania i prze-

trzymywania zwierząt zaliczanych do tej kategorii wyjęte są szczególnego rodzaju 

podmioty, takie jak ogrody zoologiczne, cyrki, placówki naukowe prowadzące badania 

nad zwierzętami oraz ośrodki rehabilitacji zwierząt. Pozostałe gatunki zwierząt niebez-

piecznych dla życia lub zdrowia ludzi zaliczone zostały do kategorii II, w stosunku co 

do których zezwolenie na przetrzymywanie bądź posiadanie może zostać wydane 

przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska na wniosek zainteresowanego. Do 

wniosku dołączyć należy zaświadczenie stwierdzające zapewnienie przez wniosko-

dawcę odpowiednich warunków, w jakich zwierzę niebezpieczne ma być przetrzy-

mywane, wydane przez powiatowego lekarza weterynarii. 
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4. Podsumowanie  

Zsumowanie przedstawionych powyżej instytucji prawnych, mających na celu 
zapewnienie zwierzętom ochrony przede wszystkim przed niehumanitarnym traktowa-
niem, pozwala wysnuć pewne wnioski odnośnie prawa własności obowiązującego 
w stosunku do zwierząt. W szczególności, zdaniem autora, należy konsekwentnie 
skłaniać się ku przyjęciu wspomnianej wyżej koncepcji postulującej uznanie „własności” 
do zwierzęcia jedynie jako prawa podmiotowego, analogicznego w stosunku do prawa 
własności w rozumieniu art. 140 k.c. Przemawia za nią bowiem w głównej mierze fakt, 
że zwierzę nie jest rzeczą w techniczno-prawnym znaczeniu, a wpływ norm prawnych 
gwarantujących zwierzętom ochronę jest tak znaczący, że wykonywanie pewnych 
atrybutów właściwych prawu własności w ujęciu cywilistycznym jest praktycznie 
niemożliwe. Przyjmować zatem należy, że „własność” w odniesieniu do zwierząt jest 
prawem podmiotowym skutecznym erga omnes, niebędącym własnością w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego, ponieważ jej przedmiotem są istoty żywe, niebędące rzeczami. 

Ustawa o ochronie zwierząt zawierająca mechanizm dereifikacji obowiązuje już 
niemal ćwierć wieku. Pomimo, że to posunięcie legislacyjne definitywnie należy 
ocenić jako pozytywne, ponieważ uświadamia konieczność traktowania zwierząt jako 
istot żywych i zdolnych do odczuwania, a w konsekwencji zapewnia im większy poziom 
prawnej ochrony, to biorąc pod uwagę wciąż trwające w doktrynie spory, zabieg ten 
uznać należy za niedokończony. Wprawdzie w cywilistyce dokonano już klasyfikacji 
obiektów będących przedmiotem stosunków prawnych, a w ramach podziału słusznie 
odróżniono zwierzęta jako istoty żyjące, niebędące przedmiotami, od rzeczy w ścisłym 
techniczno-prawnym znaczeniu oraz tzw. rzeczy sui generis [39], ale w konkretnych 
przypadkach wątpliwości wciąż wzbudza odpowiednie zastosowanie do zwierząt prze-
pisów dotyczących rzeczy. Spowodowane jest to – w opinii autora – brakiem bezpo-
średniego i klarownego dostosowania przez legislatora pewnych instytucji przewidzia-
nych przez prawo cywilne do szczególnej sytuacji, jaką jest obcowanie z żywą istotą. 
Ustawa o ochronie zwierząt w zasadzie nie reguluje obrotu zwierzętami, kwestii zwią-
zanych z własnością zwierzęcia ani z innymi prawami rzeczowymi, których przedmio-
tem jest zwierzę, lecz jedynie odsyła w tym zakresie do przepisów dotyczących rzeczy, 
w związku z czym ich zastosowanie w wielu przypadkach niezbędne jest dla rozwią-
zania problemów prawnych wynikających ze specyficznych stanów faktycznych. 
Zwierzęta, z uwagi na posiadane cechy, wymagają jednak szczególnych regulacji, które 
w pełni realizowałyby ich prawne odróżnienie od pozostałych obiektów materialnych. 
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Ograniczenia uprawnień właścicielskich wyznaczane przez przepisy regulujące 
prawną ochronę zwierząt 

Streszczenie 
Od wejścia w życie ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadziła normatywną dereifikację zwierząt, minęło 
już prawie ćwierć wieku. Zaprzestanie traktowania zwierząt – istot żywych, zdolnych do odczuwania cier-
pienia – jak rzeczy stanowi fundament ich prawnej ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej. Celem niniejszej 
pracy jest przedstawienie wpływu „odrzeczowienia” zwierząt na zmianę ich kwalifikacji prawnej w cywili-
styce, a przede wszystkim na wykonywanie uprawień właścicielskich wobec nich. Pomimo, że zgodnie 
z brzmieniem art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt w sprawach nią nieuregulowanych przepisy dotyczące 
rzeczy stosuje się do zwierząt odpowiednio, to prawo własności przysługujące w stosunku do nich doznaje 
stosownych ograniczeń. W pracy przedstawiono wybrane instytucje prawne, które ograniczają albo całko-
wicie wyłączają możliwość wykonywania podstawowych atrybutów właścicielskich, przysługujących na 
gruncie art. 140 Kodeksu cywilnego, w odniesieniu do zwierząt. Zaprezentowano także rozważania doktryny 
oraz przedstawiono wnioski de lege ferenda. 
Słowa kluczowe: dereifikacja, własność zwierząt, ograniczenie uprawień właścicielskich, prawna ochrona 
zwierząt  

Restrictions on ownership rights set out in legislation governing the legal 
protection of animals 

Abstract 
Almost a quarter of a century has passed since the Animal Protection Act, which introduced normative 
dereification of animals, came into force. The cessation of treating animals – living beings capable of 
experiencing suffering – as things constitutes the foundation of their legal protection in the Republic of 
Poland. The aim of this article is to present the influence of the "de-naturalization" of animals on the change of 
their legal qualification in civil law field, and foremost, on the exercise of ownership rights towards them. 
Despite the fact that according to the wording of article 1 item 2 of the Animal Protection Act, in matters 
not regulated by the Act, provisions concerning things apply to animals accordingly, the ownership right 
vested in them is subject to relevant limitations. This article presents selected legal institutions which limit 
or completely exclude the possibility of exercising basic ownership attributes, vested on the grounds of 
article 140 of the Civil Code, in relation to animals. The doctrine and de lege ferenda conclusions were also 
presented. 
Keywords: dereification, animal ownership, limitation of ownership rights, legal protection of animals  
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Magda Olesiuk-Okomska  

Dzisiejszy terroryzm. Trudności i wyzwania 

w badaniach nad terroryzmem 

1. Wprowadzenie 

Terroryzm jest zjawiskiem złożonym, ponadczasowym, globalnym, nieustannie 

zmiennym, które wciąż stanowi jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa mię-

dzynarodowego. Stąd też szukamy jego przyczyn, przyglądamy się temu, jak wygląda 

obecnie, obserwujemy zmiany i trendy, wreszcie próbujemy przewidywać możliwe 

scenariusze i kierunki jego rozwoju. Ostatecznie bowiem chcemy skutecznie mu 

zapobiegać i terroryzm zwalczać. 

Na obecny stan terroryzmu na świecie, światło rzucają wyniki badań prowadzonych 

przez Institute for Economics & Peace w 163 państwach (obejmujących aż 99,7% 

światowej populacji), opublikowane w listopadzie 2020 r. w (wydawanym corocznie) 

raporcie „Światowy Wskaźnik Terroryzmu” (Global Terrorism Index – GPI) [1]. 

2. Światowy terroryzm – trendy, zmiany, kierunki rozwoju 

W 2019 r. światowy wskaźnik terroryzmu, klasyfikujący państwa pod względem 

negatywnych skutków terroryzmu, uległ poprawie w 103 państwach, pogorszeniu 

w 35, a w 25 państwach nie odnotowano zmian w jego zakresie. Niemniej, terroryzm 

wciąż pozostaje jednym z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Pozostaje także problemem powszechnym. W 2019 r. w 63 państwach odnotowano 

przynajmniej jedną ofiarę, która poniosła śmierć w wyniku działań terrorystycznych, 

a w 17 państwach ponad 100 ofiar. Ponad 1 000 ofiar śmiertelnych odnotowano 

w Afganistanie i Nigerii. 

Wśród dziesięciu państw najbardziej dotkniętych terroryzmem w 2019 r. znalazły 

się kolejno: Afganistan, Irak, Nigeria, Syria, Somalia, Jemen, Pakistan, Indie, Demo-

kratyczna Republika Konga oraz Filipiny. Konflikt pozostaje główną siłą napędową 

działalności terrorystycznej. Ponad 96% wszystkich ofiar śmiertelnych w 2019 r. miało 

miejsce w państwach oznaczonych jako „w konflikcie” w Armed Conflict Dataset [2], 

10 państw z najwyższym wskaźnikiem terroryzmu zaangażowanych jest w przynaj-

mniej jeden konflikt zbrojny. 

Od pięciu lat spada liczba osób, które poniosły śmierć w wyniku działań terrory-

stycznych. W 2019 r. całkowita liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 13 826, co stanowi 

spadek o 15,5% w zestawieniu rok do roku. Największą poprawę odnotował Afganistan, 

w którym liczba ofiar śmiertelnych była o 1 654 (22,4%) niższa niż w 2018 r. Nie-

mniej, Afganistan pozostaje państwem najbardziej dotkniętym terroryzmem, po tym 

jak w 2018 r. zastąpił na tym niechlubnym miejscu Irak. 

W Nigerii liczba ofiar śmiertelnych spadła o 39,1% z 2 043 w 2018 r. do 1 245 

w 2019 r. Jako główny powód wskazuje się niższą liczbę ofiar śmiertelnych przypisy-

wanych działalności ekstremistów Fulani. Spadek ten nastąpił pomimo nieznacznego 

wzrostu liczby ofiar przypisywanych Boko Haram, która od dekady pozostaje naj-
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bardziej aktywną grupą terrorystyczną w kraju. Warto zaznaczyć, że liczba ofiar śmier-

telnych w Nigerii jest niższa o 83% niż w – najkrwawszym pod tym względem – 2014 r. 

Siła i wpływ ISIS maleją. Liczba ofiar śmiertelnych przypisywanych grupie w 2019 r. 

wyniosła 942, w porównaniu do 1 571 w roku poprzednim. Po raz pierwszy od 2013 r., 

kiedy to grupa stała się aktywna, liczba przypisywanych jej ofiar śmiertelnych wyniosła 

mniej niż 1 000. Spadła również liczba przypisywanych grupie ataków terrorystycz-

nych, osiągając najniższy poziom od momentu powstania grupy (339 incydentów 

w 2019 r.). Niemniej, pomimo mniejszej aktywności ISIS na Bliskim Wschodzie  

i w Afryce Północnej, grupy stowarzyszone z ISIS pozostają aktywne na całym świecie, 

szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej. 27 państw odnotowało ataki terrorystyczne doko-

nane przez ISIS lub grupy z nią stowarzyszone. 

Ekspansja grup stowarzyszonych z ISIS w regionie Afryki Subsaharyjskiej spowo-

dowała gwałtowny wzrost terroryzmu w wielu państwach regionu. 7 z 10 państw 

z największym nasileniem działalności terrorystycznej znajdowało się właśnie w Afryce 

Subsaharyjskiej: Burkina Faso, Mozambik, Demokratyczna Republika Konga, Mali, 

Niger, Kamerun i Etiopia. Te same państwa stoją także w obliczu wielu zagrożeń ekolo-

gicznych, odnotowują najwyższy przyrost liczby ludności i mają niską odporność 

społeczną. 

Najwyższy wzrost liczby ofiar śmiertelnych (o 590%) odnotowano w Burkina Faso 

(z 86 ofiar w 2018 r. do 593 ofiar w 2019 r.). Spowodowany był on głównie działal-

nością trzech grup terrorystycznych: ISGS
1
, JNIM

2
 i krajowym oddziałem Ansar al-

Islam. Na drugim miejscu pod względem wzrostu liczby ofiar śmiertelnych w 2019 r. 

znalazła się Sri Lanka. Tam też odnotowano najkrwawszy atak terrorystyczny, kiedy 

w niedzielę wielkanocną na terenie kraju miało miejsce osiem skoordynowanych samo-

bójczych ataków wymierzonych w kościoły i hotele, zabijając 266 osób i raniąc co 

najmniej 500. Odpowiedzialność za atak wzięło ISIS. 

Regionem najbardziej dotkniętym terroryzmem w 2019 r., pomimo poprawy sytuacji 

w Afganistanie, Pakistanie i Indiach, była Azja Południowa. To już drugi rok z rzędu, 

kiedy w tym regionie odnotowano więcej ofiar śmiertelnych niż w którymkolwiek 

innym. Z kolei przeniesienie działalności ISIS do Afryki Subsaharyjskiej skutkowało 

tym, że region ten znalazł się na drugim miejscu pod względem liczby ofiar śmier-

telnych. Aż 41% wszystkich ataków terrorystycznych powiązanych z ISIS w 2019 r. 

miało miejsce właśnie w Afryce Subsaharyjskiej.  

Szacowany globalny koszt terroryzmu w 2019 r. wyniósł 26,4 miliarda dolarów, co 

stanowi spadek o 25% w stosunku do roku poprzedniego. Jako główną przyczynę tego 

stanu rzeczy wskazuje się spadek liczby ofiar śmiertelnych na Bliskim Wschodzie  

i w Afryce Północnej, jak i poprawę sytuacji w Iraku, Nigerii, Pakistanu i Syrii. Koszt 

terroryzmu maleje już od 5 lat i jest obecnie o 77% niższy od 2014 r., kiedy to osiągnął 

swój poziom szczytowy. 

Koszt terroryzmu jest zdecydowanie wyższy w państwach pogrążonych w konflik-

tach. Państwem najdotkliwiej odczuwającym gospodarcze i finansowe skutki 

                                                                   
1 The Islamic State in Greater Sahara, więcej o grupie zob. np. https://www.un.org/securitycouncil/ 

content/islamic-state-greater-sahara-isgs (luty 2021 r.).  
2 Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, więcej o grupie zob. np. https://www.un.org/securitycouncil/content/ 

jamaa-nusrat-ul-islam-wa-al-muslimin-jnim (luty 2021 r.).  
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terroryzmu jest Afganistan. W 2019 r. w tym kraju koszt ten był równy 16,7% PKB. 

Poza Afganistanem, w pierwszej dziesiątce państw ponoszących najwyższy koszt 

terroryzmu znalazły się kolejno: Syria (3,4% PKB), Nigeria (2,4% PKB), Burkina Faso 

(1,9% PKB), Mali (1,9% PKB), Somalia (1,2% PKB), Irak (1,1% PKB), Jemen (1,0% 

PKB), Sri Lanka (1,0% PKB) i Republika Środkowoafrykańska (0,9% PKB). Z tych 

państw, aż 9 jest targanych konfliktami. Natomiast regionami z najwyższym kosztem 

terroryzmu są Afryka (12,5 miliarda dolarów) i Azja Południowa (5,6 miliarda dolarów). 

W Ameryce Północnej odnotowano największy procentowy wzrost kosztu terroryzmu 

(o 165,9 milionów dolarów, 44,9%, w porównaniu do roku 2018 r.), co ma związek 

przede wszystkim z nasileniem się zjawiska skrajnie prawicowego terroryzmu. 

Wśród najbardziej niepokojących trendów wskazuje się właśnie na gwałtowny wzrost 

skrajnie prawicowego terroryzmu politycznego (przede wszystkim w ciągu ostatnich 

pięciu lat), chociaż całkowita liczba skrajnie prawicowych ataków terrorystycznych 

wciąż pozostaje stosunkowo niska w porównaniu do innych form terroryzmu. W Ame-

ryce Północnej, Europie Zachodniej i Oceanii, liczba skrajnie prawicowych ataków 

wzrosła o 250% od 2014 r., a liczba ofiar śmiertelnych o 709%. W 2019 r. działalności 

skrajnie prawicowych terrorystów przypisano 89 ofiar śmiertelnych, z których 51 

śmierć poniosło w atakach na meczet w Christchurch w Nowej Zelandii. Od pięciu lat, 

co roku odnotowuje się ponad 35 skrajnie prawicowych incydentów terrorystycznych. 

Terroryzm skrajnie prawicowy powoduje więcej ofiar śmiertelnych niż skrajnie 

lewicowy, ale w dalszym ciągu mniej niż terroryzm islamski na Zachodzie. W ciągu 

ostatnich 50 lat miało miejsce 13 skrajnie prawicowych ataków terrorystycznych, 

z których w każdym zginęło więcej niż 10 osób, w porównaniu do 24 ataków islami-

stycznych i 3 przypisywanych innym ideologiom. Skrajnie prawicowy terroryzm jest 

częściej popełniany przez osoby niezwiązane z konkretnymi grupami terrorystycz-

nymi. Blisko 60% skrajnie prawicowych ataków terrorystycznych, które miały miejsce 

w latach 1970-2019, zostało dokonanych przez niestowarzyszone jednostki, w porów-

naniu do niespełna 10% zarówno skrajnie lewicowych i separatystycznych grup terro-

rystycznych. 

Nasilenie się terroryzmu skrajnie prawicowego zbiega się w czasie z obniżeniem 

się poziomu pozytywnego pokoju w wielu państwach zachodnich. Nie bez znaczenia 

pozostaje także fakt, że przemoc polityczna staje się coraz bardziej akceptowalna 

publicznie. Wzrasta stopień polaryzacji w społeczeństwach. Na Zachodzie wzrasta także 

społeczna i polityczna niestabilność. Dla przykładu wskazać można, że w 2019 r. na 

Zachodzie odnotowano blisko 70 demonstracji, w porównaniu do 19 odnotowanych 

w 2011 r. 

2.1. Terroryzm a pandemia COVID-19 

Dnia 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID-19 

[3]. Pandemia wpływa na wszelkie aspekty życia, w tym idee, zachowania, przestęp-

czość i przemoc na tle politycznym, oraz oczywiście terroryzm. Na relację pomiędzy 

pandemią a światowym terroryzmem wskazuje szereg instytucji, w tym INTERPOL 

[4] i Instytut ONZ do spraw Badań i Szkoleń (United Nations Institute for Training 

and Research – UNITAR) [5]. W raporcie GTI [1] wskazuje się, że wstępne dane 

sugerują spadek zarówno liczby incydentów terrorystycznych, jak i liczby ofiar, które 
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poniosły śmierć w wyniku działań terrorystycznych. Niemniej, przewiduje się, że dzia-

łalność terrorystyczna się nasili, przynajmniej w niektórych regionach świata. 

Pandemia bez wątpienia stanowi duże wyzwanie dla międzynarodowych i krajowych 

instytucji przeciwdziałających terroryzmowi. Alokacja środków publicznych na walkę 

z pandemią, w sposób oczywisty wpływa negatywnie na budżety przeznaczone na 

zwalczanie terroryzmu. Zmniejszenie wydatków utrudnia prowadzenie międzynaro-

dowych i krajowych operacji antyterrorystycznych, szczególnie w regionie MENA 

i Afryce Subsaharyjskiej. Pandemia wpłynęła na działania podejmowane przez światową 

koalicję przeciw ISIS. I tak np. niektóre państwa już ogłosiły swoje wycofanie (albo 

planowane wycofanie) sił z Iraku, z obawy o rozprzestrzenianie się wirusa [6]. 

Z jednej strony, pandemia stanowi wyzwanie operacyjne dla grup terrorystycznych. 

Obostrzenia (jak np. godziny policyjne), ograniczenia w podróżowaniu, utrudniły 

terrorystom przemieszczanie się, rekrutowanie nowych członków (offline), przepro-

wadzanie ataków i pozyskiwanie funduszy. Środki powzięte w celu zwalczania wirusa, 

redukowały występowanie tłumów i skupisk ludzi, stąd też istotnie zmniejszyły liczbę 

potencjalnych celów ataków terrorystycznych. W przypadku organizacji globalnych, 

takich jak ISIS, pandemia znacznie ograniczyła przeprowadzanie wyrafinowanych 

ataków na dużą skalę za granicą. Niemniej, w przypadku grup terrorystycznych 

działających lokalnie lub samotnych wilków, ten czynnik może być mniej dotkliwy. 

Z drugiej jednak strony, pandemia stanowi dla organizacji terrorystycznych okazję 

do ekspansji, rozszerzenia działalności i zwiększenia zasięgu terytorialnego, jako że 

uwaga władz państw koncentruje się obecnie na zwalczaniu pandemii i kryzysu 

w służbie zdrowia. Ponadto, szczególnie w państwach niestabilnych lub tam, gdzie 

władza stanowi kwestię sporną, organizacje terrorystyczne stają się alternatywnymi 

dostawcami usług, zdobywając przychylność społeczności lokalnych poprzez dostar-

czanie podstawowych dóbr i świadczenie podstawowych usług. Tymczasem dezinfor-

macja, szerzące się teorie spiskowe oraz propaganda, podkopują zaufanie obywateli do 

państwa. 

Wskazuje się także, że pandemia może ułatwić organizacjom terrorystycznym rady-

kalizację i rekrutację nowych członków, przede wszystkim online. Tym bardziej, że 

z uwagi na wprowadzone w wielu państwach obostrzenia, w tym np. pozamykane 

szkoły, szczególnie młodzi ludzie spędzają w Internecie więcej czasu niż zazwyczaj. 

Zarówno Al-Ka’ida, jak i ISIS, wydały formalne oświadczenia w sprawie pandemii, 

zawierające nie tylko wytyczne dotyczące powstrzymania rozprzestrzenia się wirusa, 

ale także przekaz skierowany do nowych rekrutów. ISIS wezwał także swoich zwolen-

ników do aktywnego prowadzenia globalnego dżihadu i wykorzystania tej trudnej 

sytuacji, w której znajdują się siły bezpieczeństwa i władze poszczególnych państw, do 

przeprowadzania ataków. Natomiast grupy skrajnie prawicowe wykorzystują pandemię 

do zaogniania, tak naprawdę już istniejącej, narracji, szerząc rasistowską, antysemicką, 

islamofobiczną i antyimigracyjną mowę nienawiści [7, 8]. 

Możliwych scenariuszy jest wiele. Tym bardziej, że – biorąc pod uwagę złożoność 

fenomenu terroryzmu – zadaniem niezwykle trudny jest jednoznaczne wskazanie, czego 

możemy spodziewać się w nadchodzących latach. W znacznej mierze wynika to z nie-

dociągnięć w badaniach nad terroryzmem. 
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3. Trudności i wyzwania w badaniach nad terroryzmem 

Terroryzm jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych. Badaczy z obszaru 
nauk politycznych interesuje, jak terroryzm wpisuje się w systemy polityczne czy 
powstaje przez lub jest wynikiem takich systemów oraz jak na te systemy wpływa. 
Ponadto, czy wpływa na procesy polityczne, podejmowanie decyzji. Wreszcie, jak 
władze polityczne reagują na ataki terrorystyczne. Badaczy z obszaru nauk wojsko-
wych interesuje użycie siły i wykorzystanie wojska do walki z terroryzmem. Badacze 
z zakresu stosunków międzynarodowych dochodzą, jaki wpływ ma walka z terrory-
zmem na stosunki pomiędzy państwami, prowadzi do współpracy czy raczej powoduje 
konflikty. Jako że terroryzm niejednokrotnie staje się dla terrorystów narzędziem do 
rozpowszechniania informacji i przekazywania przesłania, jest on przedmiotem zain-
teresowania badaczy z zakresu komunikacji, którzy przyglądają się także roli mediów 
w działalności terrorystycznej i antyterrorystycznej. Badacze z zakresu psychologii, 
kryminologii dociekają, jak myślą terroryści, jak się zachowują, czy różnią się od nas, 
czym się charakteryzują, etc. Takie przykłady oczywiście możnaby mnożyć w nieskoń-
czoność. Wszystkie te aspekty są niezwykle ważne przy przeciwdziałaniu terroryzmo-
wi. Nie ma także jednej, dominującej dyscypliny naukowej, która terroryzm by badała. 

Pojawia się szereg pytań, z których każde wiąże się z wyzwaniami i dylematami. 
Jak badać terroryzm? Od czego powinniśmy zacząć? Czy powinniśmy badać zacho-
wania poszczególnych jednostek, czy też obrać szerszą perspektywę i przyglądać się 
systemowi politycznemu świata i temu, jak terroryzm się w ten system wpisuje? Czy 
powinniśmy zacząć od aspektów szczegółowych, czy od kwestii generalnych? W jaki 
sposób powinniśmy te badania prowadzić? Skąd czerpać dane? Nie ma jednej słusznej 
odpowiedzi na te pytania ani jednego właściwego sposobu prowadzenia badań. 

Ataki z 11 września 2001 r. zmieniły nie tylko nasze postrzeganie terroryzmu, ale 
przyniosły także istotną zmianę w samych badaniach nad terroryzmem. Nastąpił 
ogromny wzrost publikacji i studiów poświęconych terroryzmowi, jednak ich jakość 
była wielokrotnie poddawana w wątpliwość. 

Z większości opracowań poświęconych terroryzmowi płyną trzy – dosyć oczywiste – 
wnioski: terroryzm istnieje i będzie istniał w przyszłości; terroryzm nieustannie podlega 
(i będzie podlegał) zmianom; zmiany te będą determinowane czynnikami struktu-
ralnymi, geopolitycznymi, demograficznymi, technologicznymi i ideologicznymi. 
Chociaż prowadzi się tak wiele badań, ich rezultaty w dalszym ciągu pozostają zbyt 
ogólnikowe i zbyt mało precyzyjne. Publikacje, opracowywane niejednokrotnie przy 
braku metodologii i solidnych podstaw teoretycznych, w niewielkim zakresie przyczy-
niają się do lepszego prognozowania i przewidywania tego, co nas czeka w przyszłości. 

Tymczasem badacze terroryzmu stają przed wieloma wyzwaniami. Jako przykład 
wskazać można fakt, że do dzisiaj społeczności międzynarodowej nie udało się wypra-
cować legalnej, powszechnie uznanej definicji terroryzmu. Pomijając chociażby kwestie 
prawne, brak definicji stanowi duże utrudnienie w samym prowadzeniu badań, np. 
porównawczych (bo czy możemy porównywać wyniki naszych badań, kiedy nie sto-
sujemy takiej samej definicji? W rezultacie może się okazać, że porównujemy jabłka 
i pomarańcze). 

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że terroryzm jest subiektywny i upoli-
tyczniony. Często polegamy na danych zbieranych i raportach przygotowywanych 
przez instytucje publiczne, które mają swoje określone agendy polityczne. Stąd też 
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pojawiają się wątpliwości odnośnie użyteczności, rzetelności i wiarygodności takich 
opracowań. 

Wskazując na niedociągnięcia dotychczas prowadzonych badań, warto zauważyć, 
że ośrodki akademickie, think thanki sformułowały szereg ciekawych założeń odnośnie 
przyczyn, mechanizmów i procesów związanych z terroryzmem i przeciwdziałaniem 
terroryzmowi. Jednakże, w praktyce niezwykle rzadko poddaje się je weryfikacji. 
Musimy pamiętać, że często właśnie na podstawie tych założeń formułuje się strategie 
zwalczania terroryzmu. Tymczasem, jeżeli założenia są błędne, strategie również mogą 
być obarczone wadami. 

Nie bez znaczenia pozostaje także istniejąca luka pomiędzy badaczami i decyden-
tami politycznymi. Koniecznym jest współgranie teorii i praktyki w obszarze badań 
nad terroryzmem. Jeżeli świat akademicki chce odpowiadać na realne problemy ze 
świata praktyki, wypełnienie tej luki jest niezbędne. Badaczy i praktyków czy decyden-
tów politycznych charakteryzują inna dynamika i inny sposób rozwiązywania pro-
blemów. Przełożenie potrzeb praktyki na pytania badawcze stanowi prawdziwe wy-
zwanie. Współpraca, wzajemne poznanie swoich światów, wspólna dynamika, wymiana 
wiedzy – są ważne i bardzo potrzebne. 

Wreszcie są zagadnienia w obszarze terroryzmu i przeciwdziałania terroryzmowi, 
które wymagają więcej uwagi. A. Schmid i J. Forest opracowali listę aż 150 pominiętych 
i słabo zbadanych problemów w studiach nad terroryzmem [9]. Wciąż istnieje wiele 
obszarów, które wymagają więcej uwagi. 

Badania nad terroryzmem i przeciwdziałaniem terroryzmowi są zdominowane przez 
Zachód. Tam też znajdują się kluczowe ośrodki prowadzące takie badania

3
. W rezul-

tacie pojawiają się zarzuty o stronniczość i nieobiektywne podejście do problemu. Bez 
wątpienia więcej uwagi poświęca się terroryzmowi na Zachodzie lub wymierzonemu 
w Zachód niż terroryzmowi występującemu w innych zakątkach świata, czyli tam, 
gdzie de facto stanowi on największy problem. 

Studia nad terroryzmem i przeciwdziałaniem terroryzmowi są również zdomino-
wane przez mężczyzn. E. Bakker w swoich badaniach zauważył [10, 11], że większość 
prognoz przygotowywana jest przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się 
przeciwdziałaniem terroryzmowi, to głównie mężczyzn, którzy w większości pochodzą 
z państw zachodnich. Czy jest to problem? O ile potrafią oni podejść do zagadnienia 
w innowacyjny sposób, dokonując innych konceptualizacji, prawdopodobnie nie. Ale 
czy potrafią? Trzeba pamiętać, że wśród nich są osoby, które nie przewidziały ataków 
z 11 września. 

Amerykańska Komsija 9/11 w swoim raporcie końcowym [12] wyraźnie wskazuje 
na szereg niedociągnięć analitycznych ze strony tych, którzy odpowiedzialni byli za 
ochronę Stanów Zjednoczonych przed terroryzmem. W rozdziale 11 (zatytułowanym: 
Foresight and Hindsight) przedstawia prawdopodobnie największe zaniechanie, 

                                                                   
3 Dla przykładu wskazać można: The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to 

Terrorism (START), University of Maryland (USA); The Combating Terrorism Center (CTC), West Point 

(USA); RAND Corporation (USA, Australia, Wielka Brytania, Belgia); Georgetown University (USA); The 

Center for the Study of Terrorism, Foreign Policy Research Institute (USA); The International Centre for 
Counter-Terrorism (Holandia); The International Centre for the Study of Radicalisaton (ICSR), King’s 

College London (Wielka Brytania); The Handa Centre for the Study of Terrorism and Political Violence, 

University of St. Andrews (Szkocja). 
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a mianowicie „niepowodzenie wyobraźni” (ang. a failure of imagination). Po prostu 
się tego nie spodziewali. Dlatego też nie można oczekiwać, że terroryzm w przyszłości 
będzie wyglądał mniej więcej tak, jak dzisiaj. Aby uniknąć kolejnych „niepowodzeń 
wyobraźni”, trzeba wyjść ponad dzień dzisiejszy, patrzeć szerzej, „świeżym okiem” 
i znaleźć pomysł na to, co może przynieść przyszłość. 

4. Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę złożoność fenomenu terroryzmu i fakt, iż nieustannie podlega on 
zmianom, zadaniem niezwykle trudnym okazuje się jednoznaczne wskazanie, jak zja-
wisko to będzie się kształtować w przyszłości. Z większości opracowań i raportów 
przygotowywanych przez think tanki, ośrodki akademickie i praktyków z obszaru 
zwalczania terroryzmu, dowiadujemy się więcej o dzisiejszym terroryzmie, niż o tym, 
jak będzie on wyglądał w przyszłości. W publikacjach dominują obecne trendy, bieżąca 
działalność grup terrorystycznych i najnowsze ataki. Chociaż przyszłość (zwłaszcza 
niedaleka) jest często (mniej lub bardziej podobna) do sytuacji obecnej, jak uczą nas 
kolejne ataki, terroryści potrafią nas zaskoczyć, wykorzystując w swojej działalności 
innowacyjne metody i środki, których nawet nie bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić. 
Pod tym względem, rezultaty dotychczas prowadzonych badań wciąż pozostają zbyt 
ogólnikowe i zbyt mało precyzyjne. 

Zasadnym wydaje się, idąc za E. Bakkerem [10], pytanie o terroryzm grup bardziej 
wyważonych geograficznie,  kobiet i mężczyzn, w tym osób młodych. Takie podejście 
mogłoby uzupełnić dotychczasową literaturę przedmiotu, przyczyniając się do bardziej 
systematycznego ujęcia problemu terroryzmu i szerszego spojrzenia na jego przyszłość, 
przynosząc zarazem więcej myślenia nieszablonowego. Ponadto mogłoby przyczynić 
się do lepszego prognozowania i przewidywania kierunków rozwoju terroryzmu, a co 
za tym idzie, do skuteczniejszego mu przeciwdziałania i zapobiegania. 
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Dzisiejszy terroryzm. Trudności i wyzwania w badaniach nad terroryzmem 

Streszczenie 

Terroryzm wciąż stanowi jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Stąd też 
szukamy jego przyczyn, obserwujemy zmiany i trendy, wreszcie próbujemy przewidywać możliwe scena-
riusze i kierunki jego rozwoju. W opracowaniu, opierając się na danych pochodzących z najnowszych 
raportów, przedstawiono skalę terroryzmu na świecie. Wskazano regiony i kraje najbardziej dotknięte terrory-
zmem. Omówiono główne zmiany w zakresie odnotowanej działalności terrorystycznej. Zasygnalizowano 
najnowsze trendy oraz kierunki rozwoju terroryzmu na świecie. Poruszono także – niezwykle aktualne 
i istotne – zagadnienie wpływu pandemii COVID-19 na działalność terrorystyczną. 
Biorąc pod uwagę złożoność fenomenu terroryzmu i fakt, iż nieustannie podlega on zmianom, zadaniem 
niezwykle trudnym okazuje się jednoznaczne wskazanie, jak zjawisko to będzie się kształtować w przy-
szłości. Rezultaty dotychczas prowadzonych badań wciąż pozostają zbyt ogólnikowe i zbyt mało precy-
zyjne. Same sposoby prowadzenia badań niejednokrotnie wzbudzają wątpliwości, a – w konsekwencji – 
kwestionowana bywa jakość otrzymanych wyników. W opracowaniu odniesiono się także do kwestii 
samych badań nad terroryzmem. Wskazano główne trudności i wyzwania w prognozowaniu kierunków 
rozwoju terroryzmu, a co za tym idzie – w skutecznym mu zapobieganiu. Odnotowano wyzwania, przed 
którymi stają badacze terroryzmu oraz zwrócono uwagę na niedociągnięcia dotychczas prowadzonych 
badań. Zaakcentowano także potrzebę bardziej systematycznego podejścia do problemu terroryzmu, uwzględ-
niającego czynniki dotychczas w badaniach marginalizowane bądź wręcz ignorowane. 
Słowa kluczowe: terroryzm, światowy terroryzm, bezpieczeństwo międzynarodowe, badania nad terro-

ryzmem, światowy wskaźnik terroryzmu 

Today’s terrorism. Difficulties and challenges in terrorism research 

Abstract 
Terrorism still remains one of the biggest threats to international security. Therefore, we look for its causes, 
monitor changes and trends, and finally try to forecast possible scenarios and development directions. The 
study, based on data from the latest reports, presents the scale of terrorism in the world. It indicates regions 
and countries most impacted by terrorism. It discusses main changes in the terrorist activity, as well as 
highlights the latest trends in global terrorism and its development directions. The impact of the COVID-19 
pandemic on the terrorist activity is also discussed.  
As terrorism is a complex phenomenon, subject to constant changes, it is very difficult to clearly indicate it 
future. Results of research conducted so far remain too vague and imprecise. The methods of conducting 
research themselves often raise doubts and – as a consequence – the quality of the results has been repea-
tedly questioned. Therefore, the study also refers to the issue of research on terrorism itself. It indicates the 
main difficulties and challenges in forecasting terrorism and, thus, in its effective prevention. It notes the 
challenges faced by terrorism researchers and highlights some shortcomings in the current state of the art. 
It emphasizes the need for a more systematic approach to terrorism, taking into consideration factors that 
have been marginalized or even ignored in the research so far.  
Keywords: terrorism, global terrorism, international security, terrorism research, global terrorism index 
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Terroryzm jako konstytucyjna przesłanka 

wprowadzenia stanu wyjątkowego 

1. Wprowadzenie  

Państwa powinny być przygotowane na wszelkie sytuacje kryzysowe. Niekiedy 

jednak przewidziane metody postępowania nie są na tyle wystarczające w obliczu 

zaistniałego zagrożenia, aby rozwiązać zaistniały kryzys. Właśnie wtedy należy urucho-

mić wyjątkową aparaturę prawną celu przywrócenia sytuacji w państwie do poprzed-

niego stanu Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [1] – główne źródło prawa w Polsce 

przewiduje możliwość wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego oraz stanu 

klęski żywiołowej w art. 228. Autor w swoich rozważaniach skupi się głównie na stanie 

wyjątkowym, który może być wprowadzony w związku z potencjalnym zagrożeniem 

zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. Terroryzm jest obecnie ogromnym zagro-

żeniem globalnym, mogącym rzutować na rozwój społeczno-gospodarczy państw, 

demokracji oraz prawa człowieka. Definicji terroryzmu jest wiele, według Autora warto 

w tym miejscu przytoczyć zaproponowaną przez polskiego ustawodawcę w Kodeksie 

Karnym, z której możemy się dowiedzieć z art. 115 § 20, że przestępstwem o charak-

terze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, 

której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: poważnego zastra-

szania wielu osób, zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub 

innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zanie-

chania określonych czynności, wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospo-

darce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – 

a także groźba popełnienia takiego czynu [2]. Definicja zaskakuje swoją długością 

i jest trudna do zapamiętania, dlatego Autor do dalszych rozważań przyjmie terroryzm 

jako zjawisko polegające na użyciu siły lub przemocy fizycznej przeciwko osobom lub 

własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej 

grupie ludności, państwie lub organizacji międzynarodowej ustępstw w drodze do 

realizacji określonych celów lub groźba popełnienia takiego czynu. Celem zasadni-

czym artykułu będzie wskazanie zjawiska terroryzmu jako konstytucyjnej przesłanki 

wprowadzenia stanu wyjątkowego, opisanie procedury uruchomienia, przebiegu i zakoń-

czenia wyjątkowego reżimu prawnego, opisanego w ustawie o stanie wyjątkowym [3], 

w związku z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi oraz przedstawienie 

wybranych zamachów terrorystycznych i zachowań władzy w związku z zaistniałym 

zagrożeniem. Autor w swojej pracy wykaże dobre przygotowanie ze strony polskiego 

prawa w razie ewentualnego zagrożenia ze strony zjawiska terroryzmu, w związku 

z tym, że to zjawisko rozwija się w gwałtowny sposób, dlatego państwa i organizacje 

międzynarodowe powinny nadążać z jego postępem [4]. 

                                                                   
1 teraztomasz@o2.pl, Studenckie Koło Prawnicze „Vis Legis”, Wydział Nauk Społecznych i Humani-

stycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży https://www.pwsip.edu.pl.  
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2. Międzynarodowe zobowiązania Polski przy wprowadzaniu stanów 

nadzwyczajnych 

2.1. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

Polska jako strona wielu międzynarodowych mechanizmów prawnych, dotyczących 

ochrony praw człowieka, ratyfikowaniem w 1997 roku Międzynarodowego paktu praw 

obywatelskich i politycznych z 1966 roku [8] zgodziła się na pewne ograniczenia przy 

wprowadzaniu stanów nadzwyczajnych, w tym stanu wyjątkowego. Podczas urucha-

miania procedury władza wykonawcza w Polsce powinna zwrócić uwagę na to, czy 

wprowadzenie reżimu prawnego zagraża narodowi polskiemu, odpowiadana wymogom 

danej sytuacji oraz czy podejmowane kroki nie łamią zobowiązań państwa z innych 

ratyfikowanych umów międzynarodowych. W Pakcie również zwrócono uwagę na to, 

aby nie dyskryminować jednostki podczas wprowadzania stanu wyjątkowego z powodu 

rasy, koloru płci, języka, religii lub pochodzenia społecznego. Ogłoszenie stanu nad-

zwyczajnego powinno również zostać ogłoszone w sposób „urzędowy” (art. 15 ust. 1-2). 

Suwerenność kraju została w pewnym stopniu umniejszona w związku z koniecznością 

poinformowania Sekretarza Generalnego ONZ o zakresie i powodach zawieszenia 

zobowiązań podpisanego Paktu (art. 15 ust. 3). Uzasadnia to troskę o prawa jednostki, 

które mogą zostać drastycznie ograniczone w związku z wprowadzeniem stanu 

wyjątkowego. 

2.2. Europejska Konwencja Praw Człowieka 

Drugim omawianym aktem międzynarodowym ratyfikowanym przez Polskę, będzie 

Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 roku, ratyfikowana w 1992 roku [9], 

która przewiduje możliwość uchylenia się od stosowania niektórych zobowiązań pod-

pisanej Konwencji podczas ewentualnego niebezpieczeństwa, jedynie w przypadku, 

gdy te środki nie są sprzeczne z innymi międzynarodowymi zobowiązaniami (art. 15 

ust. 1). Należą do nich: prawo do życia (poza skutkami wojennymi), zakaz tortur oraz 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, zakaz niewolnictwa oraz zakaz 

karania bez podstawy prawnej podczas wprowadzenia stanu wyjątkowego (art.15 ust. 2). 

Podobnie jak w przypadku Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-

nych, suwerenność państwa polskiego zostaje ograniczona w związku z koniecznością 

poinformowania Sekretarza Generalnego Rady Europy o zakresie i powodach zawie-

szenia praw i wolności jednostki (art. 15 ust.3). 

3. Wprowadzenie stanu wyjątkowego 

Konstytucja RP jako pierwszą przesłankę wprowadzenia stanu wyjątkowego wy-

mienia zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa. Autor pod tym pojęciem rozumie 

potencjalne niebezpieczeństwo organów powołanych do życia i regulowanych przez 

ustawę zasadniczą. W przypadku, gdy ewentualne zagrożenie będzie dotyczyło instru-

mentów prawnych powołanych do życia przez konstytucję, ale nieregulowanych – tak 

jak ma to miejsce w przypadku na przykład ordynacji wyborczej – ustawa zasadnicza 

nie uznaje tego aż za tak duże zagrożenie do uruchomienia procedury stanu nadzwy-

czajnego. Drugą wymienioną przez ustawę podstawową przesłanką jest zagrożenie 

bezpieczeństwa obywateli. Mimo swojego ogólnego charakteru, łatwo połączyć to ze 

zdrowiem, życiem członków społeczeństwa danego kraju, jak również z ich mieniem, 
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którego ochrona jest prawnie zagwarantowana przez ustawę zasadniczą. Trzecią i zara-

zem ostatnią przesłanką wprowadzenia stanu wyjątkowego jest ewentualne zagrożenie 

porządku publicznego. Czym on tak naprawdę jest? To trudne do interpretacji pojęcie, 

dlatego warto w tym miejscu przywołać zaproponowaną przez konstytucjonalistę 

Krzysztofa Prokopa definicję porządku publicznego jako zagrożenie wewnętrznej 

polityki państwa prowadzonej przez rząd. Definicja mimo swojej ogólności, przed-

stawia zakres sytuacji, które można zaliczyć pod tę przesłankę. Przewidziane możliwe 

sytuacje do wprowadzenia stanu wyjątkowego stwarzają wiele problemów przy okre-

śleniu jednej, właściwej interpretacji, w związku z ogólnymi hasłami [10]. Dla Autora 

bezpieczeństwo obywateli można połączyć z ochroną ich mienia, co nie zawsze będzie 

miało poparcie. Określenie, czy sytuacja jest potencjalnym zagrożeniem, leży po 

stronie organów wprowadzających. W tym miejscu warto przypomnieć jedną z tez 

Postanowienia Sądu Najwyższego z 28 lipca 2020 r.: Decyzja o wprowadzeniu stanu 

nadzwyczajnego, z uwagi na ogólność przesłanek jego wprowadzenia, należy do sfery 

uznania administracyjnego organów państwa, co oznacza, że to do nich należy ocena, 

czy te przesłanki zostały w konkretnej sytuacji (...) spełnione [11]. Konsekwencją 

wprowadzenia stanu wyjątkowego jest zwiększenie uprawnień władzy wojskowej 

i władzy cywilnej bądź też obu tych władz. Na pierwszym miejscu wprowadza się 

ograniczenie uprawnień i wolności obywateli, dopiero później zwraca się uwagę na 

zmiany w sposobie funkcjonowania aparatu państwowego [12]. Autor nie ma wszelkiej 

wątpliwości, że zjawisko terroryzmu może spełniać wszystkie przewidywane przesłanki 

uruchomienia szczególnego reżimu prawnego w celu odwrócenia lub zmniejszenia 

skutków szczególnych zagrożeń zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dodatkowo dzia-

łania terrorystyczne zostały konkretnie wskazane jako przesłanka wprowadzenia stanu 

wyjątkowego w ustawie o stanie wyjątkowym. 

Podczas wprowadzania stanów nadzwyczajnych dochodzi do przejęcia władzy przez 

Prezydenta RP oraz Radę Ministrów – uprawnionych do tego mocą ustawy zasadniczej – 

w związku ze szczególnym zagrożeniem państwa polskiego. Następuje wprowadzenie 

przewidzianej aparatury w miejsce ogólnie przyjętego porządku prawnego oraz zostają 

ograniczone prawa i wolności jednostki. Organem inicjującym wprowadzenie stanu 

wyjątkowego jest Rada Ministrów, kieruje wniosek Prezydentowi RP, który może 

wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo 

na całym terytorium państwa. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, 

za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni. W czasie obowiązywania stanu wyjąt-

kowego oraz w ciągu 90 dni od jego zakończenia nie może być zmieniona Konsty-

tucja, ordynacja wyborcza, ponadto nie można rozwiązać Sejmu, nie przeprowadza się 

również wyborów i referendów ogólnokrajowych. W przypadku upływu kadencji 

Prezydenta RP, Sejmu i Senatu bądź organów samorządu terytorialnego – ulegają 

odpowiedniemu przedłużeniu.  

4. Prawa i wolności jednostki podczas stanu wyjątkowego 

Konstytucja w art. 233 gwarantuje ochronę kilku podstawowych praw człowieka 

podczas wprowadzania stanów nadzwyczajnych, zawartych w ustawie podstawowej. 

Należą do nich: godność człowieka (art. 30), prawo do obywatelstwa i związanej z tym 

opieki ze stron instytucji państwowych (art. 34 i 36), ochrona życia jednostki (art. 38), 

prawo do decydowania o swoim życiu i zdrowiu, w związku z wszelkimi eksperymen-
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tami naukowymi (art. 39). Ustawa zasadnicza podczas wprowadzenia i trwania stanu 

wyjątkowego w swojej mocy zakazuje również tortur (art. 40), nieludzkiego trakto-

wania (art. 41 ust. 4) oraz niehumanitarnego traktowania osadzonych (art. 42), prawa 

do odpowiedzialności karnej i związanego z tym prawa do obrony oraz zasada domnie-

mania niewinności (art. 42), dostęp do niezawisłej władzy sądowniczej (art. 45), ochrona 

prawna życia prywatnego i rodzinnego (art. 47), wolność sumienia i religii (art. 53), 

prawo składania petycji i skarg (art. 63), prawo do wychowania dzieci zgodnie z wła-

snymi przekonaniami (art. 48) oraz musi zostać utrzymana ochrona praw dziecka (art. 72).  

Ustawa o stanie wyjątkowym określiła odpowiedni zakres możliwych ograniczeń 

praw i wolności jednostki w związku z zagrożeniem ze strony terroryzmu. W akcie 

prawnym zaznaczono, że tym ograniczeniom podlegają osoby fizyczne, znajdujące się 

na terenie, na którym został wprowadzony stan wyjątkowy. Co ważne, przewidziane 

ograniczenia dopasowuje się do intensywności ewentualnego zagrożenia, aby mogły 

zapewnić skuteczny powrót do poprzedniego stanu sprzed zagrożenia (art. 15 u.s.w.). 

Akt prawny przewidział możliwość: internowania każdej pełnoletniej osoby, u której 

przypuszcza się możliwość zagrożenia ustrojowi państwa, bezpieczeństwu obywateli 

lub porządkowi publicznemu, w celu zapobieżenia czynu zabronionego (art. 17 u.s.w), 

wprowadzenie godziny policyjnej, nakazu noszenia dowodu osobistego lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość, zakazu zmiany pobytu bez odpowiedniego 

zezwolenia (art. 18 u.s.w.).  

Ustawa o stanie wyjątkowym przewiduje podczas ewentualnego zagrożenia ze strony 

działań o charakterze terrorystycznym ograniczenia związane z organizowaniem i prze-

prowadzaniem: zgromadzeń, imprez masowych, strajków, akcji protestacyjnych, jak 

również wszelkiego rodzaju zrzeszania się (art. 16 ust. 1 pkt 1-5 u.s.w.). Ograniczenie 

to nie dotyczy zgromadzeń organizowanych przez organy państwa, organy samorządu 

terytorialnego, kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji religijnych, dzia-

łających w obrębie miejsc kultu. Możliwe jest również ograniczenie tych stowarzy-

szeń, partii politycznych, związków zawodowych oraz innych zarejestrowanych orga-

nizacji, których działalność podejrzewa się o zwiększenie potencjalnego konstytu-

cyjnego zagrożenia ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicz-

nego. Ustawodawca przewidział zastosowanie cenzury prewencyjnej środków maso-

wego przekazu, jak również zagłuszanie sygnału radiowego lub telewizyjnego (art. 20 

ust. 1 pkt 1 i 4 u.s.w.). Podczas stanu wyjątkowego zagrożona jest tajemnica kore-

spondencji pocztowej, telefonicznej i telekomunikacyjnej (art. 20 u.s.w.). Szybszy 

powrót do normalnego stanu w państwie będzie możliwy przy zawieszeniu zajęć dydak-

tycznych, z wyjątkiem szkół i seminariów duchownych (art. 21 pkt 3 u.s.w.), ograni-

czeniach w transporcie, systemach łączności, działalności telekomunikacyjnej i działal-

ności pocztowej oraz wprowadzeniu ograniczeń w obrocie krajowych i dewizowych 

środków płatniczych (art. 21 pkt 4-7 u.s.w.), racjonowaniu towarów konsumpcyjnych 

(art. 21 pkt 1 u.s.w.) oraz możliwości zawieszenia niektórych działalności gospo-

darczych lub wprowadzenia koniecznych zezwoleń na ich prowadzenie (art. 25 u.s.w.). 

Cała ta aparatura państwowa jest uzasadniona, zdaniem Autora, w związku z ograni-

czeniem praw i wolności jednostki, w celu szybkiego powrotu do stanu w państwie 

przed ewentualnym zagrożeniem. 
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5. Uprawnienia służb podczas stanu wyjątkowego 

Warto zwrócić również uwagę na dodatkowe uprawnienia polskich służb podczas 

zagrożenia ze strony działań o charakterze terrorystycznym. Prezydent RP, jako naj-

wyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 134 Konstytucji) może 

powołać siłę wojska, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, do przywrócenia normalnego 

funkcjonowania państwa, tylko w przypadku wyczerpania dotychczasowych możli-

wych środków, analogicznie co do możliwości użycia broni palnej przez Policję (art. 

11 u.s.w). Podczas stanu wyjątkowego, zwierzchnictwo nad polską przestrzenią 

powietrzną posiada Minister Obrony Narodowej [13]. Podczas stanu wyjątkowego 

silnie ugruntowana autonomia szkół wyższych, zagwarantowana przez Konstytucję dla 

Nauki [14], zostaje umniejszona poprzez możliwość wkroczenia na teren uczelni bez 

wyraźnego wezwania rektora służb mających na celu przywrócenie porządku publicz-

nego, w związku z uruchomionym reżimem prawnym (art. 13 u.s.w.). W kwestii woje-

wody jako terenowego przedstawiciela administracji rządowej leży ocena dostatecznej 

skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy gminy, powiatu, lub 

samorządu województwa. W przypadku ich braku – właściwy wojewoda składa wniosek 

do premiera o zawieszenie danego organu do czasu zniesienia stanu wyjątkowego oraz 

o powołanie na ich miejsce zarządu komisarycznego z komisarzem rządowym na czele 

(art. 12 pkt 1 u.s.w).  

Stan wyjątkowy może zostać zakończony przez odpowiednie rozporządzenie odwo-

łujące ten stan, zakończenie przewidzianego terminu, niewyrażenia zgody przez Sejm 

na jego przedłużenie lub uchylenie przez Sejm rozporządzenia prezydenta wprowa-

dzającego ten stan [3]. 

6. Wybrane zamachy terrorystyczne w Europie oraz związana z nimi 

reakcja władzy 

6.1. Zamach terrorystyczny we Francji – 14.07.2016 

Mohammed Salmene Lahouaiej Bouhlel [15], 31-letni obywatel Tunezji, który od 

kilku lat mieszkał i pracował we Francji, zaopatrzył się w broń palną kalibru 7,65 mm, 

w dniu 11.07.2016 r. na własne nazwisko wypożyczył 19-tonową ciężarówkę, w której 

umieścił granat oraz repliki karabinków AK i M16. Wykorzystał pokaz sztucznych 

ogni podczas Święta Narodowego Francji (14.07) w Nicei, gdzie zgromadziło się 

kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Miejsce, na którym odbywało się całe wydarzenie, zostało 

wyłączone dla wszelkich pojazdów. Napastnik skierował ciężarówkę na Promenadę 

Anglików, gdzie staranował pieszych [16], wjeżdżając również na chodniki, ze średnią 

prędkością 75 km/h
2
, staranował później policyjną blokadę i wjechał na obszar za-

mknięty dla samochodów. Zadeklarował, że zamach to sprzeciw wobec zabijania braci 

i sióstr w Palestynie oraz zaangażowania ze strony Francji w wojny na Bliskim 

Wschodzie. Gdy kabina ciężarówki została ostrzelana przez interweniujących funkcjo-

nariuszy policji, zamachowiec zatrzymał pojazd i zaczął odpowiadać strzałami. Po 

kilkunastu sekundach Lahouaiej Bouhhel został śmiertelnie postrzelony, 84 z 86 ofiar 

zmarły na miejscu, 50 z około 450 rannych wymagało szybkiej hospitalizacji z powodu 

poważnych obrażeń [17]. W komputerze i telefonie zamachowca znaleziono później 

                                                                   
2 na początku poruszał się z prędkością 60 km/h, pod koniec taranował ludzi osiągając 90 km/h. 
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materiały o ISIS
3
, ich publikacje informacyjno-propagandowe oraz filmy z walk, tortur 

i egzekucji. W Konstytucji Republiki Francuskiej [18] brakuje zapisu o możliwości 

wprowadzenia stanu wyjątkowego w związku z zagrożeniem ze strony zamachów 

terrorystycznych. Służby tego kraju nie były przygotowane na ten akt terroru zdaniem 

Autora, w związku z niewystarczającą liczbą funkcjonariuszy zabezpieczających 

wydarzenie
4
, koniecznością pracy ponad limit godzinowy przez pracowników służb 

państwowych, w związku ze stanem wyjątkowym w kraju oraz skupieniem się głównie 

na zabezpieczaniu odbywających się w Nicei meczach w ramach Mistrzostw Europy 

[16]. Rządy Prezydenta Francji, który zdecydował o wydłużeniu stanu wyjątkowego na 

kolejne trzy miesiące
5
 oraz wprowadzeniu żałoby narodowej w dniach 16-18 lipca [19] 

uważa za nieudolne, w związku z wycofaniem propozycji wpisania do Konstytucji 

Republiki Francuskiej zapisu o możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego w zwią-

zku z ewentualnym zagrożeniem ze strony działań o charakterze terrorystycznym [20], 

podczas dużego zainteresowania ze strony terrorystów francuskim krajem. 

6.2. Zamach terrorystyczny w Norwegii – 14.07.2016 

Drugim omawianym przeze Autora zamachem będą masowe morderstwa w jednym 

z najszczęśliwszych krajów świata [21]. Anders Breivik, 32-letni obywatel Norwegii, 

prawicowy ekstremista, skonstruował, pozostawił, a później zdetonował IED
6
, który 

umieścił w samochodzie-pułapce obok budynków administracji rządowej 22.07.2011 

roku. W wyniku wybuchu bomby życie straciło 8 osób, a 209 zostało rannych [22]. Na 

tym napastnik nie skończył. Łodzią dotarł na wyspę Utøya, gdzie odbywał się wtedy 

letni obóz młodzieżówki partii rządzącej – Partii Pracy. Na teren obozu młodzieżo-

wego sprawca dostał się w przebraniu policjanta pod pozorem kontroli bezpieczeństwa 

po zamachach w stolicy Norwegii. Zaraz po przybyciu na miejsce zaczął strzelać do 

każdego znajdującego się tam człowieka. Podczas strzelaniny zginęło 67 osób, dwie 

osoby zmarły podczas próby ucieczki, a rannych zostało 110. Breivik zorganizował 

zamach z powodów ideologicznych, sprzeciwiał się zjawisku imigracji, islamizacji 

oraz multikulturalizmowi [23]. Podczas jednej z najkrwawszych zbrodni na terenie 

Królestwa Norwegii życie straciło 77 osób, a liczba rannych wyniosła 240 [24]. 

Breivik przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Sąd w Norwegii skazał 

go na najwyższą możliwą karę w przypadku tej zbrodni – 21 lat pozbawienia wolności, 

przy czym zaznaczono że kara może być przedłużona, w przypadku uznania oskarżo-

nego jako osobę niebezpieczną dla społeczeństwa. Przypadek terrorysty zmusił Autora 

do głębszych rozważań. Czy Norwegia postąpiła dobrze, znosząc karę dożywotniego 

pozbawienia wolności w 1971 roku? [25]. Możemy w tej sytuacji liczyć na skutecz-

ność resocjalizacji prawicowego ekstremisty? Na obecną chwilę nie możemy odpo-

wiedzieć na te wszystkie pytania. Pozostaje nam obserwować obecną sytuację po drugiej 

stronie Morza Bałtyckiego, wraz z krokami reprezentujących władzę w Norwegii. 

Zachowanie Rządu zasługuje na poparcie w związku z zaproponowaniem zmian legisla-

                                                                   
3 Islamic State of Iraq and Syria – Państwo Islamskie. 
4 Źródła podają, że na 30 000 uczestników wydarzenia, funkcjonariuszy było zaledwie 60.  
5 który to został wprowadzony w związku z innym zamachem terrorystycznym w Paryżu, który miał miejsce 

13-14.11.2015, gdzie zginęło 137, a ponad 300 osób zostało rannych. 
6 Improvised Explosive Device – Improwizowane Urządzenie Wybuchowe. 
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cyjnych, zwiększeniem ochrony wysokich rangą polityków, jak też przez powołanie 

niezależnej komisji do zbadania i ewentualnego poprawienia metod pracy organów 

władzy państwowej [26]. Warto zaznaczyć, że najważniejszy akt prawny w Norwegii – 

Konstytucja Królestwa Norwegii
7
, nie przewiduje możliwości wprowadzenia żadnych 

stanów nadzwyczajnych [27]. 

7. Podsumowanie 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. przewiduje możliwość wprowa-

dzenia odpowiedniego stanu nadzwyczajnego, w przypadku, gdy zwykłe środki konsty-

tucyjne (np. ustawa) są niewystarczające. Terroryzm zmusza do coraz to nowszych regu-

lacji prawnych. Bez wątpienia jest to zagrożenie nie tylko dla jednostki, ale również 

dla powołanej do życia potężnej aparatury prawnej, powołanej do życia przez ekipę 

rządzącą, która po udanej próbie ataku może przez pewien czas zaburzyć normalne 

funkcjonowanie państwa, dlatego tak ważna jest możliwość uruchomienia instrumen-

tów stanów nadzwyczajnych. Terroryzm jest konstytucyjną przesłanką wprowadzenia 

stanu wyjątkowego – jednocześnie zagraża konstytucyjnemu ustrojowi państwa, bezpie-

czeństwu obywateli oraz porządkowi publicznemu. Za wprowadzeniem stanu nadzwy-

czajnego idą również niestety ograniczenia praw i wolności jednostki. W przypadku, 

gdy jest to przez pewien czas – jest to uzasadnione możliwością szybkiego powrotu do 

stanu w państwie przed zagrożeniem. 

W omawianych zamachach terrorystycznych, napastnicy byli bardzo dobrze przy-

gotowani w związku z pochodzeniem lub długim pobytem w danym kraju, przez co 

była możliwość poznania antropologii miejsca, którego brali za cel. Napastnicy dokonali 

swoje czyny z przyczyn ideologicznych, za cele obrali miejsca publiczne.  

Autor dochodzi do następujących wniosków. Polska jest stosunkowo wolna od 

terroryzmu, w porównaniu do innych państw europejskich, jak również wystarczająco 

przygotowana na ewentualne zagrożenie ze strony aktów terrorystycznych po dokładnej 

analizie Konstytucji – najwyższego aktu prawnego w kraju, ratyfikowanych umów 

międzynarodowych: Międzynarodowego Paktu Ochrony Praw Obywatelskich i Poli-

tycznych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również ustawie o stanie 

wyjątkowym. 
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Terroryzm jako konstytucyjna przesłanka wprowadzenia stanu wyjątkowego 

Streszczenie 

Zagrożenie terroryzmem jest jednym z problemów współczesnego świata. Wszelkie metody jego prze-

strzegania i przeciwdziałania wymagają właściwego podejścia systemowego. Terroryzm stanowi ogromne 
zagrożenie dla demokracji, swobodnego wykonywania praw człowieka oraz rozwoju społeczno-gospodar-

czego państwa. Celem ataków terrorystycznych jest zastraszanie i wymuszanie na danej grupie ludności 

lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Autor w swojej pracy poruszył kwestie 

uznania terroryzmu jako przesłanki wprowadzenia stanu wyjątkowego, na podstawie Konstytucji RP z dnia 
2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym, w swojej pracy 

przeanalizował wybrane konwencje międzynarodowe, krajowe akty prawne wraz z orzecznictwem 

w zakresie obejmującym wyżej przedstawiony problem. Autor uzupełnił to przykładami wybranych ataków 

terrorystycznych w Europie na przestrzeni ostatnich lat, które mają za zadanie zobrazować zastosowanie 
wybranych regulacji w praktyce i ewentualne braki czy też niespójności prawne oraz zauważył, że wpro-

wadzenie stanu wyjątkowego pociąga z reguły za sobą daleko idące ograniczenia prawa i wolności jedno-

stki gwarantowanych przez konstytucję, a każdy akt prawny wprowadzający ograniczenia praw i wolności 

jednostki musi służyć ochronie interesu publicznego. 

Słowa kluczowe: terroryzm, konstytucja, stan wyjątkowy, stany nadzwyczajne 

Terrorism as the constitutional premise of implementing the state of emergency 

Abstract 

The threat of the terrorism is one of problems of the modern world. All the methods of following and 

counteractions demand an appropriate system approach. The terrorism constitutes the intense threat to 

democracy, of free performance of human rights and the development of the social-economic state. 
Intimidating and extorting is an aim of terrorist attacks on a given group of the population or the state of 

concessions in transit for the realisation of defined purposes. The author at his work brought up issues of 

recognizing the terrorism as premises of implementing the state of emergency, based on the Polish 

constitution from the day 2 April 1997 and acts from 21 June 2002 about the state of emergency, and also 
at his work he analyzed the chosen international conventions, domestic legal documents along problem 

with the case law in the including scope mentioned above. The author supplemented it with examples of 

chosen terrorist attacks in Europe in the course of final years which putting chosen regulations into practice 

and possible gaps or also legal inconsistencies have the task of depicting and noticed that implementing the 
state of emergency is feeling drawn as a rule behind himself to far-reaching restrictions of the law and 

freedoms of the individual guaranteed by the constitution, and every implementing legal document of 

restricting laws and the freedom of the individual must serve the protection of the public interest. 

Keywords: terrorism, constitution, state of emergency, states of emergency 
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Problematyka terroryzmu samobójczego kobiet i dzieci 

1. Wprowadzenie 

Zarówno terroryzm, jak i sposób jego postrzegania podlegał stopniowej ewolucji 

w trakcie swojego istnienia. Dokonujące się zmiany były spowodowane w głównej 

mierze czynnikami, które wpływały na podejmowanie tego typu działań, jak również 

metod stosowanych przez terrorystów. Analiza zjawiska terroryzmu pozwala na stwier-

dzenie, iż mimo że nie jest to zjawisko nowe, to jednak w ostatnich latach staje się 

coraz lepszym i skuteczniejszym środkiem zastraszania, wywoływania paniki w społe-

czeństwie oraz metodą wymuszania określonych działań władz państwowych. Brzmienie 

definicji terroryzmu coraz częściej zależy od kontekstu politycznego [1], co sprawia, że 

niestety pojęcie terroryzmu staje się coraz częściej nacechowane subiektywizmem 

osób próbujących dokonać wyjaśnienia tego zagadnienia. Jedną z przyczyn, która 

w sposób istotny utrudnia stworzenie jednej, uniwersalnej definicji terroryzmu jest błędne 

utożsamiane go z pojęciem terroru, który najczęściej jest wymierzany przed przedsta-

wicieli rządu przeciwko obywatelom. Natomiast terroryzm kierowany jest przeciwko 

władzy i stanowi tzw. „przemoc skierowaną w górę” [2]. 

Wśród licznie pojawiających się definicji terroryzmu najczęściej podkreśla się, że 

do jego cech charakterystycznych należą: 

 stosowanie przemocy lub groźby jej użycia; 

 zaplanowane i zorganizowane działanie; 

 dążenie do wywołania paniki, zagrożenia i strachu wśród społeczeństwa; 

 przekonanie o zbawczej roli misji, jaką jest dokonywanie zamachów terrorystycznych; 

 charakter propagandowy i symboliczny; 

 atakowanie cywilów; 

 utajnienie struktur organizacyjnych; 

 dążenie do wymuszenia na rządzących pewnych postulatów [1]. 

W zależności od specyfiki funkcjonowania grupy terrorystycznej można mówić 

o uwarunkowaniach m.in. politycznych, religijnych czy ideologicznych. Dokonując 

podziału terroryzmu ze względu na motywację działania terrorystów, można wyróżnić 

m.in. terroryzm polityczny, który koncentruje się na podejmowaniu działań sprzeci-

wiających się sytuacji politycznej lub społecznej oraz terroryzm niepolityczny, 

w którym nie obserwuje się motywów politycznych. Natomiast klasyfikacja ze względu 

na cel ataku pozwala na wyodrębnienie terroryzmu: 

 ekonomicznego (koncentrującego się na wyrządzaniu szkód materialnych); 

 masowego (gdy ataki skierowane przeciwko przypadkowej grupie cywilów i pole-

gające m.in. na braniu zakładników lub porwaniach środków transportu); 

 indywidualnego (zamachy wymierzone są przeciwko konkretnym jednostkom) [3]. 

Do głównych czynników generujących powstawanie i zwiększanie się ilości 

dokonywanych zamachów terrorystycznych należą: 
                                                                   
1 gabsobil@gmail.com, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, www.prawo.ug.edu.pl  
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 czynniki terytorialne (konflikty dotyczące walki o terytorium stanowią jeden 

z najważniejszych motywów wpływających na rozwój terroryzmu); 

 czynniki religijno-kulturowe (współcześnie jedną z najniebezpieczniejszych form 

terroryzmu jest ukształtowany na podłożu islamu tzw. terroryzm fundamentalistów 

islamskich); 

 przyczyny ekonomiczno-społeczne (występująca bieda oraz pojawiające się znaczne 

dysproporcje w społeczeństwie niejednokrotnie generują terroryzm); 

 uwarunkowania psychologiczne (działania terrorystyczne  w przeważającej mierze 

są popełniane przez jednostki, które uznają pewną ideę lub cel za wartość najwyższą 

i której należy podporządkować całe życie, nawet gdy ma to oznaczać dokonanie 

samobójczego ataku terrorystycznego); 

 migracje; 

 globalizacja; 

 rola mediów [4]. 

2. Fenomen terroryzmu samobójczego 

Przełom wieku XX i XXI stanowi okres szczególnego natężenia liczby dokony-

wanych ataków samobójczych. Terroryzm samobójczy niejednokrotnie postrzegany 

jest jako element taktyki wojennej. Działania wojenne zgodnie z poglądami członków 

organizacji terrorystycznych, dotyczą starcia grupy silnych i uciśnionych, którzy z braku 

środków do obrony nie mają możliwości prowadzenia sprawiedliwej wojny i dlatego 

decydują się na założenie pasu szahida, który w rozumowaniu terrorystów stanowi 

jedyną możliwość odpowiedzi na ucisk czy frustrację [5].  

Analizując zjawisko terroryzmu samobójczego, należy podkreślić, że osoby, które 

stają się sprawcami (a jednocześnie ofiarami) dokonanego zamachu nie postrzegają 

samych siebie jako jednostek, które ponoszą jakieś straty, wręcz przeciwnie. Terroryści-

samobójcy uważają siebie za męczenników, albowiem w momencie dokonania zamachu 

stają się szahidami, którzy w imię Allaha dokonali największego z poświęceń – swojego 

życia. Ponadto wśród terrorystów panuje przekonanie, że dokonanie zamachu samo-

bójczego przez jednego z „braci” (jak określają innych współwyznawców islamu) 

stanowi przykład, który należy naśladować.  

W literaturze przedmiotu wymienia się dwa zasadnicze typy męczenników: 

 męczenników dorosłych, którzy muszą być oddanymi wyznawcami islamu i muszą 

ponieść śmierć w czasie ataku (nie akceptuje się doznania wyłącznie obrażeń ciała); 

 męczenników tego świata, którzy mimo że ponoszą śmierć, nie mają intencji w pełni 

zgodnych z wolą Boga [5]. 

Stale wzrastająca liczba terrorystycznych zamachów samobójczych sprawia, iż należy 

ukierunkować badania nad terroryzmem, koncentrując się właśnie na tym sposobie 

przeprowadzania ataków. Dokonując analizy tego zjawiska, należy również podkreślić, 

że jednostka, która ma za zadanie przeprowadzić zamach samobójczy najczęściej nie 

posiada i nie wymaga się od niej żadnej wiedzy wojskowej. Informacje takie powinny 

jednak posiadać osoby, które są odpowiedzialne za koordynację i zabezpieczenie logi-

styczne. Z punktu widzenia działalności organizacji terrorystycznych takie działanie 

jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ w sytuacji, gdy zamachowiec-samobójca 

nie dysponuje gruntową specjalistyczną wiedzą, to wówczas istnieje mniejsze ryzyko 
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dekonspiracji takiego przedsięwzięcia. Tym samym, działanie takie utrudnia służbom 

specjalnym, które podejmują antyterrorystyczne działania operacyjne skutecznie zapo-

biegać takim zdarzeniom [6]. Wykorzystanie człowieka jako broni stanowi dla organi-

zacji terrorystycznych skuteczny, mobilny sposób na przeprowadzenie ataku tak na-

prawdę w dobrowolnym miejscu. Jako „ludzkie bomby” jednostki mogą stale kontro-

lować sposób dotarcia do wyznaczonego miejsca. Co więcej, człowiek ma zdolność do 

abstrakcyjnego myślenia, co w kontekście zamachów terrorystycznych wydaje się 

mieć zasadnicze znaczenie. Terroryści samobójcy mogą przeprowadzać ataki zarówno 

wymierzone w większe grupy przypadkowych osób, jak i dokonywać zamachów na 

konkretne osoby, najczęściej ze świata politycznego. W wyniku detonacji ładunku wy-

buchowego przez takiego terrorystę zginęli m.in. były premier Libanu Rafik al-Harii, 

premier Indii Rajiv Gandhi czy jeden z liderów Afgańskiego Frontu Północnego [6].  

Zamachy samobójcze, podobnie jak inne formy działania podejmowane przez 

terrorystów mają na celu wywołanie rozgłosu o przeprowadzeniu zamachu, do czego 

najczęściej wykorzystują media, a zwłaszcza Internet. Ponadto przeprowadzane przez 

nich zamachy mają rozbudzić  w społeczeństwie poczucie strachu, paniki, natomiast na 

rządzących takie działania mają wymusić podjęcie pewnych działań, które byłyby 

sprzyjające dla działalności terrorystycznej. Należy również podkreślić, że zamachy 

samobójcze podejmowane przez pojedyncze jednostki mają czasami jedynie odwrócić 

uwagę społeczeństwa od innych, prowadzonych systematycznie działań organizacji, 

które mogą być tragiczniejsze w skutkach niż jednorazowy zamach samobójczy. 

Skuteczność terrorystycznych ataków samobójcza jest bardzo wysoka i może 

właśnie ten czynnik sprawia, że ugrupowania terrorystyczne coraz częściej decydują 

się na korzystanie z „żywych bomb”. Jeżeli do przeprowadzenia ataku dodatkowo 

wykorzysta się środek transportu, np. autobus, samolot, wówczas prawdopodobieństwo, 

że terroryści osiągną zamierzony cel jest niemalże stuprocentowe. Dodatkowym czynni-

kiem, który niejako zachęca organizacje terrorystyczne, aby w ramach prowadzonych 

działań zwiększali liczebność potencjalnych zamachowców samobójców stanowi fakt, 

że taki atak może przeprowadzić praktycznie każda osoba, bez względu na płeć, wiek 

czy zdolności fizyczne lub intelektualne.  

Wśród organizacji terrorystycznych, które systematycznie przeprowadzają samo-

bójcze zamachy terrorystyczne są: 

 Al-Kaida; 

 Hezbollah; 

 Hamas; 

 Islamski Dżihad; 

 Brygady Męczenników Al-Aksa; 

 Tamilskie Tygrysy Wyzwolenia Ilamu; 

 Partia Pracujących Kurdystanu; 

 Boko Haram; 

 Dżamaa Islamija; 

 Państwo Islamskie. 
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Rysunek 1. Zestawienie liczby zamachów samobójczych na przestrzeni lat 1981-2018 według orientacji 

ideologicznej sprawcy, źródło: [2] 

3. Charakterystyka terroryzmu samobójczego kobiet  

3.1. Determinanty podejmowania samobójczych ataków terrorystycznych 

Stale wzrastające zainteresowanie organizacji terrorystycznych przeprowadzaniem 

zamachów samobójczych sprawia, iż coraz częściej „żywymi bombami” stają się 

również kobiety oraz dzieci. Takie posunięcie ze strony organizacji może budzić pew-

nego rodzaju zdumienie, głównie ze względu na fakt, iż terroryzm samobójczy w prze-

ważającej mierze wiąże się z krajami islamskimi, w których zgodnie z wyznawaną 

religią i zwyczajami, kobiety i dzieci traktowane są jako jednostki gorsze od mężczyzn 

i niejednokrotnie postrzega się ich życie jako mniej wartościowe. Jednak z uwagi na 

fakt, iż kobiety cechują się uległością i brakiem wrodzonej gwałtowności, która wystę-

puje w przeważającej mierze u mężczyzn sprawia, iż stereotyp ten jest bardzo często 

wykorzystywany przez organizacje terrorystyczne, aby ułatwić przeprowadzenie za-

machu samobójczego. W tym miejscu należy również zaznaczyć, iż mimo że kobiety 

z krajów muzułmańskich są najczęściej kojarzone jako posłuszne żony i matki, to 

jednak są one również zdolne do przeprowadzania ataków na równi z mężczyznami. 

Już w latach 60. ubiegłego wieku kobiety były współzałożycielami organizacji terrory-

stycznych w Europie. Mowa tutaj o m.in. Ulrike Meinhof z Frakcji Czerwonej Armii 

w Niemczech i Marii Cagol z Czerwonych Brygad działających na terenie Włoch [6]. 

Jednym z czynników wpływających na decyzje kobiet o staniu się terrorystkami 

samobójczymi jest przyzwolenie ze strony przywódców np. religijnych lub wojsko-

wych na podjęcie tego typu działań. W ostatnich latach w mediach społecznościowych 

coraz częściej można spotkać się z opiniami, że ugrupowania popierają i wręcz zachęcają 

kobiety do dokonywania ataków samobójczych, co stanowi pewnego rodzaju przełom 

w zakresie aktywności kobiet w działalności terrorystycznej. Przywódcy religijni 

z terenów Arabii Saudyjskiej niejednokrotnie podkreślali, że kobiety nie mają prawa 

stać się męczennikami za wiarę a prawo działalności w ramach ugrupowań mają tylko 
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mężczyźni. Jednak już w roku 2001 Najwyższa Rada Islamska w ogłoszonej fatwie, 

czyli edykcie religijnym, zachęcała kobiety z terenów Palestyny do stania się terroryst-

kami-samobójczyniami. Z punktu widzenia muzułmańskich kobiet, które przez lata 

musiały się mierzyć z ciągłymi ograniczeniami, poniżeniami i wykorzystywaniem ze 

strony męskiej części społeczeństwa, w takim przyzwoleniu zobaczyły pewnego rodzaju 

nadzieję, że i one podobnie jak mężczyźni mogą stać się czynnymi uczestnikami walki 

w imię Allaha [7]. 

Nie bez znaczenia pozostają również motywy religijne i narodowe. Wzrastająca 

liczba zamachów terrorystycznych nierozerwalnie powiązana jest z fundamentalizmem 

i ekstremizmem islamskim, które potęgują nienawiść i chęć do walki. Dlatego decyzje 

kobiet o wstąpieniu w szeregi organizacji terrorystycznych i staniu się „żywymi bom-

bami” wydają się stanowić formę wyrażenia zaangażowania w sprawy religii czy kraju. 

Ponadto obiecująca dla kobiet staje się wizja drugiego, lepszego życia, którego mają 

rzekomo doznać w momencie oddania życia w imię Allaha [6]. 

Kolejnym motywem, który w istotny sposób wpływa na wzrost terroryzmu samo-

bójczego kobiet stanowi element pewnego rodzaju traumy, która jest niejako zakorze-

niona w psychice kobiet i wynika z wieloletnich zwyczajów, które występują przede 

wszystkim na terenie Czeczenii. W wyniku długotrwałych walk prowadzonych między 

wojskami czeczeńskimi a rosyjskimi, kobiety w ramach zemsty za zamordowanie męż-

czyzn pochodzących z ich rodzin były gotowe do największych poświęceń w ramach 

zemsty, gdyż w taki sposób chciały „spłacić swój dług” względem mężów, ojców, 

którzy w walkach ponieśli śmierć w imię ojczyzny i ochrony ludności kraju. Takie 

argumenty są bardzo często wykorzystywane przez członków organizacji terrorystycz-

nych, którzy wmawiają kobietom, że to z ich powodu mężczyźni ponieśli śmierć i tylko 

dokonując największego poświęcenia – oddania swojego życia, mogą to odpokutować [7]. 

W kontekście determinantów terroryzmu samobójczego kobiet należy również 

wspomnieć o podłożu religijnym i zwyczajowym. Funkcjonowanie w patriarchalnym 

społeczeństwie sprawia, iż kobiety w aktach samobójczych widzą niejako możliwość 

na wprowadzenie jakiejś zmiany w swoim życiu. W chwili, gdy decydują się na stanie 

się „żywą bombą” przestają być córkami, żonami, matkami, które stale wykonują 

polecenia innych, a stają się męczennicami, które oddadzą życie Bogu. Mimo iż brzmi 

to paradoksalnie, to właśnie w tej samobójczej śmierci kobiety widzą zmianę na lepsze, 

inne i mniej monotonne życie. Wśród osób, które decydują się na przeprowadzenie ataku 

samobójczego są bardzo często kobiety, które w taki sposób chcą poprawiać swój 

wizerunek wśród społeczności, w której żyją, dotyczy to np. kobiet bezpłodnych. 

Przy omawianiu przyczyn podejmowania przez kobiety zamachów samobójczych 

nie sposób nie wspomnieć o roli, jaką odgrywają uczucia kierowane w stronę mężczyzn 

będących członkami organizacji terrorystycznych, którzy niejednokrotnie sami zachęcają 

swoje partnerki, aby poświęciły swoje życie w imię dobra najwyższego, jakim jest życie 

wieczne. 

3.2. Sposoby dokonywania ataków samobójczych 

Samobójcze ataki terrorystyczne są dokonywane w miejscach publicznych, tłocz-

nych, w których znajduje się duża liczba potencjalnych ofiar. Odpowiednie wybranie 

miejsca ataków pozwala terrorystom na dokonanie spektakularnego ataku, który będzie 

skutkował poważnymi stratami nie tylko materialnymi, ale i ludzkimi. 
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Najczęściej ataki samobójcze są dokonywane poprzez detonację materiału wybu-

chowego, który umieszczony jest na ciele terrorysty lub jest przez niego transporto-

wany. Jeden z najpopularniejszych sposobów to umiejscowienie ładunków w tzw. 

pasie szahida, nazywany również pasem samobójców. Jest to nic innego jak specjalna 

kamizelka bądź pas, która wypełniona jest w całości materiałami wybuchowymi. 

Zakładana jest ona przez terrorystów pod odzieżą wierzchnią tak, by można było się 

w niej swobodnie przemieszczać do wyznaczonego miejsca. Pas wyposażony jest 

również w detonator, którego uruchomienie spowoduje wybuch. Należy również 

wspomnieć, że mechanizm detonacyjny może być uaktywniony bezpośrednio przez 

zamachowca, jak i przez osobę, która nadzoruje działania terrorysty. Takie działanie 

daje organizacjom terrorystycznym jeszcze większą gwarancję sukcesu, ponieważ jeżeli 

ma wystąpić detonacja zdalna, to nawet w momencie chęci wycofania się zamachowca 

nie ma on możliwości ucieczki od śmierci. Pasy szahida bardzo często są wyposażone 

dodatkowo w różne ostre przedmioty, tj. gwoździe, śruby, metalowe elementy, które 

w momencie wybuchu zwiększą potencjalne straty. Średnia waga takiej kamizelki 

wynosi 9 kg, jednak należy zaznaczyć, że jeżeli atak ma przeprowadzić kobieta, waga 

ładunku jest niższa niż w przypadku mężczyzn. 

Kolejnym sposobem na dokonanie zamachu samobójczego stanowi umieszczenie 

materiałów wybuchowych w plecaku bądź walizce, która jest transportowana przez 

terrorystę. Jednak w przeciwieństwie, do zamachów niebędących atakami samobój-

czymi, osoby nie pozostawiają walizki, tylko dokonują bezpośredniej detonacji mate-

riałów wybuchowych w swojej obecności. Mimo iż promień rażenia w przypadku takiej 

eksplozji jest większy niż w przypadku wykorzystania pasu szahida, to jednak należy 

zaznaczyć, że metoda ta może być mniej skuteczna. Wynika to z faktu, iż bomba ukryta 

w walizce bądź plecaku może być łatwiej zauważona przez służby bądź postronne osoby, 

których może zaniepokoić np. ciężar danej torby lub nietypowy kształt i wówczas mogą 

podjąć działania w celu zatrzymania terrorysty przed detonacją ładunku. 

Organizacje terrorystyczne w celu przeprowadzenia skutecznego, widowiskowego 

zamachu samobójczego niejednokrotnie wykorzystują środki transportu. Najbardziej 

znany w historii atak na World Trade Centre został zapoczątkowany przez uprowadzenie 

przez terrorystów samobójców samolotu pasażerskiego. W historii znane są również 

przypadki przejmowania przez uzbrojonych terrorystów autobusów czy pociągów, 

w których dokonują detonacji materiału wybuchowego. Najczęściej ataki takie są prze-

prowadzane z użyciem wspomnianych już wcześniej kamizelek samobójczych. Połą-

czenie metody zamachu samobójczego z detonacją materiału wybuchowego w środkach 

transportu skutkuje najczęściej poważnymi stratami i śmiercią dużej ilości osób (jeśli 

wziąć pod uwagę, że najczęściej ataki są dokonywane w miejscach najbardziej zatło-

czonych), co sprawia, iż efekt końcowy jest niezwykle spektakularny, a co za tym 

idzie, również medialny. Należy bowiem zaznaczyć, że głównym celem zamachowca 

samobójcy nie jest wbrew pozorom doprowadzenie do własnej śmierci a przyczynienie 

się do jak największej liczby ofiar w ramach zemsty za „niesprawiedliwy los” którego 

doznają członkowie społeczności muzułmańskiej, to właśnie oni bowiem w przewa-

żającej mierze są członkami ugrupowań terrorystycznych. Akt śmierci wykonawcy 

zamachu, zwłaszcza jeżeli zamachowcem była kobieta dodatkowo wzmaga poczucie 

strachu wśród ludności [8]. 
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Określany jako szahid terrorysta może przeprowadzić również atak z wykorzy-

staniem mniejszych środków transportu. W ostatnich latach coraz bardziej popularne 

jest wykorzystanie do tego celu samochodu ciężarowego bądź osobowego. Takie 

rozwiązanie pozwala terrorystom na przemieszczenie się między różnymi miejscami 

bez zwracania na siebie szczególnej przez patrole policji czy wojska. Samobójcy doko-

nujący takich ataków nie zawsze muszą mieć dokładnie opracowany plan działania, 

ponieważ z racji dużej mobilności, mogą się przemieścić w szybkim tempie w innej 

miejsce, jeżeli pierwsze potencjalne miejsce ataku wydaje się im mało sprzyjające bądź 

jeśli jest ono kontrolowane przez służby porządkowe.  

W zależności od sposobu przetransportowania materiału wybuchowego zarówno 

straty, jak i odległości zagrożone uszkodzeniem mogą się różnić, co zostało przedsta-

wione w tabeli 1. Dokonując analizy przedstawionych działań, można jednoznacznie 

stwierdzić, że zwiększenie wagi materiału wybuchowego powoduje zwiększenie pola 

rażenia, co z kolei sprawia, iż odległość bezpieczna, w której wyrządzenie szkody jest 

minimalne również ulega zmianie.  

Tabela 1. Porównanie promieni rażenia i odległości bezpiecznych w zależności od sposobu przetrans-
portowania materiału wybuchowego przez zamachowca-samobójcę 

Sposób przetransportowania 
materiału wybuchowego 

Przeciętna masa 
materiału wybuchowego 

Promień rażenia Odległość 
bezpieczna 

Kamizelka zamachowca 9 kg 34 m 518 m 

Bomba w walizce 23 kg 46 m 564 m 

Samochód osobowy 227 kg 98 m 580 m 

Źródło: [6] 

3.3. Kobiety samobójczynie – studium przypadków 

3.3.1. Czeczeńskie czarne wdowy dżihadu 

Rozpad ZSRR w 1991 roku przyczynił się do proklamowania swojej niepodległości 

przez państwa związkowe. Takie działania zostały również podjęte przez kraje z terenów 

Kaukazu, które dzięki temu chciały uwolnić się spod wpływów Rosji. Republika Cze-

czeńska, która nie zdecydowała się na podpisanie dokumentów federacyjnych zaczęła 

prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania, które miały zapewnić jej samodzielność 

państwową, co jednak doprowadziło do zaognienia stosunków z Federacją Rosyjską 

i dało początek tzw. wojnom czeczeńskim, które toczyły się w latach 1994-1996 oraz 

1999-2009 [8].  

W przeciwieństwie do pierwszej wojny, która prowadzona była przede wszystkim 

w oparciu o ideologię nacjonalizmu, dalsze działania zbrojne w wyniku zwiększenia 

wpływów nurtów politycznych Bliskiego Wschodu doprowadziły do odrodzenia się 

wśród społeczeństwa idei islamskich, co z kolei doprowadziło do islamizacji ruchów 

działających na terenie Czeczenii [8]. Zaobserwowano wówczas działanie opierające 

się na tzw. wahhabizmie, który postulował powrócenie do pierwotnej, czystej formy 

islamu, pozbawionego politycznych i niemuzułmańskich wpływów. Co więcej, to 

właśnie wśród zwolenników wahhabizmu zaobserwowano większą skłonność do doko-

nywania zamachów samobójczych jako formy działań zbrojnych, do których niejedno-

krotnie były rekrutowane kobiety. Działająca na terenie Czeczenii grupa terrorystyczna 
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Riyad-us-Saliheeyn była odpowiedzialna za serię ataków na rosyjskie jednostki 

wojskowe lub obiekty cywilne. Stale rozszerzające się wpływy fundamentalizmu 

islamskiego sprawiły, iż od roku 1999 w Czeczenii zaczęło obowiązywać prawo szariatu, 

co w istotny sposób przyczyniło się do prowadzenia walk podczas kolejnej wojny 

czeczeńskiej. Przestano wówczas walczyć o niepodległość, a rozpoczęto działania 

zbrojne mające odtworzyć wielki kalifat, co z kolei przyczyniło się do tego, że coraz 

częściej wykorzystywano kobiety i dzieci, które miały zwiększyć szeregi ugrupowań 

terrorystycznych składających się dotychczas w przeważającej mierze z mężczyzn.  

Terroryzm samobójczy działający na terenie Czeczenii charakteryzował się wysokim 

stopniem zaangażowania kobiet. Około 43% wszystkich zamachowców stanowiły 

kobiety, które zaczęto nazywać „czarnymi wdowami”. Kobiety wzbudzając większe 

zaufanie wśród społeczeństwa sprawiają, że łatwiej jest o wywołanie efektu społecznego, 

który może przyczynić się do zachęcania innych kobiet do wstąpienia w szeregi terro-

rystów i to właśnie w taki sposób funkcjonował proces rekrutacyjny na terenie Czeczenii. 

Niezwykle istotne są również więzi rodzinne, czego przykład stanowi m.in. atak prze-

prowadzony podczas spektaklu Nord-Ost w Moskwie, kiedy to zamachu dokonało pięć 

kobiet, w tym dwie siostry [9]. Wraz z upływem czasu udział kobiet w działania zbroj-

nych uległ znacznemu zwiększeniu. Czarne wdowy coraz częściej były wykorzysty-

wane jako „inteligentne bomby” i odpowiedzialne były za przeprowadzanie ataków 

wymierzanych w ludność cywilną.  

Mimo iż najgłośniejszym zamachem z udziałem czeczeńskich kobiet był wspom-

niany atak w teatrze w 2002 roku, to jednak już dwa lata wcześniej w Czeczenii doko-

nano pierwszych zamachów samobójczych kobiet. Chawa Barajewa i Luiza Magome-

dowa, wykorzystując samochód wypełniony ładunkami wybuchowymi, wjechały 

w budynek należący do rosyjskiego wojska, co doprowadziło do śmierci kilkunastu osób. 

Przed atakiem kobiety nagrały film video, w którym tłumaczą, że dokonują zamachu 

jako szhidki i oddają swoje życie Allahowi [10].  

Podejmowanie przez czeczeńskie kobiety decyzji o staniu się terrorystkami samo-

bójczyniami było ściśle powiązane z sytuacją polityczną panującą na terenie kraju. 

Większość kobiet podczas wieloletnich walk straciła w starciach swoich ojców, mężów, 

braci, co przyczyniło się do tego, iż w ramach zemsty decydowały się ona na podjęcie 

ataku samobójczego. Należy również wspomnieć o tym, iż czeczeńskie muzułmanki 

niejednokrotnie były gwałcone, bite i torturowane, co przyczyniło się do spowodo-

wania licznych traum i utarty godności, którą chciały odzyskać właśnie poprzez stanie 

się szahidkami.  

3.3.2. Terroryzm samobójczy kobiet palestyńskich 

Terroryzm samobójczy kobiet z terenu Palestyny w dużej mierze był następstwem 

popularyzacji ataków dokonywanych przez mężczyzn. W czasie trwania Pierwszej 

Intifady ruch narodowy zachęcał kobiety do podejmowania aktywnych działań w ramach 

walki narodowo-wyzwoleńczej. Posunięcie nie sprawiło jednak, że zaczęto traktować 

kobiety na równi z mężczyznami. Najwyższy tytuł, jaki mogła osiągnąć wówczas 

kobieta stanowiło nazwanie jej „matką szhida”, czyli matki, która urodziła i wychowała 

chłopca, który stał się męczennikiem za wiarę i wyzwolenie narodu [8].  

Istotne zmiany nastąpiły jednak w czasie Drugiej Intifady, podczas której islam zaczął 

w istotny sposób wpływać na prowadzoną politykę i sferę publiczną. Doprowadziło to 
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również do zmniejszenia możliwości udziału kobiet w aktywnych działaniach wojen-

nych, co z kolei doprowadziło do popularyzacji innej formy prezentowania swojego 

oddania religii, a mianowicie terroryzmu samobójczego, którego propagatorem był 

dowódca Autonomii Palestyńskiej – Jaser Arafata. To właśnie wtedy nastąpiła popula-

ryzacja zamachów przeprowadzanych przez kobiety w ramach działania takich ugrupo-

wań jak Hamas czy Palestyński Islamski Dżihad. W literaturze przedmiotu niejedno-

krotnie podkreśla się, że elementem wspólnym dla większości samobójczyń z terenu 

Palestyny była skomplikowana sytuacja osobista i życiowa. Kobiety decydowały się na 

przeprowadzenie ataków chcąc również pozbyć się „plamy”, która spoczywała na 

honorze jej rodziny za jakieś przewinienia. Pierwsza szahidka działająca w ramach 

struktur Hamasu dokonała detonacji materiałów wybuchowych na punkcie kontrolnym 

Erec w Strefie Gazy w 2004 roku w ramach uniknięcia kary za zdradę małżeńską będącą 

jednym z największych przewinień w religii islamu. Na przeprowadzenie podobnych 

ataków decydują się również kobiety, które nie zgadzają się na pozorowane ze strony 

rodziny małżeństwa lub które cechuje wysoki stopień nastrojów feministycznych [8].  

Terroryzm samobójczy kobiet palestyńskich w przeciwieństwie do czarnych wdów 

Czeczenii najczęściej nie koncentruje się na chęci zemsty, natomiast w zdecydowanej 

większości przyjmuje on formę rekompensaty dla rodziny kobiety za utratę honoru, do 

którego przyczyniła się swoim uprzednim zachowaniem. Jednak należy podkreślić, że 

niezależnie od kraju pochodzenia kobiety, działania te w głównej mierze oparte są na 

motywach religijnych i chęci stania się męczennicą Allaha.  

4. Problematyka terroryzmu samobójczego dzieci 

4.1. Metody indoktrynacji i angażowania dzieci w działalność 

terrorystyczną 

Organizacje terrorystyczne, chcąc przekonać świat o swojej brutalności i bez-

względności niejednokrotnie do przeprowadzania zamachów, wykorzystują również 

dzieci. Do ugrupowań, które systematycznie posługują się dziećmi jako „żywymi 

bombami” należą m.in. Tamilskie Tygrysy, Boko Haram czy Państwo Islamskie.  

Struktury organizacji terrorystycznych odpowiedzialne za rekrutowanie nowych 

członków w swoje szeregi korzystają z różnorodnych metod indoktrynacji, które mają 

skłonić dzieci do podjęcia działalności terrorystycznej. Należy jednak podkreślić, że 

dzieci, wstępując w kręgi organizacji terrorystycznych, nie zawsze są świadome czynów 

i skutków, jakie może wywołać ich działanie. Przyczyn podejmowania się przez 

terrorystów rekrutacji dzieci w swoje szeregi jest wiele. Wśród nich wyróżnia się m.in.: 

 chęć zrobienia z dzieci uczestników zbrojnego dżihadu, również jako zamachowców 

samobójców; 

 zwiększenie wpływu psychologicznego na środowisko; 

 pragnienie zwiększenia spektakularności efektu danego ataku poprzez wykorzystanie 

dzieci jako żywych tarcz; 

 pokazanie światu nieobliczalności i bezwzględności organizacji terrorystycznych [11]. 

Posługiwanie się dziećmi w celu przeprowadzania zamachów terrorystycznych, 

w tym także samobójczych, nie zawsze świadczy o tym, że dzieci te marzą o śmierci 

męczeńskiej. W przeważającej liczbie przypadków takie osoby nie są w żaden sposób 

świadome, w jakim celu chcą ich wykorzystać terroryści. Niezwykle popularną prak-
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tyką stosowaną przez członków organizacji stanowi odurzanie dzieci narkotykami, 

które w następstwie pozbawienia zupełnej kontroli nad własnym ciałem i postępo-

waniem podstępem są popychane w stronę śmierci samobójczej. Jednak należy mieć 

na uwadze, że do ugrupowań terrorystycznych trafiają również dzieci osamotnione 

i opuszczone przez rodzinę, które z braku odpowiedniego wsparcia i poczucia miłości 

czy bezpieczeństwa są bardziej skłonne zaufać innym osobom, które okazują im chociaż 

minimalne zainteresowanie. Z punktu widzenia strategii organizacji terrorystycznych 

taki sposób werbowania dzieci wydaje się jak najbardziej ekonomiczny, ponieważ 

członkowie organizacji nie muszą podejmować żadnych skomplikowanych czynności, 

aby nakłonić porzucone dzieci do dołączenia w struktury organizacji. Ponadto wśród 

dzieci wykorzystywanych jako „żywe bomby” wyróżnić można jednostki, które zostały 

zwerbowane przez organizacje terrorystyczne, które następnie przy użyciu szantażu 

i groźby skrzywdzenia najbliższych, zmuszają ich do wykonywania rozkazów [11]. 

Częstą praktyką stosowaną przez terrorystów jest wykorzystywanie dzieci niepełno-

sprawnych umysłowo. Z sytuacjami takimi można spotkać się wśród struktur działają-

cych na terenie Iraku. W 2008 roku doszło do ataku przeprowadzonego przez dwie 

niepełnosprawne dziewczyny wyposażone w pasy szahida, które uległy detonacji przez 

terrorystów. W wyniku zamachu zginęło prawie 100 osób, a dwa razy tyle zostało 

rannych. Niestety bardzo często również dzieci chore są przekazywane organizacjom 

terrorystycznym bezpośrednio i dobrowolnie przez rodziny, które z braku możliwości 

ich leczenia decydują się na oddanie dzieci, by mogły zaznać męczeńskiej śmierci 

w wyniku aktu samobójczego. 

Najistotniejszymi czynnikami, które wpływają na proces indoktrynacji islamskiej 

dzieci są m.in.: 

 procesy edukacyjne; 

 kultura; 

 przywództwo religijne; 

 aprobata rodziny i społeczeństwa; 

 media; 

 czynniki ekonomiczne. 

Jednym z najważniejszych i najbardziej znaczących czynników, który wpływa na 

zachęcanie dzieci do wstąpienia w szeregi terrorystów są wszelkiego rodzaju procesy 

edukacyjne, które odbywają się w zasadzie na każdym etapie rozwoju dziecka. 

Począwszy już od najmłodszych lat dzieci są szkolone w zakresie prowadzenia działań 

zbrojnych, uodparnia się je na ból czy cierpienie m.in. poprzez wyświetlanie filmów, 

na których dokonywane są tortury niewiernych, czyli wyznawcach innych religii niż 

islam. Ponadto młodym chłopcom prezentuje się treści obrazujące poniżające trakto-

wanie względem kobiet i uczy się ich, że płeć żeńska zawsze będzie mniej warto-

ściowa niż mężczyźni. Takie działania powodują, że w dzieciach już od najmłodszych 

lat zakorzeniają się poglądy radykalne, które opierają się na przeświadczeniu, że 

zabijanie w imię dżihadu nie jest niczym złym. W czasie trwania wojen palestyńskich 

sondaże wykazały, że niemalże 72-80% dzieci pragnie śmierci jako szahid, czyli mę-

czennik. Taka tendencja świadczy o tym, iż tęsknota za śmiercią w imię Allaha stanowi 

dla tych dzieci naturalny składnik ich rzeczywistości. Przeprowadzone badania pozwa-

lają na wyodrębnienie trzech zasadniczych okresach w życiu palestyńskich dzieci: 
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 wiek 6-9 lat, kiedy dzieci podejmują się tylko zabaw w szahidów, najczęściej na 

wskutek obserwacji środowiska, w którym żyją; 

 10-13 lat, czyli okres, kiedy dzieci są przekonane o chęci oddania życia dla Allaha; 

 14-17 lat, czyli czas gotowości do przeprowadzenia ataku samobójczego [12]. 

Ideologia islamska zachęcająca dzieci do dołączenia do organizacji terrorystycz-

nych rozprzestrzeniana jest w zdecydowanej mierze poprzez angażowanie meczetów 

i szkółek koranicznych. Nie bez znaczenia pozostaje również kultura, w której dzieci 

się wychowują. Albowiem zgodnie z teoriami uczenia się, jeśli osoby żyją i obserwują 

innych, którzy zachowują się w określony sposób (w tym przypadku, jeśli dokonują 

ataków terrorystycznych), to wówczas inne jednostki będą bardziej skłonne postępować 

w podobny sposób.  

Szczególnie istotnym czynnikiem, który przyczynia się do nagłośnienia działalności 

terrorystycznych i zwiększenia możliwości rekrutowania nowych członków przez 

organizacje stanowi wykorzystywanie mediów. Ogromny wpływ ma tutaj wykreowana 

tzw. kultura śmierci, która popiera dokonywanie aktów samobójczych oraz gloryfikuje 

śmierć męczeńską [11]. Dzieci od najwcześniejszych lat swojego życia są narażone na 

kontakt z przemocą i okrucieństwem m.in. prezentowanymi w programach telewizyj-

nych lub Internecie. 

Kolejnym ważnym elementem, który umacnia wśród osób małoletnich przekonanie 

o podjęciu działań zmierzających do męczeńskiej śmierci stanowi aprobata lub wręcz 

zachęcanie członków rodziny do takich działań. Nie bez znaczenia pozostaje również 

aspekt finansowy i wysokość gratyfikacji, jaką mogą uzyskać rodziny za sprzedanie 

swojego dziecka terrorystom. Z takim działaniem można się najczęściej spotkać 

w rodzinach wielodzietnych, w których rodzice decydują się na oddanie dziecka, aby 

móc utrzymać pozostałą część rodziny.  

4.2. Zamachy samobójcze dokonane przez dzieci – analiza przypadków 

Wykorzystywanie dzieci w ramach działalności organizacji terrorystycznych staje 

się w ostatnich latach coraz częstszą praktyką.  

W szeregach Tamilskich Tygrysów, czyli organizacji działającej głównie na terenie 

Sri Lanki najczęściej są werbowane dzieci w wieku 10 lat, które następnie są szkolone 

i poddawane „praniu mózgu” w specjalnych obozach szkoleniowych tak długo, aż 

będą gotowe do stania się męczennikami (w przeważającej mierze jest to osiągnięcie 

13-18 lat). Zupełnie inna sytuacja występuje w Izraelu, gdzie organizacje terrorystyczne 

bardzo często wykorzystują nieświadomość dziecka. Jako przykład takiego zachowania 

można przywołać historię jedenastoletniego chłopca, którego zatrzymano na posterunku 

kontrolnym w Nablusie, ponieważ uwagę służb zwrócił plecak noszony przez chłopca. 

W wyniku kontroli okazało się, że umieszczony był tam 10 kilogramowy ładunek 

wybuchowy, który dostarczyli chłopcu członkowie organizacji terrorystycznej pod 

pretekstem prośby o dostarczenie rzekomych części do samochodu dla osoby, która 

miała znajdować się po drugiej stronie. W rzeczywistości terroryści chcieli dokonać 

zdalnej detonacji ładunku, jednak dzięki interwencji żołnierzy udało się uratować 

chłopca i zapobiec wybuchu ładunku [6].  

Pierwszy zarejestrowany zamach przeprowadzony przez palestyńskie dzieci miał 

miejsce w 2002 roku. Wówczas w ramach odwetu za zaatakowanie osadników izra-
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elskich nożami i butelkami wypełnionymi benzyną, dzieci zostały zastrzelone. Natomiast 

Shrihin Rabia, mająca zaledwie 15 lat, została schwytana przed dokonaniem zamachu 

samobójczego. Historia Palestynki stanowi przykład jak istotne mogą być wpływy 

rodzinne w procesie indoktrynacji dzieci. Dziewczyna została zwerbowana do Brygad 

Al-Aksa przez swojego wuja, który również pomógł jej zdobyć materiały wybuchowe 

potrzebne do przeprowadzenia skutecznego ataku. Mężczyzna namawiał również nasto-

latkę, by ta zachęciła koleżanki do zgłaszania się jako ochotniczek do przeprowadzenia 

zamachów samobójczych.  

Przedstawione przypadki świadczą o podmiotowym traktowaniu przez członków 

organizacji terrorystycznych dzieci. Jeszcze bardziej niepokojące jest, jeśli takie dzia-

łania są popierane przez władze krajowe, gdyż świadczy to o łamaniu założeń Między-

narodowej Konwencji Ochrony Dzieci, która m.in. zakazuje uczestnictwa osób poniżej 

18. roku życia w działaniach zbrojnych. Należy jednak podkreślić, że żadna z organi-

zacji działających na terenie Palestyny nie mówi wprost o tym, że do swoich działań 

wykorzystują osoby nieletnie. W roku 2002 członkowie Hamasu publicznie przyznali, 

że wykorzystywanie w taki sposób dzieci jest nieetyczne i niebezpieczne, dlatego do 

zadań duchownych należy podjęcie działań mających zapobiec takim praktykom. 

Jednak należy mieć na uwadze, że takie oświadczenia mają najczęściej na celu ukrycie 

rzeczywistych działań podejmowanych przez organizacje terrorystyczne.  

5. Podsumowanie  

Przeprowadzona analiza zjawiska terroryzmu samobójczego kobiet i dzieci pozwala 

na stwierdzenie, iż terroryści, chcąc udowodnić swoją bezwzględność i bezkompromi-

sowość są w stanie wykorzystać wszystkie jednostki, bez względu na płeć czy wiek. 

Cechą charakterystyczną kobiecego terroryzmu jest przede wszystkim brak zahamowań 

przed podjęciem najtrudniejszego zadania, jakim jest zabójstwo innej osoby, co wynika 

przede wszystkim z uwarunkowania psychicznego płci, zgodnie z którym w przeci-

wieństwie do mężczyzn kobiety są bardziej zdecydowane i rzadziej popełniają błędy. 

Jeżeli dodatkowo kobieta obdarzona jest wysokimi zdolnościami przywódczymi, to 

wówczas staje się ona jeszcze lepszą wojowniczką w ramach organizacji terrorystycz-

nych. Z kolei wykorzystanie dzieci w działaniach terrorystycznych z punktu widzenia 

strategii funkcjonowania organizacji daje im znaczną przewagę, zwłaszcza ze względu 

na fakt, iż dzieci są mniej podatne na sprzeciwianie się rozkazom dorosłych, co z kolei 

przyczynia się do tego, że powodzenie ich misji jest dużo większe. Jednocześnie, sku-

teczność dziecięcych zamachów, z uwagi na proces kształtowania się psychiki dziecka, 

jest mniejsza. Jednak mimo wszystko, terroryści coraz częściej wykorzystują osoby 

młode, gdyż dzięki temu udaje się im w skuteczny sposób wpłynąć na zwiększenie 

poczucia strachu w społeczeństwie.  
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Problematyka terroryzmu samobójczego kobiet i dzieci 

Streszczenie  
Terroryzm samobójczy postrzegany jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych form współczesnego terro-

ryzmu i mimo iż mogłoby się wydawać, że terrorystyczne ataki samobójcze wykonywane przez fanatyków 

stanowią odrębne, jednostkowe zdarzenie, to jednak w przeważającej mierze są one częścią strategicznych 

operacji, której celem jest osiągnięcie celu politycznego bądź militarnego. Ugrupowania terrorystyczne 
coraz częściej w swoje szeregi rekrutują kobiety i dzieci, co z pewnością przyczynia się do zwiększenia 

poczucia strachu i przerażenia wśród społeczeństwie, ponieważ poziom okrucieństwa, który jest repre-

zentowany przez terrorystów najczęściej przypisywany jest tylko mężczyznom. Niniejszy artykuł stanowi 

omówienie problematyki terroryzmu samobójczego kobiet i dzieci ze szczególnym uwzględnieniem, czyn-
ników, które popychają jednostki te do wstąpienia w szeregi grup terrorystycznych i do podjęcia decyzji 

o staniu się „inteligentnymi bombami”.  

Słowa kluczowe: terroryzm, terroryzm samobójczy, kobiecy terroryzm, dziecięcy terroryzm, islam 

Women's and children's suicide terrorism 

Abstract  

Suicide terrorism is seen as one of the most dangerous forms of modern terrorism and although it might 

seem that terrorist suicide attacks carried out by fanatics constitute a separate, individual event, they are 

mostly part of strategic operations aimed at achieving a political goal be military. Terrorist groups increa-

singly recruit women and children into their ranks, which certainly contributes to an increased sense of fear 

and terror among the society, because the level of cruelty that is represented by terrorists is most often 
assigned only to men. This article discusses the issue of suicide terrorism by women and children, with 

particular emphasis on the factors that push these units to join the ranks of terrorist groups and decide to 

become "smart bombs". 

Keywords: terrorism, suicide terrorism, female terrorism, child terrorism, Islam 
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Terroryzm polityczny w Rzeczypospolitej Polskiej – 

studium przypadku 

1. Wprowadzenie 

Pomimo wielu opracowań i publikacji analiza zjawiska terroryzmu oraz próby jego 
definiowania powodują stałe zainteresowanie tą tematyką. Powiązania polityki i działań 
terrorystycznych posiadają rozległą genezę. Od wielu lat nasila się eskalacja zagrożeń 
terrorystycznych na całym świecie. Szczególnie narażoną grupą osób na działania 
terrorystyczne są ludzie sprawujący kierownicze funkcje w państwie m.in. głowy 
państw, politycy, dyplomaci.  

Współczesny terroryzm to zjawisko niezwykle złożone i dynamiczne. Jego nieprze-
widywalność wpływa znaczącą na bezpieczeństwo międzynarodowe w każdej części 
świata.  

Zagrożenia terroryzmem politycznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej były 
determinowane m.in. przez rozwój sytuacji polityczno-militarnej na terenie Europy 
oraz usytuowanie geograficzne i geopolityczne naszego kraju. Celem działań terrory-
stycznych o podłożu politycznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej było przede 
wszystkim osłabienie ustalonego porządku politycznego oraz wywarcie wpływu na 
ludzi odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w sferze politycznej, społecznej 
i gospodarczej. 

Zamachy o podłożu politycznym miały na celu wyszukiwanie i pokazywanie słabych 
stron systemu bezpieczeństwa i ochrony osób sprawujących kierownicze funkcje 
w Rzeczypospolitej Polskiej a także pokazywały skuteczność realizacji tej formy prze-
mocy. Fundament tego typu działalności należy upatrywać w ideologii grup terrory-
stycznych i ich kontekstu rewolucyjnego oraz narodowo-wyzwoleńczego. 

Dokonując analizy działań i zamachów terrorystycznych, należy podkreślić, że 
terroryści dysponują niezliczoną ilością metod przy pomocy, których są w stanie 
przeprowadzić wcześniej zaplanowany atak. Do dyspozycji mają również sporą gamę 
środków, które mogą użyć do pozbawienia kogoś życia lub/i zdrowia. 

Właściwa współpraca i współdziałanie służb, i instytucji odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo i ochronę najważniejszych osób w Rzeczypospolitej Polskiej powinno być 
podstawą do skutecznego zwalczania i zapobiegania zjawisku terroryzmu politycznego. 
W tym kontekście dużego znaczenia nabiera także właściwa współpraca i wymiana 
informacji pomiędzy polskim służbami a służbami innych krajów odpowiedzialnych za 
zwalczanie działalności terrorystycznej.  

Problem główny, na który zwraca uwagę autor publikacji, to: jakie działania terrory-
styczne o podłożu politycznym miały miejsce na terenach Rzeczypospolitej Polskiej? 
Problemy szczegółowe, które poruszane są w pracy: jakie są cele działalności terro-
rystycznej? Jakie przesłanki predysponują osoby sprawujące kierownicze funkcje 
w Rzeczypospolitej Polskiej jako potencjalne cele ataków terrorystycznych? 

                                                                   
1 tomasz.goryca@wat.edu.pl, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia 

Techniczna, www.wat.edu.pl. 
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2. Terroryzm współcześnie 

2.1. Uwarunkowania i pojęcie współczesnego terroryzmu 

Zagadnienia związane z działalnością terrorystyczną i wynikające z tego tytułu za-

grożenia są przedmiotem stałego monitorowania przez służby oraz instytucje do tego 

powołane o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Terroryzm, przestępczość 

zorganizowana oraz nielegalna migracja, to najgroźniejsze typy zagrożeń o charakterze 

pozamilitarnym na początku drugiej dekady XXI wieku.  

Problematyka postrzegania i definiowania współczesnego terroryzm nadal jest przed-

miotem wielu opracowań naukowych, w których autorzy w zróżnicowany sposób przed-

stawiają zagadnienia związane z możliwymi scenariuszami zagrożeń terrorystycznych, 

sposobów przeciwdziałania a także opisują przebiegi akcji, ich efekty oraz skutki [1]. 

Próby zdefiniowania zjawiska terroryzmu nie są przedsięwzięciem łatwym. Środo-

wisko naukowe wciąż próbuje wypracować jedną wspólną definicję posiadającą uni-

wersalny rdzeń. W opinii autora panuje przekonanie, iż dyskusje i rozważania na 

definiowania pojęcia terroryzmu będą trwały nieustanie w związku z tym, że katalog 

zagrożeń terrorystycznych jak również metody działania organizacji terrorystycznych 

ewaluują w sposób ciągły. Dla zrozumienia podłoża współczesnego terroryzmu najistot-

niejsze jest w przekonaniu autora zaprezentowanie aspektów terminologii związanej 

z tym zjawiskiem. 

Warto zwrócić uwagę na brak precyzji „przy określaniu i zrozumieniu” pojęcia 

terroryzmu na co bardzo duży wpływ mają od wielu lat przekazy medialne. W przed-

stawianych przez siebie programach, dostępnej powierzchni w wydawanej prasie czy 

też w kilku zdaniach na stronie internetowej starają się przekazać w jak najkrótszym 

czasie wiele skomplikowanych informacji o powstałych zdarzeniach. Prowadzi to do 

nieprecyzyjnego pojmowania określonych faktów i manipulowania przekazywanymi 

informacjami [2].  

Konotacja pojęcia terroryzmu i terroru uległa znaczącym zmianom na przestrzeni 

lat. Termin „terroryzm” wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza strach, straszną 

wieść przerażenie. Natomiast łaciński czasownik „terrere” oznacza zastraszać, prze-

straszać. Samo słowo „terror” weszło w życie do nowoczesnego słownictwa w XVI 

wieku za pośrednictwem języka francuskiego. W języku angielskim po raz pierwszy 

zostało odnotowane w 1528 roku. Stosowanie terroru, to zastraszanie tego, kto został 

uznany za przeciwnika. Jest to również nawiązanie do starożytnego przysłowia: zabij 

jednego, przeraź dziesięć tysięcy [3]. 

Terroryzm stanowi poważne niebezpieczeństwo dla pokoju, bezpieczeństwa i stabil-

ności, które może zagrozić terytorialnej integralności państw [4] – cytat ten wygło-

szony został podczas szczytu waszyngtońskiego 22 kwietnia 1999 r. i dowodzi, iż 

społeczność międzynarodowa zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest terroryzm.  

Rozważania nad pojęciem i istotą współczesnego terroryzmu rozpocząć należy od 

przykładów leksykalnych, ponieważ dają one źródło powszechnie zrozumiałych 

opisów. „Słownik języka polskiego” definiuje terroryzm jako działania pojedynczych 

osób lub grup usiłujących za pomocą terroru wymusić na rządach państw określone 

ustępstwa [5]. „Słownik wyrazów obcych” określa terroryzm jako organizowanie 

zamachów (z bronią w ręku albo bombowych) na członków rządu, ludzi związanych 

z władzą, na przeciwników politycznych, na osoby innej wiary albo rasy, obcokra-
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jowców lub przypadkowych przechodniów, porywanie ludzi albo samolotów w celu 

zdobycia władzy, wywołania atmosfery strachu, zamętu, chaosu, wyrażenia protestu, 

zyskania korzyści dla jakiś grup, koterii albo osób, wreszcie bez widocznej motywacji 

[6]. W „Encyklopedii Popularnej PWN” terroryzm definiowany jest jako działalność 

zwykle małych, ekstremistycznych ugrupowań, które za pomocą zabójstw, zagrożeń 

śmiercią mordów politycznych porwania zakładników, uprowadzeń samolotów i innych 

podobnych środków potępianych przez społeczność międzynarodową usiłują zwrócić 

uwagę opinii publicznej na wysuwane przez siebie hasła bądź wymusić na rządach 

państw, w których działają określone ustępstwa lub świadczenia na swoją korzyść (np. 

zwolnienie więzionych terrorystów, okup) [7]. Według „Słownika terminów z zakresu 

bezpieczeństwa narodowego” terroryzm to teoria i praktyka określająca różne 

umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób 

lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu 

wymuszenia od władz, państw i społeczeństw określonych zachowań i świadczeń, 

często naruszające dobra osób postronnych [8]. 

Według S. Pikulskiego, terroryzm jest działalnością przestępczą na tle politycznym 

zorganizowanych grup przestępczych o charakterze antypaństwowym. Podejmowane 

przez te ugrupowania akty o charakterze terrorystycznym wymuszają określone na-

stępstwa przez władze państwowe. Cel, jaki chcą osiągnąć organizacje terrorystyczne 

działające w ten sposób, to wywołanie paniki i strachu w opinii publicznej. Odbywa się 

to często poprzez podkładanie ładunków wybuchowych w miejscach publicznych bądź 

podejmowane są prób pozbawienia życia znanych osób z życia politycznego [9]. 

Centralna Agencja Wywiadowcza Stanów Zjednoczonych (CIA) definiuje terro-

ryzm jako groźbę użycia przemocy albo jej użycie dla celów politycznych przez jedno-

stki lub grupy, niezależnie czy działają one na rzecz, czy też w opozycji do ustano-

wionej władzy państwowej, w sytuacji gdy powyższe działania mają przerazić bądź 

zastraszyć więcej osób niż tylko bezpośrednie ofiary. Z kolei Federalne Biur Śledcze 

(FBI) stwierdza, że jest to bezprawne użycie lub przemocy wobec osób lub mienia, 

celem zastraszenia lub wywarcia przymusu na rząd, ludność cywilną albo części wyżej 

wymienionych, co zmierza do promocji celów politycznych lub społecznych [10]. 

T. Hanausek, uznał, że terroryzm to planowana, zorganizowana i zazwyczaj uza-

sadniona ideologicznie działalność osób lub grup mająca na celu wymuszenie od władz 

państwowych, społeczeństwa lub poszczególnych osób, określonych świadczeń, zacho-

wania lub postaw, a realizowana w przestępczych formach obliczona na wywołanie 

szerokiego i maksymalnie zastraszonego rozgłosu w opinii publicznej [11]. 

Analizując dostępną literaturę, można przedstawić wiele cech, dzięki którym można 

scharakteryzować definicje współczesnego terroryzmu. Są to m.in.: nieobliczalny, kon-

spiracyjny i nieprzewidywalny charakter działań, duża liczba ofiar, przypadkowość, 

próba uzyskania jak największego rozgłosu, doprowadzenie do dużej ilości strat 

w mieniu, wywołanie poczucia strachu, stosowanie groźby i siły, wywieranie presji na 

władze lub pojedyncze osoby, aspekt polityczny, skutki i reakcje psychologiczne.  

Konkludując, należy podkreślić, że prezentowane cechy nie są oczywiście katalo-

giem zamkniętym, bowiem rodzajów i definicji terroryzmu jest o wiele więcej, a dodat-

kowo przenikają się wzajemnie. 
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2.2. Cele działalności terrorystycznej 

Cele, które typowane są przez organizacje terrorystyczne jako potencjalne cele 

zamachów mogą być różne. W literaturze można wyróżnić cztery najbardziej narażone 

na zamachy terrorystyczne grupy. Do pierwszej grupy zaliczyć można służby mun-

durowe – przede wszystkim żołnierzy, policjantów, służby graniczne czy formacje 

ochronne zajmujące się ochroną kierowniczych organów państwa. Do drugiej grupy 

zaliczymy osoby związane z biznesem, które osiągają duże dochody z prowadzonej 

działalności. Trzecia grupa, to ludność cywilna, która często staje się ofiarą zamachów 

terrorystycznych przez przypadek. Do czwartej grupy zaliczają się osoby sprawujące 

władzę, politycy, przywódcy państw, dyplomaci itp. Celem ataków na ww. osoby 

może być osiągnięcie następujących celów [12]: 

 przymuszenia przedstawicieli władzy, głowy państwa, przedstawiciela korpusu 

dyplomatycznego do zmiany reprezentowanych poglądów politycznych; 

 wywołanie niezadowolenia społecznego w danym kraju bądź regionie np. z powodu 

braku możliwości zapewnienia przez państwo niektórych usług, takich jak dostar-

czanie energii elektrycznej czy usług internetowych; 

 pokazanie społeczeństwu danego kraju bądź regionu, że celem ataków terrorystycz-

nych nie jest ludność cywilna a ludzie sprawujący władzę; 

 wywarcie wpływu na władzach danego kraju bądź też wpływu na przedstawicielach 

korpusu dyplomatycznego innego kraju lub przymuszenie do wypuszczenia uwięzio-

nych przedstawicieli organizacji terrorystycznej; 

 destabilizacja życia społeczno-politycznego w państwie lub regionie poprzez unie-

możliwienie realizacji ustawowych działań osobom odpowiedzialnym za podejmo-

wanie kluczowych decyzji w państwie czy regionie (prezydent, premier, ministrowie, 

przedstawiciele korpusu dyplomatycznego); 

 wymuszenie na władzach zmian w prowadzonej politycy zewnętrznej czy 

wewnętrznej [13]; 

 próba zdobycia rozgłosu; 

 wywołanie strachu lub paniki wśród ludności cywilnej danego kraju lub regionu; 

 zemsta; 

 uzyskanie korzyści majątkowych; 

 inne [14]. 

Wymienione wyżej powody nie zamykają całego katalogu celów, do których mogą 

dążyć organizacje terrorystyczne i mogą być wstępem do kolejnych opracowań nauko-

wych. 

3. Terroryzm polityczny w Polsce 

3.1. Istota terroryzmu politycznego 

Podstawowym determinantem terroryzmu politycznego jest efekt psychologiczny, 

który skierowany jest na społeczeństwo, a także jego wpływ na kierunki zmian osób 

sprawujących kierownicze funkcje w państwie w sferze politycznej.  

Jak podkreśla K. Jałoszyński cel polityczny terroryzmu związany jest przede 

wszystkim z destrukcyjnym oddziaływaniem na władzę, jej organy i przedstawicielstwa, 
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a w rezultacie na destabilizację życia społecznego, gospodarczego i politycznego 

w państwie [15].  

G. Nowacki stwierdza, że celem terroryzmu politycznego jest zniszczenie istnie-

jącego stanu rzeczy i wprowadzenie częściowych lub całościowych zmian w systemie 

politycznym. Metoda walki politycznej, strategia i taktyka uznająca stosowanie prze-

mocy (np. porwania, zamachy bombowe) za najbardziej skuteczny sposób i zarazem 

środek służący osiąganiu określonych celów politycznych, kojarzonych najczęściej 

z dążeniem do likwidacji istniejącego status quo. Terroryzm polityczny można podzielić 

na dwa rodzaje: agenturalny i ideowy. W pierwszym przypadku terroryści są inspi-

rowani, sponsorowani i sterowani przez obce państwo. W drugim przypadku terroryści 

poprzez zbrodnie starają się wcielać w życie idee, które wyznają [16]. 

I. Szkurłat, klasyfikując terroryzm ze względu na motywy działalności organizacji 

terrorystycznych, wyodrębnia terroryzm niepolityczny i polityczny. Terroryzm poli-

tyczny dąży do zmiany sytuacji politycznej lub społecznej w danym kraju bądź regionie. 

Autorka dokonała podziału terroryzmu politycznego na wewnętrzny i globalny  

(rys. 1). Terroryzm wewnętrzny dotyczy zamachów, które przeprowadzane są na teryto-

rium własnego kraju i jego obywateli, którzy znajdują się w tym miejscu. Jeśli chodzi 

o terroryzm globalny (międzynarodowy) to ataki obywają się na terytorium obcego 

państwa bądź też na własność prywatną danego państwu lub jego obywateli [17].  

 

Rysunek 1. Klasyfikacja terroryzmu ze względu na motyw działania,  
źródło: Opracowanie własne na podstawie [17] 

B. Bolechów podkreśla, że terroryzm jest formą przemocy politycznej, która polega 

na stosowaniu morderstw lub zniszczenia w celu wywołania szoku i ekstremalnego 

zastraszania jednostek, społeczeństw, grup lub rządów. W efekcie takich działań terro-

ryści mogą żądać wymuszenia ustępstw politycznych, sprowokowanie nieprzemyślanych 

zadań lub też nagłośnienie politycznych przekonań [18]. 

 Kontekst polityczny terroryzmu wskazuje także T. Białek, który stwierdza, że 

terroryzm to wywieranie wpływu politycznego przez stosowanie siły – przymusu lub 

przemocy, związane z łamaniem elementarnych norm społecznych i ustalonych w danym 

kręgu reguł walki politycznej, oparte na rozmyślnym zastraszeniu i manipulowaniu; 
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osiąganie celów politycznych poprzez stwarzanie aktami przemocy atmosfery zagro-

żenia i utrudnianie funkcjonowania wrogiego układu społecznego oraz wymuszanie 

decyzji, a także działań przeciwnika przez drastyczną taktykę faktów dokonanych lub 

szantażu siłowego [19]. 

Jak zaznacza J. Horgan, z powodu prostej dynamiki zjawisko terroryzmu może być 

postrzegane jako jedna z form komunikacji – rodzaj bezpośredniego i bezwzględnego 

sposobu osiągnięcia odległego celu politycznego [20].  

3.2. Terroryzm polityczny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  

Historia rozwoju terroryzmu na świecie odbiła również piętno na kartach historii 

Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej opisane zostały wydarzenia, które autor sklasyfi-

kował jako działania terrorystyczne o charakterze politycznym wymierzone w osoby 

sprawujące kierownicze funkcje w Rzeczypospolitej Polskiej.  

25 września 1921 roku Ukraińska Organizacja Wojskowa próbowała dokonać 

zamachu na Józefa Piłsudskiego, który przybył do Lwowa na otwarcie I Międzynaro-

dowych Targów Wschodnich. W godzinach wieczornych Piłsudski w trakcie opuszcza-

nia ratusza (gdzie został wydany obiad na jego cześć przez wojewodę Grabowskiego), 

Ukrainiec Stefan Fedak zdołał oddać trzy strzały w kierunku Piłsudskiego. Pierwszy 

minął Piłsudskiego i uderzył w szybę, dwa kolejne trafiły wojewodę lwowskiego. 

Jeden z policjantów, który był najbliżej zamachowca rzucił się na niego, a napastnik 

upadając oddał czwarty strzał i ranił się w pierś. Tłum rzucił się na napastnika, który 

został uratowany przez policjantów i żołnierzy pełniących wartę przed ratuszem [21]. 

16 grudnia 1922 roku udanego zamachu na prezydenta RP Gabriela Narutowicza 

dokonał artysta-malarz Eligiusz Niewiadomski. Zdarzenie miało miejsce w pałacu 

Towarzystwa Zachęty Sztuki Pięknych w Warszawie. Zamachowiec oddał trzy strzały 

w kierunku Narutowicza, który zmarł na miejscu. Napastnik został zatrzymany i skazany 

na karę śmierci. Wyrok został wykonany 31 stycznia 1923 roku [22]. 

 5 września 1924 roku ukraiński nacjonalista Teofil Olszewski – członek Ukraiń-

skiej Organizacji Wojskowej dokonał nieudanego ataku bombowego na prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego, który wizytował po raz pierwszy Lwów. W trakcie 

przejazdu limuzyny z prezydentem, został rzucony ładunek wybuchowy, który na 

szczęście nie eksplodował. Zamachowiec zbiegł [23]. 

15 czerwca 1934 roku przed budynkiem Klubu Towarzyskiego przy ul. Foksal 

w Warszawie miał miejsce udany zamach na Ministra Spraw Wewnętrznych w rządzie 

Leona Kozłowskiego – Bronisława Pierackiego. Zamachowcem okazał się członek 

Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) – Hryhoria Maciejko ps. „Gonta”. 

Zdołał oddać trzy strzały w kierunku ministra Pierackiego, z czego dwie kule trafiły 

ministra w tył głowy. Pomimo szybkiego przewiezienia rannego ministra do szpitala 

i przeprowadzonej operacji nie udało się go uratować. Bronisław Pieracki był legionistą 

oraz uczestnikiem walk z Ukraińcami o Lwów. Był on odpowiedzialny m.in. za politykę 

względem mniejszości narodowych. Zamachowca pomimo pościgu nie udało się 

schwytać [24]. 

Osoby, którym powierzono reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej poza grani-

cami (przedstawiciele korpusu dyplomatycznego) naszego kraju również stały się 

ofiarami działań terrorystycznych. 
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1 listopada 1970 roku na płycie lotniska w Karaczi w Pakistanie miał miejsce 

nieudany zamach na marszałka Polski – Mariana Spychalskiego. Marszałek przebywał 

na terenie Pakistanu wraz z oficjalną delegacją kilka dni. Czwartego dnia wizyty na 

lotnisku w Karaczi oczekiwało na niego kilkunastu polskich i pakistańskich oficjeli. 

Gdy samolot wylądował Spychalski wraz z członkami delegacji udał się w stronę 

oczekujących gości. Nagle zza samolotu wyjechała z dużą prędkością ciężarówka  

i z impetem wbiła się w komitet powitalny. W rezultacie śmierć poniosło cztery osoby: 

Wiceminister Spraw Zagranicznych PRL – Zygfryd Wolniak, dwóch pakistańskich 

fotoreporterów oraz zastępca szefa pakistańskiego wywiadu. Rannych zostało dodat-

kowo 11 osób [25]. 

6 września 1982 roku kilku uzbrojonych mężczyzn dokonało ataku na ambasadę 

PRL w Bernie (Szwajcaria). Personel dyplomatyczny placówki zlekceważył wcześniej 

wysyłane listy z pogróżkami. Napastnicy po wtargnięciu na teren placówki zażądali 

zniesienia stanu wojennego w Polsce, uwolnienia Lecha Wałęsy, zwolnienia wszystkich 

internowanych i aresztowanych oraz zakończenia represji. Okupacja placówki trwała 

kilka dni (do 9 września). Ostatecznie Ambasada PRL w Bernie została odbita przez 

szwajcarskich antyterrorystów. Nikomu nic się nie stało[26]. 

30 marca 1990 r. nieznani sprawcy ostrzelali w Bejrucie dwoje polskich dyplo-

matów. Zdarzenie to było prawdopodobnie odpowiedzią na deklaracje złożoną przez 

premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej – Tadeusza Mazowieckiego, udzielenia 

pomocy Izraelowi przy tranzycie do tego państwa emigrantów rosyjskich żydowskiego 

pochodzenia [27]. 

3 października 2007 roku w Bagdadzie miał miejsce zamach na polskiego amba-

sadora w Iraku – gen. broni Edwarda Pietrzyka. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 

jeden z funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu a czterech zostało rannych. Ambasador 

Pietrzyk miał poparzone około 20 % powierzani ciała [28]. 

3.3. Przesłanki predysponujące kierownicze organy Rzeczypospolitej 

Polskiej jako potencjalne cele ataków terrorystycznych w drugiej dekadzie 

XXI wieku 

Druga dekada XXI wieku to czas, w którym środowisko bezpieczeństwa podlega 

dynamicznym zmianom a skuteczna ochrona osób podlegających obowiązkowej 

ochronie w Rzeczypospolitej Polskiej staje się coraz trudniejszym i bardziej skompli-

kowanym przedsięwzięciem. Ataki terrorystyczne są zjawiskiem, które mogą dotkną 

każdy kraj na świecie i trudno dziś wskazać miejsce na świecie, które w jakiś sposób 

nie zostało jeszcze dotknięte aktem terroryzmu. 

Do najważniejszych przesłanek predysponujących kierownicze organy RP jako 

potencjalne cele ataków terrorystycznych w drugiej dekadzie XXI wieku należy zaliczyć: 

 członkostwo Polski w Pakcie Północnoatlantyckim; 

 członkostwo Polski w Unii Europejskiej; 

 udział polskich żołnierzy w misjach międzynarodowych (pokojowych, stabilizacyj-

nych, szkoleniowych) m.in. w Iraku i Afganistanie jako członka koalicji anty-

terrorystycznej; 

 udział polskich policjantów w misjach pokojowych na terenach objętych konfliktami 

zbrojnymi, a zwłaszcza w krajach byłej Jugosławii; 
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 ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w ramach strategicznego partnerstwa 
(militarna, gospodarcza, ekonomiczna, energetyczna, wywiadowcza); 

 instalacja na terenie RP amerykańskiego systemu tarczy antyrakietowej; 

 utworzenie na terytorium RP stałej bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych; 

 informacje (bez względu na ich autentyczność) o istnieniu na terytorium RP tajnych 
więzień CIA[29]. 

Na podstawie zaprezentowanych przesłanek można wysnuć wniosek, że osoby 
sprawujące kierownicze funkcje w RP mogą stać się celem ataków terrorystycznych. 
Zagrożenia dla tych osób mogą wynikać m.in. z toczących się konfliktów (obecnych 
i przyszłych) w środowisku międzynarodowym.  

4. Podsumowanie 

W podsumowaniu rozważań dotyczących terroryzmu politycznego w RP należy 
podkreślić kilka istotnych elementów i wniosków płynących z dokonanej przez autora 
publikacji analizy. 

Pierwszym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonej analizy jest to, że zmienia-
jący się wachlarz zagrożeń dla osób pełniących kierownicze funkcje w RP determinuje 
konieczność ciągłych zmian i modyfikacji systemu zapewnienia bezpieczeństwa i och-
rony VIP. Terroryści wykorzystywali szerokie spektrum dostępnych środków i metod 
ataku na osoby sprawujące kierownicze funkcje w RP. 

Niezwykle istotną kwestią jest stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia, współdzia-
łania i współpracy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę 
najważniejszych osób w Rzeczypospolitej Polskiej a także tych służb, które zajmują się 
fizycznym zwalczaniem terroryzmu.  

Przypadek zajęcia polskiej placówki dyplomatycznej w Szwajcarii czy atak na 
przedstawicieli polskiego korpusu dyplomatycznego w Pakistanie pokazuje, że nie ma 
miejsc bezpiecznych i wolnych od zagrożeń terrorystycznych a osoby sprawujące kie-
rownicze funkcje w RP mogą zostać zaatakowani w każdym zakątku Europy czy świata.  

Reasumując, zasadnym wydaje się być stwierdzenie, że dzięki właściwej analizie 
i ocenie zagrożeń o charakterze terrorystycznym dla osób pełniących kierownicze 
funkcje w RP przez służby i instytucje do tego powołane możliwe jest minimalizo-
wanie ryzyka dla bezpieczeństwa ww. osób. 
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Terroryzm polityczny w Rzeczypospolitej Polskiej – studium przypadku 

Streszczenie  

Celem opracowania jest przedstawienie i analiza przypadków terroryzmu politycznego na przestrzeni XX 

i XXI wieku wobec osób podlegających obowiązkowej ochronie w Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule 
przeanalizowano dotychczasowe zamachy na osoby sprawujące kierownicze funkcje w Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz przedstawicieli polskiego korpusu dyplomatycznego. 

W artykule zastosowano teoretyczne metody badawcze, takie jak analiza i synteza. Analizie poddana została 

literatura polska i międzynarodowa z zakresu terroryzmu, terroryzmu politycznego oraz ochrony osób. 
Artykuł zwraca uwagę na fakt, że osoby pełniące kierownicze funkcje w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

członkowie ich rodzin mogą stać się obiektem zamachów na ich życie lub/i zdrowie. Ponadto zweryfiko-

wano wstępnie tezę, że pomimo istnienia zagrożeń związanych z terroryzmem politycznym wymierzonym 

w osoby sprawujące najważniejsze funkcje w Rzeczypospolitej Polskiej, Polska posiada odpowiednie 
służby i instytucje do przeciwdziałania temu zjawisku.  

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, terroryzm polityczny, zagrożenia, zamach 

Political terrorism in the Republic of Poland – a case study 

Abstract 

The purpose of the study is to present and analyse cases of political terrorism in the 20th and 21th centuries 

against persons subject to mandatory protection in the Republic of Poland. The article analyses previous 
attacks on persons holding managerial functions in the Republic of Poland and representatives of the Polish 

diplomatic corps. The article uses theoretical research methods, such as analysis and synthesis. Polish and 

international literature on terrorism, political terrorism and protection of persons was analysed. The article 

draws attention to the fact that people performing managerial functions in the Republic of Poland and their 
family members may become the object of attacks on their life and/or health. In addition, the thesis was 

pre-verified, despite the existence of associated risks with political terrorism aimed at people performing 

the most important functions in the Republic of Poland, Poland has appropriate services and institutions to 

counteract this phenomenon.  
Keywords: security, political terrorism, threats, assassination 
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Nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym 

1. Wstęp 

Nowe oraz innowacyjne technologie są obecnie wdrażane w każdej dziedzinie 

życia. Wywierają one duży wpływ na przemianę funkcjonowania życia społecznego. 

Bezpieczeństwo narodowe jako element funkcjonowania społecznego również poddane 

jest oddziaływaniu nowych technologii. Podmioty zarządzania kryzysowego (ZK) ule-

gają zmianom organizacyjnym i pod wpływem rozwoju technologicznego modernizo-

wane są ich metody oraz narzędzia działania. Zmiana wynikająca z postępu i rozwoju 

technologii dotyczy również personelu podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie 

kryzysowe. Personel ten musi umieć wykorzystać współczesną technikę w swojej 

pracy by na przykład skutecznie uzyskiwać informacje oraz wiedzę za pomocą nowych 

rozwiązań technicznych niezbędnych w procesie zarządzania kryzowego, a także do 

skutecznego zarządzania w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Podstawą 

funkcjonowania zarządzania kryzysowego jest dostęp do informacji, która przedstawia 

aktualne panującą sytuację. Informacja ta, ma rzetelnie przedstawić decydentom zarzą-

dzania kryzysowego obraz sytuacji zdarzenia, dostępne siły i środki oraz możliwości 

działania. Nowe technologie, które na to pozwalają oraz uskuteczniają pracę personelu 

ZK to teleinformatyka, bezzałogowe statki powietrzne (BSP) i inne autonomiczne 

pojazdy (wodne, lądowe), technologie satelitarne, monitoring wizyjny wraz z termowi-

zją i noktowizją czy nawigacja satelitarna (GPS). Część ze wspomnianych technologii 

jest znana i wykorzystywana przez ludzkość od kilkudziesięciu lat jak np. GPS, moni-

toring wizyjny czy internet. Jednakże stały rozwój tychże technologii oraz wprowadza-

nie nowych możliwości dla już istniejących rozwiązań sprawia, że mamy do czynienia 

z postępem oraz innowacją technologiczną. Celem głównym opracowania jest przed-

stawienie rodzaju podejmowanych działań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe, a także przeanalizowanie 

perspektyw z nimi związanych. W zakresie celów szczegółowych opracowania znajduje 

się przedstawienie: znaczenia określenia „nowe technologie”, rodzaju technologii przy-

datnych i wykorzystywanych przez podmioty i personel ZK oraz prognozy wykorzy-

stania technologii w ZK. Metodologię w opracowaniu oparto o badanie dokumentów, 

przepisów prawa oraz analizę piśmiennictwa z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 

ratownictwa. Z zakresu badań empirycznych dokonano obserwacji w podmiotach zarzą-

dzania kryzysowego na terenie miasta Gdańska oraz wywiady eksperckie z personelem 

zatrudnionym w podmiotach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. 

2. Istota zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego 

Zarządzanie kryzysowe jest administracyjną formą organizacji ochrony ludności, 

ratownictwa i ochrony środowiska naturalnego. Administracja państwowa oraz samo-

rządowa w Polsce realizuje zadania związane z zarządzeniem kryzysowym poprzez 

                                                                   
1 patoczyn@wp.pl, ORCID ID: 0000-0003-0797-5655, Szkoła Doktorska Akademii Pomorskiej w Słupsku. 



 

Nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym 

 

147 

organizację systemu ratownictwa, ochrony infrastruktury krytycznej, ochronę gospodarki 

narodowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zarządzanie kry-

zysowe jako system reagowania na stany nadzwyczajne oraz na militarne i pozamili-

tarne zagrożenia kraju stanowi kluczowy element bezpieczeństwa narodowego [1]. 

Zgodnie z krajowym prawodawstwem: Zarządzanie kryzysowe to działalność organów 

administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, 

która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania 

nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystą-

pienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infra-

struktury krytycznej [2]. Zarządzanie kryzysowe składa się zatem z zespołu czynności 

(procesów) mających zapewnić bezpieczeństwo narodowe. Procesy te to [3]: 

 zapobieganie sytuacjom kryzysowym (profilaktyka); 

 przygotowanie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych; 

 reagowanie na występujące sytuacje kryzysowe; 

 odtwarzanie (odbudowanie) infrastruktury do stanu sprzed wystąpienia sytuacji 

kryzysowych oraz usuwanie ich skutków. 

Korelację pomiędzy poszczególnymi elementami procesu zarządzania kryzysowego 

przedstawia rysunek 1. 

 
Rysunek. 1. Schemat funkcjonowania zarządzania kryzysowego, [opracowanie własne] 

Przedstawiony schemat ukazuje główną istotę funkcjonowania zarządzania kryzy-

sowego, jaką jest informacja. Wymiana informacji oraz aktualna wiedza jest niezbędna 

do skutecznego zarządzania w każdej fazie procesu funkcjonowania zarządzania 

kryzysowego. Dostęp do aktualnych informacji w wyniku przeprowadzonej analizy 

ryzyka pozwala zapobiegać możliwym do wystąpienia zdarzeniom oraz odpowiednio 

przygotować się na ewentualność ich wystąpienia. Natomiast w przypadku ich wystą-
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pienia rzetelne informacje przedstawiają aktualnie panującą sytuację, co pozwala decy-

dentom zarządzania kryzysowego na odpowiednie możliwości działania przy dostęp-

nych siłach i środkach. Co istotne osoby podejmujące decyzje prócz informacji na temat 

samego zdarzenia będącego sytuacją kryzysową muszą również posiadać informację 

na temat dostępnych sił i środków (ilość, lokalizacja, stan do wykorzystania) [4]. 

Ostatecznie posiadana informacja po zakończeniu działań pozwala na realizację 

procesu odbudowy, wyciągnięcia właściwych wniosków oraz ponownej analizy w celu 

profilaktyki i przeciwdziałania przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej. Stale rozwija-

jąca się technologia oraz wprowadzane innowacje techniczne pozwalają aktualnie na 

szybkie i skuteczne uzyskiwanie istotnych informacji oraz co istotne na płynną ich 

wymianę pomiędzy podmiotami zarządzania kryzysowego. 

3. Nowoczesne technologie – definicja i znaczenie 

W ujęciu społecznym nowoczesne technologie to rozwój działalności człowieka 

wynikający z jego potrzeb oraz warunków życia. W rozumieniu gospodarczym: nowe 

technologie rozumie się jako wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerial-

nych i prawnych, w szczególności wyników prac rozwojowych [5]. Natomiast ustawowo 

w Polsce nowe technologie definiuje się jako: technologię w postaci prawa własności 

przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub 

nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub 

znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług [6]. Zatem nowymi technolo-

giami są nie tylko nowe narzędzia lub metody działania, ale również te znacznie je 

ulepszające jak np. unowocześniona komunikacja bezprzewodowa oparta o systemy 

radiowe lub satelitarne. Co istotne powyższa ustawowa definicja nowych technologii 

do dnia 31 marca 2020 roku w zbliżonej interpretacji posiadała jeszcze zapis, iż nie może 

być ona stosowana na świecie dłużej niż 5 lat by daną technologię rozpatrywać jako 

nowoczesną. Aktualnie brzmiąca definicja została zmieniona w wyniku tzw. pakietu 

ustaw związanych z COVID-19 [7]. Zdjęcie limitu wiekowego zmienia rozumienie 

nowych technologii, ponieważ aktualnie wystarczy jedynie ulepszyć w sposób zna-

czący (jak to określił ustawodawca) wykorzystywane już rozwiązania technologiczne 

by mieć do czynienie z nowymi technologiami. Jednakże w tym miejscu rodzi się 

pytanie: jak należy rozumieć znaczne ulepszenie? Ustawodawca już tego nie wyjaśnia, 

natomiast słownikowe rozumienie określenia „znaczące” każdy może interpretować 

subiektywnie. Warto moim zdaniem w przyszłości szczegółowo zdefiniować, co oznacza 

znaczne ulepszenie technologii.  

4. Wpływ nowoczesnych technologii na podmioty zarządzania 

kryzysowego 

Współcześnie dobrze funkcjonujące zarządzanie kryzysowe do sprawnego działania 

potrzebuje informacji („oczu i uszu”), które na bieżąco obrazują sytuację wydarzenia, 

pozwalając osobom zarządzającym na podjęcie właściwych decyzji [8]. Nowe techno-

logie, które pozwalają na uzyskanie rzeczywistego poglądu na miejsce zdarzenie, 

dostęp do kluczowych informacji dla procesów zarządzania kryzysowego oraz uskutecz-

niających pracę personelu podmiotów ZK to: 

 teleinformatyka; 

 środki łączności; 
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 bezzałogowe statki powietrzne (BSP) i inne autonomiczne pojazdy (wodne, lądowe); 

 technologie satelitarne (GPS, systemy łączności); 

 monitoring wizyjny i urządzenia optyczne(termowizja i noktowizja); 

 oprogramowanie komputerowe oraz aplikacje telefoniczne; 

 nowoczesny sprzęt ratowniczy; 

 trenażery oraz centra symulacyjne. 

Część z wspomnianych technologii jest znana i wykorzystywana przez ludzkość od 

kilkudziesięciu lat jak np. GPS, monitoring wizyjny czy internet. Jednakże stały rozwój 

tychże technologii oraz wprowadzanie nowych możliwości dla już istniejących roz-

wiązań sprawia, że mamy do czynienia z postępem oraz innowacją technologiczną. 

Przykładem niech będzie wprowadzenie możliwość rozpoznawania osoby poprzez 

monitoring wizyjny nie tylko za pomocą twarzy, ale także za pomocą jej ruchów oraz 

charakterystycznych cechach fizycznych. Monitoring pozwala obecnie również na 

śledzenie osób czy pojazdów w przestrzeni miejskiej, czy na odtworzenie ruchów 

śledzonego obiektu w wybranej przestrzeni i czasie. 

4.1. Metodologia 

Celem opracowania jest przedstawienie rodzaju podejmowanych działań z wyko-

rzystaniem nowoczesnych technologii przez podmioty odpowiedzialne za zarządzanie 

kryzysowe, a także przeanalizowanie perspektyw z nimi związanych. W opracowaniu 

podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na postawione między innymi następujące 

pytania: 

 co oznacza pojęcie nowe technologie? 

 jakiego rodzaju nowe technologie mogą być przydatne dla zarządzania kryzysowego? 

 w jakim stopniu nowe technologie są wykorzystywane przez podmioty, a przede 

wszystkim personel zaangażowany w zarządzanie kryzysowe?  

 jakie są perspektywy związane z nowymi technologiami?  

Ponad to postawiono również hipotezę: przypuszcza się, że technologie obecnie 

wykorzystywane oraz te wdrażane i dopiero opracowywane są nieuniknionym elemen-

tem funkcjonowania organów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i ratow-

nictwo.  

W celu znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania oraz potwierdzenia bądź odrzu-

cenia hipotezy przyjęto metodologię opartą o badanie dokumentów, przepisów prawa 

oraz analizę piśmiennictwa z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ratownictwa. 

Z zakresu badań empirycznych dokonano obserwacji w podmiotach zarządzania kry-

zysowego na terenie miasta Gdańska oraz wywiady eksperckie z personelem zatrud-

nionym w podmiotach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Przeprowadzono 

analizę funkcjonowania nowych technologii w następujących podmiotach na terenie 

miasta Gdańska: 

 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku; 

 Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza nr 1 KM PSP Gdańsk; 

 Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku; 

 Zespół Ratownictwa Medycznego typu „P” – Stacja Pogotowia Ratunkowego 

w Gdańsku. 
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Dodatkowo dokonano analizy sektora gospodarczo-przemysłowego związanego 

z bezpieczeństwem narodowym w zakresie udostępnianych technologii dla podmiotów 
odpowiedzialnych za ZK. Analiza ta została przeprowadza w czasie targów odbywa-

jących się w Gdańsku: 

 Rescue Expo 2016; 

 Europoltech 2017; 

 Balt Military Expo 2018; 

 Balt Military Expo 2021. 

Po przeprowadzeniu analizy literatury, aktów prawnych oraz materiałów uzyskanych 

z sektora przemysłu (związanego z bezpieczeństwem narodowym) w połączeniu 

z wywiadami eksperckimi i wnioskami z obserwacji dokonano wnioskowania wraz 

z prognozowaniem wykorzystania technologii w podmiotach stosujących zarządzanie 

kryzowe. 

4.2. Analiza zebranych wyników 

Analiza literatury pozwala na stwierdzenie, że systemy teleinformatyczne wraz 

z rozbudowanymi danymi, takimi jak informacje przestrzenne (uniwersalne moduły 

mapowe) czy dane dotyczące zgłaszającego (abonenta) wraz ze stałym teleinforma-

tycznym interfejsem komunikacyjnym pomiędzy podmiotami ratownictwa i zarządzania 

kryzysowego stanowią obecnie standard Centrów Powiadamiania Ratunkowego 

w Polsce [9]. W zakresie powiadamiania ratunkowego w krajach Unii Europejskiej, 

w tym w Polsce rozwija się obecnie system „eCall” do automatycznego powiadamiania 

służb ratunkowych o zaistniałych zdarzeniach. Każdy nowy pojazd wyprodukowany 

w UE po dniu 31 marca 2018 roku musi posiadać system „eCall”. System ten automa-

tycznie powiadamia za pośrednictwem dostawcy pojazdu (producenta) Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego o wypadku i miejscu zdarzenia. System ten ma również 

umożliwiać połączenie głosowe pomiędzy pojazdem a dyspozytorem ratunkowym. 

System ten działa w oparciu o technologie satelitarne (GPS) oraz sieć komórkową[9]. 

 W zakresie działań ratowniczych i zarządzania kryzysowego przyszłość stanowią 

stale rozwijające się bezzałogowe statki powietrzne (BSP). Aktualnie opracowane 

scenariusze przewidują wykorzystanie BSP do takich zadań w zarządzaniu kryzy-

sowym jak [10]: 

 monitorowanie zagrożeń (powódź, pożar); 

 monitorowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego (imprezy masowe, 

demonstracje); 

 ochrona środowiska (monitorowanie z powietrza skażeń, BSP wyposażone w czujniki 

jakości powietrza); 

 zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (monitorowanie sytuacji, wykry-

wanie wykroczeń); 

 w działaniach ratowniczych z wykorzystaniem optoelektroniki (termowizja i nokto-

wizja). 

Wielki potencjał w zastosowaniu BSP został również zauważony w działaniach 

Państwowej Straży Pożarnej [11]. BSP mogą skutecznie monitorować oraz przeka-

zywać w czasie rzeczywistym obraz dotyczący skażeń chemicznych, wielkości oraz 
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kierunku przemieszczania się pożarów czy za pomocą termowizji wykrywać z powie-

trza wszelkiego rodzaju anomalie termiczne w budynkach i na przestrzeni otwartej.  

Nowe technologie to także duże możliwości szkoleniowe, oparte o trenażery i sy-

mulatory umożliwiające szkolenie w jak najbardziej realnych warunkach. Z punktu 

widzenia zarządzania kryzysowego jest to bardzo istotne, ponieważ wszelkiego rodzaju 

pomyłki czy też zdobywanie umiejętności w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej 

stanowi ryzyko dla życia i zdrowia ludzkiego oraz dla bezpieczeństwa obiektów 

infrastruktury krytycznej. Okres epidemii związany z występowaniem wirusa COVID-19 

wpłynął na rozwój w Polsce systemów opartych na e-edukacji, czyli kształcenia na 

odległość za pomocą komputerów oraz internetu. Internetowe webinary oraz platformy 

szkoleniowe pozwalają na podniesienie poziomu oraz aktualizację wiedzy z najróżniej-

szych dziedzin, w tym również w zakresie zarządzania kryzysowego np. poprzez liczne 

oferty kursów dotyczących tematyki cyberbezpieczeństwa. Współcześnie obserwujemy 

innowacyjne formy nauczania [12]. Innowacje te oparte są o: 

 rozbudowane platformy teleinformatyczne z możliwością realizacji tematycznych 

kursów; 

 dostęp do cyfrowych zasobów bibliotecznych; 

 wideokonferencje, e-wykłady (webinary); 

 symulatory drona, symulatory pojazdu wypadkowego itp.;  

 laboratoria i sale szkoleniowe wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne 

w celu przeszkolenia z ich obsługi użytkowników (drony, zaawansowane programy 

komputerowe, urządzenia specjalistyczne takie jak: radary, radiometry, przenośne 

laboratoria).  

Istotę wpływu nowych technologii na funkcjonowanie zarządzania kryzysowego 

przedstawia również potrzeba szkolenia przyszłych specjalistów z zakresu bezpie-

czeństwa narodowego w oparciu o wiedzę z zakresu teleinformatyki, cyberbezpieczeń-

stwa, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony środowiska, 

bezpieczeństwa technicznego czy inżynierii bezpieczeństwa [13]. 

Przyszłość zarządzania kryzysowego rozpatruje się również w oparciu o tzw. techno-

logie komunikacyjne. Takie, które pozwalają na szybką i sprawną wymianę informacji. 

Do tych rozwiązań zalicza się technologie i urządzenia mobilne oferujące coraz większe 

możliwości, oprócz standardowego połączenia głosowego czy tekstowego pozwalają 

one jeszcze na robienie zdjęć i filmów, przesyłanie danych, możliwość korzystania 

z różnych aplikacji (np. nawigacyjnych czy pogodowych). Wśród tych technologii 

wymienia się również media społecznościowe, pozwalające aktualnie na błyskawiczne 

przekazywanie informacji do osób o możliwości wystąpienia zagrożenia. Kolejnym 

nowoczesnym rozwiązaniem jest przechowywanie danych w tzw. chmurze. Co pozwala 

użytkownikom telefonów, laptopów czy też komputerów bez konieczności pobierania 

i instalowania potrzebnych programów czy też aplikacji na dostęp do zaawansowanych 

narzędzi informatycznych, bibliotek cyfrowych, dokumentów, czy też pozwala na 

zdalne rozwiązywanie problemów za pomocą zdalnego biura serwisowego programu 

(aplikacji) [4, 14]. 
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4.3. Przykłady podmiotów wykorzystujących nowoczesne technologie 

w zarządzaniu kryzysowym 

Analiza wywiadów eksperckich i obserwacji wykorzystania nowych technologii 

w wybranych podmiotach zarządzania kryzysowego na terenie miasta Gdańska przed-

stawia się następująco:  

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku to organ miasta Gdańska odpowie-

dzialny za stałe monitorowanie zagrożeń na terenie miasta, alarmowanie i ostrzeganie 

ludności oraz koordynację akcji ratowniczych. W Centrum funkcjonuje również Centrala 

Ruchu Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) oraz System Tristar – system inteligent-

nego sterowania ruchem. Z zakresu rozwiązań technologicznych centrum wykorzystuje: 

 monitoring wizyjny na terenie miasta z możliwością podglądu z każdej kamery (300 

kamer); 

 łączność telefoniczną oraz radiową; 

 komputery wraz z siecią teleinformatyczną; 

 infrastrukturę łączności przygotowaną dla Wojska Polskiego; 

 infrastrukturę łączności wraz z osobnym kanałem przesyłu informacji niejawnych 

dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

 telewizor wraz z kanałami informacyjnymi w celu podglądu na przekazy medialne; 

 stałą i bezpośrednią linię telefoniczną z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kry-

zysowego; 

 salę odpraw z multimediami; 

 system TRISTAR poprzez sterowanie ruchem przy wykorzystaniu sygnalizacji 

świetlnej w mieście wraz z możliwością lokalizacji pojazdów (poprzez tablice 

rejestracyjne) na terenie miasta; 

W ramach Centrali Ruchu ZTM wykorzystuje się również system namierzania GPS, 

znaki drogowe zmiennej treści (tablice elektroniczne), elektroniczne tablice informacyjne 

ulokowane na przystankach z możliwością przesyłu ogłoszeń, sygnalizację alarmową 

w pojazdach komunikacji miejskiej, monitoring w pojazdach komunikacji miejskiej, 

kamery IP (internetowe) w pojazdach kontroli ZTM. 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 KM PSP Gdańsk. W Państwowej Straży 

Pożarnej wykorzystuje się system teleinformatyczny o nazwie System Wspomagania 

Decyzji ST Państwowej Straży Pożarnej, który w połączeniu z system GPS zamonto-

wanym w pojazdach Straży Pożarnej pozwala na efektywne zarządzanie dostępnymi 

siłami i środkami. Dyspozytor PSP poprzez wspomniany system widzi w module 

mapowym systemu miejsce przebywania osoby zgłaszającej zdarzenie oraz informacje 

zapisane na temat zdarzenia przekazane z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

Dyspozytor następnie wybiera dostępne opcje w systemie jednostki PSP do wysłania 

na akcje, a w wybranej jednostce PSP uruchamia się alarm dźwiękowy oraz wizualny. 

Dyspozytor posiada cały czas podgląd na bieżąco, gdzie w chwili obecnej znajdują się 

pojazdy ratowniczo-gaśnicze. Dodatkowo w pojazdach znajdują się terminale LT (tele-

transmisja komórkowa), na które dyspozytor przesyła informacje na temat zdarzenia, 

natomiast na terminalu wyświetla się również trasa dojazdowa do miejsca zdarzenia. 

Terminal pozwala także na przekazanie z pojazdu do dyspozytora następujących 

statusów: w bazie, w akcji, inne (ćwiczenia, czynności gospodarcze). Dyspozytor KM 
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PSP Gdańsk poprzez system wspomagania widzi wszystkie jednostki PSP na terenie 

miasta wraz z posiadanym sprzętem ratowniczym oraz stanem kadrowym jednostek 

w czasie rzeczywistym. 

Centrum Powiadamiana Ratunkowego w Gdańsku funkcjonuje w oparciu o sieć 

teleinformatyczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji OST 112. 

W Centrum operator ratunkowy obsługuje zintegrowany panel dyspozytorski, w ramach 

którego odbywa się przyjmowanie zgłoszeń oraz łączność na linii operator – osoba zgła-

szająca oraz na linii operator – służby ratunkowe. Operator ma możliwość edytowania 

zgłoszeń i wprowadzenia odpowiednich danych wraz z Uniwersalnym Modułem 

Mapowym, który jednocześnie pozycjonuje zgłaszającego na mapie z dokładnością do 

800 metrów. Dodatkowo operatorowi wyświetlają się dane abonenckie osoby zgłasza-

jącej. Operator posiada również dostęp do komputera z internetem w celu wyszukania 

bądź potwierdzenia istotnych informacji. Centrum Powiadamiania Ratunkowego posiada 

także łączność opartą o radiotelefony CDMA, które umożliwiają wysyłanie wiado-

mości tekstowych, selektywną komunikację wewnątrz wybranej grupy odbiorców czy 

na komunikację w formie telefonu komórkowego. Urządzenie te może pełnić zarazem 

rolę telefonu na zasadzie komunikacji jeden do jednego oraz radiotelefonu na zasadzie 

jeden do wielu odbiorców (bądź wybranych odbiorców komunikacji). Operator ma 

również możliwość stałego monitorowania na mapie zespołu, z którym się kontaktuje 

dzięki wbudowanemu w radiotelefon CDMA modułu GPS. Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w Gdańsku wykorzystuje technologię CDMA do kontaktu z dyspozy-

torniami medycznymi, zespołami ratownictwa medycznego oraz w komunikacji 

z lotniczym pogotowiem ratunkowym. 

Zespoły ratownictwa medycznego z terenu miasta Gdańsk wykorzystują między 

innymi defibrylatory z możliwością teletransmisji danych do wybranego ośrodka me-

dycznego. W ambulansach znajdują się tablety mobilne, na które są przesyłane przez 

dyspozytora medycznego dane zgłoszenia i pacjenta. Za pomocą tabletu istnieje 

również możliwość nawigacji do miejsca zdarzenia. Podobnie jak w przypadku PSP 

zespoły za pomocą tabletu meldują dyspozytorowi o swoim statusie: baza/ wyjazd/ 

akcja/ szpital czy powrót do bazy. Dokumentacja medyczna jest prowadzona przez 

zespół w formie elektronicznej, za pomocą wypełnienia odpowiedniego formularza 

w tablecie. Dane te są zapisywane w teleinformatycznym Systemie Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Na wyposażeniu 

zespołów ratownictwa medycznego znajduje się również drukarka, która działa na 

zasadzie teletransmisji, pozwala to na wyruszenie zespołu ratunkowego do zdarzenia 

bez zbędnej zwłoki. Gdy zespół jest już w drodze, dyspozytor przesyła kartę zlecenia 

wyjazdu. 

Obserwując i analizując targi sprzętu i technologii dotyczącej sektora bezpieczeń-

stwa narodowego, prezentowane są tam następujące rozwiązania technologiczne dla 

zarządzania kryzysowego: 

 środki łączności oparte o komunikację cyfrową na zasadzie radiotelefonów cyfro-

wych, teletransmisji komórkowej, satelitarnej bądź IP (teleinformatyka); 

 mobilne węzły łączności; 

 mobilne laboratoria specjalistyczne; 

 mobilne centra dowodzenia wraz z wyposażeniem teleinformatycznym; 
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 Bezzałogowe Statki Powietrzne, autonomiczne pojazdy nawodne oraz podwodne, 

roboty lądowe; 

 zaawansowane systemy teleinformatyczne z narzędziami wspomagającymi podjęcie 

decyzji; 

 zaawansowana optoelektronika; 

 trenażery oraz symulatory szkoleniowe; 

 nowoczesny sprzęt ratunkowy. 

Prezentowane na targach rozwiązania technologiczne są gotowym produktem, który 

po przystosowaniu dla konkretnego podmiotu może być testowany lub wprowadzony 

na stałe jako element wyposażenia służbowego. Targi i wystawy sprzętu posiadają cenną 

zaletę dla przedstawicieli zarządzania kryzysowego, ponieważ osoby podejmujące 

decyzję co do wyposażenia służbowego mają okazję zobaczyć na żywo innowacje 

technologiczne oraz sposób ich działania. Taka sytuacja pozwala również na cenną 

wymianę doświadczeń pomiędzy producentem sprzętu, a jego użytkownikami.  

5. Wnioski 

Nowe technologie to bez wątpienia wzbogacenie warsztatu narzędzi podmiotów 

odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Pozwalają one na szybkie rozpoznanie, 

sprawną komunikację i wymianę informacji oraz na czytelne zarządzanie dostępnymi 

siłami i środkami. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym procesy zarządzania 

kryzysowego są realizowane sprawniej poprzez stały dostęp do właściwych informacji 

oraz możliwość wykorzystania rozbudowanych narzędzi wspomagających podjęcie 

decyzji. 

 Nowe technologie są bezwątpienia wsparciem dla zarządzania kryzysowego. 

Jednakże stanowią one również wyzwanie i zagrożenie. Wyzwaniem jest konieczność 

przystosowania przez personel ZK wiedzy specjalistycznej z zakresu obsługi urządzeń. 

Personel podmiotów ZK oprócz wiedzy potrzebnej na swoim stanowisku musi jeszcze 

posiąść wiedzę dotyczącą teleinformatyki, obsługi specjalistycznych urządzeń i pro-

gramów komputerowych. Wprowadzanie nowych technologii wiążę się również 

z koniecznością modernizacji sprzętu i infrastruktury, co stanowi wyzwanie na poziomie 

logistycznym oraz ekonomicznym (finansowym).  

Wykorzystanie nowych technologii to także ryzyko i zagrożenia. Zbytnie uzależnie-

nie się od rozwiązań technologicznych powoduje, że w momencie ich awarii, personel 

ZK nie będzie w stanie podjąć skutecznej interwencji. Przyczynami tego może być, 

brak umiejętności pracy bez technologii, zapomnienie wiedzy (procedur) w wyniku 

stosowania technologii czy też wątpliwość we własne umiejętności w wyniku jej 

stosowania. Istotnym zagrożeniem wydaje się również bezpieczeństwo stosowania 

nowoczesnych technologii. Awarie zaawansowanych systemów komputerowych czy 

też celowe ataki cybernetyczne mogą doprowadzić do paraliżu systemu zarządzania 

kryzysowego opartego współcześnie na wymianie informacji pomiędzy podmiotami 

zarządzania kryzysowego. Istnieje również wysokie ryzyko nieuprawnionego dostępu 

do danych znajdujących się w systemach teleinformatycznych przetwarzających 

ogromne ilości danych w celu ułatwienia działań operacyjnych zarządzania kryzyso-

wego. Dane te zawierają informacje wrażliwe z zakresu funkcjonowania państwa oraz 
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dane osobowe, których „wyciek” mógłby poważnie naruszyć interes państwa lub osób 

prywatnych. 

 Przedstawiona analiza dowodzi, że nowe technologie są wykorzystywane przez 

podmioty zarządzania kryzysowego oraz są istotnym elementem ich funkcjonowania. 

Analiza prognozy wykorzystania nowych technologii w sektorze bezpieczeństwa naro-

dowego przedstawia, że technologia w podmiotach odpowiedzialnych za zarządzanie 

kryzysowe będzie rozwijana i wprowadzana w coraz szerszym zakresie.  

Przyszłościowo należy rozważyć przeprowadzenie szerszych badań związanych 

z bezpieczeństwem wykorzystania technologii w podmiotach zarządzania kryzysowego 

z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń o charakterze teleinformatycznym i cyber-

netycznym. 
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Nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym 

Streszczenie 
Zarządzanie kryzysowe (ZK) ulega zmianom organizacyjnym i pod wpływem rozwoju technologicznego 

modernizowaną są metody oraz narzędzia działania w zarządzaniu nad sytuacją kryzysową. Celem badania 

nowych technologii w zarządzaniu kryzysowym było dokonanie analizy działania podmiotów odpowie-

dzialnych za zarządzanie kryzysowe pod wpływem wykorzystania technologii. W badaniu przeanali-
zowano również perspektywy związane z wykorzystaniem nowych technologii w ZK. Analizę tą przepro-

wadzono w oparciu o badanie dokumentów, przepisów prawa oraz obserwację wykorzystywanych w rze-

czywistości rozwiązań technologicznych w podmiotach zarządzania kryzysowego. Dokonano również 

analizę sektora gospodarczo-przemysłowego związanego z bezpieczeństwem narodowym w zakresie 
dostępnych technologii dla podmiotów odpowiedzialnych za ZK. Podmioty zarządzania kryzysowego 

ulegają zmianom organizacyjnym oraz pod wpływem rozwoju technologicznego nieunikniona jest moder-

nizacja ich metod oraz narzędzi działania. Nowoczesne technologie to teraźniejszość podmiotów zarzą-

dzania kryzysowego, zmieniając ich sposób funkcjonowania oraz wprowadzając nowe możliwości działania. 
Najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalają na dokonanie szybkiego rozpoznania, sprawną wymianę 

informacji oraz na korzystanie z narzędzi decyzyjnych, bardzo istotnych w procesie zarządzania kryzy-

sowego. Technologia wymusza jednocześnie na personelu dostosowanie się do zmian technologicznych 

oraz uzależnia od siebie personel z niego korzystający. Wprowadzania nowych technologii to również 
konieczność dostosowania infrastruktury do zachodzących modernizacji. 

Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, nowe technologie, bezpieczeństwo narodowe 

Modern technologies in crisis management 

Abstract 

Crisis management undergoes organizational changes and. Under the influence of technological develop-

ment, methods and tools for action in crisis management are modernized. The purpose of researching new 
technologies in crisis management was to analyze the operation of institutions responsible for crisis 

management under the influence of technology. The study also looked at the prospects of using new 

technologies in crisis management. This analysis was carried out on the basis of the examination of 

documents, legal regulations and observation of the technological solutions used in reality in crisis 
management institutions. An analysis was also made of the industrial sector related to national security in 

terms of technologies available to institutions responsible for crisis management. Crisis management 

institutions undergo organizational changes and, under the influence of technological development, it is 

inevitable to modernize their methods and tools of operation. Modern technologies are the present of crisis 
management institutions, changing their way of functioning and introducing new possibilities of operation. 

The newest technological solutions allow for quick identification, efficient information exchange and the 

use of decision-making tools, which are very important in the crisis management process. At the same 

time, technology forces the personnel to adapt to technological changes and makes the personnel using it 
dependent on themselves. Introducing new technologies also means the necessity to modernization the 

infrastructure. 

Keywords: crisis management, modern technologies, national security 
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Polsko-czeska współpraca  

w zakresie zarządzania kryzysowego  

jako przykład europejskiej współpracy transgranicznej 

1. Wprowadzenie 

Katastrofalne powodzie w 1997 i 2010 roku, ze względu na ich terytorialny zasięg, 

stały się dowodem na konieczność zacieśnienia i skoordynowania współpracy pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską. Przedmiotem podjętych na różnych szczeb-

lach administracji działań było nie tylko wypracowanie zasad wzajemnej pomocy 

w celu jak najskuteczniejszego zwalczania skutków klęsk żywiołowych na obszarach 

polsko-czeskiego pogranicza, ale również efektywnego i zgodnego z normami ochrony 

środowiska zarządzania zasobami wodnymi na obszarze transgranicznym. Opraco-

waniu i wdrożeniu takich praktyk sprzyjają również zapisy dwóch aktów prawnych 

przygotowanych przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej: Ramowej 

Dyrektywy Wodnej z 2000 roku i Dyrektywy Powodziowej z 2007 roku. Założenia 

i wytyczne obu wymienionych dokumentów zostały zaimplementowane na obszarze 

dorzecza Odry – rzeki, która wraz z zasilającymi ją dopływami była niejednokrotnie 

źródłem zagrożenia powodziowego w południowo-zachodniej Polsce i na obszarach 

przygranicznych Republiki Czeskiej. Podstawy współpracy w tych kwestiach były na 

przestrzeni lat regulowane także zapisami innych konwencji i umów międzynarodowych 

pomiędzy oboma krajami. W dniu 8 czerwca 2000 roku podpisana została umowa 

między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy 

w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń. Takie 

bilateralne porozumienia zawierane były w ramach różnych struktur przygranicznej 

współpracy. Strategie działań w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi Odry na 

obszarze transgranicznym są opracowywane również przez Międzynarodową Komisję 

Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, powołaną na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej, Rządem 

Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską z 1996 roku. Nie ulega wątpli-

wości, że ze względu na przebieg polsko-niemieckiej granicy i rolę Odry, jako rzeki 

granicznej, ważnym aspektem służącym skutecznym działaniom przeciwpowodziowym 

jest także współpraca ze stroną niemiecką. W niniejszym opracowaniu skupiono się 

jednak na współpracy polsko-czeskiej, ponieważ – jak pokazuje historia – to właśnie 

przebieg powodzi w górnej części dorzecza Odry ma najbardziej gwałtowny charakter, 

na co ma wpływ przede wszystkim topografia terenu. Jednocześnie, zarówno powódź 

w 1997, jak i 2010 roku (a także liczne mniejsze wezbrania) inicjowane były przez 

intensywne opady deszczu na polsko-czeskim pograniczu. Podkreśla to rolę szybkiej 

wymiany informacji i istnienia przećwiczonych schematów działań. Aby przejść do 

analizy działań prowadzonych w tej dziedzinie na poziomie regionalnym, dotyczącym 
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stricte ustaleń polsko-czeskich, należy zacząć od przyjrzenia się dwóm kluczowym 

aktom prawnym Unii Europejskiej, nakreślającym kierunek, w jakim powinny podążać 

wszystkie państwa członkowskie dla uregulowania zasad polityki wodnej. 

2. Ramowa Dyrektywa Wodna i Dyrektywa Powodziowa 

Jednym z impulsów do podjęcia działań prowadzących do wypracowania schematów 

reagowania kryzysowego na polsko-czeskim pograniczu było przyjęcie przez Parlament 

Europejski w dniu 23 października 2000 roku Dyrektywy 2000/60/WE, ustanawiającej 

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (nazywanej również 

Ramową Dyrektywą Wodną). Pogarszający się stan wód, liczne zagrożenia związane 

z powodziami i suszą, brak spójnej bazy danych umożliwiającej ocenę przyczyn i skali 

zagrożenia, wreszcie jednolitego modelu gospodarowania wodami – wszystkie te ele-

menty jeszcze w latach 90. XX wieku prowadziły do chaosu w dziedzinie gospodarki 

wodnej [1]. Wobec planowanego, największego w historii, rozszerzenia Unii Europej-

skiej i rosnącej roli zagadnień związanych z ochroną środowiska, zdawano sobie 

sprawę, iż kwestie te wymagają skutecznych i skoordynowanych działań na poziomie 

Wspólnoty. Twórcom dokumentu przyświecała także wyższa idea, związana ze świa-

domością, jak istotne są zasoby wodne i że nie stanowią one produktu handlowego, ale 

są raczej dziedzictwem, które jako takie powinno być chronione [2]. Jest to niewąt-

pliwie słuszna i cenna pod względem moralnym konstatacja. Co więcej, w takim 

sformułowaniu można także upatrywać zakwestionowania pokutującego przez wiele 

lat przekonania, że to, jak traktowane są zasoby wodne danego państwa leży wyłącznie 

w jego gestii. Dotyczy to zarówno nieracjonalnego gospodarowania nimi, jak i działań 

prowadzących do ich zanieczyszczenia. Taki sposób postrzegania problemu widoczny 

jest także w zapisach innych programów i umów polsko-czeskich, dotyczących 

reagowania kryzysowego, których treść będzie analizowana w dalszej części artykułu. 

Zdiagnozowano, że zagrożenia, zarówno naturalne, jak i te związane z działalnością 

człowieka (awarie przemysłowe, wycieki substancji niebezpiecznych itp.) mają charak-

ter ponadpaństwowy i wpływają na dotknięte tereny obu państw bez względu na granicę. 

W związku z tym, również reagowanie na takie zagrożenia nie powinno być w żaden 

sposób ograniczone sztucznymi barierami, tj. granicą państwową. 

Prace nad treścią Ramowej Dyrektywy Wodnej trwały ponad pięć lat. Jej naczelną 

ideą było zintegrowanie działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi. Cho-

dziło jednak o to, aby procesom tym nadać wymiar praktyczny w taki sposób, aby 

uzyskać (lub przynajmniej dążyć do uzyskania) konkretnych efektów w konkretnym 

czasie i aby państwa członkowskie mogły przedstawić rezultaty swoich prac nad wdra-

żaniem Dyrektywy w wymierny sposób, za pomocą określonych wskaźników [1]. 

Zapisy niniejszej Dyrektywy zostały transponowane do polskiego prawa w ramach 

przygotowań do akcesji do struktur UE. Jej ustalenia znalazły się między innymi 

w ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku (Prawo Wodne) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 

2001 roku (Prawo ochrony środowiska) [1]. Treść Ramowej Dyrektywy Wodnej 

odnosi się do konieczności podjęcia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej 

działań zmierzających do poprawy stanu jakości wód śródlądowych, a także określenia 

ram ich ochrony. Założenia zawarte w Dyrektywie dotyczą przede wszystkim kwestii 

ekologicznych, jednak metody osiągnięcia założonych efektów sprzyjały także stwo-

rzeniu podstaw prawnych do regulowania stosunków wodnych na obszarach transgra-
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nicznych. Przede wszystkim, państwa członkowskie zobowiązały się do opracowania 

planów gospodarowania wodami dla każdego obszaru dorzecza leżącego całkowicie na 

ich terytorium, a w przypadku międzynarodowego obszaru dorzecza, miały zapewnić 

koordynację w celu stworzenia jednego planu gospodarowania, niezależnego od podziału 

terytorialnego. W zapisach tego aktu prawnego umieszczono więc nadrzędność uwa-

runkowań geograficznych i wynikających z nich przebiegów koryt rzek nad ramami 

terytorialnymi państw. Zgodnie z Dyrektywą, skuteczne gospodarowanie wodami 

wymaga współpracy krajów sąsiadujących. Ze względu na zakres tematyczny opraco-

wania, zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej nie będą w tym miejscu poddawane szcze-

gółowej analizie, bowiem dotyczą one w znacznym stopniu redukcji oraz kontroli zanie-

czyszczeń i konieczności równoważenia wykorzystania wody z ochroną środowiska. 

Choć skuteczność wprowadzania w życie zapisów tego dokumentu budzi u niektórych 

autorów wątpliwości, zawarte w nim wymogi przyczyniły się do skonstruowania 

podstaw prawnych, przydatnych w zarządzaniu zasobami wodnymi na obszarach trans-

granicznych [3]. Ma to niebagatelne znaczenie również w przypadku sytuacji związa-

nych z ryzykiem powodziowym. 

Kolejnym aktem prawnym Unii Europejskiej, którego przedmiotem jest już jedno-

znacznie ocena zagrożeń związanych z wezbraniami rzek jest tzw. Dyrektywa Powo-

dziowa, nosząca sygnaturę 2007/60/WE. Ponieważ jest to kluczowy dokument w za-

kresie koordynowania działań przeciwpowodziowych na obszarze Unii Europejskiej, 

jego treść zostanie poddana poniżej dokładniejszej analizie. Już we wstępie dokumentu 

podkreślono znaczenie omawianej wcześniej Dyrektywy Wodnej, zwracając jednak 

uwagę na zagadnienia, których dokument z 2000 roku nie wyczerpywał. Napisano 

między innymi: Dyrektywa 2000/60/WE (…) ustanawiająca ramy wspólnotowego 

działania w dziedzinie polityki wodnej wymaga opracowania planów gospodarowania 

wodami w dorzeczu dla każdego obszaru dorzecza w celu osiągnięcia dobrego stanu 

ekologicznego i chemicznego oraz przyczyni się do ograniczenia skutków powodzi. 

Ograniczanie ryzyka wystąpienia powodzi nie jest jednak zasadniczym celem tej 

dyrektywy. Nie uwzględnia ona również przyszłych zmian w odniesieniu do stopnia 

zagrożenia występowaniem powodzi w wyniku zmian klimatycznych [4]. Stwierdzono 

jednocześnie, że choć powodzie są zjawiskami, którym nie sposób zapobiec, to jednak 

ograniczenie ryzyka wystąpienia negatywnych skutków tych zjawisk jest możliwe. 

Podkreślono jednocześnie, że aby takie zabiegi były skuteczne, konieczne jest koordy-

nowanie działań zapobiegawczych na poziomie dorzecza. Podkreślono tym samym – 

podobnie jak miało to miejsce w przypadku Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) – 

rolę współpracy regionalnej w tym zakresie. Warto zauważyć, że zapisy Dyrektywy 

Powodziowej w wielu punktach odnoszą się do wymogów stawianych państwom 

członkowskim w RDW. Oba te dokumenty są wobec siebie komplementarne. Stwier-

dza się na przykład, że do celów realizacji Dyrektywy Powodziowej wykorzystuje się 

poczynione wcześniej ustalenia (w ramach wdrażania RDW), dotyczące określenia 

obszarów dorzeczy, zarówno na terytorium jednego państwa, jak i krajów sąsia-

dujących [4]. 

Jednym z podstawowych obowiązków krajów członkowskich, nałożonych na nie 

przez zapisy Dyrektywy Powodziowej, jest dokonanie wstępnej oceny ryzyka powo-

dziowego dla każdego obszaru dorzecza lub fragmentu międzynarodowego dorzecza, 
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które są położone na ich terytorium [4]. Do sporządzenia takiej oceny wykorzystuje się 

m.in. mapy uwzględniające topografię i zagospodarowanie przestrzenne dorzecza. 

W przypadku dorzeczy leżących na terenie dwóch lub więcej państw, kraje członkow-

skie mają zapewnić wymianę odpowiednich informacji pomiędzy właściwymi insty-

tucjami. W celu podniesienia poziomu efektywności zarządzania kryzysowego 

w przypadku zagrożenia powodzią, szczególnie istotne są zapisy rozdziału III omawianej 

Dyrektywy. Stwierdza się w nim, że państwa członkowskie zobowiązane zostają do 

przygotowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Sporzą-

dzenie niniejszych map, w przypadku obszarów wykraczających poza terytorium 

jednego państwa, powinno być poprzedzone wymianą informacji pomiędzy zaintereso-

wanymi krajami członkowskimi. Owe mapy zagrożenia powodziowego obejmują 

obszary geograficzne, na których może wystąpić powódź, zgodnie ze scenariuszami 

dotyczącymi prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi (niskie, średnie lub wysokie). 

Dla każdego z przedstawionych scenariuszy wskazuje się prawdopodobny zasięg po-

wodzi, głębokość wody oraz tam, gdzie jest to właściwie, prędkość jej przepływu [4]. 

Z kolei mapy ryzyka powodziowego odnoszą się do przewidywanych negatywnych 

skutków wystąpienia powodzi. Uwzględnia się w nich: szacunkową liczbę miesz-

kańców potencjalnie dotkniętych powodzią, rodzaj działalności gospodarczej prowa-

dzonej na takim obszarze, obecność na tym terenie instalacji (np. zakładów przemy-

słowych), których zalanie mogłoby spowodować przypadkowe uwolnienie do wód 

substancji szkodliwych, a także potencjalnie dotknięte powodzią obszary chronione. 

Mapy te mogą zawierać ponadto inne informacje, uznane przez państwo członkowskie 

za istotne, np. wskazujące obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towa-

rzyszy transport dużej ilości osadów i rumowiska oraz informacje o innych istotnych 

źródłach zanieczyszczenia [4]. W oparciu o przygotowane wcześniej mapy państwa 

członkowskie opracowują plany zarządzania ryzykiem powodziowym, skoordynowane 

na poziomie obszaru dorzecza. Wśród celów zarządzania ryzykiem powodziowym, 

wymienia się przede wszystkim ograniczenie potencjalnych negatywnych konse-

kwencji powodzi dla zdrowia ludzkiego, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz 

działalności gospodarczej. Wskazano także, że w ramach opracowania planów zarzą-

dzania ryzykiem powodziowym szczególny nacisk należy kłaść na działania zapobie-

gawcze, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania. Nie ulega 

wątpliwości, że w przypadku obszarów transgranicznych konieczna jest w tym wzglę-

dzie szybka wymiana informacji o zagrożeniu pomiędzy państwami członkowskimi. 

Co szczególnie istotne z punktu widzenia współpracy regionalnej, w artykule 7 Dy-

rektywy Powodziowej zwrócono uwagę na konieczność stosowania się do zasady 

solidarności. Podkreślono, że plany zarządzania ryzykiem powodziowym opracowane 

przez jedno państwo nie mogą obejmować środków, które poprzez swój zasięg i wpływ 

w znaczący sposób zwiększają ryzyko powodziowe w górę lub w dół biegu rzeki na 

terenie innych krajów w tym samym dorzeczu [4]. Organizacją, której działalność 

w dużej mierze skupia się obecnie na realizowaniu i kontrolowaniu efektów wdrażania 

zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej jest Międzynaro-

dowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Powołana została na podstawie 

umowy pomiędzy rządami Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki 

Federalnej Niemiec z dnia 11 kwietnia 1996 roku, która weszła w życie po jej ratyfi-



Polsko-czeska współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego 

 jako przykład europejskiej współpracy transgranicznej 

 

161 

kacji w dniu 26 kwietnia 1999 roku [5]. Usystematyzowaniu współpracy w tym 

względzie służy zatwierdzona w grudniu 2010 roku Koncepcja wdrażania Dyrektywy 

2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa 

Powodziowa) na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry. W ramach niniejszej 

koncepcji opracowany został raport zawierający wstępną ocenę ryzyka powodziowego 

dla obszaru dorzecza Odry. Dokument ten przygotowano w oparciu o wytyczne zawarte 

w Dyrektywie Powodziowej [6]. 

3. Płaszczyzny współpracy regionalnej 

Jak wskazano powyżej, skuteczna realizacja zapisów obu dyrektyw przez państwa 

członkowskie zależy w dużym stopniu od koordynacji działań na poziomie regional-

nym. Współpraca regionalna stanowi jedno z istotnych narzędzi wdrażanych przez Unię 

Europejską, którego celem jest między innymi niwelowanie dysproporcji w rozwoju 

społeczno-gospodarczym pomiędzy państwami członkowskimi, a w konsekwencji 

również pomiędzy regionami [7]. Działania te, prowadzące do osiągnięcia jak naj-

większej spójności ekonomicznej i społecznej, od lat oparte są na wdrażaniu kolejnych 

programów operacyjnych i innych działań finansowanych z funduszy strukturalnych, 

w ramach których wspierane są regionalne inicjatywy i inwestycje, sprzyjające rozwo-

jowi obszarów przygranicznych. Warto zresztą podkreślić, że niektóre przedsięwzięcia 

z zakresu zarządzania kryzysowego zostały podjęte przez Polskę i Republikę Czeską 

jeszcze przed akcesją obu krajów do struktur Unii Europejskiej. 

Należy w tym miejscu wskazać na istotną rolę umowy z dnia 8 czerwca 2000 roku, 

dotyczącej wzajemnej, dobrowolnej pomocy pomiędzy oboma krajami w sytuacji wy-

stąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń, zagra-

żających życiu i zdrowiu ludzi, mieniu lub środowisku naturalnemu, które nie mogą 

być w pełni lub szybko opanowane własnymi środkami strony zwracającej się o pomoc 

[8]. Dokument ten stanowił niewątpliwie kolejny krok do zacieśnienia transgranicznej 

współpracy w zakresie reagowania kryzysowego i przyczynił się do uproszczenia 

procedur udzielania pomocy. W umowie wskazano na rodzaje pomocy, jaka może zostać 

udzielona krajowi, który się o nią ubiega. Może być ona świadczona przez grupy 

ratownicze lub specjalistów indywidualnych przez przekazanie pomocy rzeczowej, 

udzielenie potrzebnych informacji lub w inny odpowiedni sposób. Osoby uczestni-

czące w działaniach ratowniczych, a także niezbędny sprzęt mogą być transportowane 

przez granicę drogą lądowa, wodną lub powietrzną [8]. 
Oprócz standardowych form udzielania pomocy, nie mniej istotne są zapisy umowy 

dotyczące działań prewencyjnych i planistycznych. Wymienia się wśród nich przygo-
towanie do udzielania pomocy zgodnie z niniejsza umową, opracowywanie prognoz, 
prewencję w formie wymiany doświadczeń praktycznych oraz informacji o charakterze 
naukowym i technicznym. W zapisach analizowanego porozumienia podkreślono także 
znaczenie doskonalenia umiejętności służb ratowniczych poprzez organizowanie 
wspólnych ćwiczeń, szkoleń programów badawczych i specjalistycznych kursów [8]. 
Współpraca ma także obejmować wspólne ustalanie przyczyn klęsk żywiołowych 
i katastrof. W artykule 12 umowy stwierdzono: Umawiające się Strony będą wymieniać 
informacje o zagrożeniach i następstwach katastrof, klęsk żywiołowych i innych nad-
zwyczajnych wydarzeń, które mogą się rozszerzać na terytorium drugiej Umawiającej 
Strony; wymiana informacji obejmuje także przekazywanie wyników pomiarów 
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i prognoz [8]. Choć część z zapisów umowy w sposób naturalny weszła w życie po 
akcesji Polski i Czech do Unii Europejskiej i Strefy Schengen (np. te dotyczące możli-
wości przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, bez standardowo wymaga-
nych dokumentów), to pozostałe z nich wciąż stanowią istotną podstawę dla koordy-
nacji działań ratowniczych i przyczyniają się do budowania wzajemnego zaufania. 

Akcesja Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do struktur Unii Europejskiej 
w 2004 roku otworzyła przed oboma państwami nowe perspektywy w zakresie 
regionalnej współpracy, zwłaszcza w kontekście ich finansowania z funduszy struktu-
ralnych. Działania te od początku wpisywały się w trend promowany przez UE, prowa-
dzący do wzmocnienia gospodarczego i społecznego terenów peryferyjnych, często 
narażonych na marginalizację, do których zalicza się także pogranicza [9]. 

Pierwszym poakcesyjnym programem współpracy transgranicznej między Polską 
a Czechami, był ten realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 
IIIA 2004-2006. Ze środków tej Inicjatywy w Polsce zrealizowano siedem programów 
na łączną kwotę 440,87 mln euro. Pozostałe trzy przygotowane były we współpracy 
zachodnich województw przygranicznych (zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolno-
śląskiego) z leżącymi po drugiej stronie Odry landami niemieckimi. Kolejne trzy Polska 
realizowała odpowiednio z: Republiką Słowacką, Ukrainą oraz wspólny z Litwą 
i Obwodem Kaliningradzkim. Wszystkie te inicjatywy finansowane były w oparciu 
o perspektywę finansową na lata 2000-2006, a ich realizację zakończono w roku 2009, 
kiedy ostatecznie zakończył się okres wydatkowania środków finansowych z tych 
programów. Zdecydowaną większość projektów realizowały jednostki samorządu 
terytorialnego.  

W kolejnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013, europejska współpraca 
terytorialna została wyodrębniona jako jeden z trzech kluczowych celów w ramach 
działań związanych z polityką regionalną. Wyodrębnienie przez Komisję Europejską 
osobnego celu dla działań związanych ze współpraca terytorialną, do której zalicza się 
współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną stanowiło nowe rozwią-
zanie w porównaniu z poprzednimi okresami programowania. We wcześniejszych 
perspektywach finansowanych działania te finansowane były w ramach inicjatyw 
wspólnotowych INTERREG. Potraktowanie współpracy terytorialnej jako osobnego 
celu polityki regionalnej świadczyło o istotnej roli, jaką instytucje europejskie przy-
pisały tego typu przedsięwzięciom. Takie wyodrębnienie przyczyniło się ponadto do 
zwiększenia środków finansowanych przeznaczonych na inicjatywy o charakterze 
transgranicznym. W latach 2007-2013 na działania związane z europejską współpracą 
terytorialną Unia Europejska zdecydowała się przeznaczyć z budżetu Wspólnoty  
7,75 mld euro [10]. Największym spośród transgranicznych programów operacyjnych 
wdrażanych na polskim pograniczu był Program Operacyjny Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (POWT Polska – 
Czechy). Program ten stanowił w dużej mierze kontynuację działań wdrażanych 
w perspektywie finansowej 2000-2006 ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG IIIA Czechy – Polska 2004-2006 [10]. 

W następnej perspektywie finansowej, w latach 2014-2020 realizowany był program 
INTERREG VA Republika Czeska – Polska. Warto zauważyć, że właściwie każdy 
z programów współpracy transgranicznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką 
Czeską, które dotychczas realizowano, zawierał w sobie komponent dotyczący kwestii 
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bezpieczeństwa, także w kontekście zagrożeń klęskami żywiołowymi. Choć projekty 
obejmują najczęściej szerokie spektrum inicjatyw i inwestycji, słusznie zdiagnozowano, 
że jednym z istotnych i najczęściej występujących na tym obszarze niebezpieczeństw 
jest to związane z lokalnymi podtopieniami lub powodzią. W wyniku analizy SWOT 
przeprowadzonej dla POWT Polska – Czechy 2007-2013, do najważniejszych kwestii 
programowych zaliczono między innymi niedostateczny poziom zabezpieczenia przed 
klęskami żywiołowymi, w tym przede wszystkim zabezpieczenia przed powodziami, 
które niezwykle często występują w tym rejonie, oraz złą jakość istniejącej infra-
struktury związanej z ochroną środowiska [10]. Na podstawie wniosków z realizacji 
programów w dwóch poprzednich okresach programowania, w obecnej perspektywie 
finansowej wprowadzono zmiany w sposobie rozdysponowania środków na określone 
zadania. Tematy, które wspierane są w ramach Programu INTERREG VA Republika 
Czeska – Polska, dzielą się na cztery osie priorytetowe. Na każdą z nich alokowano 
inną kwotę pieniężną. Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty, które przyczyniają 
się do realizacji celów i które zaszeregować można do jednego z podanych przed-
sięwzięć. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym pierwszej osi priorytetowej (na-
zwanej „Wspólne zarządzanie ryzykiem”) jest wspieranie inwestycji ukierunkowanych 
na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski 
i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami [11]. Celem 
działań finansowanych w ramach tej osi priorytetowej jest podniesienie transgranicznej 
gotowości do podejmowania działań w obliczu sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych. 

Wyszczególniono kilka przedsięwzięć, które mogą zostać objęte wsparciem 
w ramach tej osi priorytetowej. Należą do nich [11]: 

 inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monito-
rowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń; 

 działania inwestycyjne mające na celu zwiększenie zdolności służb ratowniczych 
i porządkowych do skutecznego podejmowania działań po obu stronach granicy; 

 wspólne specjalistyczne przygotowanie pracowników jednostek ratowniczych/ 
porządkowych i jednostek zarządzania kryzysowego, mające na celu wzmocnienie 
gotowości do podejmowania działań transgranicznych. 

Zastrzeżono jednak, że zakupiony w ramach programu sprzęt i wyposażenie muszą 
być wykorzystywane podczas wspólnych akcji, zwłaszcza w celu rozwiązywania 
wyjątkowych, kryzysowych sytuacji mających wpływ transgraniczny. Rezultatem, 
który ma zostać osiągnięty dzięki realizacji programu jest transgraniczna zdolność do 
szybkiego, skutecznego i skoordynowanego reagowania na istniejące ryzyka i zagro-
żenia. W dokumencie programowym wskazano trzy elementy niezbędne, aby taka 
zdolność została osiągnięta. Po pierwsze, niezbędne jest połączenie systemów zarzą-
dzania ryzykiem w taki sposób, aby systemy te były w stanie się komunikować oraz 
gromadzić, współdzielić i wykorzystywać informacje w dziedzinie zarządzania kryzy-
sowego i zarządzania ryzykiem po obu stronach granicy [11]. Po drugie, podkreśla się 
konieczność istnienia odpowiedniego zaplecza technicznego, dzięki któremu działania 
ratownicze po obu stronach granicy będą efektywne. Po trzecie, zwraca się uwagę na 
potrzebę szkolenia i podnoszenia kompetencji jednostek podejmujących działania 
ratownicze oraz zdolność efektywnego uczestniczenia we wspólnym reagowaniu na 
zaistniałe ryzyka [11]. 
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4. Podsumowanie 

Przyglądając się historii powodzi i podtopień, jakie miały miejsce na polsko-czeskim 

pograniczu, nie ulega wątpliwości, że odpowiednie wyszkolenie i profesjonalizacja 

służb ratunkowych oraz zapewnienie im odpowiedniego wyposażenia okazują się klu-

czowe w chwili pojawienia się zagrożenia. Automatyzm działań, oparty na opraco-

wanych i przećwiczonych wcześniej schematach przyczynia się do wzrostu bezpie-

czeństwa także samych ratowników. Nie mniej istotne pozostają kwestie związane 

z edukowaniem społeczności lokalnych i, jeśli to możliwe, odpowiednio wczesnym 

ostrzeżeniem przez możliwością wystąpienia klęski. Działania edukacyjno-informa-

cyjne mają na celu przede wszystkim podnoszenie świadomości społecznej i upowszech-

nianie podstawowych wzorów zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ze 

względu na szeroki zakres oddziaływania klęsk żywiołowych na sposób funkcjonowania 

państwa i komfort życia jego obywateli, przygotowanie społeczeństwa do radzenia 

sobie w tych krytycznych sytuacjach stanowi duże wyzwanie dla władz różnych 

szczebli, instytucji bezpieczeństwa narodowego, systemu edukacji czy mediów. Dla 

optymalnego i jak najbardziej efektywnego prowadzenia takich działań konieczna jest 

współpraca pomiędzy władzą centralną, samorządami, przedstawicielami mediów 

i samym społeczeństwem. Owe czynniki stają się jeszcze istotniejsze na terenach 

pogranicza, gdzie wskazane jest wystąpienie efektu synergii we współpracy służb 

i administracji po obu stronach granicy. 
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Polsko-czeska współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego jako przykład 

europejskiej współpracy transgranicznej 

Jednym z największych naturalnych zagrożeń występujących na terenach polsko-czeskiego pogranicza są 

intensywne i długotrwałe opady deszczu, powodujące gwałtowne wezbrania rzek. Dowodem na koniecz-
ność skuteczniejszego skoordynowania zasad współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską były m.in. katastrofalne powodzie w 1997 i 2010 roku. Koor-

dynowaniu działań w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na obszarze trans-

granicznym sprzyjała również akcesja Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do struktur Unii Euro-
pejskiej w 2004 roku, która otworzyła przed oboma państwami nowe perspektywy w zakresie regionalnej 

współpracy, zwłaszcza w kontekście ich finansowania z funduszy strukturalnych. Rozdział w sposób 

przeglądowy prezentuje najistotniejsze legislacyjne podstawy współpracy obu państw w tym zakresie. 

Omówiono zarówno dokumenty UE, takie jak tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna i Dyrektywa Powodziowa, 
jak i umowy o charakterze bilateralnym, zawierane pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską 

jeszcze przed przystąpieniem do UE. We wnioskach zwrócono uwagę na rolę szybkiej wymiany informacji 

i konieczność istnienia przećwiczonych schematów zarządzania kryzysowego, a także znaczenie działań 

edukacyjno-informacyjnych, mających na celu przede wszystkim podnoszenie świadomości społecznej 
i upowszechnianie podstawowych wzorów zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie kryzysowe, gospodarka wodna, powódź 

Polish-Czech cooperation in the field of crisis management as an example 

of European cross-border cooperation 

One of the greatest natural hazards occurring in the Polish-Czech border areas is intense and long-lasting 

rainfall, causing rapid floods. The proof of the need for more effective coordination of the principles of 

cooperation in the field of crisis management between the Republic of Poland and the Czech Republic 

were catastrophic floods in 1997 and 2010. Coordination of activities in the field of counteracting and 
removing the effects of natural disasters in the cross-border area was also favored by the accession of the 

Republic of Poland and the Czech Republic to the structures of the European Union in 2004, which opened 

up new prospects for regional cooperation for both countries, especially in the context of their financing 

from structural funds. The chapter provides an overview of the most important legislative foundations for 
the cooperation of both countries in this field. Both EU documents, such as the so-called The Water 

Framework Directive and the Floods Directive, as well as bilateral agreements concluded between the 

Republic of Poland and the Czech Republic before accession to the EU. The conclusions highlight the role 

of rapid information exchange and the need for practiced crisis management schemes, as well as the 
importance of educational and information activities aimed primarily at raising public awareness and 

disseminating basic patterns of behavior in the event of a threat. 

Keywords: national security, crisis management, water management, flood 
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Prawne metody walki z terroryzmem 

1. Wprowadzenie 

Zjawisko terroryzmu zalicza się do jednych z najgroźniejszych działań przestęp-

czych na całym świecie. Terroryzm pochodzi od słowa „terror” (z łac. strach, groza) 

i oznacza stosowanie przemocy, gwałtu, okrucieństwo w celu wywołania strachu 

u przeciwnika [13]. Klasyfikuje się jako działanie świadome, zaplanowane przez grupę 

ludzi lub jednostkę. Za cel wyznaczają sobie wzbudzenie w człowieku strachu i lęku, 

swoimi działaniami doprowadzają do chaosu i zamętu [13]. Działania te zagrażają po-

rządkowi publicznemu, życiu jednostek, niszcząc powszechny ład i równowagę spo-

łeczną. Najczęstszymi celami zamachów ataków terrorystycznych są między innymi: 

komunikacja miejska, samoloty, pociągi, stacje metra, dworce autobusowe, obiekty 

sportowe, obiekty turystyczne i centra handlowe [13]. Wymienione lokalizacje ataków 

terrorystycznych zwracają uwagę zamachowców z uwagi na dużą liczbę osób w łatwo 

dostępnym terenie. Zjawisko terroryzmu stale się powiększa, a postępowania bezprawne 

przynoszą coraz więcej ofiar śmiertelnych. Wykonawcami ataków terrorystycznych są 

często ludzie słabsi np. obywatele państw, jednostki posiadające znaczny potencjał nie-

rozładowanej agresji, przypisujący do niej ideologię walki o słuszne sprawy [13]. Do 

przejawów terroryzmu możemy zaliczyć pogwałcenie i użycie bezprawnej przemocy 

wobec praw jednostek. Wartość poczucia bezpieczeństwa staje się fundamentalną po-

trzebą dla człowieka w chwilach zagrożenia, dlatego ważnych elementem każdego 

demokratycznego państwa jest wyspecjalizowany aparat prawny, kompetente siły 

i wspólne jednoczenie się w chwilach niebezpieczeństwa. Nowoczesne państwo prawa, 

powinno strzec swojej suwerenności w kwestii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo pod-

czas ataków terrorystycznych zostaje zachwiane, każdy człowiek potrzebuje tego, aby 

czuć się bezpiecznie i stabilnie. Dlatego ważnym elementem są wszelkie działania, 

zmierzające do zachowania pokoju wolnego od niebezpieczeństwa, strachu i lęku. 

Takie skutki, przynoszą działania terrorystyczne. Bezpieczeństwo jest pierwotną i na-

czelną potrzebą nie tylko dla jednostki, ale również całego społeczeństwa, narodu 

i państwa [1]. Terroryzm, może mieć różne podłoże np. religijne, konflikty zbrojne na 

tle dostępu do zasobów naturalnych, polityczne i ideologiczne. Zagrożenie bezpie-

czeństwa, stanowi wielki problem dla świata, przynosząc wiele negatywnych skutków. 

Szerzące się zjawisko terroryzmu i działań zamachowców prowadzi do rozpadu społe-

czeństwa spowodowanego strachem ludności cywilnej. Celem poniższej pracy jest 

wyjaśnienie prawnych metod walki z terroryzmem. Autorka stawia sobie pytanie czy 

przewidziany system prawny jest przygotowany na potencjalne zagrożenia na tle 

terrorystycznym, na które zamierza odpowiedzieć. Walka z terroryzmem to różnorodne 

czynności polegające na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przejawów terrory-

stycznych. Celem działań jest wyeliminowanie metod terrorystycznych w perspektywie 

                                                                   
1 gardosia.98@gmailcom, Studenckie Koło Prawnicze „Vis Legis”, Wydział Nauk Społecznych i Huma-

nistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, www.pwsip.edu.pl 
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krótkoterminowej oraz likwidacja organizacji terrorystycznych i ukaraniu winnych [13]. 

Walka z terroryzmem powinna opierać się na realizacji przyjętej przez państwa polityki 

antyterrorystycznej. Istniejące systemy antyterrorystyczne powinny zmierzać do tego, 

aby uchronić przed negatywnymi zjawiskami przestępczymi i zniwelować ich skutki, 

poprzez odpowiednie instytucje, środki prawne, konstytucyjne oraz służby specjalne. 

Przewidziane środki prawne kierują swoje działania do zmniejszenia zaistnienia zama-

chów terrorystycznych. 

Nie obowiązuje jedna, ogólnie przyjęta definicja systemu antyterrorystycznego. 

Autorka do dalszych rozważań przyjęła definicję systemu antyterrorystycznego jako 

ogółu aparatów państwowych wyspecjalizowanych służb mundurowych, przeznaczo-

nych do zwalczania niebezpieczeństwa zjawiska terroryzmu [5]. Przewidziana aparatura 

prawna powinna kompetentne i szybko, wraz ze współpracą organów administracji 

rządowej i samorządowej dążyć do przywrócenia stanu w państwie przed zagrożeniem 

[2]. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 796 ze zm) [3] reguluje takie działania. Zdaniem Autorki, system anty-

terrorystyczny w Polsce jest rozbudowany i tworzą go między innymi instytucje i służby 

do tego przeznaczone, akty prawne regulujące borykanie się z terroryzmem. Autorka 

zdecydowała się na wybór akurat tych aktów prawnych, ponieważ są one bardzo istotne 

w systemie prawnym Polski. Wybór przez autorkę ustawy o działaniach antyterrory-

stycznych nie powinno budzić wątpliwości, ponieważ istnienie tej ustawy jest kluczo-

wym elementem w systemie prawnym RP. Z uwagi na poszerzające się zjawisko 

terroryzmu w Europie, można rzec, że działania polityczne, muszą kierować swoje 

decyzje do ustanawia tak ważnych aktów prawnych jak np. ustawa o działaniach anty-

terrorystycznych, która jest niezbędna w systemie prawnym. Ważnymi ustanowionymi 

aktami prawnymi są także ustawa o Policji, ustawa o Straży Granicznej, ustawa 

o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jak i ustawa o Żandarmerii Wojskowej. 

Istotnym celem aktów jest wskazanie obowiązków i celów zadań tych struktur. Często 

celem zamachowców są właśnie funkcjonariusze służb, którzy odpowiedzialni są za 

zwalczanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Celem pracy naukowej jest omó-

wienie i wyjaśnienie tychże metod walki z terroryzmem od strony prawnej. 

2. Konstytucyjne obowiązki obronne i ochronne państwa  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
2
 wskazuje nam istotne elementy ochrony 

bezpieczeństwa, zdrowia, wolności i życia człowieka. Źródłem wolności i praw czło-

wieka jest zasada godności. Została ona zawarta w art. 30 Konstytucji RP [4]. Wartość 

ta jest traktowana jako element praw człowieka przez Powszechną Deklarację Praw 

Człowieka, Deklarację wiedeńską oraz pakty ONZ [5]. W Konstytucji RP zagwaranto-

wano przyrodzoną i niezbywalną godność z której wynika wolność praw człowieka 

i obywatela jest ona nienaruszalna, a jej ochrona podlega organom publicznym [4]. 

Polska gwarantuje przez Konstytucję prawną ochronę życia, na co wskazuje nam 

artykuł 38. Wolność człowieka objęta jest ochroną prawną zgodnie z artykułem 31 

Konstytucji RP. Podczas zamachów terrorystycznych może dochodzić do wszelkich 

prześladować ludności cywilnej, morderstw i tortur, co jest surowo zabronione przez 

                                                                   
2 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, ze zmianami, powoływana później jako konstytucja, ustawa zasadnicza, ustawa 

rządowa. 
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Konstytucję RP, żaden człowiek nie może stosować wobec innych nieludzkich czynów, 

poniżającego traktowania ani karania. Zakazy te mają charakter bezwzględny. Zawarte 

jest to w art. 40 Konstytucji RP, wiążących Polskę umów międzynarodowych, ale 

także z art. 2 Konwencji o zakazie stosowania tortur[14] oraz nieludzkiego traktowania 

z 10 grudnia 1984 r. ratyfikowaną przez Polskę 26 lipca 1989 r. Konwencja ta definiuje, 

czym wobec prawa międzynarodowego jest tortura [15]. Zdaniem Autorki Konstytucja 

RP gwarantuje wysoką ochronę praw jednostki w społeczeństwie demokratycznym, 

a ochrona praw człowieka i wolność jednostek, powinna stanowić podstawowy filar 

nowoczesnego państwa, jakim jest RP. Konstytucja RP wskazuje w treści artykułu 5, 

że Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 

swoim obywatelom zapewnia wolność i bezpieczeństwo wraz z ochroną praw ludności 

[4]. Do obrony i ochrony bezpieczeństwa Polska powołano Siły Zbrojne RP, które 

chronią niepodległości i niepodzielności Polski, poprzez wypełnianie swoich obowiąz-

ków zapewniają bezpieczeństwo i nienaruszalność granic kraju. Zgodnie z artykułem 

26 Konstytucji RP [4] jednostki zbrojne strzegą nienaruszalności granic, a ich obowią-

zkiem jest ochrona naszego bezpieczeństwa. Służby powinny ocalić przed napadami 

terrorystycznymi, a także przed ich skutkami, które mogą stanowić poważne niebezpie-

czeństwo dla porządku kraju. Do obowiązków organów państwa, należy ochrona prawna 

wolności człowieka. Również w naszych rękach jako obywateli, obowiązkiem podczas 

zagrożenia bezpieczeństwa jest obrona ojczyzny jako forma służby wojskowej, powin-

ność ta wynika z artykułu 85 omawianej Konstytucji RP. Prezydent RP czuwa nad 

przestrzeganiem Konstytucji, stoi on na straży suwerenności, bezpieczeństwa oraz 

nienaruszalności granic kraju zgodnie z artykułem 126 ust.2 Konstytucji RP [4]. Prezy-

denta RP traktuje się jako zwierzchnika sił zbrojnych odpowiedzialnym za suweren-

ność państwa [4]. Prezydent RP w czasie pokoju sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami 

Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej [4]. 

Rzeczpospolita Polska jest jednym z członków Unii Europejskiej i wiążą ją liczne 

umowy międzynarodowe. RP przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego 

zgodnie z art. 9 Konstytucji [4]. Polska jest także uczestnikiem Organizacji Paktu 

Północnoatlantyckiego. Państwo polskie wiąże obowiązek wspólnej obrony przed 

przejawami ataków terrorystycznych. Obowiązek ten, zawarty jest w artykule 85 

Konstytucji RP [4] i stanowi, że każdy obywatel narodu polskiego, obowiązany jest do 

obrony ojczyzny. Zdaniem Autorki jest to istotny zapis, ponieważ Naród Polski jest 

dobrem wspólnym wszystkich obywateli, którzy powinni szanować historię ojczyzny, 

pamięć przodków, którzy poświęcili życie za wolność kraju. Powinniśmy posiadać 

wiedzę, że żyjemy w niebezpiecznych czasach, a zjawisko terroryzmu może się poszerzać.  

3. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych  

Ustanowiono liczne akty prawne regulujące walkę z terroryzmem. Podstawowym 

takowym aktem, który reguluje walkę z terroryzmem jest ustawa z dnia 10 czerwca 

2016 r. o działaniach antyterrorystycznych [3]. Do czasu w polskim systemie prawnym 

nie istniał akt regulujący walkę z terroryzmem. Fundamentalną ideą ustawy był wzrost 

sprawności polskiego systemu antyterrorystycznego. Ustawodawca dążył do rozwoju 

bezpieczeństwa jednostek [5]. Ustanowienie takiego aktu, jakim jest ustawa o działa-

niach antyterrorystycznych miała na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w kraju, 

a także zapewnienie odpowiednich instrumentów prawno-organizacyjnych, wobec 
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nasilającego się problemu terroryzmu. Ustawodawca wskazuje nam jednostki do walki 

z zagrożeniami płynącymi z działań terrorystycznych. Do podmiotów pełniących funkcję 

obronną państwa należy: Policja, Siły Wojskowe, oraz ABW, czyli Agencja Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego [3]. Służby specjalne przygotowane są do zwalczania zagro-

żeń na tle terrorystycznym, chronią najwyższe dobro człowieka, jakim jest jego wolność 

i bezpieczeństwo. Służby specjalne prowadzą działania antyterrorystyczne, zapobiegając 

zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, podejmują kontrolę nad niebezpiecznymi 

działaniami o charakterze terrorystycznym w drodze zaplanowanych przedsięwzięć, 

reagowaniu w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia oraz usuwaniem ich skutków 

[3]. Podczas wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym Policja i Straż Gra-

niczna posiada prawo do tego, aby pobierać obraz linii papilarnej lub wizerunek twarzy 

i uzyskiwać materiał osoby, która nie jest obywatelem Polski w celu stwierdzenia 

materiału biologicznego, w przypadku, gdy wystąpi podejrzenie do tego, że osoba 

przekracza granice Polski nielegalnie lub kiedy nie jest jasna jej tożsamość. 

W ustawie zostały omówione czynności służb i organów, procedura kooperacji 

wzajemnej, między innymi szybka i sprawna reakcja w przypadku ataku terrorystycz-

nego. Polska ustawa o działaniach antyterrorystycznych [3] określa zadania, jakie po-

wierzone zostały polskim służbom do zwalczania zagrożeń terrorystycznych i ich skut-

ków, określając ich kompetencje, zmierzając w pełni do zapobiegania zdarzeniom 

o charakterze terrorystycznym. W ustawie mowa jest o działaniu organów administracji 

publicznej, które opierają się na tym, aby zwalczać takie działania o charakterze terro-

rystycznym, dzięki zaplanowanym działaniom monitorowania ich w przypadku zagro-

żenia i braku bezpieczeństwa, podejmowaniu sprawnej walki i pozbywaniu się skutków 

działań terrorystycznych. Ustawodawca wskazuje nam również na działania kontrterro-

rystyczne, rozumiane jako traktowanie sprawców, osób, które przygotowują, są spraw-

cami lub pomagają w działach terrorystycznych – kierowane do tego, aby zapobiec 

zagrożeniu, wolnym od lęku i strachu, przy pomocy sił specjalnych [3]. Akt prawny 

wskazuje nam na systemy, które mają zapewnić nam bezpieczeństwo i należyte 

funkcjonowanie organów administracji rozumianego, jako infrastruktura administracji 

publicznej. Miejsce ataku terrorystycznego jest rozumiane jako przestrzeń otwarta bądź 

zamknięta. Organem odpowiedzialnym za zapobieganie działaniom terrorystycznym 

jest szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego [3]. Odpowiedzialność za przygoto-

wanie i nadzór nad działaniami terrorystycznymi spoczywa na Ministrze Właściwym 

do spraw wewnętrznych. Atak terrorystyczny jest to działanie niezwykle niebezpieczne 

i groźne, dlatego tak ważna jest szybka reakcja i ewakuacja zagrożonych ludzi lub mienia 

w bezpieczne miejsce. Wystosowanie szybkich komunikatów dotyczących wstrzymaniu 

ruchu pieszych lub zakazu przebywania jednostek, w strefie ataku o charakterze terro-

rystycznym, także dostosować komunikatów do ruchu pojazdów, jednostek kolejo-

wych, statków lub samolotów [3]. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa państwa 

i jego obywateli, kiedy zostanie wprowadzony stopień alarmowy, zakazane jest organi-

zowanie zgromadzeń lub imprez masowych. Zdaniem Autorki nie da się zlikwidować 

zjawiska terrorystycznego w pełni, można jednak toczyć walkę ze zmniejszeniem 

niebezpieczeństwa na krótki czas, środkami policyjnymi i militarnymi, natomiast na 

dłuższy czas, środkami politycznymi, prawnymi, jak i ekonomicznymi. Należy zazna-

czyć, że reakcją polskiego rządu na zaistniałe zagrożenia w Europie było stworzenie 
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nowego prawa, które określałoby działania niezbędne do podjęcia czynności antyterro-

rystycznych. Z uwagi na dynamicznie rozwijające się zjawisko terroryzmu w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej spowodowało, podjęcie śmiałych działań systemo-

wych do walki z terroryzmem. Fundamentalnym działaniem na takie zagrożenia 

powinno być właściwe funkcjonujące państwo wraz z przemyślaną polityką. Prawo 

powinno stanowić kluczowy element całego systemu zwalczania terroryzmu w Polsce. 

Zdaniem autorki w Polsce system antyterrorystyczny jest znacznie rozbudowany, 

a polskie władze i instytucje państwowe są dobrze przygotowane do zapobiegania 

terroryzmowi. Autorka zgodziłaby się na większe kontrole na granicach, lotniskach, wraz 

z zaostrzeniem się przepisów migracyjnych. Autorka sprzeciwia się natomiast zwięk-

szeniu uprawnień władz państwowych poprzez inwigilację obywateli, poprzez kontrolę 

ich korespondencji i podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych. 

4. Służby do walki z terroryzmem 

4.1. Rola Policji podczas ataków terrorystycznych  

Działania Policji wskazuje nam ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji [6]. Kom-

petencje Policji w czasie zagrożeń na tle terrorystycznym są rozbudowane, możemy do 

nich zaliczyć zachowanie bezpieczeństwa obywateli, dbanie o ich spokój i utrzymanie 

porządku publicznego. Walczenie z zakazanymi działaniami godzącymi w życie i bez-

pieczeństwo związanymi z przestępczymi zjawiskami o charakterze terrorystycznym. 

Podstawowymi obowiązkami policji podczas wystąpienia wszelkiego rodzaju niebez-

pieczeństwa jest ochrona życia oraz zdrowia ludzi [6]. Zadaniem Policji podczas 

zagrożeń jest ochrona jednostki przed bezprawnymi działaniami. Do zadań policji, 

należy również prowadzenie działań kontrterrorystycznych [6]. Policja zwalcza zagro-

żenia płynące z działań, które spełniają przesłanki pogwałcenia praw. Policja w takich 

przypadkach zawsze powinna być pierwsza na miejscu zdarzenia, gdzie doszło do 

zagrożenia oraz walczyć z ich skutkami. Zdaniem Autorki Policja odgrywa krótko-

falową rolę w zwalczaniu zjawisk o charakterze terrorystycznym, prowadząc działania 

kontrterrorystyczne. Policja stanowi istotny element krajowego systemu rozpozna-

wania, przeciwdziałania i reagowania na przestępstwa o charakterze terrorystycznym [5]. 

Policja współpracuje na podstawie odpowiednich przepisów do zwalczania i zapobie-

ganiu terroryzmowi z Państwową Strażą Pożarną oraz Strażą Ochrony Kolei w ten 

sposób monitoruje transport, miejsca składowania substancji szkodliwych, które mogą 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. Policja Współpracuje z Agencją 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojskowymi Służbami Informacyjnymi, Żandarmerią 

Wojskową i Strażą Graniczną, międzynarodową grupa PWGT, Europolem i Interpolem, 

Biurem Ochrony Rządu, Ministerstwem Zdrowia, oraz mediami [6]. Zdaniem Autorki 

współpraca z innymi organami jest bardzo istotna, bo odgrywa kluczową rolę w zapew-

nieniu bezpieczeństwa państwa i pozwala na wymianę posiadanej wiedzy na temat 

przestępczości związanej z terroryzmem. Do obowiązków Policji, zaliczyć można 

analizowanie wszystkich informacji zdobytych na temat przestępczości terrorystycznej 

i wymianie ich z ABW, WSI, BOR, ŻW, SG. Policja prowadzi czynności operacyjno-

rozpoznawcze [12]. Rozpoznanie operacyjne dotyczy obywateli polskich lub cudzo-

ziemców, pozostających trwale lub czasowo na terenie, gdzie doszło do przypuszcze-

nia o działalności terrorystycznej lub co do których istnieje podejrzenie o działalność 
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terrorystyczną. Policja prowadzi rozpoznanie operacyjne grup, organizacji, związków, 

co do których istnieje podejrzenie o działalność terrorystyczną albo jej finansowanie. 

Policja pozyskuje również informacje o ludziach, którzy posiadają zaburzenia psy-

chiczne, mogących wykonać czynności o charakterze terrorystycznym [12]. Kolejną 

funkcją tego organu są również zadania w zakresie porządkowo-ochronnym. Policja, 

prowadząc analizę zagrożonych terenów, państw, które kiedyś były obiektem zamachów 

terrorystycznych, rejonów narażonych, miejscach przeludnionych np. metr, dworców, 

miejsc imprez masowych, domów handlowych. Policja prowadzi do zwiększenia 

patroli, działań prewencyjnych w rejonach lotnisk. Swoimi działaniami powinna dążyć 

do tego, aby zatrzymywać szczególnie niebezpiecznych przestępców, uzbrojonych, 

uwalniać zakładników oraz chronić ludzi i mienie, później zapewnić im pomoc. Zda-

niem Autorki Policja stanowi najistotniejszą siłę odpowiedzialną za bezpieczeństwo 

obywateli w państwie, posiada ona największe kompetencje formalno-prawne odpowie-

dzialne za walkę z terroryzmem.  

4.2. Straż Graniczna a działania terrorystyczne 

Do walki z terroryzmem, również powołana została Straż Graniczna jej kompe-

tencje reguluje ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej [7]. Straż 

Graniczna traktowana jest jako uzbrojona i umundurowana formacja stworzona do 

tego, aby między innymi strzec bezpieczeństwa granic terytorium państwa, bronić granic 

państwa na morzu i lądzie oraz zapobiegać bezprawnej migracji. Funkcjonariusze SG 

posiadają również prawo do zatrzymywania osób, które nielegalnie przekraczają granicę 

państwa lub posługują się fałszywymi dokumentami. Straż Graniczna, zajmuje się 

również zagrożeniami wynikającymi z działalności przestępczej, skierowanych 

w bezpieczeństwo w komunikacji. W Straży Granicznej za dowodzenie odpowiada Sztab 

Komendanta Głównego. Monitoruje, koordynuje oraz reaguje na zagrożenia prze-

stępcze. Ustawowym zadaniem Straży Granicznej jest to, aby współdziałałać z innymi 

organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych oraz przeciw-

działaniu tym zagrożeniom. Do organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce 

należą: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bez-

pieczeństwa oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Priorytetowym celem współ-

pracy jest bezpieczna wymiana informacji między organami, ściganie sprawców, zapo-

bieganie zjawiskom agresji oraz sprawnej reakcji na wszelkie akty terroryzmu. Straż 

Graniczna realizuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. For-

macja walczy z zagrożeniami płynącymi z ataków na terytorium Polski i jej granice, 

zapobiegając wszelkim działaniom zagrażającym zdrowiu, wolności lub życiu ludzi 

[7]. Straż Graniczna w przypadku wystąpienia zagrożenia na przejściu granicznym  

i w strefie nadgranicznej uzyskuje wsparcie Sił Zbrojnych RP, w przypadku zdarzeń 

o charakterze terrorystycznym oraz gdy wykorzystanie jedynie funkcjonariuszy SG 

okaże się niewystarczające. Użycie oddziałów Sił Zbrojnych RP, zatwierdza Prezydent 

na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Zdaniem Autorki, działalność wyspecjalizowanej 

Straży Granicznej jest niezbędnym instrumentem przeciwdziałania transportowej prze-

stępczości oraz przestępczości migracyjnej i odgrywa istotną rolę w przeciwdziałaniu 

międzynarodowego terroryzmu. 
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4.3. Działania Żandarmerii Wojskowej 

Działanie organu ścigania reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych [8]. Gdy mowa jest o Siłach Zbroj-

nych to według ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (art.3 ust.1 i 2) [16] to 

właśnie one powinny stać na straży suwerenności i niepodległości narodu polskiego, 

jego pokoju i bezpieczeństwa. Do najistotniejszych obowiązków Sił Zbrojnych zgodnie 

z Konstytucją RP art 26. ust 1 należy obronna i ochronna niepodległości państwa 

i niepodzielności terytorium kraju a, także prowadzenie działań dążących do zapew-

nienia bezpieczeństwa i nienaruszalności granic terytorium RP. Siły Zbrojne, mogą 

również brać udział w zwalczaniu i likwidowaniu skutków działań antyterrorystycz-

nych, ratują zdrowie i życie ludzkie lub oczyszczają tereny z materiałów wybucho-

wych i niebezpiecznych. Żandarmeria Wojskowa wchodzi w skład Sił Zbrojnych RP, 

w których skład wchodzą również Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wo-

jenna, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej. Do zadań wyspecjalizowanej 

służby, jaką jest Żandarmeria Wojskowa należy między innymi: zagwarantowanie 

stabilności i obrony życia ludności cywilnej. Żandarmeria Wojskowa, posiada szereg 

kompetencji w związku ze zwalczaniem terroryzmu. Należą do nich czynności opera-

cyjno-rozpoznawcze oraz dochodzeniowo-śledcze. Żandarmeria Wojskowa współ-

pracuje z innymi polskimi organami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym, 

między innymi w ochronie ludzi i mienia, dbałości o życie i zdrowie ludności [8]. Pod-

czas działań o charakterze terrorystycznym, Żandarmeria Wojskowa kieruje swoje 

zadania do tego, aby walczyć z zamachami, które zostały skierowane w obiekty woj-

skowe [2]. Jednostki wojskowe rozumiane są jako jednostki organizacyjne Sił Zbroj-

nych. Działają jedynie, kiedy Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia 

określi strukturę wewnętrzną, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk służbowych, które 

występują w jednostce, a także liczbę i rodzaj uzbrojenia, środki transportu inne wypo-

sażenie, które należy do jednostki [8]. 

4.4. Zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

Działania obronne i ochronne w związku z działaniami terrorystycznymi przewi-

dziano również dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niniejsze kwestie reguluje 

ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu [9]. Do wspomnianej przez Autorkę Agencji ABW należy prymarna działal-

ność w kontekście walki z terroryzmem i jej skutkami. Fundamentalnymi zadaniami 

służby należy eliminowanie zagrożenia, zapanowanie nad skutkami niebezpieczeństwa 

oraz doprowadzenie swoimi działaniami do porządku. Powierzone zadania zmierzają 

do tego, aby chronić wewnętrzne bezpieczeństwo państwa. Swoimi działaniami dbają 

oraz bronią porządek konstytucyjny. Ustawodawca nałożył na ABW obowiązek ochrony 

bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz porządek konstytucyjny [9]. Zdaniem Autorki 

zakres obowiązków powierzonych ABW oraz jej kompetencje, można zaliczyć ją do 

najważniejszej instytucji, dbającej o bezpieczeństwo wewnętrzne RP. Obowiązek 

zwalczania działań terrorystycznych zawarty jest w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego pełni funkcję analityczną-informacyjną, operacyjno-rozpoznawczą oraz 

dochodzeniowo-śledczą. Za najważniejszą funkcję uznaje się analityczno-informa-
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cyjną, ponieważ najistotniejszym elementem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa 

jest informacja o działaniach terrorystycznych. Funkcja operacyjno-rozpoznawcza, 

należy do podstawowych narzędzi ABW. Działania mogą być prowadzone w sposób 

jawny lub niejawny. ABW pozyskuje również informacje o ludziach, miejscach, 

zdarzeniach znajdujących się w jej zainteresowaniu. Funkcjonariusze ABW mogą 

wtedy współpracować z osobami, które są spoza Agencji oraz posiadają prawo do 

tego, aby uzyskiwać informację od innych instytucji. Agencja Bezpieczeństwa Wew-

nętrznego prowadzi swoje działania, aby informować społeczeństwo o możliwym nie-

bezpieczeństwie terrorystycznym. ABW prowadzi współpracę zagraniczną w przy-

padku zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Współpracuje z siłami specjalnymi, 

właściwymi organami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi. Współ-

praca obejmuje wymianę informacji, wspólną analizę, jak i dzielenie się doświadcze-

niami. Reasumując działania ABW w zwalczaniu terroryzmu, należą do wiodącej 

służby w kraju, w tym zakresie.  

5. Antyterroryzm w kodeksie karnym 

Przestępstwo określone jako zamach terrorystyczny, zostało zawarte w artykule 140 

kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. [10]. Przepis ten bierze pod uwagę dwie 

formy popełnienia przestępstwa: gwałtowny zamach na jednostkę Sił Zbrojnych RP, 

zniszczenie, uszkodzenie obiektu lub urządzenia o znaczeniu obronnym [12]. Zbrodnia 

popełniona na podstawie znamion terrorystycznych jest traktowana jako czyn zabro-

niony, zagrożony karą pozbawienia wolności, gdzie górna granica wynosi co najmniej 

5 lat, zawarty jest w artykule 118a KK. Traktowany jest jako świadomy atak skiero-

wany przeciwko ludności, który musi być rozległy lub systematyczny [10]. W przed-

miocie ochrony tego artykułu zalicza się życie, zdrowie, wolność, stają się naruszone 

podczas masowych ataków, skierowanych przeciwko grupie ludności. Warto zaznaczyć, 

że przestępstwo zawarte w tym artykule może być popełnione jedynie przez łączne 

działanie co najmniej 2 osób. Ustawodawca wskazał przestępstwo z art. 123 par  

1-2 KK [12], gdzie ochronie podlega życie, zdrowie, wolność fizyczna, a także zazna-

czone zostało, że życie człowieka powinno być wolne od tortur i nieludzkiego trakto-

wania, wszystkie nieludzkie czyny, poniżające traktowanie, które podczas działań 

o charakterze terrorystycznym zostają zachwiane. Ustawodawca w artykule 128 KK [12] 

chroni konstytucyjne organy, gdzie ustrój i kompetencje zostały narażone przed zama-

chem stanu. Do konstytucyjnych organów zalicza się między innymi: Prezydenta RP, 

Radę Ministrów, Sejm i Senat [12]. Sprawca czynu musi działać bezpośrednio do okre-

ślonego działania, skierowanego do tego, aby wpłynąć na rozstrój jakiegoś konsty-

tucyjnego organu RP. Sprawca podejmuje działania przy pomocy agresji, przemocy 

i bezprawnych działań, za pomocą siły fizycznej lub zbrojnej. Ustawodawca w art 134 

KK [12] zagwarantował prawną ochronę życia Prezydenta RP jako konstytucyjnego 

organu, jego zdrowie, życie i godność podlega ochronie prawnej. Podczas naruszenia 

art. 134 KK [12] dochodzi do naruszenia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrz-

nego kraju, ponieważ Prezydent RP jest gwarantem stabilności i suwerenności państwa 

RP. Podczas takich ataków państwo nie może być stabilne. W Kodeksie Karnym wska-

zano również definicję terroryzmu. Ustawodawca zawarł ją w art 140 KK i określił 

jako zamach terrorystyczny. Obronnie podlegają interesy polityczne, porządek publicz-

ny, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, demokratyczny porządek prawny, bez-
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pieczeństwo cywilne, obronna państwa, sił zbrojnych oraz cały arsenał obronny [12]. 

Podczas ataków terrorystycznych może dojść do sytuacji powszechnie niebezpiecz-

nych, zagrażających porządkowi publicznemu. Zawartym w art.163 KK [12] np. poprzez 

rozpowszechnienie substancji szkodliwych, trujących, duszących lub parzących, eks-

plozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. Sytuację tę zagrażają życiu i zdrowiu 

wielu ludzi, zakłócając w ten sposób stan spokoju i pewności. Finansowanie prze-

stępstwa o charakterze terrorystycznym, jest zawarte w artykule 165a KK [12]. Komitet 

Antyterrorystyczny, Rady Bezpieczeństwa ONZ, pilnuje przestrzegania przez kraje 

członkowskie ONZ rezolucji Rady Bezpieczeństwa 1373(2001) z 28.9.2001 r. – uchwały 

jednego z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zobowią-

zuje ona państwa członkowskie do tego, aby uniemożliwiały wspieranie środkami fi-

nansowymi organizacje, które popełniają akty terrorystyczne. Finansowanie przestęp-

stwa o charakterze terrorystycznym godzi w bezpieczeństwo powszechne. Ustawo-

dawca zawarł kilka motywów do popełnienia aktu terrorystycznego między innymi, 

aby wzbudzić strach i niepokój wielu osób, wymusić jakieś działanie, organów władzy 

publicznej, Rzeczypospolitej Polskiej albo aparatu międzynarodowego do określonego 

działania lub ich zaprzestaniu, spowodowanie zniszczeń w ustroju lub gospodarce Polski 

[12]. Czyn zabroniony charakteryzowany jest jako działanie terrorystyczne. Traktowane 

między innymi jako: rozpowszechnianie treści, mogących ułatwić popełnienie ataku 

terrorystycznego, branie udziału w grupie zorganizowanej, przekraczanie granic Polski, 

aby popełnić atak terrorystyczny na terytorium innego państwa, przetrzymywanie 

zakładnika w celu zmuszenia aparatów państwowych do określonych działań oraz 

finansowanie działań o charakterze terrorystycznym [10]. 

6. Metody ostrzegawcze dotyczące ataków terrorystycznych  

Do metod ostrzegawczych przed atakami terrorystycznymi należą stopnie ostrze-

gawcze CRP, które w drodze systemu teleinformatycznego ostrzegają przed zdarzeniami 

terrorystycznymi. Na terytorium Polski wyróżniamy cztery stopnie alarmowe. Prezes 

Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

oraz Szefa ABW wydaje, zmienia i odwołuje w drodze rozporządzenia stopnie alarmowe 

lub stopnie alarmowe dla zagrożeń cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi 

stopniami alarmowymi CRP. Stopnie wydawane są w zależności od rodzaju zagro-

żenia zdarzeniem terrorystycznym. Pierwszy stopień (ALFA) zostaje wprowadzany, 

kiedy pozyskana została wiadomość o hipotetycznym ataku terrorystycznym. Drugi 

stopień (BRAVO) może być użyty, kiedy doszło do ataku terrorystycznego, jednak 

jego cel nie został wskazany. Trzeci stopień alarmowy (CHARLIE) może być wpro-

wadzony w przypadku, kiedy doszło do ataku terrorystycznego, podczas którego bezpie-

czeństwo Polski zostało naruszone, pozyskaniu prawdziwych informacji o możliwym 

działaniu terrorystycznych. Czwarty, ostatni stopień alarmowy (DELTA) może zostać 

wprowadzony, kiedy doszło do zagrożenia spowodowanego działaniem terrorystycz-

nym, doszło do stanu niepożądanego, co zagraża bezpieczeństwu całej Polski [17]. 

7. Stany nadzwyczajne jako forma walki z terroryzmem  

W przypadku, gdy dochodzi do ataków terrorystycznych, napaści zbrojnej na tery-

torium Polski. Polska decyduje się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Wprowa-

dzenie stanu nadzwyczajnego, zagwarantowane są w Konstytucji RP. W sytuacjach 
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szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może 

zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy 

lub stan klęski żywiołowej. Zasady polityczne wprowadzenia stanu nadzwyczajnego 

działają na podstawie ustawy w drodze rozporządzenia oraz zobowiązaniu podania 

informacji o wprowadzeniu do publicznej wiadomości. Prezydent RP na wniosek Rady 

Ministrów, wprowadza na czas oznaczony, ale nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy 

na części lub na terytorium całej Polski. Zdaniem autorki jest to dobra decyzja 

polityczna, ponieważ odpowiedzią na agresję na tle terrorystycznym powinna być 

obrona bezpieczeństwa Polski. Polityka Polski powinna być gwarantem stabilności 

podczas zagrożeń dla państwa, płynących z działań terrorystycznych [7]. 

Stany nadzwyczajne wprowadzone mogą być jedynie w przypadku, gdy zostaną 

spełnione pewne przesłanki, m.in. kiedy dojdzie do znacznego zagrożenia państwa, 

kiedy przewidziane środki konstytucyjne okażą się znikome, oczywiście do wprowa-

dzenia stanu nadzwyczajnego potrzebna jest podstawa prawna, opiera się ona na zasadzie 

legalności. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego powinno prowadzić do tego, aby 

przywrócić ład w państwie, bezpieczeństwo i spokój obywateli. Stan wyjątkowy może 

być wprowadzany, gdy dojdzie do zagrożenia dla państwa, obywateli lub porządku 

publicznego. Przesłanki do wprowadzenia są bardzo ogólne zdaniem Autorki, więc 

istnieje szeroka możliwość ich interpretacji. Człowiek jako jednostka może zostać 

odosobniona, wtedy następuje między innymi cenzura prasy, internetu i telewizji. 

Policja posiada prawo do tego, aby używać broni palnej. Podczas stanu wyjątkowego 

na ulicy może przebywać wojsko. Ustawodawca przed wprowadzeniem takowego 

stanu musi określić, z jakim zagrożeniem przystało zmierzyć się Polsce i jakie są jego 

skutki. Stan wyjątkowy to jeden z trzech stanów nadzwyczajnych. Wprowadzenie 

stanów nadzwyczajnych powinno stanowić gwarant w czasie zagrożeń płynących 

z ataków zamachów terrorystycznych. Suwerenne państwo Polskie zapewnia poprzez 

wprowadzenie takowych stanów poczucie wolne od paniki i strachu. 

8. Podsumowanie 

Terroryzm jest jednym z największych wyzwań w zakresie zapewnienia bezpie-

czeństwa zarówno w perspektywie globalnej, regionalnej i krajowej [13]. Terroryzm 

stanowi istotne zagrożenie na tle międzynarodowym, dlatego tak ważna jest rozbudo-

wana międzynarodowa polityka antyterrorystyczna. Specyfiką zagrożenia terrorystycz-

nego jest to, iż pomimo państwo nie stanowiło zainteresowania przestępców terrory-

stycznych nie oznacza, że może ono być bezpieczne i będzie nadal wolne od zagro-

żenia. Wiele rozwiązań przyjętych w systemie politycznym oraz prawnym w Polsce daje 

możliwość odpowiedzi na pytanie zadane przez Autorkę na początku pracy naukowej 

tj. czy przewidziany system prawny jest przygotowany na potencjalne zagrożenia na tle 

terrorystycznym. Autorka dochodzi do wniosku po analizie przewidzianego dla państwa 

polskiego aparatu prawnego, że Polska jest odpowiednio przygotowana na możliwe 

zagrożenie ze strony zjawiska terroryzmu. Jednakże Autorka zaznacza, że zagrożenie 

ze strony ataków terrorystycznych jest realne, mimo że sytuacja w Polsce na prze-

strzeni ostatnich lat była spokojna. Z uwagi na różnice geopolityczne różnych państw, 

fanatyzmu religijnego, egoizmu wielu krajów, ludzi przekonanych o swoim altruizmie, 

myślących o swojej wielkiej misji, a w rzeczywistości czyniących niezwykłe problemy 

i konflikty na skalę światową. Zagrożenie ze strony terrorystycznej w Polsce jest dosyć 
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niskie, jednakże wysokim czynnikiem zwiększającym wystąpienie takiego zdarzenia 

jest fakt aktywności kraju w zakresie PKW w Afganistanie. Skupiając się na tle między-

narodowym, problem jest szerszy, mianowicie wiele obywateli RP oraz placówek dyplo-

matycznych znajduje się w rejonach konfliktów zbrojnych, a także tam, gdzie aktyw-

ność działalności o charakterze terrorystycznej jest wysoka. Polska posiada właściwe 

stypizowane akty prawne, odpowiednio przygotowane Siły Specjalne, metody ostrze-

gawcze oraz umowy międzynarodowe. Autorka uważa, że elementy do obrony przed 

zagrożeniami są odpowiednie. Mianowicie istniejące uzasadnione ryzyko, powinno 

pchać rząd i społeczeństwo do tworzenia metod obronnych, jak i zwrócić uwagę poli-

tyków do działania. Zdaniem Autorki podczas zamachów terrorystycznych dochodzi 

do wszelkich nieludzkich czynów, częstych prześladowań politycznych, rasowych, 

a także religijnych, wiele niewinnych ludzi ponosi konsekwencje czynów innych ludzi, 

a obowiazkiem kazdego demokratycznego państwa powinna być sprawna reakcja na 

zagrożenie w postaci odparcia ataków, zachowania należytego bezpieczeństwa, zapobie-

ganiu zagrożeniom o charakterze terrorystycznym, wzmocnieniu przygotowania służb 

jak i zwiększeniem zdolności do reagowania. 
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Prawne metody walki z terroryzmem 

Streszczenie 

W pracy naukowej poruszone zostały kwestie przeciwdziałania terroryzmowi w aspekcie prawnym i poli-

tycznym w Polsce, wszystkie najistotniejsze działania, mogące uchronić bezpieczeństwo i porządek. Dzia-
łania te są skierowane do tego, aby zapobiec zamachom terrorystycznym, podczas których przypisuje się 

szczególną ochronę dla ludzi i ich własności, kiedy ich prawa są pogwałcone. Autorka podjęła ważne kwestie 

dotyczące bezpieczeństwa państwa, skupiając się na walce z terroryzmem od strony prawnej oraz poli-

tycznej. Zjawisko terroryzmu należy do największych zagrożeń na świecie, stale się powiększa, dlatego tak 
ważne jest hamowanie tych przestępczych działań.  

W wystąpieniu zostało zawarte, pojęcie antyterroryzmu, omówione ważne akty prawne regulujące walkę 

z terroryzmem. W pracy naukowej uwaga została skupiona na przepisy kodeksu karnego, które uległy dużej 

zmianie pod wpływem Unii Europejskiej, dzięki temu daje to możliwość odpowiedniej reakcji na różne 
działania terrorystyczne. Znaleziona odpowiedź na pytanie, jak państwo może sobie poradzić podczas 

ataku terrorystycznego, przygotowując plany działania w sytuacjach kryzysowych. W dalszej części pracy, 

autorka skupiła się na wyjaśnieniu najważniejszych struktur i jednostek do działania z terroryzmem w Polsce.  

Słowa kluczowe: terroryzm, antyterroryzm 

Legal methods of combating terrosim  

Abstract 
This thesis deals with the issues of counteracting terrorism in the legal and political aspect in Poland. It also 

touch upon all the most important activities that can protect security and order. These activities are aimed 

at preventing terrorist attacks during which special protection for people and property is assigned when 

their rights are violated. The author takes up important issues related to state security, focusing on the fight 
against terrorism from the legal and political side. The phenomenon of terrorism, is the greatest constantly 

increasing threats in the world, which is why it is so important to inhibit those criminal activities 

The main goal of this thesis is to explain the concept of anti-terrorism and discuss important legal acts 

regulating the fight against terrorism. What is more, the article will focus on the provisions of the Penal 
Code, which have changed enormously under the influence of the European Union Thanks to which it 

gives an opportunity to react appropriately to various terrorist activities. Another intention is to find an 

answer to the question how the state can cope with a terrorist attack by preparing emergency response 

plans. In the next part of this work, the author will focus on explaining the most crucial structures and units 
for dealing with terrorism in Poland. 

Keywords: terrorism, anti-terrorism 
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Obraz gangstera na przykładzie Jarosława „Masy” 

Sokołowskiego – między prawdą a fikcją 

1. Wprowadzenie  

Niniejsze opracowanie ma charakter studium przypadku. W artykule postawiono 

sobie za cel odpowiedź na pytania: kim dla odbiorców jest gangster?; czy postać 

gangstera jest postacią atrakcyjną dla odbiorców medialnych?; z jakich źródeł odbiorcy 

czerpią wiedzę na temat gangsterów?; czy odbiorcy znają Jarosława „Masę” Sokołow-

skiego i postać inspirowaną jego życiem – Jana „Blachę” Blachowskiego (który 

pojawia się w filmie „Świadek koronny” i w serialach: „Odwróceni” oraz „Odwróceni. 

Ojcowie i córki”)?; czy respondenci potrafią dokonać analizy porównawczej pomiędzy 

postaciami a doświadczenia i zdobytą wiedzę przełożyć na to, co widzą na ekranie? 

Przy realizacji wybranej drogi studium przypadku źródłem odpowiedzi na posta-

wione powyżej pytania była ankieta. Oprócz metryczki
2
 obejmowała ona następujące 

pytania: Jakie ma Pani/Pan skojarzenia ze słowem gangster?; Kim jest dla Pani/Pana 

gangster?; Czy lubi Pani/Pan oglądać filmy, w których pojawia się postać gangstera?; 

Na czym opiera Pani/Pan swoje myślenie na temat gangstera?; Czy, według Pani/Pana, 

wymienione poniżej czynniki mogą mieć wpływ na wybór przestępczej ścieżki przez 

młodych ludzi? (wraz z krótkim uzasadnieniem odpowiedzi); Proszę wskazać, 

w których przykładach gatunków filmowych (i serialowych) widziała Pani/widział Pan 

postać gangstera; Czy według Pani/Pana jest różnica pomiędzy: przestępcą, bandytą 

i gangsterem?; Proszę wskazać różnice pomiędzy przestępcą, bandytą i gangsterem; 

Jak postrzega Pani/Pan przestępcę, gangstera i bandytę?; Czy zna Pani/Pan postać 

Jarosława „Masy” Sokołowskiego?; Jak określiłaby Pani/określiłby Pan Jarosława 

„Masę” Sokołowskiego?; Z jaką organizacją przestępczą kojarzy Pani/Pan Jarosława 

„Masę” Sokołowskiego?; Czy zna Pani/Pan którąś z wymienionych poniżej książek?; 

Czy według Pani/Pana Jarosław „Masa” Sokołowski jest wiarygodnym informatorem? 

(wraz z uzasadnieniem, dlaczego dla respondentów jest wiarygodnym lub niewiary-

godnym informatorem); Czy może Pani/Pan wskazać tytuły filmów i seriali, w których 

pojawił się wątek i/lub bohater inspirowany osobą Jarosława „Masy” Sokołow-

skiego?; Na czym, według Pani/Pana, polega atrakcyjność gangstera jako postaci 

filmowej?; Czy oglądała Pani/oglądał Pan serial „Odwróceni” (2007), film „Świadek 

koronny” (2007) i serial „Odwróceni. Ojcowie i córki” (2019)?; Jak ocenia Pani/Pan 

serial „Odwróceni” (2007), film „Świadek koronny” (2007) i serial „Odwróceni. 

                                                                   
1 kijewskapaulinaa@gmail.com, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie. 
2 Ankieta została udostępniona na Facebooku w dniach od 13 do 22 stycznia 2021 roku za pomocą formularza 

Google. Grupę badawczą stanowiło 50 osób (28 kobiet, 21 mężczyzn, zaś jedna osoba odmówiła udzielenia 
odpowiedzi na pytanie o płeć). Respondenci byli w wieku od 17 do 45 lat, z czego najliczniejszą grupę 

stanowili ci w wieku 23 lat (24%) i 24 lat (18%). W 40% pochodzili oni z większego miasta, w 26% z małego 

miasta, w 18% ze średniego miasta i w 16% ze wsi. Ponad połowa ankietowanych (60%) posiada wyższe 

wykształcenie, 36% średnie i 4% podstawowe.   
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Ojcowie i córki” (2019)?; Czy serialowy Jan „Blacha” Blachowski to tak naprawdę 

Jarosław „Masa” Sokołowski?; Czy dostrzega Pani/Pan podobieństwa między Janem 

„Blachą” Blachowskim a Jarosławem „Masą” Sokołowskim?; Jak ocenia Pani/Pan 

kreację filmową Jana „Blachy” Blachowskiego?; Czy któraś scena z „Odwróconych”, 

„Odwróconych. Ojców i córek” i „Świadka koronnego” zrobiła/zrobiły na Pani/Panu 

wrażenie?; Jakim gangsterem, według Pani/Pana, jest Jan „Blacha” Blachowski? 

 Obraz w niniejszym artykule odnosi się do pojęcia medialnego obrazu świata. 

Według Grzegorza Ptaszka:  

a) medialny obraz świata (podobnie jak językowy obraz świata) jest inter-

pretacją, kreacją świata (lub jego elementów), jakąś jego wizją; b) ma charakter 

zapośredniczony, jest dostępny tylko medialnie; c) może składać się z mikro-

obrazów, które tworzą określony makroobraz; d) ma postać reprezentacji 

umysłowej; e) odzwierciedla się nie tylko przez język, ale również inne nie-

językowe formy znakowe, zwłaszcza obrazy. Analiza obrazu rządzi się jednak 

innymi regułami niż analiza języka m.in. z powodu polisemiotyczności obrazu, 

dzięki czemu zarówno ten ruchomy, jak i nieruchomy może być nośnikiem 

różnych sensów. Poza tym, na co zwracają uwagę psycholodzy, proces kodo-

wania audiowizualnego jest o wiele bardziej skomplikowany niż kodowania 

werbalnego, w związku z czym nie można stosować tych samych modeli 

rozumienia tekstów; f) nie jest związany tylko i wyłącznie z kulturą, w której 

został wyprodukowany […] Medialny obraz świata jest więc, mówiąc meta-

forycznie, utkany z różnych form znakowych: obrazów, słów, dźwięków, form 

symbolicznych, pojęć, dyskursów, narracji, gatunków, które układają się glo-

balnie w spójną wizję określonej rzeczywistości. Jest to obraz (reprezentacja 

mentalna), który pojawia się w umyśle odbiorcy wskutek odczytania treści 

przekazu. Samo określenie obraz wydaje się w tej definicji jak najbardziej 

właściwe, ponieważ – co zauważają w swoim artykule zatytułowanym Media 

images and the social construction of reality William Gramson, David 

Croteau, William Hoynes i Theodore Sasson – obraz odnosić się może także do 

czegoś nierzeczywistego, nieistniejącego, a nie tylko istniejącego realnie. 

A medialne obrazy mają również taki charakter [1].  

Zdaniem Danuty Kępy-Figury i Pawła Nowaka:  

medialny obraz świata miałby być rozumiany jako szczególne przetworzenie 

językowego obrazu świata. Przetworzenie, którego istotę stanowiłaby nie tylko 

modyfikacja treści w nich zawartych, lecz także rezygnacja z dominacji 

obowiązującego w JOS (językowym obrazie świata – przyp. P.K.) naiwnego 

punktu widzenia i, co więcej, wyraziste połączenie semantycznej i pragma-

tycznej perspektywy opisu. […] Medialny obraz świata jest jedynie reinter-

pretacją JOS, a nie nową wartością czy jakością [2].  

Biorąc pod uwagę powyższe definicje, obrazy są wynikiem kontaktu z rzeczywi-

stością i tekstami, które ją obrazują. Odbiorcy doświadczają te rzeczywistości, bazując 

na osobistych schematach poznawczych, w skład których wchodzą przytoczone 

w tytule prawda i fikcja. Pisząc o prawdzie, mam na myśli pewną rzeczywistość 

pozamedialną, zaś fikcję odnoszę do opowiadanej historii i narracji filmowej.  
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Shapiro (1991) oraz Shapiro i Lang (1991) twierdzą, że poznawcze i emocjo-

nalne reakcje odbiorcy na wiadomość telewizyjną o jakimś wydarzeniu bez 

wątpienia kształtują jego umysłową reprezentację. Z kolei zapamiętana struktura 

i zawartość wydarzenia określają to, które informacje i w jakim zakresie są 

później wykorzystywane m.in. do podejmowania decyzji na temat rzeczywi-

stości pozatelewizyjnej [3].  

Tytułowe między prawdą a fikcją nie oznacza przeciwstawienia tych kategorii, lecz 

to, że zmysły, doświadczenie życiowe i teksty kultury jednocześnie wpływają na 

odbiór rzeczywistości.  

2. Multimodalność filmu 

Film i serial kodowane są multimodalnie, dzięki czemu odbiorcy mogą je odbierać 

za pomocą zmysłów. Forma i interpretacja tego, co widzimy dzięki zmysłowi wzroku, 

następuje dopiero po dotarciu obrazu do mózgu, do kory wzrokowej. Słuch pozwala 

analizować, lokalizować i rozpoznawać to, co słyszymy. Dzieje się tak dzięki impul-

som wysyłanym do kory mózgowej [4]. Na tych zmysłach oparta jest semiotyka, znak 

i kod. Postrzeganie i interpretowanie rzeczywistości przez jednostki wskazane jest 

w modelu Rolanda Barthesa. Autor wyróżnił w nim dwa podejścia, w których może 

funkcjonować przekaz. W pierwszym znajduje się fizyczna reprezentacja znaku 

i element znaczony (to, o czym myślimy, wypowiadając dane słowo). W drugim zaś – 

konotacja i mit zakorzenione w kulturze (aspekty rzeczywistości występujące 

w kulturze są tłumaczone i naturalizujące)[5]. 

Jak wskazuje Danuta Kępa-Figura:  

[…] hasło multimodalność „pojawiło się najpóźniej w książce Bilderlessen 

Gunthera Kressa i Theo van Leeuwena”. Autorzy manifestu „All texts are 

multimodal” zauważyli, że komunikacja zawsze jest „połączeniem wielu kodów 

i modalności: pismo jest zależne od typografii, język mówiony od prozodii lub 

też gestów i mimiki […] mowa jest zatem o multimodalności przede wszystkim 

jako o właściwości komunikacji polegającej na heterogeniczności znakowej, 

niezależnie od tego, czy znaki będące bazą przekazu współtworzą systemy czy 

ich nie współtworzą [6]. 

 Do podobnego wniosku doszedł Hartmut Stöckl zauważając, że multimodalność 

jest pojęciem górnolotnym i niedokładnym, odnoszącym się do zjawiska stosunkowo 

prostego i codziennego [7]. Przykładowo, rozmowa pomiędzy Janem „Blachą” Bla-

chowskim a dziennikarzem Marcinem Królem w „Świadku koronnym” jest multimo-

dalna. Odbiorca, oglądając te sceny, zwraca uwagę na wypowiadane przez bohaterów 

słowa i sposób ich wypowiadania oraz na towarzyszące temu gesty, mimikę i spojrzenia. 

Zdaniem Jolanty Maćkiewicz, multimodalność jest niczym „partytura orkiestrowa”, 

w której poszczególne partie współgrają ze sobą tworząc całość (która jest czymś więcej 

niż sumą części)[8]. Znaczenie filmu powstaje multiplikatywnie, a nie sumarycznie 

(sceny w filmie nie są oderwane od siebie, tylko wynikają jedna z drugiej), a film jest 

przekazem monosensorycznym lub multisensorycznym. Zaangażowanie jednego (mono) 

lub kilku zmysłów (multi) odbywa się na równym poziomie przekazów dynamicznych 

i statycznych [9]. Inaczej zostanie oceniona motywacja współpracy Jana „Blachy” 
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Blachowskiego (w serialu „Odwróceni”) z policją, kiedy widz zobaczy sceny z jednego 

odcinka, a inaczej, kiedy zostaną pokazane motywy w całym sezonie. Jolanta Maćkie-

wicz wskazała na dwie możliwości nastawienia, które może przyjąć badacz podczas 

badania [10], a mianowicie badanie z punktu widzenia nadawcy, który jest twórcą 

i konstruktorem sensów (łączy i dobiera systemy semiotyczne) oraz badanie z punktu 

widzenia odbiorcy, który na podstawie swojego doświadczenia, potrzeb, światopo-

glądu, a także zdobytej wiedzy rekonstruuje sens, szuka koherencji i konfiguruje różne 

dane. W niniejszym artykule przyjęto badanie punktu widzenia odbiorcy, który skupia 

się na swoich odczuciach i przeżyciach w mikroanalizie skoncentrowanej na kon-

kretnym bohaterze.  

Respondenci zapytani o skojarzenia ze słowem gangster, odpowiedzieli: członek 

grupy przestępczej (86%), osoba łamiąca prawo (62%), osoba brutalna i bezwzględna 

(60%), postać filmowa, np. Don Vito Corleone, Wódz (38%), król życia (34%), postać 

historyczna, np. Al Capone (20%), brutal, przestępca (2%) i „Escobar” (2%), który 

również odnosi się do postaci historycznej, jaką był kolumbijski baron narkotykowy 

Pablo Emilio „El Patron” Escobar Gaviria (znany szerzej m.in. dzięki serialowi „Narcos” 

na platformie Netflix). Gangster dla ankietowanych jest:  

 osobą wpływową w danym środowisku; 

 przestępcą;  

 osobą łamiącą prawo;  

 osobą żyjącą, jej zdaniem, ponad prawem; 

 osobą należącą do zorganizowanej grupy przestępczej;  

 osobą z mafii;  

 osobą, która wszystko ryzykuje; 

 osobą pozbawioną skrupułów i zahamowań; może też być postacią ciekawą, 

dynamiczną, o złożonej osobowości (kreacja filmowa i literacka); 

 osobą zastraszającą innych, posiadającą dużo pieniędzy z działalności przestępczej; 

 osobą brutalną, regularnie czyniącą zło z własnej woli;  

 królem życia;  

 osobą należącą do grupy przestępczej, zajmującej się nielegalnymi interesami, 

o specyficznych silnych cechach charakteru budzących respekt lub strach wśród 

środowiska oraz prowadzącą odmienny styl życia. Jest często osobą bez skrupułów, 

posiadającą inny kodeks moralny od większości społeczeństwa;  

 osobą posiadającą przy sobie broń; 

 mowa o pokoleniu „Masy”. W 90% przypadków to młodzi ludzie po prochach, 

którzy mieli w sobie sporo samozaparcia, chcieli łatwo zarabiać pieniądze i dobrze 

się bawić;  

 osobą bogatą;  

 osobą określaną jako lider/alfons, który handluje narkotykami i jest uznawany za 

mordercę;  

 osobą złą, zdeprawowaną, żyjącą chwilą, nieposiadającą empatii;  

 osobą o osobowości psychopatycznej, ale zarazem zaradną, potrafiącą zarządzać 

grupą;  

 osobą posiadającą niezłe samochody i kobiety; 
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 osobą odważną i nie bojącą się niczego;  

 osobą, która ma swoje układy, jest bezwzględna i dąży do swojego celu, bez 

względu na problemy i trudności;  

 osobą zajmującą się „brudnymi” pieniędzmi, wymuszeniami, morderstwami oraz 

władzą;  

 osobą łamiącą wszystkie zasady życia społecznego;  

 osobą, dla której wartość majątkowa jest stawiana wyżej niż życie ludzkie. 

Charakteryzującą się bezwzględnością, interesownością, miłością do pieniądza 

i ostentacyjnym wskazaniem wyższości i siły;  

 osobą manipulującą, agresywną. 

Podsumowując, gangster jest członkiem zorganizowanej grupy przestępczej (lub 

mafii), żyje ponad prawem, jest brutalny, bogaty, posiada silne cechy charakteru i łamie 

ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego. Ponadto, ponad połowa badanych 

(68%) stwierdziła, że lubi oglądać filmy, w których pojawia się postać gangstera, chociaż 

dobór medium (i filmów) zależy od indywidualnych preferencji. 

3. Medialny obraz świata w filmie 

Obecnie media są nieodłącznym elementem rzeczywistości, który towarzyszy 

ludziom każdego dnia. Media dostarczają odbiorcom informacji, na podstawie których 

budują oni swój światopogląd i osądy na różne tematy. Wybór konkretnego medium 

przez jednostkę zależy od wyznawanego przez nią światopoglądu, jej upodobań, 

wykształcenia, a nawet sympatii politycznych (za pomocą tych samych narzędzi 

odbiorcy dekodują i odczytują znaczenia). Dlatego film, zdaniem Grzegorza Ptaszka, 

może wpływać na człowieka, zmieniając jego światopogląd lub punkt widzenia. Jed-

nakże istnieje przekonanie, że treści zawarte w filmie, które są zgodne z odczuciami, 

poglądami i doświadczeniami odbiorcy, są dla niego bardziej prawdopodobne (co 

może wzmocnić jego ocenę motywacji, która kierowała Janem „Blachą” Bla-

chowskim) [11].  

Damian Zakrzewski twierdzi, że: Media można streścić do stwierdzenia, że są one 

swoistym pośrednikiem poznawczym, łączącym za pomocą informacji odbiorcę z kon-

kretną rzeczywistością, pozostając jej specyficznym filtrem [12]. W przypadku serialu 

„Odwróceni. Ojcowie i córki” filtrem jest efekt finalny, który współtworzą: reżyserzy 

(Michał Gazda, Jan Holoubek), scenarzyści (Wojciech Zimiński, Artur Kowalewski, 

Dariusz Suska) i aktor (Robert Więckiewicz). W przypadku widzów zastosowanie tego 

filtrowania widoczne jest podczas oglądania każdego z odcinków, albowiem zmiana 

chociażby jednego z elementów (np. aktora) skutkowałaby tym, że mogliby oni odebrać 

postać Jana „Blachy” Blachowskiego w sposób odwrotny do zamierzonego. 

Medialny obraz świata pozostaje w relacji do językowego obrazu świata, ponieważ 

język informuje nie tylko o rzeczywistości, lecz także o sposobie myślenia o niej. Obraz 

świata zawarty w języku nie tylko nie jest dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości. 

Jest to obraz świata ocenionego. Szczegółowe kryteria oceny są różne, zawsze jednak 

ich punktem odniesienia jest człowiek [13]. Danuta Kępa-Figura i Paweł Nowak 

akcentują, że przekaz medialny może być wartościowany i niepozbawiony oceny, 

a ponadto medialna rzeczywistość może być jedyną, którą znają widzowie, ponieważ 

informacje przekazywane w mediach rzadko są sprawdzane w innych źródłach. 
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Rzeczywistość kreowana jest jednak zdradzieckim owocem selekcji, manipulacji, 

mylącego skrótu. Wydarzenie, które trwało kilka godzin, musimy pokazać w kilka 

sekund. I wszyscy stajemy się ofiarami decyzji, według jakiego kryterium wybór będzie 

dokonany [14]. W filmie „Świadek koronny” i serialach „Odwróceni” oraz „Odwróceni. 

Ojcowie i córki”, w których pojawia się postać Jana „Blachy” Blachowskiego” ukazane 

zostały wydarzenia, które według twórców należałoby wyróżnić (nadawcy musieli 

dokonać ich selekcji ze względu na m.in. ograniczenia czasowe filmu i serialu). Biorąc 

pod uwagę wpływ medialnego obrazu świata na odbiorców, ankietowani wskazali, że 

ich źródłami informacji na temat gangsterów są:  

 bardzo często: filmy/seriale fabularne (36%), filmy/seriale dokumentalne (18%), 

kanały na YouTube (np. „Mafia PL”, „Kryminalna Polska”; 18%), książki fabularne 

(16%), programy informacyjno-publicystyczne (np. „Państwo w Państwie”, 

„Uwaga”; 10%); 

 często: filmy/seriale dokumentalne (60%), serwisy informacyjne (np. „Fakty”, 

„Wiadomości”; 48%), filmy/seriale fabularne (46%), reportaże (38%), programy 

informacyjno-publicystyczne (34%), kanały na YouTube (30%), książki fabularne 

(26%), książki dokumentalne (24%); 

 rzadko: książki dokumentalne (50%), książki fabularne (38%), programy infor-

macyjno-publicystyczne (36%), blogi tematyczne (34%), reportaże (34%), własne 

doświadczenie (32%), kanały na YouTube (30%), serwisy informacyjne (30%), 

filmy/seriale dokumentalne (20%), filmy/seriale fabularne (18%); 

 nigdy: własne doświadczenie (56%), blogi tematyczne (52%), reportaże (22%), 

kanały na YouTube (22%), książki fabularne (20%), książki dokumentalne (20%), 

programy informacyjno-publicystyczne (20%), serwisy informacyjne (14%).  

Analizując wypowiedzi respondentów, można stwierdzić, że ich wiedza na temat 

gangsterów pochodzi ze źródeł fabularnych i dokumentalnych. Pozycje fabularne 

(książki, filmy etc.), wskazane przez ankietowanych jako źródła informacji o gangsterze 

tworzone są na podstawie wyobraźni twórcy lub twórców, chociaż mogą zawierać 

odniesienia do rzeczywistości. Jednakże może to być obraz zdeformowany, w którym 

bohater może być wykreowany na podstawie wizerunku i przeżyć kilku osób. We 

wskazanych pozycjach dokumentalnych (filmach, serialach, etc.) przedstawiany jest 

oryginalny wycinek rzeczywistości (bez ingerencji reżyserów lub scenarzystów), lecz 

trzeba mieć na uwadze to, że nie wszystko np. w filmie dokumentalnym zostanie wyja-

śnione ze względu na ograniczenia czasowe bądź konsekwencje prawne. Małgorzata 

Laskowska twierdzi, że: 

Obserwując mentalność współczesnego społeczeństwa, możemy zauważyć, iż 

wielokrotnie sprawdza się zasada, świadcząca o tym, że to, czego nie ma w me-

diach, nie istnieje. Analizując w tej perspektywie informację, można dopatrzeć 

się wielu naruszeń etyki dziennikarskiej. Można bowiem wpływać na odbiorcę 

w zależności od zakładanych, pożądanych celów, zysków i korzyści [15].  

Kształtujący się światopogląd młodych ludzi i ocena przez nich rzeczywistości może 

sprawiać, że są oni bardziej podatni na wpływ mediów. Aby to sprawdzić, respon-

dentom zadano pytanie, co według nich ma wpływ na wybór przestępczej ścieżki przez 

młodych ludzi. A oto ich odpowiedzi: 
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 filmowe/serialowe postacie gangsterów – mają wpływ (54%), nie mają wpływu  

(34%) i nie wiem (12%);  

 filmy/seriale dokumentalne o gangsterach i ich poczynaniach (np. „Miasto gniewu”, 

„Alfabet mafii”) – mają wpływ (40%), nie mają wpływu (36%) i nie wiem (24%);  

 wywiady z prawdziwymi gangsterami (np. na kanale „Kryminalna Polska”) – mają 

wpływ (48%), nie mają wpływu (36%) i nie wiem (16%); 

 wiedza o grupach przestępczych i o życiu gangsterów opowiadana przez nich 

samych w książkach (np. „Świat według Dziada”) – ma wpływ (56%), nie ma 

wpływu (34%) i nie wiem (10%);  

 stworzenie gangsterów-celebrytów przez media – ma wpływ (72%), nie ma wpływu 

(22%) i nie wiem (6%).  

Zdaniem respondentów na wybór przestępczej ścieżki przez młodych ludzi mają 

wpływ: stworzeni przez media gangsterzy-celebryci, opowieści gangsterów z książek 

(np. autobiografii), filmowe/serialowe postacie gangsterów, wywiady z gangsterami 

i filmy/seriale dokumentalne o gangsterach. Jako uzasadnienie wyboru odpowiedzi, 

ankietowani odpowiadali, że: jest to kwestia indywidualna; na wybór młodych ludzi 

wpływa pochodzenie, wychowanie i towarzystwo; normalizacja patologicznych zacho-

wań jest zła; media silnie oddziałują na młodych ludzi; media kreują atrakcyjny dla 

młodych ludzi obraz gangsterów-królów życia; pokazane na ekranie korzyści płynące 

z bycia gangsterem przewyższają konsekwencje i ciemną stronę tego wyboru; media nie 

wpływają na młodych ludzi; media odciągają młodych ludzi od tego wyboru, dzięki 

pokazywaniu konsekwencji. Jedna z osób ankietowanych stwierdziła: […] nie demo-

nizowałabym roli mediów, gdyż świat przestępczy istnieje obok nas chcąc lub nie chcąc.  

Filmy, w których ankietowani widzieli postać gangstera, reprezentowały gatunki: 

kryminał (90%), film akcji (84%), thriller (72%), dokument (66%), sensacyjny (62%), 

komedia (58%), psychologiczny (34%), dramat (28%), erotyczny (24%), horror (18%) 

i komedia romantyczna (14%). Gangstera jako postać można odnaleźć w każdym 

przykładzie gatunku filmowego. Gatunek filmowy definiowany jest jako pojęcie odno-

szące się do sposobu klasyfikowania dzieł filmowych w oparciu o szereg rozpoznawal-

nych cech stylistycznych oraz sposobów przedstawiania; zespół wzorców i konwencji – 

narracyjnych i ikonograficznych wykorzystywanych przez twórców w celu przypisania 

obrazom określonych znaczeń oraz nawiązania umowy komunikacyjnej z publicz-

nością. Rozpoznanie przynależności gatunkowej pozwala na zrozumienie znaczenia 

oraz ustalenie związku z innymi tekstami [16]. W zależności od wybranej konwencji 

gatunkowej, postać gangstera będzie się różniła w podejściu widzów do niej, a także 

w przedstawieniu jej. Całe spectrum gatunków filmowych, w których pojawia się ta 

postać sprawia, że widzowie dostrzegają, iż postacie gangsterskie mogą wypełniać 

równolegle wiele ról społecznych.  

4. Wartościowanie pojęć: przestępca, gangster, bandyta 

Określenia przestępca, gangster i bandyta w języku potocznym często używane są 

naprzemiennie. Przestępcą określany jest człowiek, który popełnia przestępstwo 

i podlega odpowiedzialności karnej przed sądem [17]. Gangster to członek gangu; 

osoba postępująca w sposób bezwzględny i brutalny, dążąc do osiągnięcia zamierzonego 

celu [18]. Bandyta jest to osobnik dokonujący napadów, morderstw [19]. Według 74% 
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badanych występują różnice pomiędzy tymi określeniami, 18% sądzi, że nie ma 

pomiędzy nimi różnicy, zaś 6% nie wie, czy takowe występują. Wskazano następujące 

różnice:  

 bandyta jest to osoba dokonująca napadów i morderstw; gangster jest członkiem 

grupy przestępczej; przestępcą jest człowiek popełniający czyn prawnie zabroniony – 

40%; 

 przestępca łamie prawo, tak samo, jak gangster i bandyta (lecz te dwa określenia 

mogą występować zamiennie w użyciu) – 2%; 

 przestępca, gangster i bandyta są takimi samymi określeniami, z tą różnicą, że nie 

każdy przestępca jest gangsterem lub bandytą – 20%; 

 określenia te różnią się między sobą ładunkiem emocjonalnym, jaki niosą (bandyta – 

określenie skrajnie negatywne, gangster – określenie mniej negatywne niż bandyta; 

przestępca – określenie negatywne, lecz najłagodniejsze w tej grupie wyrazów) – 

22%; 

 bandyta – osoba łamiąca prawo w celach materialnych, gangster ma największe 

koneksje z mafią lub grupami przestępczymi, przestępcą może być każda osoba 

łamiąca prawo, nawet nieumyślnie – 2%;  

 nie wskazano różnic – 14%.  

Według badanych przestępca w większości przypadków jest źle (44%) lub bardzo 

źle (32%) postrzegany, chociaż jedna osoba postrzega go dobrze (2%). Gangster jest 

źle (46%) lub bardzo źle (32%) postrzegany, chociaż dwie osoby postrzegają go 

dobrze i bardzo dobrze. Bandyta w większości jest bardzo źle (56%) i źle (34%) 

postrzegany, zaś 4% postrzega go dobrze. Określenia te nie zostały ocenione przez 

32% osób (16% przestępca, 10% gangster i 6% bandyta).  

Ilona Gumowska zauważa, że: 

Komunikacja językowa nasycona jest wartościowaniem, a więc przypisy-

waniem ocen, pozytywnych lub negatywnych, postrzeganej rzeczywistości. 

Człowiek, interpretując otaczający go świat, dokonuje ewaluacji jego ele-

mentów przez nadanie im jednej z dychotomicznych cech: coś jest dobre lub 

złe, prawdziwe lub fałszywe, przyjemne lub nieprzyjemne [20]. 

5. Jarosław „Masa” Sokołowski 

Jarosław Sokołowski, pseudonim MASA, urodzony w 1962 w Pruszkowie, 

z wykształcenia mechanik samochodowy, w wyuczonym zawodzie przepracował 

kilka lat, później, w schyłkowym okresie PRL-u, handlował dolarami pod 

Pewexem. Wprowadzony do grupy pruszkowskiej przez Wojciecha Kiełbiń-

skiego, pseudonim Kiełbasa, zdobył uznanie jako najsilniejszy jej przedsta-

wiciel – zasłynął z pokonania boksera Andrzeja Gołoty w siłowanie na rękę. 

W organizacji był gangsterem średniego szczebla, tzw. „kapitanem”, jednym 

z najbardziej zaufanych zarządu „Pruszkowa”, dzięki czemu nawiązał szereg 

znajomości z czołowymi postaciami świata biznesu, służb specjalnych i polityki. 

Wielokrotnie organizowano zamachy na jego życie, m.in. w 1996. Uzyskał 

status świadka koronnego. Jego zeznania pogrążyły bossów tej największej 

grupy przestępczej w kraju, m.in. Andrzeja Banasiaka vel Andrzeja Zieliń-

skiego, pseudonim Słowik, Mirosława Danielaka, pseudonim Malizna, Janusza 
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Parasola, pseudonim Parasol. W odwecie „Pruszków” wyznaczył za jego 

głowę nagrodę w wysokości miliona dolarów. Pomimo ukrywania tożsamości 

i wizerunku, wielokrotnie pojawiał się w mediach, uzyskując status nieomal 

celebryty. W „Teraz My!” w TVN odsłonił kulisy hazardowego biznesu, w „Na 

pierwszym planie” w TVP opowiedział szeroko o działalności „Pruszkowa”, 

w „Skandalistach” w Polsat News sugerował utrzymywanie w przeszłości 

kontaktów „Pruszkowa” z właścicielem stacji, co zostało skrzętnie usunięte 

z zapisu odcinka umieszczonego w Internecie. Pomimo że „sława” gangu 

pruszkowskiego przeminęła, głos Jarosława Sokołowskiego w mediach do dziś 

brzmi silnie. Nikt inny w tak szeroki sposób nie odkrył kulis działania 

zorganizowanych grup przestępczych, co koniec końców doprowadziło do 

zmniejszenia skali tego typu przestępczości. Nikt też nie wyjawił, jak „od 

kuchni” wygląda funkcjonowanie programu ochrony świadka koronnego 

w Polsce. Wielokrotnie wypowiadał się dla „Wprost”, „Faktu”, „Super 

Expressu”, najwięcej jednak opowiedział w wywiadach rzekach, pisanych 

z dziennikarzem Arturem Górskim. W książkach, których łączny nakład 

przekroczył milion egzemplarzy – i które uzyskały status bestsellerów sieci 

Empik – „Masa” przedstawiał „Pruszków” jako „mafię”. W 2017 w pro-

gramie na żywo „wRealu24” podczas debaty z Wojciechem Sumlińskim 

przyznał jednak, że „Pruszków” był tylko „mafią trzepakową”. Tłumaczył, że 

mówienie wcześniej o prawdziwej mafii – opartej o służby specjalne, głównie 

o Wojskowe Służby Informacyjne oraz o polityków – w jego przypadku 

oznaczałoby utratę statusu świadka koronnego i graniczyłoby z samobójstwem 

[21], [zachowano pisownię oryginalną – P.K.]. 

Ponad połowa ankietowanych (70%) zna Jarosława „Masę” Sokołowskiego. Badani 

określają go jako: gangstera (58%), bandytę (6%), przestępcę (4%), kapusia, fałszy-

wego gangstera współpracującego z policją, oszusta i celebrytę, a także jako jedno-

cześnie przestępcę, gangstera i bandytę. Ponad połowa respondentów (58%) prawidłowo 

wskazała „Pruszków” jako organizację przestępczą, z którą współpracował Jarosław 

„Masa” Sokołowski.  

Jarosław „Masa” Sokołowski został poznany przez szerszą publiczność po tym, jak 

na rynku czytelniczym pojawiły się książki jego współautorstwa o kobietach, pienią-

dzach, porachunkach, bossach, kilerach i żołnierzach polskiej mafii. Wystąpił w pro-

dukcjach dokumentalnych: „Alfabet mafii”, „Świadek” i „Miasto gniewu”. Jednakże 

60% badanych nie zna (lub nie czytało) książek, w których „Masa” wypowiadałby się, 

występował bądź był wspomniany. Najwięcej osób zna publikacje: „Pershing. Król 

życia” autorstwa Filipa Czerwińskiego i Piotra Szatkowskiego (26%); „Masa o kobie-

tach polskiej mafii” (18%) autorstwa Artura Górskiego; „Masa o porachunkach polskiej 

mafii” (14%), „Masa o pieniądzach polskiej mafii” (12%), „Masa o bossach polskiej 

mafii” (10%) autorstwa A. Górskiego i J. Sokołowskiego oraz „To tylko mafia” (10%) 

autorstwa Wojciecha Sumlińskiego, J. Sokołowskiego i Tomasza Budzyńskiego. 

Wskazano także filmy/seriale fabularne i dokumentalne, w których Sokołowski pojawiał 

się osobiście lub bohater był inspirowany jego osobą: „Jak zostałem gangsterem” 

(36%), „Odwróceni” (28%), „Świadek koronny” (32%), „Alfabet mafii” (20%), „Miasto 
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gniewu” (10%), „Psy. W imię zasad” (8%), „Pitbull” (16%), „Świadek” (12%). 

Odpowiedzi na to pytanie nie udzieliło 28% ankietowanych. 

W latach 90. XX wieku Sokołowski został osobowym źródłem informacji insp. 

Piotra Wróbla, a w 2000 roku stał się najbardziej znanym świadkiem koronnym 

w Polsce (dzięki jego zeznaniom skazano wielu przestępców). Obecnie, wiele osób 

podważa i podaje w wątpliwość wiarygodność jego zeznań i wypowiedzi, np. zajmu-

jący się dziennikarstwem śledczym Filip Czerwiński z „Mafii PL” i Piotr Szatkowski 

z „Kryminalnej Polski”. Według badanych: 66% nie wie, czy jest wiarygodny, 28% 

uważa go za niewiarygodnego, 2% za wiarygodnego, a 4% waha się w swojej ocenie. 

Jako uzasadnienie swoich odpowiedzi respondenci podają: fakt bycia członkiem Prusz-

kowa wyklucza bycie niewinnym; ukrywanie swoich niechlubnych dokonań; zaanga-

żowanie w świat przestępczy; zarzucana jest mu hipokryzja i brak honoru; podważanie 

jego słów przez innych przestępców; jego wypowiedzi są przekoloryzowane; bycie 

celebrytą, konfabulantem; działanie dla swojego interesu.   

6. Jan „Blacha” Blachowski  

Jan „Blacha” Blachowski to główny bohater filmu „Świadek koronny” oraz seriali 

„Odwróceni” i „Odwróceni. Ojcowie i córki”. Jest to dojrzały mężczyzna działający 

w grupie pruszkowskiej. Charakterystycznymi walorami postaci są zaczesane do tyłu 

włosy, ubrania w kolorze czarnym i samochód (mercedes 500 SEC). W filmie i seria-

lach pokazane jest jego życie rodzinne (z żoną Mirą wychowuje córkę Kasię), zwerbo-

wanie go na informatora przez inspektora Sikorę, zamachy na jego życie, bycie świad-

kiem koronnym i wspomnienia gangsterskiego życia. Według Wirtualnych Mediów 

średnia widownia serialu wyniosła 1,37 mln ludzi, co przełożyło się na 10,50 proc. 

udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 13,37 proc. w grupie komer-

cyjnej 16-49 oraz 12,41 proc. w grupie 16-59 – wynika z danych Nielsen Audience 

Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl. Największą popular-

nością w analizowanym okresie cieszył się pierwszy odcinek produkcji, który wsparty 

był silną kampanią reklamową – zgromadził przed telewizorami 1,83 mln ogląda-

jących [22]. Jak widać, seriale z postaciami gangsterów są chętnie oglądane przez 

widzów, ale nasuwa się pytanie, co w postaci gangstera sprawia, że jest ona atrakcyjna 

dla widzów? Respondenci wskazują na:  

 pokazane w filmie życie gangstera – 26%; 

 postacie gangsterskie i fabuła wokół nich angażuje ich uwagę bardziej niż inne 

postacie i wątki – 34%; 

 połączenie w tej postaci cech pozytywnych z negatywnymi – 40%; 

 to, że jest to ich ulubiona postać fabularna – 8%; 

 pokazanie, jak uniknąć pewnych złych zachowań – 8%; 

 popełnianie przez nich przestępstw – 4%; 

 sianie postrachu wśród ludzi – 18%; 

 posiadanie licznych i luksusowych nieruchomości oraz samochodów – 32%; 

 bycie buntownikami, przeciwstawiającymi się zasadom – 40%; 

 bycie przystojnym i zadbanym mężczyzną – 2%; 

 działanie i zachowanie nieszablonowe, wyróżniające się – 2%; 
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 to, że jest interesującą postacią, ponieważ można w niej doszukać się słabych stron, 

odchyleń normalności i znaleźć człowieka w bestii – 2%; 

 24% nie uważa gangstera za atrakcyjną postać filmową, 

 według 2% gangster ma tylko jeden koniec – nieszczęśliwy. 

Tak, jak wspomniano wcześniej, reżyserzy, scenarzyści i aktor odpowiednio kodują 

swój przekaz, z nadzieją, że odbiorcy właściwie odkodują i odczytają ich intencje. Może 

się jednak zdarzyć, że przekaz ten zostanie źle zinterpretowany lub inaczej od zamie-

rzonego, chociaż wszyscy oglądają i słuchają ten sam film. Wynika to z tego, że wi-

dzowie filtrują ten przekaz przez swój własny filtr – doświadczenie życiowe, świato-

pogląd, postawy życiowe, pozycję społeczną i niekiedy wykształcenie. Odbiorcy, 

według socjologa i teoretyka kultury i kulturoznawstwa, Stuarta Halla, mogą przyjąć 

trzy nastawienia w relacji z przekazem: dominująco-hegemonistyczne (w którym posłu-

gują się kodem dominującym, prawidłowo odczytując przekaz nadawców), negocja-

cyjne (kiedy znaczenia proponowane przez nadawców są akceptowane częściowo) 

i opozycyjne (kiedy te znaczenia są całkowicie odrzucane) [23]. W zależności od wyboru 

nastawienia, widz może być oddanym fanem całej twórczości lub pojedynczego utworu, 

może mieć mieszane uczucia w stosunku do filmu/serialu lub być jego antyfanem.  

Premiera filmu „Świadek koronny” odbyła się 2 lutego 2007 roku. Osią fabularną 

jest wywiad Marcina Króla (w tę rolę wcielił się Paweł Małaszyński) ze świadkiem 

koronnym Janem „Blachą” Blachowskim (granym przez Roberta Więckiewicza), 

w trakcie którego pojawiają się retrospekcje do wspomnianych wydarzeń z czasów, 

kiedy Blachowski był gangsterem. Film obejrzało 42% respondentów, którzy ocenili 

go w skali od 1 do 6: 6 (wyśmienity) – 6%, 5 (bardzo dobry) – 14%, 4 (dobry) – 18%, 

3 (poprawny) – 4%, 2 (zły) – 2%, 1 (bardzo zły) – 0%. Ponad miesiąc po premierze 

filmu (16 marca 2007 roku) TVN wyemitował serial „Odwróceni”, który rozszerza 

tematykę scen retrospekcyjnych ze „Świadka koronnego”, uzupełniając je o nowe 

wątki i bohaterów. Widzowie poznają historię Jana „Blachy” Blachowskiego sprzed 

odwrócenia (w żargonie policyjnym oznacza to zwerbow anie gangstera do współpracy 

z policją), jego rozterki związane z byciem policyjnym informatorem, a także zamachy 

na jego życie. „Odwróceni” zostali obejrzani przez 28% ankietowanych, którzy ocenili 

go na: 6 – 12%, 5 – 8%, 4 – 10%, 3 – 4%, 2 – 0% i 1 – 0%. Dwanaście lat po premierze 

„Odwróconych” kontynuowano serial pod zmienionym tytułem: „Odwróceni. Ojcowie 

i córki”. Druga część tytułu zdradza główny wątek fabularny, który opiera się na 

relacjach ojciec – córka: byłego inspektora Pawła Sikory i jego córki, policjantki Lidki 

oraz Jana „Blachy” Blachowskiego i córki Kasi. Obejrzany został przez 20% bada-

nych, którzy ocenili go na: 6 – 6%, 5 – 6%, 4 – 8%, 3 – 4%, 2 – 0% i 1 – 2%.  

Rozumienie wcześniej wspomnianego językowego obrazu świata ma wpływ na 

interakcyjność narracji, spojrzenie na relację między nadawcą i tekstem oraz tekstem 

i odbiorcą. Interakcja, która zachodzi między ludźmi, może być bezpośrednia, jak 

i zapośredniczona.  

Taki sposób myślenia o interakcji wynika z wzięcia pod uwagę zmian w spo-

sobie nawiązywania kontaktu przez ludzi. Oprócz relacji face to face możliwa 

jest także relacja zapośredniczona przez media (pismo, telefon, media masowe). 

W konsekwencji pojęcie interakcji częściowo uniezależnia się od ograniczeń 

dotyczących kanału przekazu (interakcja zachodzi nie tylko w przypadku 
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kontaktu bezpośredniego), a jej zasadniczym wyróżnikiem staje się wzajemność 

relacji. A wzajemność relacji – zgodnie także z socjologicznymi spojrzeniami 

na interakcję – zachodzi już w przypadku interpretacji znaczeń. W rozumieniu 

semantycznym w kontakcie medialnym dochodzi do współoddziaływania (czyli 

interakcji) człowieka (nadawcy lub odbiorcy) z wytworzonym artefaktem [24].  

Danuta Kępa-Figura zwraca uwagę na dokonywane przez nadawcę rozpoznanie 

komunikacyjnych możliwości odbiorcy, jak i zagadnienie fatyczności wypowiedzi (szerzej 

komunikacji), związane z rolą odbiorcy. Konsekwencją przyjętego sposobu myślenia 

jest spojrzenie na komunikację w ogóle (bezpośrednią i pośrednią, w tym komunikację 

medialną) w kategoriach procesów interakcyjnych. Przy czym możliwe jest wyróżnienie 

kategorii interakcji zapośredniczonej [25]. 

Aby sprawdzić, czy odbiorcy potrafią odnieść się do otaczającej rzeczywistości 

językowej (i nie tylko) w relacji z tekstem i za pomocą narracji związanej z tekstem 

werbalnym (tę narrację tworzy struktura, która składa się z elementów takich jak aktor, 

intencja i sposoby jej realizacji, przeszkody, czas i miejsce zdarzenia. Konstruktywną 

osią narracji jest współistnienie intencji bohatera i komplikacji wynikających z reali-

zacji [26]), zostali zapytani o to, czy Jan „Blacha” Blachowski to Jarosław „Masa” 

Sokołowski oraz o występujące między nimi podobieństwa. Na pierwsze pytanie aż 

72% ankietowanych wybrało odpowiedź „nie wiem”, 22% uważa, że są to postacie 

tożsame, natomiast według 6% to dwie różne osoby. W drugim pytaniu brak podo-

bieństw wskazało 64% respondentów, reszta uznała podobieństwo w: 

 wydawaniu książek – 16%; 

 byciu świadkiem koronnym – 32%; 

 byciu przestępcą/gangsterem/bandytą – 28%; 

 wyglądzie zewnętrznym – 4%; 

 byciu w tej samej grupie przestępczej – 12%; 

 śmierci przyjaciela – 16%; 

 podobnym modelu rodziny – 8%. 

Wymienione podobieństwa, oprócz wyglądu zewnętrznego, są prawidłowe, chociaż 

twórcy nigdy nie potwierdzili, że postać Jana „Blachy” Blachowskiego jest odwzoro-

waniem prawdziwej postaci. Podobieństwa wskazane zostały m.in. przez autora kanału 

na YouTube „Mafia PL” Filipa Czerwińskiego:  

Postacią, wokół której rozgrywa się cała akcja Odwróconych jest Jan „Blacha” 

Blachowski. Członek grupy przestępczej i jednocześnie policyjny informator 

zwerbowany przez podinspektora Sikorę. Analogii do tego bohatera nie musimy 

szukać daleko. Jego życiorys doskonale pasuje do losów najsłynniejszego 

świadka koronnego w Polsce, czyli Jarosława S. pseudonim „Masa”. Obaj 

Panowie byli chłopcami z Pruszkowa, posiadającymi sporą władzę ale i mają-

cymi nad sobą szefów. Obaj byli oskarżeni o gwałt na kelnerce, lubiącej towa-

rzystwo gangsterów. Obaj zostali także zwerbowani na policyjnego współ-

pracownika przez ambitnego oficera policji. „Blacha” tak samo, jak „Masa” 

przyjął status świadka koronnego, czym przyczynił się do rozbicia gangu 

i zatrzymania swoich byłych kompanów [27].  
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Natomiast Robert Więckiewicz, który wcielił się w „Blachę”, zauważył inne podo-
bieństwa: „Blacha” odcina trochę kupony od swojej przeszłości. Staje się celebrytą, 
pisze książki o mafii [Kinga Rusin (prowadząca) wtrąciła, że „znamy takich z życia” – 
przyp. P.K.]. Jest po prostu gwiazdą, absolutnie. Jemu to oczywiście się bardzo 
podoba. Lubi być w świetle jupiterów, lubi być podziwiany [28]. Kreacja filmowa Jana 
„Blachy” Blachowskiego została oceniona w skali od 1 do 6: 6 (super rola) – 14%, 5 
(bardzo dobra) – 12%, 4 (dobra) – 14%, 3 (poprawna) – 6%, 2 (zła) – 0% i 1 (bardzo 
zła) – 0%. Od oceny wstrzymało się 54% ankietowanych. Sceny, które na widzach 
zrobiły największe wrażenie, to:  

 scena początkowa, w której „Blacha” powstrzymuje „Cygę” przed zabiciem 
„Łysego”, odwróconego przez policję („Odwróceni”) – 14%; 

 zamach na „Blachę” i jego córkę, Kasię; uratowanie „Blachy” przez „Skuchę” 
(„Odwróceni. Ojcowie i córki”) – 12%; 

 wejście „Blachy” na wywiad i jego komplementy w stronę dziennikarza Marcina 
(„Świadek koronny”) – 10%; 

 emocjonalna reakcja na wieść o śmierci „Skalpela”; „Blacha” na zmianę płaczący 
i śmiejący się podczas oglądania filmów ze „Skalpelem” („Odwróceni”) – 14%; 

 retrospekcja do 2012 roku: „Blacha” wespół z policjantem Pawłem Sikorą zakopuje 
ciało („Odwróceni. Ojcowie i córki”) – 6%; 

 odpowiedź „Blachy” na pytanie, dlaczego został gangsterem („Świadek koronny”) – 
10%; 

 zamach na „Blachę” zlecony przez „Mnicha” („Odwróceni”) – 10%; 

 wystawienie w odcinku finałowym „Blachy” na przynętę, w celu schwytania 
Kamala („Odwróceni. Ojcowie i córki”) – 4%; 

 zachowanie Jana „Blachy” Blachowskiego podczas zaatakowania go przez 
dziennikarza, Marcina Króla („Świadek koronny”) – 12%. 

Respondenci najczęściej wybierali odpowiedzi, w których wskazane zostały sceny 
widowiskowe (zamach na „Blachę” i jego córkę), pełne przemocy (zamordowanie 
„Łysego”), emocjonalne (reakcja „Blachy” na wieść o śmierci „Skalpela”) i te, które 
zmuszają odbiorców do pełnego skupienia i analizy tego, co się dzieje na ekranie 
(przebieg ataku Marcina Króla na „Blachę”). Wybrane odpowiedzi można również 
zakwalifikować jako podobieństwa między Janem Blachowskim a Jarosławem Soko-
łowskim: próby zamachów oraz postać przyjaciela „Blachy” – Władysława „Skalpela” 
Różyckiego (i jego śmierć), która została zainspirowana osobą Wojciecha „Kiełbasy” 
Kiełbińskiego [29]. Ostatnie pytanie brzmiało: Jakim gangsterem, według Pani/Pana, 
jest Jan „Blacha” Blachowski? Aż 62% badanych nie potrafiło na nie odpowiedzieć, 
zaś wśród udzielonych odpowiedzi respondenci wskazywali, że jest on: 

 postacią skomplikowaną, żyjącą pomiędzy światem przestępczym i „normalnym” 
(rodziną, przyjaciółmi, etc.) – 24%; 

 człowiekiem, który ma swoje doświadczenia, przeżycia i tajemnice – 18%; 

 złym człowiekiem – 4%; 

 osobą nieznającą pozytywnych uczuć – 2%; 

 sztucznie napompowaną kreacją – 8%; 

 osobą zagubioną – 2%; 

 ma pozytywne i negatywne cechy swojego charakteru, widz raczej go polubi – 2%. 
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7. Podsumowanie 

Obraz gangstera, jaki rysuje się w wyobraźni odbiorcy, nie jest jednorodny. Respon-

denci, dokonując subiektywnej analizy, wyrażają dwie skrajne opinie. Pierwsza dotyczy 

obrazu gangstera jako brutalnego, bezwzględnego, łamiącego prawo i niekiedy psycho-

patycznego członka grupy przestępczej. W drugiej zaś, gangster jest wpływowym i bo-

gatym królem życia o złożonej osobowości z umiejętnościami przywódczymi. Postacie 

gangsterów w filmach lubi oglądać 68% ankietowanych, a ich obecność w różnych 

przykładach gatunków filmowych świadczy o tym, że są to jednostki bardzo popu-

larne. Gangsterzy pojawiają się w kryminałach, erotykach, a nawet w komediach 

romantycznych. Według badanych myślenie na temat gangsterów oscyluje pomiędzy 

wymienioną wcześniej prawdą (np. filmami/serialami dokumentalnymi) i fikcją 

(filmami/serialami fabularnymi). Nie dziwi zatem, że tak dużo osób wskazało, iż media 

(pod różną postacią) mają wpływ na wybór drogi życiowej przez ludzi. Jednakże 

padały także argumenty broniące mediów i przekazów o gangsterach, albowiem według 

niektórych przemilczanie tego tematu nie sprawi, że on zniknie. Mogłoby to zaburzyć 

ocenę społeczeństwa, a media nie wypełniałyby roli czwartej władzy, nie wspominając 

o odpowiedzialności, rzetelności i etyce dziennikarskiej. Respondenci zauważają 

i wskazują różnice pomiędzy przestępcą, gangsterem i bandytą. Potrafią oni wartościo-

wać i przypisywać te pojęcia do konkretnej osoby (określili, że Sokołowski jest gang-

sterem), co ułatwia im postrzeganie zjawisk i ocenę tego, jaki jest bohater, którego 

widzą na ekranie. Ankietowani znają Jarosława „Masę” Sokołowskiego z jego działal-

ności gangsterskiej i medialnej. Nie brakuje także ocen jego działań i wiarygodności.  

Dla badanych źródłem atrakcyjności gangstera jako bohatera filmowego jest: 

połączenie cech pozytywnych z negatywnymi, bycie buntownikami przeciwstawia-

jącymi się zasadom, to, że postacie i fabuła wokół nich angażują ich uwagę bardziej 

niż inne postacie i wątki, a także posiadanie przez nich licznych, luksusowych nieru-

chomości i samochodów. „Świadek koronny”, „Odwróceni” i „Odwróceni. Ojcowie 

i córki”, w których pojawia się Jan „Blacha” Blachowski oceniane są pozytywnie (tak, 

jak i sama rola „Blachy”). Większość nie zauważa podobieństw między Blachowskim 

a Sokołowskim, lecz ci, którzy je dostrzegają, wskazują analogię w wydawaniu 

książek, byciu świadkiem koronnym, byciu w Pruszkowie i śmierci przyjaciela. Sceny, 

które zrobiły wrażenie na ankietowanych i cechy „Blachy” jako gangstera łączą się ze 

wskazanymi cechami atrakcyjności gangsterów jako bohaterów filmów.  

Wnioski, które zostały wysnute na podstawie niniejszej analizy, powinny zostać 

w przyszłości zweryfikowane z uwzględnieniem szerszego materiału badawczego 

i większej liczby badanych osób.  
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Obraz gangstera na przykładzie Jarosława „Masy” Sokołowskiego – między 

prawdą a fikcją 

Streszczenie  

Celem artykułu była odpowiedź na pytania: jak osoby w grupie wiekowej od 17 do 45 lat postrzegają 

postać gangstera; jakie mają skojarzenia ze słowem gangster; czy znają Jarosława “Masę" Sokołowskiego 

i postać inspirowaną jego życiem, Jana "Blachę" Blachowskiego? Tematyka, która została poruszona to 
multimodalność filmu, medialny obraz świata, a także, dzięki ankiecie, doświadczenia i odczucia respon-

dentów związane z prawdziwym i filmowym gangsterem. Jednym z głównych wniosków przeprowadzonej 

analizy jest przenikanie, a nawet zatarcie granicy pomiędzy rzeczywistością i światem fikcyjnym. Osoby 

biorące udział w badaniu zwróciły uwagę na wpływ mediów, rozpoznały Jarosława „Masę” Sokołowskiego 
i Jana "Blachę" Blachowskiego, lecz większość z nich nie dostrzegła pomiędzy nimi podobieństw. W przy-

szłości należałoby rozszerzyć te badania o inne filmowe postacie gangsterów, którzy reprezentują różne 

gatunki filmowe oraz zwiększyć liczebność grupy badawczej, co mogłoby doprowadzić do wysnucia zupełnie 

innych wniosków niż te, o których była mowa w tym wystąpieniu. 
Słowa kluczowe: film, serial, odbiór, gangster, Sokołowski 

An image of the gangster on the example of Jarosław "Masa" Sokołowski – 

between truth and fiction 

Abstract  
The aim of the article was to answer the questions of: how people aged 17 to 45 perceive the figure of 

a gangster, what associations they have with the word gangster, do they know Jarosław "Masa" Sokołowski 

and the figure inspired by his life, Jan "Blacha" Blachowski? Topics related to the multi-modality of the 

film, the media image of the world and, thanks to the survey, the experiences and feelings of respondents 
related to a real and film gangster were discussed. One of the main conclusions of the analysis is the 

penetration and even blurring of the border between reality and the fictional world. People taking part in 

the study pay attention to the influence of the media, recognize Jarosław "Masa" Sokołowski and Jan 

"Blacha" Blachowski, but most of them do not see any similarities between them. In the future, this 
research should be expanded to include other gangster characters representing various film genres, and the 

size of the research group should be increased. Broadening the research perspective could lead to 

completely different conclusions referred to in this article.  

Keywords: film, series, reception, Sokolowski, gangster 
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