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Decyzj¹ Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej rok 2015
zosta³ ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Wœród wytycz-
nych programowych Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju znalaz³y siê
takie przedsiêwziêcia jak:

• informowanie obywateli Unii o dzia³aniach ca³ej UE i poszczególnych
pañstw cz³onkowskich na rzecz rozwoju;

• analiza rezultatów dotychczasowej wspó³pracy pañstw cz³onkowskich
w aspekcie nadrzêdnego programu wspó³dzia³ania po roku 2015;

• wspieranie bezpoœredniego zaanga¿owania, krytycznego myœlenia i ak-
tywnego zainteresowania obywateli oraz pañstw Unii Europejskiej wspó³-
prac¹ na rzecz rozwoju, w tym projektowaniem oraz wdra¿aniem polityki
prorozwojowej;

• podnoszenie œwiadomoœci na temat korzyœci p³yn¹cych z prorozwojowej
wspó³pracy ca³ej Unii nie tylko dla beneficjentów programów pomoco-
wych, ale równie¿ dla wszystkich obywateli UE;

• osi¹gniêcie szerszego zrozumienia dla spójnoœci polityki na rzecz rozwoju
poprzez promowanie wœród obywateli Europy i krajów stowarzyszonych
z UE poczucia wspólnej odpowiedzialnoœci i solidarnoœci;

• wskazanie szans na pomyœln¹ przysz³oœæ w zmieniaj¹cym siê œwiecie
coraz silniejszych wzajemnych powi¹zañ.

Z tych powodów podjêto siê realizacji dwóch interesuj¹cych projektów
podsumowuj¹cych kwestiê wp³ywu bezpieczeñstwa na rozwój europejski
w postaci organizacji miêdzynarodowej konferencji naukowej i przygoto-
wania monografii wieloautorskiej dotycz¹cej tych zagadnieñ. W dniach
13-15 maja 2015 r. w Juracie odby³a siê Miêdzynarodowa Konferencja Na-
ukowa „Bezpieczeñstwo w administracji i biznesie jako czynnik europej-
skiej integracji i rozwoju” zorganizowana przez Wy¿sz¹ Szko³ê Administracji
i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni przy wspó³udziale Uczelni Tech-
niczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie i Wy¿szej Szko³y
Prawa we Wroc³awiu. Celem konferencji by³o zaprezentowanie najnowszych
wyników badañ oraz upowszechnienie pogl¹dów naukowców i praktyków
dotycz¹cych prawnych, administracyjnych, ekonomicznych aspektów bez-
pieczeñstwa oraz polityki bezpieczeñstwa w biznesie oraz ich wp³ywu

Wprowadzenie
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na rozwój wspólnoty europejskiej. Wynik tego drugiego projektu oddajemy
do r¹k czytelników. Ksi¹¿kê poœwiêcono trzem p³aszczyznom aktywnoœci
spo³ecznej i gospodarczej, a tak¿e naukowej, zwi¹zanym z problematyk¹
bezpieczeñstwa. Zaproponowana przez autorów z Litwy, Polski i Ukrainy
tematyka szczegó³owa wp³ynê³a na strukturê opracowania. Na monografiê
sk³adaj¹ siê trzy czêœci, z których pierwsz¹ poœwiêcono zagadnieniom zwi¹-
zanym z aspektami bezpieczeñstwa w procesach gospodarowania – w tym
– w biznesie. Na treœci drugiej czêœci sk³adaj¹ siê rozwa¿ania obejmuj¹ce
uwarunkowania prawne i administracyjne bezpieczeñstwa. W czêœci trzeciej
poruszono kwestie zarz¹dzania bezpieczeñstwem w podmiotach sektora
publicznego w ujêciu teoretycznym i praktycznym, w podsystemach sfer
regulacyjnej oraz wykonawczej. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ zaprezento-
wane teksty ³¹cz¹ teoriê z praktyk¹ autorów. S¹ równie¿ efektem badañ
w³asnych.

Czeœæ pierwsz¹ stanowi dwanaœcie rozdzia³ów. Rozwa¿ania otwiera
publikacja Krzysztofa Ficonia poœwiêcona prakseologicznym aspektom za-
rz¹dzana ryzykiem ze szczególnym uwzglêdnieniem modeli wystêpuj¹cych
w miêdzynarodowych standardach zarz¹dzania. Nastêpne artyku³y odnosz¹
siê do kwestii szczegó³owych zwi¹zanych z tematyk¹ przyjêt¹ w tytule
monografii i dotycz¹:

• wahañ konkurencyjnoœci w warunkach spowolnienia gospodarczego
(R. Kontautiene, V. Navickas);

• przewagi konkurencyjnej klastrów logistycznych we wspó³czesnej gospo-
darce (R. Jocyte, V. Navickas);

• przewagi konkurencyjnej portowych systemów logistycznych z punktu
widzenia koncepcji bezpieczeñstwa (V. Navickas, L. Sujeta);

• charakterystyki wspó³pracy uczelni gdyñskich w opracowaniu koncep-
cji kszta³cenia na in¿ynierskich studiach technicznych podnosz¹cych
jakoœæ i bezpieczeñstwo sektora transport-spedycja-logistyka-TSL
(C. Tatarczuk, W. Soko³owski, M. Ziêcina);

• problemom organizacyjnym i finansowym, zwi¹zanej z gospodark¹
morsk¹, Marynark¹ Wojenn¹ RP (J. Tomaszewski);

• bezpieczeñstwu informacji w biznesie (W. Gajda);
• bezpieczeñstwu na rynku e-commerce (I. Osmólska);
• rozwojowi us³ug detektywistycznych w Polsce (B. Sprengel);
• franchisingowi, jako modelu biznesu wp³ywaj¹cego na rozwój i bezpie-

czeñstwo gospodarki w Bu³garii (D. Todorova);
• zagro¿eniom bezpieczeñstwa w wielkopowierzchniowych galeriach han-

dlowych (W. Wosek);
• znaczenia kontroli zarz¹dczej dla funkcjonowania finansów publicznych

(I. Przychocka).
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W czêœci drugiej poœwiêconej prawnym i administracyjnym aspektom
bezpieczeñstwa autorzy odnosz¹ siê do trzech grup zagadnieñ: administra-
cyjnych, z zakresu prawa pracy i karnych. W dwóch pierwszych rozdzia-
³ach zaprezentowano zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem prawnym
obywateli w tym z prawem do bezpiecznej administracji (B. Kolarz) i z pra-
wem do s¹du administracyjnego (P. Mierzejewski). W rozdziale kolejnym
poruszono problem nielegalnej migracji zarobkowej, wskazuj¹c na mo¿li-
woœci oddzia³ywania na to zjawisko poprzez regulacje w obszarze zatrud-
niania cudzoziemców (J. Unterschütz). W koñcowej czêœci tego segmentu
tematycznego zamieszczone zosta³y rozdzia³y poœwiêcone regulacjom o cha-
rakterze ultima ratio, zwi¹zane z penalizacj¹ bezumownego poboru wody
(W. Gliniecki) i mo¿liwoœci¹ egzekwowania orzeczonego œrodka karnego
w postaci zakazu stadionowego ze strony s³u¿b porz¹dkowych organizatora
imprezy (J. Kaczmarek).

W czêœci trzeciej poruszono kwestie zarz¹dzania bezpieczeñstwem przez
podmioty sektora publicznego w ujêciu teoretycznym i praktycznym, w pod-
systemach sfer regulacyjnej oraz wykonawczej. Autorzy poszczególnych
rozwa¿añ przedstawili w swoich opracowaniach ca³e spektrum zagadnieñ
zwi¹zanych z problematyk¹ zarz¹dzania bezpieczeñstwem, pocz¹wszy
od uregulowañ prawnych zwi¹zanych ze zwalczaniem przestêpczoœci zor-
ganizowanej (Marek Chrabkowski), poprzez kwestie dotycz¹ce szeroko ro-
zumianych zagro¿eñ spo³ecznych, zagro¿eñ w cyberprzestrzeni (dr Maciej
Szmit) czy rozwa¿añ na temat infrastruktury krytycznej (Vasyl Zaplatyn-
skyi, Inga Uriadnikova), a koñcz¹c na kwestiach omawiaj¹cych problema-
tykê zarz¹dzania kryzysowego w obszarach budowania programów lub ca-
³ych systemów na potrzeby tego¿ zarz¹dzania. Rozwa¿ania w tej czêœci
otwiera publikacja Marka Chrabkowskiego Wyodrêbnienie w strukturze
Policji jednostki do walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, która poœwiê-
cona jest ewolucji struktur policyjnych odpowiedzialnych za zwalczanie zor-
ganizowanej przestêpczoœci, ze szczególnych uwzglêdnieniem zmian zwi¹-
zanych z powstaniem Centralnego Biura Œledczego Policji. Bezpieczeñstwu
(w tym zagro¿eniom) informacji i w cyberprzestrzeni poœwiêcona jest pu-
blikacja Macieja Szmita Cyberbezpieczeñstwo jako zagadnienie interdy-
scyplinarne. Bezpoœrednio zagadnieniom infrastruktury krytycznej poœwiê-
cona jest praca, której autorami s¹ Vasyl Zaplatynskyi, Inga Uriadnikova

        (Analiza poszczególnych elementów infrastruktury krytycznej
na przyk³adzie Ukrainy). Jest to tym bardziej interesuj¹ce opracowanie,
¿e rozwa¿ania autorów dotycz¹ m.in. obszarów infrastruktury energetycz-
nej jednego z naszych najbli¿szych s¹siadów – Ukrainy. Szeroko rozumia-
nym aspektom bezpieczeñstwa spo³ecznego poœwiêcone zosta³y rozwa¿ania:
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– Krzysztofa Drabika w rozdziale pt. Zagadnienia bezpieczeñstwa w wy-
branych teoriach umowy spo³ecznej;

– Janusza Gierszewskiego w rozdziale pt. Bezpieczeñstwo socjalne, spo-
³eczne a bezpieczeñstwo spo³eczne pañstwa w ujêciu systemowym i se-
kurytyzacji.

Kwestiom budowy programów, systemów na potrzeby zarz¹dzania kry-
zysowego i samej problematyce zarz¹dzania kryzysowego poœwiêcone
zosta³y rozwa¿ania i opracowania:
– Ryszarda Grosseta, Marcina Anszczaka, Marcina Smolarkiewicza, Sta-

nis³awa Krysiñskiego Za³o¿enia do budowy oprogramowania w konstruk-
cji systemu ratowniczego w RP w kwestii technologicznego wspomaga-
nia systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo;

– Krzysztofa Ficonia, Grzegorza Krasnodêbskiego Próba formalizacji sys-
temu zabezpieczenia logistycznego dla potrzeb zarz¹dzania kryzyso-
wego na szczeblu administracji samorz¹dowej.

Przekazana do r¹k czytelników monografia jest kontynuacj¹ prowa-
dzonych od dziesiêciu lat w Wy¿szej Szkole Administracji i Biznesu im.
E. Kwiatkowskiego w Gdyni rozwa¿añ i badañ nad bezpieczeñstwem, któ-
rych efektem by³y wydawane cyklicznie, recenzowane publikacje. Wœród
pozycji, nawi¹zuj¹cych do tej tematyki znalaz³y siê: Bezpieczeñstwo w ad-
ministracji i w Biznesie w kontekœcie cz³onkostwa w Unii Europejskiej,
red. B. Nogalski, J. Tomaszewski (2005); Bezpieczeñstwo w administracji
i biznesie, red. M. Grzybowski, J. Tomaszewski (2007); Zarz¹dzanie bez-
pieczeñstwem w sektorze publicznym i biznesie, red. T. Bia³as M. Grzy-
bowski, J. Tomaszewski (2009); Logistyka. Komunikacja. Bezpieczeñstwo.
Wybrane problemy, red. M. Grzybowski, J. Tomaszewski (2009); Bezpie-
czeñstwo w administracji i biznesie we wspó³czesnym œwiecie, cz. I i II, red.
M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski (2011); Bezpieczeñstwo
w administracji gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych
w administracji i sektorze publicznym, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk,
J. Tomaszewski (2013) oraz Bezpieczeñstwo w administracji, gospodarce
i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w gospodarce, biznesie i logisty-
ce, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski (2013). Publikacja,
która ukaza³a siê dziêki przychylnoœci w³adz Uczelni, jest dowodem sku-
tecznoœci miêdzynarodowej wspó³pracy naukowej. Liczymy na jej wykorzy-
stanie w dzia³alnoœci rozwijaj¹cej nauki o bezpieczeñstwie.

Redaktorzy naukowi
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According to the decision reached by the European Parliament and the
Council of the European Union, 2015 was established as the European year
for development. The programme mandates specified below describe its
primary objectives as follows:
• informing EU citizens about development assistance provided by both

the EU as a whole and its member states;
• analyzing the effects of current cooperation between EU member states

in terms of the principal cooperation programme planned for years after
2015;

• encouraging critical thinking and promoting the idea of direct involve-
ment and strong commitment among EU citizens with regard to deve-
lopment cooperation (including the design and implementation of pro-
development policies);

• raising public awareness of benefits which arise from development co-
operation of the European Union and are available not only for benefi-
ciaries of various aid programmes, but also for the rest of EU citizens;

• gaining a deeper understanding of the issue in order to give develop-
ment policy a more coherent character by encouraging solidarity and
shared responsibility among UE citizens and the Associated Countries;

• specifying the opportunities for a successful future in the ever-changing
contemporary world characterized by increasing mutual dependence.

As a result, an attempt was made to implement two ambitious projects
aimed at summarizing the impact of security issues on European develop-
ment, namely by organizing an international scientific conference and pre-
paring a multi-author monograph devoted to the issues in question. On May
13-15, 2015 the International Scientific Conference entitled „Business
and administration security as a factor of European integration and deve-
lopment” took place in Jurata; the event was organized by the University
of Business and Administration in Gdynia (Wy¿sza Szko³a Administracji
i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego) in cooperation with Chodkowska Techni-
cal & Sales Shool in Warsaw (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny
Chodkowskiej w Warszawie) and Wroc³aw Law School (Wy¿sza Szko³a Prawa
we Wroc³awiu). The principal objectives of the conference were to present
latest research findings as well as to share the views expressed by scientists

Introduction
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and practitioners about the legal, administrative and economic aspects of
security and company security policies (together with their influence on
the development of the EC). The outcomes of the latter project are, thus,
handed to the reader. This monograph investigates three security-related
levels of social, scientific and economic activity. Its structure has been in-
fluenced by the specific subject area proposed by authors from Lithuania,
Ukraine and Poland. The publication consists of 3 parts. Part 1 is concer-
ned with issues related to aspects of security in the area of management
processes, as well as in business. Part 2 discusses legal and administrative
provisions of security issues. Finally, part 3 deals with security manage-
ment in public sector entities (from both a theoretical and a practical stand-
point) in terms of sub-systems of two areas, i.e. regulatory area and execu-
tive area. The texts presented in the monograph demonstrate a combination
of theory and practical experience of their authors; moreover, the authors’
research findings are also included in the publication being discussed.

Part 1 is comprised of 12 chapters. The starting point of the monograph
is a paper by Krzysztof Ficoñ on praxeological aspects of risk management,
with special attention to the existing models of international management
standards. The following articles discuss a number of specific issues which
constitute the subject matter of the monograph and are related to:
• competitiveness fluctuation during the economic downturn (R. Kontau-

tiene, V. Navickas);
• the competitive advantage of logistics clusters in present-day economy

(R. Jocyte, V. Navickas);
• the competitive advantage of port logistic systems in terms of security

concept (V. Navickas, L. Sujeta);
• characteristic features of cooperation between educational institutions

in Gdynia as regards the development of educational concept in the area
of technical engineering studies aimed at improving the quality and secu-
rity of transport, freight forwarding and logistics services (C. Tatarczuk,
W. Soko³owski, M. Ziêcina);

• organisational challenges and financial problems facing maritime eco-
nomy as well as the Polish Navy (J. Tomaszewski);

• information security in business (W. Gajda);
• e-commerce market security (I. Osmólska);
• the development of detective services in Poland (B. Sprengel);
• franchising as a business model for the development of Bulgarian eco-

nomy (D. Todorova);
• security threats in large format shopping centres (W. Wosek);
• the importance of management control in the functioning of public fi-

nance (I. Przychocka).
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Part 2 focuses on legal and administrative aspects of security; the authors
discuss the topic by referring to three groups of issues, i.e. administrative
and criminal issues as well as those related to labour law. The first two
chapters include issues concerning legal security of citizens, including their
right for secure administration (B. Kolarz) and the right to resort to the
administrative court (P. Mierzejewski). The following chapter addresses
the problem of illegal labour migration and attempts to identify ways
of controlling this phenomenon  by means of specific regulations in the
area of non-citizens employment (J. Unterschütz). The final chapters of
part 2 discuss a recourse to criminal law regulations treated as ultima
ratio means in relation to penalizing illegal water abstraction (W. Gliniecki)
and enforcing a punitive measure in the form of a stadium ban by the event
organizer’s security services (J. Kaczmarek).

Finally, the last part of the monograph is devoted to security manage-
ment in public sector entities (from both a theoretical and a practical stand-
point) in terms of sub-systems of two areas, i.e. regulatory area and execu-
tive area. The authors explore a wide range of issues related to security
management: legal regulations on measures against organized crime Marek
Chrabkowski); a discussion on public menace (broadly defined), cyber threat
(dr Maciej Szmit) and critical infrastructure (Vasyl Zaplatynskyi, Inga
Uriadnikova); crisis management in the area of programme development,
as well as system design for management purposes. Marek Chrabkowski’s
publication entitled „Separating a unit responsible for tackling organized
crime out of police structure” is concerned with the development of police
structure whose main objective is to combat organized crime, with special
attention to changes caused by the establishement of Central Bureau
of Investigation. Information security (as well as information security
threats) in cyberspace are discussed by Maciej Szmit in Cyberspace securi-
ty: an interdisciplinary issue. Critical infrastructure issues are addressed
by Vasyl Zaplatynskyi and Inga Uriadnikova in their work entitled „Ana-
lyszing specific elements of critical infrastructure; the case of Ukraine”.
The study appears to be of special interest since it focuses, among others,
on energy infrastructure of Ukraine, one of Poland’s nearest neighbours.
Aspects of social security (in the broad sense) are examined by the authors
specified below:
– Krzysztof Drabik in the chapter entitled „Security issues in a number of

selected social contract theories”;
– Janusz Gierszewski in the chapter entitled „Social and public security

vs. public security of a state from a systemic and securitisation pers-
pective”.
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Programme and system development issues, as well as crisis manage-
ment are looked at in publications by the following authors:
– Ryszard Grosset, Marcin Anszczak, Marcin Smolarkiewicz, Stanis³aw

Krysiñski Foundations for software development within the construc-
tion of a rescue system in Poland as regards the technological support of
the system on the following levels: commune (gmina), district (powiat),
province (województwo);

– Krzysztof Ficoñ, Grzegorz Krasnodêbski An attempt at formalizing the
logistic support system for the purpose of crisis management in local
government administration.

This monograph constitutes a continuation of research on security issu-
es conducted by the University of Business and Administration in Gdynia
(Wy¿sza Szko³a Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego) for 10 years
already; as a result, numerous reviewed publications have been regularly
released. Papers on the topic include: Business and administrative secu-
rity within the context of EU membership, ed. by B. Nogalski, J. Toma-
szewski (2005); Business and administrative security, ed. by M. Grzybow-
ski, J. Tomaszewski (2007); Security management in business and the
public sector, ed. by T. Bia³as, M. Grzybowski, J. Tomaszewski (2009); Logi-
stics. Communication. Security. Selected issues, ed. by M. Grzybowski,
J. Tomaszewski (2009);  Business and administrative security in the con-
temporary world, part I-II, ed. by M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Toma-
szewski (2011); Administrative, business and economic security. Axiology
of crisis phenomena in the area of administration and the public sector, ed.
by M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski (2013); Administrative,
business and economic security. Axiology of crisis phenomena in the area
of economy, business and logistics, ed. by M. Chrabkowski, C. Tatarczuk,
J. Tomaszewski (2013). The favour shown by the university authorities
contributed significantly to the publication of this monograph, which de-
monstrates how effective the international scientific cooperation proves to
be. Readers are, thus, encouraged to use this publication while conducting
further research in the area of security sciences.

Science editors
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Bezpieczeństwo
w gospodarce

i biznesie
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PRAKSEOLOGICZNY SYSTEM
ZARZ¥DZANIA SKWANTYFIKOWANYM

RYZYKIEM W ORGANIZACJI

S³owa kluczowe: macierz, organizacja, ryzyko, system, zarz¹dzanie.

STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono praktyczn¹ metodologiê zarz¹dzania ryzykiem
na przyk³adzie dowolnej organizacji. Proponowany system stanowi pewnego
rodzaju kompilacjê modeli wystêpuj¹cych w miêdzynarodowych standar-
dach zarz¹dzania ryzykiem, takich jak: FERMA, COSOII, AS/NZS czy ISO
31000. Procedura zarz¹dzania ryzykiem zosta³a zdekomponowana na 7 eta-
pów, z których 3 (zobrazowanie kontekstu, informowanie o ryzyku i moni-
torowanie ryzyka) maj¹ charakter ogólny i opisowy, natomiast pozosta³e
4 (identyfikacja ryzyka, analizowanie ryzyka, wartoœciowanie ryzyka i re-
agowanie na ryzyko) analityczno-syntetyczny. Specyfikacja i chronologia
tych etapów potwierdza praktyczn¹ u¿ytecznoœæ prezentowanego systemu
do sprawnego zarz¹dzania ryzykiem w dowolnej organizacji publicznej.
Efektywne zarz¹dzanie ryzykiem jest warunkiem koniecznym kszta³towa-
nia po¿¹danego poziomu bezpieczeñstwa w ka¿dej organizacji1 .

Istota i wybrane definicje ryzyka

Na gruncie teorii bezpieczeñstwa „ryzyko” ma zdecydowanie charakter
pejoratywny i oznacza mo¿liwoœæ, prawdopodobieñstwo, ¿e coœ siê nie uda
– albo przedsiêwziêcie, którego wynik jest nieznany, niepewny i problema-
tyczny. Taka definicja ryzyka zawiera dwa elementy pejoratywne2:

1 R.R. Moeller, COSO Enterprise Risk Management: Understanding the New Integrated
ERM Framework. Wiley, New York 2007.

2 K. Ficoñ, Wybrane jakoœciowe metody szacowania ryzyka zawodowego wed³ug standar-
dów bran¿owych, Forum Bezpieczeñstwa. Tom 1, Wydawnictwo AMW, Gdynia 2012.
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• prawdopodobieñstwo zajœcia zdarzenia niepo¿¹danego,
• wartoœæ (rozmiar) strat, które to zdarzenie wyrz¹dzi.

W ogólnoœci jednak ryzyko zgodnie ze swoim angielskim Ÿród³os³owem,
gdzie wystêpuje jednoczeœnie jako risk (strata, szkoda) oraz jako hazard
(korzyœæ, pokusa) ma naturê dualn¹3:
• po pierwsze, to mo¿liwoœæ poniesienia straty lub osi¹gniêcia zysku, jako

nastêpstwo podjêtych decyzji w odniesieniu do przysz³oœci,
• po drugie, oszacowane prawdopodobieñstwo wyst¹pienia okreœlonego

rodzaju zagro¿enia lub straty, a tak¿e zysku i korzyœci.

Powszechnie preferowany negatywny charakter ryzyka sugeruje, ¿e jest
ono postrzegane jako zdarzenie, którego za wszelk¹ cenê powinniœmy unikn¹æ
lub oddaliæ, albo przynajmniej zminimalizowaæ, jego negatywne skutki.
Ca³kowita eliminacja ryzyka jest najczêœciej niemo¿liwa, gdy¿ – pomimo
wszelkich starañ – ryzyka nie da siê ca³kowicie wyeliminowaæ. O nieuchron-
noœci ryzyka stanowi organicznie przypisany mu czynnik losowy, który spra-
wia, ¿e nawet najdok³adniej przemyœlany plan dzia³ania jest obarczony pewn¹
doz¹ niepewnoœci, która wynika z braku wiedzy lub doœwiadczenia, a tak¿e
z losowego oddzia³ywania szeregu rozmaitych czynników zewnêtrznych
i wewnêtrznych dynamicznie kszta³tuj¹cych otoczenie ka¿dej organizacji.

Wieloaspektowe i interdyscyplinarne podejœcie do problemu ryzyka spra-
wia, ¿e istnieje wiele prób definiowania ryzyka, które w sposób odmienny
ujmuj¹ proces powstawania ryzyka, jego opis oraz ocenê i sposoby zarz¹-
dzania nim. Dla uœciœlenia dalszych rozwa¿añ równie popularne co kontro-
wersyjne pojêcie „ryzyka” ograniczymy do normatywnych definicji zawar-
tych w miêdzynarodowych standardach zarz¹dzania ryzykiem w sektorze
publicznym (Tabela 1), takich jak:
• FERMA 20044 – brytyjski Standard Zarz¹dzania Ryzykiem opracowa-

ny przez Federacjê Europejskich Stowarzyszeñ Zarz¹dzania Ryzykiem
– Federation of European Risk Management Asociations (FERMA),

• COSO II5 – amerykañski Standard Zarz¹dzania Ryzykiem Korporacyj-
nym – Zintegrowana Struktura Ramowa przygotowana przez Komitet
Organizacji Komisji Tradewaya – The Committete of Sponsoring Orga-
nizations of the Tradeway Commission (COSO),

• AS/NZS 4360-2004 – australijsko-nowozelandzki Standard Zarz¹dzania
Ryzykiem,

3 K. Ficoñ, In¿ynieria zarz¹dzania kryzysowego. Podejœcie systemowe. BEL Studio War-
szawa 2007.

4 WWW.ferma.eu/About FERMA/ARiskManagementStanadard/ [dostêp: 20.09.2014].
5 WWW.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary/ [dostêp: 20.09.2014].
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• ISO-310006 – miêdzynarodowa norma zarz¹dzania ryzykiem wzorowa-
na na œwiatowych standardach FERMA, COSO II i AS/NZS 4360-2004.

Tabela 1.
Wybrane standardowe definicje ryzyka

6 PKN-ISO 31000:2009(2012). Zarz¹dzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne. PKN Warszawa
2012.

7 T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarz¹dzanie ryzykiem. Ujêcie interdyscyplinarne. Difin War-
szawa 2005.

1. FERMA: 2002 Ryzyko – kombinacja prawdopodobieñstwa
wyst¹pienia zdarzenia oraz jego skutków.

2. COSO II: 2004 Ryzyko – mo¿liwoœæ, ¿e zdarzenie bêdzie mia³o
miejsce i negatywnie wp³ynie na osi¹gniêcie celów.

3. AS/NZS: 2004 Ryzyko – mo¿liwoœæ wyst¹pienia zdarzenia maj¹cego
wp³yw na dzia³alnoœæ, doprowadzaj¹cego do powstania
zysku lub straty mierzone z punktu widzenia
prawdopodobieñstwa oraz konsekwencji.

4. ISO 31000: 2009 Ryzyko – efekt niepewnoœci w osi¹ganiu celów.
Efekt ten jest pozytywnym lub negatywnym
odchyleniem od oczekiwanego celu.

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: K. Ficoñ, Miêdzynarodowe standardy zarz¹-
dzania ryzykiem. Kwartalnik BELLONA nr 3/2013(674), s. 34.

W ogólnoœci ryzyko jako wymierna kategoria niepewnoœci mo¿e byæ wy-
ra¿one w pewnych skwantyfikowanych miarach jakoœciowych lub iloœcio-
wych za pomoc¹ rozmaitych systemów wartoœci. Jakoœciowe miary ryzyka
s¹ przedstawiane g³ównie za pomoc¹ rozmaitych okreœleñ przymiotniko-
wych i s¹ czêsto stopniowalne, np. „ma³e”, „œrednie”, „du¿e”, albo „akcepto-
wane”, „dopuszczalne”, „niedopuszczalne” itp. Z uwagi na du¿¹ utylitarnoœæ
teorii ryzyka w prakseologicznych systemach dzia³ania mamy najczêœciej
do czynienia z tzw. ryzykiem obliczeniowym, które wyra¿amy za pomoc¹
nastêpuj¹cej formu³y multiplikatywnej7:

         R = p × S → (1)

gdzie:R – wartoœæ szukanego ryzyka,p ∈ (0,1) – prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzeñ krytycznych,S ∈ (0, ∞) – szacowane skutki i nastêpstwa zdarzeñ krytycznych,
      – zbiór liczb rzeczywistych.
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Pojêcie ryzyka jest nierozerwalnie zwi¹zane z teori¹ podejmowania de-
cyzji, których wiêkszoœæ jest podejmowana w warunkach losowych, przy
niekompletnej informacji, z regu³y pod presj¹ czasu i przy ograniczonych,
krytycznych zasobach. Najczêœciej decyzje podejmujemy w sytuacji ró¿nych
wyzwañ i zagro¿eñ, przy braku pe³nych przes³anek niezbêdnych w proce-
sie decyzyjnym. Podjêcie decyzji jest pierwszym krokiem w procesie zarz¹-
dzania ryzykiem, albowiem wiêkszoœæ nietrywialnych decyzji cz³owiek po-
dejmuje w dynamicznym œrodowisku dzia³ania, w obliczu permanentnych
zmian i zak³óceñ, na podstawie niepe³nych i ma³o wiarygodnych danych,
przy losowym lub celowym przeciwdzia³aniu otoczenia tak bli¿szego,
jak te¿ dalszego. Dlatego przed podjêciem racjonalnych decyzji staramy siê
skompletowaæ mo¿liwie pe³ne dane i informacje Ÿród³owe, ale nigdy nie
jesteœmy w stanie zgromadziæ wszystkich niezbêdnych informacji, a te, które
posiadamy s¹ zwykle niepe³ne, niekompletne i nie zawsze aktualne.

Cele i definicje zarz¹dzania ryzykiem

Wed³ug R.W. Griffina zarz¹dzanie to „...zestaw dzia³añ (obejmuj¹cy pla-
nowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kiero-
wanie ludŸmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie,
finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osi¹gniê-
cia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”8. Kluczowe pojêcie
„zarz¹dzania ryzykiem”, podobnie jak pojêcie „ryzyka” jest tak¿e definio-
wane na wiele sposobów i dlatego skupimy siê normatywnych definicjach
proponowanych w miêdzynarodowych standardach zarz¹dzania ryzykiem
w sektorze publicznym (Tabela 2).

Tabela 2.
Wybrane standardowe definicje zarz¹dzania ryzykiem

8 Zob.: R.W. Griffin, Podstawy zarz¹dzania organizacjami. WN PWN Warszawa 2000,
s. 38.

1. FERMA: 2002 Zarz¹dzanie ryzykiem – proces, w ramach którego
organizacja w sposób metodyczny rozwi¹zuje
problemy zwi¹zane z ryzykiem.

2. COSO II: 2004 Zarz¹dzanie ryzykiem – realizowany przez zarz¹d
kierownictwo lub inny personel przedsiêbiorstwa
uwzglêdniony w strategii proces, którego celem
jest identyfikacja potencjalnych zdarzeñ mog¹cych
wywrzeæ wp³yw na przedsiêbiorstwo, utrzymanie
ryzyka w granicach oraz rozs¹dne zapewnienie
realizacji celów organizacji.
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Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: K. Ficoñ, Miêdzynarodowe standardy
zarz¹dzania ryzykiem. Kwartalnik BELLONA nr 3/2013(674), s. 34.

Zarz¹dzanie ryzykiem (Risk Management) jest sztuk¹ funkcjonowania
w œrodowisku wype³nionym ró¿nymi przeciwieñstwami i zagro¿eniami,
w którym zawsze mo¿emy ponieœæ jak¹œ stratê czy szkodê, ale tak¿e odno-
towaæ korzyœci. Mówi siê, ¿e jest to cena, jak¹ p³acimy za rozwój, innowacjê
i postêp. Wiadomo z kolei, ¿e nie ma postêpu i rozwoju bez odwa¿nego po-
dejmowania nowych wyzwañ i ryzykownych przedsiêwziêæ. Sukces nowa-
torskich zamierzeñ jest odwrotnoœci¹ parali¿uj¹cego strachu przed pora¿k¹.
Niepowodzenia, b³êdy i pomy³ki stanowi¹ kamienie milowe na drodze
osi¹gania sukcesu i postêpu. W tym sensie zarz¹dzanie ryzykiem polega
na racjonalnym pokonywaniu trudnoœci i przeciwieñstw, wyci¹ganiu wnio-
sków z pope³nionych b³êdów i gromadzeniu zdobytej wiedzy w permanent-
nym akcie uczenia siê i samodoskonalenia9.

Uogólniaj¹c definicje i teorie zawarte w miêdzynarodowych standardach
zarz¹dzania ryzykiem – FERMA, COSOII, AS/NZS i ISO 31000 mo¿na sfor-
mu³owaæ konkluzjê, ¿e praktycznie ca³y œwiat zarz¹dza ryzykiem podob-
nie, co pozwala na sformu³owanie hipotezy o identycznej naturze ryzyka
we wszystkich obszarach aplikacyjnych. Zwraca uwagê du¿e podobieñstwo
w zakresie definiowania pojêcia ryzyka oraz precyzowania procesu zarz¹-
dzania ryzykiem. Wystêpuj¹ce ró¿nice i indywidualne odmiennoœci w po-
szczególnych standardach nie wp³ywaj¹ generalnie na strategiê zarz¹dza-
nia ryzykiem, ukierunkowuj¹c ca³y proces na docelow¹ wizjê bezpieczeñ-
stwa ca³ej organizacji10. Praktycznym wnioskiem wyp³ywaj¹cym z analizy
porównawczej omawianych standardów jest teza o ich uniwersalnoœci i po-
mocniczej przydatnoœci do budowy w³asnych, autorskich koncepcji na miarê
rzeczywistych potrzeb i mo¿liwoœci badanej organizacji. Przyk³adem takiej
aplikacji jest prezentowany poni¿ej 7-etapowy system zarz¹dzania skwanty-
fikowanym ryzykiem w organizacji obejmuj¹cy nastêpuj¹ce etapy (Rys. 1.):

9 PKN-ISO Guide 73:2012. Przewodnik. Zarz¹dzanie ryzykiem. Terminologia. PKN, War-
szawa 2012.

10 K. Ficoñ, Elementy potencja³owej teorii bezpieczeñstwa wielkich systemów prakseolo-
gicznych, „Zeszyty Naukowe AMW” Nr 3 (186), 2011, s. 163-188.

3. AS/NZS: 2004 Zarz¹dzanie ryzykiem – kultura proces i struktury
bezpoœrednio skoncentrowane na realizacji korzyœci
przy jednoczesnym kontrolowaniu zagro¿eñ.

4. ISO 31000: 2009 Zarz¹dzanie ryzykiem – systematyczne stosowanie
polityk zarz¹dzania, postêpowañ i praktyk w zakresie
komunikacji i konsultacji, zak³adaj¹cych kontekst
dzia³alnoœci, identyfikowanie, analizowanie, ocenianie,
traktowanie oraz monitoring i przegl¹d ryzyka.
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ETAPY EFEKTY
1o Zobrazowanie kontekstu Diagnoza problemowa
2o Identyfikacja ryzyka Prognoza sytuacyjna
3o Analizowanie ryzyka Kategoryzacja ryzyka
4o Wartoœciowanie ryzyka Mapowanie ryzyka
5o Reagowanie na ryzyko Strategie postêpowania
6o Monitorowanie ryzyka Ci¹g³y monitoring sytuacyjny
7o Informowanie o ryzyku Wspó³dzielenie siê informacjami

Zasadniczymi etapami tej procedury s¹: identyfikacja ryzyka, analizo-
wanie ryzyka, wartoœciowanie ryzyka i reagowanie na ryzyko. Etapy te
wymagaj¹ przeprowadzenia ¿mudnych czynnoœci analitycznych i podejmo-
wania wêz³owych decyzji mened¿erskich. Procedurami pomocniczymi
w procesie zarz¹dzania ryzykiem s¹: ci¹g³e analizowanie kontekstu sytu-
acyjnego, powszechne komunikowanie o stwierdzonym poziomie ryzyka,
szacowanie jego krytycznych parametrów oraz bezustanne monitorowanie
i dokumentowanie poziomu bezpieczeñstwa odnoszonego w tym przypadku
np. do progowych wartoœci ryzyka.

G³ównym celem stosowanych procedur zarz¹dzania ryzykiem w organi-
zacji jest11:
1) identyfikacja potencjalnych i realnych zdarzeñ i zagro¿eñ, które mog¹

wywrzeæ niekorzystny wp³yw na realizacjê celów stoj¹cych przed orga-
nizacj¹,

2) szacowanie parametrów i wyznaczenie progowych wielkoœci tego ryzyka,
celem okreœlenia hipotetycznego poziomu niebezpieczeñstwa dla orga-
nizacji,

3) utrzymanie oszacowanego ryzyka w rozs¹dnych granicach sprzyjaj¹cych
strategii rozwojowej albo co najmniej niezagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu
tej organizacji.

Prezentowany system nie pretenduje do miana nowego standardu, a po-
dejmuje próbê adaptacji ogólnych za³o¿eñ œwiatowych koncepcji standary-
zacyjnych do rozwi¹zywania z³o¿onych problemów zarz¹dzania ryzykiem
na szczeblu hipotetycznej organizacji funkcjonuj¹cej w przestrzeni publicz-
nej. Jednoczeœnie potwierdza prawdziwoœæ i u¿ytecznoœæ zaproponowanych

11 Zarz¹dzanie ryzykiem. Raport Specjalny. POLRISK Stowarzyszenie.
http://www.rudnicki.com.pl/pub/CFO_Polrisk-raport.pdf [dostêp: 06.11.2014].
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w tych standardach rozwi¹zañ systemowych oraz wielk¹ ich elastycznoœæ
na gruncie ró¿norodnych aplikacji.

Rys. 1. Schemat biegowy procedury zarz¹dzania ryzykiem w organizacji
Źród³o: Opracowanie w³asne.



38

Krzysztof Ficoñ: Prakseologiczny system zarz¹dzania skwantyfikowanym ryzykiem...

Zobrazowanie kontekstu

Zobrazowanie kontekstu polega na wskazaniu g³ównych celów, których
realizacja mo¿e byæ zagro¿ona przez okreœlone kategorie ryzyka. Podstaw¹
do zarz¹dzania ryzykiem s¹ jasno sprecyzowane cele danej organizacji, ich
priorytety i znaczenie dla bezpieczeñstwa realizowanej strategii12. Klarowna
specyfikacja celów powinna uwzglêdniaæ tak¿e ich hierarchiê i priorytety
oraz rangê w ogólnej koncepcji strategicznej. Realizacjê tak postawionych
celów nale¿y systematycznie kontrolowaæ za pomoc¹ okreœlonych narzêdzi
badawczych i mierników ocenowych. Identyfikacja i zdefiniowanie celów
ma podstawowe znaczenie w procesie zarz¹dzania ryzykiem, poniewa¿ ry-
zyko skierowane jest w³aœnie na te cele. Zamazane i niejasne cele nie po-
zwalaj¹ na przypisanie im w³aœciwych kategorii ryzyka i eliminuj¹ nieraz
znacz¹ce ryzyka, godz¹ce bezpoœrednio w misjê danej organizacji. Bez do-
k³adnej znajomoœci celów nie jest mo¿liwa w³aœciwa identyfikacja przypi-
sanego im ryzyka, a co zatem idzie, prawid³owe zarz¹dzanie ryzykiem13.

Badanie kontekstu rozpoczyna siê od okreœlenia obszaru bêd¹cego przed-
miotem analizy i zdefiniowania celu analizy dla konkretnego przypadku.
Nale¿y wiêc charakteryzowaæ badan¹ organizacjê najlepiej wed³ug meto-
dologii systemowej, tj. wyspecyfikowaæ jej cele, strukturê organizacyjno-
funkcjonaln¹ oraz zasadnicze relacje i zwi¹zki wystêpuj¹ce miêdzy elemen-
tami strukturalnymi, a tak¿e tworz¹ce sieæ powi¹zañ z otoczeniem zewnêtrz-
nym organizacji. Na tym etapie nale¿y sprecyzowaæ zakres analizy, jej gra-
nice zewnêtrzne i poziom szczegó³owoœci wewnêtrznej14.

Zakres analizy kontekstu nale¿y osadziæ w aktualnych uwarunkowa-
niach sytuacyjnych oraz odnieœæ do realnego horyzontu czasowego. Badanie
i ocenê ryzyka prowadzi siê z regu³y dla najbli¿szych okresów planistycz-
nych, w których mo¿emy realnie przeciwdzia³aæ dostêpnymi si³ami i œrod-
kami, na miarê rzeczywistych potrzeb sytuacyjnych. Czynnik czasowy
odgrywa wiec istotn¹ rolê w definiowaniu za³o¿eñ i obszaru badañ poten-
cjalnego ryzyka. Mo¿liwoœæ wyst¹pienia symptomów zagro¿eñ i zwi¹zane-
go z nim ryzyka musi byæ zrelatywizowana wzglêdem osi czasu, gdy¿ tylko

12 J. Podlewski, Ryzyko gospodarcze. 15 studium przypadku. Self Publishing. e-book [dostêp:
18.01.2015].

13 Zarz¹dzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podrêcznik wdra¿ania systemu zarz¹dza-
nia ryzykiem w administracji publicznej w Polsce. Ministerstwo Finansów RP, Bentley
Dennison, Warszawa 2004.

14 J. Podlewski, Apetyt na ryzyko. ERM na œwiecie i w Polsce. Self Publishing. e-book
[dostêp: 17.01.2015].
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wówczas sensowna jest preparacja jego skutków i nastêpstw w zdetermi-
nowanej czasoprzestrzeni.

Zobrazowanie kontekstu polega na systematycznym wykorzystaniu
wszelkich dostêpnych informacji w celu rozpoznania zagro¿eñ, identyfikacji,
szacowania i hierarchizacji ryzyka wed³ug za³o¿onych kryteriów. Procedurê
analizy ryzyka powinien prowadziæ specjalny zespó³ ekspertów za pomoc¹
odpowiednio opracowanej metodologii badawczej. Zakres tych prac zale¿y
przede wszystkim od charakteru badanej rzeczywistoœci, jej z³o¿onoœci
i specyfiki zagro¿eñ determinuj¹cych kwestie bezpieczeñstwa. Zale¿y tak¿e
od systemowych uwarunkowañ i wielocz³onowych relacji ³¹cz¹cym badan¹
organizacjê z otoczeniem zewnêtrznym.

Identyfikacja ryzyka

Identyfikacjê ryzyka poprzedza specyfikacja podstawowych zagro¿eñ
i zdarzeñ krytycznych mog¹cych zak³óciæ realizacjê przyjêtych celów.
Na tym etapie nale¿y maksymalnie kompleksowo zidentyfikowaæ wszyst-
kie wa¿niejsze zagro¿enia, które mog¹ generowaæ okreœlone kategorie ryzy-
ka. Z szerokiego spektrum zagro¿eñ potencjalnych (hipotetycznych) nale¿y
wy³uskaæ zagro¿enia realne, które w najbli¿szym czasie bêd¹ zak³ócaæ
realizacjê okreœlonych celów. Podczas tej operacji nale¿y uwzglêdniæ mo¿li-
wie wszystkie ryzyka, które mog¹ pojawiæ siê w prognozowanym horyzon-
cie i negatywnie rzutowaæ na cele. Dlatego tak wa¿na jest przeprowadzona
na etapie zobrazowania kontekstu dok³adna znajomoœæ danej organizacji
oraz jej ca³ego otoczenia, bêd¹cego potencjalnym Ÿród³em zagro¿eñ, a w dal-
szej konsekwencji ryzyka. Najwiêkszej troski wymagaj¹ kluczowe cele
i procesy oraz przypisane im ryzyka warunkuj¹ce sprawn¹ realizacjê misji
(celów strategicznych) danej organizacji. Kluczowe kategorie ryzyka decy-
duj¹ce o bezpieczeñstwie organizacji musz¹ byæ zarz¹dzane, czyli rozpo-
znane, planowane, zwalczane, kontrolowane w sposób najbardziej efek-
tywny i skuteczny15.

Na etapie identyfikacji ryzyka nale¿y uwzglêdniæ wp³yw czynników ze-
wnêtrznych oraz czynników wewnêtrznych. W obszarze destrukcyjnych
czynników zewnêtrznych, niezale¿nych od organizacji mo¿na wyró¿niæ
nastêpuj¹ce Ÿród³a, np.: zmieniaj¹ce siê oczekiwania klientów, wzrost pozio-
mu konkurencyjnoœci, zmiany uregulowañ prawnych, gwa³towne zmiany
kursu walut, losowe zagro¿enia naturalne i inne. Czynniki wewnêtrzne,
choæ pozostaj¹ pod wiêksz¹ kontrol¹ macierzystej organizacji, mog¹ tak¿e

15 Zarz¹dzanie ryzykiem w sektorze publicznym, op. cit.
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powodowaæ ró¿ne ryzyka, a ich Ÿród³em mo¿e byæ: rodzaj i specyfika dzia-
³alnoœci gospodarczej, zatory p³acowe i p³ynnoœæ finansowa, obci¹¿enie kre-
dytami bankowymi, fluktuacja kluczowego personelu, awarie systemów
informatycznych, niska kultura i metody zarz¹dzania mened¿erskiego, roz-
chwiane komunikacje interpersonalne, powtarzaj¹ce siê zdarzenia losowe
itp. Potencjalne ryzyka, zw³aszcza wewnêtrzne, powinny byæ zidentyfiko-
wane: na takim poziomie organizacyjnym i funkcjonalnym, aby mo¿na by³o
podejmowaæ konkretne dzia³ania w odpowiedzi na stwierdzone ryzyko.

Wszystkie ryzyka powinny mieæ swojego w³aœciciela, który jest odpo-
wiedzialny za identyfikacjê, zarz¹dzanie i monitorowanie danym rodzajem
ryzyka. Natomiast w³aœciciel ryzyka jako podmiot ponosz¹cy odpowiedzial-
noœæ powinien posiadaæ stosowne kompetencje do efektywnego zarz¹dzania
przypisanym mu ryzykiem16.

Na etapie identyfikacji ryzyka nale¿y wykorzystaæ tak¿e dotychczasowe
dane historyczne dotycz¹ce negatywnych zdarzeñ w przesz³oœci oraz stoso-
wanych w organizacji rozwi¹zañ. Zdobyte dotychczas doœwiadczenie w za-
kresie zarz¹dzania ryzykiem jest cennym Ÿród³em wiedzy mened¿erskiej
dla ca³ej kadry nie tylko zarz¹dczej, ale tak¿e liniowej. Etap identyfikacji
ryzyka ma podstawowe znaczenie, albowiem ryzyka, które nie zostan¹
zidentyfikowane na tym etapie, nie bêd¹ podlega³y jakimkolwiek procedu-
rom zarz¹dzania w dalszym postêpowaniu. Identyfikacja ryzyka musi byæ
wnikliwa i kompleksowa, aby uj¹æ wszystkie rodzaje ryzyka, gdy¿ tylko
wtedy mo¿na nimi skutecznie zarz¹dzaæ pod k¹tem bezpieczeñstwa i real-
noœci zamierzonych celów.

Analizowanie ryzyka

Etap analizy ryzyka obejmuje dwa podetapy: ocenê ryzyka oraz kwan-
tyfikacjê jego wartoœci. Ocena ryzyka, jako pog³êbiona analiza i synteza
ryzyka powinna doprowadziæ do pe³nego zrozumienia przyczyn i natury
poszczególnych jego rodzajów. Formalnie polega ona na wyznaczeniu jako-
œciowych lub iloœciowych wartoœci ryzyka, zgodnie z przyjêt¹ miar¹ (mode-
lem). Na etapie analizowania ryzyka musimy zdecydowaæ siê na wybór
okreœlonych miar ryzyka, których wartoœci, np. liczbowe bêd¹ jednoczeœnie
wymiernymi wskaŸnikami oceny potencja³u zagro¿eñ. Kwantyfikacja ryzy-
ka jest naturalnym spe³nieniem jego misji, polegaj¹cej na wymiernym wyra-
¿eniu niepewnoœci. Do budowania miar ryzyka i szacowania jego wielkoœci
wykorzystuje siê dwie podstawowe kategorie metod: jakoœciowe i iloœciowe.

16 Zarz¹dzanie ryzykiem. Raport Specjalny. POLRISK Stowarzyszenie..., op. cit.
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Na ich pograniczu funkcjonuje klasa metod mieszanych pos³uguj¹ca siê
w ró¿nych fragmentach jednoczeœnie metodami jakoœciowymi i iloœciowymi.

Istot¹ metod jakoœciowych jest opisowy pomiar ryzyka za pomoc¹ cech
przymiotnikowych. Wartoœci miar ryzyka podlegaj¹ hierarchizacji na po-
szczególnych poziomach ryzyka. Najbardziej popularne metody wartoœcio-
wania ryzyka to: metody jakoœciowe bazuj¹ce na: 3-stopniowej skali oceno-
wej oraz 5-stopniowej skali ocenowej. W tym celu obu parametrom funkcji
ryzyka, tj. prawdopodobieñstwu i skutkom przyporz¹dkowuje siê przymiot-
nikow¹ 3- lub 5-stopniow¹ skalê wyra¿aj¹c¹ wartoœæ tych parametrów,
np. „ma³e”, „œrednie”, „du¿e” albo „bardzo ma³e”, „ma³e”, „œrednie”, „bardzo
du¿e”. Poszczególnym wartoœciom jakoœciowym mo¿na przypisaæ tak¿e war-
toœci liczbowe, z regu³y: oddzielne dla prawdopodobieñstwa np. 0,2; 0,5; 0,8
albo 0,1; 0,3, 0,5; 0,7; 0,9, oddzielnie dla skutków np. 10, 100, 1000 lub 10,
100, 1000, 10000, 100000. Terminy te maj¹ charakter umowny i mog¹ byæ
modyfikowane stosownie do realnych potrzeb badanego systemu17.

Metody iloœciowe maj¹ charakter bardzo ogólny i umo¿liwiaj¹ wstêpne
szacowanie dwóch zasadniczych argumentów funkcji ryzyka tj. prawdopo-
dobieñstwa wyst¹pienia zdarzenia niekorzystnego oraz szacowanych jego
skutków i nastêpstw, czyli poziomu strat i szkód. W ocenach jakoœciowych
miary ryzyka maj¹ charakter jakoœciowy i z regu³y s¹ wyra¿ane w umownej
skali punktowej, z wykorzystaniem bardzo popularnych graficznych macie-
rzy (map) ryzyka. Pomimo bardzo ogólnego charakteru metody jakoœciowe
maj¹ zasadnicze zalety u¿ytkowe, do których nale¿y zaliczyæ: wysok¹ komu-
nikatywnoœæ i prostotê oraz bazowanie na skromnych, doœæ powszechnie
dostêpnych informacjach i danych. Wad¹ jest wysoki poziom subiektywno-
œci, czyli ograniczona wiarygodnoœæ i ma³a dok³adnoœæ analityczna.

W klasycznym wykorzystaniu metod iloœciowych wyró¿nia siê dwa od-
mienne podejœcia do problematyki szacowania ryzyka, pozwalaj¹ce na wy-
znaczenie tzw. ryzyka probabilistycznego i ryzyka statystycznego. Wyzna-
czanie ryzyka probabilistycznego polega na budowie sekwencyjnych scena-
riuszy zagro¿eñ i obliczaniu prawdopodobieñstwa ka¿dego scenariusza (zda-
rzenia) oraz towarzysz¹cych mu skutków i nastêpstw. Ryzyko statystyczne
bazuje na matematycznym lub statystycznym modelowaniu poziomu strat
i szkód w funkcji zidentyfikowanych Ÿróde³ zagro¿eñ.

Przytoczone przyk³adowe skale (jakoœciowe i iloœciowe) musz¹ byæ do-
stosowane do specyfiki i potrzeb badanej organizacji, aby odzwierciedla³y
profil jej dzia³alnoœci i by³y powszechnie zrozumia³e dla zatrudnionego tam
personelu. Tak przygotowane narzêdzia s¹ wykorzystywane w kolejnym
kroku przy konstruowaniu tzw. dwuwymiarowej macierzy (matrycy, mapy)

17 K. Ficoñ, Wybrane jakoœciowe metody szacowania ryzyka zawodowego wed³ug standar-
dów bran¿owych, Forum Bezpieczeñstwa. Tom 1, Wyanictwo. AMW, Gdynia 2012.
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ryzyka: w pierwszej kolejnoœci buduje siê tabele ryzyka, potem ilustruje siê
j¹ macierz¹ ryzyka.

Analizê ryzyka koñczy proces szacowania jego podstawowych parame-
trów (zmiennych), w najprostszej wersji bêd¹ to – prawdopodobieñstwo
wyst¹pienia zdarzenia krytycznego oraz jego wymierne skutki (straty),
z regu³y finansowe. Kombinacja tych dwóch zmiennych daje pewien profil
ryzyka towarzysz¹cego ka¿demu przedsiêwziêciu czy organizacji. Za po-
moc¹ ró¿nych procedur wartoœciowania zmiennych opisuj¹cych funkcje
ryzyka otrzymujemy najczêœciej dwie liczby, których iloczyn ma wyra¿aæ
wartoœæ tzw. ryzyka obliczeniowego.

Wartoœciowanie ryzyka

Wartoœciowanie ryzyka polega na przypisaniu wyznaczonej za pomoc¹
ró¿nych miar i metod wielkoœci ryzyka do okreœlonej klasy (kategorii) nie-
pewnoœci, zgodnie z przyjêtym uk³adem klasyfikacyjnym. Najczêœciej chodzi
o praktyczne aspekty zaliczenia wyznaczonego ryzyka do pewnych klas do-
puszczalnoœci. Kryteria tych klas dopuszczalnoœci najczêœciej maj¹ charakter
umowny, chyba ¿e zosta³y precyzyjnie unormowane odpowiednimi aktami
prawa, jak ma to miejsce, np. w systemach bezpieczeñstwa technicznego18.

Bezwzglêdna wartoœæ iloczynowej funkcji ryzyka < prawdopodobieñstwo
x nastêpstwa > zamykaj¹ca etap analizy jest zbyt œcis³a, aby mog³a byæ
podstaw¹ intuicyjnych badañ, ocen i przede wszystkim skutecznych dzia-
³añ na etapie zarz¹dzania ryzykiem. Nawet najdok³adniejsza liczba pozba-
wiona kontekstu znaczeniowego i pewnej skali (punktu) odniesienia nie
przedstawia sob¹ zbyt wielkiej wartoœci dla mened¿erów odpowiedzialnych,
np. za bezpieczeñstwo organizacji. Dlatego ryzyko obliczeniowe musi do-
datkowo byæ zwymiarowane i osadzone w pewnej przestrzeni topologicznej
obrazuj¹cej istotne konteksty badawcze. St¹d analityczna miara ryzyka
obliczeniowego najczêœciej przybiera formê tabeli jedno- lub wielowymiaro-
wej albo graficznego zobrazowania w postaci, tzw. mapy (macierzy, matry-
cy) ryzyka. Dziêki takiej syntetycznej postaci analityczna funkcja ryzyka
zostaje sprowadzona do wspólnego mianownika, co pozwala na wzajemne
relatywizowanie i porównywanie ró¿nych wariantów kszta³towania siê
ryzyka ze wzglêdu na przyjête, czy symulowane, argumenty.

Procedura wartoœciowania ryzyka obejmuje formalnie dwa podetapy:
zbudowanie tzw. macierzy (matrycy) ryzyka oraz arbitralne dla danej or-
ganizacji wyznaczenie poziomów istotnoœci (dopuszczalnoœci /niedopuszczal-
noœci) stwierdzonego ryzyka.

18 Zarz¹dzanie ryzykiem w sektorze publicznym..., op. cit.
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Macierz ryzyka

Do oceny poziomu istotnoœci danego ryzyka (R) dla bezpieczeñstwa
badanej organizacji powszechnie wykorzystuje siê tzw. macierz (matrycê)
ryzyka, sporz¹dzone w kartezjañskich uk³adzie wspó³rzêdnych X i Y.
Na osi odciêtych X odk³ada siê wartoœæ oszacowanego prawdopodobieñstwa
(p) wyst¹pienia zdarzenia krytycznego, natomiast na osi rzêdnych Y war-
toœæ oszacowanych skutków (S), z regu³y strat finansowych lub innych szkód
materialnych. Oœ odciêtych X mo¿na skalowaæ w dowolnych jednostkach,
choæ najbardziej naturalne dla prawdopodobieñstwa s¹ miary z przedzia³u
[0,1] lub procentowe [0,100]. Drug¹ pionow¹ oœ Y mo¿na skalowaæ w dowol-
nych jednostkach, np. finansowych albo w innych jednostkach umownych
i zalecane s¹ raczej liniowe skale proporcjonalne. Geometryczne przeciêcie
wspó³rzêdnych X i Y daje szukan¹ wartoœæ ryzyka obliczeniowego, którego
modu³ wyznacza formu³a algebraiczna ryzyka. Procedura sporz¹dzenia
mapy ryzyka polega na systematycznym naniesieniu kolejnych wspó³rzêd-
nych X (prawdopodobieñstwo) oraz Y (nastêpstwa) na uprzednio przygoto-
wanej umownej siatce. W praktyce g³ównie gospodarczej macierz ryzyka
mo¿e byæ dekomponowana na: 2×2 = 4, 3×3 = 9 lub 4×4 = 16 pól, wyj¹tko-
wo nawet na 5×5 = 25 lub wiêcej, co raczej zamazuje czytelnoœæ macierzy19.

19 Zarz¹dzanie ryzykiem. Raport Specjalny. POLRISK Stowarzyszenie..., op. cit.

Rys. 2. Zasady konstruowania i wykorzystania macierzy ryzyka 3×3=9
Źród³o: Opracowanie w³asne.
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Niezale¿nie od przyjêtej skali wartoœci progowych zmiennych X i Y
i bli¿szej interpretacji macierzy ryzyka mo¿emy jednoznacznie stwierdziæ,
¿e pola le¿¹ce bardziej na prawo od osi Y zawieraj¹ ryzyka bardziej praw-
dopodobne, natomiast pola le¿¹ce wy¿ej od osi X zawieraj¹ ryzyka bardziej
dotkliwe, nios¹ce potencjalnie wiêksze straty. Na tak skonstruowanej
mapie ryzyka najbardziej bezpieczne, czyli akceptowane s¹ obszary le¿¹ce
najbli¿ej lewego dolnego naro¿nika, czyli w pobli¿u pocz¹tku uk³adu wspó³-
rzêdnych. Natomiast najgroŸniejsze i najbardziej niebezpieczne s¹ pola po-
³o¿one w s¹siedztwie górnego prawego naro¿nika macierzy ryzyka. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e w macierzy ryzyka s¹siedztwo pocz¹tku uk³adu wspó³rzêd-
nych oznacza biegun bezpieczeñstwa, natomiast okolice maksymalnych war-
toœci wspó³rzêdnych X i Y to biegun niebezpieczeñstwa. Zgodnie z zasadami
geometrii w efekcie z³o¿enia dwóch wektorów X i Y otrzymujemy wektor
wypadkowy, który ilustruje kierunek wzrostu ryzyka, a konkretnie jego
modu³ wielkoœæ ryzyka, natomiast k¹t nachylenia do osi X tempo wzrostu
tego ryzyka.

Ryzyko plasuj¹ce siê w dwóch przeciwstawnych naro¿nikach macierzy
ryzyka, tj. lewy–dolny i prawy–górny wymaga zdecydowanie odmiennych
sposobów reagowania. Wp³yw ryzyka z otoczenia bieguna bezpieczeñstwa
na organizacjê jest znacznie mniej drastyczny ni¿ ryzyka z otoczenia bie-
guna niebezpieczeñstwa. W tym drugim przypadku oscyluj¹cym wokó³
ryzyka niedopuszczalnego nale¿y stosowaæ aktywne strategie zwalczania
ryzyka i d¹¿yæ wszystkimi mo¿liwymi sposobami do jego redukcji, transferu
i unikania. Miêdzy tymi skrajnymi naro¿nikami pozostaje pewnego rodza-
ju tunel ryzyka, zaliczanego umownie do ryzyka dopuszczalnego, którym
mo¿na i nale¿y aktywnie zarz¹dzaæ poprzez sterowanie prawdopodobieñ-
stwem wyst¹pienia zdarzenia (unikanie ryzyka) lub minimalizowanie
potencjalnych strat (redukcjê ryzyka). Graficzna macierz ryzyka stwarza
bardzo szerokie pole do elastycznego zarz¹dzania ryzykiem za pomoc¹
szerokiej palety œrodków zaradczych, a wyniki tych dzia³añ niemal b³yska-
wicznie mog¹ byæ zobrazowane na mapie aktualnego ryzyka. Praktyczn¹
u¿ytecznoœæ metod macierzowych zwiêksza optyka graficzna, pos³uguj¹ca
siê specjaln¹ palet¹ kolorów przypisanych do poszczególnych pól i obsza-
rów dopuszczalnoœci ryzyka.

Graficzne uszeregowanie ryzyk (mapowanie) ma zasadnicze znaczenie
dla procesu zarz¹dzania ryzykiem w organizacji. Tak¿e w tym przypadku
organizacja sama powinna okreœliæ poziomy istotnoœci poszczególnych grup
ryzyka stosownie do specyfiki i w³asnych potrzeb. Przyjêta skala poziomów
istotnoœci jest o tyle wa¿na, ¿e jest bezpoœredni¹ podstaw¹ podejmowania
decyzji mened¿erskich w zakresie odpowiedzi i reagowania na zaistnia³e
ryzyko. Mapowanie ryzyka jest wykonywane bezpoœrednio dla potrzeb ope-
ratywnego zarz¹dzania nim przez poszczególnych w³aœcicieli. Jak wynika
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z mapy ryzyka, przynale¿noœæ do poszczególnych przedzia³ów istotnoœci
wymaga zró¿nicowanej reakcji ze strony organów mened¿erskich odpowie-
dzialnych za realizacjê poszczególnych celów organizacji.

Poziomy istotnoœci ryzyka

W praktyce spo³ecznej, jako w pe³ni koresponduj¹cy z macierz¹ ryzyka,
funkcjonuje popularny system klasyfikacji istotnoœci dopuszczalnoœci ry-
zyka oparty na trzech poziomach:
• ryzyko akceptowane (tolerowane),
• ryzyko dopuszczalne (ostrzegawcze),
• ryzyko niedopuszczalne (nieakceptowane).

Ryzyko akceptowane definiuje obszar ryzyka, w obrêbie którego nie po-
dejmuje siê ¿adnych dzia³añ koryguj¹cych (radykalnych), gwarantuj¹cy
stabilne funkcjonowanie organizacji bez wprowadzania wiêkszych zmian
w jej systemie zarz¹dzania. Przypisanie aktualnej wartoœci ryzyka do ka-
tegorii ryzyka akceptowanego oznacza dla organizacji, po pierwsze œwiado-
moœæ wielkoœci ryzyka, a po drugie wzglêdne bezpieczeñstwo jej funkcjono-
wania. W najbli¿szym horyzoncie planistycznym nie wystêpuj¹ istotne za-
gro¿enia dla strategii rozwojowej organizacji ani powa¿niejsze zak³ócenia
bie¿¹cej dzia³alnoœci procesowej20. Organizacja pracuj¹ca w obszarze ryzy-
ka dopuszczalnego bez zbytnich korekt mo¿e realizowaæ swoje plany ope-
racyjne i szeroko wspó³pracowaæ ze swoim otoczeniem systemowym. Strefa
ryzyka dopuszczalnego okreœlana jest niekiedy jako strefa „¿ycia”, gdy¿ jej
re¿imy odpowiadaj¹ normalnym, po¿¹danym i bezpiecznym warunkom
funkcjonowania ka¿dej organizacji.

Ryzyko dopuszczalne wyznacza obszar ryzyka poœredniego pomiêdzy
ryzykiem akceptowanym a niedopuszczalnym, w którym to obszarze wy-
stêpuj¹ znacz¹ce symptomy zagro¿eñ, wymagaj¹ce podjêcia wstêpnych
dzia³añ koryguj¹cych (zabezpieczaj¹cych) i alarmowego monitorowania ten-
dencji zmian ryzyka. Jeœli aktualna wielkoœæ ryzyka zosta³a zaklasyfiko-
wana do kategorii ryzyka dopuszczalnego, oznacza to dla organizacji ko-
niecznoœæ zdecydowanego uaktywnienia systemów wczesnego ostrzegania,
celem zapobie¿enia dalszej eskalacji zagro¿eñ i dewaluacji ryzyka. D³u¿sze
pozostawanie organizacji w obszarze ryzyka dopuszczalnego niesie ze sob¹
istotne zagro¿enia zarówno natury strategicznej (rozwojowej), jak te¿

20 T. Gasiñski, S. Pijanowski, Zarz¹dzanie ryzykiem w procesie zrównowa¿onego rozwoju
i biznesu. Ministerstwo Gospodarki RP, Warszawa 2011.
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operacyjnej (procesowej). Dlatego organa odpowiedzialne za zarz¹dzanie
ryzykiem musz¹ bardzo intensywnie w³¹czyæ siê do zmiany jego statusu,
co mo¿na dokonaæ albo poprzez redukcjê zagro¿eñ i obni¿enie prawdopo-
dobieñstwa ich urzeczywistnienia, albo poprzez redukcjê szacowanych
negatywnych skutków.

Ryzyko niedopuszczalne oznacza obszar ryzyka determinuj¹cy stan
krytyczny organizacji i powoduj¹cy natychmiastowe wstrzymanie jej
funkcjonowania, celem podjêcia w trybie alarmowym radykalnych dzia³añ
zaradczych, redukuj¹cych zagro¿enia lub zmniejszaj¹cych poziom ryzyka.
Organizacja nie mo¿e funkcjonowaæ, dopóki ryzyko nie zostanie zreduko-
wane do poziomu co najmniej ryzyka dopuszczalnego. Pozostawanie orga-
nizacji przez d³u¿szy okres w strefie ryzyka niedopuszczalnego, czyli w tzw.
„strefie œmierci” skutkuje, po pierwsze, natychmiastowym wstrzymaniem
jej dzia³alnoœci statutowej (publicznej, biznesowej, naukowej, dydaktycz-
nej, us³ugowej), a po drugie, realnym zagro¿eniem jej bytu i to¿samoœci
systemowej. Dlatego zarówno zarz¹d, jak te¿ organa zarz¹dzaj¹ce ryzy-
kiem musz¹ niezw³ocznie podj¹æ radykalne œrodki zaradcze w celu wy-
eliminowania zagro¿enia lub neutralizacji, albo przynajmniej z³agodzenia
jego skutków. Stan ryzyka niedopuszczalnego determinuje pewnego ro-
dzaju „strefê œmierci” dla aktualnej misji, a nawet sensu istnienia ca³ej
organizacji.

Postêpowanie z ryzykiem

Stwierdzony poziom istotnoœci ryzyka, np. jako akceptowane, dopusz-
czalne lub niedopuszczalne jest podstaw¹ dalszego postêpowania z ryzy-
kiem na kolejnym etapie reagowania na nie. Zgodnie z ogólnymi standar-
dami zarz¹dzania ryzykiem wyodrêbnia siê cztery zasadnicze strategie
postêpowania (reagowania)21:
• unikanie ryzyka,
• redukowanie ryzyka,
• przenoszenie ryzyka,
• przyjêcie ryzyka.

W praktyce zarz¹dzania ryzykiem powy¿sze strategie mog¹ siê wzajem-
nie przenikaæ, dope³niaæ i byæ stosowane jako hybryda w formie tzw. stra-
tegii mieszanych, co zgodnie z zasad¹ synergii gwarantuje jeszcze wiêksz¹
ich efektywnoœæ.

21 Zarz¹dzanie ryzykiem. Raport Specjalny. POLRISK Stowarzyszenie..., op. cit.
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Metoda unikania polega na rezygnowaniu z podejmowania zbêdnego
ryzyka po dok³adnym przeanalizowaniu wszystkich jego aspektów, jeœli
w ogóle taka mo¿liwoœæ istnieje. Jest to dzia³anie wymagaj¹ce wielu analiz
i prac badawczych i nie zawsze mo¿e zrealizowane, ale skuteczne wdro¿e-
nie tej metody przynosi relatywnie najwiêksze efekty. W tym wzglêdzie
stosowana jest zdroworozs¹dkowa zasada trzymania niepotrzebnego ryzyka
mo¿liwie daleko od organizacji, albo pozostawania organizacji mo¿liwie
daleko od rysuj¹cego siê ryzyka.

Redukowanie ryzyka polega na celowym obni¿aniu prawdopodobieñstwa
wyst¹pienia zdarzenia niepo¿¹danego lub na redukowaniu negatywnych
skutków tego zdarzenia. Wyró¿nia siê trzy rodzaje dzia³añ w tej metodzie:
prewencjê polegaj¹c¹ na oddzia³ywaniu na prawdopodobieñstwo wyst¹pie-
nia zdarzenia niekorzystnego, redukcjê koncentruj¹c¹ siê na minimalizacji
negatywnych skutków i nastêpstw, dzia³ania kompleksowe polegaj¹ce
na równoczesnym oddzia³ywaniu na oba te czynniki. W tym wzglêdzie pre-
ferowana jest strategia redukowania prawdopodobieñstwa wyst¹pienia ry-
zyka, czyli zmniejszania poziomu jego aktywizacji do mo¿liwie najni¿szego.
Obowi¹zuje wiêc prakseologiczna zasada: redukowania pierwotnych Ÿróde³
czyli przyczyn przed wtórnym zwalczaniem ich niepo¿¹danych skutków
i nastêpstw.

Przenoszenie (transfer) ryzyka jako metoda reagowania polega na prze-
rzucaniu ryzyka na podmioty trzecie i wi¹¿e siê z ponoszeniem realnych
kosztów takich transferów. Za przejêcie naszego ryzyka podmiot przejmu-
j¹cy (kontrahent) ¿¹da odpowiedniej rekompensaty, z regu³y finansowej,
albowiem scedowane ryzyko oznacza najczêœciej straty materialne lub inne
negatywne nastêpstwa w jego aktywach. Najlepszym przyk³adem takich
transakcji handlowych s¹ powo³ane do tego celu firmy ubezpieczeniowe,
a o skali tego procesu œwiadczy potê¿ny, œwiatowy rynek ró¿norodnych ak-
tywnoœci i ofert bran¿y ubezpieczeñ. Potrzeby obs³ugi sektora ubezpieczeñ
i asekuracji leg³y u podstaw burzliwego rozwoju teorii i praktycznych metod
ryzyka ju¿ na pocz¹tku XX wieku.

Akceptowanie ryzyka polega na œwiadomym przyjêciu ryzyka i precy-
zyjnym wkalkulowaniu go w rachunek zysków i strat. Organizacja nie po-
dejmuje specjalnych dzia³añ zaradczych, lecz a priori wlicza ryzyko i zwi¹-
zane z nim straty w koszty funkcjonowania. W tym celu niektóre organizacje
gromadz¹ specjalne fundusze na wypadek wyst¹pienia sytuacji kryzysowej,
celem pokrycia negatywnych nastêpstw tego ryzyka. W ramach strategii
akceptacji ryzyka wyró¿nia siê dwie metody postêpowania: metoda pasywna
polega na biernym przejêciu ryzyka i wszystkich jego konsekwencji, bez ja-
kichkolwiek dzia³añ obronnych, metoda aktywna wi¹¿e siê z podejmowa-
niem dodatkowych dzia³añ zaradczych i przejmowaniu tylko pozosta³ego
tzw. ryzyka resztkowego.
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W praktyce stosowanie czystej strategii postêpowania wobec ryzyka,
ograniczonej wy³¹cznie do jednego z wy¿ej zarysowanych sposobów, jest
ma³o skuteczne. Dlatego organizacje swoje strategie postêpowania wobec
ryzyka bardzo czêsto miksuj¹ i wdra¿aj¹ w ró¿nych formach mieszanych22.
Doœæ powszechnie ³¹czy siê: unikanie ryzyka z redukowaniem ryzyka,
albo przenoszenie ryzyka z przyjêciem ryzyka. Stosowanie strategii mie-
szanych nadaje du¿¹ elastycznoœæ procedurom zarz¹dzania ryzykiem,
pozwala na synergiê walorów wielu strategii w jednym produkcie decyzyj-
nym. Bardzo czêsto w realnych sytuacjach nie jest mo¿liwe stosowanie
w formie „czystej” wy³¹cznie jednej z czterech proponowanych strategii.
Sposób reakcji na ryzyko bêdzie zale¿a³ od jego wielkoœci, poziomu jego
istotnoœci, od mo¿liwoœci danej organizacji, stosowanych standardów za-
rz¹dzania ryzykiem. W organizacjach komercyjnych wybór konkretnej
metody redukcji ryzyka oprócz jej aktualnej sprawnoœci powinien uwzglêd-
niaæ tak¿e relacjê ponoszonych kosztów do spodziewanych efektów. Koszty
podejmowanych dzia³añ zaradczych (koryguj¹cych, ubezpieczaj¹cych) nie
powinny byæ wy¿sze ni¿ docelowe efekty ekonomiczne wynikaj¹ce z tych
dzia³añ.

Komunikowanie o ryzyku

Komunikowanie o ryzyku polega na wymianie i przekazywaniu selek-
tywnej informacji pomiêdzy organami zarz¹dzaj¹cymi ryzykiem a wszyst-
kimi u¿ytkownikami (podmiotami) danej organizacji. Proces powszechnej
komunikacji podnosi przede wszystkim ogóln¹ œwiadomoœæ i wra¿liwoœæ
wszystkich jego uczestników na problematykê bezpieczeñstwa, uwypuklaj¹c
jednoczeœnie rangê i znaczenie zarz¹dzania ryzykiem w organizacji. Techniki
i kana³y komunikacji, przez które przekazywane s¹ informacje o ryzyku,
odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê w kreowaniu ogólnych strategii bezpieczeñ-
stwa, a tak¿e w pozyskiwaniu niezbêdnych œrodków i zasobów do jego sty-
mulacji23.

Buduj¹c prakseologiczny system zarz¹dzania ryzykiem nale¿y okreœliæ
tak¿e zasady polityki informacyjnej, które zagwarantuj¹ pe³n¹ komunika-
cjê wszystkich podmiotów zarz¹dczych i poszczególnych w³aœcicieli miêdzy
sob¹. Sposób komunikacji powinien zagwarantowaæ ci¹g³¹ wymianê infor-
macji we wszystkich kierunkach, co warunkuje spójnoœæ ca³ego systemu

22 S. Kasiewicz (red.), Zarz¹dzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiêbiorstwa w Polsce.
Kierunki, narzêdzia. Wolter Kluwer Business, Warszawa 2011.

23 Zarz¹dzanie ryzykiem w sektorze publicznym, op. cit.
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zarz¹dzania ryzykiem w organizacji. Funkcjonuj¹ce kana³y informacyjne
powinny zagwarantowaæ dostêp do niezbêdnych informacji w³aœciwym de-
cydentom we w³aœciwym czasie, aby w porê mo¿na by³o alarmowaæ wszyst-
kich w³aœcicieli ryzyka przekraczaj¹cego wyznaczone progi dopuszczalnoœci.
W tym celu organa zarz¹dcze powinny okreœliæ wewnêtrzne i zewnêtrzne
kana³y komunikacyjne, tryb ich wykorzystania oraz mechanizmy szybkiego
raportowania w³aœcicieli ryzyka.

Kluczowe procedury zarz¹dzania ryzykiem s¹ w³asnoœci¹ wszystkich
interesariuszy i dlatego ich wyniki musz¹ byæ ogólnie dostêpne, a ka¿da
zmiana odpowiednio szybko komunikowana. Du¿¹ pomoc¹ s¹ sformalizo-
wane raporty i meldunki, które zawieraj¹ „gor¹c¹” informacjê o stanie ca-
³ego systemu zarz¹dzania ryzykiem. Interaktywna komunikacja powinna
zagwarantowaæ du¿¹ elastycznoœæ reagowania na nowopowsta³e rodzaje
ryzyka i bie¿¹ce jego modyfikacje. Poniewa¿ proces zarz¹dzania ryzykiem
nigdy siê nie koñczy, dlatego nieustanna komunikacja miêdzy wszystkimi
jego podmiotami jest warunkiem ¿ywotnoœci.

Warunkiem sine qua non skutecznego zarz¹dzania ryzykiem jest opero-
wanie na aktualnej, wiarygodnej i adekwatnej do potrzeb informacji Ÿród³o-
wej (wejœciowej), która jest podstaw¹ podejmowania decyzji, m.in. w zakre-
sie efektywnej strategii minimalizowania ryzyka. Natomiast wypracowane
i skierowane do realizacji decyzje powinny byæ kontrolowane i weryfikowane
pod k¹tem ich skutecznoœci i sprawnoœci dzia³ania, co odbywa siê z regu³y
w pewnej pêtli sprzê¿enia zwrotnego. Do realizacji tych wa¿nych funkcji
powo³ywany jest m.in. system monitorowania ryzyka, który pozwala na bie-
¿¹c¹ i wiarygodn¹ ocenê zarówno stanu zagro¿eñ organizacji, jak te¿ pozio-
mu aktualnego bezpieczeñstwa24.

Monitorowanie ryzyka

Warunkiem koniecznym sprawnego zarz¹dzania ryzykiem jest opero-
wanie na aktualnej, wiarygodnej i adekwatnej do potrzeb sytuacyjnych in-
formacji Ÿród³owej (wejœciowej), która jest podstaw¹ podejmowania decy-
zji, m.in. w zakresie strategii minimalizowania ryzyka. Natomiast wypra-
cowane i skierowane do realizacji decyzje powinny byæ kontrolowane i we-
ryfikowane pod k¹tem ich skutecznoœci i sprawnoœci dzia³ania, co odbywa
siê z regu³y w tzw. ujemnej pêtli sprzê¿enia zwrotnego. Do realizacji tych
wa¿nych funkcji powo³ywany jest m.in. system monitorowania ryzyka, który

24 K. Ficoñ, In¿ynieria zarz¹dzania kryzysowego. Podejœcie systemowe. BEL Studio, War-
szawa 2007.
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pozwala na bie¿¹c¹ ocenê zarówno stanu zagro¿eñ organizacji, jak te¿ ak-
tualnego poziomu jej bezpieczeñstwa25.

Monitorowanie ryzyka polega na prowadzeniu metodycznych dzia³añ
na etapie analiz we wszystkich obszarach zagro¿eñ, generuj¹cych poten-
cjalne ryzyka i obejmuje:
• analizowanie wszystkich Ÿróde³ i nowych symptomów zagro¿eñ,
• systematyczne wyznaczanie aktualnego poziomu ryzyka,
• stymulowanie dzia³añ prowadz¹cych do akceptacji ryzyka,
• stosowanie œrodków redukcji ryzyka nadmiernego,
• kontrolowanie procedur zarz¹dzania ryzykiem.

Monitorowanie ryzyka jako czynnoœæ kontrolna jest nieodzownym ele-
mentem ka¿dej strategii zarz¹dzania ryzykiem i musi byæ prowadzone
w sposób ci¹g³y i systematyczny. Znajomoœæ rzeczywistych zagro¿eñ w da-
nej chwili jest informacj¹ o najwy¿szym priorytecie dla bezpieczeñstwa
ka¿dej instytucji. Dlatego informacje z monitoringu ryzyka powinny byæ
aktualne, precyzyjne i wiarygodne, gdy¿ dezinformacja mo¿e niejednokrot-
nie przynosiæ wiêcej szkód ni¿ brak informacji.

Monitoring s³u¿y przede wszystkim wczesnemu wykrywaniu potencjal-
nych zagro¿eñ i realnemu prognozowaniu ich skutków dla potrzeb szacowa-
nia i aktualizacji ryzyka. Zagro¿enia szczególnie niebezpieczne, a przy tym
rzadkie i niespodziewane mog¹ generowaæ najwiêksze ryzyko i stwarzaæ
du¿e problemy organom zarz¹dzaj¹cym ryzykiem, dlatego w pierwszej ko-
lejnoœci s¹ one kierowane do natychmiastowych analiz i bardziej dok³ad-
nych badañ ocenowych, w celu wypracowania skutecznych strategii zwal-
czania ich symptomów, mo¿liwie ju¿ w zarodku. Istotnym problemem jest
wiêc selekcja strumienia informacji Ÿród³owej, celem pozyskania konkret-
nych danych najbardziej potrzebnych w zwalczaniu ryzyka najgroŸniejszego
dla organizacji. Jedynym medium, którym pos³uguje siê funkcja ryzyka
jest informacja, determinuj¹ca jego wielkoœæ, tak w ujêciu jakoœciowym (opi-
sowym), jak te¿ iloœciowym (wymiernym).

Efektywny system zarz¹dzania ryzykiem musi bazowaæ na szybkiej
i wiarygodnej informacji Ÿród³owej, pozyskiwanej czêsto z wielu Ÿróde³,
przy pomocy ró¿nych kana³ów, dziêki czemu mo¿na potwierdziæ jej u¿ytecz-
noœæ i okreœliæ stopieñ pilnoœci obs³ugi. Bezustanny strumieñ informacji
z monitoringu musi byæ stosunkowo szybko przetwarzany, kompilowany
i edytowany dla specyficznych potrzeb organów zarz¹dzania ryzykiem,
st¹d udzia³ technologii komputerowych wydaje siê bezdyskusyjny.

25 Zarz¹dzanie ryzykiem w sektorze publicznym, op. cit.
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Znajomoœæ rzeczywistych zagro¿eñ w danej chwili jest informacj¹ o naj-
wy¿szym priorytecie dla bezpieczeñstwa ka¿dej organizacji26. Dlatego in-
formacje z monitoringu ryzyka powinny byæ aktualne, precyzyjne i wiary-
godne, gdy¿ dezinformacja mo¿e niejednokrotnie przynosiæ wiêcej szkód ni¿
brak informacji. Aby zagwarantowaæ, ¿e system zarz¹dzania ryzykiem funk-
cjonuje efektywnie i rzeczywiœcie wspiera dzia³ania danej organizacji nale¿y
regularnie raportowaæ poziom ryzyka i konfrontowaæ go z planem zarz¹dza-
nia ryzykiem oraz ze zmianami zachodz¹cymi w samej organizacji i w jej
bli¿szym i dalszym otoczeniu. Tylko permanentna analiza sytuacyjna (moni-
toring) i profesjonalna kontrola (audyt) poziomu ryzyka w danej organiza-
cji mo¿e gwarantowaæ spe³nienie po¿¹danego poziomu bezpieczeñstwa wed³ug
przyjêtych standardów, np. korporacyjnych, miêdzynarodowych oraz ci¹-
g³oœci dzia³ania w dostatecznie d³ugim horyzoncie czasowym27.

Uwagi i wnioski koñcowe

1. Ryzyko ma swoje Ÿród³a zarówno wewn¹trz organizacji, jak te¿ w bli¿-
szym i dalszym jej otoczeniu, a ponadto wystêpuje na wszystkich szcze-
blach zarz¹dzania organizacj¹. Jest czynnikiem wszechobecnym, nieunik-
nionym i niezwykle dynamicznym w czasie i w przestrzeni, ale w przeci-
wieñstwie do losowej niepewnoœci jest wymierne i mo¿e byæ wyra¿one
w ró¿nych skalach jakoœciowych i iloœciowych.

2. Wszechobecnoœæ ryzyka zmusza ka¿d¹ organizacjê do podjêcia niezbêd-
nych planów i dzia³añ pozwalaj¹cych na: identyfikacjê ryzyka, ewaluacjê
jego wielkoœci, ocen¹ prognozowanych skutków i nastêpstw oraz przyjê-
cie odpowiedniej strategii pozwalaj¹cej na skuteczne antycypowanie
i redukowanie jego negatywnych nastêpstw.

3. Warunkiem koniecznym w³aœciwego zarz¹dzania ryzykiem jest dok³adne
poznanie i opisanie wszystkich ryzyk w kategoriach skwantyfikowanych
i wymiernych (jakoœciowych lub iloœciowych), gdy¿ tylko wówczas mo¿liwe
jest celowe sterowanie nimi pod k¹tem przyjêtych kryteriów operacyjnych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie jest ani mo¿liwe, ani celowe zredukowanie ry-
zyka do zera, mo¿na jedynie minimalizowaæ jego wartoœæ do pewnej po-
¿¹danej granicy. Bardzo istotne jest, aby podejmowane w organizacji

26 K. Ficoñ, Elementy potencja³owej teorii bezpieczeñstwa..., op. cit., 163-188.
27 K. Ficoñ, Zarz¹dzanie zintegrowanym ryzykiem ERM podstaw¹ ³adu korporacyjnego,

V Konferencja Naukowa „Info-Glob-Mar’2014” T. 2, Wydawnictwo UG Sopot-Gdañsk 2014,
s. 28.
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decyzje by³y œwiadome i uwzglêdnia³y ryzyko na mo¿liwie najni¿szym
do zaakceptowania poziomie.

4. Proces zarz¹dzania ryzykiem w danej organizacji jest zawsze procedur¹
unikatow¹, któr¹ nale¿y wdra¿aæ indywidualnie, jako prototyp, zawsze
od pocz¹tku, dla nowych zmienionych warunków brzegowych. Z uwagi
na ogromn¹ specyfikê i odrêbnoœæ ka¿dej organizacji i przypisanego jej
ryzyka, nie istnieje jeden uniwersalny model zarz¹dzania ryzykiem
wspólny np. dla okreœlonej bran¿y biznesowej czy sektora publicznego.
Dlatego zarówno miêdzynarodowe standardy zarz¹dzania ryzykiem typu
np. FERMA, COSOII, AS/NZS, ISO 31000, jak prezentowany powy¿ej
system maj¹ charakter bardziej teoretyczny ni¿ aplikacyjny i ka¿dora-
zowo musz¹ byæ adaptowane do konkretnych uwarunkowañ sytuacyj-
nych, problemowych i organizacyjnych.

5. Ze wzglêdu na mnogoœæ ró¿nych standardów, metodyk i systemów za-
rz¹dzania ryzykiem tak w skali miêdzynarodowej, jak te¿ krajowej
a tak¿e bran¿owej zaprezentowany uogólniony schemat procesu zarz¹-
dzania ryzykiem jest kolejn¹ u¿yteczn¹ wskazówk¹ dla mened¿erów
(Risk Manager) zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem ryzykiem w danej orga-
nizacji. Poniewa¿ w dobie obecnej ocena ryzyka jest obowi¹zkow¹ proce-
dur¹ wstêpn¹ ka¿dej wiêkszej inwestycji, projektu czy znacz¹cego przed-
siêwziêcia podejmowanego w danej organizacji, dlatego mo¿liwoœæ indy-
widualnego wyboru docelowej metodyki z szerokiej palety jest szczegól-
nie atrakcyjna dla ró¿nych u¿ytkowników.
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PRAXEOLOGICAL QUANTIFIED RISK MANAGEMENT
SYSTEM IN THE ORGANIZATION

Keywords: matrix, organization, risk, system, management.

Summary

This paper presents a practical methodology for risk management on the
example of any organization. The proposed system is a kind of compilation
of models in the international standards of risk management such as: FARM,
COSOII, AS/NZS, ISO 31000 or. The risk management procedure was decom-
posed into 7 stages, of which 3 (display context, risk communication and risk
monitoring) are generic and descriptive, while the remaining 4 (risk identifi-
cation, risk analysis, valuation risk and responding to risk) analytical and syn-
thetic. Specifications and chronology of these stages confirms the practical
utility of the presented system for efficient risk management in any public
organization. Effective risk management is a prerequisite for forming a desired
level of security in any organization.
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Krzysztof Ficoñ prof. dr hab. in¿. – absolwent Wydzia³u Cybernetyki Wojsko-
wej Akademii Technicznej, gdzie uzyska³ tak¿e stopieñ doktora nauk technicz-
nych. Habilitowa³ siê w Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Strategiczno-
-Obronnym. Tytu³ profesora uzyska³ w dziedzinie/dyscyplinie nauki wojskowe
– dziœ nauki o bezpieczeñstwie. Obszarem naukowych zainteresowañ s¹ pro-
blemy aplikacyjne zwi¹zane z teori¹ badañ operacji, optymalizacj¹ wielokryte-
rialn¹, analiz¹ systemow¹ i matematycznym modelowaniem prakseologicznych
systemów dzia³ania, bazuj¹cym na nowoczesnych technologiach komputero-
wych. Specjalizuje siê w wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycz-
nych dla potrzeb zarz¹dzania, w szczególnoœci zarz¹dzania systemami i proce-
sami logistycznymi rozpatrywanymi zarówno na gruncie logistyki wojskowej,
jak te¿ logistyki rynkowej. Zajmuje siê tak¿e zarz¹dzaniem ryzykiem dla po-
trzeb ró¿nych sytuacji kryzysowych, w tym ryzykiem operacyjnym, projekto-
wym, gospodarczym i logistycznym.



56

Rima Kontautiene, Valentinas Navickas: Fluctuation of competitiveness in economic...

Rima KontautieneRima KontautieneRima KontautieneRima KontautieneRima Kontautiene
VVVVValentinas Navickasalentinas Navickasalentinas Navickasalentinas Navickasalentinas Navickas

FLUCTUATION OF COMPETITIVENESS
IN ECONOMIC DOWNTURN

Keywords: competitiveness, economic downturn, industry, global economy,
Lithuania, Latvia, Estonia, Poland.

ABSTRACT

The authors of the article analyze the fluctuation of competitiveness
indicators during economic downturn. Any company or any industry is not
safe even during periods of normal economic growth. Economic downturns
are recurring facts. Downturns and recessions come with intense turbulence
in the markets, heavily shape the patterns of economic change and bring
about structural change. Economic downturns revealed weaknesses in many
countries, regardless of their level of economic and social development.
However, even though the long-wave theory based on the assumption that
there are regularities in the way economic systems develop over time, it is
also true that each big transition is different from previous ones. Competi-
tiveness in a global economy is understood as the ability of companies to be
active and interactive in response to fast changes of the environment.
By emphasize the importance of companies’ competitiveness for industries
and all nation’s economy the article treats that business success and pre-
paring for the future are two dimensions of competitiveness. The paper
deals with the fluctuation of industry’s competitiveness in four countries:
Lithuania, Estonia, Latvia and Poland. Researched the fluctuation of com-
petitiveness indicators during economic downturn in 2007-2009, authors
found that Poland companies were more competitive as compared with com-
panies of other Baltic countries. The subsequences of economic downturn
represented the need of the harmonization of traditional macroeconomic
policies with a microeconomic approach in three Baltic countries.
JEL Classification: E32, L20, M20.
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Introduction

An economic prosperity is the key element to quality of life and to com-
petitiveness of the nation in the world economy. A sustain diversity, inno-
vation, competition and entrepreneurship must be promoted on purpose
to increase wealth and living standards. The government is responsible
for prosperity, and industry is responsible for competitiveness. One of the
leading indicators of prosperity is competitiveness of industry, which is con-
ditioned by competitiveness of companies in it. The term of competitiveness
suggests security, efficiency, quality, high productivity, adaptability, success,
modern management, superior products, optimum costs. The factors pro-
moting competitiveness are generous. Economic downturns bring mixed
and contradictory results for different companies and industries. Competi-
tiveness that includes a success and a preparing for the future is likely not
to be the same across the different stages of growth of the economy.

The novelty of the study. Survival and success in economic tough
times increasingly depend on competitiveness. There is a need for a wider
understanding dynamics of competitiveness in economic downturn. Diffe-
rent effects of economic downturn on companies herewith industries im-
pact on competitiveness of the nation. The premise of the study is that
fluctuation of competitiveness indicators of Lithuania, Estonia and Latvia
is more synchronised than of three Baltic countries and Poland during eco-
nomic downturn. While the analysis of competitiveness dynamics in Esto-
nia, Latvia, Lithuania and Poland during economic downturn have recei-
ved a little attention in the research works, this paper is significant
and topical in term of novelty.

The object of the study is the competitiveness in global economy.
The aim of the study is to analyze fluctuation of competitiveness indi-

cators in economic downturn.
The tasks of the study are:

1) to investigate the dimensions of competitiveness in global economy;
2) to analyze the effects of economic downturn;
3) to analyze the fluctuation of competitiveness during economic downturn

in 2008-2009.

Dimensions of competitiveness in global economy

Competitiveness in a global economy is connected with the ability
of companies to be active and interactive in response to fast changes of
the environment. It refers to the peculiar ability of companies to compete
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for markets, resources and revenues. „Competitiveness is a central preoccu-
pation of both advanced and developing countries in an increasingly open
and integrated world economy [19]”. According to Beniusiene and Svirskiene
(2008), the global economy brings not only threats, risks, but also opportu-
nities for competitive advantage in different ways [4]. An economy beco-
mes more competitive through the ability of its companies – to increase
productivity by using assets (human resources, physical capital, among
other things) more efficiently. The ability to compete largely depends
on the overall environment of the companies, which influences both being
able and knowing how to compete [6], [7], [12]. Competitiveness is mainly
influenced by the capacity to understand and adapt as properly as possible
to the surrounding world. „Business does not act in isolation. So competiti-
veness of the company is related to how business interacts with the envi-
ronment, producing a value to the participants in this environment” [15].
As stated Henricsson et al. (2004), survival is the principal objective of
a company, immediately followed by rising returns on its resources and
rising returns to its owners [11].

Competitiveness can be conceptualized into two dimensions: business
success and preparing for the future, which should be achieved by addres-
sing social and business values simultaneously (Fig. 1) [3], [18], [22], [24].
„The first dimension, ‘business success’ may include commercial gains;
growth and profitability; and increase in market share. The second dimen-
sion, ‘preparing for the future’ or ‘facilitating future growth and develop-
ment of firms’ refers to revenue growth; creating new markets, ideas
and innovations (to become a market leader), and new product lines; deve-
loping and gaining command/leadership in a new technology; developing
sustainable brand and reputation; enhancing recruitment and retention
strategy; developing external relationships; and gaining additional skills,
capabilities, and competencies” [3].

Figure 1. Dimensions of competitiveness
Source: authors’ creation with reference to [3], [18], [22], [24]
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In summary, many interacting factors, at different levels, shape the com-
petitiveness of the companies. According George and Manasis (2010), „com-
petitiveness also, is a necessary capacity for the proper function of all hu-
man societies, thus it is of great importance to properly adjust each socie-
ty’s philosophy. In modern actuality, an evolution of each individual’s stan-
ce against the need for achieving social competitive advantages is considered
to be necessary. It is of the biggest need the development of these specia-
lized society structures that will support competitiveness’s advancement
and will seed not only entrepreneurship to its members but also will deve-
lop a more sophisticated attitude against an incurred or future business
failure” [10]. According to Porter (1990), national prosperity is created, not
inherited [17]. Future success of country largely depends on business suc-
cess and preparing for the future, i.e. on the competitiveness of companies.

The effects of economic downturn

Economic downturns are unique situations in the economic and social
life of modern systems. Downturns are general slowdowns in economic acti-
vity over a long period of time, or business cycle contractions, and have been
shown to be detrimental for both social and economic systems. Subject to
the economic system, downturns (e.g. declines in gross domestic product
(GDP) growth) can exert persistent effects on country’s budgets, companies’
profits, workers’ skills, and long-term levels of unemployment (Fig. 2) [2].

Figure 2. The effects of 2007-2009 downturn on employment
in the European Union (EU) and in the United States

of America (USA), percentage change
Source: authors’ calculation with reference to [9], [23]
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„Downturns are a recurring fact of life in every industry. Sooner or later,
demand for an industry’s products or services declines—often dragging
prices down along the way—regardless of the state of the economy as
a whole. It’s a mistake to think that any industry is safe during periods
of normal economic growth” [21]. Business cycles are difficult to predict
and it takes time to recognize when a new shock has taken place [5]. Accor-
ding Wu et al. (2007), since mid-2000, the global economic downturn has
been hurting companies in both developed and developing nations, and the
economic growth rates of all major countries have fallen significantly from
the level in the late 1990s. The effects of downturns have been both profo-
und and widespread, including pressures on the performance and market
values of many companies [25]. According to Obasi (2000) and Man et al.
(2002), economic downturns are so drastic that the business and trade
activities slowed down, thus affecting the overall performance of entrepre-
neurs and the environment, including the company [14], [20]. It negatively
impacts on profitability and productivity of companies, employee’s moti-
vation. Downturns result in a more or less strong fall in the financial per-
formance of companies. The economic impact results in a fall in sales (follo-
wing the fall of demand and consumption) or a structural fall in turnover,
because of the behavioral change of the consumers [16]. The impact of eco-
nomic downturns on the overall performance and competitiveness of com-
panies is negative. Major economic downturns come with intense turbulence
in the markets, and new swarms of companies tend to appear, mainly
in the emerging industries. However, many existing companies (although
not all of them) manage to survive major transitions by adapting them-
selves over time, even in an extreme manner [2]. As stated Wu et al. (2007),
during downturns, only those companies in which managers retain as many
resources as possible win in their field of competition [25].

Economic downturns are admittedly difficult and formidable obstacles
to companies that are trying to survive in the turbulent environment.
However, the impact of economic downturns will have unlike effects on
different companies, even though they operate in the same industry.
The realities of economic downturns coupled with the continued emergence
and growth of the knowledge economy reminds that new ways of value
creation are required and it involves the balance economic interests with
social good and ecological responsibility.
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Fluctuation of competitiveness during economic
downturn in 2007-2009

Economies (e.g. a single country or the European Union) do not develop
in a linear way. Over a business cycle periods of strong growth change
with periods of stagnation or even periods of negative growth. In 2007-
-2009 economic downturn took hold on the European Union industrial eco-
nomy with a reduction in production. From its pre-recession high in 2007
to the bottom of the cycle in 2009, the index of production in European
Union fell more than 18 percent. Some of the biggest reductions in produc-
tion between Baltic countries were registered in Estonia (- 7 percentage
points in 2008, - 25 percentage points in 2009). The industrial production
index (see Fig. 3), as one of the most important measures of economic acti-
vity [8], shows a fall in the output and activity in all Baltic countries and
Poland, like in all European Union, in 2009. The fall in production determi-
ned the use of resources and labours and hence negatively influenced
a growth, income generation, and prosperity of countries in 2007-2009.

Figure 3. Production in industry, percentage change
compare same period in previous year

Source: authors’ calculation with reference to [9]
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The results for the ‘market share effect’ were mixed for Baltic countries
and Poland in period of 2007-2009 (see Fig. 4). The biggest gain (19.58
percentage points) occurred for Lithuania in 2008, but in 2009 occurred
the severest fall export market shares by items (- 10.89 percentage points).
In 2009 the fall in export market share was also sizeable for Estonia (- 7.22
percentage points) and Latvia (- 1.04 percentage points). There was, howe-
ver, an exception to this rule of declining export market shares in 2009.
That was the gain in export market share (0.93 percentage points) for Po-
land in 2009, but the fall (- 5.18 percentage points) occurred in 2010. There
were effective fall of export share in specific markets, pointing to the decli-
ning of Baltic countries external competitiveness in 2009.

Figure 4. Export market shares by items, 1 year percentage change
Source: authors’ calculation with reference to [9]

The drop in demand in times of downturn in 2007-2009 caused a disabi-
lity to sell companies’ production, what triggered of a stock accumulation
or an employee surplus in all countries of European Union. The manage-
ments of companies had to reduce an amount of the workforce. That was
one of the reasons of raised unemployment rate since 2008. However it
caused another serious problem for the companies’ operation. The mana-
gement lost with employees key comparative advantages. Remaining em-
ployees felt betrayed and misled. They were also frightened from the future.
Labour productivity (see Fig. 5) and also employees’ motivation, creativity
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and an ability to solve problems were disrupted. Productivity is considered
a key source of economic growth and competitiveness. Ambastha and Mo-
maya (2004) asserted that many scholars have seen productivity as a good
surrogate and indicator of long-term competitiveness of country’s compa-
nies [1]. Labour productivity grew for all countries until 2008. In 2008-
-2009 all Baltic countries experienced a decline. In same period hourly la-
bour productivity increased in Poland. It is related to the fact that labour
productivity depends on the availability and quality of labour resources
and applied technologies. As a result, labour productivity heavily influen-
ces the production process and production costs. The cost of production
affects the competiveness of nations’ industry in the global market. A com-
parison of the levels of labour productivity in EU member states under
investigation, Poland was the most productive. The least productive Baltic
state was Latvia in period of economic downturn. However, in 2009, Li-
thuania’s productivity suffered the most as it decreased by 5.7 percent to
EUR 8.3. Hourly labour costs were falling in all Baltic countries in 2009.
However, in Lithuania they shrank the most and at current prices became
the lowest among the Baltic countries and Poland. With reference to Euro-
stat (2015), Lithuania has one of the lowest hourly labour costs (EUR 5.5)
in the EU (the EU average is EUR 23.1) [9].

Figure 5. Labor productivity per hour worked (ESA95),
Euro per hour worked

Source: authors’ calculation with reference to [9]
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The time of economic downturn impacted on profitability and producti-
vity of companies, industries or nations. As stated Kumar and Chadee (2002),
profitability is an ultimate indicator of competitiveness in the global market
[13]. Gross operating rate, as an indicator of profitability, corresponds to
the share of gross operating surplus in turnover and in this way indicates
the extent to which sales are converted into gross operating profit [9].

Figure 6. Gross operating rate by NACE Rev.2, 2008-2009,
percent change

Source: authors’ calculation with reference to [9]

In 2008-2009 highest level of sales was in real estate activities and mi-
ning and quarrying, wholesaling and retailing and manufacturing displayed
the lowest gross operating rates in Baltic countries and Poland (see Fig. 6).
In 2008 least profitable were services of accommodation and food and ma-
nufacturing in Lithuania and Estonia. In 2009 profitability in services of
accommodation and food declined in Poland and Latvia. Manufacturing
and wholesaling and retailing were the least profitable industries in Baltic
countries and Poland during economic downturn.

Economic downturn undermined demand and had particularly strong
impact and negative consequences for the most European countries. A dyna-
mics of competitiveness indicators in 2007-2009 justified that the impact
of economic downturn on competitiveness of industries and countries was
various. Baltic economies to a greater or lesser extent have slipped into
recession as the result of the world economic and financial crisis. The com-
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panies have been undermined by a decline in domestic demand and pur-
chasing capacity. The cases of bankruptcy have been especially widespread
among companies operating in whole sale and retail trade and manufactu-
ring sectors. Such tendency may be explained by two factors: a decrease
in inner consumption and a reduction of external demand. The decrease
in economic growth was accompanied by an increase in unemployment and
a risk of deepening social polarization. A big number of businesses have
come under threat, putting the jobs of more and more employees at risk.
The years of 2007-2009 have been marked by a set of negative tendencies
and factors in Baltic countries. Poland has pursued a policy of economic
liberalization since 1990, and Poland’s economy was the only one in the
European Union, which avoided a recession in 2008-2009. The financial
crisis and the subsequent economic downturn represented the need of
a significant upheaval in the evolution of the overall economic performance
of the Baltic countries and the harmonization of traditional macroecono-
mic policies with a microeconomic approach.

Conclusions

Competitiveness is related to the interaction with environment pro-
ducing a value to the actors in that environment. There are new forces and
drivers in the global environment which create both opportunities and pro-
blems for all: companies, industries and countries. Nation’s prosperity and
competiveness largely depend on competitiveness of companies. Business
success and a facilating future growth and development of companies
herewith industries are dimensions of competitiveness in turbulent global
environment.

Economic downturn means a fall in GDP/national output and typically
can be characterised by high unemployment, falling average incomes,
increased inequality and higher government borrowing. The effects of
downturn depends on how long it lasts and the depth of the fall in output.
The impact of economic downturns is mainly negative on the overall perfor-
mance of companies and development of industries. However, the impact
of economic downturns have unequal effects on different companies or
industries.

There were some differences in the fluctuation of competitiveness indi-
cators of European countries during economic downturn in 2007-2009.
Lithuania, Latvia, Estonia and Poland observed some differences of the
downturn’s impact. Three Baltic countries: Estonia, Latvia, Lithuania
– felt into recession. Poland was the only one in European Union, which
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avoided recession in 2008-2009. Industries as manufacturing and wholesa-
ling and retailing experienced the largest percentage decline in the demand
for their products/services, output, turnover, what impacted a slump in pro-
fitability. Real estate activities and mining and quarrying survived as more
profitable industries of four countries under investigation during economic
downturn.
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WAHANIA KONKURENCYJNOŒCI W WARUNKACH
SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO

S³owa kluczowe: konkurencyjnoœæ, kryzys gospodarczy, przemys³, gospodar-
ka œwiatowa. Kraje: Litwa, £otwa, Estonia, Polska.

Streszczenie

Autorzy wypracowania przeprowadzili analizê wahañ wskaŸników konku-
rencyjnoœci firm w okresie spowolnienia gospodarczego. ̄ adna firma ani przed-
siêbiorstwo nie s¹ bezpieczne nawet w okresie stabilnego wzrostu gospodar-
czego. Spowolnienia gospodarcze i recesje wi¹¿¹ siê z du¿ymi zawirowaniami
na rynkach, mocno kszta³tuj¹ wzorce zmian gospodarczych i prowadz¹ do zmian
strukturalnych. Kryzys gospodarczy pokaza³ s³abe strony wielu pañstw, nieza-
le¿nie od poziomu ich rozwoju gospodarczego i spo³ecznego. Jednak, pomimo
teorii „d³ugich fal” opieraj¹cej siê na twierdzeniu, ¿e wszystkie procesy ekono-
miczne s¹ ze sob¹ powi¹zane, istnieje prawid³owoœæ w tym, ¿e systemy gospo-
darcze rozwijaj¹ siê z up³ywem czasu. Konkurencyjnoœæ w gospodarce œwiato-
wej rozumiana jest jako zdolnoœæ firmy do bycia elastyczn¹ i interaktywn¹
w odpowiedzi na szybkie zmiany œrodowiska. Artyku³ poœwiêcony jest zagad-
nieniu zmian konkurencyjnoœci w czterech krajach: Litwie, Estonii, £otwie
i Polsce. Badaj¹c wahania wskaŸników konkurencyjnoœci w czasie spowolnienia
gospodarczego w 2007-2009, autorzy stwierdzili, ¿e polskie firmy by³y bardziej
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konkurencyjne w porównaniu do firm z innych krajów nadba³tyckich. Skutki
spowolnienia gospodarczego wp³ynê³y na koniecznoœæ harmonizacji tradycyj-
nej polityki makroekonomicznej z mikroekonomicznym podejœciem w trzech
krajach nadba³tyckich.
Klasyfikacja JEL: E32, L20, M20
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PARADIGM SHIFT OF LOGISTICS
CLUSTERS COMPETITIVE ADVANTAGE

IN MODERN ECONOMY

Keywords: cluster, logistics cluster, competitiveness, competitive advan-
tage, methodology.

ABSTRACT

Globalization, technological progress, scientific innovations has a major
impact on today’s business environment, providing opportunities for com-
panies to collaborate and compete in international area. It encourages
to search new methods and strategies of activity, new forms of business
interaction therefore over the past decade clusters plays an important role
in world’s market. Competitive advantage can be achieved in various sec-
tors, however recently transport and logistics spheres become essential
factors for country’s economy and its development.

Introduction

Countries economical, social and technological prosperity, economics
development are inevitably related to competitiveness. Permanent and
intensive competition in global markets encourages each country or a com-
pany to search for the new methods of competition. Nowadays one of the
most relevant factors that stimulate competitiveness is clusters with very
strong partnership between connected companies.

Clusters have a significant impact on country’s competitiveness because
it creates beneficial conditions for companies’ productivity, it stimulates
innovation in their work, improves products quality and technologies. One
of the most important clusters feature is that clusters strengthens country’s
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or region’s competitive advantages since clusters are tend to form and de-
velop in those sectors in which country is specialized. Nowadays transport
and logistics area is one of the most perspective economics sector; it initia-
tes logistics clusters establishment, therefore in modern economy logistics
clusters becomes a priority in improving business results and country’s
competitiveness.

The aim of the article – to analyze paradigm shift of logistics clusters
competitive advantage in modern economy.

Tasks of the article:
1. To analyze concept of logistics clusters;
2. To evaluate logistics clusters influence on international competitiveness.

The concept of logistics clusters

There are many definitions of clusters in literature since clustering pro-
cesses can be approached in different ways because historically clusters
formed in the entire world, in various nations and cultures in different
conditions thus acquiring different and specific features. For example
Roelandt, Hertog (1999) analyses clusters through value-added chain prism
and states that „clusters are networks of production of strongly inter-
dependent firms (including specialised suppliers) linked to each other
in a value-adding production chain. Èiburiene, Keršiene (2002) proposes
to add third cluster type (next to classical cluster type of vertically and
horizontally related companies) – linked group of companies which featu-
res are unsettled relations and common resources. However, according
to the authors, all prosperous branches are connected with vertical and
horizontal interrelations.

On the other hand, European Commission (2008) in cluster‘s concept
highlights collaboration between companies and joining clusters despite
political nation‘s borders; companies must collaborate not only with other
companies in a country but also with companies outside the country‘s
bounds. Èiburiene, Keršiene (2002) agrees to the previous idea and states
that there is a typical small economy model in Lithuania; therefore it is
advisable to join international clusters rather than create local ones.
It would allow faster integration in international markets and it could
encourage companies to become more competitive.

Although clustering processes attracts huge attention in nowadays eco-
nomy and clusters are more and more popular worldwide, however clu-
sters establishment in some spheres is at initial stage. Erikkson (2009)
states that whereas there is a huge literature and a continuous debate

. .

. .
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on the role of various clusters, the combination of localised agglomerations
and the distribution and logistics industries rarely makes any appearance
on the stage. Professor Yossi Sheffi, one of the most famous logistics experts
in the world, states, that logistics clusters are agglomerations of several
types of firms and operations (Sheffi, 2013):
1. firms providing logistics services (such as 3PLs, transportation, ware-

housing and forwarders);
2. the logistics operations of industrial firms (distribution operations

of retailers, manufacturers and distributors);
3. the operations of companies for whom logistics is a large part of their

business (truck maintenance operations, software providers, speciali-
zed law firms, international financial services providers).

In clustering development processes the key role is performed by policy.
Clusters policy requires different quality of competence in a public admini-
stration than it was over few past decades. Clustering processes are essen-
tial both globally and in European Union. EU innovation policy highlights
the importance of creating conducive environment for establishing inno-
vative clusters, developing international relations and global innovative
clusters.

Clusters policies in various countries are formed and implemented dif-
ferently. It depends on many factors: government‘s and politics decisions,
business peculiarities, industrial development, jurisdiction, etc. Analyzing
foreign countries clusters policy and successfully operating clusters
around the world, it was noticed that clustering policy even in neighbour
states is often formed differently. For example, in Finland clusters policy is
implementing actively at national level (responsible institution – Ministry
of Trade and Industry), whereas in Sweden clusters policy is very active at
regional level („from bottom to top”). „From bottom to top” clusters policy
is also formed in Belgium while in France for clusters development at na-
tional level is responsible DATAR (Delegation ä I’amenagement du territo-
ire et ä Taction regionale). There have been cases when clusters creation
strategy is formulated by national institutions but strategies are imple-
mented by regional subjects. One of these countries – Germany, where
federal government already prepared policy for clusters creation and deve-
lopment. For example, in order to encourage clustering in biotechnology
field, government asks regions to propose offers about clusters creation
opportunities in this area. The best offers are awarded with the financial
and other necessary help; therefore there are especially active regional
initiatives for clusters creation in Germany (Kazlauskaite, 2003). It is worth
mentioning that clusters in various countries differ in size, for instance
in Ireland clusters are quite large, but in Scotland preference is given

.
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for small clusters. Logistics clusters are particularly common in Sweden,
Finland, Austria and France.

Logistics clusters impact on international
competitiveness

Developed economies and competitive regions are related with unique
knowledge and with production flows linked companies’ groups – clusters
(Snieška, Èinèikaite, Neverauskas, 2002). Clusters have a big influence
not only on competitiveness, but also on development of innovation, growth
of productivity and entrepreneurship (Fig.).

Fig. Clusters impact on competitiveness

Source: Jurgutis, L., Jucevièius, R. (2004).

It is said that innovations are not established by isolated companies,
innovations are implemented in dynamic business environment, where
qualified companies constructively collaborates with skilled labor force and
together creates new ideas and products (European Commission, 2008).
Therefore clusters can be an excellent instrument to increase country’s com-
petitiveness.

According to Sheffi (2013) operational advantages of logistics clusters
can be classified into two categories: transportation advantages and asset
sharing advantages. The transportation advantages include economics of
scope, scale, density and frequency of transportation services in and out of
a logistics cluster (Table).

.
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Source: Sheffi Y. (2013). Logistics Intensive Clusters: Global Competitiveness and Re-
gional Growth. 481–485 p.

Transportation advantages

Economies of scale. More logistics activities
in the cluster create higher freight volumes
in and out of the cluster. This allows transpor-
tation carriers to use larger conveyances,
get higher utilization, leading to lower costs.

Economies of scope. Logistics clusters present
opportunities for balanced movements
in and out of the cluster, avoiding equipment
idle time and empty repositioning moves.

Economies of density. As the density of compa-
nies in the park grows, pickup and delivery
operations are becoming more efficient.

Economies of frequency. As the volume of freight
in and out of the cluster grows, companies
can schedule higher frequency departures
and arrivals, increasing the level of service
enjoyed by the cluster’s inhabitants.

Asset sharing advantages

Warehouse capacity can
be used for short periods
when one company
is running temporarily out
of space and another has
space to lease. As more
and more logistics providers
join a logistics cluster, these
opportunities rise, making
the cluster even more
valuable to more logistics
intensive operations.

Table 1.
Operational advantages of logistics clusters

There is no doubt that logistics clusters contributes to the economic
growth of region and impacts not only productivity of companies but also at
the national level. The benefit of logistics clusters and its impact on inter-
national competitiveness is given by Sheffi (2013):
• logistics clusters creates number of workplaces;
• logistics clusters encourage the development of new and advanced logi-

stics offerings;
• logistics clusters promotes diversification.

Sheffi (2013) states that logistics clusters encourages development
of advanced technologies, thus contributing the expansion of region’s infra-
structure. Savage (2012) adds that logistics clusters attracts capital in-
vestments, stimulates trades and international transport movements.

It is known that product’s or commodity‘s price often increases just
because of transportation, storage and other logistic activities, therefore
every company tries to manage logistic processes effectively. Braškiene
(2003), emphasizing the important role of logistics in company’s activity,
states that nowadays it is not enough to produce high quality product.
In order to be competitive alongside with high quality product significant
factor is high quality logistics.

.
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Hence logistics can be used as a tool to achieve two purposes – reducing
costs or satisfying needs of a client. Certainly it is possible to combine both
methods and reach mutual benefit (when client and company are both
satisfied) (Zinkevièiute, Vasiliauskas, 2013). It is true to say that in mo-
dern times it is hard to find a company which is not using logistics princi-
ples as one of the main instrument to reach competitive advantage.

Conclusions

Clusters formation is one of the most important factors in economical
growth. Logistics cluster – agglomeration of several types of interrelated
firms and intensive logistics operations. These operations and services spec-
trum of logistics clusters determines classification variety of logistics clus-
ters. Logistics clusters can provide one type of logistics services or it can be
specialized companies cluster which performs various logistics operations.

Logistics activity has significant influence on business and logistics clus-
ters are very important economic development factors in the whole world
since the demand for logistics clusters is growing in the global market.
Clusters create conditions for companies to develop productivity, innovati-
veness and entrepreneurship and with the help of logistics clusters compa-
nies can achieve advantages of transportation and asset sharing. Logistics
clusters form a new but successful and valuable structure, which can cre-
ate financial, technological value in and out of the participants in a cluster,
all this impacts country’s international competitiveness.

Literature
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PARADYGMAT PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
KLASTRÓW LOGISTYCZNYCH

WE WSPÓ£CZESNEJ GOSPODARCE

S³owa kluczowe: klaster logistyczny, konkurencyjnoœæ, przewaga konkuren-
cyjna, metodologia.

Streszczenie
Globalizacja, postêp naukowo-techniczny i innowacje maj¹ du¿y wp³yw

na nowoczesne œrodowisko biznesowe w obszarze zapewnienia mo¿liwoœci wspó³-
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pracy i konkurencji dla firm na arenie miêdzynarodowej. Proces ten zachêca
do poszukiwania nowych metod i strategii dzia³alnoœci, nowych form wspó³-
dzia³ania przedsiêbiorstw, dlatego w ostatnim dziesiêcioleciu logistyczne kla-
stry odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê na rynku miêdzynarodowym. Przewagê kon-
kurencyjn¹ mo¿na osi¹gn¹æ w ró¿nych sektorach, jednak obecnie to w³aœnie
sfery transportowe i logistyczne s¹ istotnymi czynnikami dla gospodarki kraju
i jej rozwoju.
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THE DETERMINATION OF COMPETITIVE
ADVANTAGES OF PORTS’ LOGISTICS SYSTEMS

IN A VIEW OF SAFETY CONCEPT

Keywords: competitive advantages, seaports, logistics systems, safety.

Summary

In conditions of competitiveness in global economy the interest to perspecti-
ves of maritime business is rising in a view of the process to solve problems for
the increase the attractiveness of seaports. The increasing competitiveness
stimulates formation of competitive advantages on national and international
levels. The authors of the article research the particularities of the determi-
nation of competitive advantages for the functionality of seaports’ logistics
systems in global economy, in a view of safety concept on different categories
of business environment. By the analysis of parameters of ports’ and logistics
systems’ activities, it was identified that in the process of the determination
of competitive advantages the discovering the parameters of macro environment
are on high importance. These parameters impacts the decisions in the selection
of ports process as alternative links, in the formation of logistic chains, for the
increase the level of cooperation between producers and consumers, also
for the determination the levels of ports’ competition, by the formation most
effective and safe models of ports’ logistics systems considering parameters of
ports’ and port hinterland infrastructure, and also its’ development processes.

15.

16.
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OKREŒLENIE PRZEWAG KONKURENCYJNYCH
PORTOWYCH SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

Z PUNKTU WIDZENIA KONCEPCJI BEZPIECZEÑSTWA

S³owa kluczowe: przewaga konkurencyjna, port morski, systemy logistyczne,
bezpieczeñstwo.

Streszczenie

W warunkach konkurencji na rynku globalnym wzrasta zainteresowanie
perspektywami biznesu morskiego, a mianowicie popraw¹ atrakcyjnoœci por-
tów morskich dla biznesu. Rosn¹ca konkurencyjnoœæ stymuluje rozwój moc-
nych stron i atutów bran¿y na poziomie krajowym i œwiatowym. Autorzy arty-
ku³u badaj¹ specyfikê tworzenia przewag konkurencyjnych w funkcjonowaniu
systemów logistycznych portów morskich w warunkach globalnej gospodarki
z punktu widzenia bezpieczeñstwa w danej sferze biznesowej. Po analizie wskaŸ-
ników dzia³alnoœci portów i ich systemów logistycznych okreœlono, i¿ w pro-
cesie tworzenia przewag konkurencyjnych bardzo wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ pa-
rametry makrootoczenia. Parametry te odgrywaj¹ ogromn¹ rolê w wyborze
portów jako alternatywnego po³¹czenia przy tworzeniu ³añcuchów dostaw,
dla wzmocnienia wspó³pracy miêdzy producentem a konsumentem oraz w celu
okreœlenia poziomu konkurencyjnoœci portów i kreowaniu jak najbardziej
efektywnego i bezpiecznego modelu portowych systemów logistycznych
z uwzglêdnieniem przyleg³ych infrastruktur, a tak¿e jego rozwoju.
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STRESZCZENIE

Artyku³ porusza problematykê wspó³pracy uczelni gdyñskich zmierza-
j¹cej do poprawy jakoœci œwiadczonych us³ug oraz bezpieczeñstwa w sektorze
TSL. Wspó³praca ta oparta zosta³a w g³ównej mierze o wysi³ek zwi¹zany
z przygotowaniem koncepcji kszta³cenia na studiach in¿ynierskich na kie-
runku Transport. Intencj¹ pomys³odawców i autorów przedmiotowej kon-
cepcji by³o maksymalne w³¹czenie w ca³y proces przedsiêbiorstw operu-
j¹cych w omawianym sektorze gospodarki. Wynikiem tej wspó³pracy jest
koncepcja kszta³cenia wykorzystuj¹ca z jednej strony zdobycze dydaktyki
i szkolnictwa wy¿szego, natomiast z drugiej strony doœwiadczenia i obser-
wacje rzeczywistych zachowañ rynkowych przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych
w tym sektorze od wielu lat.

Wprowadzenie

Zachodz¹ce w ostatnich latach w województwie pomorskim procesy
spo³eczne i gospodarcze, w tym poziom aktywnoœci spo³ecznej i zawodowej
mieszkañców tego regionu, wed³ug oficjalnych ocen s¹ ograniczone m.in.
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poprzez nieefektywnie funkcjonuj¹cy system transportowy1. Województwo
pomorskie cechuje siê ograniczon¹ – w porównaniu z pozosta³ymi regio-
nami – zewnêtrzn¹ dostêpnoœci¹ transportow¹ i du¿¹ niejednorodnoœci¹
wewnêtrznego systemu transportowego. Pokonaniu tego niedostatku jest
utrudnione m.in. poprzez istniej¹ce znaczne dysproporcje w rozwoju ró¿-
nych ga³êzi transportu, a tak¿e niedostatecznie rozwiniêty system trans-
portu zbiorowego. System ten cechuje siê niedostatecznym stopniem inte-
gracji i koordynacji przewoŸników, a tak¿e nisk¹ jakoœci¹ oferowanych us³ug
oraz niedostosowaniem oferty do potrzeb zwi¹zanych z dostêpnoœci¹ do us³ug
publicznych i rynku pracy. Do 2020 r. w województwie pomorskim prze-
widywany jest wzrost przewozów we wszystkich ga³êziach transportu.
Przewidywany jest tak¿e znacz¹cy wyrost popytu na kompleksowe us³ugi
transportowo-logistyczne oraz spedycyjne. Dziêki tej tendencji wojewódz-
two pomorskie mo¿e staæ siê znacz¹cym wêz³em transportowo-logistycz-
nym w skali kraju i Regionu Morza Ba³tyckiego.

Rozwój systemu transportowego województwa pomorskiego bêdzie jed-
noczeœnie Ÿród³em wtórnego popytu na wykwalifikowane kadry zarówno
pod wzglêdem technicznym i specjalistycznym, jak i pod wzglêdem bezpie-
czeñstwa tego systemu. Bezpieczeñstwo w sektorze Transport–Spedycja–
Logistyka, a szczególnie w obszarze transportu jest od wielu lat przedmio-
tem naukowych analiz i jednoczeœnie obiektem wielu programów zmierza-
j¹cych do jego poprawy. Potrzeba zapewnienia bezpieczeñstwa w poszcze-
gólnych ga³êziach transportu nie podlega dyskusji, a w proces jego zapew-
nienia zaanga¿owane s¹ instytucje na wielu szczeblach organizacyjnych
i decyzyjnych. Powo³ywane s¹ do tego celu odpowiednie organy admini-
stracji europejskiej, pañstwowej i samorz¹dowej, cia³a doradcze oraz oœrodki
naukowe.

Jednym z obszarów, które maj¹ niezaprzeczalny wp³yw na bezpieczeñ-
stwo w transporcie jest z pewnoœci¹ edukacja. Zapewnienie wysokiej jako-
œci kszta³cenia przysz³ych kadr transportowych ma ogromne znaczenie
dla poprawy sytuacji w tym zakresie. Z tego powodu wiele instytucji i uczelni
wy¿szych zabiega o jak najwy¿szy poziom programów kszta³cenia na kie-
runkach zwi¹zanych z transportem, co jednoczeœnie stanowi magnes
dla potencjalnych studentów, a nastêpnie absolwentów tych¿e uczelni.

Zapewnienie w³aœciwego poziomu kszta³cenia jest niejednokrotnie ogrom-
nym wyzwaniem dla uczelni. Na uprzywilejowanej pozycji w tym zakresie

1 Wnioski z analizy sytuacji spo³eczno-gospodarczej województwa pomorskiego [w:] Strate-
gia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020; Za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y nr 458/XXII/12
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 wrzeœnia 2012 roku w sprawie przyjêcia
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020; s.13; http://www.pomorskie.eu/res/
strategia2020/pomorskie_srwp2020.pdf; [dostêp: 22.11.2014].
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znajduj¹ siê du¿e uczelnie pañstwowe, posiadaj¹ce od wielu lat budowane
zaplecze techniczne i laboratoryjne. W trochê gorszej pozycji znajduj¹ siê
uczelnie mniejsze, które nie posiadaj¹ jeszcze takiego zaplecza, jednak nie
ustaj¹ one w staraniach, by obecn¹ na rynku edukacyjnym ofertê uzupe³-
niæ o w³asn¹ propozycjê, niejednokrotnie bardzo atrakcyjn¹. Natomiast
optymalnym rozwi¹zaniem mo¿e okazaæ siê wspó³praca uczelni i po³¹cze-
nie z jednej strony potencja³u technicznego i laboratoryjnego du¿ej uczelni
oraz œwie¿ej i dynamiczniej reaguj¹cej na potrzeby edukacyjne rynku,
uczelni mniejszej.

Charakterystyka wspó³pracuj¹cych uczelni

Wy¿sza Szko³a Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
w Gdyni jako uczelnia niepubliczna zosta³a powo³ana decyzj¹ Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 1994 roku, na wniosek za³o¿yciela,
firmy FELTON PRESIDENT Spó³ka z o.o. w Gdyni.

Do rejestru uczelni niepublicznych i zwi¹zków uczelni niepublicznych
WSAiB zosta³a wpisana pod nr 38. Na podstawie uzyskanej decyzji roz-
poczê³a kszta³cenie na kierunku Zarz¹dzanie na poziomie studiów pierw-
szego stopnia.

Decyzj¹ Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 wrzeœnia 1998 roku,
uzyska³a przed³u¿enie zgody na dzia³alnoœæ naukowo-dydaktyczn¹ na ko-
lejne 25 lat. Kolejn¹ Decyzj¹ Ministra Edukacji Narodowej z 2000 r. uzy-
ska³a uprawnienia do realizacji studiów magisterskich i od roku akademic-
kiego 2000/2001 prowadzi kszta³cenie zarówno na poziomie studiów licen-
cjackich jak i magisterskich na kierunku Zarz¹dzanie.

W 2003 roku Uczelnia decyzj¹ Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
uzyska³a uprawnienia do prowadzenia wy¿szych studiów pierwszego stop-
nia na kierunku Administracja, a w 2005 roku Decyzj¹ Ministra Edukacji
Narodowej – uprawnienia do prowadzenia kszta³cenia na kierunku Finan-
se i rachunkowoœæ na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Uczelnia do koñca roku akademickiego 2005/2006 posiada³a strukturê
jednowydzia³ow¹. Jednak od roku akademickiego 2006/2007 na podstawie
decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr DSW-3-EK-4003-
-346/06 z dnia 16 sierpnia 2006 r. uruchomiony zosta³ Wydzia³ Zamiejscowy
WSAiB w Lêborku, gdzie prowadzone jest kszta³cenie na kierunku Zarz¹-
dzanie na studiach pierwszego stopnia.

W 2009 roku:
• decyzj¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr DSW-2-05-6022-52/

08 Uczelnia uzyska³a uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego
stopnia na kierunku Logistyka,
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• decyzj¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr MNiSW-DNS-WUN-
6022-3019-2/PP/09 Uczelnia uzyska³a uprawnienia do prowadzenia jed-
nolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo,

• decyzj¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr MNiSW-DNS-WUN-
-6022-3070-2/PP/09 Uczelnia uzyska³a uprawnienia do prowadzenia stu-
diów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne,

• decyzj¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr MNISW-DNS-WUN-
-6022-15818-2-EK-11 Uczelnia uzyska³a uprawnienia do prowadzenia
studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja.

W latach 2012–2014 WSAiB uzyskuje uprawnienia do prowadzenia ko-
lejnych kierunków studiów:
• decyzj¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr MNiSW-DNS-WUN-

-6022-23678-4/EK/12 Uczelnia uzyska³a uprawnienia do prowadzenia
studiów pierwszego stopnia na kierunku Projektowanie aktywnoœci spo-
³ecznej,

• decyzj¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr MNiSW-DNS-WUN-
-6022-23676-2/I¯/12 Uczelnia uzyska³a uprawnienia do prowadzenia stu-
diów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne,

• decyzj¹ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr DKN.ZNU.6022.167.
8.2013/2014 Uczelnia uzyska³a uprawnienia do prowadzenia studiów
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Prawo.

Znacz¹ce rozszerzenie oferty edukacyjnej WSAiB skutkowa³o równie¿
zmianami organizacyjnymi. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez cz³onków
Senatu, Kanclerz powo³a³ w 2009 roku Wydzia³ Prawa i Administracji.
Aktualnie w Uczelni dzia³aj¹ trzy podstawowe jednostki organizacyjne:
1. Wydzia³ Prawa i Administracji,
2. Wydzia³ Zarz¹dzania,
3. Wydzia³ Zamiejscowy w Lêborku.

W wymienionych powy¿ej jednostkach organizacyjnych Uczelni prowa-
dzone s¹ studia na nastêpuj¹cych kierunkach:
• kierunek Administracja – studia I i II stopnia,
• kierunek Bezpieczeñstwo wewnêtrzne – studia I i II stopnia,
• kierunek Zarz¹dzanie – studia I i II stopnia,
• kierunek Prawo – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magister-

skie,
• kierunek Finanse i rachunkowoœæ – studia I stopnia,
• kierunek Logistyka – studia I stopnia.
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Rok akademicki 2014-2015 jest 21. rokiem dzia³alnoœci Uczelni, która
jest jedn¹ z nielicznych niepublicznych szkó³ wy¿szych prowadz¹cych stu-
dia równie¿ w systemie stacjonarnym na wszystkich kierunkach (od roku
akademickiego 2013/2014 kierunek Zarz¹dzanie w tej formie i na obydwu
poziomach prowadzony jest równie¿ w wersji anglojêzycznej).

Strategia dzia³ania Uczelni w zakresie relacji z otoczeniem przejawia
siê w kontaktach dydaktycznych i pozadydaktycznych d¹¿¹cych do:
• rozszerzenia wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus oraz wy-

miany wyk³adowców ze wspó³pracuj¹cymi uczelniami zagranicznymi,
• wymiany doœwiadczeñ z innymi uczelniami i oœrodkami akademickimi

krajowymi i zagranicznymi w zakresie dzia³alnoœci dydaktycznej i nau-
kowej,

• wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi regionu Pomorza,
• wspó³pracy z przedsiêbiorcami z regionu.

WSAiB utrzymuje œcis³e kontakty z samorz¹dami i przedsiêbiorstwami
z obszaru Pomorza. Efektem tego wspó³dzia³ania by³o podpisanie listu in-
tencyjnego przez w³adze Uczelni z Regionaln¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹
w Wejherowie (dziœ Regionalna Izba Przedsiêbiorców NORDA) reprezento-
wan¹ przez prezesa Leszka Glazê (obecnie prezesem jest p. Jacek Pomie-
czyñski) oraz Krajow¹ Izb¹ Gospodarcz¹ reprezentowan¹ przez prezesa
Andrzeja Arendarskiego o podjêciu wspó³dzia³ania w celu organizacji,
pocz¹wszy od 2005 roku, na terenie województwa pomorskiego projektu
w³asnego Uczelni p.n. „Pomorski biznesplan”, wspó³finansowanego ze œrod-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uczelnia w ramach podpisywanych systematycznie porozumieñ wspó³-
pracuje równie¿ z najwiêksz¹ i najstarsz¹ organizacj¹ pracodawców dzia-
³aj¹c¹ na obszarze województwa pomorskiego, zrzeszaj¹c¹ obecnie blisko
700 firm o ró¿nym profilu dzia³alnoœci – Pracodawcami Pomorza.

WSAiB co roku goœci znane osobistoœci ze œwiata polityki i biznesu.
Przyk³adem mog¹ byæ posiedzenia Miêdzyuczelnianej Rady Strategii, któ-
rej przewodniczy by³y Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski. W jej sk³ad
wchodz¹ równie¿: Zbigniew Niemczycki – znany przedsiêbiorca, Prezes
Polskiej Rady Biznesu, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zwi¹zku Ban-
ków Polskich, by³y ambasador RP Jan Wojciech Piekarski, dr Alicja Korna-
siewicz – by³a wiceminister skarbu, Piotr Borkowski – Prezydent Grupy
Edukacyjnej, prof. Jerzy M³ynarczyk – Rektor WSAiB im. E. Kwiatkow-
skiego w Gdyni, dr Iwona Przychocka – Rektor Uczelni Techniczno-Han-
dlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Tematyka obrad Rady Strategii
dotyczy perspektyw edukacji w uczelniach niepublicznych, wyzwañ i za-
gro¿eñ, jakie rysuj¹ siê przed nimi. Rada na bie¿¹co analizuje zagadnienia
kszta³towania programów kszta³cenia, badañ potrzeb rynku pracy i praco-
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dawców, a tak¿e optymalnych form wspó³pracy z organizacjami pracodaw-
ców jako wa¿nego Ÿród³a inspiracji w budowaniu programów kszta³cenia.

Uczelnia od wielu lat jest wspó³organizatorem konkursu „Gdyñski biz-
nesplan”, realizowanego we wspó³pracy z Urzêdem Miasta Gdyni oraz in-
nymi podmiotami z Pomorza.

W 2013 r. WSAiB podpisa³a równie¿ porozumienie z Komendantem Miej-
skim Policji w Gdyni o wspó³pracy w zakresie przeciwdzia³ania zdarzeñ
przestêpczych na terenie Uczelni, w szczególnoœci narkomanii, oraz podej-
mowaniu inicjatyw o charakterze edukacyjno-prewencyjnym.

Jedn¹ z g³ównych jednostek organizacyjnych Uczelni odpowiedzialnych
za kontakt z pracodawcami i firmami regionu jest Akademickie Biuro Karier
(ABK), które:
• organizuje praktyki i sta¿e,
• organizuje bezp³atne warsztaty dla studentów i absolwentów,
• pomaga w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
• pomaga w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i procesu rekru-

tacji,
• prowadzi bank informacji o rynku pracy i pracodawcach,
• organizuje spotkania z pracodawcami,
• organizuje konkursy – w tym m.in. autorski program „Sta¿ jest Nasz”,
• organizuje spotkania rekrutacyjne (Assessment Center) na Uczelni,
• wspó³pracuje z Ogólnopolsk¹ Sieci¹ Biur Karier (OSBK),
• organizuje szkolenia dla studentów i absolwentów.

ABK prowadzi m.in. bazê aktualnych ofert pracy, sta¿y i praktyk. Wspó³-
pracuje z nastêpuj¹cymi podmiotami i partnerami: Urzêdy Pracy, firmy:
Hays Poland, Polpharma S.A, BZ WBK S.A., Blue Media S.A., FOTA S.A.,
Gdyñskie Centrum Innowacji, Fundacja Gospodarcza, Akademicki Inku-
bator Przedsiêbiorczoœci, Agencje Poœrednictwa Pracy – Easy Job, Otto
Polska, Start People, Perfect Consulting, portale internetowe – Absolvent.pl,
Pracuj.pl, Dlastudenta.pl oraz z trenerami i firmami szkoleniowymi z ca³ej
Polski.

Od grudnia 2011 r. Akademickie Biuro Karier organizuje regularne spo-
tkania networkingowe z przedstawicielami firm z regionu. Owocem tych
spotkañ s¹ realizowane wspólnie projekty – m.in. tworzenie innowacyjnych
i dostosowanych do potrzeb rynku pracy kierunków studiów podyplomo-
wych; obejmowanie patronatów i zapewnianie przez to najlepszej kadry
praktyków; opiniowanie programów studiów I i II stopnia. Firmy w ra-
mach wspó³pracy wspó³organizuj¹ równie¿ bezp³atne szkolenia i warsztaty
dla studentów i absolwentów WSAiB.

W ci¹gu ostatnich lat Uczelnia naby³a doœwiadczenie w realizacji pro-
jektów szkoleniowych dofinansowanych z UE, zarówno na rzecz uczelni
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i studentów, jak i przedsiêbiorców oraz pracowników firm. Od 2005 roku reali-
zuje projekty dofinansowane z UE w szczególnoœci podnosz¹ce wiedzê i kompe-
tencje pracowników i przedsiêbiorców. Uczelnia posiada doœwiadczenie jako
lider oraz partner w realizacji projektów dofinansowanych z UE o ³¹cznej
wartoœci ponad 10 mln, którymi objêtych zosta³o blisko 2,5 tys. osób.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludz-
kich (SPO RZL) i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego (ZPORR) uczelnia zrealizowa³a 3 projekty:
• Szkolenia, standardy dzia³ania, certyfikacja – szans¹ na rozwój ABK

w Polsce – termin realizacji: 02.2006–05.2007, kw. dofin.: 2 764 260,00;
w ramach SPO RZL 2004-2006 Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy
oraz integracji zawodowej i spo³ecznej Dzia³anie 1.1 Rozwój i moderni-
zacja instrumentów i instytucji rynku pracy,

• Studia podyplomowe dla kadr zarz¹dzaj¹cych i pracowników przedsiê-
biorstw – termin realizacji:12.2005–09.2008, kw. dofin.:1388346,70; SPO
RZL 2001-2006 Priorytet 2 Rozwój spo³eczeñstwa opartego na wiedzy
Dzia³anie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,

• www.innowacje.gdynia.pl – termin realizacji 10.2006–06.2008. Priory-
tet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Dzia³anie 2.6
Regionalne, Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy zintegrowany Pro-
gram Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dwa projekty WSAiB realizowa³o jako partner z POKL:
• Studia podyplomowe dla przedsiêbiorców i pracowników przedsiêbiorstw

– termin realizacji: 01.2009-12.2010, kw. dofin. 2 764 260,00 PO KL 2007-
-2013 Priorytet 2 Rozwój Zasobów Ludzkich i potencja³u adaptacyjnego
przedsiêbiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracuj¹cych Dzia³a-
nie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddzia³anie 2.1.1 Rozwój
kapita³u ludzkiego w przedsiêbiorstwach,

• Specjalistyczne studia podyplomowe dla kadr administracji samorz¹do-
wej – termin realizacji: 10.2009-04.2011, kw. dofin.: 1 218 178,88 z³.

Projekty miêdzynarodowe, w których WSAiB wystêpowa³a, jako partner:
• GenerationBalt – linking maritime education with the changing job

market for a new generation of Baltic Sea experts – Program Wspó³pra-
cy Transgranicznej Regionu Po³udniowego Ba³tyku 2007-2013; termin
realizacji: 09.2011 – 10.2014,

• Retired but not tired – GRUNDTVIG Lifelong Learning Programme,
termin realizacji 09.2012 – 07.2014,

• INTERNSTAGE: Internships, work placements, volunteering: stages on
the road to decent work or to insecurity – projekt badawczy miêdzyna-
rodowy, termin realizacji 01.12.2013-31.03.2015.
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Projekty realizowane:
• Zielony wyró¿nia! – studia podyplomowe z zakresu ekoefektywnoœci

dla MMŒP – termin realizacji: 01.01.2014-30.06.2015.

Za³o¿one cele i wskaŸniki w zrealizowanych/realizowanych projektach
zosta³y i s¹ osi¹gane. Wnioskodawca posiada wyodrêbniony dzia³ zajmuj¹cy
siê realizacj¹ projektów nie tylko dofinansowanych z UE.

W obecnej chwili w strukturach Uczelni funkcjonuj¹ trzy wydzia³y:
Wydzia³ Zarz¹dzania, Wydzia³ Prawa i Administracji oraz Wydzia³ Zamiej-
scowy w Lêborku.

Na Wydziale Zarz¹dzania funkcjonuj¹:
• Katedra Ekonomii,
• Katedra Logistyki,
• Katedra Organizacji i Zarz¹dzania,
• Katedra Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi,
• Katedra Metod Iloœciowych,
• Katedra Informatyki i Rachunkowoœci.

W sk³ad Wydzia³u Prawa i Administracji wchodz¹:
• Katedra Prawa Administracyjnego i Postêpowania Administracyjnego,
• Katedra Bezpieczeñstwa,
• Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
• Katedra Historii Prawa,
• Katedra Teorii i Filozofii Prawa,
• Katedra Prawa Cywilnego i Postêpowania Cywilnego,
• Katedra Prawa Finansowego i Finansów,
• Zak³ad Prawa Karnego i Postêpowania Karnego.

Jednostkami miêdzywydzia³owymi s¹ Biblioteka, Centrum Nauki Jêzy-
ków Obcych oraz Studium Kultury Fizycznej.

W Uczelni funkcjonuje równie¿ Wydawnictwo Naukowe. Wydawnictwo
Uczelni jest ogólnouczelnian¹ jednostk¹ organizacyjn¹ i dzia³a w oparciu
o Regulamin Wydawnictwa zatwierdzony przez Rektora.

Obecnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kszta³ci siê 2529
studentów, z czego 1103 studentów studiuje na kierunkach prowadzonych
przez Wydzia³ Zarz¹dzania, 1293 studentów – na kierunkach prowadzo-
nych przez Wydzia³ Prawa i Administracji oraz 133 studentów – na kierun-
kach prowadzonych przez Wydzia³ Zamiejscowy w Lêborku.

Od roku 1997 studia ukoñczy³o 7417 studentów WSAiB, z czego 1231
na studiach stacjonarnych i 6186 na studiach niestacjonarnych.
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Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni2  jest uczelni¹ o bardzo d³ugich tradycjach, siêgaj¹cych okresu
miêdzywojennego. Opracowany pod koniec 1919 roku w Departamencie
dla Spraw Morskich (DSM) 10-letni program morski, a tak¿e zagro¿enie
ze strony Rosji granicy wschodniej, której broniæ mia³a m.in. Flotylla Piñ-
ska, zadecydowa³y o zorganizowaniu ju¿ wiosn¹ 1920 roku w Toruniu pierw-
szego Kursu dla Oficerów Flotylli Rzecznej. 20 marca 1921 roku rozpoczêto
w Toruniu szkolenie oficerów na Tymczasowych Kursach Instruktorskich
(TKI) dla oficerów Polskiej Marynarki Wojennej (PMW). Zgodnie z planami
DSM, mia³y one stanowiæ – i wkrótce tak siê sta³o – bazê dla Oficerskiej
Szko³y Marynarki Wojennej. Rok póŸniej zreorganizowano istniej¹ce
w Polsce kursy i szko³y oficerskie. W wyniku podjêtych w tym czasie decy-
zji w miejsce Tymczasowych Kursów Instruktorskich 1 paŸdziernika 1922
roku rozpoczêto tworzenie Oficerskiej Szko³y Marynarki Wojennej
(OSMW) z siedzib¹ w Toruniu.

Pierwszy nabór do OSMW przeprowadzono latem 1923 roku, a promo-
cja pierwszych absolwentów odby³a siê 29 paŸdziernika 1925 roku (do 1924
roku kontynuowano w OSMW szkolenie kursantów TKI). Przewidywano,
¿e nauka w OSMW bêdzie trwa³a 2 lata, a przyjêci do niej zostan¹ tylko
sier¿anci, podchor¹¿owie, absolwenci rzecznych szkó³ podchor¹¿ych lub pod-
oficerowie maj¹cy œrednie wykszta³cenie ogólne i 3-letni¹ s³u¿bê w polskiej
flocie, w tym 12-miesiêczn¹ na okrêtach bêd¹cych w kampanii czynnej.

Nawi¹zuj¹c do tradycji szkó³ wojskowych Królestwa, przemianowano
szko³y oficerskie na szko³y podchor¹¿ych. 19 paŸdziernika 1928 roku Ofi-
cerska Szko³a Marynarki Wojennej sta³a siê Szko³¹ Podchor¹¿ych Mary-
narki Wojennej (SPMW).

W wyniku dzia³añ wojennych 12 wrzeœnia 1939 roku SPMW (przenie-
siona wczeœniej z Bydgoszczy do Piñska) zosta³a zlikwidowana. Podchor¹-
¿ych przydzielono do 2. Batalionu Morskiego. Po napaœci wojsk radzieckich
na Polskê 17 wrzeœnia 1939 roku batalion przemaszerowa³ do W³odawy,
gdzie marynarzy zorganizowano w trzy kompanie piechoty i pluton ckm
oraz w³¹czono w sk³ad 182. Rezerwowego Pu³ku Piechoty Samodzielnej
Grupy Operacyjnej „Polesie”. Od 2 do 5 paŸdziernika 1939 roku, podczas
ostatniej bitwy polskiego wrzeœnia, podchor¹¿owie wykazali siê du¿¹ od-
wag¹ i walecznoœci¹. Po klêsce wielu z nich, unikaj¹c niemieckiej niewoli,
przedosta³o siê na Zachód. Tam walczyli na okrêtach PMW. W czasie
II wojny œwiatowej Szko³a Podchor¹¿ych Marynarki Wojennej kontynuowa³a
swoj¹ dzia³alnoœæ na obszarze Wielkiej Brytanii. Dopiero w grudniu 1946 r.
na skutek rozwi¹zania Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii,
szko³a zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnoœæ.

2 http://www.amw.gdynia.pl/title,Historia_AMW,pid,19.html. [dostêp: 18.03.2015].
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Po wojnie ju¿ po raz kolejny odrodzi³o siê w Polsce morskie szkolnictwo
wojskowe. 24 lipca 1945 roku kmdr por. Adam Mohuczy otrzyma³ zadanie
opracowania koncepcji funkcjonowania i programów nauczania dla – ma-
j¹cej ponownie powstaæ w kraju – Oficerskiej Szko³y Marynarki Wojennej
(OSMW).

Pierwszy nabór do OSMW na 3-letnie szkolenie przeprowadzono od 5
do 9 lipca 1946 roku, g³ównie wœród oficerów i podoficerów zawodowych
jednostek Wojska Polskiego, w tym równie¿ Marynarki Wojennej. Wiêkszoœæ
przyjêtych do szko³y s³uchaczy mia³o wykszta³cenie ogólne na poziomie szko³y
podstawowej lub tzw. ma³e matury (cztery klasy gimnazjum).

W roku szkolnym 1947/1948 w OSMW wyd³u¿ono czas nauczania z 3
do 4 lat. Odt¹d pierwszy rok szkolenia przeznaczano na uzupe³nienie
ogólnego poziomu wykszta³cenia podchor¹¿ych w zakresie szko³y œredniej
ogólnokszta³c¹cej oraz przygotowanie do podjêcia, po ukoñczeniu OSMW,
studiów w akademiach morskich Zwi¹zku Radzieckiego. Pozosta³e 3 lata
poœwiêcano na szkolenie specjalistyczne.

Ju¿ od 1948 roku czyniono starania o utworzenie Wy¿szej Szko³y Mary-
narki Wojennej, zak³adaj¹c, ¿e uczelnia ta bêdzie stopniowo przekszta³caæ
siê w uczelniê wy¿sz¹ na prawach akademii, która przejmie na siebie obo-
wi¹zek przygotowywania wy¿szej kadry dowódczej dla Polskiej Marynarki
Wojennej. Po siedmiu latach, 11 czerwca 1955 roku, Rada Ministrów podjê³a
uchwa³ê, na podstawie której przeorganizowano Oficersk¹ Szko³ê Mary-
narki Wojennej w Wy¿sz¹ Szko³ê Marynarki Wojennej. Okreœla³a ona za-
sady funkcjonowania uczelni na prawach akademii wojskowej. Proces prze-
kszta³cania OSMW w WSMW dokonywa³ siê etapami w latach 1955–1959.
W tym okresie funkcjonowa³y w³aœciwie dwie szko³y morskie: OSMW
i WSMW.

Pocz¹tkowo w WSMW kszta³cono podchor¹¿ych na czterech fakultetach:
nawigacyjnym, ³¹cznoœci, broni morskich i technicznym. By³y to jednolite
4-letnie studia zawodowe pierwszego stopnia. W grudniu 1955 roku na fa-
kultecie technicznym WSMW wprowadzono 4,5-roczne jednolite studia
magisterskie. W nastêpnym roku (11 lipca 1956 roku) uchwa³¹ Rady Pañ-
stwa Wy¿szej Szkole Marynarki Wojennej zosta³ nadany nowy (drugi
w historii) sztandar, a 7 paŸdziernika uczelnia otrzyma³a imiê Bohaterów
Westerplatte.

W 1957 roku w Wy¿szej Szkole Marynarki Wojennej fakultety zosta³y
zast¹pione dwoma wydzia³ami: pok³adowym i technicznym. Pierwsze eg-
zaminy dyplomowe dla s³uchaczy Wydzia³u Pok³adowego WSMW odby³y
siê w 1959 roku, a do pierwszych egzaminów magisterskich na Wydziale
Technicznym przyst¹piono w 1961 roku.

Nastêpn¹ reorganizacjê WSMW przeprowadzono w 1960 roku. Polega³a
ona na utworzeniu etatowych komend na Wydziale Pok³adowym i Tech-
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nicznym, którym podporz¹dkowano pododdzia³y podchor¹¿ych. Odt¹d ca³o-
œci¹ nauczania zajmowa³ siê Oddzia³ Szkolenia, natomiast Wydzia³ Nauko-
wo-Badawczy organizowa³, kierowa³ i zabezpiecza³ dzia³alnoœæ uczelni
w obszarze badañ naukowych.

W 1960 roku Rada Pañstwa nada³a pracownikowi naukowemu WSMW
kmdr. ppor. Eugeniuszowi Szpitunowi pierwszy tytu³ profesora nadzwy-
czajnego. Obecnie w uczelni zatrudnionych jest 17 profesorów, 31 doktorów
habilitowanych i 85 doktorów3.

W 1981 roku Radzie Naukowej Wydzia³u Nawigacji i Uzbrojenia Okrê-
towego przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia, a tak¿e w specjal-
noœci nawigacja morska. Ponadto od 1987 roku Wydzia³ Mechaniczno-Elek-
tryczny mo¿e nadawaæ stopieñ doktora nauk technicznych w specjalnoœci
budowy i eksploatacji maszyn.

W 65. rocznicê utworzenia OSMW, na mocy ustawy sejmowej o szkolnic-
twie wojskowym, 1 paŸdziernika 1987 roku WSMW zosta³a przemianowa-
na na Akademiê Marynarki Wojennej (AMW). W ten sposób sta³a siê aka-
demi¹, której przywileje mia³a ju¿ od 1955 roku.

Obecnie Akademia Marynarki Wojennej oprócz kandydatów na ¿o³nie-
rzy zawodowych (podchor¹¿ych) kszta³ci równie¿ studentów cywilnych
na 4 wydzia³ach:

1. Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrêtowego, w którego strukturze znaj-
duj¹ siê:
• Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej,
• Instytut Uzbrojenia Okrêtowego i Informatyki,
• Katedra Hydroakustyki,
• Katedra Eksploatacji Jednostki P³ywaj¹cej.

2. Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym, w którego strukturze znajduj¹ siê:
• Instytut Budowy i Eksploatacji Okrêtów,
• Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrêtowej,
• Katedra Matematyki i Fizyki,
• Zak³ad Technologii Prac Podwodnych.

3. Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, w którego strukturze znaj-
duj¹ siê:
• Instytut Operacji Morskich,
• Instytut Bezpieczeñstwa Narodowego,
• Zak³ad Zarz¹dzania Kryzysowego,
• Centrum Analiz i Prognoz Bezpieczeñstwa Morskiego Pañstwa.

3 http://www.amw.gdynia.pl/, [dostêp; 18.04.2015].
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4. Wydziale Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych, w którego strukturze
znajduj¹ siê:
• Instytut Stosunków Miêdzynarodowych,
• Instytut Pedagogiki,
• Instytut Historii.

Akademia Marynarki Wojennej jest istotn¹ czêœci¹ sk³adow¹ narodo-
wego systemu kszta³cenia i szkolnictwa wy¿szego, ³¹cz¹c w swojej codzien-
nej dzia³alnoœci zadania zwi¹zane z jednej strony wykszta³ceniem studen-
tów zarówno cywilnych jak i wojskowych, z drugiej zaœ strony realizacjê
badañ naukowych g³ównie na potrzeby Si³ Zbrojnych.

Uzasadnienie kszta³cenia kadr transportu
w województwie pomorskim

Bran¿a Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to ga³¹Ÿ us³ug zwi¹zanych
z transportem, spedycj¹ i logistyk¹. Obejmuje dzia³alnoœæ polegaj¹c¹
na przemieszczaniu ludzi i ³adunków z pomoc¹ œrodków transportu oraz pla-
nowanie, organizacjê, realizacjê i kontrolowanie przep³ywu materia³ów.
Wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci 2007 bran¿a TSL stanowi znaczn¹
czêœæ sekcji H – Transport i gospodarka magazynowa4.

Przez województwo pomorskie przebiegaj¹ dwa paneuropejskie kory-
tarze transportowe: IA (Helsinki-Tallin-Ryga-Kaliningrad-Gdañsk) oraz VI
³¹cz¹cy pó³wysep skandynawski z Europ¹ Po³udniow¹ i Adriatykiem.
Korzystne po³o¿enie województwa i sprawnie funkcjonuj¹ce porty sprawiaj¹,
¿e udzia³ województwa pomorskiego w portowych obrotach ³adunkowych
w kraju stale roœnie. Porty Gdynia i Gdañsk to obok Œwinoujœcia i Szczeci-
na najbardziej ruchliwe polskie porty morskie. Trójmiejskie porty obs³u-
guj¹ najwiêksze ze statków, a ich ³¹czne obroty ³adunkowe siêgnê³y w 2014
roku 45,8 mln ton, co stanowi 65% obrotów wszystkich polskich portów
morskich5. Szczególne znaczenie ma tutaj gdyñski Ba³tycki Terminal Konte-
nerowy (BCT), który notuje rekordy w zakresie efektywnoœci roz³adunków
kontenerów. W ostatnich latach czo³owa pozycja od lat zajmowana przez BCT

4 Wojewódzki Urz¹d Pracy w Gdañsku, Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie
zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejêtnoœci na regionalnym rynku pracy wojewódz-
twa pomorskiego” realizowanego w 2013 roku. Raport koñcowy – wersja skrócona 2013;
s. 25; http://www.pomorskibarometr.pl/files/raport-skrot-2013.pdf; [dostêp: 06.12.2014].

5 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/gospodarka-morska-
w-polsce-w-2014-r-,7,12.html, [dostêp: 18.04.2015].



103

Cezary Tatarczuk, Wojciech Soko³owski, Marcin Ziêcina: Wspó³praca uczelni gdyñskich...

zosta³a zajêta przez powsta³y w 2007 roku gdañski Deepwater Container
Terminal (DCT). Sprawnoœæ w zakresie prze³adunku kontenerów jest z pun-
ktu widzenia przewoŸników niezwykle istotn¹ cech¹ portu, tym bardziej,
¿e w ostatnich latach odnotowuje siê wzrost œwiatowych obrotów konte-
nerowych.

Du¿y wp³yw na rozwój bran¿y TSL w województwie pomorskim ma tak¿e
dynamicznie rozwijaj¹cy siê Port Lotniczy Gdañsk im. Lecha Wa³êsy.
Gdañski port lotniczy jest trzeci w Polsce (po warszawskim i krakowskim)
pod wzglêdem liczby startów i l¹dowañ6. Jak wiêkszoœæ portów lotniczych,
Port Lotniczy Gdañsk im. Lecha Wa³êsy obs³uguje przede wszystkim towa-
rowy ruch lotniczy. W 2013 roku 90% ruchu lotniczego na gdañskim lotni-
sku to loty handlowe. W 2013 roku liczba pasa¿erów przyby³ych i odpra-
wionych z gdañskiego portu lotniczego siêgnê³a prawie 2,9 mln, co stanowi
13% pasa¿erskiego ruchu lotniczego w polskich portach.

Rozwój transportu morskiego i lotniczego zale¿y w du¿ej mierze od do-
stêpnoœci i wydajnoœci transportowej portów. Rozwiniêta infrastruktura
transportowa ma równie¿ wp³yw na rozwój ca³ego sektora TSL. Po³o¿enie
województwa na trasie miêdzyregionalnych ci¹gów komunikacyjnych
(autostrada A1, drogi wschód-zachód) oraz modernizacja linii kolejowej
do Warszawy s¹ niew¹tpliwie czynnikami poprawiaj¹cymi komunikacjê
regionu z innymi czêœciami kraju i Europy. Jednak w skali Europy, woje-
wództwa Polski Pó³nocnej zalicza siê do obszarów o niskiej dostêpnoœci trans-
portowej (wg danych IBnGR, 2010 r.).

Cech¹ charakterystyczn¹ bran¿y TSL jest jej du¿a wra¿liwoœæ na waha-
nia ogólnej koniunktury. Jak powiedzia³ jeden z pracodawców w trakcie
wywiadu indywidualnego: „Generalnie bran¿a transportowa i bran¿a logi-
styczna, to jest bran¿a, która (…) jest barometrem tego, co dzieje siê
na rynku, wiêc je¿eli coœ siê gdzieœ psuje, to u nas widaæ najszybciej”.
Co wiêcej, powi¹zanie to siêga daleko poza granice województwa i dotyczy
powi¹zania z koniunktur¹ w kraju, a w szczególnoœci za granic¹. Jak
z kolei podkreœla³ przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego: „To nie jest
tak, ¿e koniunktura w Polsce decyduje o koniunkturze w województwie,
raczej to koniunktura w Europie decyduje o koniunkturze w województwie”.

Bran¿a generalnie jest doœæ rozdrobniona i charakteryzuje siê wysokim
stopniem konkurencji, przejawiaj¹cej siê przede wszystkim konkurencj¹
cenow¹. W ostatnim okresie widoczne s¹ pewne symptomy zmiany tej
sytuacji i zwiêkszania siê roli jakoœci w konkurowaniu7.

6 Transport. Wyniki dzia³alnoœci w 2013 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS,
Warszawa 2014.

7 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, op. cit.
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Wnioski z analizy sytuacji spo³eczno-gospodarczej, zawarte w Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 mówi¹ o tym, ¿e nieefektywnie
funkcjonuj¹cy system transportowy województwa ogranicza poziom aktyw-
noœci zawodowej i spo³ecznej mieszkañców, a tym samym negatywnie
wp³ywa na procesy spo³eczne i gospodarcze regionu.

Niestety województwo pomorskie cechuje siê nisk¹, na tle innych pol-
skich regionów, zewnêtrzn¹ dostêpnoœci¹ transportow¹, oraz du¿ym zró¿-
nicowaniem wewnêtrznej spójnoœci systemu transportowego.

Prze³amaniu tej bariery nie sprzyjaj¹ znaczne dysproporcje w rozwoju
ró¿nych ga³êzi transportu, a tak¿e s³abo rozwiniêty system transportu zbio-
rowego, cechuj¹cy siê niedostatecznym stopniem integracji i koordynacji
przewoŸników, wzglêdnie nisk¹ jakoœci¹ oferowanych us³ug oraz niedopa-
sowaniem oferty do potrzeb zwi¹zanych z dostêpem do us³ug publicznych
i rynku pracy.

Z kolei niski poziom dostêpnoœci zewnêtrznej utrudnia mo¿liwoœci roz-
woju i umacniania pozycji regionu w sektorze portowym, transportowo-
-logistycznym, a tak¿e innych kreuj¹cych du¿¹ wartoœæ dodan¹. Szczególnie
nara¿one na negatywne skutki s³abej efektywnoœci systemu transporto-
wego s¹ obszary zachodniej i po³udniowo-zachodniej czêœci województwa.

Z kolei wizja województwa pomorskiego w roku 2020 zak³ada podtrzy-
manie atrakcyjnoœci przestrzeni tworz¹cej trwa³e podstawy rozwoju poprzez
dostosowanie systemu transportowego i energetycznego do d³ugofalowych
potrzeb.

W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, wy³oniono cztery
mo¿liwe scenariusze rozwoju. Mo¿liwe kierunki rozwoju województwa
pomorskiego w perspektywie 2020 r. opieraj¹ siê o dwa g³ówne uwarunko-
wania, tj.:
• dostêpnoœæ transportow¹,
• œrodki rozwojowe.

A1. SCENARIUSZ WIATR W ¯AGLE (uwarunkowania: dobra dostêp-
noœæ transportowa; znacz¹ce œrodki rozwojowe).

Wartoœci nabiera wysoka jakoœæ edukacji oraz nastawienie na kszta³to-
wanie kompetencji uniwersalnych i rozwijanie kreatywnoœci. Wzrasta po-
zycja g³ównych pomorskich uczelni, które w niektórych dziedzinach sku-
tecznie konkuruj¹ z krajowymi i zagranicznymi oœrodkami akademickimi,
przyci¹gaj¹c studentów i naukowców spoza województwa i kraju.

Pomorskie staje siê istotnym wêz³em transportowo-logistycznym i pali-
wowo-energetycznym w kraju i w Regionie Morza Ba³tyckiego.

A2. SCENARIUSZ SPOKOJNA WYSPA (uwarunkowania: niska dostêp-
noœæ transportowa; znacz¹ce œrodki rozwojowe).
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Niska dostêpnoœæ transportowa ogranicza nap³yw inwestycji zewnêtrz-
nych do województwa pomorskiego i nie sprzyja zwiêkszeniu jego otwar-
toœci. Roœnie jakoœæ us³ug edukacyjnych, co przek³ada siê na wy¿sz¹ jakoœæ
kapita³u ludzkiego i spo³ecznego.

A3. SCENARIUSZ ZAPOMNIANA PRZYSTAÑ (uwarunkowania: dobra
dostêpnoœæ transportowa; niewielkie œrodki rozwojowe).

Region opiera swój rozwój przede wszystkim na przewadze nadmorskiego
po³o¿enia oraz na dobrej dostêpnoœci transportowej. Gospodarka bazuje g³ów-
nie na transporcie i sektorach z nim powi¹zanych, a tak¿e na turystyce.

A4. SCENARIUSZ DRYF NA MIELIZNÊ (uwarunkowania: niska do-
stêpnoœæ transportowa; niewielkie œrodki rozwojowe).

Niekorzystne uwarunkowania w postaci s³abej dostêpnoœci transporto-
wej i niskich œrodków rozwojowych sprawiaj¹, ¿e w regionie nie pojawiaj¹
siê nowi inwestorzy zewnêtrzni, a obecni stopniowo siê wycofuj¹.

Do 2020 r. w regionie przewiduje siê wzrost przewozów we wszystkich
ga³êziach transportu. Wzroœnie te¿ popyt na kompleksowe us³ugi trans-
portowo-logistyczne. Konteneryzacja i rosn¹ca intermodalnoœæ transportu,
a tak¿e sta³y rozwój potencja³u prze³adunkowego i zaplecza infrastruktu-
ralnego portów Gdañska i Gdyni wp³yn¹ na umocnienie ich pozycji kon-
kurencyjnej na rynku ba³tyckim. Przewiduje siê tak¿e wzrost lotniczych
przewozów pasa¿erskich i towarowych. Dziêki temu Pomorze mo¿e staæ siê
znacz¹cym wêz³em transportowo-logistycznym w skali kraju i Regionu
Morza Ba³tyckiego, choæ potrzeby w zakresie dostêpnoœci transportowej
pozostan¹ wci¹¿ du¿e. Sprostanie im bêdzie zale¿eæ od pe³nego w³¹czenia
regionu w transeuropejsk¹ sieæ transportow¹ (g³ównie kolejow¹ i drogow¹,
ale równie¿ wodn¹ œródl¹dow¹) i od zapewnienia najwy¿szych mo¿liwych
parametrów tej sieci. Jest to szczególnie istotne w sytuacji spodziewanego
du¿ego tempa rozwoju motoryzacji indywidualnej i postêpuj¹cego wzrostu
drogowych przewozów towarowych, które bêd¹ coraz bardziej obci¹¿aæ
system transportowy regionu, zw³aszcza w Obszarze Metropolitalnym
Trójmiasta.

Prognozy rozwoju bran¿y transportowej na Pomorzu systematycznie po-
twierdza w licznych wywiadach prasowych marsza³ek województwa pomor-
skiego p. Mieczys³aw Struk, relacjonuj¹c jednoczeœnie tempo realizacji okre-
œlonych inwestycji transportowych objêtych dofinansowaniem z unijnego
bud¿etu w latach 2014-2020.

Modernizacja linii kolejowej z Redy do Helu, z Gdyni do Koœcierzyny,
Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM), modernizacja Szybkiej Kolei Miej-
skiej (SKM), wyd³u¿enie linii 250 dedykowanej dla SKM w kierunku Wej-
herowa, przebudowa linii w kierunki Ustki ze S³upska i z Lêborka do £eby,
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oznacza wielk¹ rewolucjê transportow¹ w ca³ym województwie8. Fundamen-
talnym celem jest przejêcie kontroli nad SKM poprzez przekazanie udzia-
³ów nale¿¹cych do PKP do samorz¹du województwa, co pozwoli na integra-
cjê systemów transportu publicznego.

W rozpoczynaj¹cej siê w³aœnie nowej kadencji samorz¹du (2014-2018)
marsza³ek zapowiada kontynuacjê wielu projektów infrastrukturalnych:
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, spiêcia PKM i SKM wêz³ami integracyj-
nymi z innymi œrodkami transportu. „Chcemy postawiæ na transport pu-
bliczny, na jego zintegrowanie, i nie chodzi tu tylko o projekty infrastruktu-
ralne, ale te¿ o kwestie organizacyjne. Mam tu na myœli rozszerzenie kata-
logu us³ug w ramach jednego biletu metropolitalnego, i oczywiœcie wspólna
polityka rozk³adowa i taryfowa – tak ¿eby zintegrowaæ ró¿ne œrodki publicz-
nej komunikacji. Jeœli ju¿ mówimy o transporcie – w najbli¿szej kadencji
bêd¹ realizowane projekty finansowane przez rz¹d, takie jak na przyk³ad
droga S6, jak modernizacja linii kolejowej z Gdyni do S³upska czy obwodnica
metropolitalna Trójmiasta”9.

W kolejnym wywiadzie podkreœla koniecznoœæ integracji transportowej
Pomorza: „[…] wierzê, ¿e uda siê to osi¹gn¹æ. Gdy kilka lat temu przedsta-
wia³em prezydentowi Gdañska i jego urzêdnikom koncepcjê budowy Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej, to nie wierzyli, ¿e siê uda. Dzisiaj Pomorska
Kolej Metropolitalna ma byæ wa¿nym korytarzem transportowym ³¹cz¹cym
Trójmiasto z Kaszubami. Inne przedsiêwziêcia te¿ zrealizujemy – potrze-
bujemy jednak pozytywnego nastawienia œrodowisk naukowych, samorz¹-
dowych, gospodarczych, tak¿e organizacji pozarz¹dowych [wyró¿nienie
autora wniosku], bo to wielka satysfakcja, jeœli na rzecz jakiegoœ projektu
uda siê pozyskaæ wsparcie tych, co nie sprawuj¹ w³adzy […] To jest proces,
którego zakoñczenia nie da siê precyzyjnie okreœliæ. Na pewno krótkotrwa-
³e nie bêdzie wprowadzanie wspólnego biletu. Podobnie mo¿e przebiegaæ
integrowanie systemu PKM i SKM, ale my wreszcie musimy rozpocz¹æ
te prace. Od przysz³ego roku zaczynamy. Za kilka lat bêdzie funkcjonowa³
na terenie województwa pomorskiego sprawny transport publiczny”10.

8 Mieczys³aw Struk: PKM i modernizacja kolei to transportowa rewolucja; data dodania:
2013-10-23 16:10:02;
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/1023869,mieczyslaw-struk-pkm-i-modernizacja-
kolei-to-transportowa-rewolucja-rozmowa,id,t.html[dostêp: 25.11.2014].

9 Mieczys³aw Struk: W Sejmiku powinniœmy dzia³aæ w koalicji PO-PSL; Data dodania:
2014-11-22 17:13:00; http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3657148,mieczyslaw-struk-
w-sejmiku-powinnismy-dzialac-w-koalicji-popsl-rozmowa,id,t.html; [dostêp: 25.11.2014].

10 Mieczys³aw Struk: Za kilka lat w Pomorskiem bêdzie funkcjonowa³ sprawny transport;
Data dodania: 2014-12-03 18:10:00; http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3670202,mie-
czyslaw-struk-za-kilka-lat-w-pomorskiem-bedzie-funkcjonowal-sprawny-transport-rozmo-
wa,id,t.html[dostêp: 04.12.2014].
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Jednym z g³ównych problemów wystêpuj¹cych na rynku pracy wojewódz-
twa pomorskiego jest niedopasowanie wykszta³cenia i umiejêtnoœci osób
poszukuj¹cych zatrudnienia do potrzeb pracodawców. W województwie po-
morskim wystêpuje luka informacyjna, która utrudnia rozpoznanie zapo-
trzebowania na kwalifikacje i umiejêtnoœci, co uniemo¿liwia podejmowanie
dzia³añ maj¹cych na celu dostosowanie struktury poda¿y zasobów pracy
do popytu na ni¹ w skali lokalnej i regionalnej.

W odpowiedzi na te problemy Wojewódzki Urz¹d Pracy w Gdañsku reali-
zuje projekt badawczy, którego g³ównym celem jest zdiagnozowanie zapo-
trzebowania na kwalifikacje i umiejêtnoœci na regionalnym rynku pracy
województwa pomorskiego oraz okreœlenie mo¿liwych kierunków dzia³añ
redukuj¹cych niedopasowanie popytu i poda¿y pracy.

Cele szczegó³owe projektu obejmuj¹11:
• uzyskanie pog³êbionych informacji na temat zapotrzebowania na zawody

w województwie pomorskim oraz ustalenie profilu kompetencyjnego
w bran¿ach strategicznych dla rynku pracy,

• rozpoznanie zakresu oraz przyczyn niedostosowania popytu i poda¿y
pracy oraz okreœlenie mo¿liwych sposobów ich eliminacji.

Projekt uzyska³ akceptacjê Instytucji Poœrednicz¹cej (Urzêdu Marsza³-
kowskiego Województwa Pomorskiego) i jest wspó³finansowany przez Uniê
Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Szczególnym przedmiotem zainteresowania ubieg³orocznej edycji Baro-
metru by³y: sektor Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) oraz dzia³ przemy-
s³u przetwórczego zwi¹zany z produkcj¹ i remontem statków lub wyrobów
pokrewnych, czyli bran¿a stoczniowa. Oba ³¹czy fakt, i¿ podstaw¹ dla ich
szczególnej roli w gospodarce województwa s¹ jego cechy geograficzne,
a szczególnie nadmorski charakter. To w³aœnie dostêp do morza poprzez
du¿e i nowoczesne porty wraz z sieci¹ innych rodzajów transportu jest pod-
staw¹ dla rozwoju bran¿y transportowo-logistycznej, której znaczenie
przekracza granice województwa pomorskiego i generuje istotne efekty zew-
nêtrzne tak¿e dla pozosta³ych województw. Po³o¿enie nadmorskie natural-
nie doprowadzi³o do rozwoju bran¿y stoczniowej w województwie. Dziœ
zmienia ona gwa³townie swoj¹ strukturê (co czêsto wi¹¿e siê z redukcjami
zatrudnienia), ale – jak zostanie to pokazane – istniej¹ silne przes³anki
do oczekiwania, i¿ bran¿a ta, w nowej formie, bêdzie siê dynamicznie roz-
wijaæ, a tak¿e generowaæ miejsca pracy dla mieszkañców Pomorza.

Udzia³ pracuj¹cych w sektorze transportowym jest w województwie po-
morskim nieco wy¿szy ni¿ w ca³ym kraju. Sektor transportowy ma zatem

11 Pomorski Barometr Zawodowy. Informacje podstawowe; http://www.pomorskibarometr.pl/
informacje-podstawowe/; [dostêp: 06.12.2014].
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relatywnie du¿e znaczenie dla pomorskiego rynku pracy. Równie¿ na tle
pozosta³ych regionów Unii Europejskiej województwo pomorskie wyró¿nia
siê jako jeden z regionów o wysokim udziale transportu w zatrudnieniu.
Wiêkszoœæ pracowników sektora transportowego to mê¿czyŸni (75,6%).
W 2013 roku kobiety stanowi³y jedynie 24,4% pracuj¹cych w pomorskim
transporcie.

Generalnie, firmy zg³aszaj¹ rosn¹ce problemy ze znalezieniem wykwa-
lifikowanych pracowników. W szczególnoœci problemy dotycz¹ niskiej sk³on-
noœci do mobilnoœci oraz wysokich oczekiwañ p³acowych (w szczególnoœci
u specjalistów z doœwiadczeniem). Firmy kszta³c¹ pracowników na w³asn¹
rêkê (niekoniecznie poprzez system formalnych szkoleñ).

Jak zauwa¿y³ jeden z pracodawców, coraz powszechniejszym zjawiskiem
jest wykorzystywanie firm headhunterskich oraz próby podkupywania
pracowników konkurencji.

Zgodnie z intuicj¹, grupê zawodow¹ uznawan¹ przez pracodawców
za podstawow¹ dla bran¿y TSL stanowi¹ kierowcy, zarówno prowadz¹cy
samochody ciê¿arowe, jak i specjalizuj¹cy siê w przewozie osób. Wysoko
na liœcie wskazañ pracodawców znaleŸli siê tak¿e spedytorzy, którzy zaj-
muj¹ siê organizowaniem transportu oraz dope³nianiem zwi¹zanych z tym
formalnoœci. Kolejne miejsce zajmuj¹ mechanicy pojazdów samochodowych.
Wœród grup zawodów wskazywanych z mniejsz¹ czêstotliwoœci¹ znaleŸli
siê m.in. robotnicy pracuj¹cy przy prze³adunku towarów, maszyniœci, ofice-
rowie pok³adowi, marynarze.

Zgodnie z ocen¹ zawart¹ we wnioskach z analizy sytuacji spo³eczno-
-gospodarczej, zamieszczon¹ w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
2020, pomorskie szkolnictwo wy¿sze nie nale¿y do czo³ówki krajowych
„dostawców” wiedzy akademickiej, o czym œwiadczy m.in. brak istotnego
wzrostu zainteresowania studiowaniem w regionie osób spoza wojewódz-
twa i kraju (97% studentów ostatniego roku studiów pochodzi z wojewódz-
twa pomorskiego). Niska jest równie¿ internacjonalizacja szkó³ wy¿szych,
zw³aszcza pod wzglêdem liczby studentów i naukowców zagranicznych.

W perspektywie 2020 r. dodatkowo na³o¿y siê na to spadek liczby ludno-
œci w wieku 19-24 lata o blisko 25%, co sprawi, ¿e pomorskie szko³y wy¿sze
bêd¹ musia³y konkurowaæ o studentów z uczelniami krajowymi i zagranicz-
nymi. Pewne przes³anki do optymizmu daje wy¿szy od przeciêtnego w kraju
udzia³ studentów kierunków œcis³ych, co mo¿e pozytywnie prze³o¿yæ siê
na dynamizacjê rozwoju podmiotów gospodarczych dzia³aj¹cych w regionie.

Potwierdza to minister nauki prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobiñska
w swej analizie poœwiêconej stanowi rekrutacji na uczelnie wy¿sze w roku
akademickim 2014/2015, podkreœlaj¹c zmieniaj¹c¹ siê tendencjê zaintereso-
wañ kandydatów na studia. „Uczelnie techniczne s¹ najchêtniej wybierane
przez kandydatów na studia. Œrednio 3,5 kandydata na miejsce. Na pocz¹tku



109

Cezary Tatarczuk, Wojciech Soko³owski, Marcin Ziêcina: Wspó³praca uczelni gdyñskich...

lat 90. tendencja by³a odwrotna. Widaæ, ¿e m³odzi ludzie zorientowani s¹
coraz bardziej praktycznie i zastanawiaj¹ siê, po jakich uczelniach maj¹
perspektywy zatrudnienia”12.

Rysuje siê koniecznoœæ zabezpieczenia przewozów l¹dowo-morskich,
których wzrostu mo¿na oczekiwaæ po dokoñczeniu budowy autostrady A-1
i pomyœlnym wejœciu Ukrainy do Unii Europejskiej.

Umacnianie siê obszaru metropolitalnego Trójmiasta spowoduje koniecz-
noœæ znacznego rozwoju kompleksowej sieci transportowej poprzez efek-
tywniejsz¹ obs³ugê rosn¹cych potoków pasa¿erskich i towarowych portów
morskich, a tak¿e intensyfikacjê powi¹zañ funkcjonalnych pomiêdzy
trzema miastami a terenami po³o¿onymi na po³udniowy zachód od Trój-
miasta oraz zapewnienie transportu osobom i ³adunkom z portu lotniczego
w Gdañsku Rêbiechowie i w Gdyni-Kosakowie. Konieczne bêdzie umo¿li-
wienie mieszkañcom gmin województwa pomorskiego szybszego i ³atwiej-
szego dostêpu do aglomeracji trójmiejskiej.

Wychodz¹c naprzeciw planom rozwojowym województwa pomorskiego,
ju¿ teraz nale¿y przewidzieæ koniecznoœæ przygotowania wysoko wykwali-
fikowanych kadr zapewniaj¹cych funkcjonowanie i rozwój transportu
w znacznie rozszerzonym zakresie.

Za³o¿enia przyjêtej koncepcji kszta³cenia

Studia na kierunku Transport w Wy¿szej Szkole Administracji i Bizne-
su im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni realizowanymi wspólnie z Akademi¹
Marynarki Wojennej s¹ in¿ynierskimi studiami technicznymi, których za-
daniem jest przygotowanie przysz³ego absolwenta do pracy w szeroko ro-
zumianej bran¿y transportowej. Absolwent uzyskuje wiedzê i umiejêtnoœci
z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególnoœci pro-
jektowania systemów transportowych, ich modernizacji, eksploatacji a tak¿e
zarz¹dzania nimi. Studia te kszta³tuj¹ wiedzê o technicznych œrodkach trans-
portu, ich bezpiecznym i efektywnym wykorzystaniu, systemach zarz¹dza-
nia, sterowania i technologii przewozów. W ramach kierunku Transport
oferowane s¹ dwie specjalnoœci: In¿ynieria i logistyka transportu oraz Trans-
port metropolitalny13.

12 Maturzyœci stawiaj¹ na uczelnie techniczne; czwartek, 20 listopada 2014; http://www.na-
uka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/maturzysci-stawiaja-na-uczelnie-techniczne.html
[dostêp: 26.11.2014].

13 Wniosek o wyra¿enie zgody na uruchomienie w Wy¿szej Szkole Administracji i Biznesu
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni in¿ynierskich studiów pierwszego stopnia o profilu prak-
tycznym na kierunku Transport, Gdynia grudzieñ 2014.
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Kszta³cenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku Transport ukie-
runkowane jest na zapewnienie studentom zdobycia wiedzy, umiejêtnoœci
i kompetencji spo³ecznych, pozwalaj¹cych na rzetelne i twórcze wype³nia-
nie funkcji zawodowych.

Zak³ada siê uzyskanie wiedzy o charakterze ogólnym, podstawowym,
kierunkowym oraz specjalnoœciowym w stopniu pozwalaj¹cym na rozumie-
nie zjawisk i procesów zachodz¹cych w obszarze transportu, a tak¿e opano-
wanie umiejêtnoœci samodzielnego formu³owania i rozwi¹zywania zadañ
in¿ynierskich w tym obszarze.

Zak³ada siê, ¿e absolwent zna³ bêdzie jêzyk obcy w zakresie ogólnym
i specjalistycznym w stopniu umo¿liwiaj¹cym porozumiewanie siê w miê-
dzynarodowym œrodowisku zawodowym i czerpanie z dostêpnych zasobów
wiedzy oraz ¿e bêdzie dysponowa³ kompetencjami spo³ecznymi sprawia-
j¹cymi ¿e jego dzia³alnoœæ zawodowa bêdzie spo³ecznie akceptowana i ocze-
kiwana.

Zak³ada siê równie¿, ¿e absolwent bêdzie przygotowany do podejmowa-
nia w ¿yciu zawodowym funkcji kierowniczych.

Absolwenci tego kierunku bêd¹ przygotowani do samodzielnej pracy
twórczej i mened¿erskiej, zarówno w du¿ych jak i ma³ych przedsiêbiorstwach
transportowych i logistycznych.

Absolwenci bêd¹ przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych
transportu, zak³adach obs³ugowo-naprawczych œrodków transportu, zak³a-
dach przemys³owych i przedsiêbiorstwach spedycyjnych oraz w³asnych tego
typu firmach, w dzia³ach transportu i logistyki, w biurach urbanistycznych,
w przedsiêbiorstwach przewozów pasa¿erskich.

Zak³ada siê równie¿, ¿e studia pierwszego stopnia na kierunku Trans-
port dadz¹ dobre podstawy teoretyczne i przygotowanie merytoryczne
do podejmowania studiów drugiego stopnia.

Idea uruchomienia kierunku studiów kszta³c¹cego specjalistów dla sze-
roko rozumianej bran¿y transportowej zosta³a sformu³owana ju¿ na po-
siedzeniu Miêdzyuczelnianej Rady Strategii w dniu 13 kwietnia 2012 r.
w Gdyni, obraduj¹cej pod przewodnictwem by³ego Prezydenta RP Aleksan-
dra Kwaœniewskiego14. W jej sk³adzie znajduj¹ siê wybitni przedstawiciele
sektora gospodarczego, w tym Zbigniew Niemczycki, Prezes Polskiej Rady
Biznesu oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zwi¹zku Banków Polskich.

Sta³o siê to w momencie zamykania pierwszego pe³nego cyklu kszta³ce-
nia studiów licencjackich na kierunku Logistyka, któr¹ od 2009 r. prowadzi
Wydzia³ Zarz¹dzania, w tym równie¿ w specjalnoœci Transport i spedycja.

14 Miêdzyuczelniana Rada Strategii to cia³o doradcze za³o¿yciela grupy uczelni, do której
nale¿y równie¿ WSAiB w Gdyni.
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To specjalnoœæ dedykowana osobom, które swoj¹ przysz³oœæ wi¹¿¹ z fir-
mami œwiadcz¹cymi us³ugi transportowe. Absolwenci tej specjalnoœci s¹
przygotowani teoretycznie i praktycznie m.in. do planowania i organizowa-
nia spedycji drogowej, sporz¹dzania zleceñ i dokumentacji transportowych,
prowadzenia nadzoru nad realizowanymi zleceniami, a tak¿e przygoto-
wywaniu odprawy celnej towarów czy wykonywaniu kalkulacji kosztów
spedycyjnych.

W dniu 24 listopada 2014 r. Zarz¹d FELTON-PRESIDENT Spó³ka z o.o.
w Gdyni, reprezentuj¹cy za³o¿yciela Uczelni, podj¹³ uchwa³ê o z³o¿eniu
formalnego wniosku o uzyskanie zgody na uruchomienie in¿ynierskich
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Transport.

W tym samym dniu Senat Uczelni podj¹³ uchwa³ê w sprawie urucho-
mienia in¿ynierskich studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na
kierunku Transport oraz okreœleniu limitu i warunków przyjêæ, a tak¿e
uchwa³ê zatwierdzaj¹c¹ opis zak³adanych efektów kszta³cenia dla tego kie-
runku i profilu studiów.

Koncepcja kszta³cenia na kierunku Transport jest spójna z za³o¿eniami
Strategii Rozwoju Wy¿szej Szko³y Administracji i Biznesu im. E. Kwiat-
kowskiego w Gdyni, przyjêtej uchwa³¹ Senatu nr 2/04/12 z dnia 27 kwiet-
nia 2012 r. oraz Strategi¹ Rozwoju Wydzia³u Zarz¹dzania, przyjêt¹ Uchwa³¹
Rady Wydzia³u Zarz¹dzania nr 11/10/2013 z 17 paŸdziernika 2013 r.

Misja szko³y wskazuje koniecznoœæ promowania wizerunku uczelni
kszta³c¹cej na potrzeby praktyki oraz realizuj¹cej nowoczesne programy
studiów dostosowywane do zmieniaj¹cych siê wymogów rynku pracy.

Z kolei w dokumencie poœwiêconym rozwojowi Wydzia³u Zarz¹dzania
jako priorytetowy cel wskazano nowoczesne i praktyczne kszta³cenie stu-
dentów z zakresu zarz¹dzania, finansów i logistyki w ró¿norodnych aspek-
tach dla uzyskania wysoko wykwalifikowanej, profesjonalnej i przedsiê-
biorczej kadry, która zasili przede wszystkim gospodarkê lokaln¹, regio-
naln¹, transregionaln¹ i ogólnopolsk¹, ale równie¿ transgraniczn¹ i miê-
dzynarodow¹.

W procesie przygotowania koncepcji kszta³cenia uczestniczyli przedsta-
wiciele firm logistycznych i transportowych, zlokalizowanych w Trójmie-
œcie i na Pomorzu Gdañskim, a dzia³aj¹cych na rynku krajowym i miêdzy-
narodowym.

Niezwykle wa¿ne wskazówki przekazali przedstawiciele firmy EURO-
TRANS Przewozy Autobusowe z/s w £êczycach (powiat wejherowski) oraz
firmy C. HARTWIG Gdynia SA, wiod¹cego polskiego operatora logistycz-
nego, dzia³aj¹cego od ponad 150 lat na rynku miêdzynarodowym, oferuj¹-
cego kompleksowe us³ugi spedycyjne, transportowe i logistyczne, obs³ugu-
j¹cej wszystkie ga³êzie transportu w kraju i za granic¹, œwiadcz¹ce nadto
nieodp³atne poradnictwo transportowe.
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Podobnie cenny okaza³ siê udzia³ przedstawicieli firmy LANGOWSKI
SHIPPING (LSH) w Gdyni, œwiadcz¹cej kompleksowe us³ugi logistyczne
m.in. w zakresie transportu morskiego, drogowego, lotniczego i kolejowego.

Szczególn¹ rolê odegrali przedstawiciele firmy VGL Group Poland
o/w Gdyni, operatora logistycznego oferuj¹cego szeroki portfel us³ug z za-
kresu transportu, spedycji i logistyki oraz zarz¹dzania ³añcuchem dostaw,
którzy poza konsultacj¹ i ocen¹ proponowanego programu studiów bezpo-
œrednio uczestnicz¹ w procesie kszta³cenia na studiach podyplomowych pro-
wadzonych w naszej Uczelni na kierunku Logistyka przedsiêbiorstw pro-
dukcyjnych i spedycyjnych oraz zadeklarowali udzia³ w realizacji procesu
kszta³cenia na studiach in¿ynierskich na kierunku Transport.

Koncepcja kszta³cenia jest równie¿ efektem konsultacji z przedstawicie-
lami Zak³adów Farmaceutycznych Polpharma S.A. w Starogardzie Gdañ-
skim, które bêd¹c posiadaczem m.in. certyfikatu Zintegrowanego Systemu
Zarz¹dzania Œrodowiskowego i BHP realizuj¹ politykê Deklaracji Bezpiecz-
na Flota, w tym tak¿e tzw. Zasad Eko-Transportu.

Firma ta prowadzi pro-œrodowiskowe zarz¹dzanie transportem, aby mi-
nimalizowaæ zu¿ycie surowców naturalnych oraz ograniczaæ wp³yw na œro-
dowisko naturalne zachêcaj¹c pracowników oraz lokaln¹ spo³ecznoœæ
do nowatorskiego i ”zielonego” podejœcia do biznesu oraz systemów trans-
portu. Dziêki temu jej wskazówki skoncentrowa³y siê na kwestiach:
• zapewnienia transportu substancji niebezpiecznych w sposób bezpiecz-

ny i zgodny z krajowymi i miêdzynarodowymi wymaganiami,
• stosowania zintegrowanych systemów transportu towarów,
• optymalizowania realizacji potrzeb transportowych,
• u¿ywania œrodków transportu, w których zastosowano innowacyjne,

ekologiczne i ekonomiczne rozwi¹zania technologiczne, wykonanych
z elementów o wysokiej trwa³oœci, z materia³ów z recyklingu, o wyso-
kiej efektywnoœci zu¿ycia paliwa, w których stosuje siê paliwa ekolo-
giczne lub hybrydowe silniki.

Bardzo ciekawe uwagi dotyczy³y równie¿ kwestii zmniejszania iloœci
transportów poprzez stosowanie elektronicznych systemów przekazywa-
nia danych i dokumentów.

Koncepcja kszta³cenia by³a ustalana tak¿e z pracownikami Przedsiê-
biorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni, najwiêkszego przewoŸnika
w gdyñskiej sieci komunikacyjnej wykonuj¹cego zadania przewozowe w ra-
mach transportu publicznego, a tak¿e z firm¹ Federal-Mogul Bimet SA
w Gdañsku, specjalizuj¹cej siê w produkcji ³o¿ysk œlizgowych na skalê prze-
mys³ow¹, które uzyska³y homologacje takich zagranicznych producentów
motoryzacyjnych, maszyn rolniczych i silników, jak koncerny Fiat, Massey
Ferguson, i Perkins Engines oraz wszystkich producentów krajowych.
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Ponadto w pracach przygotowawczych nad koncepcj¹ wykorzystano opi-
nie firmy Asunto Food Group Poland w Gdañsku, jednego z najwiêkszych
dostawców europejskich produktów do wypieku i owoców morza oraz firmy
Integra w Gdañsku, dostawcy maszyn samobie¿nych dla gospodarki ko-
munalnej.

Z firmami tymi Uczelnia zawar³a stosowne porozumienia o wspó³pracy
lub umowy w zakresie organizacji zawodowych praktyk studenckich.

Poza zbadaniem sytuacji na rynku pracy, perspektywami rozwojowymi
bran¿y transportowej w regionie pomorskim i jej zapotrzebowania na okre-
œlone zawody, poza konsultacjami z podmiotami prawa handlowego zajmu-
j¹cymi siê problematyk¹ sektora TSL, niezwykle przydatne i korzystne
okaza³y siê kontakty miêdzynarodowe, które WSAiB utrzymuje od lat
z ró¿nymi oœrodkami naukowo-badawczymi, a które to w tym zakresie dys-
ponuj¹ cennym doœwiadczeniem organizacyjnym i metodycznym.

Od wielu lat WSAiB wspó³pracuje z Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Trans-
portu im. Todora Kableszkowa w Sofii (

  – Higher Transport School – Todor Kablesh-
kov), która od ponad 90 lat kszta³ci specjalistów bran¿y transportowej
w Bu³garii, zarówno in¿ynierów i spedytorów, jak te¿ mened¿erów i ekono-
mistów tego sektora gospodarki.

Przedstawiciele obydwu uczelni regularnie uczestnicz¹ w organizowa-
nych przez nie konferencjach naukowych w Juracie, Sofii i Warnie, uczest-
nicz¹ równie¿ w podobnych przedsiêwziêciach na Ukrainie i S³owacji.

Wstêpna koncepcja kszta³cenia na kierunku Transport zosta³a omówiona
ju¿ na konferencji naukowej, która odby³a siê w czerwcu 2013 r. w Kijowie15.
W rozmowach tych, które osobiœcie przeprowadzi³ dziekan Wydzia³u Zarz¹-
dzania dr Cezary Tatarczuk udzia³ wziêli pracownicy naukowo-dydaktycz-
ni Wydzia³u In¿ynierii, Technologii, Organizacji i Zarz¹dzania Transpor-
tem bu³garskiej uczelni doc. dr in¿. Todor Razmov, in¿. Julia Varadinova,
a tak¿e in¿. dypl. Boycho Skrobanski z Departamentu Badania Wypadków
Komunikacyjnych Ministerstwa Transportu, Technologii Informacyjnych
i Komunikacyjnych Republiki Bu³garii. W spotkaniu tym uczestniczy³ tak¿e
przedstawiciel organizatora Jurij Andrijczuk, dyrektor generalny Centrum
Bezpieczeñstwa w Transporcie w Kijowie, przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹cego

15
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80 osób, a zajmuj¹cej siê m.in. edukacj¹ w sferze bezpieczeñstwa ruchu
drogowego i transporcie.

Rozmowy te pomog³y w okreœleniu zasadniczych zrêbów koncepcji kszta³-
cenia, polegaj¹cej na po³¹czeniu dwóch podstawowych obszarów kszta³cenia
w zakresie nauk technicznych i nauk spo³ecznych, któr¹ z powodzeniem
od lat realizuje bu³garska uczelnia. Perspektywa wykszta³cenia absolwenta
studiów in¿ynierskich uzupe³nionych wiedz¹ i umiejêtnoœciami z dyscyplin
nauk o zarz¹dzaniu i prawa, a wiêc problematyk¹, w której Uczelnia Euge-
niusza Kwiatkowskiego (obok pokrewnej zagadnieniom transportowym logi-
styce) ma w³asne, kilkuletnie ju¿ doœwiadczenie, zaczê³a siê krystalizowaæ.

Wizja osi¹gniêcia efektów kszta³cenia prowadz¹cych do uformowania
sylwetki absolwenta studiów pierwszego stopnia – in¿yniera bran¿y trans-
portowej potrafi¹cego wykonywaæ obowi¹zki na samodzielnym stanowisku
pracy, ale te¿ zarz¹dzaæ powierzonymi mu (czy te¿ w³asnymi) zasobami
ludzkimi, organizacyjnymi, finansowymi i informacyjnymi, zosta³a okre-
œlona w istotnym stopniu wskutek wspomnianych wy¿ej konsultacji.

Program kszta³cenia na kierunku Transport zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Rady Wydzia³u Zarz¹dzania nr 7/12/14 z dnia 10 grudnia 2014 r.

In¿ynierskie studia pierwszego stopnia zosta³y zaplanowane na siedem
semestrów na studiach stacjonarnych oraz osiem semestrów na studiach
niestacjonarnych. Umo¿liwiaj¹ uzyskanie, odpowiednio, 247 i 269 pkt. ETCS
i koñcz¹ siê nadaniem tytu³u zawodowego – in¿ynier.

Program studiów jest przyporz¹dkowany do dwóch obszarów kszta³ce-
nia, w zakresie nauk technicznych i w zakresie nauk spo³ecznych. Rozk³ad
punktów ECTS pomiêdzy wspomnianymi obszarami prezentuje poni¿sze
resume:

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnosz¹ siê efekty
kszta³cenia:

• DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH (dyscypliny: Transport, Budowa
i eksploatacja maszyn),

• DZIEDZINA NAUK EKONOMICZNYCH (dyscyplina: Nauki o zarz¹-
dzaniu),

• DZIEDZINA NAUK PRAWNYCH (dyscyplina: Prawo)

Obszary kszta³cenia:

Studia stacjonarne:
1. w specjalnoœci In¿ynieria i logistyka transportu (E1):

• NAUKI TECHNICZNE – 191 pkt. ECTS → 77 % pkt. ECTS,
• NAUKI SPO£ECZNE – 56 pkt. ECTS → 23 % pkt. ECTS.
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2. w specjalnoœci Transport metropolitarny (E2):
• NAUKI TECHNICZNE – 174 pkt. ECTS → 70 % pkt. ECTS,
• NAUKI SPO£ECZNE – 73 pkt. ECTS → 30 % pkt. ECTS.

Studia niestacjonarne:
3. w specjalnoœci In¿ynieria i logistyka transportu (E1):

• NAUKI TECHNICZNE – 212 pkt. ECTS → 79 % pkt. ECTS,
• NAUKI SPO£ECZNE – 57 pkt. ECTS → 21 % pkt. ECTS.

4. w specjalnoœci Transport metropolitalny (E2):
• NAUKI TECHNICZNE – 193 pkt. ECTS → 72 % pkt. ECTS,
• NAUKI SPO£ECZNE – 76 pkt. ECTS → 28 % pkt. ECTS.

Œrednia rozk³adu punktów ECTS w obydwu obszarach kszta³cenia:

Na studiach stacjonarnych:

• NAUKI TECHNICZNE – 74 %,
• NAUKI SPO£ECZNE – 26 %.

Na studiach niestacjonarnych:

• NAUKI TECHNICZNE – 76 %,
• NAUKI SPO£ECZNE – 24 %.

Przy konstrukcji planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przy-
jêto ten sam zestaw modu³ów kszta³cenia (w nawiasie nazwa kodu), tj.
modu³y kszta³cenia:

1. Modu³ kszta³cenia ogólnego (A),
• A1. Jêzyk angielski,
• A2. II jêzyk do wyboru,
• A3. Technologia informacyjna,
• A4. Wychowanie fizyczne,
• A5. Ochrona w³asnoœci intelektualnej,
• A6. Podstawy bezpieczeñstwa zdrowotnego.

2. Modu³ kszta³cenia podstawowego (B),
• B1. Mikroekonomia,
• B2. Podstawy organizacji i zarz¹dzania,
• B3. Fizyka,
• B4. Etyka zawodowa,
• B5. Matematyka,
• B6. Statystyka,
• B7. Podstawy psychologii,
• B8. Materia³oznawstwo,
• B8. Mechanika techniczna.
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3. Modu³ kszta³cenia kierunkowego (C),
• C1. Systemy transportowe,
• C2. Grafika in¿ynierska,
• C3. Metrologia,
• C4. Podstawy konstrukcji maszyn,
• C5. Elektrotechnika i elektronika,
• C6. Automatyka,
• C7. Podstawy eksploatacji technicznej,
• C8. Informatyka w transporcie,
• C9. Infrastruktura transportu,
• C10. Œrodki transportu,
• C11. Ekonomika transportu,
• C12. Podstawy in¿ynierii ruchu,
• C13. Logistyka,
• C14. Zarz¹dzanie projektami.

4. Modu³ przedmiotów do wyboru (D),
• D1 – D9. Diagnostyka samochodów,
• D1 – D7/D9. Kszta³towanie jakoœci przewozów,
• D1 – D7/D9. Marketing w transporcie,
• D1 – D7/D9. Psychologia transportu,
• D1 – D7/D9. Telematyka w transporcie,
• D1 – D7/D9. Ubezpieczenia transportowe,
• D1 – D9. Geografia transportu,
• D1 – D9. Modelowanie procesów transportowych,
• D1 – D9. Pasa¿erski transport publiczny,
• D1 – D9. Podstawy sterowania ruchem,
• D1 – D9. Prognozowanie ruchu i przewozów,
• D1 – D7/D9. Ochrona œrodowiska w transporcie,
• D4 – D5. Ergonomia i BHP w transporcie.

5. Modu³ kszta³cenia specjalnoœciowego (E1 i E2),
specjalnoœæ in¿ynieria i logistyka transportu
• E1.1. Transport materia³ów niebezpiecznych,
• E1.2. Technologia i organizacja transportu,
• E1.3. Organizacja i zarz¹dzanie w systemach transportowo-magazy-

nowych,
• E1.4. Organizacja i technologia prac w terminalach prze³adunkowych,
• E1.5. Transport intermodalny i spedycja miêdzynarodowa,
• E1.6. Towaroznawstwo i normalizacja w systemach logistycznych

i transportowych.
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specjalnoœæ transport metropolitalny
• E2.1. Teorie rozwoju miast i urbanizacja,
• E2.2. Zadania transportowo-logistyczne w obs³udze mieszkañców

miast i regionów,
• E2.3. Elementy systemu transportowego,
• E2.4. Planowanie publicznego transportu zbiorowego,
• E2.5. Zagadnienia prawne w transporcie publicznym osób,
• E2.6. Zarz¹dzanie rozwojem przestrzennym miast.

6. Modu³ kszta³cenia dyplomowego (F),
• F1. Seminarium dyplomowe,
• F2. Praca dyplomowa.

7. Studencka praktyka zawodowa (G),

8. Konsultacje (H).

Modu³y C, E i G gromadz¹ przedmioty (modu³y), których realizacja
polega na przeprowadzeniu zajêæ zwi¹zanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym.

Modu³y kszta³cenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego, przedmio-
tów do wyboru oraz specjalnoœciowego tworz¹ zestawy przedmiotów stu-
diów, dla których (dla ka¿dego osobno) sporz¹dzono kartê modu³u (przed-
miotu), tzw. sylabus, wskazuj¹cy m.in. obszar kszta³cenia, cel zajêæ, efekty
kszta³cenia w zakresie wiedzy, umiejêtnoœci i kompetencji spo³ecznych, liczbê
punktów ECTS oraz ich rozk³ad na ró¿ne formy pracy studenta, wymaga-
nia wstêpne, formê zajêæ, metody oraz sposoby weryfikacji efektów kszta³-
cenia, w tym formê i warunki zaliczenia przedmiotu, metody dydaktyczne,
treœci programowe, wykaz literatury podstawowej i uzupe³niaj¹cej.

Dla modu³u kszta³cenia dyplomowego sporz¹dzono jeden wspólny syla-
bus. Podobnie dla modu³u dotycz¹cego studenckiej praktyki zawodowej.

W ka¿dym sylabusie przedmiotu studiów, w jego czêœci pierwszej, dzie-
kan wyznacza koordynatora modu³u kszta³cenia, ten z kolei koordy-
natora przedmiotu i osoby prowadz¹ce zajêcia.

Dziekan mo¿e równie¿ wskazaæ (samodzielnie lub po uzyskaniu opinii,
rekomendacji, lub zalecenia Rady Wydzia³u Zarz¹dzania lub Katedry Logi-
styki) okreœlone (priorytetowe) zak³adane efekty kszta³cenia, które koor-
dynatorzy modu³u i przedmiotu musz¹ uwzglêdniæ w realizacji danego mo-
du³u lub przedmiotu, niezale¿nie od w³asnych.

Koordynatorem modu³u kszta³cenia jest Kierownik Katedry Logi-
styki lub wyznaczona przez niego osoba. Koordynator modu³u dba o spój-
noœæ treœci kszta³cenia w danym module, o ich niepowtarzalnoœæ, nadzoruje



118

Cezary Tatarczuk, Wojciech Soko³owski, Marcin Ziêcina: Wspó³praca uczelni gdyñskich...

dobór odpowiednich efektów kszta³cenia sk³adaj¹cych siê na efekt finalny
procesu kszta³cenia w danym module.

Koordynatorem przedmiotu jest osoba decyduj¹ca o ca³oœci treœci
kszta³cenia we wszystkich formach zajêæ dydaktycznych i pracy samodziel-
nej studenta, prowadz¹ca wyk³ady, wskazuj¹ca efekty kszta³cenia dla tego
przedmiotu oraz sposób ich weryfikacji i okreœlaj¹ca podstawowe kryteria
uzyskania przez studenta oceny pozytywnej, instruuj¹ca i nadzoruj¹ca osoby
prowadz¹ce zajêcia o charakterze praktycznym, jak æwiczenia, laboratoria
itp.

Osoby prowadz¹ce zajêcia z danego przedmiotu realizuj¹ koncepcjê
koordynatora przedmiotu uzupe³nion¹ i uzgodnion¹ z nim o w³asne pomys³y
wynikaj¹ce z ich najlepszej wiedzy, umiejêtnoœci i kompetencji oraz kwali-
fikacji i doœwiadczenia zawodowego, w tym i tego zdobytego poza uczelni¹.

Wa¿nym elementem sylabusu jest zestawienie zajêæ o charakterze prak-
tycznym i to zarówno tych wykonywanych na zajêciach z udzia³em nauczy-
ciela akademickiego, jak i tych wykonywanych przez studenta w ramach
pracy samodzielnej.

Przyjêto zasadê, ¿e punkty ECTS za modu³y zaokr¹glano do pe³nych
liczb ca³kowitych.

W poszczególnych modu³ach kszta³cenia punkty ECTS przyporz¹dko-
wano poszczególnym przedmiotom studiów zgodnie z generalnymi zasadami
okreœlonymi w zarz¹dzeniu nr 14/11/12 Rektora WSAiB z dnia 28 wrzeœnia
2012 r. w sprawie stosowania Systemu Punktów Zaliczeniowych ECTS zgod-
nego ze standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punk-
tów Zaliczeniowych.

Doboru finalnego zestawu zak³adanych efektów kszta³cenia dokonano
w oparciu o analizê treœci nauczania powi¹zanych z dyscyplin¹ naukow¹
Transport oraz w drodze konsultacji z przedstawicielami firm logistycznych
i transportowych podczas okreœlania koncepcji kszta³cenia. Interesariusze
ci wskazali generalne oczekiwania w zakresie wiedzy, umiejêtnoœci i kom-
petencji absolwenta studiów in¿ynierskich na kierunku Transport.

Podczas formu³owania efektów kszta³cenia uwzglêdniono równie¿ wnio-
ski z badañ przeprowadzonych na zlecenie Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Gdañsku w ramach projektu Pomorski Barometr Zawodowy 2013, a po-
œwiêconych równie¿ profilowi kompetencyjnemu zawodów w bran¿y TSL.
Profil ten obejmuje nade wszystko wykszta³cenie, kwalifikacje, uprawnie-
nia, kompetencje miêkkie (interpersonalne oraz kultura osobista) znajo-
moœæ jêzyków oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Wœród najbardziej poszukiwanych cech osobowych w bran¿y TSL na czo-
³owych miejscach uplasowa³y siê odpowiedzialnoœæ, uczciwoœæ oraz pracowi-
toœæ. Od in¿ynierów i spedytorów oczekuje siê w pierwszej kolejnoœci ko-
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munikatywnoœci oraz samodzielnoœci. Interesuj¹ce spojrzenie na po¿¹dane
cechy osób zajmuj¹cych siê transportem znajdujemy w wypowiedzi przed-
stawiciela agencji zatrudnienia: „Tutaj chodzi o osobowoœæ, o to, ¿eby fak-
tycznie d¹¿yæ do celu, bo to s¹ prace bardzo trudne i bardzo stresuj¹ce,
wymagaj¹ce czasami pracy dwadzieœcia godzin na dobê, bo w œrodku nocy
dzwoni klient”.

Na kolejnych pozycjach znalaz³y siê kultura osobista, pos³ugiwanie siê
technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, kompetencje matema-
tyczne i naukowo-techniczne.

Od in¿ynierów transportu, w tym spedytorów, pracodawcy wymagaj¹
równie¿ okreœlonych kwalifikacji. Poza przedstawieniem dyplomu uczelni
oraz œwiadectw pracy oczekuje siê od nich znajomoœci jêzyków obcych. Brak
znajomoœci jêzyka angielskiego zw³aszcza u spedytora w du¿ej mierze dys-
kwalifikuje go jako kandydata do pracy. Korzystne s¹ tak¿e dodatkowe
uprawnienia oraz przebyte kursy. Wskazana jest tak¿e znajomoœæ przepisów
prawnych, zw³aszcza przewozowych, oraz znajomoœæ topografii Europy.

Zestaw zak³adanych efektów kszta³cenia na kierunku Transport uwzglêd-
nia zatem oczekiwania pracodawców w zakresie wiedzy, umiejêtnoœci i kom-
petencji in¿yniera na potrzeby pomorskiego, krajowego oraz miêdzynaro-
dowego rynku pracy.

Zakoñczenie

Starania Uczelni maj¹cych swoj¹ siedzibê w Trójmieœcie, bêd¹cego
g³ówn¹ aglomeracj¹ regionu pomorskiego i centrum jego ¿ycia spo³eczno-
-gospodarczego, w s¹siedztwie morskiej granicy pañstwa oraz Obwodu
Kaliningradzkiego Federacji Rosji, w istotnym stopniu uzasadnione s¹ dia-
gnoz¹ oraz scenariuszami rozwojowymi okreœlonymi w raportach z badañ
prowadzonych przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Gdañsku oraz w Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Dokument ten zosta³ przyjêty stosown¹ uchwa³¹ Sejmiku Województwa
Pomorskiego w koñcu 2012 roku, wieñcz¹c skrupulatne analizy gospodar-
cze i spo³eczne z udzia³em rozmaitych œrodowisk zawodowych i bran¿owych.

Gruntowne analizy rynku pracy doprowadzi³y w³adze samorz¹dowe
województwa do konkluzji, ¿e do 2020 roku w regionie przewiduje siê wzrost
przewozów we wszystkich ga³êziach transportu. Prognozowany jest rów-
nie¿ wzrost popytu na kompleksowe us³ugi transportowo-logistyczne oraz
lotnicze przewozy pasa¿erskie i towarowe, dziêki czemu Pomorze ma szansê
staæ siê znacz¹cym wêz³em w tej bran¿y w skali kraju i Regionu Morza
Ba³tyckiego.
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Wychodz¹c naprzeciw prognozom i planom rozwojowym województwa
pomorskiego Uczelnia przewiduje wiêc koniecznoœæ podjêcia procesu przy-
gotowania wysoko wykwalifikowanych kadr zapewniaj¹cych funkcjonowa-
nie i rozwój transportu w znacznie rozszerzonym zakresie.

Dodatkowym motywem starañ WSAiB s¹ jej piêcioletnie doœwiadczenia
w prowadzeniu przez Wydzia³ Zarz¹dzania licencjackich studiów pierwszego
stopnia na kierunku Logistyka, zw³aszcza specjalnoœci Transport i spedy-
cja, ciesz¹cej siê du¿ym zainteresowaniem studentów i kandydatów, co po-
twierdzi³ w raporcie z oceny programowej Zespó³ Oceniaj¹cy Polskiej Ko-
misji Akredytacyjnej wizytuj¹cy kierunek Logistyka w dniach 27-28 wrze-
œnia 2014 r.

Zespó³ ten okreœlaj¹c spe³nienie wszystkich kryteriów oceny programo-
wej na kierunku Logistyka stopniem „w pe³ni” potwierdzi³ prawid³owoœæ pla-
nów Uczelni w uzyskaniu uprawnieñ magisterskich oraz starañ o urucho-
mienie kszta³cenia na studiach in¿ynierskich na kierunku Transport, które
by³yby merytorycznym uzupe³nieniem oferty edukacyjnej WSAiB, wpisu-
j¹cej siê w jej potencja³ organizacyjny i potrzeby regionalnego rynku pracy.

Starania o podjêcie kszta³cenia na kierunku Transport s¹ zatem rezul-
tatem dotychczasowych doœwiadczeñ Uczelni (dydaktycznych oraz wyni-
kaj¹cych z jej wspó³pracy z otoczeniem), przyjêtej strategii rozwoju wska-
zuj¹cej uruchamianie studiów o profilu praktycznym oraz scenariuszy
rozwojowych regionu, w którym funkcjonuje, bêd¹cych efektem gruntow-
nych analiz ¿ycia spo³eczno-gospodarczego, w tym rynku pracy.
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COOPERATION BETWEEN UNIVERSITIES IN GDYNIA
FOR UNDERGRADUATE ENGINEERING STUDY CONCEPT

IN IMPROVEMENT OF THE QUALITY AND SECURITY
OF TSL SECTOR

Keywords: transport security, public safety, logistical support for public safe-
ty, transportation.

Summary

The article is focused on the problems of cooperation between universities
and Gdynia aimed at improving the quality of services and security in the TSL
sector. This cooperation was based mainly on the effort for preparation of the
concept of education in undergraduating engineering field of study. The inten-
tion of the inventors and authors of this concept was to maximize the inclusion



122

Cezary Tatarczuk, Wojciech Soko³owski, Marcin Ziêcina: Wspó³praca uczelni gdyñskich...

in the whole process, the companies which are operating in this sector of the
economy. The concept that was created, on the one hand is using the achieve-
ments of higher education and, on the other hand, experiences and observa-
tions of actual market behavior of companies which are operating on it for
many years.

Dr Cezary Tatarczuk – absolwent Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w S³upsku,
Akademii Spraw Wewnêtrznych w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdañskiego.
Inspektor Policji w stanie spoczynku. W latach 1988-2006 pe³ni³ s³u¿bê w Poli-
cji zajmuj¹c stanowiska wykonawcze i kierownicze. Obecnie adiunkt Katedry
Bezpieczeñstwa Wydzia³u Prawa i Administracji pe³ni¹cy równoczeœnie funk-
cjê Dziekana Wydzia³u Zarz¹dzania Wy¿szej Szko³y Administracji i Biznesu
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Autor i wspó³autor kilkudziesiêciu artyku³ów
oraz monografii naukowych w krajowych i zagranicznych wydawnictwach.
Specjalizuje siê w problematyce zarz¹dzania bezpieczeñstwem publicznym.
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FINANSOWE I ORGANIZACYJNE
PROBLEMY ROZWOJU MW RP

W LATACH 1945-2013

S³owa kluczowe: wydatki bud¿etowe, plany rozwoju, marynarka wojenna,
strategia obronna, strategia bezpieczeñstwa.

STRESZCZENIE

W artykule zaprezentowano podstawowe informacje statystyczne opi-
suj¹ce wydatki bud¿etowe oraz zmiany organizacyjne zwi¹zane z funkcjo-
nowaniem morskiego rodzaju si³ zbrojnych. Przyjêto przy tym cezurê
badawcz¹ 1945-2013. W oparciu o dostêpne materia³y archiwalne, druki
zwarte oraz fachowe czasopisma wojskowe przedstawiono koncepcje roz-
woju floty do okresu transformacji ustrojowej. Wskazano te¿ na niekorzystne
zdaniem autora zmiany organizacyjne skazuj¹ce MW RP na peryferyzacjê
w przestrzeni obrony narodowej, szczególnie w ostatnim dziesiêcioleciu.
Zwrócono równie¿ uwagê na niedoszacowanie jej znaczenia dla rozwoju
gospodarki morskiej.

Oddany do r¹k czytelnika rozdzia³ niniejszej monografii to efekt wielu lat
badañ w³asnych. Badania te obejmowa³y przede wszystkim analizê doku-
mentów pierwotnych, zdeponowanych w Archiwum Marynarki Wojennej,
oraz dokumentów Departamentu Finansów – obecnie Departamentu Bud¿e-
towego MON. Na treœæ artyku³u mia³y równie¿ wp³yw aktualizowane Stra-
tegie Obronnoœci i Bezpieczeñstwa Pañstwa, po wst¹pieniu Polski do NATO.

Wprowadzenie

Marynarkê Wojenna (MW), jako podmiot struktur systemu bezpieczeñ-
stwa i systemu obronnego pañstwa spe³nia równie¿ szczególn¹ rolê w ochro-
nie podmiotów gospodarki morskiej. W tym sensie mo¿na przyj¹æ, ¿e ten
rodzaj si³ zbrojnych jest równie¿ istotnym podmiotem gospodarczym,
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tym bardziej, i¿ jego funkcjonowanie wp³ywa na poziom wydatków bud¿e-
towych pañstwa. Potwierdza to równie¿ fakt realizacji zadañ ochrony inte-
resów pañstwa na morzu w strefie ekonomicznej. Konkretyzuj¹c zatem –
MW bêdzie tu rozpatrywana jako pomiotem gospodarki morskiej

Problematyka MW nie doczeka³a siê w przekonaniu autora pe³nej ana-
lizy obejmuj¹cej zagadnienia ekonomiczne, szczególnie po okresie transfor-
macji ustrojowej. W analizach wydatków bud¿etowych na Marynarkê Wo-
jenn¹ w wiêkszoœci opracowañ, jak równie¿ w tym artykule, zastosowano
podejœcie retrospektywne, zaœ próby prognozowania s¹ ograniczone z uwagi
na dostêp do danych Ÿród³owych oraz obarczone istotnym poziomem nie-
pewnoœci.

Na owe niepewnoœci wp³ywaj¹ niew¹tpliwie zmieniaj¹ca siê strategia
i polityka bezpieczeñstwa pañstwa, przekszta³cenia w przemyœle obronnym,
a wraz z nimi rola marynarki wojennej w systemie obronnym pañstwa.
Uwaga autora skupiona zosta³a problemach finansowania zadañ MWRP,
którym towarzyszy³y zmiany organizacyjne tak w sferze regulacji, jak
w sferze realnej obejmuj¹cej podmioty wykonawcze realizuj¹ce zadania prze-
widziane w ustawie zasadniczej, Strategii Bezpieczeñstwa oraz Strategii
Obronnej Pañstwa. Niemniej w oparciu o studia Ÿróde³ pierwotnych w po-
staci planów, preliminarzy i sprawozdañ bud¿etowych oraz roczników sta-
tystycznych mo¿na wskazaæ na kierunki zmian kwot globalnych oraz struk-
tury wydatków MW.

Charakteryzuj¹c Ÿród³a finansowania oraz wydatki na polsk¹ Marynarkê
Wojenn¹ (Marynarkê Wojenn¹ RP) nale¿y odwo³ywaæ siê przede wszystkim
do œrodków bud¿etowych. Bud¿et jako plan finansowy pañstwa, niezale¿-
nie od omawianego w artykule podokresu, ze wzglêdu na wype³nianie tra-
dycyjnych funkcji rz¹du1 – zapewnienie obrony narodowej – musi uwzglêd-
niaæ œrodki przeznaczone na si³y zbrojne, bêd¹ce najwa¿niejszym ogniwem
systemu obronnego i systemu bezpieczeñstwa pañstwa. Pomijaj¹c strukturê
organizacyjn¹ si³ zbrojnych, ich pozycja materialna zale¿a³a, zale¿y i zale-
¿eæ bêdzie od poziomu œrodków bud¿etowych. Organizacja si³ zbrojnych
wp³ywa³a natomiast na sposób rozdysponowania œrodków przeznaczonych
na resort Obrony Narodowej. Ta ogólna uwaga dotyczy równie¿ Marynarki
Wojennej rozpatrywanej jako element struktury bud¿etu wojska.

Specyfikê MW RP okreœlaj¹ jej trwa³e powi¹zania z gospodark¹ morsk¹2.
Wraz z jej kryzysem mo¿na wskazaæ na os³abienie znaczenia MW – rodzaju

1 D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza
„SOLIDARNOŒÆ”, Gdañsk 1991, s. 82.

2 Szerzej zob. J. Tomaszewski, Uwarunkowania bezpieczeñstwa gospodarki morskiej
[w:] M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski (red.), Bezpieczeñstwo w admini-
stracji i biznesie we wspó³czesnym œwiecie.
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si³ zbrojnych, który zdaniem autora najlepiej spe³nia³ kryteria zwi¹zane
z uzawodowieniem armii. Szczególnie ma³o czytelne jest finansowanie gos-
podarki morskiej przez lata rozproszonej w ró¿nych resortach (Transportu
i Gospodarki Morskiej, Infrastruktury). Funkcjonuj¹ce w latach 2005-2007
Ministerstwo Gospodarki Morskiej niewiele wnios³o dla poprawy jej kon-
dycji. Kontynuowa³o tylko zadania wynikaj¹ce z przyjêtych wczeœniej
strategii i programów gospodarczych.

Wp³yw na kondycjê gospodarki morskiej mia³y przekszta³cenia w³asno-
œciowe. Zewnêtrzne koszty spo³eczne przekszta³ceñ to: ograniczenie wiel-
koœci produkcji, upad³oœæ wielu przedsiêbiorstw po³owu i us³ug rybackich
(KOGA, KORAB, BARKA i inne), w oparciu o które formowano, podleg³e
Dowództwu Marynarki Wojennej, dywizjony okrêtów na wypadek kryzysu
i wojny), przejêcie przetwórstwa przez zak³ady spoza strefy nadbrze¿nej,
czêstokroæ w oparciu o surowce z importu.

Czynnikiem wp³ywaj¹cym na ograniczenie produkcji w polskich stocz-
niach by³a zbyt ma³a ich konkurencyjnoœæ wzglêdem innych pañstw, szcze-
gólnie po roku 2001, oraz zerwane wiêzi z dotychczasowymi partnerami
z RWPG i Ukladu Warszawskiego, sk¹d p³ynê³y zamówienia na statki han-
dlowe. Wi¹¿e siê to równie¿ z zamówieniami na okrêty wojenne oraz wp³y-
wa na finansowanie potrzeb Marynarki Wojennej RP. Wystarczy wspomnieæ
o ORP „Gawron” – obecnie „Œl¹zak”. Daje siê przy tym zauwa¿yæ (w prze-
ciwieñstwie do okresu miêdzywojennego), równoleg³y regres rozwoju MW
oraz gospodarki morskiej. Na uwagê zas³uguje równie¿, utrzymuj¹cy siê
od lat, tzw. bud¿et przetrwania, którego wyrazem jest ograniczanie wydat-
ków inwestycyjnych. Wiêkszoœæ wydatków zwi¹zana jest z utrzymaniem
istniej¹cych si³ i œrodków. Sytuacje MW pogorsza nowa struktura si³ zbroj-
nych, w której podlega Dowództwu Generalnemu RSZ i dowództwu opera-
cyjnemu RSZ. Oznacza to w konsekwencji likwidacjê s³u¿b finansowych
MW, obni¿enie rangi MW jako podmiotu – dysponenta kredytów II stopnia.

Celem zasadniczym publikacji jest ocena poziomu zaanga¿owania wy-
datków resortu obrony narodowej w rozwój Marynarki Wojennej. Cele
pomocnicze to: okreœlenie skutecznoœci planowania finansowego; ocena
zgodnoœci zapisów w przyjmowanych planach, preliminarzach, strategiach
ze sfer¹ realn¹ funkcjonowania MW. Realizacja tych celów pozwoli na okre-
œlenie kierunków doskonalenia finansowania potrzeb MW RP w warun-
kach przekszta³ceñ systemowych w gospodarce narodowej, procesów inte-
gracyjnych oraz ewolucji doktryny obronnej w zwi¹zku z nowymi zagro¿e-
niami w Europie. W tym sensie artyku³ powinien wpisaæ siê w dyskusjê na
temat: „Bezpieczeñstwo w administracji i biznesie jako czynnik europej-
skiej integracji i rozwoju”.
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Programy (plany) rozwoju MW w latach 1945-1989
i mo¿liwoœci ich finansowania

Pierwszym po II wojnie œwiatowej planem zawieraj¹cym zagadnienia
zwi¹zane z rozbudow¹ floty by³ „Plan rozbudowy Marynarki Wojennej
w latach 1946-1948”. Zosta³ on opracowany przez oficerów Sztabu G³ównego
MW i przedstawiony 1 sierpnia 1946 r. do akceptacji szefowi Sztabu Gene-
ralnego. Plan opiera³ siê na „Wytycznych dla rozwoju Marynarki Wojennej
na okres lat 1946-1949” Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego i Szefa
Sztabu Generalnego oraz uwzglêdnia³ sugestie zawarte w „Notatce dla Na-
czelnego Dowódcy Wojska Polskiego w sprawie dyrektyw dla rozwoju Ma-
rynarki Wojennej”. Ujête w planie MW potrzeby skonkretyzowano w uzgod-
nieniu z oficerami radzieckimi, dostosowuj¹c je do konkretnych warunków
panuj¹cych ówczeœnie na Wybrze¿u i w marynarce wojennej. Planowano wów-
czas szybki powrót do kraju niszczycieli ORP „B³yskawica” i ORP „Burza”,
okrêtu podwodnego ORP „Wilk” i szkolnego OS „Iskra”. Przewidziano rów-
nie¿ zakup okrêtu hydrograficznego o wypornoœci 850 t, dwóch holowników
o wypornoœci 350 t oraz piêciu motorówek. Zaprojektowano zorganizowa-
nie czterech obszarów nadmorskich wyposa¿onych w odpowiednie si³y mor-
skie i l¹dowe:
1) Postomiñski (Ustecki) Obszar Nadmorski,
2) Ko³obrzeski Obszar Nadmorski,
3) Szczeciñski Obszar Nadmorski,
4) Gdyñski Obszar Nadmorski.

W planie tym zak³adano bezpoœrednie podporz¹dkowanie zastêpcy
dowódcy Marynarki Wojennej do spraw liniowych: Kadry MW, Centrum
Wyszkolenia Specjalistów Floty, Oficerskiej Szko³y Marynarki Wojennej
i przewidywanej do sformowania w przysz³oœci Wy¿szej Szko³y Wojskowej
Marynarki Wojennej, a tak¿e morskiego batalionu saperów i morskiego
batalionu ³¹cznoœci.

Pierwszy kompleksowy program rozwoju si³ polskiej marynarki wojen-
nej obejmuj¹cy lata 1947-1959 przed³o¿ony zosta³ do akceptacji kierownic-
twu Ministerstwa Obrony Narodowej przez pe³ni¹cego obowi¹zki dowódcy
Marynarki Wojennej RP kontradmira³a Adama Mohuczego 26 listopada
1946 r. W programie przewidywano, ¿e obronê wybrze¿a bêd¹ tworzy³y3:

3 Cz. Ciesielski, W. Pater, J Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980, Bellona,
Warszawa 1982, za³¹cznik 19, s. 361. Zob. te¿. Cz. Ciesielski, W. Pater, J. Przybylski,
Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Bellona, Warszawa, 1992, s. 23.
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1) oœrodki obrony sta³ej – obszary nadmorskie – sformowane w latach 1946-
-1947,

2) flota morska o wypornoœci 45 tys. ton – zbudowana w ci¹gu oœmiu lat
(1947-1954).

W planie tym proponowano nastêpuj¹ce zadania i rozmieszczenie pod-
stawowych si³ floty:
• Baza Morska – Gdynia Oksywie wraz z Helem – jako baza g³ówna Floty.

W portach tej bazy mia³y stacjonowaæ dwa kr¹¿owniki, szeœæ niszczycieli,
siedem okrêtów podwodnych, cztery torpedowce, dwanaœcie tra³owców,
dziesiêæ œcigaczy OP, dziesiêæ kutrów torpedowych i dwa kutry tra³owe.
W sk³ad bazy mia³ wchodziæ równie¿ przewidywany do zorganizowania
w 1947 r. pu³k piechoty morskiej.

• Baza Morska – Œwinoujœcie z Dziwnowem – jako baza wysuniêta mia³a
stanowiæ podstawê do dzia³añ wypadowych si³ taktycznych Floty. W jej
portach mia³y stacjonowaæ dwa niszczyciele, trzy okrêty podwodne, cztery
torpedowce, szeœæ tra³owców, cztery œcigacze OP, cztery kutry torpedowe
i dwa kutry tra³owe.

• Baza Morska – Ko³obrzeg – jako baza pomocnicza Floty. W bazie tej
przewidywano stacjonowanie czterech tra³owców, dwóch œcigaczy OP
i dwóch kutrów tra³owych.

• Baza Morska Postomino (Ustka) – równie¿ jako baza pomocnicza, której
zadanie by³o identyczne jak bazy Ko³obrzeg. W portach tej bazy mia³y
przebywaæ na sta³e dwa tra³owce, dwa œcigacze OP i dwa kutry tra³owe.

Zespó³ kierowany przez Adama Mohuczego przyj¹³ za³o¿enia budowy
5 kr¹¿owników lekkich, 12 kontrtorpedowców, 16 torpedowców-dozorow-
ców, 20 okrêtów podwodnych, 42 kutrów torpedowych, 42 œcigaczy OP,
12 tra³owców bazowych i 36 tra³owców morskich. £¹cznie zaplanowano
budowê 53 jednostek bojowych o ³¹cznej wypornoœci prawie 60 tys. ton
oraz 132 jednostki pomocnicze w wypornoœci oko³o 17,8 tys. ton. Zak³adano
przy tym, ¿e w latach 1950-1959 zbudowanych zostanie 201 okrêtów i po-
mocniczych jednostek p³ywaj¹cych. Jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e w 1951 r.
bud¿et pañstwa wyniós³ 51 891,3 mln z³, bud¿et MON 7 350 mln z³,
a bud¿et marynarki wojennej 145,1 mln z³, to mo¿na z góry by³o za³o¿yæ,
¿e zaproponowany program rozbudowy floty przekroczy mo¿liwoœci finan-
sowe pañstwa. Nic wiêc dziwnego, ¿e program ten wzbudzi³ w Sztabie
Generalnym wiele kontrowersji, ró¿ni³ siê bowiem od pogl¹dów specjali-
stów radzieckich na prowadzenie wojny na morzu zamkniêtym. Najwiêksze
w¹tpliwoœci wzbudzi³o ujêcie w sk³adzie przysz³ej floty kr¹¿owników i kontr-
torpedowców. Uznano równie¿, ¿e program jest nierealny ze wzglêdu
na za³o¿on¹ budowê znacznej iloœci jednostek w stosunkowo krótkim
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czasie4. Mianowanego 17.12.1946 r. do stopnia kontradmira³a W³odzimierza
Steyera z dniem 14.02.1947 r. wyznaczono na stanowisko dowódcy Mary-
narki Wojennej RP (po zwolnieniu kadm. Adama Mohuczego). Odci¹³ siê
od skrytykowanego planu rozwoju MW i 3 maja tego roku przedstawi³ mi-
nistrowi ON nowy program. Zrezygnowa³ z krytykowanych w Sztabie Ge-
neralnym jednostek du¿ych na rzecz mniejszych. Zak³adano, ¿e w ci¹gu
dwudziestu lat (do 1968 r.) zbudowanych zostanie 159 okrêtów o tona¿u
33840 do 42600 ton. Przyjmuj¹c wed³ug cen z pocz¹tku lat 60., ¿e koszt
budowy jednego tysi¹ca ton wynosi³ oko³o 170 mln z³, ³¹czny koszt wybudo-
wania jednostek wyniós³by w przybli¿eniu od 4200 mln do 5600 mln z³
w ci¹gu najbli¿szych dwudziestu lat. Przyjêcie programu oznacza³oby wy-
datkowanie na sam¹ rozbudowê marynarki wojennej minimum 210 mln z³
rocznie. Tak wiêc tylko w latach 1952-57 wydatki na budowê okrêtów po-
ch³ania³yby po³owê bud¿etu Marynarki Wojennej RP5.

W realizowanym pod przewodnictwem adm. Steyera planie przewidy-
wano budowê:
• 9 dozorowców os³ony konwojów o wypornoœci 1200-1500 ton,
• 18 du¿ych œcigaczy (250-300 ton),
• 24 ma³ych œcigaczy przybrze¿nych (80-100 ton),
• 18 tra³owców morskich (200-300 ton),
• 24 tra³owców bazowych (120-150 ton),
• 24 kutry tra³owe (60-80 ton),
• 6 œrednich okrêtów podwodnych (700-800 ton),
• 12 ma³ych okrêtów podwodnych (200-250 ton),
• 24 kutry torpedowe (50-70 ton).

Bazuj¹c na przyjêtych za³o¿eniach, zespó³ kierowany przez kontradmi-
ra³a Steyera opracowa³ nowy plan rozwoju MW. Zak³adano, ¿e bêdzie
on realizowany w okresie 1948-1968 (tzw. plan dwudziestoletni) i ¿e bêdzie
on czêœciowo realizowany w oparciu o w³asne stocznie (budowa œcigaczy,
tra³owców i dozorowców), a czêœciowo przy pomocy ZSRR.

Na podstawie decyzji Sztabu Generalnego WP, w paŸdzierniku 1948 r.
dowództwo marynarki wojennej opracowa³o „6-letni plan rozwoju i dozbro-
jenia Marynarki Wojennej”, który stanowi³ czêœæ dwudziestoletniego planu
rozwoju marynarki wojennej. Dlatego w drugim planie ujêto w ograniczo-
nym zakresie rozwój floty, stawiaj¹c w pierwszym rzêdzie na rozbudowê

4 Ibidem, s. 149-153.
5 Koszty budowy jednostki o wypornoœci 500 ton ustalono na podstawie sprawozdania

z realizacji zamówieñ planu grupy „A” wykonanych w 1963 roku i wykonanego przez
Oddzia³ VII Sztabu G³ównego Marynarki Wojennej RP 04.02.1964 r. CAW, t. 3320/69,
s. 101.
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lotnictwa morskiego i artylerii nadbrze¿nej. Przewidziano tak¿e œrodki
na rozbudowê baz morskich oraz stworzenie pododdzia³ów ³¹cznoœci.
W 1948 r. miano m.in. sformowaæ 2. i 3. bateriê dywizjonu artylerii nad-
brze¿nej. Szacowano wówczas, ¿e wartoœæ sprzêtu artyleryjskiego w 1954 r.
wyniesie 5,133 mld z³ (wg cen z 1948 r.), a jednostek p³ywaj¹cych – 9,155
mld z³. Planowano w 1948 r., ¿e ³¹cznie na wyposa¿enie Marynarki Wojennej
RP trzeba bêdzie przeznaczyæ 14 288,4 mln z³. Bud¿et marynarki wojennej
wyniós³ w tym roku 2 370 mln z³, a bud¿et ca³ego wojska 38 748 mln z³.

Rozwój i dozbrojenie przewidywa³y wybudowanie dwudziestu okrêtów
o ³¹cznej wypornoœci 1 830-2 150 ton, w tym 5 œcigaczy, piêciu kutrów tor-
pedowych, piêciu kutrów tra³owych oraz piêciu tra³owców. W lutym 1949 r.
minister obrony narodowej zatwierdzi³ plan rozwoju Wojska Polskiego
w latach 1949-1956. W œlad za tym Szef Sztabu Generalnego zatwierdzi³
w marcu tego roku wykonanie „Ogólnego planu rozwoju Marynarki Wojen-
nej na lata 1949-1955”. Na jego realizacjê planowano ponad 23 mld z³
(wg cen z 1948 r.), przy czym zak³adano, ¿e na import przeznaczy siê
14 mld z³, a na zakup sprzêtu produkcji krajowej oko³o 9 mld z³. Zmiana
ustalonych wczeœniej kwot zaplanowanych na rozwój marynarki wynik³a
ze skokowej denominacji z³otego.

Z kolei w ramach opracowanego przez Sztab Generalny WP „Planu roz-
woju Wojska Polskiego na lata 1955-1960” programowano rozbudowê ma-
rynarki wojennej. Wed³ug tego planu Marynarka Wojenna RP mia³a liczyæ
w 1960 r.: 5 niszczycieli, 9 dozorowców, 12 ma³ych okrêtów podwodnych,
30 tra³owców bazowych, 24 kutry tra³owe, 2 stawiacze min, 4 œcigacze OP,
72 kutry torpedowe. Plan ten na dobre nawet nie zosta³ wdro¿ony, kiedy
dokonano kolejnej modyfikacji rozwoju Marynarki Wojennej RP. Kontrad-
mira³ Jan Wiœniewski proponowa³, by w latach 1957-1965 rozbudowaæ
flotê do nastêpuj¹cego stanu jednostek: 16 kontrtorpedowców, 24 torpe-
dowców-dozorowców, 60 œrednich i ma³ych okrêtów podwodnych, 24 tra-
³owców bazowych i tyle samo redowych, 36 kutrów tra³owych, 48 kutrów
torpedowych, 24 œcigaczy OP oraz 50 pomocniczych jednostek p³ywaj¹cych.
Wed³ug tej koncepcji tona¿ floty powinien mieœciæ siê w granicach 150 tys.
ton. Bior¹c pod uwagê, ¿e koszt budowy jednostki 500-tonowej na pocz¹tku
lata 60-tych wynosi³ oko³o 85 mln z³, na rozbudowê floty nale¿a³oby prze-
znaczyæ 25 500 mln z³. Oznacza to, ¿e rocznie na nowe budowy lub zakupy
jednostek trzeba by wydatkowaæ 2 550 mln z³, czyli piêciokrotnie wiêcej
ni¿ wynosi³ roczny bud¿et marynarki wojennej w 1956 r. (zob. tab. 1).

Program rozwoju floty opracowany w 1959 r. by³ znacznie mniej ambit-
ny i zak³ada³ rezygnacjê z kontrtorpedowców (niszczycieli) oraz pozyska-
nie znacznie mniejszej iloœci pozosta³ych typów jednostek. Zak³adano,
¿e do 1965 r. marynarka wojenna pozyska nastêpuj¹ce okrêty: 1 torpedo-
wiec-dozorowiec, 7 œrednich okrêtów podwodnych, 27 tra³owców bazowych,
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26 kutrów tra³owych, 28 kutrów torpedowych, 12 du¿ych œcigaczy OP oraz
21 œrednich okrêtów desantowych. £¹czna wypornoœæ okrêtów i pomocni-
czych jednostek p³ywaj¹cych wynios³aby w wyniku realizacji tego planu
58 tys. ton. Na wykonanie tego planu potrzeba by przeznaczyæ w ci¹gu 5 lat
ok. 10 000 mln z³, czyli oko³o 2 000 mln z³ rocznie, podczas gdy bud¿et
Marynarki Wojennej RP w 1960 r. zamyka³ siê w kwocie 709,7 mln z³ (zob.
tab. 1).

Kolejny program rozwoju marynarki wojennej opracowany w 1961 r.
zak³ada³, ¿e w 1965 r. flota bêdzie liczyæ 3 niszczyciele, 6 kutrów torpe-
dowych, 7 okrêtów podwodnych, 24 tra³owce bazowe, 24 kutry tra³owe,
19 kutrów torpedowych, 8 du¿ych œcigaczy OP, 28 okrêtów desantowych.
W wyniku jego realizacji polska flota liczy³aby 180 jednostek p³ywaj¹cych
o tona¿u globalnym 69, 5 tys. ton6.

Przyjmuj¹c do obliczeñ, ¿e koszt nabycia 1 tys. ton okrêtu wyniós³by
170 mln z³, to w ci¹gu piêciu lat na realizacjê programu potrzeba by³o oko³o
12 000 mln z³. Oznacza to wzrost wydatków w porównaniu do poprzedniego
programu o 2 mld z³, czyli oko³o 400 mln z³ rocznie.

Jak powszechnie wiadomo, z powodu trudnej sytuacji gospodarczej bu-
dowy jednostek przebiega³y nieterminowo, a cykle produkcyjne serii znacz-
nie siê wyd³u¿a³y. Seryjn¹ budowê nowych kutrów torpedowych rozpoczêto
w 1954 r., tra³owców bazowych i œcigaczy w 1955 r., a kutrów tra³owych
w 1956 r. Stocznie krajowe na pocz¹tku lat 50-tych wykonywa³y równie¿
kosztowne i pracoch³onne przebudowy jednostek7. Na przyk³ad kapitalny
remont „Burzy” poch³on¹³ w latach 1952-1953 800 tys. z³, a ³¹cznie na re-
monty „B³yskawicy”, „Zetempowca” i „Iskry” przeznaczono w 1952 r. ponad
19 mln z³8.

Dwudziestoletni plan rozwoju marynarki wojennej ze wzglêdu na trud-
noœci bud¿etowe nie zosta³ zrealizowany, a kolejne jego zmiany wykonywane
by³y nie tylko w zale¿noœci od mo¿liwoœci finansowych pañstwa, ale rów-
nie¿ od umów podpisywanych z ZSRR9. W wyniku dokonanych remontów,
wydzier¿awiania jednostek z ZSRR i budowy nowych okrêtów marynarka
wojenna w 1956 r. posiada³a 45 okrêtów bojowych, 21 okrêtów desantowych
i 6 kutrów desantowych, 2 okrêty szkolne, 10 holowników oraz 10 innych
jednostek pomocniczych i specjalnych.

6 Cz. Ciesielski, W. Pater, J Przybylski, Polska Marynarka..., op. cit., s. 365.
7 Zob. Notatka dowódcy Marynarki Wojennej do zastêpcy szefa Sztabu Generalnego WP

dot. zmiany planu dostaw jednostek p³ywaj¹cych i ich wp³ywu na rozbudowê stoczni MW.
CAW 1849, s. 106.

8 CAW 1849, s. 102.
9 Cz. Ciesielski, W. Pater, J Przybylski, Polska Marynarka…, op. cit., s. 215 i nast.



132

Janusz Tomaszewski: Finansowe i organizacyjne problemy rozwoju MW RP...

Rok Bud¿et Bud¿et Udzia³ Bud¿et Udzia³
pañstwa MON bud¿etu MON MW Bud¿etu MW

w bud¿ecie w Bud¿ecie
pañstwa [%] MON [%]

1 2 3 4 5 6

1947 173.707 a/ 25.700 a/ 14,8 1.123,7 a/ 4,37

1948 326.114 a/ 38.748 a/ 11,9 2.370,2 a/ 6,10

1949 612.058 a/ 69.509 a/ 11,3 3.775 a/ 5,40

1950 848.016 a/ 67.000 a/ 7,9 a/ 120 3,37

1951 51.891,3 7.370 14,2 145,1 1,96

1952 62 904,6 8.270 13,1 338,4 4,09

1953 97 017,8 11.927 12,2 404,3 3,39

1954 103 480,2 12.177 11,7 380,8 3,12

1955 114 956 13.435 11,7 511,5 3,08

1956 136 864 12.673 9,25 473,7 3,73

1957 141 225 10.136 7,1 477,9 4,71

1958 169 988 11.220 6,6 679,8 6,06

1959 182 670 14 259 7,8 968,1 6,78

1960 200 787 14 941 7,4 709,7 4,75

1961 225.891 17.060 7,5 787,7 4,61

1962 245.578 18.432 7,5 •* •
1963 260.352 20.962 8,0 1.242,4 5,9

1964 270.951 22.251 8,2 • •
1965 289.286 23.697 8,2 1.303,7 5,5

1966 299.650 25.886 8,6 • •
1967 316.080 27.364 8,6 • •
1968 309.194 31.727 10,2 1.583,4 5,0

1969 348.765 34.530 10,0 1.901,3 5,5

1970 377.653 37.096 9,8 1.982,8 5,3

1971 376.794 38.701 10,3 2.476,9 6,4

1972 407.130 40.419 9,9 2.420,8 5,9

1973 465.965 44.282 9,5 2.585,9 5,8

1974 537.349 50.391 9,4 2.430,1 4,8

Tabela 1
Bud¿et MW w stosunku do bud¿etu MON w latach 1947-1989

(w mln z³ – ceny bie¿¹ce, warunki organizacyjne bie¿¹ce)
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1 2 3 4 5 6

1975 680.191 51.408 7,5 2.469,4 4,8

1976 654.761 57.871 8,8 2.990,6 5,1

1977 868.989 63.107 7,2 2.925,5 4,6

1978 877.125 62.264 7,1 2.952,2 4,7

1979 1.064.378 65.299 6,1 3.250,2 5,0

1980 1.246.275 66.593 5,3 4.004,2 5,6

1981 1.465.609 76.862 5,2 4.671,1 6,07

1982 2.434.165 175.838 7,2 10.958,2 6,23

1983 2.654.416 191.019 7,2 10.189,5 5,33

1984 3.367.761 250.944 7,4 12.978,1 5,17

1985 4.078.609 315.225 7,7 15.942 5,05

1986 4.952.500 381.200 7,6 19.026 5,00

1987 5.973.200 467.600 7,8 24.454,8 5,22

1988 10.010.200 767.500 7,7 45.338,2 5,9

1989 33.687.100 2.146.300 6,4 144.846,1 6,7

Źród³a:
1) Dokumenty archiwalne Oddzia³u Finansów MW – AMW. Preliminarze bud¿etowe:
na rok 1949, t. 278/2, s. 2; na rok 1955, t. 1304/104, s. 6; na rok 1957, t. 2099/6, s. 282;
na rok 1960, t. 2631/6, s. 55; na rok 1965, t. 3290/3, s. 1; Sprawozdanie finansowe do
Dep. Fin. MON: za rok 1955, t. 2099/3, s. 232; za rok 1956, t. 2101/4, s. 2; za III kwarta³y
1957 roku, t. 2101/4, s. 70; Sprawozdania bud¿etowe: za rok 1958, t. 2364/5, s. 3; za rok
1959, t. 2631/6, s. 8; za rok 1961, t. 3242/6, s. 6; za rok 1963, t. 3290/8, s. 278; za rok
1965, t. 3373/4, s. 2; rok 1968, t. 3422/9, s. 1; za rok 1969, t. 3422/24, s. 14; za rok 1970,
t. 3531/15, s. 1; za rok 1971, t. 3531/56, s. 1; za rok 1972, t. 3593/21, s. 1; za rok 1974,
t. 3609/4, s. 4; za rok 1975, t. 3654/2, s. 45; za rok 1976, t. 3654/3, s. 58; za rok 1978,
t. 3726/23, s. 24; za rok 1979, t. 3726/71, s. 24; za rok 1981, t. 3770/45, s. 28; za rok 1982,
t. 3770/97, s. 1; za rok 1983, t. 3970/22, s. 17; za rok 1984, t. 3970/24, s. 42;
2) Dokumenty Departamentu Fin. MON: Sprawozdania o realizacji funduszów MON
w Marynarce Wojennej: za rok 1977, t. 15/2 z 1978 r. s. 155, 1980, t. 15 z 1983 r. s. 717;
1985, t. 213/1936, s. 180; 1986, t. 213/87, s. 125; 1987, t. 213/88, s. 164; za rok 1988,
t. 213/89, s. 193; 1989, t. 213/90, s. 151.
3) J. Pilecki, Ekonomiczno-spo³eczna i porównawcza analiza wydatków na obronê naro-
dow¹ w Polsce w latach 1945-1980, Bellona, Warszawa 1989. s. 31; Cz. Ciesielski,
W. Pater, J. Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980 wyd. Bellona, Warszawa
1992, s. 260; F. Trojan, Wydatki wojskowe PRL na tle spo³eczno-gospodarczego rozwoju
kraju w latach 1950-1977, maszynopis rozprawy doktorskiej, Warszawa, WAP 1985,
s.100; Rocznik statystyczny finansów GUS 1986; Warszawa 1987, s. 23 i 105; Rocznik
statystyczny 1991, GUS, Warszawa 1992, s. 88.
* Kropki oznaczaj¹ brak danych; za lata 1948, 49-54 oraz 1957,60 dla MW kwoty pla-

nowane; a/ przed reform¹ walutow¹ w 1950 r. WskaŸniki procentowe – obliczenia
w³asne J.T.
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Zgodnie z przyjêtym w 1955 r. perspektywicznym planem rozwoju Ma-
rynarki Wojennej RP, który zosta³ dwukrotnie skorygowany, najpierw
w 1956, a nastêpnie w 1958 r., w sk³ad floty wesz³y wydzier¿awione od ZSRR
œcigacze OP proj. „122bis” i niszczyciel „Grom”. W 1958 r. wszed³ do s³u¿by
niszczyciel „Wicher” oraz zakupione w ZSRR kutry torpedowe proj. „183”.
W kraju zbudowano tra³owce bazowe, okrêty patrolowe i kutry torpedowe.
Natomiast z eksploatacji wycofano œcigacze typu „Œmia³y”, tra³owce „Alba-
tros” i „Delfin” oraz przestarza³e okrêty i kutry desantowe. W 1960 r.
w sk³adzie MW znajdowa³o siê 87 okrêtów, w tym 3 niszczyciele, 19 kutrów
torpedowych proj. „183”, 7 OP, 8 œcigaczy OP proj. „122bis”, 3 dozorowce
typu „Czajka”, 12 tra³owców bazowych proj. „254K” i „M”, 7 rzecznych ku-
trów tra³owych proj. „361-T”, 8 okrêtów desantowych t. LCT i 6 kutrów
desantowych t. KD. Ponadto w jej sk³adzie znajdowa³o siê 70 jednostek
pomocniczych, 2 okrêty szkolne, 64 samoloty bojowe, 46 dzia³ artylerii
nadbrze¿nej, 10 czo³gów i 36 armat plot.

W latach 1961-1965 w ramach ogólnego rozwoju si³ zbrojnych wprowa-
dzono do s³u¿by ma³e okrêty rakietowe i kutry torpedowe oraz œrednie okrêty
podwodne. Kontynuowano budowy tra³owców, okrêtów i kutrów desanto-
wych10. W latach 1966-1970 kontynuowano wyposa¿anie marynarki wojen-
nej w okrêty desantowe, tra³owce bazowe, kutry torpedowe i œcigacze OP
oraz kutry rakietowe i niszczyciel „Warszawa”.

Tabela 2
Zmiany w planach dostaw okrêtów dla Marynarki Wojennej

w latach 1958-1964

10 J. Dilling, M. Berner, J. Cieœlak, J. Krzewiñski, Polskie okrêty wojenne zbudowane w krajo-
wych stoczniach po 1949 r. „Nautologia” 1993, nr 4.

Typ okrêtu Liczba planowanych Zbudo-
dostaw okrêtów dla MW wano

wg Planów Sztabu Gen WP do roku
z lat:

1958 1962 1964 1965

Tra³owiec bazowy proj. 206F 15 9 6 5

Okrêt desantowy proj. 770 i 771 21 10 7-8 6

Kuter torpedowy proj. 663 20 1 1 1

Kuter torpedowy proj. 18 15 15 15

Źród³o: J. Przybylski, Marynarka Wojenna PRL w latach 1956-1980 (studium histo-
ryczno-wojskowe), AMW Gdynia 1988, s. 141.
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W latach 70. dokonano modernizacji floty i jednostek nadbrze¿nych. By³o
to mo¿liwe dziêki znacznemu zwiêkszeniu wydatków bud¿etowych na ma-
rynarkê wojenn¹ (zob. tab. 1). Importowane kutry torpedowe zosta³y wy-
mienione na jednostki produkcji polskiej. Do s³u¿by wprowadzono nowe
œcigacze, jednostki pomocnicze (ratownicze) i specjalne (hydrograficzne
i rozpoznawcze). W latach 80-tych do marynarki wojennej wcielono 5 ku-
trów rakietowych typu „Osa”, 7 kutrów torpedowych polskiej konstrukcji,
4 œcigacze OP, 4 okrêty desantowe, okrêty szkolne, ratownicze i specjalne11.
Na pocz¹tku lat 80. Marynarka Wojenna RP liczy³a 263 okrêty, w tym
71 jednostek bojowych, 92 okrêty i kutry specjalnego przeznaczenia, 113
pomocniczych jednostek p³ywaj¹cych. £¹czna wypornoœæ tych jednostek wy-
nios³a 85 256 ton. W lotnictwie MW znajdowa³o siê 62 poddŸwiêkowe sa-
moloty myœliwskie, myœliwsko-szturmowe i szkolne Lim-2, Lim-5, Lim-6bis.
W latach 1959-1980 zbudowano w stoczniach krajowych 12 tra³owców
bazowych proj. 206F, 26 kutrów tra³owych i sanitarnych proj. 361T i 361S,
8 zmodernizowanych kutrów torpedowych, 22 œcigacze OP, 24 okrêty de-
santowe i 18 kutrów desantowych. Ogó³em w latach 1954-1980 stocznie
krajowe zbudowa³y dla MW i WOP 80 okrêtów, 78 kutrów uzbrojonych,
21 kutrów desantowych i szkolnych oraz 15 okrêtów specjalnego przezna-
czenia o ³¹cznej wypornoœci 65 tys. ton. W tym czasie wydzier¿awiono
lub zakupiono w ZSRR 53 jednostki.

Nadmieniæ w tym miejscu trzeba, i¿ w latach osiemdziesi¹tych wprowa-
dzono do linii okrêty rakietowe typu Tarantula, jednak¿e z opóŸnieniem
w stosunku do wczeœniej ustalonych planów, co sta³o siê swoist¹ prawid³o-
woœci¹ omawianego okresu

Po roku 1989, z uwagi na przekszta³cenia w³asnoœciowe, rozwi¹zanie
Uk³adu Warszawskiego, procesy restrukturyzacji si³ zbrojnych, kryzys
bran¿y stoczniowej, pomimo deklaracji zawartych w kolejnych, strategiach,
programach i planach, znaczenie si³ morskich spada. Zdaniem autora poja-
wiaj¹ce siê negatywne tendencje w kszta³towaniu potencja³u marynarki
wojennej nie s¹ uzasadnione. Tym bardziej, ¿e w okresie transformacji ustro-
jowej i obecnie nie zmieni³y siê strefa odpowiedzialnoœci MW. Nowy uk³ad
si³ w Europie nie wp³yn¹³ równie¿ na zmiany obszaru wód terytorialnych
oraz obszaru wy³¹cznej strefy ekonomicznej na morzu.

11 Ibidem.
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Wydatki bud¿etowe MW w latach 2001-2012

Okres transformacji to procesy zwi¹zane z przekszta³ceniami gospodar-
czymi oraz spo³eczno politycznymi; zerwanie wiêzi funkcjonalnych z Uk³a-
dem Warszawskim i stopniowe zbli¿anie siê do koncepcji bezpieczeñstwa
koalicyjnego w ramach Paktu NATO. W koñcu to czas tworzenia nowego
porz¹dku konstytucyjnego. Zanim jednak ustalono ów porz¹dek, przepro-
wadzono przekszta³cenia w³asnoœciowe obejmuj¹ce równie¿ przedsiêbior-
stwa sektora obronnego. Paradoks polega na tym, ¿e zmian tych dokonano
niejako w sprzecznoœci z obowi¹zuj¹c¹ od roku 1997 konstytucj¹, a w opar-
ciu o ustawy konstytucyjne z 1992 roku. Logika nakazywa³a dokonanie
przekszta³ceñ w gospodarce (gospodarce morskiej) oraz sektorze obronnym,
zgodnie z algorytmem dzia³añ obejmuj¹cym:
• opracowanie i przyjêcie nowej ustawy zasadniczej,
• okreœlenie wynikaj¹cych z niej celów strategii i polityki bezpieczeñstwa,
• okreœlenie misji, roli i miejsce si³ zbrojnych, w tym zadañ Marynarki

Wojennej RP, któr¹ mo¿na uznaæ za jeden z podmiotów sfery realnej
wykonuj¹cy zadania na rzecz gospodarki morskiej,

• wskazanie na Ÿród³a i sposoby finansowania zadañ,
• realizacjê wydatków,
• nadzorowanie i kontrolowanie wykonania.

Chodzi oczywiœcie o finansowanie zadañ, nie struktur, co wydaje siê bo-
l¹czk¹ finansowania w ca³ym sektorze publicznym. Bud¿etowanie zada-
niowe oznacza w opinii autora œciœlejsze przywi¹zanie konkretnych kwot
do realizacji zadañ wynikaj¹cych z przeznaczenia rodzaju si³ zbrojnych.
Te natomiast okreœlone s¹ w ustawie zasadniczej, ustawach, uchwa³ach
oraz wynikaj¹cych z nich przepisów wykonawczych.

Wszelkim zmianom porz¹dku prawnego towarzyszy³y zmiany strategii
i polityki bezpieczeñstwa, zmiany strategii i polityki obronnej pañstwa.
Z nich wynika rola si³ zbrojnych, w tym MW RP, w realizacji zadañ obrony
i ochrony polskiego wybrze¿a (strefa nadgraniczna) oraz wy³¹cznej strefy
ekonomicznej. Zdania te wspó³czeœnie realizuj¹ tak jednostki MW, jak
i Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej im. p³k. Karola Bacza. Oddzia³
przystosowa³ siê obecnie do realizacji zadañ wynikaj¹cych z przyst¹pienia
Polski do Uk³adu z Schengen. Morski Oddzia³ Stra¿y Granicznej powsta³
z przeformowanej w roku 1991 Morskiej Brygady Okrêtów Pogranicza
i w sierpniu tego roku i wszed³ w podporz¹dkowanie Dowództwa Stra¿y
Granicznej. Przeniesienie zadañ MBOP do MOSG oznacza³o jednoczeœnie
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zmiany w poziomie i strukturze wydatków Marynarki Wojennej12. St¹d
nadmieniæ nale¿y, ¿e dane zapisane w tabeli 3 uwzglêdniaj¹ bie¿¹ce wa-
runki organizacyjne.

Istotn¹ wad¹ przeprowadzonej analizy jest niew¹tpliwie pos³ugiwanie
siê cenami bie¿¹cymi. Poza tym dane opisuj¹ce lata 1990–1999 w zapre-
zentowanej tabeli s¹ niekompletne z uwagi na deficyt informacji o wydat-
kach na MW w analizowanych przez autora, dostêpnych Ÿród³ach. Jednak¿e
kierunki zmian nak³adów na obronê narodow¹ oraz MW wskazuj¹ na pewne
tendencje, które zmieniaj¹ siê pod wp³ywem aktualnej sytuacji gospodar-
czej oraz wyzwañ polityczno-militarnych.

Tabela 3
Wydatki na ON i MW na tle wydatków na Bud¿etu Pañstwa

w latach 1991–2013
(podokresy – przedzia³y czasowe zgodnie z danymi GUS

w mld/mln. z³)*

12 Ochraniana przez funkcjonariuszy MOSG granica morska liczy 440 km (z czego 395,3 km
na 12-milowej granicy wód terytorialnych – d³ugoœæ linii brzegowej polskiej czêœci Ba³tyku
wynosi 524 km). Ponadto dzia³ania oddzia³u obejmuj¹: 29,5-kilometrowy odcinek granicy
z Republik¹ Federaln¹ Niemiec na Zalewie Szczeciñskim oraz 11,3-kilometrowy odcinek
granicy z Federacj¹ Rosyjsk¹ na Zalewie i Mierzei Wiœlanej. Ogó³em funkcjonariusze
MOSG ochraniaj¹ 481,3 km, tj. ok. 15% ca³kowitej d³ugoœci granicy RP. Natomiast tery-
torialny zasiêg dzia³alnoœci oddzia³u obejmuje: polskie obszary morskie o powierzchni
36 724 km2 oraz 60 nadmorskich gmin, które tworz¹ strefê nadgraniczn¹.

Rok Bud¿et Wydatki Udzia³ MW Udzia³ ON
ogó³em na ON w wydatkach w ON w PKB

bud¿etowych (w %)
(w %)

1 2 3 4 5 6

1991 24185,8 1807,1 7,5 – –

1992 38189,0 2536,5 6,6** – –

1993 50242,8 3309,0 6,6 – –

1994 68865,0 4127,5 6,0 – –

1995 91169,7 5249,4 5,8 – –

1996 108841,7 6003,3 5,5 – –

1997 125674,9 7275,0 5,8 – –

1998 139751,5 8358,7 6,0 – 1,5

1999 138401,2 9448,4 6,8** – –

2000 151054,9 9943,7 6,6 – 1,5
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1 2 3 4 5 6

2001 172885,0 8875,1 5,1 9,6 1,2

2002 182922,4 9400,6 5,1 9,5 1,2

2003 189153,6 9982,3 5,3 10,12 1,2

2004 197698 11027 5,6 9,2 1,2

2005 208133 12421 6.0 9,07 1,3

2006 222703 13160 5,9 8,39 1,2

2007 252324 15519 6,2 3,02 1,3

2008 277893 13812 5,0 2,96 1,1

2009 298028 16801 5,6 2,56 1,26**

2010 294894 18549 6,3 2,48 1,3

2011 302682 19172 6,3 – 1,3

2012 318002 20086 6,3 – 1,3

2013 334 950, 8 22 940, 8 6,84** 3,0 1,95

13 W trakcie analizy zaobserwowano zmiany w prezentacji danych, w rocznikach statystycz-
nych: do 1993 roku podawano osobno „wydatki bie¿¹ce’” i „ogó³em” w jednej tabeli – autor
przedstawia dane „ogó³em”; do 1994 roku w Czêœci I roczników, Dzia³ IX – „Finanse”

Źród³a: A. Bursztyñski, Charakterystyka bud¿etu MON w latach 2001- 2008, „ Zeszyty
Naukowe AMW”, AMW Gdynia, nr 3/ 2009, s. 57-66. Roczniki statystyczne, GUS, War-
szawa 1994, s. 156, Warszawa 1995, s. 498, Warszawa 1996, s. 502. Warszawa 1997,
s. 475; Ma³y rocznik statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2010, s. 444 i 473. Rocz-
nik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1998, s. 471, Warszawa
1999, s. 502; Warszawa 2001, s. 497, Warszawa 2002, s. 505, Warszawa 2003, s. 537,
Warszawa 2004, s. 622. Warszawa 2005, s. 630. Warszawa 2006, s. 628 Warszawa 2007,
s. 628; Warszawa 2008, s. 636; Warszawa 2009, s. 646, Warszawa 2011, s. 631, Warszawa
2012, s. 643, Warszawa 2013, s. 469; http://www.stat.gov.pl., [dostêp: 16.11.2011]; http:
//www. gpl.exdat., [dostêp: 12. 12. 2012]; http://www.gus.pl/content/roczniki-statystycz-
ne,stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocz-
nik-statystyczny-polski-2013,1, [dostêp: 12.04.2015]; http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/
rs_rocznik_statystyczny_rp_2009.pdf, [dostêp: 12.03 2015]; http://www.dbmon.wp.mil.pl/
.../informator%202009%20na%20strone%20DB, [dostêp: 16.11.2014]; http://bip.mon.
gov.pl/u/pliki/rozne/2014/07/2010.pdf, [dostêp:18.03.2015]; Ustawa Bud¿etowa na rok
2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 169 -http://www.orka.sejm.gov.pl_
proc7.nsf_pdf_8EF23119DCCF0FE8C1257ADA00486CCE_$File_755_u_zal2 2013,
[dostêp: 30.03.2015]; http://www.dbmon.wp.mil.pl/plik/file/informator_o_budzecie_resor-
tu_ON_na_2013r..pdf, [dostêp: 30.03.2015]
http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2014/04/podstawowe_informacje_o_budze-
cie_resortu_ON_na_2014_r.pdf, [dostêp: 29.03.2015]
* w cenach bie¿¹cych na podstawie danych Ministerstwa Finansów zamieszczonych

w rocznikach statystycznych GUS13; warunki organizacyjne bie¿¹ce.
** obliczenia w³asne.
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Analiza przedstawionych w tabeli 3 danych statystycznych pozwala
stwierdziæ, i¿ szczególny regres w sferze finansowej przypada na lata 2007-
-2013, niezale¿nie od utrzymuj¹cego siê poziomu udzia³u wydatków na obro-
nê narodow¹ w bud¿ecie pañstwa.

W ostatnich latach (2013-2014), z uwagi na zmiany w sytuacji miêdzyna-
rodowej, m.in., zaostrzaj¹cy siê konflikt na wschodzie Ukrainy, zauwa¿a-
my zwiêkszenie aktywnoœci pañstwa w sferze bezpieczeñstwa i obronnoœci.
Na ow¹ aktywnoœæ sk³adaj¹ siê przyjmowane przez rz¹d strategie, w tym
koncepcje rozwoju si³ morskich. Koncepcje, które weryfikuje sfera realna,
wymagaj¹ odrêbnych bie¿¹cych analiz szczegó³owych. Prowadz¹ je g³ów-
nie pracownicy naukowi Akademii Marynarki Wojennej oraz organizacje
spo³eczne, jak: Rada Budowy Okrêtów w Gdyni, Instytut Badañ nad Bez-
pieczeñstwem w Gdyni oraz Stowarzyszenie nauk o bezpieczeñstwie Euro-
pean Associacion of Security z siedzib¹ w Krakowie.

Wnioski

1. Oceniaj¹c realnoœæ planowania finansowego oraz realizacjê wydatków
MW, na podstawie zaprezentowanych danych uznaæ trzeba, ¿e planowa-
nie to przebiega³o „pod dyktando” instytucji centralnych i obci¹¿one by³o
czynnikiem niepewnoœci co do przydzia³u œrodków. Dlatego te¿ przez lata
utrzymywa³a siê praktyka rocznego planowania bud¿etowego, niezale¿-
nie od formu³owanych koncepcji rozwoju jednostek MW.

2. Analiza kwot bezwzglêdnych wydatków nie pozwala na zdecydowanie
pozytywn¹ czy te¿ negatywn¹ ich ocenê w kategoriach: wystarczaj¹ce,
czy te¿ nie. Stanowi³y one jednak podstawê rozwoju organizacyjnego
i mimo krytycznych uwag – jakoœciowego rozwoju MW. Przyczyny wahañ
poziomu wydatków na MW, to: zmiany etatowe, zmiany zasad finanso-
wania, a tak¿e b³êdy w szacunkach pope³nione na etapie planowania.

3. G³ównym wyznacznikiem planowania finansowego powinna byæ prosto-
ta w realizacji podstawowych funkcji oraz jego zdolnoœæ adaptacyjna
i wewnêtrzna elastycznoœæ.

4. Istotn¹ kwesti¹, jest okreœlenie w³aœciwej strategii, zwi¹zanej z przemia-
nami strukturalnymi zachodz¹cymi obecnie w wojsku. Przez strategiê
nale¿y tu rozumieæ d³ugofalowe decyzje dotycz¹ce zadañ obronnych oraz
zasobów, w tym finansowych, niezbêdnych do ich realizacji. Strategia ta

osobno „Finanse pañstwa, dane podawano w miliardach, zaœ po denominacji w milionach
PLN; od 1995 informacje statystyczne zawarto w Czêœci I Dziale XXII „Finanse publiczne”;
Od roku 2001 dane w RS opisano w Dziale XXIII „Finanse publiczne”.
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powinna byæ wyra¿ona w ustawie zasadniczej, a nastêpnie w doktrynie
obronnej pañstwa uwzglêdniaj¹cej zadania MW, „przepisane” na jêzyk
finansowy, przy czym wyraŸnie okreœlone musz¹ w niej byæ uprawnie-
nia i odpowiedzialnoœæ organów decyzyjnych i wykonawczych (np. s³u¿b
finansowych) MW za wykorzystanie œrodków pieniê¿nych. Te jednak
przejê³y nowe struktury centralne, ograniczaj¹ce samodzielnoœæ finan-
sow¹ kierownictwa Marynarki Wojennej.

5. Œcis³e powi¹zania mo¿liwoœci finansowych MW z gospodark¹ narodow¹
wymaga gwarancji – konstytucyjnych b¹dŸ ustawowych – wzrostu wy-
datków na si³y zbrojne i Marynarkê Wojenn¹ przy odnotowywanym
w latach 2008-2013 wzroœcie gospodarczym.
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FINANCIAL AND ORGANISATIONAL PROBLEMS
OF THE POLISH NAVY

IN THE YEARS 1945-2013

Keywords: budget expenditures, development plans, navy, defense strategy,
security strategy.

Summary

The article presents the basic statistical information describing the budget
expenditure and organizational changes related to the functioning of the marine
kind of armed forces. The caesura adopted in the research includes the years
from 1945 to 2012. The concepts of the fleet development up to the period
of political transformation are based on the available archival materials, non-
serial publications and professional military journals. The negative – accor-
ding to the author – organizational changes, ‘sentencing’ the Polish Navy
to peripheral position in the area of national defense, especially in the last
decade, are also indicated. Furthermore, attention is drawn to the underesti-
mation of its importance for the development of the maritime economy.
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Put into the hands of the reader chapter of the monograph, is a result
of many years of research. The study includes mainly the analysis of original
documents deposited in the Archives of the Navy and documents of the Depart-
ment of Finance – at present the Budget Department of the Ministry of Natio-
nal Defense (MON). The Defense Strategy and National Security Strategy
of the Republic of Poland updated after the Polish accession to NATO also
affected the content of the article.
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SECURITY OF THE INFORMATION
IN BUSINESS

Keywords: business, information, security.

ABSTRACT

The aim of this article is to present information as an important factor
of the modern business as well as to indicate considerable aspects of its
security. The method of analysis was chosen as a research method to pur-
sue the objective. The etymology of the notion of information was presen-
ted in the study and chosen interpretations concerning market, macroeco-
nomic, economic and business information were specified. Subsequently,
the role of information in emerging new economy which is based on capital
and information as well as its impact on the contemporary business were
determined. The aspects of security in business constitute the main part
of the article. The basic division of the standards for the protection of infor-
mation was identified and model safety procedures of information concer-
ning staff, physical, tele-information and organisational and administra-
tive safety in the modern economic organisation were presented.

Introduction

Dynamic increase of the importance of information causes that infor-
mation together with knowledge becomes a main generator of added value,
raises efficiency and productivity of management and aspires to dominance
over production factors. Nowadays, except from capital, information is
identified by many economists as the most important production factor.
Therefore, information and information processes constitute one of the cru-
cial factors which determine success on the highly competitive market.

Dominating importance of information in modern business, its pervasive
range, growing amount of processed information as well as its variety
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induces the need of multidimensional analyses including analyses concer-
ning safety of information.

This article is devoted to these considerations. The aim of this article
is to present the issue and role of information in the modern business and
to indicate crucial aspects of its safety. The method of analysis was used
as a research method to pursue the adopted aim. Three main issues were
presented in the study. From etymology and conceptual interpretation
through the role of information in modern business to important elements
regarding its safety.

It should be remembered that the formation of basic trends in the
theory of economy took place when the factor of management of safety
of information did not accompany to processes and economic phenomena1.
Today safety of information is a critical element of success and proprietary
property which determines the operation and development of business
entities through taken actions, created standards and procedures of protec-
tion of the most important resources within organisation, i.e. information.

Etymology and interpretations of the notion
of information

Looking for the meaning of the notion of information, one should go
to etymology and Latin form of verb informare which means activity
of creating, forming, presenting, describing, learning, educating, imaging
as well as a noun form informatio which means image, notion, outline.
In this aspect information is the effect of the activity of informare and
a form which requires formation and acceptance of adequate informatio 2.

In ancient times, the notion of information was used to describe and
explain cognitive aspects. It pointed cognitive content which came from
things. That time information was understood as the result of activity
of informare, i.e. formation and interpretation of cognitive content. Initially,
the notion of information was qualified mainly to the field of cognition as
well as social functioning of a man3. As it was mentioned above, the etymo-

1 J. Sobczak, Wybrane zagadnienia bezpieczeñstwa informacji w ma³ych i œrednich przed-
siêbiorstwach [in:] Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Ma-
teria³y X Kongresu, ed. J. Sobczak, M. Gajos-Gržetiæ, KSOIN, Uniwersytet Œl¹ski,
Katowice 2014, p. 99.

2 J. Miku³owski-Pomorski, Informacja i komunikacja: pojêcia, wzajemne relacje, Ossoliñ-
ski National Institute, Wroc³aw 1988, p. 156.

3 Z. B³asiak, M. Koszowy, Informacja, „Powszechna Encyklopedia Filozofii”, Polskie Towa-
rzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin, 2003, Vol. 4, p. 824.
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logy of the Latin notion of information comes from the word informatio
which derives from the verb in-formare, which has two groups of meanings
– the former is to form, make over and the latter means to present, imagine,
determine. The metaphor of leaving an imprint indicates the word which is
more basic. That is the noun „form”. The notion of information in classical
Latin is connected with the metaphor of shape (form). The word informatio
was used to refer to an image, the meaning of a single word as well as the
result of clearance and development of the content of the name. The infor-
mation was also understood as instruction and its result.

In the scholastic philosophy the notion of informatio was considered
as a technical notion, used to refer to „in-forming,” i.e. determining, consti-
tuting matter through form. The notion of „in-formation” meant both the
process of forming and its result4.

Within the scientific meaning there is no approved definition of infor-
mation. It results from the fact that the notion of information is of primary
nature and it is not possible to define it strictly with the use of simple
notions. Therefore, information is defined differently in quantum mecha-
nics, cognitive science, cybernetics and information technology, semiotics
and linguistics, systems theory, theory of communication, psychology and
economics. Taking into account that for the majority of the scientific fields
the notion of information has various interpretations and in the further
part – in accordance with the nature of this paper – chosen definitions
referring only to the sphere of economy were presented.

According to the Business Lexicon by Józef Penc „Information is any
news about processes and states of any nature which causes that a reci-
pient takes specific actions; whereas in the science of management it con-
stitutes the resources of knowledge needed to specify the targets of an or-
ganisation and tasks which are used to pursue them and in particular
to make decisions”5. Subsequently, the author states that information
reaches organisations in the form of data or news. Data means signs, figu-
res, numbers, letters from various spheres of internal and external spheres
of operation of the organisation. Whereas, news means commentaries
to data, explanations, reports, texts, diagrams, images6. To sum up, it may
be stated that information means knowledge necessary to specify and
do tasks which are used within organisation to pursue targets.

From economic perspective, Józef Oleñski determines information as:
free good, production factor, capital, product, service, goods, consumer

4 Z. B³asiak, M. Koszowy, Informacja (…), op. cit., p. 824.
5 J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warsaw 1997, p. 160.
6 Ibid, p. 161.
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goods, raw material, energy factor of human action, infrastructure of eco-
nomy and, especially as economic resource. He believes that information
may be analysed and evaluated with the use of the classical macroeco-
nomic categories and that from the point of view of economic category
the information itself is a prior element of its economics7.

Except from the presentation of notions of information referring direc-
tly to an organisation and economy in its broad sense, one should also refer
to its other interpretations: market, macroeconomic, economic and busi-
ness one.

According to Peter F. Drucker, market information is „… a specific type
of information which has in its message a sender, market, receiver and
economic and financial, social and legal, political, cultural, technological
relations between the market and its participants. The relation of its value
and usefulness for the receiver results from the features which distinguish
it in relation to acquired knowledge of the receiver. Market information
is also the type of communication between an enterprise, market and its
participants which generates new knowledge for specified actions and stra-
tegic decisions”8. There is a close link between this new knowledge and
the creation and implementation of new products, technologies and forms
of organisation9.

Macroeconomic information specifies economic processes which refer
to the scale of the country – here the notions of economic information
and business information are used. From a simplistic point of view, the
notion of business information is the synonym of economic information.

Nevertheless, Wojciech Januszko states that business information has
a smaller number of properties than economic information. Economic in-
formation was described by this author with the use of an approximating
definition10. According to this definition, economic information involves
information on a company, products and services of other companies, cor-
poration needs, fairs and exhibitions, mission and economic visits, educa-
tion and training, financial support, provisions of law, organisations sup-
porting economic activity, countries, people of economy as well as reference
and bibliographic and documentary information11.

7 J. Oleñski, Ekonomika informacji, PWE, Warsaw 2001, p. 241-243.
8 P.F. Drucker, Myœli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warsaw 2002, p. 498-500.
9 K. Szopik-Depczyñska, A. Œwiadek, Źród³a, ograniczenia i efekty dzia³alnoœci innowacyj-

nej w mikro i ma³ych przedsiêbiorstwach na Pomorzu Zachodnim [in:] Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczeciñskiego no. 799, Ekonomiczne Problemy Us³ug no. 111, p. 298.

10 W. Januszko, Systemy informacji gospodarczej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Warsaw 2001, p. 23.

11 Ibid, p. 58-60.
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Conducting an analysis of the above-mentioned definitions for the needs
of this article it may be assumed that „In the sphere of economy, informa-
tion means structural data (facts, events, numbers) in a descriptive or an
oral form or with the use of a picture (which creates a message) concerning
exo- and endogenous conditions which impact on the receiver (the organi-
sation), used to assess a given state or used to make decisions”12.

Importance of information
in business

Current economic reality determines competitiveness of the market not
only by owned economic potential but the ability of the organisation to
creative and rapid changes and effective quest for added value. Taking into
account the necessity of rapid and felicitous changes as well as the fact
that the work of over a half of the employed in well-developed countries
relies on getting the information back or its processing, it may be certainly
said that information on the current stage of economic development has
such a big importance that except from capital, it may be considered as the
most important production factor. In accordance with that, land, labour
and capital as classical depiction of production factors, on the basis of which
crucial laws and economic theories were created, may be forgotten.

Information and capital as contemporarily prevailing production fac-
tors create the so called „New Economy,” whose notion is identified with
global structural changes which have occurred as the result of implemen-
ting new ICT technologies which allow people to acquire, collect and pro-
cess information quickly as well as to make its transfer. „New Economy”
is a connection of two fields: economic one and new technologies. In fact,
we have a merger of ICT and economic factors. However, technology is trea-
ted as the reason of economic changes which use ICT tools to create effecti-
ve models of organisation of business processes, used by enterprises, indu-
stries and whole economies. Its effect is gaining competitive advantage
and increasing the added value. Nowadays the connection of the fields
of economy and technology creates a new business environment in which
information and knowledge becomes main driving force of economic deve-
lopment and also basic decisive criterion regarding success or failure
in business on the competitive market. „Information based on knowledge
causes that a main burden of interest of various fields of education (…)

12 W. Gajda, Informacja gospodarcza – od etymologii po SIG, Oficyna Wydawnicza WSZ-SW,
Warsaw 2011, p. 64.
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has been moved from the financial and physical capital to the intellectual
capital”13.

Thus, information is the essence of the operation of activity and its most
notable creative and productive element. On its basis, conclusions may be
drawn, business decisions may be made but it is also goods as technologies,
tangible objects, which may be bought and due to which specific benefits
in business may be achieved.

In order to achieve these benefits, an effective and successful flow of
information between internal fields and structures of the organisation as
well as business surrounding in a broad sense is necessary. It is assumed
that efficient exchange of information is one of the markers of modernity,
ability to make decisions, reaction to changes of surrounding and its ongoing
processes. Efficient exchange of information and its adequate use prevents
making bad decisions, occurrence of financial losses, loss of competitiveness
or reputation of the organisation.

Practice shows that modern economy may not be formed without infor-
mation as the basic category influencing economic result of the entity
because running business activity the organisations create, gather and
process huge amount of information which is a critical element of success
of each of them. Growing amount of acquired information, its organisatio-
nal as well as economic importance and constantly growing competition
force a necessity of care about safety of gathered information.

Safety of information

Analysing scientific nature of safety as the subject matter of research it
should be stated that this notion is of multilateral nature, because it is the
function of a great number of various constructive factors, such as certainty
of existence and development and also occurrence of threats. Safety is some-
times a problem of „the weakest link,” which means that it depends on the
worst protected place in the organisation in a broad sense14. Contemporary
technological development causes speed of the flow of data, common access
to information and a total character of informative resources and what is
related to this – threats and necessity of increasing safety of information.
The notion of information itself is most often interpreted by economic orga-
nisations which realise system management of safety in accordance with

13 H.K. Szewczak, Zarz¹dzanie eksploatacj¹ œrodków trwa³ych w przedsiêbiorstwie, DIFIN,
Warsaw 2013, p. 12.

14 D.L. Pipkin, Bezpieczeñstwo informacji – ochrona globalnego przedsiêbiorstwa, Wydaw-
nictwo Naukowo-Techniczne, Warsaw 2002, p. 18.
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ISO/IEC 27002:2005 norm, which constitutes that it is the occurrence
of three features of information: confidentiality, integrity and availability.
Confidentiality means that information is available only for the authorised
persons who have appropriate authorisations15. Integrity is the control
of processing information in all forms of occurrence in order to prevent
unauthorised modification or elimination of inappropriate method of pro-
cessing. Whereas availability refers to the opportunity of having the access
to information through a person who is authorised each time when it is
necessary16.

The problem of safety and protection of information is regulated in Po-
land by over 100 legal acts of statutory rank or regulations. The most
important include the Acts on: Protection of Personal Data, Fight against
Unfair Competition, Protection of Classified Information, Access to Public
Information, Copyrights and Related Rights, etc. Disposals included in the
quoted legal acts force system-base solutions to problems of protection
of information introducing at the same time a clear division of standards
into numerous procedures of acting. The basic division of standards from
the field of protection of information involves:
• personnel security norms,
• physical security norms,
• information security norms,
• industrial security norms.

It is possible to present basic procedures providing safety of information
on the basis of the above-mentioned norms.

Procedures providing safety of personnel

Assuring that information protected by operation of law and other infor-
mation important from the point of view of the organisation will be shared
solely with persons who do not rise any doubts in the issue of provision
of warranty of secrecy and appropriate behaviour is the basic aim from
the range of safety of personnel.

Procedures providing safety of personnel should be applicable on the
stage of planning employment. According to the binding maxim, employees
should be appropriately selected to their positions and roles. Proper selec-
tion of employees to positions which are connected with the access to the

15 PN ISO/IEC 27001:2007.
16 ISO/IEC 27002:2005.
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secrets of an entity is one of the key problems of the system of management
of safety of information. In this matter, first and foremost, internal proce-
dures in the organisation must be compliant with binding law. On the other
hand, they should precisely specify actions of the HR to avoid the opportu-
nity of any of their free interpretation. It refers mainly to checking ope-
rations taken by an employer and liability of newly hired workers in the
range of safety of information – including execution of the provisions of
an agreement on confidentiality and not disclosing information. It is im-
portant that the terms of employment should specify the range of liability
of an employee for the safety of information, his rights, duties as well as
legal or disciplinary liability for the action not compliant with the provi-
sions binding in this matter17.

Safety procedures as natural and automatic behaviours, not accidental
ones, should be explained and learnt not only by new employees but also
the ones who have working for a longer time. Here the process of trainings
is a very important element which should be of both theoretical and prac-
tical nature. This process should be started with a two-staged general
training. The first stage is an introductory training after hiring to work.
The other one is an appropriate training from the entire range of safety
of information. Besides, there should be periodic and continued trainings
or periodic consultations with organisational units about the most serious
threats in the field of safety of information. Such procedures result from
the principle that a man is the weakest mechanism of each system of safety,
target of many external actions which aim at acquiring information and
also the most common source of its disclosure. As the result of conducted
trainings and consultancies people employed in the organisation have to
feel that they are subjects of the conducted research; important if not the
most important elements of the entire system of safety of information but
also safety of organisation18.

Except from trainings and certainly trust, which is a necessary element
in the protection of information, supervision and control of the following
safety procedures are needed. The system of supervision and control be-
longs to the category of administrative means used in organisation in order
to provide safety to informative resources. The procedures of supervision
and control should result in uncompromising reaction to any identified case

17 M.T. Koczkowski, M.P. Ryszkowski, J. Wiluœ, Bezpieczeñstwo zasobów materialnych
i informacyjnych firmy (Przedsiêbiorstwa, instytucji, jednostki naukowej lub badawczo-
-rozwojowej), KSOIN, Katowice 2007, p. 60-61.

18 D. Miko³ajczyk, Bezpieczeñstwo informacji w firmie – budowa systemu i zagro¿enia
[in:] Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materia³y VII
Kongresu, ed. M. Gajos, KSOIN and WIiNoM Uniwersytet Œl¹ski, Katowice 2011, p. 163.
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of breach of the rules of the protection of informative resources in the orga-
nisation as well as launch of the actions which improve these rules.

Due to the length of this article, below there are the most important
procedures (without their description) in the field of safety of personnel
whose implementation is necessary to provide a required level of safety
of information:
1) verification procedures of employees on the stage of applying for work;

recommended methods within security screening-process in accordance
with PN ISO/IEC 17799:2007,

2) procedures of establishing employment relationship with workers who
would get the access to informative resources of a company,

3) principles and forms of training of workers,
4) procedures of sharing with workers informative resources covered

by the obligation of protection,
5) procedures of organisation and functioning of supervision and control

of employees,
6) procedures of reacting to any breach of safety of informative resources,
7) procedures connected with the protection of informative resources

implemented during the termination of employment relationship.

Procedures providing physical security

Physical safety is a series of organisational, administrative, technical,
educational and control actions which are to prevent or maximally limit
the opportunity of penetration of facilities and rooms belonging to an orga-
nisation and in which information and material resources of an enterprise
are stored by unauthorised persons.

The protection of external territory of the company, organisation of phy-
sical protection and its technical support, division of the facilities of the
company into administrative and safety zones, organisation of protection
of these zones, creation of procedures and documents governing the ope-
ration of physical protection and systems of protection of the created zones
as well as conduct of security staff and organisation personnel in emergen-
cies belong to organisational actions. The organisation of the company’s
archives or company’s file depot, registry as well as special rooms sealed
acoustically and electromagnetically to lead secret meetings and negotia-
tions is sometimes involved in the physical safety actions19.

19 M.T. Koczkowski, M.P. Ryszkowski, J. Wiluœ, Bezpieczeñstwo zasobów materialnych (...),
op. cit., p. 86.
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Administrative actions are connected with the creation, implementa-
tion and checkout of procedures of physical protection of organisation and
its important informative and material resources.

Technical actions include mainly design and installation of construction
and mechanic devices to provide physical safety, electronic means such SBM,
SA of 1 to 4 class, depending on the fact to which category of endangered
values the resources of organisation were classified. What is more, design
and installation of devices and systems of signalisation (fire, robbery,
break-in), access control, identification of people, registry of events and
others which support physical safety of the organisation and its goods also
belong to technical actions.

Training actions include especially the creation of programmes of tra-
ining of security staff as well as other staff which refer to the issues consi-
dering physical protection of facilities, created zones, reaction to a detected
breach of protection, criminal and disciplinary liability for breaching the
rules on safety of information as well as reaction of security staff and em-
ployees in emergencies. Leading periodical practical exercises related to
the use of means indicated in the created plans of emergency response
in the company to check if they are successful and update as well as to
increase speed of their implementation by all workers of the company en-
gaged into these actions and the assessment of effectiveness of technical
means, e.g. transport ones which are used to evacuation in emergencies
also belongs to training actions20.

Whereas control actions include operations which are made as planned
and temporarily by nominated persons in relation to persons and organisa-
tional units responsible for the protection of the enterprise.

Procedures, documents and actions which provide safety include:
1) organisation, preparation and operation of the system of physical pro-

tection,
2) analysis of the level of threats,
3) preparation of safety documentation including „Plan of protection,” etc.
4) physical protection of the territory, rooms and ICT systems which are

used to process information,
5) implementation of procedures relating to physical safety as well as or-

ganisational procedures which provide effective safety of information,
6) functioning of physical protection staff and their trainings,
7) functioning of I/O system and access control, keeping, giving and retur-

ning keys and codes as well as following the rules of use of recording
devices, copying or transmitting images or sound in the protection zones,

20 Ibid, p. 87.
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8) functioning of technical means which support physical protection,
9) controls of state of physical protection.

Procedures providing ICT safety

ICT safety is a series of organisational, technical, program and crypto-
graphic actions from the field of telecommunication and information techno-
logy which provide proper safety to protected information created, stored,
processed and sent within ICT systems and networks. This safety refers
also to the use of public communication means and in a broad sense
to safety of information; also contacts with representatives of mass media,
competitors and foreigners.

Organisational actions considering ICT safety include, inter alia, the
organisation of Local Area Network (LAN) of the company and specifying
for it and its particular terminals particular safety requirements and
procedures of safe exploitation, indication of an administrator as well as
an ICT safety inspector responsible for the control of compliance of functio-
ning of the network or ICT system with safety documentation, learning
safety documentation by the users of the network or system, launching
central, unique registry of magnetic carriers of undisclosed information
and data sheets to this carriers.

Technical actions involve the use of equipment and devices exploited
to process information (e.g. safe computers of TEMPEST type to process
undisclosed information), use of individual or group devices deflecting side
effect of electromagnetic radiation, use of signal separation of computers
and their peripheral equipment from industrial power supply and use
of removable hard disks. Devices which recognise fingerprint or other
anthropometric features of authorised users which prevent unauthorised
persons to start computers are also used in technical actions. In extreme
cases explosive micro charges or containers with caustic substances which
destroy integral components of computers in case of a trial of their unau-
thorised start are installed. ICT safety refers also to sending and transfer-
ring information. Therefore, ICT lines should be protected not only from
destruction but also from bugs in accordance with safety procedures adop-
ted by the organisation21.

Program methods include the use of software which is licensed and
attested as well as custom-made antivirus software used during each start

21 M.T. Koczkowski, M.P. Ryszkowski, J. Wiluœ, Bezpieczeñstwo zasobów materialnych (...),
op. cit., p. 88-89.
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of the computer which checks each used magnetic data carrier. Moreover,
these methods contain also the use of programmes which record automati-
cally forms and time of work of the computer and its peripheral devices,
access to data bases as well as attempts of unauthorised access and start
the alarm in case of getting the access to protected data, detection of any
virus or any other dangerous events from the ICT perspective.

Cryptographic methods include devices and methods of action which
change the structure of a signal in the ICT network in such a way that
acquiring useful information from the changed signal needs more effort
and more money than the value of achieved information. Getting informa-
tion becomes unviable or lasts for such a long time that causes that infor-
mation secured cryptographically is obsolete. The greater secrecy clause
of protected information or the more valuable information for the organi-
sation, the greater cryptographic power of used devices and methods22.

Procedures and documents providing ICT safety include:
1) documentation and procedures involved in specific safety requirements,
2) procedures of safe exploitation and:
3) safety of information data carriers,
4) device safety,
5) software safety,
6) cryptographic protection of information,
7) electromagnetic protection,
8) transmission safety,
9) access control procedures.

Procedures providing organisational
and administrative safety

Organisational safety of a company is connected with two basic criteria
of operation of modern economic organisations. The former criterion refers
to the organisational structure, which should be flexible and should provide
skilful realization of mission and strategic targets of the organisation.
The latter, economic one, refers to the minimisation of costs of generation
of a unit of a material product or an informative product of an organisation.

Administrative safety of an organisation is connected with the creation
and implementation of procedures of functioning of its organisational units
and working places. These procedures regulate an organisational course

22 Ibid, p. 89.
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of work of particular units and places not only in average conditions
and situations but also in emergencies. Within these actions supervising
and controlling procedures which specify tasks within this range for all
managerial and functional positions and also the ones whose specific needs
it, e.g. positions in security, quality control and others should be created
and implemented.

Basic safety organisational and administrative procedures refer to:
1) handling business matters,
2) documentation in office work including procedures of creating and agre-

eing documents, making entries and copies, issuing opinions on draft
documents,

3) keeping correspondence,
4) document assignment,
5) using electronic mail,
6) registration and marking documents,
7) archiving and giving the files to the archives,
8) supervising and controlling.

Conclusion

Taking into account the role of information in the contemporary busi-
ness, it should be stated that it is the essence of activity of economic orga-
nisations and in many cases their most important creative and productive
element which determines their economic result. The level of achievement
of pursued strategic aims gives an indication on effectiveness of action
and development of each organisation. In this process, it is crucial to use
modern techniques and technologies, tools and IT systems to create, store,
process and manage information. Hence, information is a critical ele-
ment of success and also proprietary property which should be protected.
Nowadays taking care of safety of information which constitutes secret
of the organisation influences not only trust of clients but it is also a legal
and formal requirement.

Safety of information is connected with providing safety to physical, ICT
and organisational and administrative personnel. Proper safety of infor-
mative resources means that information and its carriers are not prone
to loss, destruction or access of any unauthorised persons. To do this,
binding provisions of law, standards and procedures are used.

Nevertheless, safety of information is not realisation of one-dimensio-
nal actions which are taken immediately after the implementation of par-
ticular standards or procedures. It is a multidimensional and dynamic
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process, which starts after the creation of appropriate safety procedures.
Both standards and safety procedures of information were presented
in this article. However, it should be remembered that their adequate study
and complete implementation and realisation is, in a sense, an ideal state
which may not be achieved by the majority of organisations. It results
from the complexity as well as process nature of taken actions which in fact
will never have their formal ending.
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BEZPIECZEÑSTWO INFORMACJI
W BIZNESIE

S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo, biznes, informacje.

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istoty i roli informacji we wspó³-
czesnym biznesie oraz wskazanie podstawowych aspektów jej bezpieczeñstwa.
Do realizacji przyjêtego celu jako metodê badawcz¹ wykorzystano metodê ana-
lizy. W opracowaniu przedstawiono etymologiê pojêcia informacji oraz przed-
stawiono wybrane interpretacje w zakresie informacji rynkowej, makroeko-
nomicznej, gospodarczej i biznesowej. Nastêpnie okreœlono rolê informacji
w tworz¹cej siê nowej ekonomii opartej na kapitale i informacji oraz jej oddzia-
³ywanie na wspó³czesny biznes. G³ówn¹ czêœæ artyku³u stanowi¹ aspekty bez-
pieczeñstwa informacji w biznesie. Przedstawiono podstawowy podzia³ stan-
dardów dla ochrony informacji oraz wskazano modelowe procedury bezpieczeñ-
stwa informacji w zakresie personelu, bezpieczeñstwa fizycznego, teleinfor-
matycznego i organizacyjno-administracyjnego we wspó³czesnej organizacji
gospodarczej.
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BEZPIECZEÑSTWO E-COMMERCE

S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo, handel elektroniczny, konsument.

STRESZCZENIE

Rynek e-commerce jest jednym z rynków najszybciej rozwijaj¹cych siê
w ostatnim czasie. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie zamawianiem
towarów i us³ug przez Internet. Niebagatelny wp³yw maj¹ ceny, szeroki
wachlarz produktów, wszechobecnoœæ produktów oraz interaktywnoœæ Inter-
netu. Niestety wraz ze wzrostem popularnoœci e-commerce wzrasta skala nie-
bezpieczeñstwa transakcji internetowych. W artykule dokonano przegl¹du
najpopularniejszych rozwi¹zañ e-commerce, przedstawiono korzyœci p³yn¹ce
z handlu elektronicznego oraz zaprezentowano podstawowe systemy ochrony
zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo zakupów online. W dalszej czêœci pracy mo-
¿emy zapoznaæ siê z wynikami badañ przeprowadzonych ze studentami
Wy¿szej Szko³y Administracji i Biznesu. Celem badania by³o poznanie postaw,
praktyk, propozycji oraz opinii na temat bezpieczeñstwa e-commerce.

Wprowadzenie

Jeszcze szesnaœcie lat temu posiadaczami komputera byli tylko nieliczni
szczêœliwcy, którzy nawet nie zdawali sobie sprawy, jak wielk¹ moc posi¹-
dzie ta elektroniczna maszyna cyfrowa. Od prostych aplikacji poprzez skom-
plikowane logarytmy komputer sta³ siê nie tylko zabawk¹, ale przede wszy-
stkim narzêdziem pracy, bez którego nie potrafimy siê obejœæ. Dynamiczny
rozwój techniki komputerowej oraz ³atwiejszy dostêp do Internetu spowo-
dowa³y, ¿e liczba osób korzystaj¹cych z sieci roœnie z dnia na dzieñ. Oprócz
oœrodków uniwersyteckich i instytucji rz¹dowych pojawili siê w niej odbiorcy
indywidualni oraz firmy. Ka¿dy z nas odczu³ wielk¹ si³ê, jak¹ niesie za sob¹
Internet, jakie stwarza mo¿liwoœci i jak mo¿na go wykorzystaæ. Firmy dosz³y
do wniosku, ¿e spo³eczeñstwo stajê siê coraz wygodniejsze i bardziej wy-
magaj¹ce. Sprostanie jego wymaganiom i pozostanie na rynku wymaga
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pod¹¿ania za nimi i pe³nego ich zaspokajania. Sta³o siê to wielkim pocz¹t-
kiem e-biznesu, w którym za pomoc¹ jednego klikniêcia konsument staje
siê szczêœliwym posiadaczem wymarzonego produktu b¹dŸ us³ugi. Pomimo
wielu zalet nadal wielu konsumentów nie decyduje siê na zakupy online.
W dalszym ci¹gu konsumenci obawiaj¹ siê, ¿e mog¹ nie otrzymaæ towaru,
za który zap³acili, otrzymaj¹ towar niezgodny z opisem, nie bêd¹ mogli
zwróciæ towaru, je¿eli ten nie spe³ni ich oczekiwañ lub dane przekazywane
podczas p³atnoœci mog¹ dostaæ siê w niepowo³ane rêce.

Wykorzystanie Internetu w polskim biznesie

Wraz z rozwojem nowoczesnych technik informatycznych zauwa¿ono
wzrost gospodarczy zastosowañ Internetu. Powodem tego s¹ zmiany w struk-
turze i funkcjonowaniu polskich przedsiêbiorstw. Na polskim rynku przed-
siêbiorstwa nie wykorzystuj¹ pe³nego potencja³u wynikaj¹cego z Internetu.
Jako nowe medium stwarza on szereg mo¿liwoœci komunikacji z partnerami
gospodarczymi. Dla polskiego przedsiêbiorstwa mo¿e okazaæ siê korzystny
w tworzeniu nowego wizerunku firmy lub umacnianiu aktualnego czy te¿
budowaniu w³asnej unikalnej to¿samoœci przedsiêbiorstwa. Do tego dochodzi
równie¿ szereg mo¿liwoœci dzia³añ marketingowych, sprzeda¿y produktów
i us³ug, a co za tym idzie, nowe opcje dokonywania p³atnoœci i nawi¹zywa-
nia kontaktu z klientem. Przedsiêbiorstwa sprzedaj¹ce us³ugi cyfrowe mog¹
realizowaæ dostawy bezpoœrednio „online” produktów czy us³ug, czyli przez
sieæ, skracaj¹c tym samym czas oczekiwania na dostawê. Dodatkowymi
cechami, które sprzyjaj¹ polskiemu przedsiêbiorcy, s¹ mniejszy dystans geo-
graficzny i czasowy, brak barier jêzykowych, politycznych, cywilizacyjnych
i kulturowych. Internet jest si³¹ napêdow¹ gospodarki, stwarzaj¹c¹ nowe
mo¿liwoœci rozwoju przedsiêbiorstw na ca³ym œwiecie. Technologie infor-
matyczne rozbudowuj¹ siê bardzo intensywnie i systematycznie, przedsiê-
biorstwa udostêpniaj¹ce us³ugê sieci internetowej stale poprawiaj¹ jakoœæ
swoich us³ug. Wynikiem tego jest ci¹gle rosn¹ca liczba u¿ytkowników sieci,
tudzie¿ wp³yw na przemianê struktury i profil dzia³alnoœci gospodarczych.

Wiele polskich firm wykorzystuje kana³ internetowy jako medium do re-
klamy i informacji, pozostaj¹c na tym poziomie bez dalszego rozwoju.
Jednak przedsiêbiorstwa, które postanawiaj¹ iœæ dalej, wykorzystuj¹
Internet do prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci poprzez sprzeda¿ produktów
i us³ug w³aœnie tym kana³em dystrybucyjnym, ostatecznie przenosz¹c dzia-
³alnoœæ do sieci.

Obszar, na którym dzia³aæ mog¹ polskie przedsiêbiorstwa, nie koñczy
siê przy granicy pañstwa, sieæ internetowa ma charakter globalnej komu-
nikacji. Internet sta³ siê tak¿e kana³em przesy³ania zasobów i wartoœci.
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Dziêki niemu dostêpne s¹ informacje, dobra materialne, us³ugi, logistyczne
systemy zarz¹dzania. Internet jest inspiracj¹ dla wielu pomys³ów na prowa-
dzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Pozwala na wprowadzanie nowatorskich
rozwi¹zañ wspomagaj¹cych zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. Stwarza tak¿e
szanse na powstanie unikalnych firm, których dzia³anie bez ³¹czy interneto-
wych by³oby nieefektywne1. Skuteczne zarz¹dzanie wspó³czesn¹ organizacj¹
wymaga kompleksowej, skonsolidowanej, zintegrowanej, a nie fragmenta-
rycznej informacji o jej kluczowych procesach decyzyjnych i biznesowych
oraz o wp³ywie otoczenia na ich przebieg2. Sprzeda¿ wiêkszoœci zasobów
za poœrednictwem sieci internetowej nie gwarantuje przewagi nad konku-
rencj¹, lecz mo¿e byæ tym czynnikiem, który zadecyduje o sukcesie.

Internet w obecnym stanie jest przeciwieñstwem sprzecznoœci¹ pocz¹t-
kowej idei, dla której zosta³ utworzony. Za³o¿eniem by³o utworzenie sieci
niekomercyjnej. Szybki rozwój i otwartoœæ us³ugi spowodowa³y przesta-
wieni sieci na pe³n¹ komercjalizacjê. U¿ytkownicy sieci s¹ œwiadkami etapu
kolejnego przeobra¿enia cywilizacji. Dynamika rozwoju sieci internetowej
wywiera znacz¹cy wp³yw na dzia³ania u¿ytkowników we wszystkich obsza-
rach, w których bior¹ udzia³. Rozwój technologii internetowych w zdecy-
dowany sposób zmienia pracê cz³owieka we wszystkich obszarach jego
aktywnoœci. Zastosowanie sieci Internet przeobra¿a sposoby oddzia³ywa-
nia nowoczeœnie zarz¹dzanych przedsiêbiorstw. Prawdziwej rewolucji w za-
kresie zmian form funkcjonowania nale¿y siê spodziewaæ w dzia³alnoœci
firm œrednich i ma³ych, dla których wymiar wirtualnej organizacji prakty-
kowany jest ju¿ w warunkach polskich.

Modele i korzyœci p³yn¹ce z handlu
elektronicznego

Wœród najpopularniejszych rozwi¹zañ e-commerce mo¿na wyró¿niæ3:
1. Aukcje internetowe, czyli model biznesu wpasowuj¹cy siê w sektory B2C4,

C2C5, jak i C2B6. Wiêkszoœæ osób rozpoczynaj¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ

1 B. Gregor, M. Stawiszyñski, E-Commerce Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-£ódŸ
2002, s. 68.

2 B.F. Kubiak, A. Korowicki, Business Intelligence Systems w procesach biznesowych
i zwiêkszaniu konkurencyjnoœci organizacji [w:] Human Computer Interaction w reorgani-
zacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych, red.
B.F. Kubiak, A. Korowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2003, s. 13.

3 B. Gregor, M. Stawiszyñski, E-Commerce, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2002, s. 116.
4 Skrót angielski Business to Customer.
5 Skrót angielski Consumer to Consumer.
6 Skrót angielski Consumer to Business.
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w Internecie zaczyna od rozwi¹zañ B2C/C2C. Z czasem, jeœli dzia³alnoœæ
staje siê sukcesem, oferta zostaje powiêkszona i wzbogacona tak¿e
o model skierowany dla sektora B2B. Aukcje internetowe odgrywaj¹
bardzo wa¿n¹ rolê w modelu e-commerce, s¹ te¿ jednym z najczêstszych
elementów wzbogacaj¹cych formy dzia³alnoœci sklepów i rynków elek-
tronicznych. Aukcje internetowe mo¿na te¿ pojmowaæ jako serwisy in-
ternetowe, gdzie odbywaj¹ siê transakcje oparte na licytacjach kupowa-
nych dóbr i us³ug, lub proces licytacji danego towaru wystawionego na
sprzeda¿ w serwisie aukcyjnym7. Najpopularniejsze z nich to: e-Bay
(http://e-bay.com) oraz polski serwis aukcyjny Allegro (http://allegro.pl).

2. Serwisy og³oszeniowe; jest to jedna z najprostszych metod prowadzenia
formy e-commerce. Czêsto nie wyró¿niana jako osobna kategoria w han-
dlu elektronicznym, lecz stosowana jako pomoc dodatkowa dla pozosta-
³ych rozwi¹zañ. Serwisy tego typu zajmuj¹ siê udostêpnianiem tablic
og³oszeniowych w Internecie. Z opcji tej korzystaj¹ osoby prywatne
i przedsiêbiorstwa. Serwisy og³oszeniowe wystêpuj¹ we wszystkich sek-
torach handlu elektronicznego, z tym ¿e w serwisach opieraj¹cych siê
na B2C procedury rejestracji s¹ bardziej sformalizowane ni¿ w przy-
padku C2C, czy C2B. Serwisy B2C s¹ wiêkszoœci odp³atne, a op³aty s¹
pobierane od zamieszczaj¹cych og³oszenie. Przyk³adowe polskie serwisy
og³oszeniowe to: og³oszenia Wirtualna Polska (http://ogloszenia.wp.pl);
Gratka (http://gratka.pl).

3. Sklepy internetowe; jest to najbardziej znana i popularna forma dzia³al-
noœci e-commerce (B2C – czêsto uto¿samia je z ca³ym sektorem). Sklepy
internetowe s¹ to serwisy bazuj¹ce na WWW (World Wide Web) umo¿li-
wiaj¹ce przegl¹danie, wybór i kupno towarów. Dziel¹ siê one równie¿
pod wzglêdem szerokoœci i g³êbokoœci sprzedawanej oferty:
– horyzontalne – sprzedaj¹ce szeroki i p³ytki asortyment, przezna-

czone dla licznej szerokiej grupy odbiorców;
– wertykalne – sprzedaj¹ce w¹ski, ale g³êboki, czêsto niszowy asorty-

ment, przeznaczony dla wyspecjalizowanych grup odbiorców.
Przyk³adowe sklepy online w Polsce to Empik (http://empik.com) oraz
Merlin (http://merlin.com.pl).

4. Pasa¿e handlowe s¹ miejscami, w których zgrupowana jest oferta wielu
sklepów internetowych. Tego typu handel elektroniczny mo¿emy podzieliæ
np. wed³ug stopnia „wch³oniêcia” indywidualnego sklepu przez pasa¿
i wyró¿niæ8:
– pasa¿e bêd¹ce zbiorem ca³kowicie niezale¿nych sklepów;

7 B. Gregor, M. Stawiszyñski, E-Commerce, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2002, s. 117.
8 B. Gregor, M. Stawiszyñski, E-Commerce, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2002, s. 143.
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– pasa¿e ca³kowicie „wch³aniaj¹ce” ofertê indywidualnego sklepu;
– pasa¿e mieszane – bêd¹ce pewn¹ kombinacj¹ obu powy¿szych roz-

wi¹zañ.
W pasa¿ach handlowych stosuje siê proste rozwi¹zania, prezentowane
na stronie g³ównej serwisu, a s¹ nimi najbardziej atrakcyjne i wypromo-
wane produkty, resztê stanowi¹ linki do niezale¿nych sklepów, wszystko
posortowane grupami wed³ug asortymentu sprzeda¿y. Do bardziej skom-
plikowanych rozwi¹zañ w pasa¿ach nale¿y integracja z ogromnym hi-
permarketem. W takim przypadku nacisk stawiany jest na to, co siê
sprzedaje, a pochodzenie czy wydawca przesuwaj¹ siê na dalsze plany.
Przyk³adowe pasa¿e handlowe to: Yahoo! Store (http://store.yahoo.com)
oraz oraz Pasa¿ handlowy WP (http://pasaz.wp.pl).

5. Wirtualne rynki elektroniczne B2B s¹ to miejsca wymiany towarów od-
bywaj¹ce siê za poœrednictwem Internetu (produktów, pó³produktów,
surowców), gdzie obie strony transakcji spotykaj¹ siê – kupuj¹cy i sprze-
daj¹cy. Rynki elektroniczne dziel¹ siê na9:
– rynki horyzontalne, które s¹ swoistym odpowiednikiem sklepów ho-

ryzontalnych; sprzedaje siê w nich pó³produkty i surowce z wielu
bran¿. Na tych rynkach handluje siê g³ównie dobrami finalnymi,
z których korzystaj¹ przedsiêbiorstwa pochodz¹ce z ró¿nych sektorów
gospodarki. Rynki tego rodzaju s¹ budowane przez firmy programi-
styczne posiadaj¹ce odpowiednie know how lub wyspecjalizowanych
integratorów takich jak np. Commerce One10. Z polskich rynków
mo¿emy wymieniæ Marketplanet, stworzony przez TP S.A. i Prokom
S.A. (oprogramowanie dostarcza SAP i Commerce One) oraz Xtrade
– dzie³o Optimusa, BRE i Commerce One.

– rynki wertykalne, znane jako rynki bran¿owe, gdzie sprzedawane s¹
ró¿ne produkty, lecz s¹ one ograniczone do jednej, wczeœniej zdefinio-
wanej bran¿y. Rynki te organizowane s¹ zazwyczaj przez konsorcja
kupców i konsorcja dostawców.

6. Wirtualne gie³dy, bardzo czêsto mylone z wirtualnymi rynkami elektro-
nicznymi. Wirtualne gie³dy internetowe s¹ w jakimœ stopniu odpowied-
nikami klasycznej gie³dy. S¹ to miejsca, w których dochodzi do transak-
cji kupna i sprzeda¿y, przy czym w odró¿nieniu od rynków elektronicz-
nych nie ma tutaj rozgraniczenia na sprzedaj¹cych i kupuj¹cych. Obie
strony mog¹ pe³niæ te role naprzemiennie. Rozwi¹zania tego typu to
rodzaj wirtualnych bran¿owych gie³d towarowych, wyspecjalizowanych

9 S. Kalin, Trading Places, „CIO Magazine”, wersja elektroniczna: http://www.cio.com/ar-
chive/021500/trading_content.html [dostêp: 15.02.2000].

10 Perfect Commerce [online] Dostêpny w World Wide Web: http://www.commerceone.com
[dostêp: 22.05.2013].
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w konkretnej bran¿y, gdzie dostawcy i nabywcy mog¹ zawieraæ transak-
cje w systemie ofert i propozycji cenowych. Jest to równie¿ najbardziej
skomplikowany ze wszystkich modeli biznesowych B2B, znajduj¹cy siê
jeszcze we wczesnej fazie rozwoju11.

Wobec powy¿szego mo¿emy wymieniæ nastêpuj¹ce korzyœci p³yn¹ce
z handlu elektronicznego:
– prosty i szybki kontakt z klientami, partnerami biznesowymi,
– szybka aktualizacja oferty sprzedawanych towarów i us³ug,
– aktualne informacje dotycz¹ce dostêpnoœci oferowanych dóbr,
– ³atwiejsze zdobywanie informacji na temat klienta i jego preferencji,
– lepsza i szybsza obs³uga klienta,
– nowe sposoby og³oszeñ, reklamy i promocji oraz obni¿enie kosztów zwi¹-

zanych z tymi procesami,
– praktycznie ca³odobowa obs³uga,
– oszczêdnoœæ czasu,
– obni¿enie kosztów zarówno dla sprzedaj¹cego, jak i kupuj¹cego.

Warto wiêc wdro¿yæ swój biznes w proces konsumpcji online. Handel
elektroniczny charakteryzuje siê wieloma pozytywnymi cechami, a to gwa-
rantuje jego ci¹g³y rozwój. Konsumenci prywatni i przedsiêbiorstwa w ca³ej
gospodarce doceniaj¹ platformy internetowe ze wzglêdu na ich ogromny
profesjonalizm, g³ównie dziêki prostemu i ³atwemu po³¹czeniu sprzedawcy
z kupuj¹cym.

Bezpieczeñstwo e-commerce

Z popytem kojarzy siê konsument wiernie czekaj¹cy i przygotowany.
Po stronie poda¿y wprowadza siê nieustanne ulepszenia technologii, a wraz
z nimi systemy komunikacyjne. Po wdro¿eniu tych ulepszeñ potrzebna jest
ju¿ tylko odpowiednia infrastruktura transakcyjna wykorzystuj¹ca najnow-
sze osi¹gniêcia dzie³a techniki. Technologia ta musi przekonaæ konsumen-
tów, ¿e ich prywatny dostêp do Internetu bêdzie nale¿ycie chroniony,
a metody p³atnoœci i kupno towarów w wirtualnej przestrzeni bêd¹ proste
i bezpieczne. W przypadku zapewnienia bezpieczeñstwa e-commerce nale¿y
okreœliæ skutecznoœæ nowych technologii oraz idei. Wa¿n¹ rzecz¹ jest prze-
analizowanie nastêpuj¹cych obszarów12:

11 Ch. Modzelewski, Przegl¹d modeli Biznesowych, I-Metria, Warszawa 2000, s. 40.
12 M. de Kare-Silver: E-shock: the New Rules. E-Strategies for Retailers and Manufactu-

rers, Wydawnictwo PALGRAVE, London 2001, s. 233.
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– ochrona danych – œwiat, w którym ¿yjemy, ci¹gle zmusza nas do zapisy-
wania siê gdzieœ. Informacje te przechowywane s¹ w wielu bazach da-
nych. Podczas ubezpieczania siê, zak³adania konta w banku, zbierania
punktów na karcie lojalnoœciowej czy zapisywaniu siê na wizytê u leka-
rza – oddajemy cz¹stkê siebie, informacjê o nas. Wiele danych mo¿emy
zastrzec, sprawiæ aby by³y poufne, jednak informacje takie w cyberprze-
strzeni mog¹ ³atwo wyciekaæ. Aby zapobiec temu wyciekowi mo¿na sko-
rzystaæ z odpowiedniego oprogramowania np. NetNanny. Jest to pro-
gram, który wychwytuje odpowiednie frazy tj. „Gdzie mieszkasz?”, „Twój
numer telefonu” i ostrzega u¿ytkownika przed pochopnym wpisaniem
prywatnych informacji. Kolejn¹ mo¿liwoœci¹ jest system stworzony
we wspó³pracy NetScape z Microsoftem, system odpowiednio dostoso-
wany do ochrony prywatnoœci osób korzystaj¹cych z przegl¹darek inter-
netowych. Jest nim otwarty standard profilowania, który stwarza u¿yt-
kownikowi mo¿liwoœæ okreœlania, jakie informacje chce przekazywaæ,
a jakich nie, poszczególnym witrynom. Nowe technologie gwarantuj¹
wstrzymanie automatycznej wymiany informacji pomiêdzy witrynami.
Ka¿dorazowemu wprowadzaniu nowej technologii towarzyszy budowa
nowych systemów bezpieczeñstwa. Oprócz tych innowacji istniej¹ rów-
nie¿ inne ulepszenia takie jak np. enkrypcja danych, has³a, metody ochrony
danych zawarte w kartach kredytowych. One równie¿ ci¹gle siê rozwi-
jaj¹ i ewoluuj¹ w kierunku zapewnienia równie wysokiego dobrego bez-
pieczeñstwa i pewnoœci w Internecie, jakie wystêpuj¹ obecnie w innych
warunkach,

– dostêp do informacji; generalnie zawsze chodzi o ochronê informacji
i danych osobowych. Jednak powinno siê przestrzegaæ okreœlonych
zasad postêpowania dotycz¹cych poufnoœci informacji, czyli ustalenia
kto mo¿e mieæ dostêp do naszych danych i procesu komunikacji.
Wyodrêbniono metody, które przedstawiono poni¿ej.

1. Enkrypcja, czyli system przetwarzania danych w kod. Kod mo¿e
zostaæ odczytany tylko i wy³¹cznie przez osobê, która posiada klucz
do deszyfracji. Przegl¹darki informuj¹ nas, ¿e dzia³aj¹ w trybie bez-
piecznym enkrypcji poprzez wyœwietlenie ikonki k³ódki, która w przy-
padku przegl¹darki WWW firmy Microsoft pojawia siê w prawym dol-
nym rogu. Równie¿ stosowana jest do ochrony kart kredytowych, ³¹-
czona z tradycyjnymi ju¿ zabezpieczeniami jak np. has³a czy podpisy.

2. Biometria, uznawana za jeden z najbezpieczniejszych systemów ochrony
informacji. Biometria polega na zaanga¿owaniu unikatowych cech
organizmu ludzkiego, jak np. odcisk palca, rozpoznanie g³osu czy we-
ryfikacja têczówki. Wraz z rozwojem technologii stworzono specjalne
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programy umo¿liwiaj¹ce wykorzystanie tej techniki w sieci interne-
towej np. elektroniczny podpis przy u¿yciu u¿ywaj¹c piórka cyfro-
wego na ekranie dotykowym lub tablecie.

3. Zapora systemowa, zwana tak¿e Firewall, czyli zapora, która utrud-
nia hakerom lub z³oœliwemu oprogramowaniu uzyskanie dostêpu
do komputera za poœrednictwem Internetu lub sieci przewodowej.
Obecnie ka¿da firma czy instytucja korzysta z zapory bêd¹cej w kom-
puterze lub innym urz¹dzeniu umo¿liwiaj¹cym ochronê. Jest to
jedna z najefektywniejszych metod ochrony danych i informacji
zawartych w naszym komputerze.

4. Bezpieczeñstwo p³atnoœci; podczas znacznego postêpu technologicz-
nego poczyniono tak¿e ruch w stronê bezpiecznych p³atnoœci w sieci,
w szczególnoœci gdy chodzi o p³atnoœæ kart¹ p³atnicz¹ czy kredytow¹.
W dziedzinie bezpieczeñstwa kart pionierem by³ IBM13, wprowadza-
j¹c system SET14. System ten by³ tak skuteczny, ¿e ju¿ na pocz¹tku
by³ rekomendowany przez konsorcjum sk³adaj¹ce siê z 38 banków
europejskich. Warto dodaæ, ¿e konsorcjum œciœle pracuje do dziœ
we wspó³pracy z Vis¹, MasterCard promuj¹c us³ugi dla wszystkich
swoich klientów. Warto nadmieniæ i¿ karty, których u¿ywamy na co
dzieñ, korzystaj¹ z jeszcze jednej opcji bezpieczeñstwa, a jest ni¹
rozwiniêcie systemu SET na podstawie SSL15. Czyli protokó³ korzy-
sta ze 128-bitowej enkrypcji danych, szyfruj¹cej dane zawarte na kar-
cie, tworz¹c bezpieczny kana³ przep³ywu informacji, jak i pieniêdzy
zapobiegaj¹cy wyciek danych do osób trzecich nie zwi¹zanych z dan¹
transakcj¹. Systemy SET i SSL s¹ po³¹czone inicjatywami w formie
poufnoœci danych i ochrony wiadomoœci, stwarzaj¹c przyjazne dla kon-
sumenta œrodowisko.

Przedstawione systemy ochrony s¹ podstawami, wystarczaj¹cymi nam
na bezpieczn¹ wymianê pieniêdzy czy informacji i stanowi¹ wierzcho³ek
góry lodowej. Ludzie z natury bywaj¹ nieufni, dlatego w prowadzeniu
e-biznesu tak wa¿ne jest zapewnienie im bezpieczeñstwa podczas transak-
cji online oraz przekonanie do aktualnie funkcjonuj¹cej ochrony. S³uchanie
konsumentów i otwartoœæ na wszelkie ich propozycje pozwoli ka¿dej firmie
zdobyæ zaufanie, a co za tym idzie – odnieœæ sukces na rynku.

13 Skrót z jêzyka ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big
Blue – jeden z najstarszych koncernów informatycznych.

14 Skrót z jêzyka ang. Secure Electronic Transactions – Bezpieczne transakcje elektroniczne.
15 Skrót z jêzyka ang. Secure Socket Layer.
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Wyniki badañ

Handel elektroniczny ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników.
Firmy zamierzaj¹ce rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoœæ za pomoc¹ Internetu,
w pierwszej kolejnoœci powinny poznaæ opiniê respondentów na temat
aktualnego stanu e-commerce, obaw z nim zwi¹zanych oraz propozycji
usprawniania e-biznesu, co z pewnoœci¹ zwiêkszy zaufanie kupuj¹cych
i korzystnie wp³ynie na rozwój e-commerce. Bezpieczeñstwo, obawy, roz-
wi¹zania e-commerce, to cel niniejszego badania. Badaniem zostali objêci
studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wy¿szej Szko³y Admini-
stracji i Biznesu w Gdyni oraz Wydzia³u Zamiejscowego WSAiB w Lêborku.
Na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu opraco-
wano wyniki badañ i przedstawiono w formie graficznej. W badaniu wziê³o
udzia³ 32% kobiet i 68% mê¿czyzn, z czego najwiêksz¹ czêœæ stanowi¹ osoby
m³ode. Wiek i p³eæ badanych respondentów przedstawiono w tabl. 1.

Tablica 1
Metryczka

P³eæ Wiek

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ

Wœród respondentów tylko 3 osoby nie dokonywa³y zakupów w Interne-
cie. G³ówn¹ przyczyn¹ niekorzystania z zakupów internetowych okaza³ siê
ca³kowity brak dostêpu do Internetu. Czêstotliwoœæ zakupów internetowych
w pozosta³ej grupie kszta³tuje siê nastêpuj¹co: 5% dokonuje zakupów kilka
razy w miesi¹cu, 8% dokonuje zakupu raz w miesi¹cu, 75% badanych czyni
to sporadycznie (tabl. 2). Nikt z badanych nie dokonuje zakupów z wiêksz¹
czêstotliwoœci¹. W tym przypadku mo¿emy doszukiwaæ siê wielu powodów
takiego zachowania, lecz na tym etapie dok³adnie nie mo¿na stwierdziæ,
jaka jest tego przyczyna.
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Tablica 2
Postawa wobec zakupów internetowych

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ

W pytaniu odnoœnie powodów sk³aniaj¹cych u¿ytkowników do zakupów
w sieci najwiêksze znaczenie ma cena. 75% badanych stwierdzi³o, ¿e w sieci
mo¿emy znaleŸæ produkt du¿o tañszy ni¿ w sklepach stacjonarnych. Na po-
dobnym poziomie wa¿noœci znalaz³a siê „dostawa pod drzwi” (70%), wiêkszy
asortyment (62%) oraz nieograniczony dostêp do sklepu (55%). Informacje
te upowa¿niaj¹ do stwierdzenia, ¿e stajemy siê coraz bardziej œwiadomymi
i wygodnymi konsumentami. Podobieñstwo przytoczonych powodów wynika
st¹d, ¿e respondenci mogli zaznaczaæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowiedŸ. Natomiast
spoœród kategorii produktów najczêœciej nabywanych okaza³y siê rz¹dzenia
elektroniczne (71%), kolejno: moda (69%), motoryzacja (67%), sport (35%),
dom i ogród (33%), zdrowie i uroda (28%), a najmniej ¿ywnoœæ (12%) (tabl. 3).
W tym przypadku respondenci tak¿e mieli mo¿liwoœæ wyboru wiêcej ni¿ jed-
nej kategorii.

Tablica 3
Preferencje i upodobania zakupowe respondentów

Czy robisz zakupy w Internecie? Czêstotliwoœæ zakupów w Internecie

Powody zakupów Kategorie produktów

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ
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Odpowiedzi na kolejne pytanie wyjaœni³y, dlaczego respondenci spora-
dycznie dokonuj¹ zakupów w Internecie. Przyczyn¹ okazjonalnych zakupów
w Internecie by³o to, ¿e, a¿ 45% respondentów zosta³o oszukanych albo nie
otrzyma³o napotyka³o zamówionego i zap³aconego towaru (19%), nierzadko
te¿ towar ró¿ni³ siê od prezentowanego na stronie (18%), a w 8% respon-
denci otrzymali uszkodzony towar. 3% respondentów nie pamiêta takiego
przypadku (tabl. 4).

Tablica 4
Problemy e-commerce

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ

Przyczyn wyjaœniaj¹cych, dlaczego respondenci mogli zostaæ oszukani,
mo¿na doszukaæ siê w nastêpnym pytaniu. Je¿eli chodzi o Ÿród³o informacji
na temat konkretnego sklepu internetowego, najwiêcej badanych wskazy-
wa³a na czytanie opinii na temat sklepów (69%). Wiadomo, ¿e wywiad
w Internecie nie wystarcza, poniewa¿ coraz wiêcej firm wynajmuje osoby
do pisania pochlebnych komentarzy na swój temat. Zamiast marketingu
szeptanego stosuj¹ marketing szemrany, przez co wiele konsumentów zo-
staje wprowadzonych w b³¹d. I tak na przyk³ad, po przeczytaniu kilkudzie-
siêciu pozytywnych komentarzy na temat danego sklepu jesteœmy przeko-
nani, ¿e to idealny wybór, a w konsekwencji stajemy siê ofiarami nieuczci-
wych sprzedawców. Tylko 25% badanych czyta regulamin sklepu i tylko
nieliczni z nich wiedz¹, ¿e towar mo¿na zwróciæ w ci¹gu 14 dni bez podania
przyczyny. Kolejnym powodem, dla którego badani mogli zostaæ oszukani
i dlatego robi¹ zakupy sporadycznie, jest zbyt rzadkie sprawdzanie zabez-
pieczenia sklepu (15%), a pozosta³a grupa (85%) w ogóle pomija sprawdza-
nie (tabl. 5).

Czy zosta³eœ kiedykolwiek oszukany Sposób oszustwa
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Tablica 5
Wiarygodnoœæ e-commerce

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ

Zadziwia fakt, ¿e respondenci oszukani (40%), nie sprawdzaj¹ zabezpie-
czeñ, jakie stosuj¹ sklepy internetowe. Nie prowadz¹ te¿ wywiadów na te-
mat danego sklepu, a pomimo to obdarzaj¹ sprzedawców zaufaniem i uwa-
¿aj¹, ¿e zakupy internetowe s¹ bezpieczne, a w 30% wskazuj¹, ¿e wszystko
zale¿y od sprzedaj¹cego. Wbrew optymistycznym ocenom 30% responden-
tów nadal uwa¿a obecny e-commerce za niebezpieczny. Je¿eli chodzi o popra-
wê bezpieczeñstwa, najwiêcej propozycji dotyczy³o zabezpieczenia p³atno-
œci do momentu otrzymania i potwierdzenia zgodnoœci przedmiotu z zama-
wianym (85%) oraz mo¿liwoœci sprawdzenia produktu przed dokonaniem
p³atnoœci (15%) (tabl. 6). Takie rozwi¹zanie wp³ynê³oby na zwiêkszenie za-
ufania w stosunku do e-commerce oraz czêstotliwoœci zakupów, co istotnie
poprawi³oby wyniki finansowe firmy.

Tablica 6
Bezpieczeñstwo oraz rozwi¹zania e-commerce

Wywiad o sklepie Zabezpieczenia w sklepach internetowych

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ

E-commerce jest: Zwiêkszenie bezpieczeñstwa e-commerce
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Podsumowanie

E-commerce jest form¹ zawierania transakcji pomiêdzy firmami i kon-
sumentami, przy wykorzystaniu ró¿norodnych œrodków i urz¹dzeñ elek-
tronicznych. Pomimo tego, ¿e w Polsce rynek ten by³ przyjmowany z du¿¹
rezerw¹, jednak wiele firm odkry³o jego potencja³. W bardzo szybkim tempie
wiele przedsiêbiorstw albo przenios³o swoj¹ dzia³alnoœæ do sieci, albo po³¹-
czy³o handel tradycyjny z handlem elektronicznym, zwiêkszaj¹c tym sposo-
bem obroty i przychody firmy. Sprawdza siê tu prawid³owoœæ, ¿e klientowi
powinien towarzyszyæ sprzedawca. Je¿eli konsumenci przestawili siê
na zakupy online, to musieli siê tam znaleŸæ tak¿e sprzedawcy. W zwi¹zku
z tym pojawi³ siê aspekt bezpieczeñstwa w sieci. Spraw¹ nadrzêdn¹ jest
zapewnienie konsumentom im bezpieczeñstwa podczas dokonywania trans-
akcji online. I tu rodzi siê pytanie – w jaki sposób to uczyniæ? Czy mo¿na
uczyniæ korzystanie z Internetu bezpiecznym, tak aby konsument nabra³
zaufania do ci¹g³ego korzystania z tej formy nabywania produktów? Celem
ka¿dej szanuj¹cej siê firmy jest zyskowne zaspokajanie potrzeb klientów.
W tym celu nale¿y zapewniæ klientowi bezpieczny dostêp do wszystkiego,
czego potrzebuje. Je¿eli firmy aktualnie dzia³aj¹ce na rynku nie bêd¹ prze-
strzegaæ tej zasady, to w bardzo krótkim czasie mog¹ straciæ klientów.
Internet jest narzêdziem, który umo¿liwia rozprzestrzenianie siê informa-
cji w ekspresowym tempie. Ma te¿ ogromn¹ moc sprawcz¹, wiêc je¿eli przed-
siêbiorcy bêd¹ postêpowaæ nieuczciwie, to w b³yskawicznym tempie dowie
siê o tym ca³y œwiat. Aby byæ godnym partnerem w interesach, nale¿y za-
gwarantowaæ przejrzyste warunki, odpowiednie zabezpieczenia i certyfi-
katy, a przede wszystkim stosowaæ zasadê fair play.

Bibliografia

Literatura:

1. Gregor B., M. Stawiszyñski, E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz-£ódŸ 2002.

2. Kubiak B. F., Korowicki A., Business Intelligence Systems w procesach biz-
nesowych i zwiêkszanie konkurencyjnoœci organizacji, [w]: Human Com-
puter Interaction w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zin-
tegrowanych systemów informacyjnych, Opracowanie zbiorowe pod redakcj¹
Bernarda F. Kubiaka i Antoniego Korowickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdañskiego, Gdañsk 2003.



174

Iwona Osmólska: Bezpieczeñstwo e-commerce

3. M. de Kare-Silver, E-shock: the New Rules. E-Strategies for Retailers
and Manufacturers, Wydawnictwo PALGRAVE, London 2001.

4. Modzelewski Ch., Przegl¹d modeli Biznesowych, I-Metria, Warszawa 2000.

Źród³a internetowe:

1. Perfect Commerce, Dostêpny w World Wide Web: http://www.commerceone.
com, [dostêp: 22.05.2013].

2. Kalin S., Trading Places, „CIO Magazine”, Dostêpny w World Wide Web:
http://www.cio.com/archive/021500/trading_content.html, [dostêp 15.02.
2000].

SECURITY OF E-COMMERCE

Keywords: security, e-commerce, consumer.

Summary

E-commerce market has been one of the fastest developing markets lately.
Interest in ordering services and commodities online is growing year by year.
To this trend considerably contribute such factors as: prices, wide variety
of products, ubiquitousness as well as interactivity. Unfortunately, as popu-
larity of e-commerce grows so does the scale of risk of Internet transactions.
This article includes the review of the most popular solutions in e-commerce,
benefits of conducting business via the Internet and basic security systems
that ensure safety of online shopping. In the latter part of the article the
reader can get acquainted with results of the research conducted with stu-
dents of the University of Business and Administration. The purpose of this
study was to get to know demeanors, practices, propositions and opinions
regarding security of e-commerce.
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Dr in¿. Osmólska Iwona – urodzona w 1976 r. w Lêborku. Od 7 lat zawodowo
zwi¹zana z marketingiem i biznesem. Uczestniczka studiów podyplomowych
m.in. Reklama i marketing medialny, Bezpieczeñstwo i higiena pracy, Zarz¹-
dzanie oœwiat¹, Informatyka i technologia informacyjna, Matematyka. W latach
2006–2011 pracowa³a jako nauczyciel przedmiotów zawodowych o tematyce
marketingowej. Od 2010 roku pracuje jako wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Ad-
ministracji i Biznesu w Gdyni. Bra³a udzia³ w miêdzynarodowym programie
edukacyjnym „Local Marketing of Locally Produced Food – Karlbergsgymna-
siet, Amal, Sweden”. Otrzyma³a nagrodê I stopnia „Za nowe rozwi¹zania
w dziedzinie techniki za rok 2008”. Zainteresowania zawodowe: alternatywne
formy komunikacji marketingowej, wywieranie wp³ywu na ludzi, manipulacje
w reklamie oraz spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu.
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ROZWÓJ US£UG DETEKTYWISTYCZNYCH
W POLSCE DO 1997 ROKU

S³owa kluczowe: detektywistyka, ochrona osób i mienia, wywiad gospo-
darczy.

STRESZCZENIE

Us³ugi detektywistyczne œwiadczone s¹ na ziemiach polskich od 1870
roku. Pierwszy etap rozwoju mia³ miejsce w okresie miêdzywojennym.
W tym czasie opracowano pierwsze regulacje prawne zawodu detektywa.
Po drugiej wojnie œwiatowej z powodów ustrojowych ta dzia³alnoœæ zosta³a
zaniechana. Pierwsza firma ochroniarska œwiadcz¹ca us³ugi detektywistyczne
powsta³a w 1986 r. Po uchwaleniu w 1988 r. ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej nast¹pi³ rozwój us³ug detektywistycznych w Polsce. Pierwsza
w Trzeciej Rzeczypospolitej kompleksowa regulacja us³ug w zakresie us³ug
detektywistycznych nast¹pi³a na mocy ustawy z 6 VII 2001 roku.

Wstêp

Rozwój us³ug detektywistycznych w Polsce nie by³ dotychczas przedmio-
tem badañ naukowych. Wspominano o nich tylko marginalnie, w kontek-
œcie wspó³czesnych regulacji prawnych. Tymczasem ponad 120-letnie do-
œwiadczenia zas³uguj¹ na powa¿ne badania. Nie przeprowadzono kweren-
dy archiwalnej. Nie przeanalizowano obowi¹zuj¹cych wczeœniej przepisów.
Poni¿ej zarysowano ewolucjê obowi¹zuj¹cych w Polsce regulacji prawnych
i praktyki ich stosowania, zarazem wskazuj¹c proponowane kierunki dal-
szych badañ.

W dzia³alnoœci firm detektywistycznych na ziemiach polskich mo¿na
wyró¿niæ nastêpuj¹ce okresy: lata 1870-1939, 1939-1988, 1988-2001, 2001-
-2013 i od deregulacji zawodu detektywa 1 I 2014 do chwili obecnej.
W dotychczasowych opracowaniach najwiêcej uwagi poœwiêca siê okresowi
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1997-2014. Brak jest natomiast badañ nad rozwojem tego zawodu od jego
pocz¹tków do czasu regulacji prawnej ustaw¹ z 6 VII 2001 roku.

Przedwojenne firmy detektywistyczne
i wywiadownie gospodarcze

Prawdopodobnie w 1870 r. zaczê³a w Krakowie dzia³aæ pierwsza na zie-
miach polskich wywiadownia Hieronim Weiss i S-ka, która szybko zyska³a
licznych klientów wœród miejscowych kupców. O istnieniu prywatnych de-
tektywów w Kongresówce mo¿e œwiadczyæ wydawany przed I wojn¹ œwia-
tow¹ przez D¹browskiego magazyn pt. Stefan Wenkie, znakomity detek-
tyw warszawski 1.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci, ju¿ na pocz¹tku lat dwudziestych powsta³o
szereg prywatnych firm detektywistycznych wystêpuj¹cych pod ró¿nymi
nazwami, jak: miêdzynarodowe biuro informacyjne, prywatne biuro detek-
tywów itp., które reklamowa³y siê w kraju i za granic¹, obiecuj¹c swoim
klientom zasiêganie informacji w najró¿niejszych kwestiach w urzêdach,
instytucjach i firmach i przekazywanie ich zainteresowanym. Tak¿e w póŸ-
niejszych latach koncesjonowane firmy detektywistyczne og³asza³y siê
w prasie, oferuj¹c w kraju i za granic¹ takie us³ugi, jak: wywiady handlowe,
matrymonialne, w sprawach o alimenty, obserwacje, poszukiwania, opiekê
mienia, osób i przedsiêbiorstw, a tak¿e wykrywanie kradzie¿y i oszustw.
Zleceniodawcom gwarantowa³y dyskrecjê2.

Niektóre z tych firm zak³adali emerytowani policjanci, m.in. komendanci
z Chojnic, Che³m¿y i W³oc³awka. Inni funkcjonariusze po odejœciu ze s³u¿by
dorabiali sobie, œledz¹c ró¿ne osoby, np. na potrzeby spraw rozwodowych3.
Jednym z pomorskich detektywów by³ pochodz¹cy z pow. kartuskiego Jan
Trawicki. Najpierw pracowa³ w policji kryminalnej w Berlinie, sk¹d po od-
zyskaniu niepodleg³oœci przeniós³ siê do policji kryminalnej w Poznaniu.
W 1920 r. przeniesiony do woj. pomorskiego, rozkazem komendanta Okrêgu
XII Policji Pañstwowej nr 14 z 6 XII 1920 r. zosta³ pierwszym komisarycz-
nym kierownikiem Ekspozytury Okrêgowego Urzêdu Policyjno-Œledczego

1 S. Wiechecki, Pi¹te przez dziesi¹te. Wspomnienia warszawskie, Pañstwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1970, s. 14.

2 Biuro Informacyjno-Wywiadowcze z siedzib¹ w Warszawie na ul. Brackiej 17, „Kurier
Warszawski”, nr 131 z 12 V 1925 r., s. 23; nr 306 z 7 XI 1926 r., s. 24; Biuro Detektywów
Informacyjno-Wywiadowcze z ul. Brackiej 17 „koncesjonowane w kraju i zagranic¹.
Wywiady, obserwacje, spr. krym.”, tam¿e, nr 201 z 24 VII 1927 r., s. 14; tam¿e, nr 146
z 27 V 1928 r., s. 43; Biuro Detektywów, tam¿e, nr 99 z 10 IV 1930 r., s. 27.

3 Zabójstwo w Konstancinie, „Kurier Warszawski”, nr 99 z 10 IV 1930 r., s. 6.
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przy Komendzie Powiatowej Policji Pañstwowej w Brodnicy. Nastêpnie
powierzono mu zorganizowanie policji w powiecie lubawskim i 15 V 1921 r.
mianowano pierwszym komendantem powiatowym w Nowym Mieœcie4.
21 X 1921 r. zosta³ awansowany do stopnia podkomisarza i wyznaczony
na komendanta powiatowego Policji Pañstwowej w Lubawie5. 21 IX 1922 r.
zosta³ komendantem powiatowym w Chojnicach. W notatce na ten temat
zamieszczonej w „Gazecie Kartuskiej” stwierdzono z satysfakcj¹, ¿e „tak
wa¿na placówka jak Chojnice uzyska³a dzielnego i sumiennego cz³owieka”.
Podkreœlono te¿ jego pochodzenie z powiatu kartuskiego6. Rozkazem nr 7
12 VIII 1923 r. na wniosek wizytuj¹cego Chojnice oficera, komendant okrê-
gowy udzieli³ mu pochwa³y za „sumienn¹ i gorliw¹ pracê nad podnie-
sieniem powagi i zdyscyplinowania policjantów”7. 1 I 1924 r. zosta³ awan-
sowany na stopieñ komisarza8. W 1927 r. zaczê³y siê k³opoty. W piœmie
z 17 VI 1927 r. komendant wojewódzki, insp. Zygmunt Wróblewski, zarzu-
ci³ mu ró¿ne przewinienia s³u¿bowe9. W lipcu 1927 r. komendant wojewódzki
wszcz¹³ przeciwko niemu dochodzenie dyscyplinarne za „jawne uchylanie
siê od wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych, zadawanie k³amliwych i wy-
krêtnych odpowiedzi prze³o¿onym”10. 20 III 1928 r. Trawicki zosta³ prze-
niesiony na stanowisko komendanta powiatowego w Œwieciu nad Wis³¹11.
Potem zamierzano przenieœæ go do Wilna. Nie chc¹c opuœciæ rodzinnych
stron oraz ze wzglêdu na z³y stan zdrowia ¿ony napisa³ raport o przeniesie-
nie go w stan spoczynku. Pisz¹c o jego odejœciu ze s³u¿by, endeckie „S³owo
Pomorskie” nazwa³o go jednym z najdzielniejszych urzêdników policyjnych.
Po odejœciu ze s³u¿by Trawicki przeprowadzi³ siê z Chojnic do Bydgoszczy,
gdzie przy ul. Kwiatowej 10 za³o¿y³ biuro detektywistyczne12.

Aktywne na terenie Polski by³y tak¿e zagraniczne firmy detektywisty-
czne, g³ównie niemieckie. W Warszawie swoje biuro mia³a i realizowa³a
zlecenia g³oœna Agencja Detektywistyczna, za³o¿ona w 1850 r. w Chicago

4 Archiwum Pañstwowe w Bydgoszcz (APB), Komenda Wojewódzka Policji Pañstwowej
w Toruniu (KW PP w Toruniu), sygn. 13.

5 Archiwum Akt Nowych (AAN), Komenda G³ówna Policji Pañstwowej (KG PP), sygn. 3,
rozkaz KG PP nr 141 z 15 XII 1921 r.

6 AAN, KG PP, sygn. 5, rozkaz KG PP nr 194 z 5 I 1923 r.; „Gazeta Kartuska” nr 7, 17 X
1922 r.

7 AP Bydgoszcz, KWPP w Toruniu, sygn. 15.
8 AAN, KG PP, sygn. 6, rozkaz KG PP 241 z 28 II 1924 r.; „Gazeta Administracji i Policji

Pañstwowej”, nr 4 z 1924 r.
9 APB, Komenda Powiatowa Policji Pañstwowej w Chojnicach, sygn. 4, s. 15-16, pismo

Wróblewskiego do Trawickiego.
10 AP Bydgoszcz, Urz¹d Wojewódzki Pomorski w Toruniu (UWP w Toruniu), sygn. 4925.
11 AP Bydgoszcz, KWPP w Toruniu, sygn. 22.
12 „S³owo Pomorskie” z 11 V 1929 r.
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przez by³ego policjanta Allana Pinkertona13. W 1928 r. og³asza³o siê w pra-
sie warszawskiej Biuro Informacyjne i Wywiadowcze Preiss z siedzib¹
w Berlinie przy ul. Kleiststrasse 36, podaj¹c siê za najwiêkszy niemiecki
„instytut detektywów”, osi¹gaj¹cy od ponad 20 lat najlepsze wyniki. Biuro
reklamowa³o siê jako „niezawodne, godne zaufania”, otrzymuj¹ce tysi¹ce
podziêkowañ, m.in. od sêdziów, adwokatów, urzêdników i kupców, prowa-
dz¹ce „dochodzenia, obserwacje w ka¿dej prywatnej lub handlowej spra-
wie, jak te¿ cywilnej i karnej na ca³ym œwiecie, wywiady o trybie ¿ycia,
opinii o dochodach i zdrowiu”14. Mniej wiemy o faktycznej dzia³alnoœci tych
firm. Sporadycznie o ich sukcesach, zw³aszcza polegaj¹cych na odzyskaniu
skradzionego mienia znacznej wartoœci, pisa³a prasa15. G³oœno te¿ by³o
o prywatnym detektywie z Tarnowskich Gór, który zeznawa³ w procesie
Rity Gorgonowej, tym bardziej, ¿e wczeœniej dwa lata spêdzi³ w szpitalu
psychiatrycznym16. Przy okazji warto wspomnieæ, ¿e jednym z bohaterów
wydanej przed wojn¹ powieœci Antoniego Marczyñskiego pt. Czarci Jar by³
prywatny warszawski detektyw Baltazar Szafran, który mia³ swoj¹ sie-
dzibê przy ul. Marsza³kowskiej17. Bohaterem opublikowanej w latach 20.
powieœci Juliana Starskiego pt. Szczury £odzi by³ zdemaskowany przez po-
licjê prywatny detektyw18. W anonimowej powieœci drukowanej w war-
szawskim „Kurierze Informacyjnym i Telegraficznym” w wykryciu szpie-
gów polskim oficerom kontrwywiadu pomaga³ amerykañski detektyw19.
Generalnie jednak w miêdzywojennej Polsce rynek us³ug detektywistycz-
nych nie rozwin¹³ siê do takich rozmiarów jak w innych krajach euro-
pejskich.

Przez d³ugi czas zgodê na prowadzenie firmy detektywistycznej wyda-
wa³o Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych na podstawie przepisów obowi¹-
zuj¹cych jeszcze w dobie zaborów, np. na terenie b. Kongresówki na podsta-
wie dodatku 1 do art. 43 rosyjskiej ustawy handlowej z 1903 roku. Koncesje

13 J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w spo³eczeñstwie obywatelskim, Zakamycze, Kra-
ków 1999, s. 55; R. Jeffreys-Jones, FBI. Historia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego, Kraków 2009, passim; B. Riffenburgh, Pinkerton’s great detective. The Amazing
Life and Times of James McParland, Viking, New York 2014, passim; Mowy s¹dowe, t. I,
F. Hoesick , Warszawa 1925, s. 183-184.

14 „Kurier Warszawski”, nr 146 z 27 V 1928 r., s. 34.
15 Ibidem, nr 66 z 6 III 1928 r., s. 6.
16 A. Laniewski, Zbrodnia i ³zy (dwanaœcie lat prokuratorskiej s³u¿by), Ksiêgarnia Lwow-

ska, Lwów 1936, s. 133, 169, 170.
17 A. Marczyñski, Czarci Jar, „Galicja”, Kraków 1990, s. 12.
18 O. Czarnik, Powieœæ sensacyjna w dziennikach warszawskich i ³ódzkich w latach 1919-

-1926 (na przyk³adzie „Kuriera Informacyjnego i Telegraficznego” oraz „Expressu Wie-
czornego Ilustrowanego”), Instytut Badañ Literackich PAN, Warszawa 1974, s. 6.

19 Ibidem, s. 7.
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takie zezwala³y na dzia³anie na terenie obowi¹zywania tego prawa, a wiêc
tylko w dawnym zaborze. Us³ugi detektywistyczne mog³y polegaæ na udzie-
laniu informacji i przeprowadzaniu na zlecenie osób prywatnych wywiadów
z wyj¹tkiem spraw skarbowych. Tak¿e na terenie b. zaboru austriackiego
us³ugi detektywistyczne wykonywano na podstawie koncesji wydanej
na podstawie ustawy z 1904 r. i ordynacji przemys³owej z 1883 roku.
Wnioskodawca musia³ wskazaæ przewidywany zasiêg terytorialny dzia³a-
nia. Nie wolno mu by³o podejmowaæ takich czynnoœci, które „ze wzglêdu
na stanowisko publicznego bezpieczeñstwa lub obyczajnoœci budzi³y w¹t-
pliwoœci”. Od prowadz¹cego tak¹ firmê wymagano niekaralnoœci i niena-
gannej przesz³oœci. Koncesje tak¹ wydawa³ w³aœciwy miejscowo wojewoda
po zasiêgniêciu opinii gmin, które ocenia³y potrzebê istnienia takiej firmy
na ich terenie. W sprawach bezpieczeñstwa zajmowa³a stanowisko policja20.

Detektywi nie mieli ¿adnych uprawnieñ policjantów ani innych funkcjo-
nariuszy pañstwowych. Nie wolno im by³o udzielaæ informacji i prowadziæ
wywiadu w sprawach politycznych. Za zezwoleniem w³adz mogli ingerowaæ
w policyjne œledztwa pierwiastkowe. Istnia³ obowi¹zek prowadzenia przez
firmy detektywistyczne ksi¹g handlowych, których kontroli dokonywano
na zlecenie MSW, a w razie ujawnienia nadu¿yæ koncesja podlega³a cofniê-
ciu. W³aœciciel firmy detektywistycznej sk³ada³ kaucjê21. Jednolit¹ dla ca-
³ego pañstwa podstawê dzia³ania firm œwiadcz¹cych us³ugi detektywistyczne
w zakresie ochrony osób i mienia stanowi³o rozporz¹dzenie prezydenta RP
z 1927 r. o prawie przemys³owym22 oraz póŸniejsze akty prawne. W 1928 r.
w³adze pozwoli³y koncesjonowanym biurom detektywistycznym przyjmo-
waæ kobiety do pracy „przy wywiadach”23.

W 1938 r. firmy œwiadcz¹ce w okresie miêdzywojennym us³ugi detekty-
wistyczne w zakresie ochrony mienia, poœrednictwa w zawieraniu ma³¿eñstw
i prowadzenia przedsiêbiorstw rozrywkowych zaliczono do przedsiêbiorstw
szczególnego zaufania, dzia³aj¹cych w myœl ustawy z 18 II 1938 r. o przed-
siêbiorstwach wymagaj¹cych szczególnego zaufania. Zgodê na prowadze-
nie takiej dzia³alnoœci wydawa³ wojewoda na podstawie rozporz¹dzenia
wykonawczego MSW z 30 VII 1938 roku24.

20 B. G. Stanejko, Proces kszta³towania siê komercyjnego rynku ochrony w Polsce [w:]
Z problemów bezpieczeñstwa. Policja a zagro¿enia globalne, red. A. Misiuk, J. Gierszew-
ski, Przedsiêbiorstwo Marketingowe Logo: na zlec. Powszechnej Wy¿szej Szko³y Huma-
nistycznej „Pomerania”, Chojnice 2010, s. 34.

21 Koncesje na biura prywatnych detektywów, „Gazeta Administracji i Policji Pañstwowej”,
nr 23 z 3 VI 1922 r., s. 339.

22 „Dziennik Urzêdowy Rzeczypospolitej Polskiej”, nr 53, poz. 468 z póŸn. zm.
23 „Kurier Warszawski”, nr 220 z 10 VIII 1928 r., s. 2.
24 Ustawa z 18 II 1938 r. (DzU RP, nr 12, poz. 79), rozporz¹dzenie ministra spraw wewnê-
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W myœl art. 4 ustawy zezwolenie mog³a uzyskaæ tylko osoba zdolna
do czynnoœci prawnych, posiadaj¹ca polskie obywatelstwo lub osoba prawna
maj¹ca siedzibê na terenie RP i daj¹ca gwarancjê, ¿e nie bêdzie stwarza³a
zagro¿enia dla bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, klientów i osób
trzecich.

W myœl art. 6 pozwolenie podlega³o cofniêciu w razie skazania za prze-
stêpstwo pope³nione z chêci zysku lub w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹,
lub z powodu niedba³ego prowadzenia dzia³alnoœci, ze szkod¹ dla klientów
lub osób trzecich, „pomimo dwukrotnego pisemnego ostrze¿enia”. Pracow-
nicy mieli obowi¹zek zachowania w tajemnicy wiadomoœci uzyskanych
w zwi¹zku z prac¹ w takiej firmie25. Tak jak wczeœniej, w myœl § 2 rozpo-
rz¹dzenia MSW wydanego na podstawie tej ustawy: „pozwolenie na prowa-
dzenie przedsiêbiorstwa wymagaj¹cego szczególnego zaufania mo¿e byæ
wydane dopiero po z³o¿eniu kaucji zabezpieczaj¹cej mo¿liwe roszczenia
klientów i osób trzecich do przedsiêbiorcy z tytu³u prowadzenia przedsiê-
biorstwa. Wysokoœæ kaucji wynosi dla przedsiêbiorstw œwiadczenia us³ug
w sprawach paszportowych i wizowych – 30.000 z³, dla przedsiêbiorstw
ochrony mienia, detektywów prywatnych […] 5.000 z³”.

Na zagro¿enie ze strony licznie powstaj¹cych na pocz¹tku lat dwudzie-
stych firm detektywistycznych zwraca³ uwagê dyrektor departamentu ad-
ministracyjnego MSZ Karol Bertoni w poufnym piœmie z 8 XI 1922 r., adre-
sowanym do Prezydium Rady Ministrów. Wskaza³ na nie zawsze jasne cele
tych biur, wystêpuj¹cych pod takimi nazwami, jak np. Miêdzynarodowe
Biuro Informacyjne czy Prywatne Biuro Detektywów, które reklamowa³y siê
w kraju i za granic¹. Wed³ug Ministerstwa Spraw Zagranicznych personel
tych biur nie zawsze by³ politycznie i zawodowo pewny, a wchodzenie przez
urzêdy w kontakty z nimi mog³o groziæ kompromitacj¹, a nawet, co gorsze,
ujawnieniem poufnych danych. Dlatego MSZ sugerowa³o, aby urzêdy pañ-
stwowe nie dopuszcza³y przedstawicieli tych biur do swoich danych26.

W grudniu 1922 r. stanowisko w tej sprawie zaj¹³ szef resortu spraw
wojskowych, stwierdzaj¹c, ¿e dzia³alnoœæ firm detektywistycznych, ze wzglê-
du na ich prywatny charakter, nie mo¿e byæ œciœle kontrolowana i trudno
jest stwierdziæ, czy wszyscy detektywi s¹ „pod wzglêdem politycznym i za-
wodowym pewnym elementem”. Dlatego ostrzega³ swoich podw³adnych
przed nawi¹zywaniem z nimi kontaktów, „a w szczególnoœci przed ewentu-

trznych w sprawie wykonania ustawy z 18 II 1938 r. o przedsiêbiorstwach, wymagaj¹-
cych szczególnego zaufania (nr 57, poz. 450).

25 K.W. Kumaniecki, J. S. Langrod, S. Wachholz, Zarys ustroju, postêpowania i prawa
administracyjnego w Polsce, Ksiêgarnia Powszechna, Kraków-Warszawa 1939, s. 691-
-693.

26 AAN, KG PP dop³yw, sygn. 2, k. 204.
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alnymi zakusami otrzymania od nich poufnych informacji dla celów s³u¿-
bowych – a to celem uchronienia w³adz wojskowych przed kompromitacj¹”.
Dalej poleca³ zachowaæ „jak najdalej id¹c¹ ostro¿noœæ wobec funkcjonariu-
szy tych instytucji wystêpuj¹cych w charakterze stron zbieraj¹cych infor-
macje i œciœle przestrzegaæ tajemnicy s³u¿bowej, równie¿ w stosunkach poza
s³u¿bowych nale¿y zachowaæ jak najwiêksz¹ ostro¿noœæ”27. Nale¿y przy-
j¹æ, ¿e podobne stanowisko zaj¹³ resort spraw wewnêtrznych, chocia¿ agenci
firm detektywistycznych nieraz wspó³pracowali z policjantami, a nawet
wyrêczali siê nimi w zbieraniu materia³u dla swoich klientów28.

Notowano przypadki pope³niania przez detektywów pospolitych prze-
stêpstw kryminalnych. We wrzeœniu 1938 r. prasa donosi³a o aresztowaniu
Jana Dwornickiego, w³aœciciela lwowskiego biura detektywistycznego,
emerytowanego funkcjonariusza policyjnego, pod zarzutem uprowadzenia
we Lwowie na zlecenie leœniczego 17-letniej ¯ydówki, poniewa¿ jej rodzice
nie zgadzali siê na ma³¿eñstwo z katolikiem29.

Na podstawie dekretu prezydenta RP z 14 I 1936 r. dzia³a³y tak¿e firmy
detektywistyczne realizuj¹ce zadania typowe dla wywiadowni gospodar-
czych, tzw. biura informacyjne. Prowadzi³y je osoby fizyczne i prawne ma-
j¹ce siedzibê w Polsce. Dzia³a³y na podstawie imiennych koncesji Minister-
stwa Przemys³u i Handlu. Warunkiem jej otrzymania by³o posiadanie pol-
skiego obywatelstwa i „nieposzlakowanej przesz³oœci”. Koncesji nie mog³y
te¿ otrzymaæ osoby prawne niemaj¹ce siedziby na terytorium Polski; nie
mog³y jej tak¿e otrzymaæ osoby prawomocnie skazane za przestêpstwa prze-
ciwko bezpieczeñstwu pañstwa, z chêci zysku lub za zbrodnie. Niepodjêcie
dzia³alnoœci w ci¹gu 6 miesiêcy od chwili otrzymania koncesji powodowa³o
jej wygaœniêcie. Koncesjonowanym biurom informacyjnym nie wolno by³o
przekazywaæ informacji o wojsku, instytucjach zwi¹zanych z obronnoœci¹
pañstwa, stosunkach osobowych w Wojsku Polskim, Korpusie Ochrony
Pogranicza, Stra¿y Granicznej, ¿o³nierzach s³u¿by czynnej i oficerach PP.
Przed otrzymaniem koncesji nale¿a³o z³o¿yæ kaucjê w wysokoœci 10.000 z³,
zwracan¹ w ci¹gu roku po likwidacji wywiadowni. Za prowadzenie dzia-
³alnoœci bez koncesji grozi³o do 2 lat wiêzienia lub aresztu. Natomiast
za naruszenie warunków koncesji przewidziano karê do 3.000 z³ grzywny,
do 3 miesiêcy aresztu lub obie kary ³¹cznie. Przedsiêbiorcy prowadz¹cy
biura informacyjne do czasu wejœcie w ¿ycie tego dekretu, mogli kontynu-
owaæ tak¹ dzia³alnoœæ jeszcze przez rok. Firmy takie musia³y prowadziæ
ewidencjê zamówieñ i udzielonych informacji i przechowywaæ je przez

27 AAN, Prezydium Rady Ministrów, sygn. RKT. 49, t. 7, 32 dodatek poufny do rozkazu
dziennego nr 221 ministra spraw wojskowych z 22 XII 1922 r.

28 Mowy..., s. 184.
29 „Kurier Warszawski”, nr 252 z 11 IX 1928 r., s. 13.
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5 lat. Tak d³ugo mia³y przechowywaæ dane pracowników i korespondentów
zamiejscowych30.

Z us³ug wywiadowni korzystano m.in. w czasie sprawdzania zdolnoœci
kredytowej klienta banku. Wed³ug kowelskiego bankowca Olgierda Czer-
niewicza, zgodnie z instrukcj¹ bankow¹ przewiduj¹c¹ przesy³anie odpowied-
nich formularzy-kwestionariuszy do zainteresowanego kredytem, jego
podawcy (dostawcy, fabrykanta), kogoœ z konkurencji, Zwi¹zku Kupców
¯ydowskich w Kowlu, korzystano z pomocy Borysa Grajcera – „dwuznacz-
nego indywiduum, niedosz³ego dyrektora efemerycznego Banku Rzemio-
s³a, podobno agenta Dwójki i cz³owieka, który wszystkich zna³ ”31. Grajcer
za udzielone bankowi informacje bra³ 10 groszy od osoby. Na podstawie
tych informacji w banku sporz¹dzano charakterystykê wnioskodawcy,
zawieraj¹c¹ dane o stanie posiadania (kapitale zak³adowym, obrotowym,
nieruchomoœciach, zobowi¹zaniach), „obrotnoœci oraz o obliczu moralnym
i etycznym kupca, okreœlaj¹c jego zdolnoœæ kredytow¹”32.

Wywiadem gospodarczym zajmowa³y siê tak¿e organizacje zawodowe
kupców. Przy sekcji Stowarzyszenia Kupców m. £odzi istnia³a podsekcja
prowadz¹ca listê klientów uchylaj¹cych siê od p³acenia rat. Ponadto sami
kupcy przed zawarciem wiêkszych transakcji sprawdzali wiarygodnoœæ
swoich kontrahentów33. O wywiadowni gospodarczej posy³aj¹cej swoich
pracowników do osób staraj¹cych siê o kredyt na weksel pisa³ tak¿e „Ku-
rier Warszawski”34. Natomiast komendant g³ówny PP zabrania³ jednost-
kom policji udzielania informacji biurom informacyjnym badaj¹cym zdol-
noœæ kredytow¹35.

Przed wojn¹ dzia³a³y tak¿e prywatne firmy ochrony mienia. Na przy-
k³ad w 1939 r. w Pszczynie dzia³a³a firma Wartowników i Wywiadowców
„Strzecha”, nale¿¹ca do Jana Sz³apy. Firma mia³a nr tel. 27. Oferowa³a
kopalni Giesche SA ochronê umundurowanych na wzór wojskowy wyszkolo-
nych wartowników, uzbrojonych w broñ krótk¹ i pa³ki gumowe. Domaga³a
siê 170 z³ za godzinê pracy jednego pracownika36. Nie wszystkie firmy

30 Dekret prezydenta RP z 14 I 1936 r. o przedsiêbiorstwach zbierania i udzielania informa-
cyj o stosunkach gospodarczych (DzU RP nr 3, poz. 16), Rozporz¹dzenie ministra przemy-
s³u i handlu z 25 VII 1936 r. w sprawie przedsiêbiorstw zbieraj¹cych i udzielaj¹cych infor-
macyj o stosunkach gospodarczych (DzU RP nr 60, poz. 441).

31 O. Czerniewicz, U kresu urzêdniczego ¿ywota, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, s. 62.
32 Ibidem.
33 A. Ochocki, Reporter przed konfesjona³em: czyli jak siê przed wojn¹ robi³o gazetê,

Wydawnictwo £ódzkie, £ódŸ 1980, s. 166.
34 Hyjena skarbowa, „Kurier Warszawski”, nr 302 z 3 XI 1929 r., s. 21-22.
35 AAN, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, sygn. 162, k. 204, okólnik KG PP, nr 1416

z 27 XII 1926 r.
36 M. Szejnert, Czarny ogród, Spo³eczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2007, s. 207-208.
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ochrony mienia cieszy³y siê zaufaniem w³adz i dlatego niektórzy pracowni-
cy ochrony nie dostali zgody na posiadanie broni. Znane s¹ tak¿e przypadki
cofania przez starostów wydanych wczeœniej pozwoleñ. W takiej sytuacji
zainteresowanemu przys³ugiwa³o odwo³anie siê od decyzji do wojewody.
Np. 9 IX 1933 r. Komisariat Rz¹du w Gdyni odmówi³ prawa posiadania
broni Antoniemu Tomaszewskiemu, który od 2 lat by³ nocnym stra¿nikiem
w firmie „Rekord” w Gdyni. Do tej pory mia³ broñ i jej nie nadu¿ywa³,
a posiadanie jej chroni³o go przed napadem szumowin portowych, poniewa¿
strzeg³ statków i magazynów. Nie by³ karany, nie by³ narkomanem ani al-
koholikiem. Twierdzi³, ¿e umie siê obchodziæ z broni¹, a bez niej nie zosta-
nie zatrudniony. Zarabia³ 200 z³ miesiêcznie i mia³ na utrzymaniu rodzinê.
Od odmowy odwo³a³ siê 20 IX 1933 r. do Urzêdu Wojewódzkiego w Toru-
niu37. Pracowników ochrony zatrudnia³y tak¿e niektóre redakcje38.

Us³ugi detektywistyczne w okresie Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej

Pierwsza polska firma detektywistyczna „Securitas” Agencja Ochrony
Mienia Sp. z o.o. powsta³a w 1986 roku. Po kilkumiesiêcznej nielegalnej
dzia³alnoœci 13 VII 1986 r. dosta³a zezwolenie ministra handlu wewnêtrz-
nego i us³ug. Pocz¹tkowo skupia³a siê na us³ugach ochroniarskich. Na funk-
cjonowanie firmy w sektorze ochrony zgodzi³ siê Centralny Zwi¹zek Spó³-
dzielni Inwalidzkich, poniewa¿ mia³ on prawo ochrony mienia, nienale¿¹ce
do w³aœciwoœci Stra¿y Przemys³owej. Firmê za³o¿y³o kilku m³odych mê¿-
czyzn s³u¿¹cych wczeœniej w brygadzie antyterrorystycznej. W 1992 r. by³a
to najwiêksza firma œwiadcz¹ca us³ugi w zakresie ochrony osób i mienia
oraz detektywistyczne. Mia³a kilka oddzia³ów w kraju i w Wiedniu39.

Uchwalenie ustawy z 23 XII 1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U.
nr 41, poz. 324 ze zm.) u³atwi³o zak³adanie firm ochrony mienia i osób œwiad-
cz¹cych us³ugi detektywistyczne i w sprawach paszportowych na podsta-
wie koncesji. Najwa¿niejsze zmiany polega³y na przekazaniu realizacji usta-
wy w tym zakresie ministrowi spraw wewnêtrznych oraz wprowadzeniu
koncesji jako podstawy do podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej w tej dziedzi-
nie. Pocz¹tkowo do uzyskania koncesji wystarczy³o posiadanie polskiego

37 AAN, KG PP dop³yw, sygn. 100, k. 21, pismo Tomaszewskiego do UW w Toruniu.
38 M. Sadzewicz, Los tak chcia³ [w:] Moja droga do dziennikarstwa. Wspomnienia dzienni-

karzy polskich z okresu miêdzywojennego (1918-1939), przygotowa³ do druku Jerzy £ojek,
PWN, Warszawa 1974, s. 280-281; A. Ochocki, Reporter…, s. 108.

39 A. W. Ma³achowski, Nasz w³asny Philip Marlowe, „Prawo i ¯ycie”, nr 27 z 4 VII 1992 r.,
s. 1.
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obywatelstwa i niekaralnoœæ. Do czasu powo³ania Policji, wydawanie po-
zwoleñ na œwiadczenie us³ug detektywistycznych powierzono Wydzia³owi
Kontroli i Analiz Komendy G³ównej MO, który mia³ dokonywaæ analizy
wniosków i prowadziæ ich ewidencjê. Du¿a liczba podañ spowodowa³a,
¿e kontrola by³a pobie¿na. Tylko w 1989 r. wydano 400 koncesji, w kilku-
dziesiêciu przypadkach podjêto decyzje odmowne z powodu karalnoœci wnio-
skodawców lub ustalenia ich poczytalnoœci i ograniczenia praw publicz-
nych40. Po utworzeniu Policji, wydawanie koncesji przekazano do Departa-
mentu Spo³eczno-Administracyjnego MSW41. W lutym 1993 r. powo³ano
w tym celu w Departamencie Administracyjnym MSW Wydzia³ ds. Kontroli
Dzia³alnoœci Koncesjonowanej42.

Regulacja prawna z 23 XII 1988 r. szybko okaza³a siê niewystarczaj¹ca.
W œwietle obowi¹zuj¹cego wówczas prawa w firmie ochrony osób i mienia
oraz us³ug detektywistycznych mog³a zostaæ nawet zatrudniona osoba chora
psychicznie i karana. Fa³szerz móg³ siê zajmowaæ poœrednictwem w spra-
wach paszportowych. Jedynym ograniczeniem by³a koniecznoœæ uzyskania
koncesji od ministra spraw wewnêtrznych przez w³aœciciela firmy. Od do-
ciekliwoœci urzêdników MSW zale¿a³o ujawnienie faktycznych przeszkód
uniemo¿liwiaj¹cych wydanie takim osobom koncesji, dlatego osoby ubiega-
j¹ce siê o koncesjê sprawdzano m.in. w milicyjnych, a potem policyjnych
kartotekach. Nie by³o tam jednak informacji o pobytach w szpitalach psy-
chiatrycznych. Po wydaniu koncesji minister nie mia³ ju¿ podstaw praw-
nych do kontroli firmy, jedynie w razie skargi lub sygna³u. Do pocz¹tku
1990 r. wydano 300 koncesji43.

Rozwój us³ug detektywistycznych w latach
transformacji ustrojowej

Na podstawie nowelizacji ustawy z 1991 r.44 stworzono nowe mo¿liwoœci
odmowy wydania koncesji, np. ze wzglêdu na „zagro¿enie interesów gospo-
darki narodowej, obronnoœci lub bezpoœrednio pañstwa, albo zagro¿enie
bezpieczeñstwa lub dóbr obywateli”. Wed³ug tego samego art. 20 mo¿na

40 A.W. Ma³achowski, Nasz w³asny…, s. 8.
41 Ibidem.
42 T. Aleksandrowicz, J. Konieczny, A. Konik, Podstawy detektywistyki. Us³ugi detektywi-

styczne, prawo, taktyka, moralnoœæ, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2008, s. 10.

43 R. Czerniawski, Polski Pinkerton, „Prawo i ¯ycie”, nr 3 z 20 I 1990 r., s. 3.
44 Ustawa z 16 X 1991 r. o zmianie ustawy o dzia³alnoœci gospodarczej (Dz.U. nr 107, poz.

460).
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by³o odmówiæ wydania koncesji, je¿eli wnioskodawca nie dawa³ rêkojmi
nale¿ytego spe³niania swoich zadañ, np. podejmowa³ dzia³ania wymaga-
j¹ce posiadania broni palnej lub gazowej, na któr¹ nie mia³ pozwolenia.
Przed wydaniem koncesji departament przeprowadza³ wywiad œrodowis-
kowy o wnioskodawcy. Ustawa przewidywa³a wydanie trzech przepisów
wykonawczych. Rada Ministrów mia³a wydaæ rozporz¹dzenia:
• okreœlaj¹ce rodzaj, wysokoœæ i sposób zabezpieczenia roszczeñ osób trze-

cich w stosunku do agencji,
• okreœlaj¹ce szczegó³owe warunki wykonywania dzia³alnoœci gospodar-

czej w zakresie wytwarzania i obrotu broni¹, amunicj¹ i materia³ami
wybuchowymi oraz us³ug ochrony osób, mienia i detektywistycznych
oraz w sprawach paszportowych. Te ostatnie polega³y na dzia³aniu biur
turystycznych za³atwiaj¹cych klientom paszporty.

Natomiast minister spraw wewnêtrznych mia³ wydaæ rozporz¹dzenie
okreœlaj¹ce rodzaje dokumentów i zakres informacji mog¹cych uprawdo-
podobniæ, ¿e podmiot gospodarczy spe³ni warunki okreœlone w koncesji
lub wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów.

Mimo tych zmian ustawa nadal nie spe³nia³a oczekiwañ prywatnych
detektywów, poniewa¿ nie wydano przepisów wykonawczych i na pewien
czas wstrzymano wydawanie nowych koncesji. Ponadto do czasu wydania
ustawy o us³ugach detektywistycznych koncesjê móg³ dostaæ ka¿dy, kto
nie by³ karany.

Sprawa stawa³a siê coraz bardziej pal¹ca, poniewa¿ wed³ug danych
Wydzia³u Koncesji Departamentu Spo³eczno-Administracyjnego MSW
do po³owy 1992 r. wydano 3.500 koncesji dla agencji ochrony mienia i us³ug
detektywistycznych. Odmienne dane przytacza³a prasa. „Glob 24” pisa³
o 2.000 koncesji, ¯ycie Warszawy” – 7.000, „Gazeta Wyborcza” – 4.500,
„Express Wieczorny” – 8.808, „Sztandar M³odych” – 2.650 koncesji agencji
ochrony mienia i 1.330 koncesji na us³ugi detektywistyczne, a „Nowy Œwiat”
donosi³ o 1.000 firm. Liczba koncesji nie musia³a odpowiadaæ liczbie dzia³a-
j¹cych firm. Wed³ug Tadeusza Ostrowskiego, dyrektora biura Krajowego
Zwi¹zku Pracodawców Agencji Osób, Mienia i Us³ug Detektywistycznych,
w 1992 r. dzia³a³o 2.000 firm zatrudniaj¹cych ponad 100.000 osób45. Ju¿ te
trudnoœci w ustaleniu rozmiarów rynku us³ug detektywistycznych wska-
zuj¹ na chaos panuj¹cy w tej dzia³alnoœci.

W okresie sprawowania w³adzy przez rz¹d Jana Olszewskiego, w œrodo-
wisku prywatnych detektywów z niepokojem oczekiwano weryfikacji przy-
znanych koncesji. W kwietniu 1992 r. minister Antoni Macierewicz zapo-

45 A.W. Ma³achowski, Nasz w³asny…, s. 8.
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wiedzia³ przegl¹d „naros³ych w olbrzymiej liczbie spó³ek detektywistycz-
nych i ochroniarskich, które maj¹ pozwolenie na u¿ywanie broni i ró¿no-
rodne dzia³ania”. Twierdzi³, ¿e posiada „narzêdzia prawne” do przeprowa-
dzenia tej operacji, a wed³ug Andrzeja W. Ma³achowskiego „dostawa³ tzw.
gêsiej skórki, kiedy uœwiadomi³ sobie, ¿e 90% – jak niektórzy twierdz¹
– dzia³aj¹cych agencji ma swój personalny rodowód w starych kadrach re-
sortu”46. W 1992 r. kr¹¿y³a tak¿e plotka, ¿e po lustracji parlamentarzystów
w nocy z 4 na 5 czerwca, w dalszej kolejnoœci mieli ni¹ byæ objêci posiadacze
koncesji na us³ugi ochroniarskie i detektywistyczne. Spodziewano siê te¿
weryfikacji pozwoleñ na posiadanie broni, co mog³o sparali¿owaæ konwoje
pieniê¿ne, poniewa¿ 80% tych us³ug wykonywa³y prywatne firmy47. Do po-
³owy 1992 r. nowelizowana ustawa nie dzia³a³a, poniewa¿ nie wydano
do niej trzech przepisów wykonawczych.

Pracownicy ochrony nie mieli wówczas ¿adnych uprawnieñ do stosowa-
nia œrodków przymusu bezpoœredniego. Mogli jedynie dzia³aæ na zasadach
przewidzianych dla obrony koniecznej i zatrzymania sprawcy na gor¹cym
uczynku albo w bezpoœrednim poœcigu. Z drugiej strony nie by³o podstaw
do wymagania od nich ¿adnych szczególnych kwalifikacji etycznych i zawo-
dowych czy predyspozycji psychicznych.

Odrêbn¹ kwesti¹ by³o zró¿nicowane przygotowanie zawodowe osób
œwiadcz¹cych us³ugi detektywistyczne. Na ch³onny na prze³omie lat 80 i 90
rynek us³ug w zakresie ochrony osób i mienia trafiali przede wszystkim
byli funkcjonariusze SB i MO, którzy nie widzieli dla siebie miejsca w no-
wej rzeczywistoœci, albo których tam ju¿ nie chciano. Ale firmy zak³adali
tak¿e ludzie, którzy dotychczas funkcjonowali w zupe³nie innych zawodach,
takich jak taksówkarze czy rzemieœlnicy. Czêœæ osób zdobywaj¹cych konce-
sjê nie uruchamia³a dzia³alnoœci gospodarczej, traktuj¹c pozwolenie jako
swoist¹ „polisê ubezpieczeniow¹” na gorsze czasy. By³ym funkcjonariuszom
s³u¿b mundurowych ³atwiej by³o uzyskaæ pozwolenie na broñ, poniewa¿
w œwietle ówczesnych przepisów to pracownicy musieli ubiegaæ siê o zezwo-
lenie na posiadanie broni w myœl ustawy z 31 I 1961 r. o broni, amunicji
i materia³ach wybuchowych (DzU nr 6, poz. 43 ze zm.).

Jedynie byli milicjanci mieli przygotowanie zawodowe do pracy w ochro-
nie i œwiadczenia us³ug detektywistycznych. Czêœæ osób podejmuj¹cych pracê
w bran¿y ochroniarskiej uczy³a siê tego zawodu na w³asny koszt na ró¿-
nych kursach krajowych i zagranicznych, ale wymogu formalnego nie by³o48.

46 Ibidem.
47 A.W. Ma³achowski, Nasz w³asny…, s. 8.
48 P. Pajorski, Ochrona fizyczna osób przed i po wejœciu w ¿ycie ustawy o ochronie osób

i mienia – zagadnienia wybrane, „Wiedza Obronna”, 2014, nr 4 (250), s. 96.



188

Boles³aw Sprengel: Rozwój us³ug detektywistycznych w Polsce do 1997 roku

W firmach ochrony osobistej chêtnie zatrudniano sportowców, zw³aszcza
uprawiaj¹cych takie dyscypliny, jak karate, boks, judo, zapasy. Zwracano
uwagê na warunki fizyczne kandydatów do pracy. Swoim wygl¹dem mieli
budziæ respekt49. Wskazywano na przenoszenie z PRL-owskich s³u¿b mun-
durowych do prywatnych firm w³adczego stosunku do ludzi. Innym realnym
zagro¿eniem by³o wykorzystywanie przez by³ych funkcjonariuszy MO i SB
informacji zdobytych w czasie s³u¿by. Liczne zmiany kadrowe w firmach
wskazywa³y na trudnoœci z utrzymaniem dyscypliny pracy. Na pocz¹tku
lat 90. utar³o siê nazywanie pracowników ochrony gorylami. Wed³ug Pajor-
skiego upowszechni³o siê kojarzenie wizerunku pracownika ochrony z „tê-
pym osi³kiem”, a czêœciowo z nazw¹ „Le Gorilles”, jak¹ nadano ochronie
osobistej prezydenta Francji Charle’a de Gaulle’a50, ale mog³y byæ i inne
powody. Do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ zbyt czêste nadrabianie braku
umiejêtnoœci stosowaniem si³y, wreszcie przeniesienie wczeœniejszej nie-
chêci do s³u¿by bezpieczeñstwa i milicji na bran¿e ochroniarsk¹, do której
trafiali byli funkcjonariusze tych formacji. Na zmianê wizerunku pracow-
nika ochrony osobistej wp³yw mia³ zrealizowany w 1992 r. film Micka Jack-
sona Bodyguard , z Kevinem Costnerem i Whitney Houston51.

Zakoñczenie

W przesz³oœci brak precyzyjnych regulacji prawnych mia³ negatywny
wp³yw na poziom œwiadczonych us³ug detektywistycznych. Prze³omowe
znaczenie mia³o uchwalenie 6 VII 2001 r. ustawy o us³ugach detektywisty-
cznych (Dz.U. nr 12, poz. 110 ze zm.). Dotychczasowe doœwiadczenie wska-
zuje, ¿e proces legislacyjny musi uwzglêdniaæ dwa czynniki. Pierwszym
z nich jest jakoœæ œwiadczonych us³ug i bezpieczeñstwo klientów, jak te¿
osób bêd¹cych w zainteresowaniu detektywów. Drugim jest dobro korpora-
cji jako ca³oœci, oparcie dzia³alnoœci na zdrowych podstawach. Zmuszenie
pracodawców i pracowników do etycznego œwiadczenia us³ug, zaspokaja-
nia uzasadnionych potrzeb spo³ecznych i funkcjonowania zdrowej rywali-
zacji. Przewidziane od 1 VII 2015 r. zmiany w prawie karnym stwarzaj¹
przed detektywami nowe wyzwanie, a wczeœniejsze doœwiadczenia mog¹
im pomóc w rozwoju swojej dzia³alnoœci.

49 Ibidem, s. 97.
50 Ibidem.
51 Ibidem, s. 100.
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DEVELOPMENT OF DETECTIVE SERVICES
IN POLAND UNTIL 1997

Keywords: detective services, people and property protection, industrial
espionage.

Summary

Since 1870, detective services have been provided in the territory of Poland.
During the interwar period the area of detective services underwent its first
visible development. It was then that the first legal regulations concerning
detective work were introduced. After World War II offering detective services
had been desisted from due to changes in the system. The first security firm
that specialized in providing detective services was established in 1986.
In 1988 the Act on Freedom of Economic Activity was passed, which helped
trigger the development of detective services in the country. Finally, it was
in the Third Polish Republic that the first comprehensive regulation governing
the area of detective services was enacted under the act of 6 July 2001.
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FRANCHISING AS A BUSINESS MODEL
FOR DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

IN BULGARIA

Keywords: franchising, investments, development, economic and finan-
cial crisis.

ABSTRACT

The franchising is one of the safest ways to start business with small
own capital compared to the business enterprise by itself.

With the acceptance of Bulgaria into the European Union in 2007 the
attractiveness of the country has increased, which from its part has attrac-
ted more investments and franchising. The perspectives are directed
towards enlargement of the market of goods and services by means of use
of more renowned commercial brands.

As a result of the franchise agreements one provides the opportunity for
more favourable conditions and access to the market of goods and labor
force. This method of performing business is favoured by the implementa-
tion of the best practices of an already established brand, of the working
and well-known business. It provides the opportunity for achieving stable
positions at the market.

Introduction

Bulgaria’s EU membership is a stimulating factor for the economic
development of the country. The accession to the EU showed the real readi-
ness of the economy to meet the criteria of Copenhagen (1993).

Bulgaria’s accession to the European Economic Area has provided sui-
table conditions for fundamental political and economic reforms to achieve
competitiveness and sustainable economic development.
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The problems connected with developing an efficient market mechanism,
enhancing the competitiveness of manufactured goods and services
and the availability of working market institutions are of crucial impor-
tance for the countries that have taken the path of economic integration.

According to the Bulgarian National Bank, the direct foreign invest-
ments fell to 17% of Gross Domestic Product (GDP) in mid-2014 in compa-
rison to 29% at the end of 20071. Under the conditions of such uncertain
economic environment, the investors have re-evaluated their investment
plans and redistribution of investment funds.

That led to postponement of some projects, delays of others, limiting
the volume of investments. The reduced foreign funding has affected nega-
tively the current account of payment balance.

With the shrunk export markets, part of the foreign producers have
faced the need for rapid restructuring, reduction of costs and increasing
efficiency by targeting industries that replace imports.

The Franchising – Specific Form
of Commercial Cooperation

The dynamic development of the economy provides the possibility
for enhancing the use of the franchising as a specific form of commercial
cooperation, providing obtaining of profit for a relatively short period
of time.

The franchising worldwide has proven itself as one of the most success-
ful business models and is characterized by the lowest risk when starting
the business.

The inclusion into a franchise chain provides the entrepreneur who has
decided to develop his own business, with the possibility to use the brand
of the company as well as its business model.

The franchising is a modern integration process in the field of distribu-
tion, sales and consulting in which a company, referred to as franchiser
provides the other person or company – franchisee with the right to pro-
duce and/or to sale products under observance of specific conditions.

In Bulgaria the first franchise cooperations have occurred in the 70's
of the twentieth century, but with the strong growth of the industry in the
middle of the 90's this form of business starts developing more and more.

1 [online] [Access: January 05, 2013]. Available on the World Wide Web: http:// www.invest-
bg. government.bg.
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In many economic sectors there are present big franchises or chains, which
use franchise.

With the acceptance of Bulgaria into the European Union in 2007 the
attractiveness of the country has increased, which from its part has attrac-
ted more investments and franchising. The perspectives are directed
towards enlargement of the market of goods and services by means of use
of more renowned commercial brands.

This growth and strong development is observed in the last few years
when in Bulgaria there is a growth of foreign and Bulgarian franchisers
developing business at the Bulgarian market. Currently 119 companies
have working franchise chains. In 2014 the venues in Bulgaria which exist
under the form of franchise are 3368 which is 16% growth in comparison
with the previous year. The statistics shows that averagely per one fran-
chiser in Bulgaria there are 28.4 venues, which is due to the big chains
which form the great number of franchisees2.

The franchising is a bilateral contract by means of which the franchiser
provides license or gives permission for the performance of a specific busi-
ness by the franchisee, under the name and the commercial brand of the
franchiser and with use of the given by the franchiser methods. The average
term of the contract of franchising is 4.5 years. Interesting is the fact that
the own venues of the franchisers are 16% of all working venues and the
other 84% are owned by the franchisees.

The Crisis – Impact On The Economy Of Bulgaria

The global financial and economic crisis began in the summer of 2007
with the collapse of financial markets in the USA. A number of EU coun-
tries reported a sharp slowdown and decline in the economic activity.

Bulgaria has not been passed over by the crisis. A sensitive real econo-
mic downturn.

The economic crisis had a negative influence on the economy of Bulgaria
as one accounts a serious decrease of the Gross domestic product with
5.5 % between 2008 and 2009.

There were signs of:
• slow economic growth,
• risk of bankruptcies,
• decline in foreign investment,

2 [online] Details of the National Statistics Institute, [Access: January12, 2013]. Available
on the  World Wide Web: http:// www.nsi.bg.
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• decline in exports of Bulgarian production due to stagnated external
market,

• slight increase of the unemployment rate,
• decline in stock prices, real estate and other assets,
• restriction of bank lending.

This fact has given its impact on the key macroeconomic indicators
of the country. First the crisis in the real sector began with the collapse
of production and release of staff especially in export-oriented industries
due to the decrease of demand and a fall of export prices.

The crisis had a strong impact on the economy of Bulgaria, namely:
• the industrial production has shrunk;
• a number of manufacturing enterprises have been closed;
• a lot of workers were released or put on unpaid holiday;
• to survive, a number of economic sectors have requested from the go-

vernment to guarantee that the price of electricity will not increase and
to grant them a state subsidy in order to retain skilled staff without
whom many industries are doomed to bankruptcy;

• the global financial crisis has had a direct impact on real household
incomes: the contributions on loans and prices of products and services
have increased due to high inflation;

• the increasing difficulties with mortgage payments have resulted in in-
creasing the share of bad loans in Bulgaria, which have amounted
to 12.6 per cent by June 2010. It is twice as much as it was during
the same period last year;

• the export of Bulgaria has significantly decreased that has resulted
in increasing the negative balance in trade and current account and
reduction of the GDP produced in the country. As a result of that a lot
of companies have cut off staff while others have switched to part-time
schemes;

• due to the reduced earnings a lot of firms have been forced to reduce
their investments that in its turn has affected the growth of the econo-
my;

• the lack of global liquidity resulted in reduction of direct foreign invest-
ments. The market shrinking as well as the decline in production and
trade has invariably resulted not only in investment delays, but also in
reduction of the foreign capital flows to the country.
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Franchise Business Model

Afterwards there was a period of restoration from the crisis and as
a result of the external demand there started a process of improvement
of the macro economic situation in the country. Under the conditions
of economic and financial crisis the franchising business model provides
opportunity for developing a business, as it gives to the entrepreneur
more safety and warranty for success, setting great store by a well known
and safe brand.

The entrepreneur can have the desired success without having great
investments and under observance of the specific contractual agreements
with the franchiser. The Bulgarian franchisers are competitive with regard
to the world companies and are able to impose their brands and know-how.

The development of the franchise models in Bulgaria is directed mainly
in the sphere of services. One accounts a serious growth in the last years
of the number of companies, offering franchising. This development espe-
cially in the present complicated economical period has been originated
by the possibilities, which the franchising gives for starting or enlarging
a particular business by the entrepreneur. Franchising business have
traditionally good positions with the fast food chains.

The use of franchise model in 2014 in Bulgaria has enhanced its spectre
of operation, as from which there have made use for development of busi-
ness owners of companies in the tourist sector, bakeries, sport shops, car
washes, car garages etc. Typical for the market is that the Bulgarian ma-
nufacturers are more and more developing franchise chains of stores in
which they sell their products.

The coming out at foreign markets is a necessity for the Bulgarian com-
panies. This provides them with possibility for stabilization of the busi-
ness, popularization of the product, as well as with conditions for realiza-
tion of a bigger profit.

The franchising is one of the safest ways to start business with small
own capital compared to the business enterprise by itself.

In Bulgaria there are mainly small and middle sized enterprises,
which cover 76% of the employees and ensure 61% of the total added value.
This phenomenon is observed in the other countries of the European Union.
The economic crisis has put under strong impact the companies and have
pressed them to increase the productivity and to enhance their markets.

After the entrance of the country into the European Union the number
of the small and middle sized enterprises grows annually and the Bulga-
rian entrepreneurs have adapted themselves to the new conditions which
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the rules of EU and the Common Market has created. One has provided
opportunity for the small and middle sized enterprises easier to make use
of the commercial brands and to protect their patents.

Table 1.
Small and middle sized enterprises in Bulgaria

and in the European Union

The small and middle sized enterprises are flexible and easily adapta-
ble to the changeable economic conditions. However, the lack of financial
funds for development of the small and middle sized business lead to the
bankruptcy of many companies.

Therefore the use of franchising strategy is extremely appropriate for
the existence and development of the small and middle sized enterprises
and their connection with the big business. This determines them as most
appropriate purchasers of franchise.

The franchising is one good perspective for development of the Bulgarian
economy which provides Bulgaria with the opportunity to attract foreign
experience and capital into the country. This allows the improvement of the
quality of servicing in the various economic sectors, to acquire know-how
and to achieve world standards set by the corresponding brand.

It is important with the franchising how big the term of returnability
of the made investment should be. Depending on the model of franchising,
on the economic sector and on the type of business this term of returnability
of the investment for Bulgaria is from 2 months to 5 years as it mainly
depends on the possibilities of the franchisee.

The presence of managerial and commercial experience, creativity, flair
and innovation in the business provide possibility for quicker achievement

Size of the enterprises Bulgaria EU

Number Share, % Share, % EU - 28

Micro enterprises 275 908 91.1% 92.4%

Small enterprises 22 194 7.3% 6.4%

Middle sized enterprises 4091 1.4% 1.0%

SMALL AND MIDDLE
302 193 99.8% 99.8%SIZED ENTERPRISES

Big enterprises 623 0.2% 0.2%

TOTAL 302 816 100% 100%

Sources: SBA reference book 2014 Bulgaria pp 2-3
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of the desired result for sales and in the meantime quicker returnability
of the financial funds by means of the realized profit.

In the performed study of the franchising business market in Bulgaria,
made by Franchising.bg.3 the results show that among the companies
at the Bulgarian market, which work by means of franchising, 48% from
the franchisees have their investment returned for one year, 31% for two
years, 21% for three or more years.

The practice which Bulgaria has in the use of franchising for develop-
ment of business, for the people, who are interested and have possibility
to purchase franchise rights, are of the following groups:
• serious entrepreneurs, who have managerial experience, available mo-

ney funds for investments and interest for developing a new business;
• second group of entrepreneurs, who make use of the developed business

model and apply it directly for starting an additional business;
• market participants starting new business, who put a stake on the well-

known and safe brand, as well as who make use of the offered know-how
for managing the business;

• entrepreneurs directed towards European funding for starting their own
business.

By means of this way of co-funding the low budget franchises could
quickly turn into national chain of stores. The use and purchase of franchi-
sing as possibility for developing the business is applied because of several
main reasons, shown at figure 1.

3 [online] Study of franchising business market in Bulgaria, made by Franchising.bg. The
study has been performed by means of filling of questionnaires and phone interviews,
as there have been participating 144 franchiser and 385 franchisees, working at the Bulga-
rian market, [Access: January12, 2013]. Available on the  World Wide Web: http://www.
franchising.bg/franchising_market.html.

Fig. 1
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In Bulgaria the average value of the primary franchising fee which
is paid once is to the amount of 9 141 EUR. It is used when opening a new
venue for initial marketing researches, advertisement, personnel training,
specialized training of the manager, equipment, furnishing etc.

Typical are two main types of franchising depending the forming of the
franchising system:
• primary – one creates a new system for the purposes of the franchising

the business;
• secondary – existing systems are set towards the new business.

In Bulgaria there are great opportunities for development of the fran-
chise business. This is due to the fact, that in all economic sectors there
could be applied the good franchising practices as one builds national
chains for various types of services, including educational ones.

The franchise's subject is determined depending on the type of business.
(Figure 2)

Fig. 2

In the present economic situation in Bulgarian the observed increase
of the number of franchise business models is made by the ever increasing
competitiveness between the enterprises and the manufacturers of certain
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types of goods and services, as from significant importance there is the
consumers demand and the quality of supply.

The national companies working with franchising are successful in re-
alization of a competitive model for business development as they perform
transfer of marketing, management and production technologies, know-
ledge and experience.

In the transport sector the use of franchising as business strategy is
a good decision for the enlargement of the market presence of the transport
company. The transport companies which work by means of such a model
are characterized with a good competitiveness when performing transports
in the country and abroad (mainly of cargoes), shipping services, media-
tion. In general the offered transport service is preferred because of the
quality and the expertise, with which it is performed. The practice shows
that the transport companies which work by means of franchise business
model and use the name of a big and well-known company as well as its
know-how work much more motivated and economically and with lower
costs.

To meet the customers’ expectations and demands in competitive en-
vironment, the company introduced previously unknown forms of activity
in the form of significant variety of transport services through specific
actions from the management sphere. Lowering the cost of rolling stock
in turn led to substantial travel price reductions and increased the quality
of services. Consequently, this resulted in the company's financial results,
guided by the criterion of profit, customer satisfaction, and increasing
value of its tangible and intangible assets4.

As a result of the franchise agreements one provides the opportunity
for more favourable conditions and access to the market of goods and labour
force. This method of performing business is favoured by the implementa-
tion of the best practices of an already established brand, of the working
and well-known business. It provides the opportunity for achieving stable
positions at the market.

The increase of the competitiveness of Bulgaria's economy requires
implementation of adequate and rational economic and social policies.

The main objective of the economic policy of Bulgaria is focused on socio-
economic integration of the country as an equal member in the EU achie-
ving higher economic growth and increased competitiveness. The growth,
restructuring and stability have to be combined not to oppose them each

4 J. Tomaszewski, Transport services in passenger transport in Pomorska Komunikacja
Samochodowa sp. z o.o. (Pomeranian Car Transport Ltd) in Wejherowo – case study,
Mechanics, Transport, Communications, „Academic journal”, 3/2013, PP 26-35, ISSN 1312-
3823 2013.
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other. To improve the quality of life it is necessary to pursue a policy aimed
at increasing incomes, the rate of employment, social justice, free access
to education, science and public health system.

The main means to achieve these objectives are:
• competitive growth;
• increase investments;
• fast development of the advanced scientific and technical fields;
• creation of modern infrastructure;
• structural and technological modernization of the economy;
• development of the financial system;
• establishment of efficient and effective institutions;
• reduction of crime and corruption.

Under the condition of a global economic and financial crisis the EU
funds are the safest financial instrument. One of the measures to fight
against the crisis is to stimulate investments. If you disregard the crisis,
the limitation of financial resources leads to the implementation of fewer
projects.

On the other hand, if you consider the long-term benefits of investments
and their impact on the economy as a whole, they are a necessary and
indispensable element that affects economic development of the country.

The professional and rational utilization of these funds will contribute
to the socio-economic cohesion of Bulgaria’s economy with the economies
of the EU member states. The achievement of good results and high compe-
titiveness will lead to a better life of people.

The economic policy of the state is of essential importance to achieve
high competitiveness. The state should create conditions, favourable busi-
ness environment to increase competitiveness of companies.

The national productivity directly depends on the productivity of com-
panies. It cannot be competitive without the existence of competitive com-
panies operating in it. That requires highly-qualified human resources,
better information, more modern infrastructure, more intensive compe-
tition.

The development of any sector of a modern economy is connected
with the balance of resources, production and consumption.

The discovery and use of the possibilities of human capital, innovations,
stimulation of investments, competitiveness, modernization and the desire
to constantly improve the quality of services offered are the key factors
for economic growth.
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Conclusions

The use of franchising for starting and developing a business making
use of the power and the name of the established at the international mar-
ket brand is proven working and winning model. It is a precondition
for certain success especially under the conditions of economic crisis, since
it provides possibilities for quick development of the various franchise
concepts.

The franchising has serious potential for development and is appropriate
for use in all sectors of the economy, since there are still whole sectors
and market niches in Bulgaria, in which no franchise system is working.

The franchising is especially appropriate form of cooperation and sale
of business services with small companies which have capital, but lack
enough business experience.

We must not consider the franchising as being used for saving unsuc-
cessful companies, to the contrary – it is a model, by means of which the
successful business practices are being multiplied. The franchising provi-
des the opportunity for quicker entrance to the national and international
market. It is one successful business formula in which one combines low
risk, quality and strong control.
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FRANCHISING JAKO MODEL BIZNESU DLA ROZWOJU
GOSPODARKI W BU£GARII

S³owa kluczowe: franchising, inwestycje, rozwój, gospodarcze i kryzys finan-
sowy.

Streszczenie

Franchising jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej z ma³ego kapita³u w³asnego w stosunku do przedsiê-
biorczoœci. Od przyjêcia Bu³garii do Unii Europejskiej w 2007 roku, atrakcyj-
noœæ kraju wzros³a, co przyci¹ga wiêcej inwestycji i franchisingu. Perspektywy
s¹ skierowane na rozszerzenia rynku towarów i us³ug poprzez wykorzystanie
bardziej renomowanych marek handlowych. W wyniku umów franczyzowych
poprawia siê mo¿liwoœæ uzyskania korzystniejszych warunków i dostêpu
do rynku dóbr i us³ug oraz si³y roboczej. Ten sposób wykonywania dzia³alnoœci
gospodarczej, sprzyja wdra¿aniu najlepszych praktyk ju¿ ustanowionej marki.
Daje te¿ mo¿liwoœæ osi¹gania stabilnej pozycji na rynku.
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ZAGRO¯ENIA DLA BEZPIECZEÑSTWA
W ASPEKCIE FUNKCJONOWANIA
WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

GALERII HANDLOWYCH

S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo, centra handlowe, galerie handlowe,
przestêpczoœæ, przestêpczoœæ pospolita, terroryzm, zamach w Kenii.

STRESZCZENIE

Bezpieczeñstwo – poczucie bezpieczeñstwa jest jedn¹ z podstawowych
potrzeb cz³owieka. Jest ono jednak ograniczane przez czynniki stanowi¹ce
zagro¿enia dla ¿ycia, zdrowia czy mienia cz³owieka. W przedmiotowym
opracowaniu podjêto próbê ukazania potencjalnych zagro¿eñ wynikaj¹cych
z funkcjonowania wielkopowierzchniowych galerii handlowych na przyk³a-
dzie obiektów z obszaru Trójmiasta i okolic.

Artyku³ dotyczy oceny zagro¿eñ dla samych obiektów handlowych oraz
ewentualnych zagro¿eñ dla klientów analizowanych obiektów, zwi¹zanych
z przestêpczoœci¹ pospolit¹ czy terroryzmem (jako przyk³ad omówiono atak
terrorystyczny na centrum handlowe w stolicy Kenii – Nairobi).

W opracowaniu wskazano równie¿ najwa¿niejsze uregulowania prawne
zwi¹zane z omawian¹ problematyk¹.

Wprowadzenie

Bior¹c pod uwagê ³¹czn¹ wielkoœæ powierzchni handlowej i liczbê obiek-
tów Polska znajduje siê w œcis³ej czo³ówce pañstw w Europie. W ramach
budowy centrów handlowych w 2014 r. oddano do u¿ytku 332 tys. m2 po-
wierzchni1. Najwiêcej nowych obiektów pojawi³o siê w miastach poni¿ej

1 http://nieruchomosci.pb.pl/3986454,84928,jll-powierzchnia-nowych-centrow-handlowych-
moze-siegnac-547-tys.-m2-w-2015 [dostêp: 14.04.2015].
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100 tys. mieszkañców (45%) oraz w miastach, gdzie liczba mieszkañców
oscyluje w granicach pomiêdzy 100 tys. a 200 tys. (26%)2.

Centra handlowe z uwagi na swoj¹ wielowymiarowoœæ w podchodzeniu
do potrzeb klienta sta³y siê w ostatnich latach nie tylko obszarem dokony-
wania zakupów, ale coraz czêœciej miejscem spêdzania czasu wolnego. Wspó³-
czesne centra – galerie handlowe to obszar realizacji celów rozrywkowych,
towarzyskich, gastronomicznych3. Klienci takich obiektów stanowi¹ poten-
cjalne cele nie tylko dla przestêpców, ale s¹ równie¿ nara¿eni na szereg
innych zagro¿eñ zwi¹zanych z ich funkcjonowaniem. Z uwagi na wielop³asz-
czyznowoœæ przedmiotowego zagadnienia warto rozwa¿yæ kilka obszarów
odnosz¹cych siê do szeroko pojmowanego bezpieczeñstwa ludzi odwiedza-
j¹cych tego typu obiekty. Rozwa¿ania te zostan¹ omówiono na przyk³adzie
Aglomeracji Trójmiejskiej4.

Charakterystyka galerii handlowych

Wed³ug danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) w czerwcu
2014 r. w Polsce dzia³a³o 426 centrów handlowych5. Wed³ug danych ze stycz-
nia 2015 r. ca³kowita poda¿ nowoczesnych powierzchni handlowych siêga
obecnie 12,4 mln m2, z czego 8,82 mln m2 przypada na centra handlowe6.
Na koniec 2014 r. w u¿ytkowaniu by³o:
• 385 tradycyjnych i specjalistycznych centrów handlowych,
• 37 parków handlowych,
• 10 centrów wyprzeda¿owych7.

2 Idem.
3 S. Mordwa, Poczucie bezpieczeñstwa w centrach handlowych. Przyk³ad badañ opinii klien-

tów Galerii £ódzkiej i Manufaktury w £odzi [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia
Geographica Socio-Oeconomica 12, red. J. Dzieciuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu
£ódzkiego, £ódŸ 2012, s. 163.

4 Wed³ug raportów Retail Research Forum przygotowywanych przez Polsk¹ Radê Centrów
Handlowych w obszar Aglomeracji Trójmiejskiej zalicza siê: Gdañsk, Gdyniê, Sopot, Ru-
miê, Redê, Wejherowo, Pruszcz Gdañski, Cedry Wielkie, Kolbudy, Kosakowo, Szemud
oraz ¯ukowo. Jednak na potrzeby niniejszego opracowania skupiono siê tylko na naj-
wiêkszych obiekt trzech g³ównych miastach tworz¹cych Trójmiasto oraz ich bezpoœrednim
s¹siedztwie.

5 M. Sadal, Poda¿ nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce [w:] Retail
Research Forum – Raport 1 pó³. 2014, PRCH, Warszawa 2014, s. 3.

6 http://nieruchomosci.pb.pl/3986454,84928, op. cit., [dostêp: 14.04.2015].
7 M. Wojtczuk, W Polsce przybywa galerii handlowych, http://wyborcza.biz/finanse/1,108340,

17070241 [dostêp: 14.04.2015].
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Odnosz¹c siê do powy¿szych danych Dyrektor ds. Rozwoju i Badañ
Rynku PRCH Rados³aw Knap definiuje w/wskazane obiekty w nastêpuj¹cy
sposób:
• CENTRUM HANDLOWE – nieruchomoœæ handlowa, która zosta³a za-

planowana, zbudowana oraz jest zarz¹dzana jako jeden obiekt handlo-
wy, sk³adaj¹cy siê ze sklepów oraz czêœci wspólnych, o minimalnej po-
wierzchni najmu brutto (GLA) 5 tys. m2 oraz sk³adaj¹cy siê z minimum
10 sklepów;

• PARK HANDLOWY – spójnie zaprojektowany oraz zarz¹dzany projekt,
sk³adaj¹cy siê g³ównie ze œredniej oraz du¿ej wielkoœci wyspecjalizowa-
nych obiektów handlowych;

• CENTRUM WYPRZEDA¯OWE – spójnie zaprojektowany, zaplanowany
oraz zarz¹dzany projekt handlowy z oddzielnymi sklepami, w których
producenci lub sprzedawcy detaliczni sprzedaj¹ nadwy¿ki zapasów, koñ-
cówki kolekcji lub kolekcje posezonowe, po obni¿onych cenach8.

Dla jasnoœci definiowanego zagadnienia nale¿y zauwa¿yæ, i¿ pojêcia „cen-
trum handlowe” i „galeria handlowa” w potocznym nazewnictwie s¹ ze sob¹
zbie¿ne i czêsto u¿ywane wymiennie. Mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e pojêcie
„galeria handlowa” najpe³niej charakteryzuje obiekt – centrum handlowe
typu „zamkniêtego” – mieszcz¹cy siê ca³oœciowo w jednej kubaturze budyn-
ku najczêœciej wielopoziomowego.

Ponadto bardzo wa¿n¹ informacj¹ w kwestii definiowania istniej¹cych
obecnie obiektów handlowych jest ich podzia³ funkcyjny. Wspomniany wcze-
œniej R. Knap przedstawia nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê9  w odniesieniu do przed-
miotowego zagadnienia:
1) I generacja (hipermarket do 70% ca³ej powierzchni + ma³a galeria > 10

sklepów);
2) II generacja (hipermarket 30-40% ca³ej powierzchni + wiêksza galeria

– 40/60 sklepów);
3) III generacja (hipermarket + czêœæ rozrywkowa np. kino, krêgielnia

lub fitness club);
4) IV generacja (wielkopowierzchniowy, zró¿nicowany i wielofunkcyjny

obiekt)10.

8 R. Knap, Rynek centrów handlowych w Polsce, http://www.zo.ue.poznan.pl/pliki/Knap.pdf
[dostêp: 15.04.2015].

9 W trakcie przygotowywania przedmiotowego tekstu nawi¹zano kontakt z przedstawicie-
lem PRCH uzyskuj¹c informacjê, ¿e w najbli¿szym raporcie Retail Research Forum, który
zostanie opublikowany we wrzeœniu przedstawione zostanie opracowanie dotycz¹ce no-
wego nazewnictwa i klasyfikacji.

10 Idem.
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W planach rozwoju przedmiotowych obiektów wspomina siê ju¿ od kilku
lat o V generacji centrów handlowych, które bêd¹ posiada³y jeszcze bar-
dziej rozbudowane funkcje centrów IV generacji – czyli handel, rozrywka,
sport, sztuka, kultura, biura, a do tego hotele i w koñcu apartamenty miesz-
kalne. Ewolucja takich centrów idzie w stronê budowy pod jednym dachem
„ma³ych miasteczek” zaspokajaj¹cych wszystkie potrzeby11. Przyk³adem
takiej inwestycji mo¿e byæ planowane zagospodarowanie obszaru miêdzy-
torza w Gdyni, co jest planowane na 2026 r.12.

Tabela 1
Najwiêksze obiekty handlowe w Polsce (stan na I kw. 2015 r.)13

11 B. Kalinowska, Czekamy na centra handlowe pi¹tej, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/
94191.html?p=2 [dostêp: 20.04.2015].

12 E. Potocka, Gdyñskie Miêdzytorze zmieni siê nie do poznania, http://wiadomosci.onet.pl/
trojmiasto/gdynskie-miedzytorze-zmieni-sie-nie-do-poznania/7hetf [dostêp: 20.04.2015].

13 Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przedmiotowe dane s¹ p³ynne z uwagi na fakt ci¹g³ych modernizacji
przedmiotowych obiektów oraz otwierania nowych.

14 W chwili obecnej PH Aleja Bielany jest modernizowana i rozbudowywana. Na koniec
2015 r. po zakoñczeniu przebudowy bêdzie to najwiêksze centrum handlowe w Polsce
(170 tys. m2 powierzchni ca³kowitej) o powierzchni handlowej brutto (GLA) 145 tys. m2.
Patrz: http://biznes.onet.pl/ wiadomosci/handel/powstaje-najwieksze-centrum-handlowe-
w-polsce/yzyjm [dostêp: 20.04.2015].

Lo- Nazwa Typ Miasta Powierzchnia Iloœæ
kata obiektu obiektu handlowej miejsc

brutto (GLA) na par-
w m2 kingach

1. MANUFAKTURA centrum/ £ódŸ 126 tys. 3500
galeria

2. C.H. ARKADIA centrum/ Warszawa 111,9 tys. 1790
galeria

3. PORT £ÓDŹ centrum/ £ódŸ 103 tys. 4500
galeria

4. BONARKA CITY centrum/ Kraków 92,94 tys. 3200
CENTER galeria

5. PARK HANDLOWY park Warszawa 90,6 tys. b.d.
TARGÓWEK handlowy

6. SILESIA CITY centrum/ Katowice 85,508 tys. 3500
CENTER galeria

7. MAGNOLIA PARK centrum/ Wroc³aw 81 tys. 3500
galeria

8. PARK HANDLOWY park Bielany 80 tys.14 4200
ALEJA BIELANY handlowy Wroc³awskie
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Charakteryzuj¹c obszar Aglomeracji Trójmiejskiej mo¿na zauwa¿yæ,
i¿ obszar ten jest jednym z najbardziej nasyconych w Polsce w aspekcie
iloœci centrów handlowych.

9. WOLA PARK centrum/ Warszawa 79 tys. 3000
galeria

10. MATARNIA PARK park Gdañsk 77,78 tys. 2300
HANDLOWY handlowy

11. ATRIUM FELICITY centrum/ Lublin 75 tys. 3100
galeria

12. FRANOWO park Poznañ 74,58 tys. 1600
PARK HANDLOWY handlowy

13. C.H. JANKI centrum/ Raszyn 73 tys. 2700
galeria pod Warszaw¹

14. GALERIA ECHO centrum/ Kielce 70,612 tys. 2300
galeria

15. C.H. RIVIERA centrum/ Gdynia 70 tys. 2500
galeria

16. Z£OTE TARASY centrum/ Warszawa 66,21 tys. 1600
galeria

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Polskiej Rady Centrów Handlowych15.

Rys. 1. Usytuowanie wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych w Polsce

Źród³o: Polska Rada Centrów Handlowych16.
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15 http://prch.org.pl/katalog-ch [dostêp: 20.04.2015].
16 Idem.
17 http://www.colliers.com/-/media/8D68ECF59EA441EB857001E76DC75CE6.ashx?la=pl-

PL [dostêp: 17.04.2015].

Podobnie wygl¹da kwestia w aspekcie struktury poda¿y. Wed³ug rapor-
tów PRCH Aglomeracja Trójmiejska jest jedn¹ z najwiêkszych.

Rys. 2. Struktura poda¿y centrów handlowych w Polsce
w pierwszej po³owie 2014 r. w miastach powy¿ej 100 000 mieszkañców

Źród³o: M. Sadal, Poda¿ nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce
[w:] Retail Research Forum – Raport 1 pó³. 2014, PRCH, Warszawa 2014, s. 5.

W Trójmieœcie oraz najbli¿szej okolicy usytuowanych jest obecnie 25
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, w których dzia³a ok. 1930
sklepów17. Jeden obiekt – Galeria Metropolia w Gdañsku – jest w trakcie
budowy (przewidywany terminem otwarcia: I kwarta³ 2016 r.). Odnosz¹c
siê do danych z tabeli nr 1 mo¿na zauwa¿yæ, i¿ dwa z trójmiejskich centrów
znajduj¹ siê w pierwszej dwudziestce najwiêkszych obiektów handlowych
w Polsce. S¹ to C.H. Riviera w Gdyni oraz Park Handlowy Matarnia
w Gdañsku. Charakteryzuj¹c miejscowy rynek obiektów handlowych mo¿na
zauwa¿yæ, i¿ tak¿e w naszym regionie wystêpuje du¿e zró¿nicowanie
w obszarze klasyfikacji oraz charakteru obiektów handlowych. W regionie
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trójmiejskim wystêpuj¹ równie¿ klasyfikowane wed³ug PRCH tzw. „ulice
handlowe”18 oraz obiekty typu biurowo-handlowo-us³ugowego tj. Centrum
Kwiatkowskiego w Gdyni.

Tabela 2
Powierzchnie najwiêkszych obiektów handlowych

w regionie Aglomeracji Trójmiejskiej

Lo- Nazwa Typ Miasta Powierzchnia Iloœæ
kata obiektu obiektu handlowej miejsc

brutto (GLA) na par-
w m2 kingach

1. MATARNIA PARK park Gdañsk 77,78 tys. 2300
HANDLOWY handlowy

2. C.H. RIVIERA centrum/ Gdynia 70 tys. 2500
galeria

3. GALERIA centrum/ Gdañsk 46,4 tys. 1100
BA£TYCKA galeria

4. MORSKI PARK park Gdañsk 40,93 tys. 1500
HANDLOWY handlowy

5. C.H. OSOWA centrum/ Gdañsk 39,1 tys. b.d.
galeria

6. C.H. KLIF centrum/ Gdynia 32,42 tys. 1200
galeria

7. C.H. AUCHAN centrum/ Gdañsk 30 tys. b.d.
galeria

8. GALERIA centrum/ Gdañsk 27,6 tys. 1200
PRZYMORZE galeria

9. C.H. MORENA centrum/ Gdañsk 23,1 tys. b.d.
galeria

10. GALERIA SZPERK centrum/ Gdynia 21,5 tys. 960
galeria Kosakowo

11. PORT RUMIA centrum/ Rumia 21,18 tys. b.d.
galeria

12. TESCO centrum/ Gdynia 20 tys. b.d.
NOWOWICZLIÑSKA galeria

13. TESCO GDAÑSK centrum/ Gdañsk 19,7 tys. b.d.
galeria

14. C.H. ALFA centrum/ Gdañsk 19,5 tys. 500
CENTRUM galeria

15. MADISON centrum/ Gdañsk 18 tys. 118
galeria

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych Polskiej Rady Centrów Handlowych19.
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Jak mo¿na wywnioskowaæ z powy¿szego zestawienia, w obszarze Aglo-
meracji Trójmiejskiej wystêpuj¹ przede wszystkim obiekty handlowe w ty-
pie galerii, czyli wielkokubaturowych obiektów jednobudynkowych typu
„zamkniêtego”. Najlepszym przyk³adem tego typu centrów s¹ m.in. Alfa
Centrum, Galeria Ba³tycka, Madison, Riviera, Klif, Batory, Galeria Rumia
itp. Z uwagi na charakter i funkcjonalnoœæ oraz umiejscowienie wiêkszoœci
takich obiektów mo¿na stwierdziæ, ¿e stanowi¹ one teoretycznie najpowa¿-
niejsze zagro¿enie.

Charakterystyka zagro¿eñ

Podejmuj¹c siê analizy zagro¿eñ wynikaj¹cej z funkcjonowania centrów
handlowych nale¿y zwróciæ przede wszystkim uwagê na z³o¿onoœæ przed-
miotowej problematyki. Potencjalne zagro¿enia wynikaj¹ z kilku obszarów.
1. Obszar planistyczny – analizuj¹c usytuowanie centrów handlowych

w naszym regionie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e du¿a liczba galerii znajduje
siê w centrum, a nawet w œcis³ym centrum miast, w terenie mocno zur-
banizowanym (przyk³adem takiego usytuowania mo¿e byæ C.H. Man-
hattan – szczególnie w aspekcie wyznaczenia punktu zbiórki ewaku-
acyjnej (rys. 3).

2. Obszar technologiczny – w³aœciwa realizacja projektu architektonicznego
w okresie budowy np. poprzez wykorzystanie poprawnych, stosownej
klasy materia³ów budowlanych.

3. Obszar eksploatacyjny – w³aœciwe u¿ytkowanie danego obiektu handlo-
wego poprzez przestrzeganie stosownych przepisów w okresie funkcjo-
nowania tj. przepisy przeciwpo¿arowe, parkowanie pojazdów na gaz,
wywi¹zywanie siê z obowi¹zków odœnie¿ania, nieprzekraczania ustalo-
nych norm wytrzyma³oœci poszczególnych elementów obiektu np. objê-
toœci parkingów czy przy montowaniu œwi¹tecznych dekoracji.

4. Obszar funkcjonalnoœci – zagro¿enia wynikaj¹ce z przep³ywu czy jedno-
razowego przebywania bardzo du¿ej iloœci ludzi w obiekcie (na podsta-
wie analizy uœrednionych danych mo¿na przyj¹æ, ¿e dobowo w obiekcie
typu galeria dobowo mo¿e przebywaæ ok. 20-25 tys. ludzi, w weekendy
liczna ta mo¿e wynosiæ ok. 50-60 tys., a przep³yw tygodniowy waha siê
w granicach 150-160 tys. ludzi; bior¹c pod uwagê wykorzystanie miejsc

18 Za ulice handlowe w naszym regionie wg PRCH uwa¿a siê ulice: D³uga, D³ugi Targ, Targ
Wêglowy (Gdañsk), Tadeusza Koœciuszki, Grunwaldzka, Bohaterów Monte Cassino (Sopot),
W³adys³awa IV, 10 Lutego, Œwiêtojañska (Gdynia).

19 http://prch.org.pl/katalog-ch [dostêp: 20.04.2015].
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parkingowych mo¿na stwierdziæ, i¿ w weekendy oraz w okresach œwi¹-
tecznych jednorazowo w najwiêkszych galeriach handlowych w naszym
regionie mo¿e przebywaæ nawet do 5 tys. ludzi20).

20 Obliczenia przeprowadzono na podstawie w³asnych obserwacji i rozmów.

Rys. 3. Umiejscowienie punktu ewakuacyjnego
C.H. Manhattan w Gdañsku

Źród³o: archiwum w³asne.

Typuj¹c potencjalne zagro¿enia mo¿emy sklasyfikowaæ je w nastêpuj¹cy
sposób:
• katastrofa budowlana,
• zagro¿enia po¿arowe,
• przestêpczoœæ pospolita (kradzie¿e kieszonkowe, kradzie¿e mienia, kra-

dzie¿e pojazdów, przestêpstwa rozbójnicze, uszkodzenia cia³a, pobicia,
wy³udzenia towarów),
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• przestêpczoœæ zorganizowana (pranie brudnych pieniêdzy, wprowadza-
nie w obieg fa³szywych œrodków p³atniczych),

• zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia ludzi wskutek powstania paniki,
• zagro¿enia zwi¹zane z bezpieczeñstwem w ruchu drogowym w aspekcie

przemieszczania siê du¿ej liczby osób,
• zagro¿enia o charakterze terrorystycznym.

Najczêœciej wystêpuj¹cym zagro¿eniem jest przestêpczoœæ pospolita.
Najmniej realnym w Polskich uwarunkowaniach jest zagro¿enie atakiem
terrorystycznym (osobno nale¿y rozpatrywaæ kwestiê tzw. fa³szywych alar-
mów bombowych).

Nale¿y nadmieniæ, ¿e wystêpuj¹ca przestêpczoœæ jest skierowana dwu-
biegunowo. Z jednej strony mamy do czynienia z przestêpstwami na szkodê
klientów, z drugiej jest zwi¹zana z funkcjonowaniem centrów handlowych
(w tym na szkodê podmiotów w nich prosperuj¹cych). Przyczyny wystêpo-
wania konkretnych przestêpstw równie¿ s¹ z³o¿one. Wynikaj¹ one przede
wszystkim z omówionych powy¿ej zagro¿eñ, które s¹ w sposób bezpoœredni
lub poœredni zwi¹zane z przytoczonymi wczeœniej obszarami zagro¿eñ.
Uszczegó³awiaj¹c powy¿sze w aspekcie przepisów kodeksu karnego21  mo¿na
wskazaæ, ¿e najczêœciej mamy do czynienia z przestêpstwami przeciwko
mieniu, zdrowiu, bezpieczeñstwu powszechnemu. Mo¿na w tym miejscu
wymieniæ przede wszystkim:
• art. 278 k.k. – kradzie¿ mienia,
• art. 279 k.k. – kradzie¿ z w³amaniem,
• art. 280 k.k. – rozbój,
• art. 281 k.k. – kradzie¿ rozbójnicza,
• art. 282 k.k. – wymuszenie rozbójnicze,
• art. 286 k.k. – oszustwo,
• art. 288 k.k. – uszkodzenie mienia,
• art. 157 k.k. – uszkodzenie cia³a,
• art. 158 k.k. – bójka, pobicie,
• art. 163 k.k. – sprowadzenie po¿aru lub innej katastrofy,
• art. 164 k.k. – sprowadzenie bezpoœredniego niebezpieczeñstwa kata-

strofy,
• art. 165 k.k. – sprowadzenie zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia publicznego,
• art. 177 k.k. – wypadek komunikacyjny,
• art. 252 k.k. – branie lub przetrzymywanie zak³adnika w celu uzyska-

nia okreœlonego zachowania innej osoby lub instytucji.

21 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).
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Niektóre z powy¿szych kodyfikacji nale¿y rozpatrywaæ równie¿ przez
pryzmat zagro¿eñ terrorystycznych.

Poni¿ej natomiast zestawienie wybranej przestêpczoœci w obiektach
Aglomeracji Trójmiejskiej.

Tabela 3
Wybrana przestêpczoœæ w wytypowanych
centrach handlowych w latach 2013-2014

Obiekty handlowe Przestêpczoœæ pospolita Fa³szywe
(kradzie¿e, alarmy

kradzie¿e z w³amaniem, (art. 224a k.k.)
kradzie¿e pojazdów)

2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r.

C.H. MANHATTAN 23 12 – –

C.H. MADISON 10 17 – –

GALERIA BA£TYCKA 89 78 1 –

C.H. ALFA CENTRUM 4 2 – –

C.H. PRZYMORZE 3 11 – –

C.H. MORENA 10 9 – –

P.H. MATARNIA 29 20 – –
(3 samochody)

MORSKI P.H. 7 16 – –
(3 samochody)

C.H. AUCHAN GDAÑSK 14 7 – –

C.H. OSOWA 4 7 – –

C.H. RIVIERA 39 60 – –

C.H. KLIF 11 6 – –

C.H. BATORY 6 1 – –

TESCO NOWOWICZLIÑSKA 23 – –

TESCO CHYLONIA 20 21 – –

GALERIA RUMIA 6 11 – –
(2 samochody)

P.H. PORT RUMIA 21 21 – –
(AUCHAN RUMIA) (3 samochody)

C.H. SZPERK 6 7 – –

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych Policji.



217

Wojciech Wosek: Zagro¿enia dla bezpieczeñstwa w aspekcie funkcjonowania...

Podsumowuj¹c obszar zagro¿eñ i wynikaj¹cej z niego przestêpczoœci
nale¿y zwróciæ uwagê (tak¿e w aspekcie powy¿szej zestawienia tabelarycz-
nego), i¿ bardzo du¿a iloœæ zdarzeñ jest skodyfikowana w kodeksie wykro-
czeñ22. Nale¿y w tym miejscu wskazaæ przede wszystkim art. 119 k.w. –
kradzie¿ mienia (sprawcy kradzie¿y bardzo czêsto wrêcz sumuj¹ kwoty
kradzionego mienia, aby nie przekroczyæ ustanowionego przez ustawodawcê
progu – wartoœæ zmienna – i w przypadku ewentualnego zatrzymania od-
powiadaæ za wykroczenie, a nie przestêpstwo). Podobnie sprawa ma siê w
przypadku art. 66 k.w. – fa³szywe alarmowanie (zawiadomienie), który
koreluje z art. 224a k.k. (dlatego m.in. w zestawieniu figuruje tylko jedno
przestêpstwo, gdy¿ stosowne s³u¿by najczêœciej w przypadku „fa³szywego
alarmu” stosuj¹ przepis z kodeksu wykroczeñ, chocia¿ stan faktyczny
sugerowa³by zastosowanie przepisów kodeksu karnego).

Uregulowania prawne

Podejmuj¹c siê analizy zagro¿eñ wynikaj¹cej z funkcjonowania centrów
handlowych podjêto równie¿ próbê przeanalizowania uregulowañ prawnych
odnosz¹cych siê do omawianej problematyki. Przedmiotowa analiza dopro-
wadzi³a do wyci¹gniêcia jednego – podstawowego wniosku (niestety nega-
tywnego). Mo¿na postawiæ tezê: pomimo, ¿e centra/galerie handlowe nale¿¹
do jednych z najbardziej zagro¿onych tzw. „celów miêkkich” w obszarze
bezpieczeñstwa (zarówno jeœli mamy na myœli przestêpczoœæ kryminaln¹,
jak i ewentualne zagro¿enia atakami terrorystycznymi) to praktycznie
w ¿adnym z analizowanych aktów prawnych obiekty handlowe, które s¹
tematem przedmiotowych rozwa¿añ nie s¹ wskazane wprost jako poten-
cjalne obiekty – cele zagro¿one podlegaj¹ce szczególnej ochronie.

Wyj¹tkiem mo¿e byæ dokument tworzony na podstawie art. 5 Ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym23 w postaci Krajowego
Planu Zarz¹dzania Kryzysowego, który powinien byæ aktualizowany co dwa
lata. I tak w Krajowym Planie Zarz¹dzania Kryzysowego z 2013 r.24 w czê-
œci I – ogólnej, omawiaj¹cej charakterystykê zagro¿eñ, w obszarze zagro-
¿eñ terrorystycznych znajduje siê zapis, ¿e obiektami bêd¹cymi potencjal-
nymi celami ataków terrorystycznych s¹ skupiska ludzi, np. popularne cen-
tra handlowe. Przez analogiê obiekty takie powinny byæ ujête w planach
wojewódzkich, powiatowych czy gminnych.

22 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ (Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114).
23 Dz. U. 2007 nr 89, poz. 590 Tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1166.
24 http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/KPZK-cz.1.pdf, s. 43. [dostêp: 20.04.2015].
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Nie oznacza to, i¿ brak jest innych uregulowañ, które mo¿na odnieœæ
do tego typu obiektów w zakresie uwarunkowañ bezpieczeñstwa.

Jako najwa¿niejszy – podstawowy akt prawny odnosz¹cy siê do przed-
miotowej problematyki nale¿y wskazaæ Ustawê z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia25. W art. 5 ust. 2 wymieniono i skategoryzowano
obszary, obiekty i podlegaj¹ce ochronie. Punkt 3 wskazuje na obiekty wa¿ne
w zakresie bezpieczeñstwa publicznego, a nale¿¹ do nich w szczególnoœci
m.in.: zak³ady, obiekty i urz¹dzenia maj¹ce istotne znaczenie dla funkcjo-
nowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie mo¿e
stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi oraz œrodowiska, tj. elektrow-
nie i ciep³ownie, ujêcia wody, wodoci¹gi i oczyszczalnie œcieków. W tym kon-
tekœcie mo¿emy za takie obiekty uwa¿aæ tak¿e wielkopowierzchniowe ga-
lerie/centra handlowe i jako takie powinny byæ wskazane w przedmiotowej
ustawie. Powy¿sza ustawa jest tak¿e podstaw¹ do przygotowania planów
ochrony takich obiektów.

Bior¹c pod uwagê zagro¿enia przeciwpo¿arowe nale¿y przytoczyæ Roz-
porz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów26, które odnosi siê do ogólnych zasad bezpieczeñstwa
po¿arowego oraz potencjalnych zagro¿eñ w aspekcie u¿ytkowania i parko-
wania samochodów napêdzanych gazem. Znajduje siê w nim tak¿e odnie-
sienie do Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie27. W § 209 ust. 2 rozporz¹dzenia ujêto tzw. kategorie
zagro¿enia ludzi pod wzglêdem u¿ytkowania lub mo¿liwoœci ewakuacji
ludzi przebywaj¹cych w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszka-
nia zbiorowego oraz budynkach u¿ytecznoœci publicznej. Przedmiotowe za-
gro¿enia ujêto w piêciu kategoriach. W kategorii ZL I ujêto te obiekty, które
zawieraj¹ pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania po-
nad 50 osób niebêd¹cych ich sta³ymi u¿ytkownikami, a nieprzeznaczone
przede wszystkim do u¿ytku ludzi o ograniczonej zdolnoœci poruszania siê
np. galerie handlowe czy hale sportowe. Powy¿sze uregulowania s¹ pod-
staw¹ do sporz¹dzania Instrukcji Bezpieczeñstwa Po¿arowego, która jest
integraln¹ czêœci¹ Planów Ochrony Budynku.

W kwestii eksploatacji obiektów, a szczególnie odœnie¿ania podstawê
prawn¹ stanowi Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane28 – art. 61

25 Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740. Tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1099.
26 Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719.
27 Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 ze zm.
28 Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414. Tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409.
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pkt 2 i art. 62 ust. 1 pkt 4, która zobowi¹zuje w³aœciciela lub zarz¹dcê obiektu
do zachowania nale¿ytej starannoœci i kontroli w okresie intensywnych
opadów œniegu.

Niestety trzeba równie¿ zwróciæ uwagê na negatywne trendy. Podsumo-
wuj¹c aspekt uregulowañ prawnych nale¿y negatywnie oceniæ brak bezpo-
œrednich i poœrednich odniesieñ w obszarze zagro¿eñ i bezpieczeñstwa cen-
trów handlowych w takich aktach prawnych czy procedowanych i zatwier-
dzanych dokumentach (programach operacyjnych) jak:
1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych;29

2. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej z 2013 r.;30

3. Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
z 2014 r.;31

4. Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-201932.

Do przedmiotowego zestawienia mo¿na by praktycznie dodaæ tak¿e
wspomnian¹ wczeœniej Ustawê z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu
kryzysowym.

Analiza ataku terrorystycznego na centrum handlowe
Westgate Mall w Nairobi w 2013 r.

Aby zobrazowaæ potencjalne zagro¿enia omówiony zostanie jeden z naj-
bardziej tragicznych przyk³adów potencjalnych zagro¿eñ w aspekcie funk-
cjonowania du¿ych – wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Wprawdzie w aspekcie Polski zagro¿enie terrorystyczne jest ma³o realne,
to jednak ju¿ sam fakt funkcjonowania omawianych obiektów nakazuje braæ
pod uwagê ten rodzaj zagro¿eñ. O realnych i tragicznych skutkach takich
zagro¿eñ mog¹ œwiadczyæ dwa spektakularne ataki:
1. Zamach terrorystyczny 25.06.2014 r. na centrum handlowe w Abud¿y,

stolicy Nigerii, której dokonali cz³onkowie ugrupowania Boko Haram
(wskutek wybuchu samochodu pu³apki zginê³o 21 osób, ok. 50 zosta³o
rannych)33.

29 Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504. Tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz. 611.
30 http://rcb.gov.pl/?page_id=210 [dostêp. 25.04.2015].
31 http://www.bbn.gov.pl/ [dostêp. 25.04.2015].
32 M. P z dnia 24 grudnia 2014r. poz. 1218.
33 http://www.wprost.pl/ar/453852/Krwawy-zamach-na-centrum-handlowe-Przynajmniej-

21-ofiar/ [dostêp: 27.04.2015].
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2. Atak terrorystyczny w dniach 21-24.09.2013 r. na centrum handlowe
Westgate Mall w Nairobi, stolicy Kenii34.

Atak na centrum handlowe Westgate Mall zosta³ zaplanowany bardzo
dobrze i nieprzypadkowo. Dzieñ 21 wrzeœnia to obchodzony corocznie Miê-
dzynarodowy Dzieñ Pokoju35. Gdy przed siedzib¹ ONZ w Nowym Jorku
Sekretarz Generalny ONZ uderza³ w Dzwon Pokoju, do Westgate Mall
wkroczy³a grupa kilkunastu terrorystów – jak siê okaza³o z ugrupowania
Al-Szabab36. Wybór celu równie¿ nie by³ przypadkowy. Centrum Westgate
Mall zosta³o otwarte w 2007 r. jako ekskluzywny obiekt zlokalizowany
w dzielnicy Nairobi Westlands: najpopularniejsze centrum wœród nowej
klasy konsumentów w Kenii, zagranicznych urzêdników oraz emigrantów,
odwiedzane g³ównie przez ludzi najbogatszych, w tym zagranicznych tury-
stów. Centrum Westgate Mall liczy 33 tys. m2, posiada 5 piêter, znajduje
siê w nim ponad 80 sklepów, sale kinowe, kasyno37. Dramat przetrzymy-
wanych zak³adników trwa³ blisko 80 godzin, w trakcie których sprawcy
rozrzucali granaty i dokonywali egzekucji ludzi niepos³uguj¹cych siê jêzy-
kiem arabskim. 24 wrzeœnia, po szturmie dokonanym przez kenijskich an-
tyterrorystów przy udziale izraelskich si³ specjalnych38 odbito budynek,
który czêœciowo siê zawali³ i opanowano sytuacjê. Zlikwidowana równie¿
czterech sprawców. Œmieræ ponios³y 72 osoby, w tym 61 cywilów (48 Kenij-
czyków, 19 obcokrajowców {wœród ofiar by³o 5 obywateli Wielkiej Brytanii,
3 Indii, 2 Kanady, 2 Francji oraz po jednym z Chin, Peru, Trynidadu i Toba-
go, RPA, Ghany, Korei Po³udniowej i Holandii} oraz funkcjonariusze si³
bezpieczeñstwa). Po ataku zidentyfikowano czterech napastników (m.in.
Sudañczyka, Kenijczyka i Somalijczyka), a jako jedn¹ z osób odpowiedzial-
nych za przygotowanie zamachu wskazano obywatelkê Wielkiej Brytanii
Samantê Lewthwaite – wdowê po zamachowcu, który wysadzi³ siê w po-
wietrze w londyñskim metrze w lipcu 2005 r. – nazywan¹ przez media „Bia³¹
wdow¹”.

34 http://www.polskatimes.pl/artykul/997847,kenia-atak-na-centrum-handlowe-w-nairobi-
zginelo-39-osob-ponad-150-zostalo-rannych-zdjecia,id,t.html [dostêp: 27.04.2015].

35 http://alexjones.pl/pl/aj/aj-swiat/aj-polityka-na-swiecie/item/12843-bilans-zamachu-
w-nairobi [dostêp: 27.04.2015].

36 Harakat asz-Szabab al-Mud¿ahidin (HSM) somalijska organizacja terrorystyczna, od 2012 r.
œciœle powi¹zana z Al.-Kaid¹. Jest jedn¹ ze stron somalijskiego konfliktu. Wystêpuje przede
wszystkim przeciwko interwencji wojsk zewnêtrznych – kenijskich wojsk pokojowych.
Walczy o wprowadzenie prawa szariatu i powstanie kalifatu islamskiego.

37 Opracowano na podstawie prezentacji studentów z przedmiotu Zwalczanie terroryzmu
oraz informacji internetowych.

38 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14645987,Izraelskie_sily_specjal-
ne_wkroczyly_do_centrum_handlowego.html [dostêp: 27.04.2015].
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Przedmiotowy atak na obiekt, w którym w jednym czasie znajdowa³a siê
bardzo du¿a liczba ludzi uzmys³owi³ wielu ekspertom skalê zagro¿enia,
a przede wszystkim pokaza³, jak du¿e mog¹ wyst¹piæ trudnoœci w opano-
waniu sytuacji i przywróceniu bezpieczeñstwa, maj¹c na uwadze jako cel
podstawowy minimalizowanie iloœci potencjalnych ofiar.

Rys. 4. Centrum Westgate Mall po ataku z widocznym fragmentem
zawalonej konstrukcji

Źród³o: https://ripsonar.wordpress.com/2013/10/06/atak-terrorystyczny-
na-centrum-handlowe-westgate-w-nairobi-kenia/ [dostêp: 27.04.2015].

Zakoñczenie

Przedmiotowe opracowanie mia³o wykazaæ jak istotny wp³yw na bezpie-
czeñstwo maj¹ wielkopowierzchnione obiekty handlowe, szczególnie umiej-
scawiane w centrum miast galerie handlowe. Obiekty te nie s¹ ju¿ wy³¹cz-
nie miejscami do robienia szybkich zakupów, po których nastêpuje powrót
do domu. To miejsca, w których coraz czêœciej spêdzamy czas wolny,
gdzie skupia siê ¿ycie rodzinne, towarzyskie czy rozrywkowe. To obiekty,
w których w danej, jednej chwili skupia siê tysi¹ce ludzi i ich poczucie
bezpieczeñstwa.
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Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania nale¿y wypunktowaæ kilka bardzo
wa¿nych kwestii:
1. Kwestie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa nale¿y analizowaæ ju¿

na etapie planowania takiej inwestycji jak budowa centrum handlo-
wego. Pod uwagê nale¿y braæ chocia¿by kwestie lokalizacyjne (z punktu
widzenia zasad bezpieczeñstwa lokalizowanie du¿ych obiektów handlo-
wych, przez które przewijaj¹ siê tysi¹ce ludzi, w samym centrum miast
jest co najmniej niew³aœciwe).

2. W okresie budowy wskazane jest bezwzglêdne przestrzeganie projek-
tów architektonicznych, dok³adanie jak najwiêkszej starannoœci w do-
borze materia³ów i realizacji projektu.

3. Niezbêdne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad funkcjonowania
i eksploatacji obiektów w obszarze wype³nianiach z obowi¹zków wy-
nikaj¹cy z przepisów przeciwpo¿arowych, budowlanych czy planów
ochrony.

4. Zarz¹dzaj¹cy tego rodzaju obiektami winni przedk³adaæ zasady bezpie-
czeñstwa nad ewentualne skutki finansowe w przypadku realnych za-
gro¿eñ (w aspekcie potencjalnej reakcji na zagro¿enie) czy planowanie
imprez skupiaj¹cych i grupuj¹cych dodatkowe, du¿e iloœci osób (np. im-
prezy kulturalne z udzia³em znanych artystów).

5. Do zabezpieczenia takich obiektów nale¿y anga¿owaæ wyspecjalizowa-
ne agencje ochronne (pod uwagê nale¿y braæ zarówno aspekt iloœciowy,
jak równie¿ jakoœciowy pracowników ochrony).

6. Konieczne jest jak najwiêksze i najszersze unifikowanie systemów
zabezpieczeñ technicznych (przede wszystkim monitoringu wizyjnego)
bêd¹cych w gestii zarz¹dcy obiektu z zabezpieczeniami bêd¹cymi w ge-
stii podmiotów wynajmuj¹cych powierzchnie handlowe.
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THREATS TO SAFETY IN TERMS OF FUNCTIONING
OF SHOPPING     MALLS

Keywords: security, shopping malls, crime, terrorism, assassination in Kenya.

Summary

Security – a sense of security is one of the basic human needs. However, it is
limited by factors constituting a threat to a loss of life, health or property of
a man. Present study attempts to demonstrate the potential risks arising from
the operation of large shopping malls on the example of objects from the Tri-
City and surrounding areas.

The article concerns the assessment of the risks to the same commercial
facilities and potential risks for customers of the analyzed objects related
to common crime or terrorism (as an example, discusses the terrorist attack on
a shopping center in the capital of Kenya – Nairobi).

The study also identifies the most important legislation related to the dis-
cussed issues.
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MANAGEMENT CONTROL
– SECURITY FOR THE OPERATION

OF A TAX OFFICE

Keywords: management cotrol, tax office, public finance.

SUMMARY

The article concerns the use made of appropriate tools to safeguard the
operation of a public finance sector unit. One of those tools is the manage-
ment control system. The management control system is a mechanism
for managing a unit from the public finance area. The main purpose of the
article is to portray management control as an instrument ensuring
the secure operation of a public finance sector unit, one element of which
is the tax office.

Introduction

As of 1 January 2010 the Act on Public Finances of 27 August 20091 is
applicable, which significantly changed the control system previously
applied in public finance sector units, including tax offices. The new regu-
lations are largely modelled on solutions in force in other EU member sta-
tes and in its institutions, and in particular the European Commission.
The control system to be created on the basis of the Act on Public Finances
must be equated not with the concept of control in the traditional sense, i.e.
the process of examining the real state of affairs and comparing it with
the expected state, but above all with the process of managing the unit.
The management control system reflects an innovative approach and mo-
dern conceptions of managing public finance sector units, because its main

1 Act on Public Finances of 27 August 2009 (Journal of Laws of 2009 No. 157, item 1240).
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goal is not only ensuring that the unit operates in accordance with the law,
but also ensuring the goals and performing the tasks for which the unit
was established. It is therefore justifiably stated in the literature on the
subject that A change of approach can thus be very clearly seen. Neither
observance of the law nor security lose anything of their applicability, but
organisational efficiency becomes at least equally important. The latter is
not content with efforts made with even the highest level of due diligence,
but demands results. At the same time, the new principles depart from
a very prescriptive describing of the manner of procedure (what must be
done, and how?), providing in exchange the aims that have to be attained 2.

The management control system is a mechanism for managing a unit
from the public finance area, including a tax office. Its correct implementa-
tion and reliable approach to solutions implemented essentially increase
the probability not only that the office will perform the tasks prescribed
for it by law, but also the probability of efficient and effective operation,
and thus of achieving the office’s assumed goals as a unit serving a state
administration authority, namely the head of the tax office.

Evolution of control – from internal control
to management control

Management control was introduced by the Act on Public Finances
of 27 August 2009, which specified its scope and aims, at the same time
indicating that the Minister of Finance announces management control
standards for the public finance sector in the form of a communiqué.

Management control is derived from the model of public internal finan-
cial control. In the negotiations to join the European Union, Poland was
obliged to introduce principles concerning the managing of public finance
sector units. These principles, introduced by the European Commission
in all candidate countries, are specified as PIFC (Public Internal Finance
Control). PIFC was drawn up in the 1990s, its aim being primarily to safe-
guard the proper spending of public funds, irrespective of whether they
come from European or domestic sources 3.

PIFC is a development of the internal control model created at the
beginning of the 1990s. Currently several models of internal control are
applicable throughout the world, but the most popular, and also the first,

2 A. Mazurek, K. Knedler, Kontrola zarz¹dcza – ujêcie praktyczne, HANDIKAP, Warsaw
2010, p. 26.

3 Op. cit.



228

Iwona Przychocka: Management control – security for the operation of a tax office

which was drawn up and approved by a broad group of specialists in that
field, was the COSO model. COSO stands for the Committee of Sponsoring
Organisations. In 1992, COSO published its report „Internal Control – an
Integrated Structure”. This study contained the essential elements of the
internal control which should exist or be introduced actually in all com-
panies or public institutions. The COSO report defines internal control
as a process performed by the management, leadership and also other
personnel, its purpose being to provide a rational assurance concerning
the achievement of goals in one or more categories:
• operational efficiency and effectiveness,
• reliability of financial statements,
• compliance of operations with appropriate law and regulations.

The COSO report presents internal control as consisting of five elements:
• the internal environment,
• risk assessment,
• control actions,
• information and communication,
• monitoring.

In basing itself on the COSO model and the principles specified by the
European Union within the framework of public internal financial control,
the Polish legislator introduced, in the no longer applicable Act on Public
Finances of 30 June 2005, the concept of financial control, which concerned
processes connected with accumulating and distributing public funds and
managing property. Pursuant to Article 47 par. 2 of that act, financial
control encompassed4:
• performing a preliminary assessment of the feasibility of contracting

financial obligations and making expenditures,
• examining and comparing the factual state with the state required with

respect to the processes of collecting and accumulating public funds,
contracting financial obligations and making expenditures from public
funds, granting public procurements and refunding public funds,

• conducting a financial economy and applying the procedures concerning
the processes referred to above.

One should note that the then applicable (i.e. in the period of applicabi-
lity of the „old” Act on Public Finances) standards of financial control,
introduced in a communiqué of the Minister of Finance, referred the concept
of financial control directly to the concept of internal control, by stating

4 Act on Public Finances of 27 August 2009 (Journal of Laws of 2009 No. 157, item 1240).
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that Financial control must therefore be specified as that part of the sys-
tem of internal control in a given unit which concerns processes connected
with accumulating and distributing public funds and managing property.
It must also be pointed out that in practice all areas of the unit’s operation
are always to a certain degree connected with one of the above processes.
The concept of financial control must therefore be equated with the concept
of internal control as conceived by international standards 5.

In spite of the described „combining” of the concepts of financial control
and internal control, the Polish legislator held that changes are necessary
with respect to control understood as a tool for managing a unit and intro-
duced, in the Act on Public Finances of 27 August 2009, a new model
of control, i.e. management control. In creating regulations on manage-
ment control, an effort was made to depart from the omnipresent picture,
in financial control, of a unit as a spending, accumulating and paying insti-
tution and from the need to create procedures, and instead the focus
was placed strongly on the tasks and aims which the unit is to carry out.
The main condition of creating new regulations was indicating that public
finance sector units are not created so that they can exist and correctly
spend funds, but so that they can carry out aims and tasks, and above all –
so that they can be publicly useful. The correct operation of units is only
one of the elements of carrying out their tasks, but not an end in itself 6.

Management control is therefore a process whose aim is to shape public
finance sector units in such a way that they will not only operate in accor-
dance with the law but primarily that they will achieve the aims laid out by
the state and society. Legal doctrine therefore justly observes that „In the
current legal state of affairs we are dealing with a comprehensive process
whose essence is the creation of a reliable system of operation of a public
finance sector unit, composed of the following elements:
• a stable organisational foundation authorised in provisions of law,
• clearly detailed and defined aims to be achieved,
• mechanisms for monitoring the effectiveness of the manner of manage-

ment in all organisational areas,
• methods of correct and immediate reaction to irregularities ascertained”7.

and that „The regulations of the Act on Public Finances 2009 therefore
stress that management control constitutes a group of mechanisms lending

5 www.mf.gov.pl. [dostêp: 29-12-2014].
6 A. Mazurek, K. Knedler, Kontrola zarz¹dcza – ujêcie praktyczne, HANDIKAP, Warsaw

2010, p. 22.
7 P. Walentynowicz, Nowy rodzaj kontroli – kontrola zarz¹dcza w jednostkach sektora

finansów publicznych, „Poradnik Rachunkowoœci Bud¿etowej”, No. 8/2010.
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support to the management of a unit’s financial economy, geared towards
achieving specific goals”8. In literature on the subject, it is also emphasised
that management control concerns all public finance sector units, irrespec-
tive of their size, subject of activity, organisational and legal form and the
amount of funds accumulated or spent 9.

Regulations contained in the Act
on Public Finances

The Act on Public Finances of 27 August 2009, in introducing the mana-
gement control system also defined it, stating that management control
in public finance sector units constitutes the whole of the activities being
undertaken to ensure the attainment of goals and tasks in a manner which
is in keeping with the law, efficient, economical and prompt. At the same
time, the Act, in Article 68 par. 210, defined the aims of management con-
trol by specifying that the purpose of management control is to ensure,
in particular:
• compliance of activities with the law and internal procedures;
• effectiveness and efficiency of action;
• reliability of reports;
• the protection of resources;
• observance and promoting principles of ethical procedure;
• efficiency and effectiveness of the flow of information;
• risk management.

The management control system should be adequate, effective and effi-
cient, which must be understood in the sense generally accepted in legal
doctrine, i.e.:
• adequacy means that the management control system was prepared and

implemented in a manner suitable for the purposes of the unit and the
risk which could occur, that it was well planned, i.e. in an appropriate,
complete, reliable and profitable manner, and that there is a probability
that it will function correctly;

8 E. Kowalczyk, Kontrola zarz¹dcza w jednostce sektora finansów publicznych, Presscom
Sp. z o.o., Wroc³aw 2010, p. 47.

9 A. Mazurek, K. Knedler, Kontrola zarz¹dcza – ujêcie praktyczne, HANDIKAP, Warsaw
2010, p. 28.

10 Act on Public Finances of 27 August 2009 (Journal of Laws of 2009 No. 157, item 1240).
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•  effectiveness means that the management control system operates
successfully, and therefore fulfils its task, i.e. ensures that the goals
of the unit will be achieved;

• efficiency means that the system was planned, implemented and ope-
rates in a manner that not only causes the unit’s goals to be achieved,
but also achieved at the least expense.

It can therefore justifiably be said that, in examining adequacy, it is
necessary to reply to the question of whether a system being examined has
been constructed in such a way that its correct application safeguards the
unit (activity, operations) against failure to achieve its goals. In examining
effectiveness, the question must be answered of whether a given system
operates in the unit in the manner intended, and whether it actually safe-
guards the attainment of the goals and tasks. In examining efficiency
we assess whether we achieve aims and tasks by using lesser outlays
(e.g. with the aid of a less complicated procedure, a broader delegating
of rights, less expensive safeguards, with the aid of fewer employees etc.).
Ascertaining a given system’s effectiveness is a necessary condition for
assessing its efficiency. An ineffective control mechanism cannot be an effi-
cient mechanism11.

Management control, according to the provisions of the Act on Public
Finances, should operate on two levels. The first and basic level is the
public finance sector unit, whose director (in the case of tax offices this
is obviously the head of the tax office) is obliged to ensure the operation
of adequate, effective and efficient management control. The second level
is the government administration department, where the operation of ade-
quate, effective and efficient management control is to be ensured by the
minister heading the department (at the same time, he ensures that mana-
gement control also operates on the first level – in the ministry he heads).
In order to ensure the operation of management control in a government
administration department, the minister heading the department has been
granted the right to specify and announce (in the minister’s official jour-
nal), in the form of a communiqué, detailed guidelines regarding manage-
ment control for the government administration departments he heads.

At the same time the Act authorises and obligates the Minister of Fi-
nance to specify, in the form of a communiqué and an announcement in the
Official Journal of the Minister of Finance, the management control stan-
dards for the public finances sector. The Act also adds that the standards

11 A. Mazurek, K. Knedler, Kontrola zarz¹dcza – ujêcie praktyczne, HANDIKAP, Warsaw
2010, p. 37.
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specified by the Minister of Finance must comply with international stan-
dards. The Minister of Finance, in compliance with the Act on Public Fi-
nances, is also authorised to specify, in the form of a communiqué and an
announcement in the Official Journal of the Minister of Finance, detailed
guidelines regarding management control for the public finances sector.

The second level of management control also covers other actions taken
by ministers heading government administration departments. In particu-
lar, a minister heading a department prepares, by the end of each Novem-
ber, an operational plan for the following year for the government admini-
stration departments he heads. The plan drawn up by the minister thus
refers to a government administration department, not to individual units
in that department, with the proviso that the minister can obligate the
head of a unit in a department to prepare an operational plan for that
specific unit. The Minister of Finance can therefore obligate the director
of a tax office to prepare an operational plan for that tax office.

The operational plan particularly specifies, in accordance with the pro-
visions of the Act, the goals within the framework of individual budget
tasks and indicates the sub-tasks serving to attain the goals, as well as the
yardsticks specifying the level of attainment of a goal and their planned
value. At the same time, the Act on Public Finances has equipped the Mini-
ster of Finance with a statutory delegation to specify, by way of a regula-
tion, the manner of preparation and the elements of the operational plan
and the report on the performance of the operational plan, considering the
need to ensure the transparency of the information contained in those do-
cuments. In performing this delegation, the Minister of Finance on 29 Sep-
tember 2010 issued a regulation on the operational plan and the report on
its performance, specifying, among others, the elements of the operational
plan and the report on its performance and the model of the operational
plan and the report on its performance. In the case of obliging the director
of a tax office to prepare an operational plan, that plan drawn up for the
tax office should contain part A, provided for in the aforementioned regula-
tion, i.e. a breakdown of not more than five of the most important goals
accepted for a tax office to achieve, the yardsticks ascribed to them specify-
ing the level of achievement of the goals and their planned values, as well
as the most important tasks serving to achieve those goals and referring
those goals to documents having a strategic character. In addition, the ope-
rational plan of a tax office can also contain part C, specified in the regula-
tion cited, i.e. a breakdown of goals other than those mentioned in parts
A and B of the regulation, the yardsticks ascribed to them specifying the
level of achievement of the goals and their planned values, as well as the
most important tasks serving to achieve those goals. When drawing up the
operational plan, the director of a tax office is obliged to take into account
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the goals accepted for achievement in the plan accepted by the Minister of
Finance.

A minister heading a department prepares the report on the performan-
ce of the operational plan, referred to in the regulation, by the end of April
for the previous year, at the same time (i.e. in the time period appropriate
for the report on the performance of the operational plan) submitting
a declaration on the state of management control for the previous year
with respect to the government administration department headed by him.
The minister submits the declaration on the state of management control
in accordance with the model specified in the regulation of the Minister of
Finance of 2 December 2010 concerning the model declaration on the state
of management control. In accordance with this regulation, the minister
can submit a declaration stating that in the government administration
department he heads, adequate, effective and efficient management control
functioned sufficiently, or did so to a limited extent, or did not function. At the
same time, the Act states that the operational plan, the report on the perfor-
mance of the operational plan and the declaration on the state of manage-
ment control are subject to publication in the Public Information Bulletin.

The regulations of the Act on Public Finances, as with respect to the
operational plan, provide for the possibility for the minister heading a de-
partment to obligate the head of a unit in the department to prepare
a report on the plan’s performance and a declaration on the state of mana-
gement control. The Minister of Finance can therefore obligate the director
of a tax office to submit a report on the performance of the operational plan
and a declaration on the state of management control with respect to the
tax office headed by him. It must be stressed that, in making use of his
right, the Minister of Finance obligated directors of tax offices to submit
a declaration in 2011 on the state of management control for 2010.

The Act on Public Finances also provides that the operational plan, the
report on the performance of the operational plan and the declaration on
the state of management control are subject to publication in the Public
Information Bulletin. Because of the cited clause, declarations on the state
of management control submitted by directors of tax offices should be pu-
blished in the PIB of the appropriate tax office.

Management control in public finance sector units is coordinated by the
Minister of Finance, whose tasks include: disseminating management con-
trol standards, issuing guidelines, cooperation with domestic and foreign
organisations and cooperation with audit committees appointed for govern-
ment administration departments, the aim of which is to provide consul-
tancy for the minister heading a department with respect to ensuring
the functioning of adequate, effective and efficient management control
and an effective internal audit.
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Management control standards for the public
finances sector

By introducing a management control system, the Act on Public Finan-
ces authorised and at the same time obligated the Minister of Finance to
specify, in the form of a communiqué and an announcement in the Official
Journal of the Minister of Finance, the management control standards for
the public finances sector, the standards specified by the Minister of Finan-
ce having to be compliant with international standards. International stan-
dards which were taken into consideration when drawing up management
control standards are:
• „Internal control – an integrated framework conception” and „Risk

management in an enterprise” – reports prepared by the Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO ;

• „Guidelines concerning internal control standards in the public sector”
– accepted in 2004 by the International Organization of Supreme Audit
Institutions – INTOSAI ;

• „The Revised Internal Control Standard for Effective Management”  SEC
(2007) 1341 Appendix 1.

When carrying out the statutory delegation, the Minister of Finance
announced a Communiqué on management control standards for the public
finance sector. With regard to the legal character of the standards, it must
be emphasised that they are not applicable law but constitute instructions
for management control organisations in particular public finance sector
units. One can therefore justly consider that management control stan-
dards are nothing other than a determinant of the manner of organising
and managing a public finance sector unit. On the one hand they do not
have a generally applicable character, while on the other they will definitely
be a point of reference – a minimum one – for assessing management con-
trol (Mazurek, Knedler, 2010)12. Literature on the subject emphasises the
characteristic aims and tasks of the standards, pointing out that manage-
ment control standards for the public finance sector portray the basic re-
quirements with which management control should comply in the state
financial system. Their aim is to disseminate a complete and common ma-
nagement control model in public finance sector units. It should comply
with international standards in its construction. Their goal is also to pro-
mote the implementation, in the public finance sector, of a cohesive and

12 Op. cit.
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uniform management control model, consistent with international stan-
dards in this respect, with a particular place being given to the characteri-
stic tasks/goals of the unit realising them. An essential factor is the specific
nature and conditions of the area in which a public finance sector unit
operates. They can be specified as guidelines for directors on various levels
of management (directing) for the construction and implementation of
a reliable management control system13.

Management control standards were presented in the communiqué in
five areas corresponding to the five elements of management control, i.e.:
• the internal environment;
• aims and risk management;
• control mechanisms;
• information and communication;
• monitoring and assessment.

Management control standards lend very great importance to the first
of the areas mentioned, i.e. the internal environment, as it is stated in the
communiqué that the appropriate internal environment has a fundamen-
tal impact on the quality of management control. The appropriate environ-
ment is therefore the foundation for the other elements of management
control. The standards in this respect refer to the unit management sys-
tem and the unit’s organisation as a whole.

The communiqué divides the internal environment area into four stan-
dards, i.e.:
• the observance of ethical values;
• professional competencies;
• organisational structure;
• delegation of rights.

Thus, with reference to the obligations of the director of a tax office, it
must be emphasised that he is obliged to organise the operation of the tax
office in such a way as to ensure that generally accepted ethical standards
are observed in the office. He is also obliged to increase his own competen-
cies and the competencies of his subordinates, as well as to conduct the
recruitment process in such a way as to ensure that the best candidate is
selected. The director of a tax office should also, in writing, precisely speci-
fy the tasks, obligations and rights of individual units of the office and his
employees. In justified cases, he should delegate decision-making rights to
his subordinates, particularly those of a current nature.

13 P. Walentynowicz, Nowy rodzaj kontroli – kontrola zarz¹dcza w jednostkach sektora
finansów publicznych, „Poradnik Rachunkowoœci Bud¿etowej”, No. 8/2010.
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Another of the areas mentioned in the management control standards
is the area specified as aims and risk management. The standards indicate
that a clear specification of mission can favour the establishment of a hie-
rarchy of goals and tasks and efficient risk management, while the purpo-
se of risk management is to increase the probability of achieving the goals
and carrying out the tasks. The risk management process should be docu-
mented. It is justifiable to observe that, considering the definition of mana-
gement control specified in Article 68 par. 1, the most essential element of
management control must be held to be the system of designating goals
and tasks for a unit, and also the system of monitoring the implementation
of the goals and tasks designated. An essential aspect of management con-
trol is also risk management practice. Since the attainment of goals in each
unit – according to the communiqué – entails a risk, managing that risk is
intended to increase the probability that those goals will be achieved. Risk
management is therefore a control process focusing on the future, in which
the preventative function is realised in a particular way14. This risk is the
uncertainty connected with an event or operation which influences the
ability of an organisation to carry out the goals of its activity. It can have
the character of a negative threat or a positive possibility. Risk is part of
our life – we encounter it daily in private and professional life 15. However,
the risk management process covers the fastest possible identification
of risk connected with operational activity, an assessment of the degree
to which risk influences the results or aims of the organisation and the
application of appropriate risk control measures as well as making sure
that the control measures applied by the organisation for risk manage-
ment will be effective16.

Risk management is therefore a certain process in which it is necessary
to analyse what might go wrong, what the probability is that something
will occur (what might go wrong), what will then happen (what will be the
effects of something going wrong), what must be done to remove the threat
and what can be done to reduce the probability that the risk will recur.
The area of goals and risk management covers the following standards:
• mission;
• specifying goals and tasks, monitoring and assessing their implementa-

tion;
• risk identification;

14 E. Kowalczyk, Kontrola zarz¹dcza w jednostce sektora finansów publicznych, Presscom
Sp. z o.o., Wroc³aw 2010, p. 18.

15 ww.mf.gov.pl [dostêp: 29-12-2014].
16 Op. cit.
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• risk analysis;
• reaction to the risk.

It is worth emphasising that the standard concerning the specification
of goals and tasks as well as monitoring and assessing their implementa-
tion can be realised by creating operational plans.The director of the tax
office, as the head of a public finance sector unit, is therefore obliged
to specify the mission of the office as well as its goals and tasks, and also
to work out and implement a risk management system.

Another area of management control is that specified as control mecha-
nisms. Standards in that area constitute a set of exemplary and basic me-
chanisms which can operate in a public finance sector unit. The catalogue
of mechanisms contained in the standards is not a closed catalogue becau-
se, as the standards stress, the management control system should be ada-
pted to the specific features of the unit and its needs. Control mechanisms
should constitute a response to a specific risk, and their cost should not be
greater than the benefits obtained as a result of them. It is therefore justi-
fiable, when commenting on the clauses of the standards, to observe that
all standards specifying methods of combating risk which we do not accept
create a further group. However, they do not form a closed catalogue, be-
cause no one is able to describe all methods we use to achieve our goal. One
should remember that control mechanisms are all principles described and
not described and operations resulting from legal regulations or accepted
norms of procedure. Procedures, instructions and procedural norms intro-
duced are only a part of the control system. It is impossible to describe
all of them, but it is worth stressing that the management control system
should be flexible and adapted to the specific needs of the unit17. The area
of control mechanisms covers the following standards:
• documenting the management control system;
• supervision;
• continuity of operation;
• the protection of resources;
• detailed control mechanisms concerning financial and economic opera-

tions;
• control mechanisms concerning IT systems.

Standards in the aforementioned area obligate the head of a unit, inclu-
ding the director of a tax office, to document the management control system

17 A. Mazurek, K. Knedler, Kontrola zarz¹dcza – ujêcie praktyczne, HANDIKAP, Warszawa
2010, p. 39.
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and to implement control mechanisms ensuring continuity of operation
of the unit and the protection of its resources. In addition, in a unit the
manner of performing tasks should be supervised and control mechanisms
should be implemented to ensure that financial and economic operations
are conducted correctly and that IT systems are operating correctly.

The area of information and communication pertains to appropriate or-
ganisation, in the unit, of the system of acquiring information and its circu-
lation, so as to ensure that managing persons and other employees are
provided – in the relevant form and time – with appropriate and reliable
information necessary to carry out tasks. The communication system
should operate correctly both in a vertical and a horizontal direction, and
should ensure that information is properly understood by its recipients.
The principles specifying the flow of information determine the correctness
with which a unit carries out its operations. A unit cannot be correctly
managed without sufficient resources being received in time and reliable
information. On the other hand, employees will not perform their tasks
correctly if heads do not give them clear instructions as to what they expect
of them, by when, and for what purpose18. Standards in the area of infor-
mation and communication show that it is vital not only to implement
a correct internal communication system (encompassing not only commu-
nication within a unit but also communication in the government admini-
stration department, and thus communication between the tax office, the
tax chamber and the Ministry of Finance), but also an external communi-
cation system encompassing the system of exchanging information with
external entities having an influence on the achievement of goals and per-
formance of tasks. The area of information and communication encompas-
ses the following standards: current information, internal communication
and external communication.

The last area mentioned in the „Management control standards” is that
specified as monitoring and assessment. It is emphasised that the stan-
dards regarding monitoring and assessment introduce the principle of
a continuous assessment of the management control system operating
in a unit. The head of a unit is responsible for assessment, but other per-
sons holding managerial positions can also be obliged to assess the opera-
tion of management control on an ongoing basis. Problems identified du-
ring monitoring and assessment should be resolved on an ongoing basis.
The management control system can also be assessed within the frame-
work of separate assessments made by a unit’s employees (self-assessment).
Self-assessment should be understood within the framework of a process

18 Op. cit.
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separate from ongoing activity and should be documented19. The area of
monitoring and assessment assumes that the management control system
should be monitored, especially with regard to its effectiveness, so as to
identify and resolve current problems. In addition, at least once a year
a separate and documented self-assessment of the management control
system should be carried out. The internal auditor also carries out an
assessment of the management control system in cases provided for in the
Act. The assessment referred to in the definition of an internal audit is,
in particular, one of the adequacy, effectiveness and efficiency of manage-
ment control. Literature on the subject attaches great importance to the
efficiency audit, emphasising, among other things, that an audit geared
towards efficiency can produce benefits for public administration in two
ways. On the one hand, directly indicating non-efficiency takes effect
in measurable savings. On the other hand, the very possibility of critically
assessing the audit acts as a motivator for a renewed review of the opera-
tion and correctness of efficiency of processes by the leadership. A properly
functioning audit introduces the culture of responsibility, forcing the
leadership of an institution to specify precisely who is responsible for
a given process, constructing an appropriate system of supervision and
ensuring that it operates efficiently and effectively. Attention is also drawn
to the benefits connected with implementing the internal audit, by stating
that „The introduction of a modern internal audit system must be connec-
ted with a change of culture and approach to spending funds in the whole of
administration. Each decision-maker in public administration must think
in terms of categories of results and the risk that could prevent them from
being achieved. It is necessary to depart from the method functioning
in many institutions, that by creating a program in the time schedule
one primarily specifies the division of funds intended for its implementa-
tion in particular years, and only afterwards ascribes specific operations
to the existing budget. The process of optimising funds being spent should
include setting top-priority goals, specifying possible variants of reaching
them and the amount of funds necessary for each variant, indicating yard-
sticks for achieving goals, assessing the risks that could make those goals
impossible to achieve, and subsequently constant monitoring of their level
of performance and reporting in that respect. The internal audit is conduc-
ted, among other things, on the basis of internal audit standards for public
finance sector units, that are announced in the form of the Minister of Fi-
nance’s communiqué. In the current legal state, with regard to tax admini-

19 E. Kowalczyk, Kontrola zarz¹dcza w jednostce sektora finansów publicznych, Presscom
Sp. z o.o., Wroc³aw 2010, p. 51.
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stration, the internal audit is carried out in the Ministry of Finance and in
tax chambers. In addition, the obligation to conduct an internal audit rests
with those state budget units (i.e. tax offices) whose amount of income
stated in the financial plan or amount of expenditures has exceeded PLN
40 million. The regulations of the Act on Public Finances also foresee the
optional possibility of conducting an internal audit in tax offices.

The internal audit can be conducted either by the internal auditor em-
ployed in a unit or by an external service provider – only in situations
stipulated by the Act – and in the case of a tax office additionally with
the consent of the Minister of Finance. It must also be stressed that an
internal auditor can only be persons meeting the requirements specified
by the Act on Public Finances, and an external service provider can only
be natural persons meeting the conditions specified for an internal auditor
or entities employing such natural persons.

It must also be emphasised that a tax office can have an audit commis-
sioned for it by the Minister of Finance, the Prime Minister, and in special
cases specified in the Act, the General Inspector of Fiscal Control with re-
spect to funds which come from the European Union’s budget and not
refundable funds coming from assistance granted by member states of the
European Free Trade Association (EFTA). The area of monitoring and as-
sessment covers the following standards: monitoring the management
control system, self-assessment, internal audit and obtaining assurances
about the state of management control.

Conclusion

The development of the internal control system, which in the Polish
legal system is specified as management control, has already been in pro-
gress for almost twenty years. In that time, significant changes have occur-
red in understanding the concept of internal control, which has in parti-
cular encompassed all areas of operation of a unit and has ceased to be
equated only with areas connected with managing a unit’s finances.

Consequently, internal control (otherwise known as financial control)
has become transformed into management control, geared towards ensu-
ring the secure, correct and efficient operation of a unit.
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KONTROLA ZARZ¥DCZA – BEZPIECZEÑSTWO
DLA FUNKCJONOWANIA URZÊDU SKARBOWEGO

S³owa kluczowe: kontrola zarz¹dcza, urz¹d skarbowy, finanse publiczne.

Streszczenie

Artyku³ dotyczy wykorzystywania odpowiednich narzêdzi dla bezpiecznego
funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych. Jednym z takich na-
rzêdzi jest system kontroli zarz¹dczej. System kontroli zarz¹dczej to mechanizm
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zarz¹dzania jednostk¹ sfery finansów publicznych. Celem g³ównym artyku³u
jest pokazanie kontroli zarz¹dczej jako instrumentu zapewniaj¹cego bezpiecz-
ne funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych, którego jednym
z elementów jest urz¹d skarbowy.

Iwona Przychocka – doktor nauk ekonomicznych, profesor Uczelni Technicz-
no-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Prowadzi zajêcia z zakresu mikro-
ekonomii, makroekonomii, przedsiêbiorczoœci oraz finansów.
Bierze udzia³ jako kierownik oraz cz³onek krajowych i miêdzynarodowych pro-
jektów badawczych powierzonych przez Ministerstwo Gospodarki oraz Mini-
sterstwo Finansów. Autorka pozycji ksi¹¿kowych, miêdzy innymi: „Ma³e i œred-
nie przedsiêbiorstwa w praktycznym dzia³aniu”, „Zobowi¹zania podatkowe”,
„Dylematy podatkowe stoj¹ce przed sektorem MSP w Polsce”. Autorka licznych
publikacji zarówno w jêzyku polskim jak i w jêzykach obcych. Uczestniczy
w konferencjach naukowych w ró¿nych oœrodkach akademickich w kraju i za
granic¹.
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STANDARD EUROPEJSKI A PRAWO
DO DOBREJ I BEZPIECZNEJ

ADMINISTRACJI

S³owa kluczowe: prawo do dobrej administracji, dobra administracja, stan-
dard europejski.

STRESZCZENIE

Artyku³ poœwiêcony jest zagadnieniu zwi¹zanemu z prawem do dobrej
administracji pojmowanemu w aspekcie standardu europejskiego. Autorka
w niniejszym opracowaniu wskaza³a bariery wystêpuj¹ce w realizacji tego
prawa, porówna³a pojêcie „dobrej administracji” z pojêciem „prawa do dobrej
administracji”. W artykule poruszono równie¿ kwestie zwi¹zane ze Ÿród³ami
prawnymi standardów europejskich oraz opisano instytucjê egzekwuj¹c¹
prawo do dobrej administracji, jak¹ jest Europejski Rzecznik Praw Obywa-
telskich. Wszystkie opisane w artykule zagadnienia maj¹ na celu uœwiado-
mienie faktu, jak wa¿ny jest standard europejski w postaci prawa do dobrej
administracji, które zapewnia prawo do bezpiecznej administracji, a tym
samym zwiêksza bezpieczeñstwo prawne wszystkich obywateli w pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej.

Wprowadzenie

Prawo do dobrej administracji stanowi standard europejski, który ma
wp³yw na bezpieczeñstwo prawne wszystkich obywateli w pañstwach cz³on-
kowskich Unii Europejskiej. Bezpieczeñstwo to jest jednym z czynników
europejskiej integracji i rozwoju. Zdaniem Andrzeja Zolla na organach
i instytucjach administracyjnych, a tak¿e na zatrudnionych w nich urzêd-
nikach spoczywa obowi¹zek w³aœciwego, zgodnego z prawem za³atwienia
sprawy obywatela. Je¿eli w wyniku dzia³añ tych organów i instytucji
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obywatel poniesie szkodê, to bêdzie przys³ugiwa³o mu roszczenie o odszko-
dowanie1. Wed³ug Jerzego Œwi¹tkiewicza ka¿dy akt administracyjny powi-
nien podlegaæ kontroli ze strony s¹du albo innego niezawis³ego organu2.
Wed³ug niego „…przewidywalnoœci dzia³ania administracji i bezpieczeñ-
stwu prawnemu powinno s³u¿yæ przestrzeganie sta³ej i konsekwentnej prak-
tyki administracyjnej – przy równoczesnym badaniu szczegó³owych oko-
licznoœci sprawy”3. Prawo do dobrej administracji jest jednym ze standar-
dów europejskich, który zapewnia realizacjê w praktyce wszystkich rozwa-
¿anych tu kwestii dotycz¹cych bezpieczeñstwa prawnego obywateli, jest
jednym z podstawowych praw Unii Europejskiej. W literaturze Eugeniusz
Bojanowski wyra¿a pogl¹d, ¿e w przypadku Unii Europejskiej, „…kluczo-
wym dokumentem jest przyjêta w 2000 roku Karta Praw Podstawowych,
która po okresie funkcjonowania «w odosobnieniu», ostatecznie zosta³a w³¹-
czona do Traktatu Lizboñskiego (bêd¹cego aktualnie podstaw¹ ustrojow¹
Unii Europejskiej) przez co, wymienione w Karcie «prawa podstawowe»,
wraz z prawem do dobrej administracji, sta³y siê obowi¹zuj¹cym prawem
pierwotnym Unii Europejskiej. W ten sposób prawo do dobrej administra-
cji sta³o siê równie¿ «czêœci¹ sk³adow¹» porz¹dku prawnego Rzeczypospoli-
tej Polskiej”4. Podobnie Kamil Spryszak uwa¿a, ¿e prawo do dobrej admini-
stracji stanowi standard europejski i jest jednym z podstawowych praw
Unii, zawartym w art. 41 Karty Praw Podstawowych5. Z kolei wed³ug
Andrzeja Igora Jackiewicza prawo do dobrej administracji, rozumiane jako
standard europejski, wykracza swoim zastosowaniem poza system admi-
nistracji Unii Europejskiej, przy ustalaniu jego treœci nie mo¿na wiêc ogra-
niczaæ siê do „Ÿróde³ unijnych”. Nale¿y na równi traktowaæ oba europejskie
systemy ochrony praw cz³owieka (Unii Europejskiej i Rady Europy).
Na prawo do dobrej administracji sk³adaj¹ siê wiêc:
1) prawo zwracania siê do organów administracji w celu za³atwienia okre-

œlonej sprawy,

1 A. Zoll, Prawo do dobrej administracji (przedmowa do I wydania Rzecznika Praw Obywa-
telskich IV kadencji) [w:] Europejski Kodeks Dobrej Administracji (wprowadzenie, tekst
i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych),
red J. Œwi¹tkiewicz, Wydawnictwo Biura RPO, Warszawa 2007, s. 5.

2 J. Œwi¹tkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji…, op. cit., s. 11.
3 Ibidem, s. 10-11.
4 E. Bojanowski, Zasada dobrej administracji (kilka refleksji) [w:] Studia z prawa admini-

stracyjnego i nauki o administracji. Ksiêga Jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab.
Janowi Szreniawskiemu, red. J. Stelmasiak, J. Pos³uszny, Z. Czarnik, Z. Niewiadomski,
Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Prawa i Administracji, Przemyœl-Rzeszów 2011, s. 78.

5 K. Spryszak, Prawo do dobrej administracji w œwietle Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej po wejœciu w ¿ycie Traktatu z Lizbony, „Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y
Informatyki, Zarz¹dzania i Administracji”, 2011, nr 1 (14), s. 134.
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2) bezstronnoœæ i rzetelnoœæ organów administracyjnych,
3) rozs¹dny termin na przeprowadzenie danego postêpowania,
4) prawo ka¿dej osoby do osobistego przedstawienia sprawy, zanim zosta-

nie podjêty indywidualny œrodek mog¹cy negatywnie wp³yn¹æ na jej
sytuacjê,

5) prawo ka¿dej osoby dostêpu do akt jej sprawy, z zastrze¿eniem posza-
nowania uprawnionych interesów poufnoœci i tajemnicy zawodowej
oraz handlowej,

6) prawo do pomocy prawnej,
7) obowi¹zek administracji odpowiedniej notyfikacji aktu administracyj-

nego wszystkim osobom, których on dotyczy, uzasadniania rozstrzygniêæ
koñcz¹cych dan¹ sprawê oraz wskazywania mo¿liwoœci zastosowania
œrodków s³u¿¹cych zaskar¿eniu danej decyzji,

8) obowi¹zek naprawienia szkody wyrz¹dzonej przez organ administracji,
a w niektórych sytuacjach tak¿e przez urzêdnika wystêpuj¹cego we w³a-
snym interesie,

9) prawo do odwo³ania siê do s¹du6.

Prawo do dobrej administracji funkcjonuj¹ce w ramach systemu praw-
nego Unii Europejskiej wed³ug A. I. Jackiewicza jest uznawane jako jedno
z podstawowych praw jednostki. Jest to zbiór postanowieñ reguluj¹cych
pozycjê jednostki w jej stosunkach z organami administracyjnymi, które to
postanowienia s¹ uznanymi przez unijn¹ judykaturê zasadami prawa7.
W literaturze, obok wymienionych autorów, na temat prawa do dobrej ad-
ministracji wyrazi³ swój pogl¹d równie¿ Zbigniew Cieœlak, który podkre-
œla, ¿e pojêcie „prawo do dobrej administracji” mo¿na rozpatrywaæ:
1) jako kategoriê prawn¹:

• uprawnienie obywatela, z którym to uprawnieniem skorelowany jest
obowi¹zek organu administracji;

• publiczne prawo podmiotowe, z którego mo¿na wyprowadziæ skute-
czne roszczenie prawne wobec organu administracji publicznej;

2) jako kategoriê paraprawn¹ – w tym rozumieniu pojêcie „prawa do do-
brej administracji” rozpatrywane jest jako niewi¹¿¹ca zasada prawna;

3) jako kategoriê pozaprawn¹, czyli prawo do dobrej administracji jako
wieloaspektowe zjawisko spo³eczne8.

6 A.I. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Wydawnictwo
Adam Marsza³ek, Toruñ 2008, s. 160.

7 Ibidem, s. 206.
8 Z. Cieœlak, Prawo do dobrej administracji (tezy wyst¹pienia) [w:] Prawo do dobrej admini-

stracji. Materia³y ze Zjazdu Katedr Prawa i Postêpowania Administracyjnego, Warszawa-
-Dêbe 23-25 wrzeœnia 2002 r., red. Z. Niewiadomski, Z. Cieœlak, Wydawnictwo UKSW,
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Prawo do dobrej administracji mo¿emy równie¿ relatywizowaæ do pod-
stawowych „czêœci” prawa administracyjnego tj:
• norm prawa ustrojowego administracji publicznej,
• norm administracyjnego prawa materialnego,
• norm administracyjnego prawa procesowego.

W aspekcie ustrojowym treœæ prawa do dobrej administracji wyzna-
czaj¹ przepisy dotycz¹ce przejrzystej struktury aparatu administracji
czy wyraŸnego podzia³u zadañ i kompetencji pomiêdzy poszczególne szcze-
ble i organy. Ten aspekt uzupe³niaj¹ przepisy odnosz¹ce siê do kwestii per-
sonalnych, czyli reguluj¹ce kryteria doboru osób na okreœlone stanowiska
w administracji publicznej, warunków zatrudnienia osób o wysokich kwalifi-
kacjach, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i drogi awansu zawodowego,
a ponadto do zasad takich jak: bezinteresownoœæ, prawoœæ, obiektywizm,
otwartoœæ, uczciwoœæ, odpowiedzialnoœæ – których pracownicy i funkcjona-
riusze publiczni powinni przestrzegaæ. W aspekcie materialnym treœæ
tego prawa zawarta jest w przepisach dotycz¹cych materialnoprawnego
aspektu dzia³ania organów w³adzy publicznej. W aspekcie proceso-
wym treœæ prawa do dobrej administracji znajduje wyraz w przepisach
formalnych dotycz¹cych terminów za³atwiania spraw, trybu postêpowania
przy ich za³atwianiu, formy rozstrzygniêæ oraz œrodków zaskar¿ania9.

Dobra administracja a prawo
do dobrej administracji

Pojêcie dobrej administracji obejmuje takie cechy, jak sprawnoœæ, do-
stêpnoœæ, przyjazne nastawienie do obywatela oraz rzetelnoœæ i efektyw-
noœæ10. W przypadku dobrej administracji nacisk po³o¿ony jest na efektyw-
noœæ i sprawnoœæ funkcjonowania administracji, natomiast w przypadku
prawa do dobrej administracji – na uprawnienie jednostki w jej kontaktach
z organami i instytucjami Unii Europejskiej, przy czym nale¿y pamiêtaæ,

Warszawa 2003, s. 18-19 oraz por. D. Tykwiñska-Rutkowska, Prawo do dobrej admini-
stracji [w:] Leksykon prawa administracyjnego. 100 podstawowych pojêæ, red. E. Boja-
nowski, K. ¯ukowski, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 286.

9 Na ten aspekt prawa do dobrej administracji zwraca uwagê D. Tykwiñska-Rutkowska,
Prawo do dobrej administracji [w:] Leksykon prawa administracyjnego…, op. cit.,
s. 288.

10 J. Sozañski, Unijne regulacje zasad dobrej administracji, „Prawo i Podatki Unii Europej-
skiej w Praktyce”, 2008, nr 10 (82), s. 24.



249

Beata Kolarz: Standard europejski a prawo do dobrej i bezpiecznej administracji

¿e sprawnoœæ funkcjonowania administracji jest gwarantem i elementem
realizacji prawa do dobrej administracji11.

Wed³ug Roberta Suwaja osi¹gniêcie stanu „dobrej administracji” mo¿e
dopiero uczyniæ realnym uzyskanie „prawa do dobrej administracji”. Ka¿dy
obywatel oczekuje w pierwszym rzêdzie od pañstwa w³aœnie „dobrej admi-
nistracji”. Po „prawo do dobrej administracji” i jego instrumenty ochrony
siêga dopiero wtedy, gdy zetknie siê z dzia³aniem administracji, której nie
mo¿na okreœliæ mianem „dobra”12.

Zdaniem A. I. Jackiewicza prawo do dobrej administracji stanowi jeden
z aspektów (jurydyczny) pojêcia dobrej administracji. Odnosi siê ono bo-
wiem do bezpoœrednich stosunków pomiêdzy organem administracji a oby-
watelem. Dobra administracja to ogólna koncepcja systemowa, natomiast
prawo do dobrej administracji to kompleks konkretnych uprawnieñ jed-
nostki, z którymi skorelowane s¹ odpowiednie obowi¹zki organu admini-
stracyjnego. W toku postêpowania przed organem administracji obywatel
ma prawo ¿¹daæ od tego¿ organu, by dzia³a³ zgodnie z zasadami dobrej
administracji13.

Grzegorz Krawiec uwa¿a, ¿e pojêcie dobrej administracji „… dotyczy
standardów jakoœci administracji (jej dzia³ania oraz organizacji) okreœlonych
w przepisach prawa”14. Natomiast prawo do dobrej administracji (prawo
w znaczeniu podmiotowym) odnosi siê do uprawnienia jednostki, „… do ¿¹da-
nia od organów administracji publicznej dzia³ania oczekiwanego oraz zgod-
nego z zasadami przejrzystoœci i uczciwoœci”15.

Standardy europejskie w administracji

1. Pojêcie standardu europejskiego

W jêzyku polskim pojêcie standardu w ujêciu encyklopedycznym oznacza
„typ, model, przyk³ad; ka¿da ustalona miara iloœci, jakoœci lub wartoœci,
np. ustalone przeciêtne cechy danego towaru…”16. Podobnie S³ownik jêzyka

11 E. Bonusiak, Prawo do dobrej administracja jako kategoria prawna, „Administracja TDP,
Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Prawa i Administracji”, 2013, nr 1 (30), s. 97-98.

12 R. Suwaj, Prawo do dobrej administracji a dobra administracja na przyk³adzie wybranej
regulacji prawnej [w:] Wp³yw przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i admi-
nistracjê publiczn¹, red. J. Zimmermann, P.J. Suwaj, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2013, s. 267.

13 A.I. Jackiewicz, op. cit., s. 205.
14 G. Krawiec, Europejskie prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 20.
15 Ibidem.
16 Ma³a Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1970, s. 997.



250

Beata Kolarz: Standard europejski a prawo do dobrej i bezpiecznej administracji

polskiego wskazuje, ¿e standard to „przeciêtna norma, przeciêtny typ, model,
wyrób odpowiadaj¹cy okreœlonym wymogom, wzorzec”17, a tak¿e S³ownik
wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych okreœla standard jako „typ,
model, norma, wzorzec…”18. Z tych definicji wynika, ¿e standard to pewien
przeciêtny model, zasada okreœlaj¹ca cechy danej rzeczy wymagane przez
prawo b¹dŸ zwyczaj.

W poszukiwaniu definicji miêdzynarodowych standardów prawnych,
za takie uznaæ nale¿y postanowienia maj¹ce charakter pewnych modelo-
wych, przeciêtnych rozwi¹zañ, funkcjonuj¹cych w danej spo³ecznoœci miê-
dzynarodowej. Podstawowym zadaniem w procesie ustalania, czy dan¹
instytucjê uznawaæ jako standard, jest okreœlenie atrybutów, jakimi po-
winna siê ona cechowaæ. Takim atrybutem jest powszechnoœæ, dlatego
o standardzie europejskim mo¿emy mówiæ wtedy, gdy jest on rozpowszech-
niony w prawodawstwie organizacji miêdzynarodowych o zasiêgu europej-
skim oraz w krajowych porz¹dkach prawnych pañstw europejskich. Tak¹
cech¹ jest równie¿ odpowiedni stopieñ ogólnoœci rozwi¹zañ bêd¹cych stan-
dardem miêdzynarodowym. Dlatego najczêœciej za standardy uznaje siê
zasady prawne, a nie szczegó³owe normy, gdy¿ uznanie danej zasady
za standard zwykle pozostawia legislatorowi krajowemu swobodê w wybo-
rze instrumentów maj¹cych realizowaæ dan¹ zasadê19.

2. Dobra administracja jako standard europejski

Dobra administracja jako pojêcie funkcjonuj¹ce w europejskiej doktry-
nie prawa administracyjnego oraz w orzecznictwie europejskich organów
s¹dowych podlega³o procesowi pewnej uniwersalizacji, przez co mo¿na uznaæ,
i¿ wykszta³ci³ siê standard dobrej administracji.

Orzeczenia Trybuna³u Sprawiedliwoœci i S¹du Pierwszej Instancji wska-
zywa³y nie tylko na sposób, w jaki powinny siê zachowywaæ organy admini-
stracji, ale tak¿e okreœla³y, jakie to ma znaczenie dla statusu jednostki.
Zachowania organów administracji niezgodne ze standardami wyznaczo-
nymi przez koncepcjê dobrej administracji, powoduj¹ce, ¿e jednostka by³a
wskutek nich „pokrzywdzona”, sta³y siê dla judykatury podstaw¹ do ich
zakwestionowania. Wskutek tego jednostka mog³a liczyæ na to, i¿ organ
administracji bêdzie wobec niej zachowywa³ siê zgodnie z pewnymi stan-
dardami. Owe obowi¹zki organów administracji, których strzec zaczê³y
organy ochrony prawa, skutkowa³y tym, i¿ po stronie obywateli pojawi³y

17 S³ownik jêzyka polskiego, PWN, Warszawa 1981, t. 3, s. 318.
18 W. Kopaliñski, S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych, Muza, Warszawa 2000,

s. 471.
19 A. I. Jackiewicz, op. cit., s. 137-138.
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siê okreœlone prawa polegaj¹ce na mo¿liwoœci ¿¹dania okreœlonego zacho-
wania siê ze strony organów administracyjnych. Prawa te, oparte na treœci
dobrej administracji, sta³y siê podstaw¹ do sformu³owania prawa do dobrej
administracji w ujêciu artyku³u 41 Karty Praw Podstawowych, w której
po raz pierwszy wyraŸnie zaliczono je do katalogu praw podstawowych20.

3. Źród³a prawne standardów europejskich, ze szczególnym
uwzglêdnieniem prawa do dobrej administracji

Do Ÿróde³ prawnych standardów europejskich zaliczamy m.in.:
1) Kartê Praw Podstawowych (dalej cyt. KPP),
2) Europejski Kodeks Dobrej Administracji (dalej cyt. EKDP),
3) Kodeks dobrej administracji dla pracowników Komisji Europejskiej,
4) konwencje Rady Europy,
5) rezolucje i zalecenia Rady Europy,
6) orzecznictwo europejskich organów s¹dowych.

Podmiotowe prawo do dobrej administracji zosta³o uznane jako stan-
dard europejski dopiero w Unii Europejskiej, poprzez uwzglêdnienie go
po raz pierwszy w Karcie Praw Podstawowych21  uchwalonej i podpisanej
pierwotnie 7 grudnia 2000 roku podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei.
Z chwil¹ ratyfikowania przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie podpisa-
nego w 2007 roku Traktatu reformuj¹cego Uniê Europejsk¹ (tzw. Traktat
Lizboñski) postanowienia zawarte w Karcie Praw Podstawowych wesz³y
w sk³ad Traktatu i tym samym sta³y siê prawnie wi¹¿¹ce dla pañstw cz³on-
kowskich Unii Europejskiej. Traktat Lizboñski wszed³ w ¿ycie 1 grudnia
2009 roku i od tej chwili obywatele Unii Europejskiej mog¹ siê powo³ywaæ
przed s¹dami na postanowienia Karty.

W art. 41 Karty zamieszczono prawo do dobrej administracji w brzmie-
niu: „Ka¿dy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej
sprawy w rozs¹dnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organi-
zacyjne Unii”. Rozwi¹zaniem i uszczegó³owieniem tego przepisu s¹ kolejne
punkty przytoczonego artyku³u, w œwietle których realizacja prawa do do-
brej administracji na gruncie Unii Europejskiej oznacza:
• prawo ka¿dej osoby do bycia wys³uchan¹ przed podjêciem œrodków mo-

g¹cych negatywnie wp³yn¹æ na jej sytuacjê,
• prawo ka¿dej osoby do dostêpu do akt jej sprawy, przy poszanowaniu

uprawnionych interesów poufnoœci oraz tajemnicy zawodowej i handlowej,

20 Ibidem, s. 124.
21 R. Suwaj, op. cit., s. 266.



252

Beata Kolarz: Standard europejski a prawo do dobrej i bezpiecznej administracji

• obowi¹zek administracji uzasadniania swoich decyzji,
• prawo domagania siê od Unii naprawienia, zgodnie z zasadami ogólnymi

wspólnymi dla praw pañstw cz³onkowskich, szkody spowodowanej dzia-
³aniem organów Unii lub jej personelu przy wykonywaniu dzia³añ s³u¿-
bowych,

• prawo zwracania siê do instytucji Unii Europejskiej w jednym z jêzyków
traktatowych i prawo do otrzymania odpowiedzi w tym samym jêzyku22.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi instrument zwiêk-
szenia bezpieczeñstwa prawnego obywateli, ograniczenia samowoli i mo-
ralnego imperializmu oraz doprowadzenia do instytucjonalizacji prawa23.

Wa¿ne znaczenie dla funkcjonowania prawa do dobrej administracji
w praktyce, jako standardu w codziennym funkcjonowaniu organów admi-
nistracyjnych, ma Europejski Kodeks Dobrej Administracji24 (cyt. dalej
w skrócie EKDA). Zdaniem J. Œwi¹tkiewicza EKDA ma za zadanie przy-
czyniæ siê do lepszego dzia³ania organów administracji oraz stanowiæ gwa-
rancjê skutecznej ochrony praw obywateli i innych podmiotów w relacjach
z organami pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, co zapewni ich bez-
pieczeñstwo prawne w administracji25. EKDA zosta³ uchwalony przez Par-
lament Europejski 6 wrzeœnia 2001 roku w formie rezolucji. Parlament
Europejski zaleci³ stosowanie Kodeksu w organach i instytucjach Unii
Europejskiej, traktuj¹c go jako zbiór standardów do stosowania zarówno
w pañstwach cz³onkowskich, jak i poza jej granicami26.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e EKDA nie jest aktem obowi¹zuj¹cym w sen-
sie prawnym, tzn. nieprzestrzeganie zapisanych w nim zasad, obowi¹zków,
nakazów i zakazów nie wi¹¿e siê z sankcjami o charakterze prawnym27.
Zdaniem A. Zolla z kolei „nie ma ¿adnych powodów przemawiaj¹cych prze-
ciwko uznaniu standardów zawartych w Kodeksie za przydatne do wyzna-
czania obowi¹zków polskiej administracji, za przydatne do interpretacji
zarówno prawa materialnego, jak i procesowego. Ma to znaczenie dla przy-
stosowania codziennych kontaktów obywatela z urzêdem do wymogów

22 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE z 2010 r. C 83, s. 2.
23 F. Jasiñski, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ABC, War-

szawa 2003, s. 127.
24 Europejski Kodeks Dobrej Administracji , Dz. Urz. UE z 2011 r. C 285, s. 3.
25 J. Œwi¹tkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji…, op. cit., s. 7.
26 I. Przeor-Pastuszak, Prawo do dobrej administracji w Unii Europejskiej, konotacje aksjo-

logiczne i wymiar etyczny. Zarys problematyki [w:] Administracja od samorz¹du po orga-
nizacje miêdzynarodowe, red. A. Zaborowska, Wydawnictwo Toruñskiej Szko³y Wy¿szej,
Toruñ 2010, s. 74.

27 Ibidem, s. 83.
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stawianych w Unii Europejskiej”28. EKDA zawiera ca³y katalog zachowañ
administracji, które mo¿na uznaæ za sk³adaj¹ce siê na standardy prawa
do dobrej administracji. Najwiêksz¹ zalet¹ powy¿szych regu³ jest to, ¿e maj¹
one zastosowanie – zgodnie z art. 1 EKDA – w stosunkach zewnêtrznych
zachodz¹cych miêdzy organami i funkcjonariuszami a podmiotami zewnêtrz-
nymi, czyli obejmuj¹ wszystkie obszary dzia³ania administracji publicznej29.
EKDA jest aktem okreœlaj¹cym zasady zachowania urzêdników w s³u¿bie
publicznej, sprawnego funkcjonowania administracji i ¿yczliwego stosun-
ku do jednostki30. W tym wzglêdzie E. Bojanowski zwraca uwagê na fakt,
¿e w EKDA, jak i w Karcie Praw Podstawowych „szereg zasad wyra¿o-
nych jest w sposób bardziej «¿yciowy», mniej jurydyczny i sformalizowany,
by wskazaæ tu na odwo³anie do takich wartoœci jak choæby rzetelnoœæ, uczci-
woœæ i uprzejmoœæ”31 w porównaniu z przepisami polskimi.

EKDA do podstawowych zasad dobrej administracji zalicza m.in.:
1) zasadê bezstronnoœci i niezale¿noœci (art. 8),
2) zasadê prawdy obiektywnej (art. 9),
3) zasadê wys³uchania i z³o¿enia oœwiadczenia (art. 16),
4) zasadê uzasadniania decyzji (art. 18),
5) zasadê stosownego terminu podjêcia decyzji (art. 17),
6) zasadê informacji o mo¿liwoœci odwo³ania (art. 19),
7) zasadê niedyskryminowania (art. 5),
8) zasadê uprzejmoœci (art.12),
9) zasadê odpowiadania na pismo w jêzyku obywatela (art. 13)32.

Kodeks jest zbiorem standardów wyznaczaj¹cych sposób realizowania
roli i funkcji wspó³czesnej europejskiej administracji.

Nastêpnym Ÿród³em prawnym standardów europejskich s¹ konwencje.
Najistotniejsz¹ konwencj¹, z punktu widzenia prawa do dobrej administracji
jest Europejska Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych
wolnoœci33 sporz¹dzona w Rzymie 4 listopada 1950 roku (wesz³a w ¿ycie
8 wrzeœnia 1953 r.). Konwencja ta m.in. gwarantuj¹c prawo do s¹du i prawo

28 A. Zoll, Prawo do dobrej administracji, op. cit., s. 5.
29 R. Suwaj, op. cit., s. 267.
30 J. Oniszczuk, Prawo jednostki do dobrej administracji publicznej [w:] Administracja

publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiñski, Wydawnictwo
Szko³y G³ównej Handlowej, Warszawa 2008, s. 66.

31 E. Bojanowski, Prawo do dobrej administracji (kilka refleksji) [w:] Prawa cz³owieka: wczo-
raj – dziœ – jutro, red. J. Zajad³o, „Gdañskie Studia Prawnicze”, 2005, t. 13, s. 166.

32 I. Przeor-Pastuszak, op. cit., s. 78.
33 Europejska Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, Dz. U.

z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
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do rozpatrzenia sprawy w rozs¹dnym terminie (art. 6) daje mo¿liwoœæ
odwo³ania siê do s¹du. Jest to jeden z najwa¿niejszych elementów prawa
do dobrej administracji wskazuj¹cy, ¿e zasady dobrej administracji maj¹
zastosowanie tak¿e do sfery wymiaru sprawiedliwoœci.

Do innych konwencji europejskich, które maj¹ wp³yw na kszta³towanie
i rozwój zasad dobrej administracji mo¿na zaliczyæ: Europejsk¹ Konwencjê
Ramow¹ o wspó³pracy transgranicznej w³adz lokalnych i terytorialnych
z 1980 roku (Konwencja Madrycka), Europejsk¹ Kartê Samorz¹du Lokalnego
(15.10.1985 r.) i Europejsk¹ Kartê Samorz¹du Regionalnego (5.06. 1977 r.)34.

Konwencja Madrycka sk³ada siê z czêœci g³ównej i za³¹czników. Polska
przyst¹pi³a do niej 10 maja 1993 roku. Strony tej Konwencji zobowi¹zuj¹
siê m. in. wspieraæ wspó³pracê transgraniczn¹ oraz zapewniaj¹ usuwanie
wszelkich trudnoœci, które mog¹ siê pojawiæ miêdzy partnerami, za pomoc¹
odpowiednich uregulowañ prawnych. Natomiast obie Karty Samorz¹du
wprowadzaj¹ standardy uprawnieñ poszczególnych spo³ecznoœci (regional-
nych i terytorialnych).

Dobra administracja sta³a siê przedmiotem zainteresowania Rady Eu-
ropy jeszcze przed powstaniem Unii Europejskiej – dowodem na to s¹ rezo-
lucje i zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy, bêd¹ce równie¿ Ÿró-
d³ami prawnymi dotycz¹cymi dobrej administracji. S¹ to akty, których
jednym z najistotniejszych zadañ jest harmonizacja ustawodawstwa pañstw
cz³onków Rady Europy w duchu standardów zaproponowanych przez Radê
Europy35. Dla przyk³adu Zalecenie Nr 31/77 Rady Europy z 28 wrzeœnia
1977 roku postanawia:
1) ka¿dy ma prawo do wys³uchania w sprawie, której rezultatem mo¿e byæ

decyzja obci¹¿aj¹ca go obowi¹zkiem lub ograniczaj¹ca jego prawa,
2) ka¿dy ma prawo do uzyskania informacji o przebiegu sprawy, o dowo-

dach i innych okolicznoœciach postêpowania,
3) ka¿dy ma prawo do uczestnictwa w postêpowaniu, które go dotyczy,
4) decyzja musi byæ uzasadniona,
5) od decyzji s³u¿yæ musi odwo³anie36.

Źród³ami prawa do dobrej administracji, pojmowanego jako standard
europejski jest równie¿ orzecznictwo europejskich organów s¹dowych (S¹du
Pierwszej Instancji oraz Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci).

34 J. Sozañski, Specyfika unijnych standardów dobrej administracji, „Ekonomiczno-Infor-
matyczny Kwartalnik Teoretyczny”, 2008, nr 17, s. 124.

35 A.I. Jackiewicz, op. cit., s. 88.
36 M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postêpowanie administracyjne –

ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed s¹dami administracyjnymi, C.H. Beck, Warszawa
2007, s. 7.
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W orzecznictwie S¹du Pierwszej Instancji przyjêto zasadê, ¿e organ ad-
ministracji powinien udostêpniaæ stronie wszystkie te dokumenty, które
mog¹ byæ istotne dla rozstrzygniêcia danej sprawy po to, aby mog³a ona oce-
niæ ich wartoœæ dowodow¹ oraz przydatnoœæ dla obrony swoich interesów37.

Z kolei w wyrokach Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci zwraca
siê uwagê na koniecznoœæ bezstronnego dzia³ania organów i instytucji unij-
nych oraz na koniecznoœæ rozwa¿enia wszystkich pojawiaj¹cych siê w spra-
wie okolicznoœci bez wzglêdu na to, czy przemawiaj¹ one na korzyœæ czy te¿
niekorzyœæ stron postêpowania38. Trybuna³ podj¹³ tak¿e problem za³atwia-
nia spraw „w rozs¹dnym terminie”. Zauwa¿y³, ¿e wszelkie opóŸnienia pro-
wadz¹ do os³abienia zaufania obywateli do w³adz publicznych. Wed³ug Try-
buna³u rozstrzygniêcie administracyjne powinno zapaœæ w rozs¹dnym
czasie od terminu, w którym zainteresowane strony wypowiedzia³y siê co
do zebranych dowodów39. Zwróci³ on równie¿ uwagê na to, ¿e ograniczenia
d³ugoœci trwania poszczególnych rodzajów postêpowañ administracyjnych
winny gwarantowaæ pewnoœæ stanu prawnego oraz ekonomiê postêpowañ40.

Orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci formu³uje tak¿e
pewne wymagania pod adresem krajowych przepisów o postêpowaniu admi-
nistracyjnym. W orzecznictwie Trybuna³u standardy postêpowania admi-
nistracyjnego wynikaj¹ z w³aœciwej interpretacji zasady demokratycznego
pañstwa prawnego. St¹d te¿ Trybuna³ zalicza do nich m. in.:
• zasadê lex retro non agit,
• prawo do wys³uchania (prawo do obrony),
• zasadê rzetelnego postêpowania,
• zasadê praworz¹dnoœci,
• zasadê zaufania,
• zasadê proporcjonalnoœci,
• obowi¹zek uzasadniania decyzji,
• prawo do ochrony praw nabytych na podstawie decyzji po³¹czone z po-

wag¹ rzeczy os¹dzonej (res iudicata) i ograniczeniem podwa¿enia mocy
obowi¹zuj¹cej decyzji ostatecznych41.

37 J. Sobczak, W. Sobczak, Prawo do dobrej administracji [w:] Wspó³czesne wyzwania ad-
ministracji rz¹dowej i samorz¹dowej, red. D. Plecka, Wydawnictwo Adam Marsza³ek,
Toruñ 2013, s. 30.

38 Ibidem, s. 22.
39 Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w sprawie C–282/95 P. Guerin

Automobiles przeciwko Komisji, Zbiór Orzeczeñ 1997, s. I–1503.
40 Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w sprawie C–310/97 Komisja prze-

ciwko AssiDoman Kraft Products i inni, Zbiór Orzeczeñ 1999, s. I–5363.
41 M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 10-11.
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Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci i S¹d Pierwszej Instancji obejmuj¹
sw¹ jurysdykcj¹ prawa podstawowe, w tym i prawo do dobrej administracji.

4. Europejski standard prawa do dobrej administracji a polski
porz¹dek prawny

Europejski standard prawa do dobrej administracji ma równie¿ wp³yw
na polski porz¹dek prawny. W Polsce Konstytucja RP (g³ównie w art.
30-86)42 nadaje bardzo szeroki zakres praw obywatelskich, zapewniaj¹-
cych m. in. dobr¹ administracjê, a poza tym gwarantuje te¿ respektowa-
nie standardów europejskich (art. 9 oraz art. 87 i n.)43. Na podstawie ana-
lizy Konstytucji RP mo¿na te¿ wskazaæ wiele regu³, które nawi¹zuj¹
do standardu „dobrej administracji” wypracowanego np. przez Radê Europy.
Na przyk³ad z zasady zaufania do pañstwa i stanowionego prawa (art. 2)
wynikaj¹ tak¿e dla organów administracji obowi¹zki w stosunku do oby-
wateli.

W œwietle powy¿szych uwag mo¿na zauwa¿yæ, ¿e problematyka dobrej
administracji ma swoje podstawy zw³aszcza w art. 2 i 7 Konstytucji RP.
Artyku³ 7 Konstytucji stwierdza, ¿e „organy w³adzy publicznej dzia³aj¹
na podstawie i w granicach prawa”, mamy tu do czynienia z zasad¹ prawo-
rz¹dnoœci, która wystêpuje w wielu Ÿród³ach prawnych standardów euro-
pejskich44. Wed³ug art. 172 Konstytucji jednostki samorz¹du terytorialne-
go maj¹ prawo przystêpowaæ do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoœci
lokalnych i regionalnych oraz do wspó³pracy z podobnymi jednostkami
innych pañstw45.

Trzeba podkreœliæ równie¿, ¿e analogicznie do art. 41.2 Karty Praw Pod-
stawowych, w art. 51 ust. 3 Konstytucji RP zagwarantowane zosta³o prawo
dostêpu ka¿dej osoby do dotycz¹cych jej urzêdowych dokumentów i zbio-
rów danych. Natomiast w art. 77 Konstytucji znajduje siê, bêd¹ca odpo-
wiednikiem art. 41.3 Karty Praw Podstawowych, zasada cywilnej odpowie-
dzialnoœci organów w³adzy publicznej za niezgodne z prawem dzia³ania
wyrz¹dzaj¹ce szkodê46.

Inne elementy sk³adaj¹ce siê na standard europejski prawa do dobrej
administracji w polskim porz¹dku prawnym zosta³y zawarte w Kodeksie

42 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r.
Nr 78, poz. 483, ze zm.

43 J. Sozañski, Specyfika…, op. cit., s. 126.
44 J. Oniszczuk, op. cit., s. 73.
45 J. Sozañski, Specyfika…, op. cit., s. 126.
46 A.I. Jackiewicz, op. cit., s. 193.
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postêpowania administracyjnego47. Standardy zawarte w Karcie Praw Pod-
stawowych, takie jak: zasada czynnego udzia³u strony w postêpowaniu,
prawo strony do wypowiedzenia siê, prawo wgl¹du w akta sprawy, z za-
strze¿eniem ochrony tajemnicy pañstwowej i wa¿nego interesu pañstwo-
wego oraz obowi¹zek uzasadniania decyzji znajduj¹ swoje odzwierciedle-
nie równie¿ w Kodeksie postêpowania administracyjnego. Podobnie jest
z Zaleceniem Nr 31/77 Rady Europy oraz Europejskim Kodeksem Dobrej
Administracji – wymienione tam standardy odnajdziemy w zasadach ogól-
nych Kodeksu postêpowania administracyjnego48.

Zdaniem E. Bojanowskiego „polskie prawo administracyjne pozostaje
w du¿ej bliskoœci z zasadami dobrej administracji”49; szczególnie znajduje
to odzwierciedlenie m. in. w zasadach ogólnych Kodeksu postêpowania ad-
ministracyjnego. Jednak nie oznacza to, ¿e w takiej samej bliskoœci z zasa-
dami dobrej administracji znajduje siê ca³a praktyka polskiej administra-
cji publicznej. Dowody na to znajdziemy w orzecznictwie polskich s¹dów
administracyjnych, które piêtnuj¹ naruszenia prawa, w tym naruszenia
zasad dobrej administracji50. E. Bojanowski podkreœla, ¿e patrz¹c na prawo
do dobrej administracji z punktu widzenia polskiej perspektywy nie sposób
pomin¹æ faktu, ¿e administracja publiczna w Polsce poddana jest kontroli
s¹du administracyjnego. S¹downictwo to uczestniczy w wypracowywaniu
standardów funkcjonowania administracji publicznej, a sprzyja temu
m. in. zasada niezwi¹zania s¹du granicami skargi, co pozwala obj¹æ kon-
trol¹ w sprawie równie¿ te dzia³ania administracji publicznej, które pozo-
sta³y niezauwa¿one przez osobê skar¿¹c¹, a s¹ wadliwe z punktu widzenia
prawa51.

Odnosz¹c europejski standard prawa do dobrej administracji do przed-
stawionego tu przegl¹du przepisów rangi konstytucyjnej i ustawowej nale¿y
stwierdziæ, ¿e prawo do dobrej administracji, znajduje swoje miejsce tak¿e
w polskim systemie prawnym52.

47 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego, tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267.

48 M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 9-10.
49 E. Bojanowski, Zasada dobrej administracji – prawo do dobrej administracji : odniesienia

polskie (kilka uwag) [w:] Wspó³czesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej.
Ksiêga Jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, red. M. Wierz-
bowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefañska, Wolters Kluwer business, Warszawa
2009, s. 39.

50 Ibidem.
51 E. Bojanowski, Prawo do dobrej administracji (kilka refleksji)…, op. cit., s. 166-167.
52 A. I. Jackiewicz, op. cit., s. 194.
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5. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jako instytucja
egzekwuj¹ca prawo do dobrej administracji

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich to niezale¿ny i bezstronny
organ rozpatruj¹cy sprawy zwi¹zane z administracj¹ Unii Europejskiej,
który bada skargi z³o¿one na niew³aœciwe administrowanie w instytucjach,
organach i jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej. Rzecznik mo¿e
stwierdziæ niew³aœciwe administrowanie w przypadku, gdy instytucja nie
przestrzega praw podstawowych, przepisów lub zasad prawa czy te¿ zasad
dobrej administracji. Dotyczy to przyk³adowo nieprawid³owoœci admini-
stracyjnych, takich jak: dyskryminacja, nadu¿ycia w³adzy, nieudzielenie
informacji, zbêdna zw³oka w za³atwieniu sprawy administracyjnej itp.
Wed³ug art. 43 Karty Praw Podstawowych ka¿dy obywatel Unii Europej-
skiej oraz ka¿da osoba fizyczna lub prawna przebywaj¹ca b¹dŸ posiadaj¹-
ca zarejestrowan¹ siedzibê w pañstwie cz³onkowskim ma prawo do przed-
stawienia Rzecznikowi Praw Obywatelskich takiego przypadku z³ej admi-
nistracji53. Nale¿y jeszcze podkreœliæ fakt, i¿ Europejski Rzecznik Praw Oby-
watelskich mo¿e jedynie rozpatrywaæ skargi dotycz¹ce administrowania
przez instytucje Unii Europejskiej, a nie krajowe, regionalne lub lokalne
organy administracji, nawet je¿eli s¹ to skargi odnosz¹ce siê do organów
Unii Europejskiej.

Przeszkody w realizacji europejskich standardów
dobrej administracji54

¯eby zapewniæ bezpieczeñstwo prawne obywateli w administracji, nale-
¿y niwelowaæ przeszkody pojawiaj¹ce siê na drodze realizacji m.in. prawa
do dobrej administracji. Przeszkody opisane poni¿ej zwi¹zane s¹ z osob¹
urzêdnika, z obs³ug¹ obywatela w urzêdzie, z funkcjonowaniem urzêdu
oraz z jakoœci¹ kadry urzêdniczej.

1. Przeszkody zwi¹zane z osob¹ urzêdnika

Czêœci¹ sk³adow¹ prawa do dobrej administracji jest bezstronnoœæ i apo-
litycznoœæ. Miêdzy urzêdnikiem a obywatelem mog¹ powstaæ przeszkody
wp³ywaj¹ce na realizacjê prawa do dobrej administracji. S¹ one bowiem

53 Ibidem, s. 203.
54 M. Princ, Bariery na drodze realizacji prawa do dobrej administracji, „Prawo i Admini-

stracja. Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Biznesu” 2007, t. VI, s. 175-199.
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czynnikiem, który zagra¿a bezstronnoœci w wykonywaniu ustawowych za-
dañ przez urzêdnika. Urzêdnik mo¿e byæ podmiotem konfliktu interesów.
Wed³ug Andrzeja Kojdera: „Konflikt interesów (wystêpuje), gdy osoba pe³-
ni¹ca funkcjê publiczn¹ i reprezentuj¹ca interes publiczny ma mo¿liwoœæ
wykorzystania zajmowanego stanowiska w interesie w³asnym (albo bliskich
mu osób)”55.

W polskim ustawodawstwie, m.in. w Kodeksie postêpowania admi-
nistracyjnego56 przewiduje siê mo¿liwoœæ wy³¹czenia pracownika w przy-
padku podejrzenia, ¿e jego interes prywatny mo¿e wp³yn¹æ na bezstronne
i obiektywne wykonywanie funkcji publicznej. Podobne uregulowania za-
wiera ustawa o pracownikach samorz¹dowych57 czy pracownikach urzê-
dów pañstwowych58.

Kolejn¹ barier¹ w realizacji prawa do dobrej administracji zwi¹zan¹
z osob¹ urzêdnika jest korupcja. Wed³ug Konwencji o korupcji, przyjêtej
w 1999 r. w Strasburgu, ratyfikowanej w 2002 r. przez Polskê59, oznacza
ona ¿¹danie, proponowanie, wrêczanie oraz przyjmowanie: ³apówki, niena-
le¿nej korzyœci lub obietnicy w celu wypaczenia prawid³owego wykonania
jakiegokolwiek obowi¹zku lub wymaganego zachowania. Zachowaniami
wskazuj¹cymi na zjawisko korupcji mog¹ byæ np.:
• prowadzenie przez urzêdnika dodatkowego biura (np. urzêdnik skar-

bowy prowadz¹cy biuro podatkowe),
• sprzeda¿ mienia komunalnego swoim krewnym,
• prowadzenie odp³atnych szkoleñ i konsultacji na temat zwi¹zany z prac¹

urzêdnika,
• zatrudnienie w urzêdzie nowej osoby na podstawie relacji rodzinnych,
• przekazywanie poufnych informacji, które mog¹ wykorzystaæ inne osoby,
• „ustawianie” przetargów dla przedsiêbiorstwa, które da³o ³apówkê

lub dla firmy zwi¹zanej z rodzin¹ urzêdnika,
• wydawanie „po znajomoœci” zezwoleñ i koncesji60.

55 A. Kojder, Mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesów [w:] Zapobieganie konfliktowi
interesów w III RP, red. M. Zubik, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 20.

56 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego, tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.

57 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych, tekst jedn. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1202 .

58 Ustawa z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych, tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 269.

59 Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji,
Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 359.

60 M. Princ, op. cit., s. 181.
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2. Przeszkody zwi¹zane z obs³ug¹ obywatela w urzêdzie

Jednym z elementów prawa do dobrej administracji jest terminowoœæ
i sprawnoœæ obs³ugi obywatela przez urzêdnika. O obowi¹zku przestrzega-
nia terminów za³atwiania spraw jest mowa na przyk³ad w art. 41 Karty
Praw Podstawowych61, jak i w art. 17 Europejskiego Kodeksu Dobrej Ad-
ministracji62. Te artyku³y i Ÿród³a by³y wymieniane ju¿ wczeœniej w niniej-
szym opracowaniu63. Podobnie art. 12 § 1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego stanowi, ¿e „organy administracji powinny dzia³aæ w sprawie
wnikliwie i szybko, pos³uguj¹c siê mo¿liwie najprostszymi œrodkami pro-
wadz¹cymi do jej za³atwienia” oraz art. 12 § 2, który wskazuje, ¿e „sprawy,
które nie wymagaj¹ zbierania dowodów, informacji lub wyjaœnieñ, powinny
byæ za³atwiane niezw³ocznie”, a tak¿e w art. 35 tego Kodeksu okreœlone
zosta³y trzy podstawowe terminy za³atwiania spraw: niezw³ocznie, termin
jednomiesiêczny dla spraw wymagaj¹cych dowodów i zbierania informacji
oraz termin dwumiesiêczny dla spraw skomplikowanych64.

Przeszkody, z jakimi mo¿na siê spotkaæ w realizacji prawa do dobrej
administracji w zakresie terminowoœci nale¿y upatrywaæ m. in. w czaso-
ch³onnoœci procedur lub w nadmiernej biurokratyzacji. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e przestrzeganie terminów jest wymogiem niezbêdnym w realizacji prawa
do dobrej administracji.

Drugim z elementów tego prawa, oprócz terminowoœci i sprawnoœci ob-
s³ugi obywatela przez urzêdnika jest prawo dostêpu do informacji. Europej-
ski Kodeks Dobrej Administracji reguluje powy¿sze kwestie w artyku³ach
22 i 23. Przepisy te wskazuj¹ poprawne zachowania siê urzêdnika w przy-
padku zwrócenia siê przez jednostkê z proœb¹ o udzielenie informacji65.
Podobnie Karta Praw Podstawowych reguluje prawo dostêpu do informa-
cji: w art. 8 (prawo do ochrony danych osobowych), w art. 11 (wolnoœæ wypo-
wiedzi i informacji), w art. 41 (prawo do dobrej administracji) oraz w art.
42 (prawo dostêpu do dokumentów publicznych)66. W Polsce funkcjonuje

61 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, op. cit.
62 Europejski Kodeks Dobrej Administracji, op. cit.
63 Patrz niniejsze opracowanie, s. 11 i 13.
64 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego, tekst jedn.

Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.
65 Europejski Kodeks Dobrej Administracji, op. cit.
66 Bli¿ej na temat tego aspektu prawa do informacji publicznej zob. E. Bojanowski, B. Kolarz,

Prawo do informacji publicznej jako wolnoœæ prawnie chroniona [w:] Bezpieczeñstwo
w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji
i sektorze publicznym, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, Wydawnictwo
WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2013, s. 336.
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ustawa o dostêpie do informacji publicznej67 jako gwarancji i realizacji pod-
stawowego prawa obywateli. Przeszkody zwi¹zane z realizacj¹ tego prawa
najczêœciej przejawiaj¹ siê m.in. w niemo¿noœci uzyskiwania stosownych
informacji (zas³anianie siê przez urzêdników tajemnic¹ pañstwow¹).

3. Przeszkody odnosz¹ce siê do funkcjonowania urzêdu

Te przeszkody dotycz¹ m.in. godzin za³atwiania spraw w urzêdach, które
zmuszaj¹ obywatela do wziêcia urlopu, by za³atwiæ sprawê w urzêdzie.
Nastêpn¹ przeszkod¹ jest nieodpowiednie zaplecze logistyczne i materialne,
od którego uzale¿niona jest prawid³owa obs³uga obywatela, na przyk³ad
braki w sprzêcie codziennego u¿ytku, takich jak: biurka, krzes³a, komputery,
papier do drukarki itp.

4. Przeszkody zwi¹zane z jakoœci¹ kadry urzêdniczej

Przeszkody w tym zakresie dotycz¹ m.in. nieznajomoœci jêzyków obcych.
W obecnych czasach, zw³aszcza po przyst¹pieniu Polski do Unii Europej-
skiej, du¿¹ uwagê przywi¹zuje siê do znajomoœci przez urzêdnika co naj-
mniej jednego jêzyka obcego (np. w przypadku obs³ugi cudzoziemca). Inn¹
przeszkod¹ jest nieumiejêtnoœæ obs³ugi klienta. W celu pokonania tych ba-
rier proponuje siê szkolenia zwi¹zane z dokszta³caniem kadry urzêdniczej
w zakresie obs³ugi klienta, dotycz¹ce nowych form elektronicznej wymiany
dokumentów itp.. Tym osobom zaœ, które dopiero planuj¹ podjêcie pracy
w urzêdach, uniwersytety oraz inne szko³y wy¿sze oferuj¹ studia na kie-
runku Administracja.

Ju¿ w art. 6 ustêp 2 Europejskiej Karty Samorz¹du Lokalnego zapisano:
„Status pracowników samorz¹dowych powinien umo¿liwiaæ zatrudnianie
pracowników wysoko wykwalifikowanych, w oparciu o kryterium umiejêt-
noœci i kompetencji; w tym celu nale¿y przewidzieæ odpowiednie zasady
szkolenia, wynagrodzenia oraz mo¿liwoœci awansu zawodowego”68. Chodzi
tu nie tylko o zatrudnienie, ale tak¿e o rozwój kadry urzêdniczej jako
warunku dobrej administracji. Jakoœæ kadry urzêdniczej wp³ywa na urze-
czywistnienie prawa do dobrej administracji. Bior¹c pod uwagê wszystkie
przeszkody w realizacji europejskich standardów dobrej i bezpiecznej
administracji nale¿y podkreœliæ fakt, ¿e usprawnienie administracji polega

67 Ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej, tekst jedn. Dz. U.
z 2014 r. poz. 782.

68 Europejska Karta Samorz¹du Lokalnego z dnia 15 paŸdziernika 1985 r., Dz. U. z 1994 r.
Nr 124, poz. 607 ze zm.
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miêdzy innymi na niwelowaniu owych przeszkód i zbli¿eniu do siebie admi-
nistracji i obywatela.

Zakoñczenie

W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagê na fakt, ¿e prawo do dobrej
administracji nale¿y do standardów europejskich, które niew¹tpliwie
bêd¹ odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê w systemie prawa unijnego, oddzia³uj¹c
przez to prawo na rozwi¹zania normatywne w pañstwach cz³onkowskich
Unii Europejskiej.

Wszystkie wymienione w opracowaniu Ÿród³a prawne standardów euro-
pejskich, zw³aszcza prawa do dobrej administracji s¹ instrumentami zwiêk-
szania bezpieczeñstwa prawnego obywateli. Chodzi tu przede wszystkim
o tworzenie przyjaznej obywatelowi administracji publicznej, o poddawanie
tej administracji szerokiej kontroli s¹dowej i spo³ecznej w ramach ochrony
prawnej stron w toku wydawania decyzji administracyjnych. Ostatecznie
chodzi bowiem o to, by administracja rzeczywiœcie pe³ni³a rolê s³u¿ebn¹
wobec obywateli.
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THE EUROPEAN STANDARD AND THE RIGHT
TO GOOD AND SAFE ADMINISTRATION

Keywords: the right to good administration, good administration, European
standard.

Summary

This article is dedicated to the problem of the right to good administration
construed in the aspect of the European standard. The author of this article
has indicated the barriers found when exercising this right, she compared the
concept of „good administration” with that of „the right to good administra-
tion”. Moreover, this article addresses the issues of legal sources of the Europe-
an standards and describes an institution enforcing the right to good admini-
stration namely the European Ombudsman. All problems described in this
article aim at a realization of how crucial the European standard is in the form
of a right to good administration which secures the right to safe administration
and, by the same token, enhances legal safety of all citizens in the EU member
states.
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INSTYTUCJA PRAWA POMOCY
W POSTÊPOWANIU PRZED S¥DAMI

ADMINISTRACYJNYMI A BEZPIECZEÑ-
STWO PRAWNE OBYWATELI

(WYBRANE ASPEKTY)

S³owa kluczowe: s¹dy administracyjne, kontrola administracji publicz-
nej, bezpieczeñstwo prawne obywateli, prawo pomocy, zwolnienie od kosz-
tów s¹dowych, ustanowienie pe³nomocnika z urzêdu.

STRESZCZENIE

Maj¹c na uwadze treœæ art. 184 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
nale¿y wskazaæ, ¿e w akcie tym zagadnienia zwi¹zane z funkcj¹ kontroln¹
dzia³alnoœci administracji publicznej realizowan¹ przez s¹dy okreœlono
w sposób nader ogólny. Regulacja konstytucyjna stanowi bowiem, ¿e Na-
czelny S¹d Administracyjny oraz inne s¹dy administracyjne sprawuj¹,
w zakresie okreœlonym w ustawie, kontrolê dzia³alnoœci administracji pu-
blicznej (art. 184 zdanie pierwsze Konstytucji RP). Ustawodawca wskazuje
ponadto, ¿e kontrola dzia³alnoœci administracji publicznej sprawowana
przez s¹dy administracyjne obejmuje swym zakresem orzekanie o zgodno-
œci z ustawami uchwa³ organów samorz¹du terytorialnego i aktów norma-
tywnych terenowych organów administracji rz¹dowej (art. 184 zdanie dru-
gie Konstytucji RP).

Na tle przedmiotowej regulacji powstaje pytanie, czy okreœlone instytu-
cje z zakresu postêpowania przed s¹dami administracyjnymi stanowiæ mog¹
swego rodzaju filary szeroko rozumianego bezpieczeñstwa prawnego pod-
miotów kwestionuj¹cych okreœlone poczynania organów administracji pu-
blicznej oraz podmiotów realizuj¹cych funkcje administracyjne (organy
administracji w ujêciu funkcjonalnym).

Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie wybra-
nych zagadnieñ z zakresu procedury s¹dowoadministracyjnej, które w ocenie
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autora mog¹ byæ postrzegane w wy¿ej wskazanym kontekœcie. Dokonywana
analiza odnosi siê do regulacji okreœlaj¹cych instytucjê prawa pomocy w po-
stêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, stanowi¹c¹ gwarancjê za-
pewnienia obywatelowi w pe³ni skutecznej realizacji prawa do s¹du okre-
œlonego w sposób bezpoœredni w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Autor niniejszego opracowania1 stawia tezê, ¿e regulacje normatywne
ze zbioru zawartego w art. 243–263 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi winny byæ uznane
za swego rodzaju gwarancjê realizacji prawa do s¹du w sprawach inicjowa-
nych przez obywateli kwestionuj¹cych rozmaite przejawy dzia³añ i zaniechañ
ze strony wy¿ej wskazanych organów i podmiotów. Uznanie wzmiankowa-
nych regulacji za filar bezpieczeñstwa prawnego obywateli (w kontekœcie
bezpieczeñstwa prawnego rozumianego m.in. jako swego rodzaju funkcja obo-
wi¹zuj¹cego systemu prawnego) zdeterminowane jest w g³ównej mierze ich
obowi¹zuj¹cym kszta³tem okreœlaj¹cym rozmaite uprawnienia i obowi¹zki
w postêpowaniu incydentalnym inicjowanym w toku procesu nastêpczej
kontroli okreœlonego aktu, przewlek³oœci postêpowania b¹dŸ bezczynnoœci.

Wprowadzenie

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.2 wytyczaj¹c w art. 184 ogólne
granice w³aœciwoœci s¹downictwa administracyjnego oraz okreœlaj¹c istotê
sprawowanego przez te s¹dy wymiaru sprawiedliwoœci3 stanowi, ¿e Naczelny

1 W niniejszym artykule jedynie w sposób czêœciowy odniesiono siê do zmian wynikaj¹cych
z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi (projekt zawarty w druku sejmowym nr 1633; ustawa podpisa-
na przez Prezydenta RP w dniu 28 kwietnia 2015 r.; Dz. U. z 2015 r. poz. 658). Przedmio-
towy zabieg wynika z tego, ¿e zgodnie z art. 3 ustawy nowelizuj¹cej ustawa ta wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia.

2 Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
3 Odnoœnie funkcji s¹dów administracyjnych zob. szerzej: M. Bogusz, Charakter kompe-

tencji s¹du administracyjnego a zasada podzia³u w³adzy, „Gdañskie Studia Prawnicze”,
2014, Tom XXXI. Studia ustrojoznawcze. Ksiêga jubileuszowa profesora Andrzeja Pu³³o,
s. 27 i n.; J. Zimmermann, Prawo do s¹du w prawie administracyjnym, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2006, nr 2, s. 307 i n.; E. Ochendowski, Kontrola s¹dowa.
S¹downictwo administracyjne [w:] Prawo administracyjne. Czêœæ ogólna, Wydawnictwo
TNOiK, Toruñ 2013, s. 469-470; T. Woœ, Funkcje s¹dów administracyjnych [w:] T. Woœ
(red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 21-22; ponadto zob.: E. Boja-
nowski, S¹d administracyjny jako organ wymiaru sprawiedliwoœci, „Zeszyty Naukowe
Wy¿szej Szko³y Administracji i Biznesu w Gdyni”, 2013, zeszyt 20, s. 13-19 oraz wskazy-
wana tam literatura przedmiotu.
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S¹d Administracyjny oraz inne s¹dy administracyjne sprawuj¹, w zakresie
okreœlonym w ustawie, kontrolê dzia³alnoœci administracji publicznej4.
Ustrój, zakres w³aœciwoœci s¹dów administracyjnych, jak i kryterium spra-
wowanej przez te s¹dy kontroli, ustawodawca zobligowany jest okreœliæ
w aktach prawnych rangi ustawowej5. Wynika to wprost z u¿ytego w art.
184 Konstytucji RP sformu³owania „w zakresie okreœlonym w ustawie”
oraz z treœci art. 176 ust. 2 Konstytucji RP, w którym zapisano, ¿e ustrój
i w³aœciwoœæ s¹dów oraz postêpowanie przed s¹dami okreœlaj¹ ustawy.

Regulacje ustrojowe dotycz¹ce s¹downictwa administracyjnego ustawo-
dawca zawar³ w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju s¹dów
administracyjnych. Zgodnie z art. 1 § 1 wskazanej ustawy s¹dy admini-
stracyjne sprawuj¹ wymiar sprawiedliwoœci przez kontrolê dzia³alnoœci
administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych
i o w³aœciwoœæ miêdzy organami jednostek samorz¹du terytorialnego, sa-
morz¹dowymi kolegiami odwo³awczymi i miêdzy tymi organami a orga-
nami administracji rz¹dowej6. Wskazana powy¿ej kontrola sprawowana
jest pod wzglêdem zgodnoœci z prawem, je¿eli ustawa nie stanowi inaczej
(art. 1 § 2 ustawy Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych).

Definicjê sprawy s¹dowoadministracyjnej7 zawiera z kolei art. 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-

4 Zgodnie z art. 2 obowi¹zuj¹cej od dnia 1 stycznia 2004 r. ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. –
Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1647) s¹dami
administracyjnymi s¹ Naczelny S¹d Administracyjny oraz wojewódzkie s¹dy administra-
cyjne. W œwietle § 1 rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie
utworzenia wojewódzkich s¹dów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów
w³aœciwoœci (Dz. U. z 2003 r. Nr 72, poz. 652 ze zm.) obecnie funkcjonuje 16 wojewódzkich
s¹dów administracyjnych; wojewódzkie s¹dy administracyjne s¹ s¹dami rozpoznaj¹cymi
sprawy nale¿¹ce do w³aœciwoœci s¹dów administracyjnych w pierwszej instancji (vide:
art. 3 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sadów administracyjnych oraz art. 13 § 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi.

5 Warto wskazaæ, ¿e wielu przepisach Konstytucji RP zawarto unormowania dotycz¹ce
s¹dowej kontroli administracji publicznej oraz s¹downictwa administracyjnego. W tym
miejscu wskazaæ nale¿y na regulacje zawarte w art. 10, art. 45 ust.1, art. 78, art. 173, art.
175 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 184 i art. 185.

6  Stanowi o tym wprost art. 166 ust. 3 Konstytucji RP, przy czym w regulacji tej zawarto
jedynie frazê „spory kompetencyjne”.

7 Odnoœnie pojêcia „sprawa s¹dowoadministracyjna” zob. szerzej: E. Bojanowski, Uwagi
do konstrukcji „sprawy s¹dowoadministracyjnej” [w:] E. Bojanowski, Z. Cieœlak, J. Lang
(red.), Postêpowanie administracyjne i postêpowanie przed s¹dami administracyjnymi,
LexisNexis, Warszawa 2013, passim; ponadto zob.: B. Adamiak, Prawo do s¹du admini-
stracyjnego. Przedmiot postêpowania s¹dowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do s¹du
administracyjnego [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postêpowanie administracyjne i s¹-
dowoadministracyjne, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 370-371; J. Borkowski, Ustawy
o dwuinstancyjnym s¹downictwie administracyjnym. Cz. 1-2, „Monitor Prawniczy”, 2003,
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stracyjnymi8. Zgodnie z tym przepisem prawo o postêpowaniu przed s¹da-
mi administracyjnymi normuje postêpowanie s¹dowe w sprawach z zakre-
su kontroli dzia³alnoœci administracji publicznej oraz w innych sprawach,
do których jego przepisy stosuje siê z mocy ustaw szczególnych (sprawy
s¹dowoadministracyjne). Zasada s¹dowej kontroli administracji publicz-
nej sprawowanej przez s¹dy administracyjne zosta³a ponadto potwierdzo-
na w art. 3 § 1 wy¿ej wskazanej ustawy, w którym ustawodawca stanowi,
¿e s¹dy administracyjne sprawuj¹ kontrolê dzia³alnoœci administracji pu-
blicznej i stosuj¹ œrodki okreœlone w ustawie. W art. 3 § 2 oraz art. 4 i 5
p.p.s.a. okreœlono z kolei zakres przedmiotowy postêpowania przed s¹dami
administracyjnymi9.

W œwietle wy¿ej wskazanych ogólnych regulacji prawnych s¹d admini-
stracyjny zosta³ w polskich realiach usytuowany w roli wiod¹cej instytucji
odpowiedzialnej za rozstrzygniecie sporu prawnego pomiêdzy administracj¹
a adresatem jej dzia³añ b¹dŸ zaniechañ10. S¹downictwo administracyjne
nie jest powo³ane do pierwotnej dzia³alnoœci w zakresie administracyjno-
prawnej konkretyzacji prawa, albowiem s¹d administracyjny nie mo¿e orze-
kaæ merytorycznie w zastêpstwie organów administracji11. Jak s³usznie
wskazuje Tadeusz Kie³kowski, prawo do s¹du w sprawie administracyjnej
ma w zwi¹zku z tym inn¹ treœæ ni¿ prawo do s¹du w sprawie cywilnej
lub karnej, poniewa¿ nie odnosi siê ono do ferowania rozstrzygniêcia,
lecz tylko do jego nastêpczej kontroli12.

nr 7, s. 345 i n.; J. Drachal, J. Jagielski, P. Go³aszewski, Sprawy s¹dowoadministracyjne
[w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2013, s. 6-8.

8 Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej w skrócie tak¿e jako „p.p.s.a.”.
9 Zob. szerzej: T. Woœ, Zakres dzia³ania s¹dów administracyjnych. Uwagi ogólne [w:]

T. Woœ (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 42.

10 Jak wskazuje L. Garlicki [w:] S¹downictwo administracyjne w Europie Zachodniej,
L. Garlicki (red.), PWN, Warszawa 1990, s. 27, „s¹dy administracyjne zespalaj¹c normy
prawa administracyjnego, prawa konstytucyjnego i innych dziedzin prawa tworz¹ sys-
tem interpretacyjno-aksjologiczny nie tylko limituj¹cy administracjê, ale i wymagaj¹cy
od niej pewnych dzia³añ pozytywnych”.

11 M. Kamiñski, Pojêcie sprawy s¹doaoadministracyjnej a granice kompetencji s¹dów ad-
ministracyjnych [w:] O istocie pojêcia sprawy s¹dowoadministracyjnej, „Przegl¹d Prawa
Publicznego”, 2009, nr 10, s. 7. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e ustawodawca kwestie zwi¹za-
ne z merytorycznym orzekaniem przez s¹d administracyjny mo¿e uregulowaæ w sposób
odmienny.

12 T. Kie³kowski, Sprawa administracyjna a dzia³anie s¹du administracyjnego [w:] Sprawa
administracyjna, Zakamycze, Kraków 2004, s. 153; zob. równie¿: J. P. Tarno, Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2004,
s. 13 i n.



271

Pawe³ Mierzejewski: Instytucja prawa pomocy w postêpowaniu przed s¹dami...

Wobec tak ukszta³towanej istoty s¹downictwa administracyjnego13 okre-
œlone regulacje proceduralne stanowiæ winny nale¿yt¹ gwarancjê prawa
do s¹du w kontekœcie szeroko rozumianego bezpieczeñstwa prawnego
obywateli. Nale¿y mieæ bowiem na uwadze, ¿e w demokratycznym pañ-
stwie prawnym bezpieczeñstwo prawne ma zasadniczo wiele znaczeñ.
W ujêciu ogólnym pojêcie to oznacza zespó³ cech czy te¿ funkcji realizowa-
nych przez normy prawne oraz swoist¹ przewidywalnoœæ prawa. Jadwiga
Potrzeszcz dokonuj¹c analizy pojêcia „bezpieczeñstwo prawne” oraz jego struk-
tury wyró¿nia bezpieczeñstwo prawne w sensie obiektywnym oraz w sen-
sie subiektywnym14. W ocenie tej Autorki bezpieczeñstwo prawne w sensie
obiektywnym oznacza stan, w którym za pomoc¹ œrodków prawnych zabez-
pieczone s¹ istotne dobra ¿yciowe cz³owieka i jego interesy oraz sprawnie
dzia³a system gwarantuj¹cy skutecznoœæ tych œrodków15. Z kolei bezpie-
czeñstwo prawne w sensie subiektywnym uto¿samiaæ nale¿y z poczuciem
bezpieczeñstwa prawnego cz³owieka, to jest ze œwiadomoœci¹ danego pod-
miotu, ¿e czuje siê bezpiecznie pod rz¹dami prawa16.

Podzielaj¹c wy¿ej wskazane pogl¹dy oraz rozró¿nienie ujêæ odnosz¹cych
siê do pojêcia „bezpieczeñstwo prawne”, w niniejszym opracowaniu przyjê-
to, ¿e gwarancjê prawa do s¹du w kontekœcie bezpieczeñstwa prawnego
obywateli stanowi¹ normy zawarte w art. 243 i nastêpne p.p.s.a., które
w sposób kompleksowy okreœlaj¹ instytucjê prawa pomocy, obejmuj¹cego
zwolnienie od kosztów s¹dowych oraz ustanowienie pe³nomocnika z urzêdu
przed wszczêciem postêpowania s¹dowoadministracyjnego lub w jego toku17.
Uwzglêdniwszy wy¿ej wskazane obiektywne ujêcie bezpieczeñstwa praw-
nego przyj¹æ bowiem nale¿y, ¿e normy te stanowi¹ dla obywateli zabez-
pieczenie mo¿liwoœci przeprowadzenia kontroli s¹dowej wzglêdem dzia³añ
b¹dŸ zaniechañ ze strony administracji.

13 Nale¿y w tym miejscu wskazaæ, ¿e w œwietle art. 177 Konstytucji RP to s¹dy powszechne
sprawuj¹ wymiar sprawiedliwoœci we wszystkich sprawach, z wyj¹tkiem spraw ustawowo
zastrze¿onych dla w³aœciwoœci innych s¹dów. Powy¿sze „zastrze¿enie” zosta³o przez ustawo-
dawcê poczynione w art. 3 i 4 ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi, w których to okreœlono generalny zakres w³aœciwoœci s¹dów administracyjnych.

14 J. Potrzeszcz, Bezpieczeñstwo prawne – definicja i struktura pojêcia [w:] Bezpieczeñstwo
prawne z perspektywy filozofii prawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 271.

15 J. Potrzeszcz, Bezpieczeñstwo…, op. cit., s. 271.
16 Ibidem, s. 271.
17 Mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o przyznanie prawa pomocy przed wszczêciem postêpowania

przed s¹dem administracyjnym w lub w toku prowadzonego postêpowania wynika wprost
z art. 243 § 1 ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Zgodnie
z art. 243 § 1 zdanie drugie tej ustawy wniosek ten jest wolny od op³at s¹dowych. Odno-
œnie przyznawania prawa pomocy przed wszczêciem postêpowania przed s¹dem admini-
stracyjnym zob. szerzej: G. Radecki, Wniosek o przyznanie prawa pomocy z³o¿ony przed
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Przyznanie prawa pomocy w postêpowaniu
przed s¹dem administracyjnym

jako gwarancja realizacji prawa do s¹du.
Zagadnienia wybrane

Jak wielokrotnie wskazywa³ Trybuna³ Konstytucyjny w swoim orzecz-
nictwie, na treœæ prawa do s¹du sk³adaj¹ siê: prawo dostêpu do s¹du, rozu-
miane jako prawo uruchomienia procedury przed s¹dem – organem o okre-
œlonej charakterystyce (niezale¿nym, bezstronnym i niezawis³ym), prawo
do odpowiedniego ukszta³towania procedury s¹dowej, zgodnie z wymogami
sprawiedliwoœci i jawnoœci, prawo do wyroku s¹dowego, tj. prawo do uzyska-
nia wi¹¿¹cego rozstrzygniêcia danej sprawy przez s¹d oraz prawo do od-
powiedniego ukszta³towania ustroju i pozycji organów rozpoznaj¹cych
sprawy18.

Prawo pomocy, które w œwietle art. 244 § 1 p.p.s.a. obejmuje swym za-
kresem zwolnienie od kosztów s¹dowych oraz ustanowienie pe³nomocnika
z urzêdu (to jest adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecz-
nika patentowego) umo¿liwia dostêp do s¹du podmiotom, które bêd¹c zo-
bowi¹zanymi do poniesienia okreœlonych kosztów prowadzonego postêpo-
wania s¹dowoadministracyjnego obiektywnie nie maj¹ wystarczaj¹cych
œrodków finansowych na ich poniesienie19. Celem instytucji, która oznacza
dofinansowanie strony postêpowania przez Skarb Pañstwa jest bowiem
zagwarantowanie prawa do s¹du podmiotom najubo¿szym. Chodzi w tym
wypadku o podmioty, które nie s¹ w stanie wygospodarowaæ œrodków
na pokrycie kosztów zwi¹zanych z dochodzeniem swych praw przed s¹dem
(kosztów s¹dowych) oraz ewentualnie wynagrodzenia profesjonalnego
pe³nomocnika20.

wp³yniêciem skargi do s¹du administracyjnego, „Zeszyty Naukowe S¹downictwa Admi-
nistracyjnego”, 2009, nr 4, s. 54 i n.

18 Zob. min.: wyrok z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. SK 12/99, publ. OTK ZU nr 5/2000, poz.
143 oraz wyrok z dnia 24 paŸdziernika 2007 r. sygn. SK 7/06, publ. OTK ZU nr 9/A/2007,
poz. 108.

19 Zob. szerzej w tej materii: H. Knysiak-Molczyk, Pojêcie „prawo pomocy”  [w:] T. Woœ (red.),
H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyj-
nymi. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 1077; ponadto zob.: M. Grzymis³aw-
ska-Cybulska, Istota prawa pomocy  [w:] Prawo pomocy w postêpowaniu s¹dowoadmini-
stracyjnym jako element realizacji prawa do s¹du, CH Beck, Warszawa 2013, s. 53 i n.

20 Tak Naczelny S¹d Administracyjny w postanowieniu z dnia 1 sierpnia 2014 r. (sygn. akt II
FZ 1189/14; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/81726B4571).
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Uprawnienie do przeniesienia ciê¿arów finansowych postêpowania s¹-
dowoadministracyjnego na Skarb Pañstwa21 z oczywistych wzglêdów nie
mo¿e mieæ charakteru absolutnego. W postanowieniu z dnia 27 paŸdziernika
2010 r.22 Naczelny S¹d Administracyjny wskaza³, ¿e uprawnienie to musi
podlegaæ prawnie uzasadnionym ograniczeniom. W ocenie NSA „[…] iloœæ
funduszy publicznych dostêpna na udzielenie pomocy prawnej osobom nie-
majêtnym sprawia bowiem, ¿e swoist¹ koniecznoœci¹ jest przyjêcie proce-
dury ich racjonalnej selekcji uzasadnionej okolicznoœciami dotycz¹cymi sta-
nu maj¹tkowego i dochodów danego podmiotu […]”.

Respektuj¹c wszelkie wy¿ej wskazane podstawy aksjologiczne, w tym
fakt, i¿ prawo pomocy stanowiæ ma jedn¹ z gwarancji realizacji konstytu-
cyjnej zasady prawa do s¹du23 (vide: art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) ustawo-
dawca przes¹dzi³, ¿e na gruncie procedury s¹dowoadministracyjnej ow¹
gwarancjê zapewni regulacja nakazuj¹ca przyznanie prawa pomocy osobie
fizycznej w sytuacji wykazania, i¿ osoba ta spe³nia ustawowo okreœlone

21 Zgodnie z art. 239 pkt 4 w zw. z art. 211 ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi nie ma obowi¹zku uiszczenia kosztów s¹dowych (op³at s¹dowych czyli
wpisów i op³at kancelaryjnych) oraz wydatków strona, której przyznane zosta³o prawo
do pomocy w postêpowaniu przed s¹dem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie
okreœlonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa. W art. 239 pkt 1-3
wy¿ej wskazanej ustawy wskazano ponadto katalog podmiotów ustawowo zwolnionych
od obowi¹zku uiszczenia kosztów s¹dowych. Z kolei w œwietle regulacji zawartej w art.
250 p.p.s.a. wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik paten-
towy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio wed³ug zasad okreœlonych w przepisach
o op³atach za czynnoœci adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzecz-
ników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieop³aconej pomocy prawnej oraz zwrotu
niezbêdnych i udokumentowanych wydatków. Poza tzw. ustawami korporacyjnymi prze-
widuj¹cymi ponoszenie kosztów pomocy prawnej z urzêdu przez Skarb Pañstwa stosowne
regulacje w tej materii zawieraj¹:
– rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 28 wrzeœnia 2002 r. z dnia 28 wrzeœnia

2002 r. w sprawie op³at za czynnoœci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa
kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzielonej z urzêdu (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 461 ze zm.);

– rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 28 wrzeœnia 2002 r. z dnia 28 wrzeœnia
2002 r. w sprawie op³at za czynnoœci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb
Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcê prawnego ustanowionego
 z urzêdu (teks jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 490 ze zm.);

– rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyna-
grodzenia za czynnoœci doradcy podatkowego w postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi oraz szczegó³owych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej
przez doradcê podatkowego z urzêdu (Dz. U. z 2011 r. Nr 31, poz. 153);

– rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie op³at
za czynnoœci rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2076 ze zm.).

22 Sygn. akt I GZ 340/10; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/81726B4571.
23 Szeroko aspekty te omawia M. Grzymis³awska-Cybulska; zob.: Prawo do s¹du [w:] Prawo...,

op. cit., s. 1-44.
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przes³anki jego przyznania. W œwietle art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi przy-
znanie prawa pomocy osobie fizycznej nastêpuje (podkr. P.M.) bowiem:
1) w zakresie ca³kowitym24 – gdy osoba ta wyka¿e, ¿e nie jest w stanie

ponieœæ jakichkolwiek kosztów postêpowania;
2) w zakresie czêœciowym25 – gdy wyka¿e, ¿e nie jest w stanie ponieœæ pe³-

nych kosztów postêpowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego
dla siebie i rodziny.

Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e na gruncie p.p.s.a. przes³anki przy-
znania prawa pomocy osobom prawnym oraz innym jednostkom organiza-
cyjnym nieposiadaj¹cym osobowoœci prawnej zosta³y okreœlone nieco ina-
czej (art. 246 § 2 pkt 1 i pkt 2). W przypadku z³o¿enia wniosku o przyznanie
prawa pomocy przez osobê prawn¹ lub inn¹ jednostkê organizacyjn¹ nie-
posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej, prawo pomocy mo¿e byæ (podkr. P.M.)
przyznane:
1) w zakresie ca³kowitym – gdy wyka¿e, ¿e nie ma ¿adnych œrodków

na poniesienie jakichkolwiek kosztów postêpowania;
2) w zakresie czêœciowym – gdy wyka¿e, ¿e nie ma dostatecznych œrodków

na poniesienie pe³nych kosztów postêpowania.

W zwi¹zku z tak okreœlonymi przes³ankami przyznania prawa pomocy,
na podmiocie wnioskuj¹cym o przyznanie tego prawa spoczywa obowi¹zek
wykazania, i¿ jego sytuacja materialna jest na tyle trudna, ¿e uzasadnia
wyj¹tkowe traktowanie (na zasadzie odstêpstwa od generalnej zasady po-
noszenia kosztów postêpowania okreœlonej w art. 199 p.p.s.a.). Na wnio-
skodawcy spoczywa zatem ciê¿ar dowodu, ¿e znajduje siê w sytuacji upraw-
niaj¹cej do skorzystania z prawa pomocy. Rozstrzygniêcie w tej kwestii za-
le¿y w zwi¹zku z tym wy³¹cznie od tego, co zostanie przez dany podmiot
wykazane w toku prowadzonego postêpowania. Zwa¿yæ bowiem nale¿y,
¿e p.p.s.a. nie przewiduje obowi¹zku przeprowadzania jakichkolwiek
ustaleñ w sytuacji, gdy dok³adne dane umo¿liwiaj¹ce pe³n¹ ocenê stanu

24 Zgodnie z art. 245 § 2 p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie ca³kowitym obejmuje zwolnienie
od kosztów s¹dowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego.

25 Zgodnie z art. 245 § 3 p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie czêœciowym obejmuje zwolnienie
tylko od op³at s¹dowych w ca³oœci lub w czêœci, albo tylko od wydatków, albo od op³at
s¹dowych i wydatków, lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, do-
radcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Z regulacji zawartej w art. 245 § 4 p.p.s.a.
wynika ponadto, ¿e czêœciowe zwolnienie od op³at lub wydatków mo¿e polegaæ na zwol-
nieniu od poniesienia u³amkowej ich czêœci albo okreœlonej ich kwoty pieniê¿nej.
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maj¹tkowego oraz mo¿liwoœci p³atniczych wnioskodawcy nie s¹ znane,
gdy¿ uchyla siê on od ich przedstawienia. Oczywistym w œwietle powo³anej
regulacji jest bowiem to, ¿e wy³¹czn¹ spraw¹ zainteresowanego jest wyka-
zanie zasadnoœci z³o¿onego wniosku w œwietle ustawowo okreœlonych
przes³anek przyznania prawa pomocy.

Wy¿ej wskazana regulacja o charakterze gwarancyjnym (na co wskazu-
je zwrot „[…] przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej nastêpuje […]”)
uzasadnia przyjêcie pogl¹du, ¿e w przypadku wykazania zasadnoœci usta-
wowo okreœlonych przes³anek przyznania prawa pomocy s¹d administra-
cyjny (referendarz s¹dowy26) zobligowany jest orzec w sposób uwzglêdnia-
j¹cy ¿¹danie wnioskodawcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ w granicach z³o¿o-
nego wniosku27. Z ustawy nie wynika w ¿aden sposób, ¿e orzekaj¹c w przed-
miocie przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia pe³nomocnika
z urzêdu s¹d (referendarz s¹dowy) winien dokonywaæ oceny celowoœci usta-
nowienia takiego pe³nomocnika na danym etapie postêpowania. Pomimo
tego, ¿e w obecnie obowi¹zuj¹cych regulacjach z zakresu procedury s¹do-
woadministracyjnej brakuje odpowiednika art. 117 § 5 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. Kodeks postêpowania cywilnego28 (który to prze-
pis uzale¿nia ustanowienie pe³nomocnika od oceny czy udzia³ w sprawie

26 Zgodnie z art. 258 § 1 ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
czynnoœci w zakresie postêpowania o przyznanie prawa pomocy mog¹ wykonywaæ refe-
rendarze s¹dowi. Szerzej odnoœnie statusu referendarza s¹dowego w sadach administra-
cyjnych oraz zakresu przypisanych referendarzom czynnoœci zob.: W. Maciejko, Pozycja
referendarza s¹du administracyjnego [w:] W. Maciejko, M. Rojewski, P. Zaborniak, Zarys
metodyki pracy referendarza s¹dowego, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 95-158; M. Grzy-
mis³awska-Cybulska, Instytucja referendarza s¹dowego [w:] Prawo…, op. cit., s. 103-130
oraz M. Szwast, Granice przekazywania kompetencji referendarzom s¹dowym w postê-
powaniu s¹dowoadministracyjnym, „Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego”,
2014, nr 4, s. 56-69.

27 Nale¿y w tym miejscu wskazaæ, ¿e je¿eli postanowienie o przyznaniu prawa pomocy obej-
muje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego albo rzecznika pa-
tentowego, przewodnicz¹cy wydzia³u przekazuje niezw³ocznie w³aœciwej okrêgowej ra-
dzie adwokackiej, radzie okrêgowej izby radców prawnych, Krajowej Radzie Doradców
Podatkowych albo Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych odpis tego postanowienia
oraz informacjê o miejscu zamieszkania (adresie do dorêczeñ) lub siedzibie strony (zob.:
§ 35 ust. 2 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 wrzeœnia 2003 r.
– Regulamin wewnêtrznego urzêdowania wojewódzkich s¹dów administracyjnych;
Dz. U. Nr 169, poz. 1646 ze zm.). W przypadku, gdy adwokat, radca prawny, doradca
podatkowy albo rzecznik patentowy zosta³ ustanowiony po wydaniu orzeczenia, od którego
przys³uguje œrodek odwo³awczy, przewodnicz¹cy wydzia³u do³¹cza ponadto odpowiedni¹
informacjê o treœci orzeczenia, o tym, czy uzasadnienie orzeczenia sporz¹dza siê z urzêdu
czy na wniosek, czy zosta³ zg³oszony wniosek o sporz¹dzenie uzasadnienia orzeczenia
oraz czy i kiedy orzeczenie z uzasadnieniem zosta³o dorêczone stronie (§ 35 ust. 3 wy¿ej
wskazanego rozporz¹dzenia).

28 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.



276

Pawe³ Mierzejewski: Instytucja prawa pomocy w postêpowaniu przed s¹dami...

zostanie uznany za potrzebny), orzecznictwo s¹dów administracyjnych
dopuszcza w pewnych przypadkach rozwa¿enie takiej zasadnoœci29.

Analizuj¹c wy¿ej wskazan¹ regulacjê nale¿y mieæ jednak¿e na uwadze,
¿e zgodnie z art. 247 p.p.s.a. prawo pomocy nie przys³uguje w razie oczywi-
stej bezzasadnoœci skargi. O oczywistej bezzasadnoœci skargi mo¿na zaœ
mówiæ wtedy, gdy bez potrzeby g³êbszej analizy prawnej nie ulega najmniej-
szej w¹tpliwoœci, ¿e nie mo¿e ona zostaæ uwzglêdniona. W orzecznictwie
i doktrynie przyjmuje siê, ¿e regulacja ta wprowadza tym samym samo-
dzieln¹, negatywn¹ przes³ankê przyznania stronie prawa pomocy w postê-
powaniu s¹dowoadministracyjnym, przy czym ocena ta dokonywana jest
w oderwaniu od aktualnej sytuacji materialnej danej strony30.

Warto ponadto odnotowaæ, ¿e w postanowieniu z dnia 31 lipca 2008 r.
Naczelny S¹d Administracyjny zauwa¿y³, ¿e w rozdziale dotycz¹cym po-
stêpowania w przedmiocie prawa pomocy nie umieszczono przepisu, który
okreœla³by, jakimi wzglêdami ma kierowaæ siê s¹d (referendarz s¹dowy)
przy ocenie informacji i oœwiadczeñ podmiotu wnioskuj¹cego o przyznanie
prawa pomocy. W ocenie Naczelnego S¹du Administracyjnego nale¿y w tym
przypadku przyj¹æ, ¿e s¹d (referendarz s¹dowy) jest wskazanymi oœwiad-
czeniami i informacjami zwi¹zany, przy czym s¹d (referendarz s¹dowy) „[…]
ma prawo uznaæ za niewiarygodne informacje i oœwiadczenia strony, je¿eli
jego ocena bêdzie opiera³a siê na logicznej i przejrzystej argumentacji, wspar-
tej doœwiadczeniem ¿yciowym, z której jasno bêdzie wynika³o, jakie twier-
dzenia strony zosta³y uznane za nieprawdziwe i z jakich powodów […]”31.

Zapatrywanie to jest istotne i s³uszne, gdy¿ orzeczenie w przedmiocie
prawa pomocy winno wynikaæ ze zrównowa¿onej i wzajemnej oceny dwóch
elementów: rozmiaru kosztów jakie musi ponieœæ strona wnioskuj¹ca o pra-
wo pomocy na poczet postêpowania s¹dowego (które z oczywistych wzglê-
dów s¹ w pe³ni sprawdzalne z uwagi na ich transparentne okreœlenie
w obowi¹zuj¹cych regulacjach32) i aktualnych mo¿liwoœci p³atniczych jej

29 Zob. m.in.: postanowienia Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 19 maja 2011 r.
(sygn. akt II GZ 245/11; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E2B2B43C79) oraz z dnia 26 paŸ-
dziernika 2011 r. (sygn. akt II FZ 509/11; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CFD7250DA9).

30 Zob.: postanowienie Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 28 listopada 2012 r., sygn.
akt II FZ 906/12; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EA172ED6A0; zob. ponadto: P. Zaborniak,
Wybrane kwestie stosowania prawa pomocy w postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi, „Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego”, 2006, nr 4-5, s. 27-31.

31 Obiter dicta nale¿y wskazaæ, ¿e w ustawie Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi nie zawarto przepisu, który nakazywa³by odrzucenie kolejnego wniosku
o przyznanie prawa pomocy w sytuacji wydania wczeœniejszego postanowienia o oddale-
niu z³o¿onego wniosku z uwagi na niewykazanie ustawowych przes³anek przyznania tego
prawa.

32 Wysokoœæ wpisów w postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi zosta³a okreœlona
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samej jak i osób pozostaj¹cych z tak¹ osob¹ we wspólnym gospodarstwie
domowym (okolicznoœci, które ocenia siê zawsze ad casum)33.

Warto przy tym podkreœliæ, ¿e przepis art. 255 ustawy p.p.s.a., który
w incydentalnym postêpowaniu o przyznanie prawa pomocy mo¿e mieæ za-
stosowanie34, nak³ada na wnioskodawcê obowi¹zek wspó³dzia³ania z s¹dem
(referendarzem s¹dowym) w zakresie gromadzenia dowodów Ÿród³owych
i wyjaœnienia wszystkich okolicznoœci w celu ustalenia jego rzeczywistego
stanu maj¹tkowego i mo¿liwoœci p³atniczych. Brak tej wspó³pracy przez nie-
dostarczenie dokumentów b¹dŸ niesk³adanie wyczerpuj¹cych oœwiadczeñ
musi mieæ z kolei wp³yw na dokonywan¹ ocenê wniosku o przyznanie prawa
pomocy35.

Swoistym przejawem formalizmu postêpowania w przedmiocie prawa
pomocy jest koniecznoœæ z³o¿enia wniosku o przyznanie prawa pomocy
na urzêdowym formularzu wed³ug ustalonego wzoru36. Jest to warunek

w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoœci oraz
szczegó³owych zasad pobierania wpisu w postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 221 poz. 2193 ze zm.); wysokoœæ op³at kancelaryjnych zosta³a okreœlona w rozpo-
rz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokoœci op³at kancela-
ryjnych pobieranych w sprawach s¹dowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192).
Z kolei wynagrodzenie profesjonalnego pe³nomocnika jest ustalane co do zasady swobod-
nie pomiêdzy stronami – mocodawc¹ i pe³nomocnikiem. Wskazówk¹ dla oceny obci¹¿eñ
finansowych, jakie wnioskodawca musia³aby ponieœæ z tego tytu³u, jest jedynie wysokoœæ
tzw. stawek minimalnych, okreœlonych w wy¿ej wskazanych rozporz¹dzeniach. Nale¿y
mieæ jednak na uwadze, ¿e znajomoœæ powy¿szych regulacji jest z za³o¿enia zarezerwowana
dla prawników.

33 Tak. m.in. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Poznaniu w postanowieniu z dnia 9 paŸ-
dziernika 2008r.; sygn. akt I SA/Po 825/08; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0BCE272C5C.

34 Zgodnie z tym przepisem, je¿eli oœwiadczenie strony zawarte we wniosku, o którym mowa
w art. 252, oka¿e siê niewystarczaj¹ce do oceny jej rzeczywistego stanu maj¹tkowego
i mo¿liwoœci p³atniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi w¹tpliwoœci, strona jest obowi¹-
zana z³o¿yæ na wezwanie, w zakreœlonym terminie, dodatkowe oœwiadczenie lub przed³o¿yæ
dokumenty Ÿród³owe dotycz¹ce jej stanu maj¹tkowego, dochodów lub stanu rodzinnego.
Z oczywistych wzglêdów prowadzenie dodatkowego postêpowania dowodowego w przed-
miocie wniosku o przyznanie prawa pomocy nie ma charakteru obligatoryjnego. Jego prze-
prowadzenie zale¿y od uznania s¹du rozpoznaj¹cego wniosek, czy dane w nim zawarte
oraz z³o¿one dokumenty s¹ wystarczaj¹ce dla pe³nej oceny wystêpowania przes³anek
warunkuj¹cych mo¿liwoœæ przyznania prawa pomocy (tak Naczelny S¹d Administracyj-
ny w postanowieniu z dnia 17 listopada 2014 r., II FZ 1761/14; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/7B94097EAE).

35 Tak B. Dauter, Gromadzenie materia³u dowodowego. Obowi¹zek wspó³dzia³ania strony
z s¹dem [w:] S. Babiarz, B. Dauter, M. Niezgódka-Medek, Koszty postêpowania w spra-
wach administracyjnych i s¹dowoadministracyjnych, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 244.

36 Z drugiej strony mo¿na przyj¹æ, ¿e koniecznoœæ z³o¿enia wniosku na formularzu ma charak-
ter zabezpieczaj¹cy. Wnioskodawca sk³adaj¹c stosowny formularz mo¿e mieæ bowiem pew-
noœæ, ¿e nie pominie tych informacji, które w danym zakresie s¹ fundamentalne. Podobny
wymóg znany jest równie¿ w procedurze cywilnej: zob.: art. 1171 § 1 ustawy z dnia
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istotny, zwa¿ywszy ¿e w œwietle art. 257 p.p.s.a. niez³o¿enie wniosku na urzê-
dowym formularzu skutkowaæ musi pozostawieniem tego wniosku bez roz-
poznania. Warto jednak¿e podkreœliæ, ¿e niez³o¿enie wniosku na urzêdowym
formularzu (traktowane w orzecznictwie jako brak formalny), wzglêdnie
z³o¿enie wniosku na formularzu zawieraj¹cym okreœlone braki obliguje s¹d
administracyjny do wezwania wnioskodawcy do z³o¿enia wniosku na urzêdo-
wym formularzu b¹dŸ do uzupe³nienia braków w ustawowym terminie sied-
miu dni pod rygorem pozostawienia z³o¿onego wniosku bez rozpoznania.

Wykonuj¹c upowa¿nienie zawarte w art. 256 wy¿ej wskazanej ustawy,
Rada Ministrów w dniu 16 grudnia 2013 r. wyda³a rozporz¹dzenie w sprawie
okreœlenia wzoru i sposobu udostêpnienia urzêdowego formularza wniosku
o przyznanie prawa pomocy w postêpowaniu przed s¹dami administracyjny-
mi oraz sposobu dokumentowania stanu maj¹tkowego, dochodów lub stanu
rodzinnego wnioskodawcy37. W wydanym rozporz¹dzeniu dla wniosku
o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej okreœlono przejrzysty i ³atwy
do wype³nienia wzór formularza o oznaczeniu „PPF”, okreœlony w za³¹czni-
ku nr 1 do rozporz¹dzenia. Wychodz¹c naprzeciw potencjalnym wniosko-
dawcom i u³atwiaj¹c im dotarcie do tego formularza normodawca przes¹-
dzi³, ¿e urzêdowe formularze wszystkich wniosków o przyznanie prawa
pomocy38 udostêpnia siê nieodp³atnie39 w budynkach wszystkich wojewódz-
kich s¹dów administracyjnych oraz w budynku Naczelnego S¹du Admini-
stracyjnego. Naczelny S¹d Administracyjny zosta³ tak¿e zobowi¹zany
do udostêpnienia nieodp³atnie wzorów urzêdowych formularzy na swojej
stronie internetowej40.

Granic¹ czasow¹, do jakiej dana osoba fizyczna mo¿e domagaæ siê
od s¹du rozpoznania ¿¹dania w przedmiocie prawa pomocy z uwagi na treœæ
art. 243 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a., jest moment prawomocnego zakoñ-
czenie postêpowania. Tym samym wniosek o przyznanie prawa pomocy

17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego oraz wydane na podstawie art. 1171

§ 6 tej ustawy rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie okreœlenia wzoru oœwiadczenia o stanie rodzinnym, maj¹tku, dochodach i Ÿró-
d³ach utrzymania osoby fizycznej ubiegaj¹cej siê o ustanowienie adwokata lub radcy praw-
nego (Dz. U. Nr 65 poz. 418 ze zm.); w tej materii zob. szerzej: P. Zaborniak, Postêpowanie
w sprawie prawa pomocy  [w:] W. Maciejko, M. Rojewski, P. Zaborniak, Zarys metodyki
pracy referendarza s¹dowego, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 168-170.

37 Dz. U. Nr 227, poz. 2275.
38 Formularz dla osoby prawnej oraz innej jednostki organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobo-

woœci prawnej zosta³ okreœlony w przepisach rozporz¹dzenia jako formularz „PPPr”.
39 W rozporz¹dzeniu przewidziano, ¿e organy zarz¹dzaj¹ce gmin mog¹ odp³atnie rozpow-

szechniaæ urzêdowe formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy, przy czym w takim
przypadku cena jednej strony druku nie mo¿e przekraczaæ kwoty 0,50 z³.

40 Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy udostêpnia siê równie¿ na stronach
internetowych wojewódzkich s¹dów administracyjnych.
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jest zasadniczo dopuszczalny w ka¿dym stadium postêpowania s¹dowego,
a¿ do zakoñczenia sprawy prawomocnym orzeczeniem – wyrokiem lub po-
stanowieniem koñcz¹cym postêpowanie w sprawie41. W orzecznictwie s¹-
dów administracyjnych wskazuje siê ponadto, ¿e przez u¿yte we wskaza-
nym przepisie okreœlenie „tok postêpowania” nale¿y rozumieæ tak¿e postê-
powanie, które zosta³o zainicjowane przez stronê postêpowania po uprawo-
mocnieniu siê orzeczenia koñcz¹cego postêpowanie w sprawie. W tym
sensie za dopuszczalne nale¿y uznaæ z³o¿enie wniosku o prawo pomocy rów-
nie¿ w celu wzruszenia prawomocnego orzeczenia koñcz¹cego postêpowa-
nie w sprawie, na przyk³ad z jednoczesnym z³o¿eniem wniosku o przywró-
cenie terminu do wniesienia œrodka odwo³awczego czy skargi o wznowienie
postêpowania. W takim bowiem postêpowaniu strona nie powinna byæ
pozbawiona mo¿liwoœci skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej
z urzêdu, je¿eli tylko spe³nia przes³anki otrzymania takiej pomocy42.
W sytuacji, gdy wnioskodawca bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ wniosek o przyznanie
prawa pomocy w danym zakresie sk³ada nie w celu wzruszenia prawomoc-
nego orzeczenia koñcz¹cego postêpowanie w sprawie (a wiêc w celu docho-
dzenia swoich praw w prowadzonym postêpowaniu), lecz na przyk³ad w na-
stêpstwie otrzymania wezwania przewodnicz¹cego wzywaj¹cego go do uisz-
czenia op³aty kancelaryjnej za wykonanie i dorêczenie ¿¹danych kserokopii
z akt sprawy prawomocnie zakoñczonej, wniosek jest niedopuszczalny.
Trudno bowiem uznawaæ, aby wy¿ej wskazane wezwanie stanowi³o – po
uprawomocnieniu siê orzeczenia koñcz¹cego postêpowanie – czynnoœæ zwi¹-
zan¹ bezpoœrednio z dochodzeniem przez stronê swoich praw w prowadzo-
nym postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym43.

Za gwarancyjn¹ (zabezpieczaj¹c¹), w œwietle poczynionych wczeœniej
uwag, poczytaæ nale¿y tak¿e regulacjê odnosz¹c¹ siê do okreœlenia s¹du
w³aœciwego do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy. Zgodnie
z ogóln¹ zasad¹ wyra¿on¹ w art. 254 § 1 p.p.s.a. rozpoznawanie wniosków
o przyznanie prawa pomocy nale¿y do wojewódzkiego s¹du administra-
cyjnego, w którym sprawa ma siê toczyæ lub ju¿ siê toczy44. Co istotne,

41 Zob. w tej materii: H. Knysiak-Molczyk. Przyznanie prawa pomocy [w:] T. Woœ (red.),
H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyj-
nymi. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 1079.

42 Zob. m. in.: postanowienie Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 5 lutego 2013 r.;
sygn. akt II OZ 49/13; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B75FA988D2.

43 Por. w tej materii: postanowienie Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Kielcach z dnia
11 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Ke 684/13; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/77E6B5495A.

44 Nale¿y w tym miejscu odnotowaæ, ¿e w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. nowelizuj¹cej
ustawê – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi przewidziano, ¿e wnio-
sek o przyznanie prawa pomocy sk³ada siê do „w³aœciwego wojewódzkiego s¹du admini-
stracyjnego”.
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ustawodawca daje mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku w dowolnym wojewódzkim
s¹dzie administracyjnym, gdy¿ § 2 wy¿ej wskazanego artyku³u stanowi,
¿e strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na ob-
szarze w³aœciwoœci s¹du, o którym mowa w § 1, mo¿e z³o¿yæ wniosek
w innym wojewódzkim s¹dzie administracyjnym. Ten s¹d ma z kolei obo-
wi¹zek niezw³ocznego przes³ania z³o¿onego wniosku do s¹du w³aœciwego
bez koniecznoœci wydawania postanowienia o stwierdzeniu niew³aœciwo-
œci. Z uwagi na wy¿ej wskazane regulacje, w³aœciwoœci wojewódzkiego s¹du
administracyjnego do rozpoznawania wniosków o przyznanie prawa pomocy
nie zmienia ani to, ¿e sprawa nale¿y do w³aœciwoœci Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego (na przyk³ad w sprawie z wniosku o rozstrzygniêcie sporu
kompetencyjnego) ani to, ¿e wniosek wp³ywa do s¹du na etapie postêpowa-
nia przed Naczelnym S¹dem Administracyjnym. W obydwu wskazanych
sytuacjach s¹dem w³aœciwym do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa
pomocy winien byæ bowiem wojewódzki s¹d administracyjny45. Wyj¹tkiem
jest tutaj jedynie postêpowanie o przyznanie prawa pomocy w zwi¹zku
z wniesieniem lub zamiarem wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodno-
œci z prawem prawomocnego orzeczenia (zob. art. 285a i n. ustawy Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi). W postanowieniu z dnia
12 paŸdziernika 2012 r.46 Naczelny S¹d Administracyjny analizuj¹c taki
casus przyj¹³ bowiem, ¿e „[…] w przypadku wniosków o przyznanie prawa
pomocy w zwi¹zku z wniesieniem lub zamiarem wniesienia skargi o stwier-
dzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia, z uwagi na spe-
cyfikê postêpowania wszczêtego t¹ skarg¹, które mo¿e toczyæ siê jedynie
przed Naczelnym S¹dem Administracyjnym, rozpoznanie tych wniosków
nale¿y do NSA. Postêpowanie w tym zakresie jest bowiem jednoinstancyjne,
co nie narusza gwarantowanego konstytucyjnie prawa do s¹du oraz zasady
dwuinstancyjnoœci postêpowania s¹dowego, albowiem dotyczy sprawy, która
by³a lub mog³a byæ rozpoznana w postêpowaniu dwuinstancyjnym […]”.
W ocenie Naczelnego S¹du Administracyjnego „[…] postêpowanie w przed-
miocie przyznania prawa pomocy w zwi¹zku z wniesieniem skargi o stwier-
dzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia nie ma charakte-
ru samodzielnego postêpowania, a jedynie pochodny w stosunku do sprawy
o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia, która
równie¿ nie ma charakteru samodzielnego, albowiem dotyczy sprawy,
w której dokonuje siê oceny, czy kwestionowane orzeczenie jest niezgodne
z prawem, przez co stronie zosta³a wyrz¹dzona szkoda […] ”.

45 Tak w pe³ni zasadnie Naczelny S¹d Administracyjny w Poznaniu w postanowieniu
z dnia 18 stycznia 2012 r.; sygn. akt I FSK 1992/11; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/
4C4F9B18ED.

46 Sygn. akt I OW 125/12; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7B7AF6B710.
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Swego rodzaju gwarancyjny (zabezpieczaj¹cy) charakter ma równie¿
œrodek prawny s³u¿¹cy zakwestionowaniu negatywnego rozstrzygniêcia
wydanego w przedmiocie prawa pomocy. Œrodkiem tym jest sprzeciw
od zarz¹dzenia lub postanowienia wydanego przez referendarza s¹dowego.

Sprzeciw ukszta³towany zosta³ w regulacjach procedury s¹dowoadmini-
stracyjnej jako specyficzny œrodek zaskar¿enia. W doktrynie wskazuje siê
m.in., ¿e sprzeciw nie jest standardowym œrodkiem odwo³awczym, gdy¿ co
prawda przys³uguje od orzeczeñ nieprawomocnych, ale nie wywo³uje skutku
dewolutywnego47. Ustawa Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi przewiduje, ¿e sprzeciw (wnoszony w terminie 7 dni od dnia
dorêczenia kwestionowanego zarz¹dzenia b¹dŸ postanowienia) przys³ugu-
je jedynie od rozstrzygniêæ podjêtych przez referendarza s¹dowego w toku
postêpowania w przedmiocie prawa pomocy. Z punktu widzenia adresatów
wy¿ej wskazanych rozstrzygniêæ, gwarancyjny charakter ma umo¿liwienie
kwestionowania zarówno zarz¹dzenia o pozostawieniu wniosku o przyzna-
niu prawa pomocy bez rozpoznania (art. 257 w zw. z art. 258 § 2 pkt 6
p.p.s.a.), jak te¿ merytorycznego orzeczenia odmawiaj¹cego wnioskodawcy
przyznania prawa pomocy w ¿¹danym zakresie (art. 258 § 2 pkt 7 wy¿ej
wskazanej ustawy). Analiza treœci art. 259 § 1 p.p.s.a. prowadzi do wnio-
sku, ¿e sprzeciw nie jest wysoce sformalizowanym œrodkiem prawnym
w sytuacji, gdy wnioskodawca bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ wnosi go osobiœcie.
Z ustawy nie wynika na przyk³ad – odmiennie ni¿ to mia³o miejsce w sytu-
acji sk³adania wniosku o przyznanie prawa pomocy – aby sprzeciw mia³
formê formularzow¹. W tej sytuacji zastosowanie maj¹ wiêc ogólne obo-
wi¹zki zwi¹zane z wymogami formalnymi pism procesowych. Jednak¿e
wtedy, gdy sprzeciw wnosi profesjonalista, ustawodawca wymaga jego obli-
gatoryjnego uzasadnienia. Z ustawy wynika ponadto, ¿e sprzeciw wniesiony
po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zosta³y uzupe³nione,
a tak¿e sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcê prawnego, doradcê po-
datkowego lub rzecznika patentowego, niezawieraj¹cy uzasadnienia, s¹d
odrzuci na posiedzeniu niejawnym. W orzecznictwie s¹dów administracyj-
nych dyskusyjn¹ pozostawa³a kwestia, czy na postanowienie o odrzuceniu
sprzeciwu wydane przez wojewódzki s¹d administracyjny przys³uguje za-
¿alenie. W tej kwestii wypowiedzia³ siê Naczelny S¹d Administracyjny
w uchwale sk³adu 7 sêdziów z dnia 30 listopada 2009 r.48 stwierdzaj¹c,

47 Zob.: G. Dudar, Istota sprzeciwu [w:] Sprzeciw od orzeczenia referendarza s¹dowego
w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe S¹-
downictwa Administracyjnego”, 2009, nr 4, s. 42; ponadto zob.: M. Jagielska, J. Jagielski,
P. Go³aszewski  [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2013, s. 954.

48 Sygn. akt I GPS 1/09; publ. OSP 2010, nr 6, poz. 59.
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¿e na takie postanowienie przys³uguje za¿alenie. Uzasadniaj¹c wydan¹
uchwa³ê Naczelny S¹d Administracyjny wskaza³, ¿e „[…] zgodnie z utrwa-
lonym orzecznictwem Trybuna³u Konstytucyjnego49 zasada równoœci polega
na tym, i¿ wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakte-
ryzuj¹ce siê dan¹ cech¹ istotn¹ (relewantn¹) w równym stopniu, maj¹ byæ
traktowane równo, a wiêc wed³ug jednakowej miary, bez zró¿nicowañ za-
równo dyskryminuj¹cych, jak i faworyzuj¹cych. Z konstytucyjnej zasady
równoœci wobec prawa zatem wynika obowi¹zek równego traktowania oby-
wateli bêd¹cych w takim samym po³o¿eniu, a tak nale¿y traktowaæ wnio-
skodawców prawa pomocy. Obowi¹zek ten dotyczy tak¿e równego dostêpu
do œrodków zaskar¿enia […]”. Odnosz¹c z kolei konstytucyjn¹ zasadê rów-
noœci wobec prawa, zwi¹zan¹ w tym wypadku z zasad¹ sprawiedliwoœci
proceduralnej, do kwestii uprawnieñ procesowych strony w postêpowaniu
o przyznanie prawa pomocy, Naczelny S¹d Administracyjny uzna³, ¿e „[…]
z punktu widzenia wspomnianych zasad konstytucyjnych, wywodzonych
z art. 2 i 32 ust. 1 Konstytucji, brak jest jakichkolwiek przes³anek do ró¿ni-
cowania tych uprawnieñ w zale¿noœci od tego, czy sprawê merytorycznie
rozpoznawa³ pierwotnie referendarz, czy s¹d w trybie art. 16 § 2 ustawy
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi […]”. Inaczej mó-
wi¹c, brak jest w ocenie Naczelnego S¹du Administracyjnego „[…] podstaw
do uznania, ¿e ustawodawca w sposób zamierzony zrezygnowa³ z mo¿liwoœci
zaskar¿enia postanowienia o odrzuceniu sprzeciwu. By³oby to równoznacz-
ne z akceptacj¹ dyskryminacji strony, której sprawê o prawo pomocy pier-
wotnie rozpatrywa³ referendarz, w porównaniu do sprawy analogicznej roz-
poznanej pierwotnie przez s¹d w sk³adzie jednego sêdziego. Wydaje siê bo-
wiem, ¿e intencj¹ ustawodawcy by³o zapewnienie stronom ochrony proce-
sowej na takim samym poziomie, gdy¿ ich sytuacja faktyczna nie ró¿ni siê
w takim sensie, by generowaæ ró¿nicowanie procesowych uprawnieñ […]”.

W stanie prawnym obowi¹zuj¹cym do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy
z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi, drugim œrodkiem prawnym s³u¿¹cym zakwe-
stionowaniu negatywnego rozstrzygniêcia wydanego w przedmiocie prawa
pomocy jest za¿alenie na postanowienie wydane przez wojewódzki s¹d
administracyjny w „sprawie bêd¹cej przedmiotem sprzeciwu” (art. 260
zdanie pierwsze i drugie p.p.s.a.)50. W œwietle wskazanej regulacji, w razie

49 W uzasadnieniu uchwa³y przywo³ano wyrok z dnia 8 maja 1998 r., sygn. akt K 37/97
(publ. OTK 1998, nr 3, poz. 33) oraz wyrok z dnia 12 maja 1998 r. (sygn. akt U 17/97,
publ. OTK 1998, nr 3, poz. 34).

50 Nale¿y w tym miejscu odnotowaæ, ¿e w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. nowelizuj¹cej
ustawê Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi mechanizm zaskar¿al-
noœci postanowieñ referendarskich zosta³ okreœlony w sposób ca³kowicie odmienny. Otó¿
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wniesienia sprzeciwu, który nie zosta³ odrzucony, zarz¹dzenie lub postano-
wienie referendarza s¹dowego, przeciwko któremu zosta³ on wniesiony, traci
moc, a sprawa bêd¹ca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez
s¹d na posiedzeniu niejawnym, przy czym na wydane przez s¹d postano-
wienie przys³uguje za¿alenie.

Skuteczne wniesienie sprzeciwu w stanie prawnym obowi¹zuj¹cym do dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi51 oznacza utratê mocy
orzeczenia referendarza s¹dowego i przejêcie kompetencji do rozpoznania
i rozpatrzenia prawa pomocy przez wojewódzki s¹d administracyjny. Nale¿y
mieæ tym samym na uwadze, ¿e s¹d nie zajmuje siê wówczas badaniem
prawid³owoœci zakwestionowanego rozstrzygniêcia referendarza s¹dowego,
lecz analizuje wniosek o przyznanie prawa pomocy od pocz¹tku samodziel-
nie, jako now¹ sprawê52. Utrata mocy rozstrzygniêcia wydanego przez re-
ferendarza s¹dowego wobec wniesionego sprzeciwu powoduje, ¿e postano-
wienie wojewódzkiego s¹du administracyjnego bêd¹ce wynikiem wniesio-
nego sprzeciwu, stanowi w takiej sytuacji pierwsze rozstrzygniêcie odno-
sz¹ce siê do uprawnieñ danego podmiotu. Tym samym nale¿y uznaæ, ¿e
w takiej sytuacji nie mo¿e mieæ zastosowania zasada reformationis in peius.
W sytuacji zaœ, gdy wnioskodawca w sprzeciwie rozszerza zakres pierwot-
nego ¿¹dania, nale¿y takie „nowe ¿¹danie” potraktowaæ jako nowy wniosek
o przyznanie prawa pomocy i wezwaæ wnosz¹cego sprzeciw do z³o¿enia go
na wymaganym formularzu53. Co istotne, referendarz s¹dowy nie jest
uprawniony do dokonywania jakichkolwiek czynnoœci, które wi¹¿¹ siê
z przyjêciem oraz kontrol¹ formaln¹ z³o¿onego sprzeciwu. Nie ma tym
samym mo¿liwoœci, aby wezwaæ wnioskodawcê do uzupe³nienia ewentual-
nych braków formalnych z³o¿onego sprzeciwu.

Sprawê „bêd¹c¹ przedmiotem sprzeciwu” wojewódzki s¹d administra-
cyjny winien jest rozpoznaæ na posiedzeniu niejawnym w sk³adzie jedno-

zgodnie z planowanym brzmieniem art. 260 § 1 p.p.s.a. rozpoznaj¹c sprzeciw od zarz¹-
dzenia i postanowieñ wydanych przez referendarza s¹dowego na podstawie art. 258 § 2
pkt 6–8 tej ustawy s¹d wydaje postanowienie, w którym zaskar¿one zarz¹dzenie lub posta-
nowienie referendarza s¹dowego zmienia albo utrzymuje w mocy. Zgodnie z planowanym
art. 260 § 2 p.p.s.a., w sprawach o których mowa w § 1, wniesienie sprzeciwu od zarz¹dze-
nia lub postanowienia referendarza s¹dowego wstrzymuje jego wykonalnoœæ, a s¹d orzeka
jako s¹d drugiej instancji, stosuj¹c odpowiednio przepisy o za¿aleniu. Zgodnie z planowa-
nym art. 260 § 3 p.p.s.a. s¹d rozpoznaje sprawê na posiedzeniu niejawnym.

51 To jest do dnia 15 sierpnia 2015 r.
52 Tak zasadnie Naczelny S¹d Administracyjny w postanowieniu z dnia 30 sierpnia 2010 r.,

sygn. akt II FZ 412/10; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/56D0B686D5.
53 Zob. G. Dudar, Rozpoznanie sprzeciwu przed s¹d, cofniêcie sprzeciwu [w:] Sprzeciw...,

op. cit., s. 42.
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osobowym. Z uwagi na dyspozycjê art. 252 § 3 p.p.s.a. za¿alenie na posta-
nowienie co do przyznania lub odmowy przyznania prawa pomocy przys³u-
guje wy³¹cznie wnioskodawcy. Ponadto nale¿y mieæ na uwadze, ¿e podmiot
wnosz¹cy sprzeciw b¹dŸ za¿alenie na postanowienie wydane w oparciu
o art. 260 p.p.s.a. nie jest zobligowany do ponoszenia jakichkolwiek op³at
s¹dowych od tych œrodków. Z art. 261 wy¿ej wskazanej ustawy wynika
bowiem wprost, ¿e od sprzeciwu i wskazanego wy¿ej za¿alenia nie pobiera
siê op³at s¹dowych.

Koñcz¹c nale¿y równie¿ zasygnalizowaæ, ¿e przewlek³oœæ postêpowania
incydentalnego w przedmiocie prawa pomocy skutkuj¹ca przewlek³oœci¹
postêpowania g³ównego mo¿e powodowaæ naruszenie prawa danej osoby
fizycznej do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki54.

Maj¹c bowiem na uwadze regulacjê zawart¹ w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpo-
znania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nad-
zorowanym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnio-
nej zw³oki55 nale¿y zauwa¿yæ, ¿e o przewlek³oœci wy¿ej wskazanego postê-
powania incydentalnego mo¿emy mówiæ, je¿eli postêpowanie w tym przed-
miocie trwa d³u¿ej, ni¿ to konieczne dla wyjaœnienia tych okolicznoœci
faktycznych i prawnych, które s¹ istotne dla jego rozstrzygniêcia. Nale¿y
mieæ równie¿ na wzglêdzie, ¿e o nieuzasadnionej zw³oce w rozpoznaniu
sprawy mo¿na mówiæ wówczas, gdy postêpowanie w sprawie trwa d³u¿ej,
ni¿ to konieczne do jej wyjaœnienia, uwzglêdniaj¹c ocenê terminowoœci
i prawid³owoœci poszczególnych czynnoœci s¹dowych, ale tak¿e charakter
sprawy i zachowanie stron, a w szczególnoœci strony, która zarzuca³a prze-
wlek³oœæ postêpowania. Jak wskaza³ zasadnie Naczelny S¹d Administra-
cyjny w postanowieniu z dnia 23 wrzeœnia 2014 r.56 „[…] ocena ta nie mo¿e
byæ oderwana od obowi¹zku s¹du rozpoznawania wszystkich spraw wnie-
sionych do s¹du bez nieuzasadnionej zw³oki, przy zachowaniu zasady roz-
poznawania spraw wed³ug kolejnoœci ich wp³ywu oraz uwzglêdnieniu prze-
pisów nakazuj¹cych rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo
okreœlonych terminach. Szybkoœæ orzekania nie mo¿e stanowiæ bowiem prze-
szkody we w³aœciwym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwoœci. Ocena,
czy wyst¹pi³a przewlek³oœæ postêpowania, winna byæ bowiem w ka¿dym
przypadku dokonywana na podstawie obiektywnych i ustawowych kry-
teriów w odniesieniu do realiów faktycznych i prawnych rozpatrywanej
sprawy [...]”.

54 P. Zaborniak, Termin na rozpoznanie wniosku [w:] W. Maciejko, M. Rojewski, P. Zabor-
niak, Zarys metodyki pracy referendarza s¹dowego, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 182.

55 Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.
56 Sygn. akt II GPP 6/14; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3D07957AA6.
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Prawo pomocy w postêpowaniu przed s¹dem
administracyjnym a obowi¹zki informacyjne

s¹du administracyjnego

Na tle istoty prawa pomocy jako instytucji okreœlonej normami procedu-
ralnymi nasuwaj¹ siê pewne spostrze¿enia co do obowi¹zków informacyj-
nych s¹du administracyjnego.

Otó¿ zgodnie z ogóln¹ regulacj¹ zawart¹ w art. 6 p.p.s.a. s¹d admini-
stracyjny powinien udzielaæ stronom wystêpuj¹cym w sprawie bez adwo-
kata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynnoœci proceso-
wych oraz pouczaæ strony o skutkach prawnych tych czynnoœci i skutkach
zaniedbañ57.

Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e w œwietle wy¿ej wskazanej regulacji ewentu-
alne pouczenia maj¹ siê odnosiæ wy³¹cznie do skutków prawnych danych
czynnoœci b¹dŸ skutków zaniedbañ. Art. 6 ustawy Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi nie wymaga bowiem, aby s¹d poucza³ stronê
o dzia³aniach, które nale¿y podj¹æ w razie zaniedbañ, wzglêdnie o wszel-
kich potencjalnych dzia³aniach, które strona mo¿e podj¹æ w przysz³oœci.

Pomimo tego, ¿e ustawa Prawo o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi nie zawiera przepisu, który jasno okreœla³by obowi¹zek w tej
materii (inaczej ani¿eli w przypadkach okreœlonych w art. 70 § 258 czy art.
210 § 1 zdanie drugie59 p.p.s.a.), na wy¿ej postawione pytanie nale¿y udzie-
liæ odpowiedzi pozytywnej. Taka sytuacja winna mieæ miejsce zw³aszcza
wtedy, gdy postêpowanie zosta³o zainicjowane przez osobê fizyczn¹ samo-

57 Nale¿y w tym miejscu odnotowaæ, ¿e w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r. nowelizuj¹cej
ustawê Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi przewidziano now¹ treœæ
art. 6 ustawy Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. W œwietle nowego
brzmienia tego artyku³u „s¹d administracyjny w razie uzasadnionej potrzeby udziela stro-
nom wystêpuj¹cym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, doradcy prawnego lub rzeczni-
ka patentowego niezbêdnych pouczeñ co do czynnoœci procesowych i skutków ich zaniedbañ”.

58 Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
strony i ich przedstawiciele maj¹ obowi¹zek zawiadamiaæ s¹d o ka¿dej zmianie swojego
zamieszkania, adresu do dorêczeñ lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowi¹zku pismo
pozostawia siê w aktach sprawy ze skutkiem dorêczenia, chyba ¿e nowy adres jest s¹dowi
znany. O powy¿szym obowi¹zku i skutkach jego niedope³nienia s¹d powinien pouczyæ
stronê przy pierwszym dorêczeniu (art. 70 § 2 p.p.s.a.).

59 Zgodnie z art. 210 § 1 ustawy Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
strona traci uprawnienie do ¿¹dania zwrotu kosztów, je¿eli najpóŸniej przed zamkniêciem
rozprawy bezpoœrednio poprzedzaj¹cej wydanie orzeczenia nie zg³osi wniosku o przyzna-
nie nale¿nych kosztów. Stronê dzia³aj¹c¹ bez adwokata lub radcy prawnego s¹d powinien
pouczyæ o skutkach niezg³oszenia wniosku w powy¿szym terminie.
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dzielnie (to jest bez udzia³u profesjonalnego pe³nomocnika). Nale¿y bowiem
zauwa¿yæ, ¿e osoby nie maj¹ce szerszej œwiadomoœci prawnej bardzo s³abo
orientuj¹ siê w zakresie potencjalnych uprawnieñ procesowych, co w pew-
nych sytuacjach mo¿e prze³o¿yæ siê na rezygnacjê z poddania danego aktu
kontroli s¹dowoadministracyjnej wobec braku dostatecznych œrodków
na poniesienie wymaganych kosztów (na przyk³ad w nastêpstwie dorêcze-
nia wezwania do uiszczenia wpisu od wniesionego pisma procesowego).
Maj¹c na uwadze tok czynnoœci procesowych wydaje siê, ¿e w³aœciwym
momentem na takie pouczenie jest tzw. pierwsze dorêczenie stanowi¹ce
nastêpstwo zarz¹dzenia rejestracyjnego wydawanego przez przewodnicz¹-
cego wydzia³u orzeczniczego w wojewódzkim s¹dzie administracyjnym.

Zakoñczenie

Ocena krajowych regulacji dotycz¹cych autonomicznej instytucji, nazy-
wanej prawem pomocy, bez w¹tpienia wypada pozytywnie, gdy¿ wiêkszoœæ
tych regulacji ma charakter gwarancyjny. Regulacje te, stanowi¹c normy
zapewniaj¹ce prawo dostêpu do s¹du, s¹ jednoczeœnie swego rodzaju za-
bezpieczeniem, ¿e dostêp ten bêdzie realny i w pe³ni efektywny60. W tym
znaczeniu regulacje te powinny byæ postrzegane jako filar bezpieczeñstwa
prawnego obywateli rozumianego sensu largo.

Niezale¿nie od istoty prawa pomocy oraz wy¿ej wskazanych cech regu-
lacji odnosz¹cej siê do tego prawa nale¿y pamiêtaæ, ¿e jego przyznanie
– jako swego rodzaju przywilej – winno otwieraæ mo¿liwoœæ poddania s¹do-
wej kontroli zakwestionowanego aktu, bezczynnoœci lub przewlek³oœci
prowadzonego postêpowania wy³¹cznie osobom niemajêtnym. Nie mo¿na
tym samym prawa pomocy traktowaæ jako instytucji zabezpieczaj¹cej
dla osób, które z uwagi na swoj¹ sytuacjê maj¹tkow¹ i dochodow¹ s¹
w stanie wype³niæ obowi¹zek poniesienia kosztów postêpowania s¹dowo-
administracyjnego okreœlony w sposób generalny w art. 199 ustawy Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi.

W zwi¹zku z tym ocena spe³niania ustawowych przes³anek przyznania
prawa pomocy dokonywana w poszczególnych postêpowaniach winna byæ
ocen¹ jak najbardziej rzeteln¹. Le¿y to bowiem nie tylko w interesie oby-
wateli zainteresowanych przyznaniem tego prawa, ale w interesie wszyst-
kich podatników i ca³ego wymiaru sprawiedliwoœci.

60 M. Grzymis³awska-Cybulska, Wnioski koñcowe. Rozwa¿ania o prawie obowi¹zuj¹cym
[w:] Prawo…, op. cit., s. 233.
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THE LAW OF COURT AID IN ADMINISTRATIVE
COURT PROCEEDINGS AGAINST THE LEGAL SECURITY

OF CITIZENS (SELECTED ASPECTS)

Keywords: administrative courts, control of public administration mainta-
ined by administrative courts, safety of citizen, legal aid, exemption for court
fees, the establishment of legal aid.

Summary
With the view to the contents of Article 184 of the Constitution of the Repu-

blic of Poland of 2 April 1997, it should be pointed out that issues connected
with the control over the performance of public administration exercised
by courts have been described in an extremely general way. This is because
the constitutional regulation states that the Supreme Administrative Court
and other administrative courts shall exercise, to the extent specified by
statute, control over the performance of public administration (Article 184,
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first sentence, of the Constitution of the Republic of Poland). Such control shall
also extend to judgments on the conformity to statute of resolutions of organs
of local government and normative acts of territorial organs of government
administration (Article 184, second sentence, of the Constitution of the Repu-
blic of Poland).

Based on the regulation in question, a question arises whether specific in-
stitutions from the scope of proceedings before administrative courts may con-
stitute a kind of pillars of broadly understood legal security of entities which
challenge particular actions of public administration bodies and entities perfor-
ming administrative functions (administrative authorities in functional terms).

The purpose of this paper is the synthetic presentation of selected problems
from the scope of administrative court procedure which in the author’s opinion
may be perceived in the above context. The analysis performed refers to regu-
lations determining the institution of the right of assistance in proceedings
before administrative court, constituting the guarantee that a citizen will be
able to fully effectively exercise the right to court specified directly in Article
45 (1) of the Constitution of the Republic of Poland.

The author of this paper puts forward a thesis that specific normative regu-
lations from the set contained in Articles 243-263 of the Act of 30 August 2002
– Law of Proceedings Before Administrative Courts should be deemed a kind
of guarantee that the right to court will be exercised in cases initiated by citi-
zens who challenge various manifestations of actions and omissions on the
part of the above authorities and entities. The acceptance of regulations men-
tioned above as a pillar of legal security of citizens (in the context of legal
security understood among other things as a type of function of the existing
legal system) is determined mainly by their current shape determining various
rights and obligations in incidental proceedings initiated in the course of ex-post
control of the specific act, lengthiness of proceedings or inactivity.
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ZAPOBIEGANIE NIELEGALNEJ
MIGRACJI POPRZEZ REGULACJE

W OBSZARZE ZATRUDNIENIA
PRACOWNIKÓW Z KRAJÓW TRZECICH

S³owa kluczowe: polityka migracyjna, pracownicy migruj¹cy, zezwolenie
na pracê; Niebieska Karta UE.

STRESZCZENIE

Udzia³ imigrantów spoza UE stanowi mniej ni¿ 1% zatrudnionych,
jednak od 2007 roku grupa ta staje siê coraz liczniejsza. Imigranci spe³-
niaj¹ w przewa¿aj¹cej mierze funkcjê komplementarn¹ a nie konkuren-
cyjn¹ w stosunku do rodzimych pracowników. Z perspektywy wspólnej po-
lityki bezpieczeñstwa UE istotne jest jednak, aby ich pobyt oraz wykony-
wanie pracy na terenie Polski mia³y charakter legalny. Nowa ustawa o cu-
dzoziemcach wprowadza u³atwienia w zakresie ubiegania siê o pobyt
czasowy i pracê w Polsce. Niektóre grupy cudzoziemców mog¹ wykonywaæ
pracê bez koniecznoœci uzyskania zezwolenia, na podstawie oœwiadczeñ
pracodawcy. W zwi¹zku z implementacj¹ dyrektyw UE w obszarze polityki
migracyjnej stworzono jedn¹, uproszczon¹ procedurê oraz Niebiesk¹ Kartê
UE dla pracowników wysoko wykwalifikowanych. Umo¿liwiono tak¿e imi-
grantom pozostawanie przez krótki okres bez pracy lub zmianê pracodawcy
bez utraty pozwolenia na pobyt i wykonywanie pracy. Mo¿e to wp³yn¹æ
korzystnie na ich warunki zatrudnienia.

Wprowadzenie

Jednym z elementów wspólnej polityki bezpieczeñstwa UE jest wspólna
polityka imigracyjna. Regulacje unijne dotycz¹ce migracji pracowniczych
i zapobieganiu nielegalnemu zatrudnieniu migrantów z krajów trzecich
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s¹ stopniowo wdra¿ane do polskiego porz¹dku prawnego miêdzy innymi
poprzez wprowadzanie zmian do ustawy o cudzoziemcach1 i ustawie o pro-
mocji zatrudnienia2. Celem tego opracowania jest próba udzielenia odpo-
wiedzi na pytanie jakie skutki w zakresie stabilnoœci zatrudnienia, warun-
ków pracy i zapobiegania wyzyskowi nios¹ dla pracowników migruj¹cych
z krajów spoza Unii Europejskiej zmiany zwi¹zane z implementacj¹:
• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grud-

nia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie
dla obywateli pañstw trzecich na pobyt i pracê na terytorium pañstwa
cz³onkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników
z pañstw trzecich przebywaj¹cych legalnie w pañstwie cz³onkowskim
(Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej L 343/1, dalej – „Dyrektywa
w sprawie jednego zezwolenia”),

• Dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warun-
ków wjazdu i pobytu obywateli pañstw trzecich w celu podjêcia pracy
w zawodzie wymagaj¹cym wysokich kwalifikacji (Dziennik Urzêdowy
Unii Europejskiej L 155/17, dalej – „Dyrektywa Niebieska Karta UE”).

Obydwie Dyrektywy, podobnie jak nie wdro¿one jeszcze do polskiego
porz¹dku prawnego dyrektywy dotycz¹ce pracowników sezonowych3 i prze-
niesienia wewn¹trz przedsiêbiorstwa4 uchwalone zosta³y w ramach dzia-
³añ s³u¿¹cych „stopniowemu ustanawianiu przestrzeni wolnoœci, bezpie-
czeñstwa i sprawiedliwoœci” i rozwijania wspólnej polityki migracyjnej
przez UE. Jednym z celów przyœwiecaj¹cych uchwaleniu Dyrektyw regulu-
j¹cych pobyt i wykonywanie pracy przez pracowników z krajów trzecich
jest tak¿e zapewnienie im równego traktowania i godziwych warun-
ków pracy, a w odniesieniu do dyrektywy „Niebieska Karta UE” – tak¿e
wspieranie mobilnoœci wysoko wykwalifikowanych pracowników wewn¹trz
UE.

1 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.).
2 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w spra-

wie warunków wjazdu i pobytu obywateli pañstw trzecich w celu zatrudnienia w charak-
terze pracownika sezonowego, Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej L 94/375.

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
warunków wjazdu i pobytu obywateli pañstw trzecich w ramach przeniesienia wewn¹trz
przedsiêbiorstwa, Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej L 94/375.
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Migranci na polskim rynku pracy

Na pocz¹tek warto jednak zwiêŸle przedstawiæ skalê migracji zarobko-
wych do Polski i udzia³ migrantów w polskim rynku pracy. Tradycyjnie
Polska jest krajem emigracyjnym, a udzia³ migrantów zarobkowych w pol-
skim rynku pracy jest nieznaczny. Po przyst¹pieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej, najbardziej intensywna fala migracji mia³a miejsce w latach 2007-
-20095. Ogólna liczba emigrantów zarobkowych nie jest znana, jednak sza-
cuje siê j¹ na 2–2,3 mln osób6. W tym samym czasie liczba imigrantów
wykonuj¹cych pracê w Polsce jest stosunkowo niewielka i stanowi 0,02%
ogó³u zatrudnionych, najmniej wœród krajów UE7. Od 2007 roku ogólna
liczba cudzoziemców posiadaj¹cych zezwolenie na pobyt roœnie. Wed³ug
danych opublikowanych przez Biuro Spraw Cudzoziemca na rok 2014 by³o
to ponad 12 000 osób.

5 Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, Zespó³ do Spraw Migracji, Polityka migracyjna Pol-
ski – stan obecny i postulowane dzia³ania. Dokument przyjêty przez Radê Ministrów
w dniu 31 lipca 2012 r. http://bip.msw.gov.pl/bip/polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-
migracyjna-Polski.html [dostêp: 2.04.2015 r.].

6 M. Okólski, J. Salt, Polish emigration to the UK after 2004; why did so many come?
Oœrodek Badañ nad migracjami CMR Working Paper 75/133, 2010 r., s. 7. www.migracje.
uw.edu.pl; Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, Zespó³ do Spraw Migracji, Polityka migra-
cyjna Polski – stan obecny i postulowane dzia³ania.

7 P. Kaczmarczyk, Cudzoziemscy pracownicy w Polsce – skala, struktura, znaczenie dla
polskiego rynku pracy [w:] P. Kaczmarczyk, M. Okólski (red.) Polityka migracyjna jako

Wykres 1. Liczba osób posiadaj¹cych wa¿ne pozwolenie na pobyt
w 2001-2013 na podstawie spraw Urzêdu o Cudzoziemcach).

Źród³o: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy – pierwsze
wyniki. http://www.i-see.org.pl/proj_efi_wyniki.html [dostêp: 29.04.2015].
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Coraz wiêksza jest tak¿e liczba wydawanych zezwoleñ na pracê oraz de-
klaracji o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca sk³adanych przez pracodaw-
ców. W 2014 roku wydano 43 663 zezwoleñ i z³o¿ono 387 398 deklaracji8.
Wiêkszoœæ zezwoleñ zosta³o wydanych dla obywateli Ukrainy, Chin, Wiet-
namu, Indii, Turcji i Mo³dowy. Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ robotnicy
wykwalifikowani i niewykwalifikowani, oraz cz³onkowie kadry kierowni-
czej przedsiêbiorstw, doradcy i eksperci, jak równie¿ przedstawiciele zawo-
dów medycznych.

instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Oœrodek Badañ nad Migra-
cjami UW, Warszawa 2008, s. 53.

8 Wed³ug danych MPiPS http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracuja-
cy-w-polsce-statystyki/ [dostêp: 29.04.2015].

Wykres 2. Liczba osób posiadaj¹cych zezwolenie na pobyt,
wydanych zezwoleñ na pracê oraz oœwiadczeñ o zamiarze

zatrudnienia cudzoziemca w latach 2008-2014.
Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Pracy

i Polityki Spo³ecznej, Cudzoziemcy pracuj¹cy w Polsce – statystyki
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy

-w-polsce-statystyki/ [dostêp: 29.04.2015].
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Obywatele niektórych krajów mog¹ tak¿e wykonywaæ w Polsce pracê
do 6 miesiêcy w ci¹gu roku bez koniecznoœci ubiegania siê o zezwolenie
na pracê w ramach uproszczonej procedury sk³adania przez pracodawców
deklaracji. Od 2007 roku rozszerzana jest zarówno lista krajów, których
obywatele mog¹ na uproszczonych zasadach podejmowaæ pracê w Polsce,
jak i roœnie liczba deklaracji9. Najwiêcej deklaracji sk³adaj¹ pracodawcy
w sektorze rolnictwa, nastêpnie w budownictwie, przemyœle przetwórczym
a w ostatnich latach tak¿e do wykonywania prac w gospodarstwach domo-
wych. Jak jednak podkreœla Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej liczba
wydanych deklaracji nie odzwierciedla liczby osób faktycznie wykonuj¹cych
pracê w Polsce na tej podstawie, poniewa¿ zdarzaj¹ siê przypadki wystawia-
nia deklaracji kilkakrotnie w ci¹gu roku dla jednego pracownika oraz ta-
kie, gdy pomimo wystawienia deklaracji pracownik nie wykonuje pracy
w Polsce10. Specjalna grupa to Ukraiñcy, którzy s¹ najliczniejsi wœród osób
uzyskuj¹cych prawo pobytu w Polsce, a tak¿e wœród pracuj¹cych i studiu-
j¹cych. Na taki stan rzeczy wp³ywa kilka czynników, wœród których naj-
wa¿niejszym jest stan gospodarki Ukrainy, w po³¹czeniu z du¿¹ liczb¹ oby-
wateli, przekraczaj¹c¹ liczbê mieszkañców Polski. Istotna rolê odgrywaj¹
tak¿e bliskoœæ geograficzna, podobieñstwa kulturowe i ³atwoœæ komunika-
cji11. Co ciekawe, choæ w przeliczeniu na liczbê mieszkañców kraju wiêcej
Bia³orusinów ni¿ Ukraiñców osiedla siê w Polsce, to znacznie mniej przy-
je¿d¿a do pracy. Mo¿e byæ to spowodowane intensywniejsz¹ wspó³prac¹ eko-
nomiczn¹ i polityczn¹ Bia³orusi z Rosj¹ i ³atwiejszym dostêpem do rosyj-
skiego rynku pracy12.

9 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Cudzoziemcy pracuj¹cy w Polsce – statystyki
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/,
[dostêp: 2.04.2015 r.].

10 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Cudzoziemcy pracuj¹cy w Polsce – statystyki
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/,
[dostêp: 2.04.2015 r.].

11 Z. Brunarska, Ukraiñscy migranci w Polsce: sytuacja obecna [w:] Z. Brunarska, M. Grotte,
M. Lesiñska, Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekscie rozwoju spo³eczno-gos-
podarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniê¿ne, Oœrodek badañ nad migracjami UW,
CMR Working Papers 60/118 2012 r. www.migracje.uw.edu.pl, s. 6., [dostêp: 2.04.2015 r.];
K. Wysieñska, Zbigniew Karpiñski, Ekonomia imigracji – imigranci na polskim rynku
pracy, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Analizy, raporty, ekspertyzy 2011 Nr 6 (42),
s. 19.

12 Z. Brunarska, M. Lesiñska, Poland as a(n) (un)attractive destination for Belarussian
labour migrants. CARIM-East research report, Oœrodek badañ nad migracjami UW, CMR
Working Papers 70/128 2014 r. www.migracje.uw.edu.pl, s. 14-16, [dostêp: 2.04.2015 r.].
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Wykres 3. Oœwiadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
w latach 2007-2014.

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych MPiPS,
Cudzoziemcy pracuj¹cy w Polsce. Statystyki http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-

raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ [dostêp: 29.04.2015).

W przewa¿aj¹cej mierze zatrudnienie pracowników cudzoziemskich spe³-
nia funkcjê komplementarn¹ a nie konkurencyjn¹ w stosunku do zatrud-
nienia obywateli polskich13. Pracodawcy poszukuj¹ pracowników wœród
migrantów najczêœciej dopiero wówczas, gdy nie mog¹ znaleŸæ pracowni-
ków polskich na stanowiskach opuszczonych przez polskich pracowników
lub tworzonych w zwi¹zku z rozwojem przedsiêbiorstwa14. Z popytem sub-
stytucyjnym mamy do czynienia w przypadkach, gdy pracodawca polski
poszukuje pracownika ze œciœle okreœlonymi kwalifikacjami, g³ównie jêzy-
kowymi, albo zwi¹zan¹ z prowadzeniem specyficznej dzia³alnoœci (np. re-
stauracja serwuj¹ca potrawy kuchni egzotycznej), ekspansji na konkretne

13 A. ¯ylicz, Pracownicy cudzoziemscy na polskim rynku pracy: komplementarni czy sub-
stytucyjni? [w:] I. Grabowska-Lusiñska A. ¯ylicz (red.) Czy polska gospodarka potrze-
buje cudzoziemców?..., s. 79-80; K. Wysieñska, Zbigniew Karpiñski, Ekonomia imigracji
na polskim rynku pracy..., s. 16-17.

14 A. ¯ylicz, Pracownicy cudzoziemscy na polskim rynku pracy: komplementarni..., s. 80.
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rynki, niekiedy tak¿e wi¹¿e siê z zamiarem powierzania cudzoziemcom pracy
za ni¿szym wynagrodzeniem15. Zatrudnienie cudzoziemców oznacza jed-
nak dla pracodawców koniecznoœæ spe³nienia dodatkowych wymogów ad-
ministracyjnych,

Od 2007 roku Inspekcja Pracy mo¿e kontrolowaæ legalnoœæ zatrudnienia
cudzoziemców. Kontrole przeprowadzone przez Inspekcjê Pracy wci¹¿ poka-
zuj¹, ¿e ok. 50% przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych pracowników z zagranicy
(g³ównie obywateli Ukrainy, Bia³orusi i Rosji) narusza prawo, a w 12%
podmiotów praca wykonywana by³a nielegalnie. Problem ten dotyczy³
najczêœciej obywateli Ukrainy a w nastêpnej kolejnoœci Wietnamu i Chin.
Najczêstsz¹ nieprawid³owoœci¹ by³ brak wymaganego zezwolenia na pracê,
natomiast skala wykazanych nieprawid³owoœci w zakresie zawierania z cu-
dzoziemcami umów bez potwierdzenia na piœmie oraz wykonywania pracy
na stanowisku i na warunkach okreœlonych w zezwoleniu na pracê zmniej-
szy³a siê. To oznacza jednak, ¿e nadal wielu obcokrajowców pracuje w „sza-
rej strefie”, co mo¿e mieæ bezpoœredni wp³yw na ich warunki pracy w zakre-
sie zabezpieczenia spo³ecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, p³ac oraz bez-
pieczeñstwa i higieny pracy; naruszenie prawa w tym obszarze dotyczy oko³o
1/3 pracodawców objêtych kontrol¹ PIP16. Najwiêkszy problem w praktyce
powodowaæ mo¿e brak ubezpieczenia zdrowotnego17. Przypadki narusza-
nia praw migrantów potwierdzaj¹ tak¿e badania prowadzone wœród tej
spo³ecznoœci18.

Polityka i regulacje w zakresie
zatrudnienia migrantów

Uchwalona w 2013 r. ustawa o cudzoziemcach wprowadza istotne zmiany
w systemie przyznawania zezwoleñ na pobyt czasowy i pracê. Jedna z nich
polega na wprowadzeniu w miejsce dotychczasowego zezwolenia na zamiesz-

15 P. Kaczmarczyk, Cudzoziemscy pracownicy w Polsce – skala, struktura, znaczenie dla pol-
skiego rynku pracy..., s. 57; A. ¯ylicz, Pracownicy cudzoziemscy na polskim rynku pracy:
komplementarni..., s. 84-88.

16 G³ówny Inspektor Pracy, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Pañstwowej Inspekcji Pracy w 2013
roku, Warszawa 2014, s. 154-163. http://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzia-
lalnosci/14371,sprawozdanie-glownego-inspektora-pracy-z-dzialalnosci-panstwowej-in-
spekcji-pracy-2013.html, [dostêp: 2.04.2015 r.].

17 W. Klaus, Przestrzeganie przez polskich pracodawców praw pracowników migruj¹cych...,
s. 45.

18 W. Klaus, Przestrzeganie przez polskich pracodawców praw pracowników migruj¹cych...,
s. 25-36.
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kanie na czas oznaczony – zezwolenia na pobyt czasowy, przy czym mo¿e
byæ ono wydane maksymalnie na trzy lata, nie zaœ, jak dotychczas, na dwa.

Nastêpnie, dotychczasowe zezwolenie na osiedlenie siê zast¹piono now¹
instytucj¹ zezwolenia na pobyt sta³y. Wprowadzono tak¿e zmiany w zasa-
dach udzielania zezwoleñ na pobyt czasowy dla cudzoziemców, studiuj¹-
cych na polskich uczelniach, m.in. poprzez wyd³u¿enie okresu pierwszego
zezwolenia na czas pobytu z 12 do 15 miesiêcy, oraz przyjêcia, i¿ kolejne
3 zezwolenia s¹ udzielane na zasadach ogólnych, tj. na okres do 3 lat.

Procedury udzielania zezwolenia na pobyt czasowy tak¿e zosta³y uprosz-
czone. Ma to na celu przede wszystkim usprawnienie postêpowania admi-
nistracyjnego w tym zakresie. Zmiana polega na skróceniu terminów ocze-
kiwania przez cudzoziemców na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia
na pobyt czasowy. Ponadto wniosek o wydanie wizy i zezwolenia pobyto-
wego mo¿e byæ z³o¿ony w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce, a nie,
jak wczeœniej, z zachowaniem terminu 45 dni przed up³ywem tego okresu.
Dotrzymanie tego terminu rodzi³o ogromne trudnoœci dla cudzoziemców
i prowadzi³o czêsto do sytuacji, w której zainteresowany mia³ problemy
z legalizacj¹ swojego pobytu w Polsce19. W koñcu, co najistotniejsze, po-
zwolenie na pobyt i pozwolenie na pracê mog¹ byæ wydawane w ramach
jednej procedury. Cudzoziemiec wje¿d¿aj¹cy na terytorium naszego kraju
na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, który nie podlega jeszcze
obowi¹zkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, bêdzie obowi¹zany posiadaæ
i okazaæ podró¿ne ubezpieczenie medyczne wa¿ne jedynie na okres do uzy-
skania ww. ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców reguluj¹: przede wszystkim
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy a tak¿e rozpo-
rz¹dzenia wykonawcze dotycz¹ce wydawania zezwoleñ na pracê i przypad-
ków, kiedy wydanie takiego zezwolenia nie jest wymagane20.

Te akty prawne tworz¹ dwa ró¿ne systemy zatrudnienia cudzoziemców:
jeden dla obywateli UE, którzy w ramach swobody przep³ywu osób maj¹
dostêp do polskiego rynku pracy oraz drugi, bardziej restrykcyjny, dla oby-

19 Uzasadnienie rz¹dowego projektu ustawy o cudzoziemcach. Druk sejmowy nr 1526 http:/
/www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1526, [dostêp: 2.04.2015 r.].

20 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie
wydawania zezwolenia na pracê cudzoziemca (Dz.U. z 2015 r. poz. 543); Rozporz¹dzenie
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie okreœlenia przy-
padków, w których zezwolenie na pracê cudzoziemca jest wydawane bez wzglêdu na szcze-
gó³owe warunki wydawania zezwoleñ na pracê cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 97
ze zm.); Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na tery-
torium rzeczypospolitej polskiej jest dopuszczalne bez koniecznoœci uzyskania zezwolenia
na pracê (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 588).
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wateli pañstw trzecich, w ramach którego mo¿na wyró¿niæ szczególn¹ grupê
pañstw, takich jak Bia³oruœ, Federacja Rosyjska i Ukraina, Gruzja, Arme-
nia, Mo³dowa, których obywatele mog¹ podejmowaæ pracê na uproszczonych
zasadach.

Ustawodawca zak³ada, ¿e cudzoziemiec wykonuj¹cy pracê na terytorium
RP powinien uzyskaæ zezwolenie na pracê, czyni jednak od tej regu³y pewne
odstêpstwa. Wyró¿niono grupy pracowników cudzoziemskich, które mog¹
wykonywaæ pracê bez zezwolenia, m.in. na podstawie art. 87 ustawy o pro-
mocji zatrudnienia: s¹ nimi obywatele UE, uchodŸcy a tak¿e cudzoziemcy
bêd¹cy cz³onkami rodziny obywatela polskiego lub obywatela UE, jak rów-
nie¿ (na podstawie Rozporz¹dzenia z dnia 20 lipca 2011 r.) grupy osób wy-
konuj¹cych specyficzne rodzaje prac na terenie Polski jak np. prowadz¹cy
szkolenia, nauczyciele jêzyków obcych, naukowcy, sportowcy, niektóre ka-
tegorie studentów, pracownicy delegowani. Ponadto, jak wspomniano po-
wy¿ej, szczególne regulacje dotycz¹ obywateli pañstw oœciennych – obywa-
teli Republiki Bia³oruœ, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz Republiki Gruzji
Republiki Mo³dowy, którzy zwolnieni s¹ z obowi¹zku posiadania zezwolenia
na pracê, je¿eli wykonuj¹ pracê przez okres nieprzekraczaj¹cy 6 miesiêcy
w ci¹gu kolejnych 12 miesiêcy, niezale¿nie od liczby podmiotów powierza-
j¹cych im wykonywanie pracy, na podstawie umowy zawartej w formie pi-
semnej. Warunkiem zwolnienia z obowi¹zku uzyskania zezwolenia na pracê
jest, aby przed podjêciem przez cudzoziemca pracy, powiatowy urz¹d pracy,
w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce pobytu sta³ego lub siedzibê podmiotu po-
wierzaj¹cego wykonywanie pracy, zarejestrowa³ pisemne oœwiadczenie tego
podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi,
okreœlaj¹ce:
• nazwê zawodu,
• miejsce wykonywania pracy,
• datê rozpoczêcia i okres wykonywania pracy,
• rodzaj umowy stanowi¹cej podstawê wykonywania pracy,
• wysokoœæ wynagrodzenia brutto za pracê,

informuj¹ce o braku mo¿liwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych w opar-
ciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu siê z przepisami zwi¹zanymi
z pobytem i prac¹ cudzoziemców.

Poza przypadkami wy¿ej okreœlonymi cudzoziemiec mo¿e wykonywaæ
pracê na terytorium RP, je¿eli posiada zezwolenie na pracê wydane przez wo-
jewodê w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê pracodawcy.
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Zmiany w przepisach dotycz¹cych zatrudnienia
cudzoziemców zwi¹zane z implementacj¹

Dyrektywy o jednej procedurze

Na podstawie nowej ustawy o cudzoziemcach obywatele pañstw spoza
UE, którzy przebywaj¹ na terytorium Polski w celu wykonywania pracy,
bêd¹ mieli mo¿liwoœæ ubiegania siê w ramach jednej procedury o zezwole-
nie, które bêdzie ich uprawnia³o zarówno do pracy, jak i do pobytu w Polsce.
Jest to istotna zmiana w porównaniu do poprzednich przepisów, zgodnie
z którymi pracodawca, który chcia³ zatrudniæ cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zobowi¹zany by³ najpierw wyst¹piæ o zezwolenie
na pracê przez pracownika. Dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia cu-
dzoziemiec móg³ ubiegaæ siê o zezwolenie na pobyt. Nowe przepisy wpro-
wadzaj¹ jednolit¹ procedurê uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy
w celu wykonywania pracy w Polsce i jeden wydawany dokument. Rozwi¹-
zanie to nie ma zastosowania do pracowników delegowanych, którzy,
bez wzglêdu na to, w jakim pañstwie ma siedzibê zatrudniaj¹ce ich przed-
siêbiorstwo, bêd¹ mogli ubiegaæ siê o zezwolenie na pobyt czasowy na zasa-
dach ogólnych.

Nowa procedura ma nie tylko uproœciæ ale i przyspieszyæ postêpowanie
administracyjne. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracê wydawane jest cu-
dzoziemcowi który ma pozostawaæ w Polce ponad trzy miesi¹ce. O wydanie
zezwolenia mo¿e ubiegaæ siê zarówno pracownik (wówczas musi uczyniæ to
osobiœcie), jak i jego pracodawca. Dotychczas pracownik nie móg³ samo-
dzielnie wyst¹piæ z takim wnioskiem.

Zgodnie z art. 114 ustawy o cudzoziemcach cudzoziemiec musi posiadaæ:
• ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosz-
tów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• Ÿród³o stabilnego i regularnego dochodu wystarczaj¹cego na pokrycie
kosztów utrzymania siebie i cz³onków rodziny pozostaj¹cych na jego
utrzymaniu,

• miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Zezwolenie zostanie wydane po przeprowadzeniu tzw. testu rynku pracy,
t.j. sprawdzeniu czy podmiot powierzaj¹cy wykonywanie pracy nie ma mo¿-
liwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Ze spe³nienia ostatniego warunku zwolniony jest cudzoziemiec, który
bezpoœrednio przed z³o¿eniem wniosku posiada³ zezwolenie na pracê
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lub zezwolenie na pobyt i pracê u tego samego pracodawcy na tym samym
stanowisku, jak równie¿ cudzoziemiec wykonuj¹cy zawód, który znalaz³
siê w sporz¹dzonym przez wojewodê wykazie zawodów i rodzajów pracy,
w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracê nie wymaga uwzglêd-
nienia informacji starosty. Wojewoda kieruje siê w tym przypadku sytuacj¹
na lokalnym rynku pracy, w szczególnoœci liczb¹ zarejestrowanych bezro-
botnych i poszukuj¹cych pracy w poszczególnych zawodach w stosunku
do liczby ofert zg³oszonych do powiatowych urzêdów pracy. Ponadto wyso-
koœæ wynagrodzenia, która jest okreœlona w posiadanej przez cudzoziemca
umowie z podmiotem powierzaj¹cym wykonywanie pracy, bêd¹cej podstaw¹
wykonywania pracy, zawartej w formie pisemnej, nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿
wysokoœæ wynagrodzenia pracowników wykonuj¹cych w tym samym wy-
miarze czasu pracy pracê porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym
stanowisku oraz wy¿sza ni¿ wysokoœæ dochodu uprawniaj¹cego do œwiad-
czeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej okreœlonych w ustawie o pomocy
spo³ecznej21. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracê nie zwalnia
od spe³nienia wymagañ okreœlonych w odrêbnych przepisach odnosz¹cych
siê do zawodów lub dzia³alnoœci regulowanej.

Wniosek o wydanie zezwolenia zostanie odrzucony, jeœli pracodawca
zosta³ prawomocnie ukarany za przestêpstwo przeciwko prawom pracow-
nika z Rozdzia³u XXVIII k.k., przestêpstwo, o którym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wyko-
nywania pracy cudzoziemcom przebywaj¹cym wbrew przepisom na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, lub za wykroczenia zwi¹zane z nielegal-
nym zatrudnianiem imigrantów. Podstaw¹ odmowy wydania zezwolenia
mo¿e byæ tak¿e fakt, ze cudzoziemiec nie spe³nia wymagañ kwalifikacyjnych
i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania
pracy w zawodzie regulowanym lub pope³ni³ oszustwo podczas ubiegania
siê o pozwolenie.

Decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracê,
poza okresem wa¿noœci tego zezwolenia, wskazuje:
1) podmiot powierzaj¹cy wykonywanie pracy, a w przypadku gdy cudzozie-

miec bêdzie pracownikiem tymczasowym – tak¿e pracodawcê u¿ytkow-
nika;

2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywaæ pracê;
3) najni¿sze wynagrodzenie, które mo¿e otrzymywaæ cudzoziemiec na danym

stanowisku;
4) wymiar czasu pracy;
5) rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywaæ pracê.

21 Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.).
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Cudzoziemiec bêdzie móg³ pozostaæ chwilowo bez pracy, co nie spowoduje
automatycznego cofniêcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracê. Cudzozie-
miec, który straci³ pracê, musi powiadomiæ o tym fakcie na piœmie wojewodê
w ci¹gu 15 dni roboczych. Jeœli cudzoziemiec pozostaje bez pracy przez d³u-
¿ej ni¿ 30 dni, lub je¿eli stanowisko okreœlone w zezwoleniu uleg³o zmianie
lub wysokoœæ wynagrodzenia zosta³a obni¿ona, a zezwolenie to nie zosta³o
zmienione, wojewoda cofa zezwolenie na pobyt czasowy i pracê,

Zmiany wprowadzone przez now¹ ustawê o cudzoziemcach w zwi¹zku
z implementacj¹ dyrektywy o jednolitym wniosku nale¿y oceniæ pozytywnie.
Przede wszystkim prowadz¹ one do uproszczenia postêpowania, umo¿liwia-
j¹c wydanie jednej decyzji w ramach jednej procedury w miejsce dotychcza-
sowych dwóch. Istotn¹ ró¿nicê stanowi tak¿e mo¿liwoœæ ubiegania siê
o zezwolenie na pracê i pobyt czasowy przez samego cudzoziemca, nie tylko
przez pracodawcê. Wymóg zapewnienia wynagrodzenia porównywalnego
z pracownikiem polskim nie stanowi¹ novum, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹cy
zakaz dyskryminacji pracowników22, ale i osób wykonuj¹cych pracê na pod-
stawie umów prawa cywilnego23. Warto tu jednak nadmieniæ, ¿e w niektó-
rych przypadkach trudno jest ustaliæ punkt odniesienia, zw³aszcza gdy
na danym obszarze okreœlone prace wykonywane s¹ g³ównie przez pracow-
ników cudzoziemskich (np. zbiór owoców miêkkich w województwach
wschodnich) lub praca wykonywana jest nielegalnie zarówno przez pra-
cowników polskich, jak i imigrantów24.

Choæ zezwolenie nadal wydawane jest w celu wykonywania okreœlonej
pracy u danego pracodawcy, to jednak mo¿e byæ ono zmienione, tak¿e
na wniosek pracownika, praktycznie w ka¿dej chwili. Jest to istotne, po-
niewa¿ w wielu przypadkach nielegalne wykonywanie pracy przez cudzo-
ziemca by³o zwi¹zane b¹dŸ ze zmian¹ rodzaju pracy przez pracodawcê,
b¹dŸ przez zmianê pracodawcy przez pracownika. W takich sytuacjach cu-
dzoziemiec niekiedy nie mia³ œwiadomoœci, ¿e wykonuje prace nielegalnie,
jako ze przed rozpoczêciem pracy uzyska³ zezwolenie. Cudzoziemiec ma
mo¿liwoœæ czasowo pozostawaæ bez pracy, co nie bêdzie wi¹za³o siê z auto-
matycznym cofniêciem zezwolenia na pobyt czasowy i pracê, dziêki czemu
pracownik mo¿e poszukiwaæ nowej pracy w razie rozwi¹zania dotychcza-
sowej umowy (mo¿e nawet zarejestrowaæ siê w tym celu w urzêdzie pracy),
a tak¿e mo¿e sam, bez obaw o utratê legalnego statusu, rozwi¹zaæ umowê

22 Art 18 (3a) – 18 (3d) Ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
1502, ze zm.).

23 Art 4 pkt 2 Ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdro¿eniu niektórych przepisów unii europej-
skiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700 ze zm.)

24 W. Klaus, Przestrzeganie przez polskich pracodawców praw pracowników migruj¹cych
[w:] W. Klaus (red.) Ziemia obiecana? Warunki pracy cudzoziemców w Polsce..., s. 26-27.
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o pracê z pracodawca, jeœli warunki pracy s¹ niekorzystne lub niezgodne
z prawem albo nawet gdy cudzoziemiec uzyska ofertê korzystniejszego za-
trudnienia u innego pracodawcy. Zmiana ta jest istotna dlatego, ¿e w wielu
przypadkach groŸba utraty statusu osoby legalnie zatrudnionej i przeby-
waj¹cej na terytorium Polski stanowi³a jedna z przyczyn dla których pra-
cownicy cudzoziemscy decydowali siê niekiedy na dalsze wykonywanie pracy
u danego pracodawcy, nawet gdy ich prawa pracownicze by³y naruszane25.
Warto jednak zaznaczyæ, ¿e zmiana ta dokonana zosta³a przy okazji imple-
mentacji Dyrektywy o jednym wniosku; sama dyrektywa nie zobowi¹zuje
do wprowadzenia tego rodzaju rozwi¹zañ, ograniczaj¹c siê do wymogu usta-
lenia jednolitej procedury, gwarancji proceduralnych i równego traktowa-
nia cudzoziemców wykonuj¹cych pracê.

Pracownicy delegowani zarówno z kraju trzeciego, jak równie¿ z innych
pañstw cz³onkowskich UE oraz cudzoziemcy, którzy wykonuj¹ us³ugi eks-
portowe, nie zostali objêci procedur¹ pojedynczego pozwolenia. Dla tych
kategorii pracowników pracodawca musi otrzymaæ pozwolenie na pracê
przed ubieganiem siê o pozwolenie na pobyt.

Zmiany w przepisach dotycz¹cych zatrudnienia
cudzoziemców zwi¹zane z implementacj¹

Dyrektywy „Niebieska Karta UE”

Ustawa o cudzoziemcach reguluje odrêbnie kwestie wydawania zezwo-
leñ na pobyt czasowy i pracê pracowników wysoko wykwalifikowanych.
Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 3 ustawy o cudzoziemcach, wykonywanie
pracy w zawodzie wymagaj¹cym wysokich kwalifikacji oznacza wykony-
wanie pracy przez cudzoziemca posiadaj¹cego kompetencje potwierdzone
wy¿szymi kwalifikacjami zawodowymi (t.j. kwalifikacje uzyskane w wy-
niku ukoñczenia studiów wy¿szych albo co najmniej piêcioletnie doœwiad-
czenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji
uzyskanych w wyniku ukoñczenia studiów wy¿szych), który, niezale¿nie
od zachodz¹cego miêdzy stronami stosunku prawnego, wykonuje pracê
na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem.

Warunkiem wydania tego zezwolenia jest po stronie cudzoziemca:
• zawarcie na okres przynajmniej 1 roku umowy o pracê, umowy o pracê

nak³adcz¹ albo umowy cywilnoprawnej na podstawie której praca jest
wykonywana;

25 W. Klaus, Przestrzeganie przez polskich pracodawców praw pracowników migruj¹cych...,
s. 48.
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• spe³nienie wymagañ kwalifikacyjnych, jeœli wykonywana praca jest za-
wodem regulowanym;

• posiadanie wy¿szych kwalifikacji zawodowych;
• posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
• posiadanie zgody w³aœciwego organu na zajmowanie okreœlonego sta-

nowiska,wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej dzia³alnoœci,
gdy obowi¹zek uzyskania takiej zgody przed zawarciem umowy wynika
z odrêbnych przepisów.

Pracodawca lub inny podmiot powierzaj¹cy cudzoziemcowi wykonywa-
nie tej pracy musi przejœæ pozytywnie przez test rynku pracy, poza wyj¹t-
kami okreœlonymi podobnie jak w przypadku regulacji dotycz¹cych jedno-
litej procedury, jak równie¿ w przypadku, gdy cudzoziemiec wykonywa³
ju¿ pracê na podstawie zezwolenia „Niebieska Karta UE” przez okres dwóch
lat. . Ponadto wysokoœæ minimalnego wynagrodzenia brutto cudzoziemca
nie mo¿e wynosiæ mniej ni¿ miesiêcznie 5475,09 z³26.

Aby utrzymaæ jednolit¹ terminologiê w ca³ej Europie, zezwolenie to opa-
trzone jest adnotacj¹ „Niebieska Karta UE” i – podobnie jak dla jednego
zezwolenia na pobyt czasowy i pracê – wydawane jest w ramach jednej
procedury administracyjnej. Wojewoda wydaj¹cy zezwolenie bada, czy pra-
codawca ma zdolnoœæ do zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym ryn-
ku pracy tylko w dwóch pierwszych latach pobytu cudzoziemca w Polsce.

Niebiesk¹ kartê UE wydaje siê na okres nie d³u¿szy ni¿ okres umowy
o pracê lub innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana,
jednak co najmniej na 3 miesi¹ce, ale nie d³u¿ej ni¿ 3 lata.

Nowe przepisy uwzglêdniaj¹ tak¿e przepis art. 13 dyrektywy „Niebie-
ska Karta UE”, który pozwala na zachowanie „Niebieskiej Karty” w przy-
padku czasowego bezrobocia. W takim wypadku w ci¹gu 15 dni roboczych
cudzoziemiec zobowi¹zany jest pisemnie powiadomiæ o utracie pracy woje-
wodê w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca.
Okres pozostawania cudzoziemca bez pracy nie mo¿e przekroczyæ 3 mie-
siêcy, a wyst¹piæ mo¿e nie wiêcej ni¿ 2 razy w okresie wa¿noœci zezwolenia.

W okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium RP cu-
dzoziemiec nie mo¿e bez zmiany zezwolenia rozpocz¹æ wykonywania pracy
u innego podmiotu ni¿ okreœlony w zezwoleniu, zmieniæ stanowiska, na jakim
jest zatrudniony, nie mo¿na mu tak¿e wyp³acaæ wynagrodzenia ni¿szego,
ni¿ okreœlone w zezwoleniu.

26 Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysoko-
œci minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia
na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagaj¹cym wysokich kwali-
fikacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 27) wydane na podstawie art. 139 ustawy o cudzoziemcach.
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Po dwóch latach posiadacz „Niebieskiej Karty UE” jest zobowi¹zany
jedynie do informowania wojewody o zmianie stanowiska, wynagrodzenia
lub innych warunków zatrudnienia okreœlonych w zezwoleniu w terminie
15 dni od takiego zdarzenia.

Mo¿liwe jest tak¿e wyst¹pienie o zmianê zezwolenia w ka¿dym czasie
na wniosek cudzoziemca, je¿eli cudzoziemiec zamierza rozpocz¹æ wyko-
nywanie pracy u innego podmiotu ni¿ okreœlony w zezwoleniu, zamierza
zmieniæ stanowisko lub bêdzie otrzymywaæ ni¿sze wynagrodzenie ni¿ okre-
œlone w zezwoleniu. Zmiana nie jest wymagana w przypadku zmiany
nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzaj¹cego cudzoziemcowi wyko-
nywanie pracy, a tak¿e w przypadku przejêcia zak³adu pracy lub jego
czêœci przez inny podmiot.

Ustawodawca wprowadzi³ równie¿ szczególne przepisy dotycz¹ce ³¹-
czenia rodzin, przeznaczone dla cz³onków rodzin posiadaczy „Niebieskiej
Karta UE”. Zmiana ta wynika z koniecznoœci transpozycji art. 15 i 19 dy-
rektywy 2009/50 / WE. Cz³onkowie rodziny posiadacza „Niebieskiej Karty
UE” bêd¹ mieli mo¿liwoœæ ubiegania siê o zezwolenie na pobyt czasowy
w celu po³¹czenia siê z osobami wykonuj¹cymi pracê na terytorium Polski.

Wspólny dla UE system zezwoleñ na pracê dla pracowników wysoko
wykwalifikowanych z krajów trzecich zosta³ stworzony, aby przyci¹gn¹æ tê
kategoriê pracowników na unijny rynek pracy oraz umo¿liwiæ im wykony-
wanie pracy w ró¿nych krajach UE. Wydaje siê, ¿e zwa¿ywszy na specyfikê
rynku pracy migrantów w Polsce, jedn¹ z przeszkód w wydawaniu zezwo-
leñ „Niebieska Karta UE”, przynajmniej dla niektórych zawodów, dla któ-
rych istnieje du¿e zapotrzebowanie na polskim rynku pracy (takich jak
np. pielêgniarki) mo¿e byæ ustanowiony w œlad za dyrektyw¹ próg wyna-
grodzenia. Podczas gdy dla niektórych grup specjalistów, jak na przyk³ad
in¿ynierowie, wynagrodzenia kszta³tuj¹ siê znacznie powy¿ej przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia, w innych, jak np. wspomniane pielêgniarki
czy nauczyciele, s¹ one znacznie ni¿sze, trudno wiêc oczekiwaæ, aby poza
wyj¹tkowymi przypadkami pracodawcy sk³onni byli do zatrudniania imi-
grantów, jeœli niesie to za sob¹ koniecznoœæ zapewnienia im wynagrodzenia
przewy¿szaj¹cego to, które zaoferowaliby polskiemu pracownikowi.

Jedn¹ z najwa¿niejszych zalet systemu zezwoleñ „Niebieska Karta UE”
z punktu widzenia pracowników jest zachowanie wa¿noœci zezwolenia
na pracê w takich okolicznoœciach jak krótkotrwa³e bezrobocie, zmiana
pracodawcy i mo¿liwoœæ przemieszczania siê pomiêdzy ró¿nymi krajami
UE.

Wed³ug raportu przygotowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy
Europejskiej Sieci Migracyjnej, od czerwca 2012 do lutego 2013 r. wnioski
o niebiesk¹ kartê UE zosta³y z³o¿one tylko przez cztery osoby: dwóch
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obywateli Ukrainy, obywatela Indii i Kostaryki. Analiza danych w syste-
mie „Pobyt” wskazuj¹, ¿e dwóch z nich mieszka³o w Polsce du¿o wczeœniej27.
Polskie w³adze szacuj¹, ¿e liczba cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o Niebiesk¹
Kartê UE bêdzie ogólnie ma³e (do kilkunastu osób rocznie). Praktyczne
znaczenie tych przepisów jest zatem ograniczone.

Zakoñczenie

Wp³yw imigracji na powstawanie niedoborów na polskim rynku pracy
jest znikomy ze wzglêdu na niewielk¹ skalê tego zjawiska, jak równie¿ fakt,
¿e migranci zape³niaj¹ raczej luki na rynku pracy, a nie wypieraj¹ pracow-
ników rodzimych28. Popyt na pracê cudzoziemców zale¿y zarówno od bran-
¿y, jak i, w wiêkszym stopniu do wielkoœci przedsiêbiorstwa. Popyt zreali-
zowany, odnosz¹cy siê do faktycznego zatrudnienia cudzoziemców roœnie
proporcjonalnie do wielkoœci przedsiêbiorstwa (w 2007 roku 0,68% dla firm
mikro i 4,33% dla firm ma³ych oraz 10,07% dla firm œrednich i 25,54%
dla firm du¿ych), przy czym pamiêtaæ nale¿y, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
przedsiêbiorstw zarejestrowanych w Polsce to mikroprzedsiêbiorstwa.
Popyt na pracê dotyczy g³ównie bran¿y budowlanej, górnictwa, przetwór-
stwa przemys³owego oraz handlu, prowadzenia prac remontowych, hoteli,
restauracji i transportu, a w mikro- i ma³ych przedsiêbiorstwach – przede
wszystkim rolnictwa29.

Przedsiêbiorcy bior¹cy udzia³ w badaniach rynku pracy zapytani o prze-
szkody w zatrudnianiu cudzoziemców podaj¹ czêste zmiany proceduralne
(np. zmiana formatu formularza)30, a tak¿e podkreœlaj¹ uci¹¿liwoœæ i zbêd-

27 Wewn¹trzunijna mobilnoœæ obywateli pañstw trzecich. Raport przygotowany przez Kra-
jowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, paŸdziernik 2013 r.,
s. 32 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_net-
work/reports/docs/emn-studies/intra-eu-mobility/20a.poland_intra-mobility_final_octo-
ber2013_pl.pdf , [dostêp: 2.04.2015 r.].

28 I. Grabowska-Lusiñska A. ¯ylicz Uwarunkowania popytu na prace w Polsce [w:] I. Gra-
bowska-Lusiñska A. ̄ ylicz (red.) Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?  Oœro-
dek Badan nad Migracjami UW, Warszawa 2008, s. 27.

29 I. Grabowska-Lusiñska, Skala i struktura popytu na pracê cudzoziemców w Polsce
w œwietle przeprowadzonych badañ [w:] I. Grabowska-Lusiñska A. ̄ ylicz (red.) Czy polska
gospodarka potrzebuje cudzoziemców?..., s. 59-61; P. Kaczmarczyk, Cudzoziemscy pra-
cownicy w Polsce – skala, struktura, znaczenie dla polskiego rynku pracy [w:] P. Kacz-
marczyk, M. Okólski (red.) Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia
i ograniczania bezrobocia, Oœrodek Badañ nad Migracjami UW, Warszawa 2008, s. 65-68.

30 I. Czerniejewska, Pracownicy bez granic. Raport krajowy. Polska, Stowarzyszenie Inter-
wencji Prawnej. Analizy – Raporty – Ekspertyzy 2014 nr 3, s. 22.
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noœæ stosowania przepisów wynikaj¹cych z zasady pierwszeñstwa zatrud-
nienia obywatela polskiego przed pracownikami cudzoziemskimi31. S¹ to
sygna³y wa¿ne, zw³aszcza, ¿e argument p³acowy nie odgrywa istotnej roli
w procesie naboru cudzoziemców, a odsetek cudzoziemców zarabiaj¹cych
mniej ni¿ Polacy jest mniejszy ni¿ 20%, choæ warunki pracy oferowane imi-
grantom czêsto bywaj¹ niekorzystne, zw³aszcza w zakresie czasu pracy,
urlopów, bezpieczeñstwa i higieny pracy. Szczególnie niepokoi zjawisko nie-
legalnego zatrudniania cudzoziemców i niezg³aszania ich do ubezpieczenia
spo³ecznego i zdrowotnego pomimo istnienia takiego obowi¹zku po stronie
pracodawcy32.

Jakkolwiek nie mo¿na uto¿samiaæ przypadków nielegalnego powierzania
pracy cudzoziemcom z prac¹ przymusow¹ ani handlem ludŸmi, to mo¿na
jednak postrzegaæ je jako punkt w swoistym spektrum eksploatacji, prze-
biegaj¹cym od godnej pracy, poprzez ró¿ne postaci naruszania praw pra-
cowniczych, po handel ludŸmi a¿ do pracy przymusowej stanowi¹cy naj-
jaskrawszy przejaw wykorzystania pracownika33.

Na koniec zauwa¿yæ wypada, ¿e istniej¹cy system zezwoleñ na pracê
oraz rosn¹ca liczba deklaracji pracodawców o zamiarze powierzenia pracy
cudzoziemcowi wskazuj¹ na preferencje w kierunku krótkotrwa³ej migracji
cyrkulacyjnej34. Nowe rozwi¹zania w tym zakresie mo¿e przynieœæ dopiero
implementacja dyrektywy o pracownikach sezonowych.

31 I. Grabowska-Lusiñska, In¿ynieria migracyjna – ocena i propozycje instrumentów polity-
ki migracyjnej w ocenie ekspertów i pracodawców [w:] I. Grabowska-Lusiñska A. ¯ylicz
(red.) Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców?... s. 116; P. KaŸmierkiewicz, Otwar-
cie polskiego rynku pracy dla migrantów ekonomicznych – potrzeby i proponowane roz-
wi¹zania [w:] W. Klaus (red.) Migranci na polskim rynku pracy. Rzeczywistoœæ, problemy,
wyzwania, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007, s. 42.

32 P. Kaczmarczyk, M. Okólski (red.) Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrud-
nienia i ograniczania bezrobocia..., s. 73.

33 B. Andrees, Forced labour and trafficking in Europe:how people are trapped in, live through
and come out, International Labour Office, Geneva 2008 s. 22; K. Skrivankova, Between
Decent Work and Forced Labour: Examining the Continuum of Exploitation, Joseph Rown-
tree Foundation Programme Paper, York, 2010, s. 16.

34 Zob. I. Grabowska-Lusiñska, Polish immigration puzzle sin the light of visa policy
[w:] M. Lesiñska, E. Matejko, O. Wasilewska (red.) Migrations from Eastern European
countries to the European Union in the context of visa policy, Fundacja im. Stefana Bato-
rego, Warszawa 2012, s. 104.
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PREVENTING ILLEGAL MIGRATION
BY REGULATING THE EMPLOYMENT

OF WORKERS FROM THIRD COUNTRIES

Keywords: migration policy, migrant workers, work permit; EU Blue Card.

Summary

The share of immigrants from outside the EU represents less than 1% of
workers in Poland. However, since 2007, the group has become increasingly
numerous. Immigrant usually fulfil complementary function in the labour
market and do not compete with the local workforce. Some groups of foreigners
are entitled to work without permission, on the basis of statements of the em-
ployer. From the perspective of a common EU security policy, it is important,
however, that they stay and perform work in Poland legally. The new law
on foreigners facilities application for a temporary stay and work in Poland.
As a consequence of the implementation of EU directives in the area of migra-
tion policy, a single permit procedure and EU Blue Card were introduced.
The immigrants are also allowed to remain for a short period without a job
or change employers without losing the right of residence or the permit and
doing the work. These changes can have a positive impact on their employ-
ment conditions.
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WWWWWojciech Glinieckiojciech Glinieckiojciech Glinieckiojciech Glinieckiojciech Gliniecki

PENALIZACJA BEZUMOWNEGO POBORU
WODY Z URZ¥DZEÑ WODOCI¥GOWYCH

JAKO ELEMENT PREWENCJI KRYMINALNEJ
W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

I ¯YCIA LUDZKIEGO ORAZ ŒRODOWISKA

S³owa kluczowe: nielegalny pobór wody, penalizacja, prewencja krymi-
nalna, jakoœæ wody pitnej, ochrona zdrowia i ¿ycia ludzi, ochrona œrodowi-
ska, zbiorowe zaopatrzenie w wodê.

STRESZCZENIE

Artyku³ przybli¿a szereg zagadnieñ zwi¹zanych z penalizacj¹ bezumow-
nego poboru wody. Oprócz charakterystyki znamion ustawowych wskaza-
nych w art. 28 ustêp 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbioro-
wym odprowadzaniu œcieków, analizie poddano zwi¹zki ³¹cz¹ce przedmio-
towe wykroczenie z innymi czynami zabronionymi okreœlonymi w Kodek-
sie karnym z 1997 r. i w Kodeksie wykroczeñ z 1971 r. Wynika z niej,
¿e konsekwentne œciganie zjawiska bezumownego poboru wody przez orga-
ny œcigania oraz jego sankcjonowanie przez s¹dy karne stanowi niezbêdny
element prewencji kryminalnej w zakresie ochrony zdrowia i ¿ycia ludzkie-
go oraz œrodowiska. W œlad za tym sformu³owano wniosek de lege ferenda
id¹cy w kierunku zakwalifikowania tego wykroczenia do kategorii prze-
stêpstwa w przypadku, gdy towarzyszy³a mu nielegalna ingerencja w sieæ
wodoci¹gow¹. Odrêbna czêœæ opracowania poœwiêcona zosta³a refleksji
na temat mo¿liwych skutków niezachowania formy pisemnej umowy o zbio-
rowe zaopatrzenie w wodê.
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Wprowadzenie

Woda pitna stanowi dobro szczególnego rodzaju, poniewa¿ bez niego nie
mo¿na wyobraziæ sobie na d³u¿sz¹ metê egzystencji, zarówno pojedynczej
jednostki ludzkiej, jak i ca³ego spo³eczeñstwa1. Fakt ten jest jednak sto-
sunkowo rzadko uœwiadamiany przez pokolenia ¿yj¹ce na pocz¹tku XXI
wieku. Czêœciowo ma to swoje przyczyny w tym, ¿e powa¿ne awarie infra-
struktury wodoci¹gowej, a tym bardziej ska¿enie wody pitnej w du¿ych
rozmiarach zdarzaj¹ siê bardzo rzadko, co równie¿ mo¿e sprawiaæ wra¿e-
nie, ¿e jest to surowiec nieograniczony w swoich zasobach. Wbrew jednak
popularnemu przekonaniu, zasoby wody pitnej w skali globu ziemskiego s¹
nader ograniczone. Wody s³odkie stanowi¹ bowiem jedynie 2,5% wszyst-
kich wód, z czego a¿ 68,7% tych wód umieszczonych jest w lodowcach
i œniegach2. Na œwiecie ponad 1,2 miliarda ludzi nie ma dostêpu do wody
pitnej, a zaka¿ona brudna woda zabija wiêcej osób ni¿ AIDS, nowotwory
czy konflikty zbrojne3.

Deficyt wody w istotnym stopniu dotyka równie¿ Polski. Z danych Kra-
jowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej wynika, ¿e zasoby wodne na jednego
mieszkañca wynosz¹ œrednio oko³o 1.580 m3/rok, podczas gdy œrednia kra-
jów europejskich w tym zakresie kszta³tuje siê w okolicach 4.560 m3/rok4.
Skalê problemu obrazuje wypowiedŸ wiceministra œrodowiska S. Gaw³ow-
skiego, który stwierdzi³: „Mamy tyle wody, ile jest w Egipcie i mniej ni¿ Hisz-
pania, która jest uwa¿ana w Europie za kraj praktycznie pozbawiony wody”5.

1 „Doros³y cz³owiek bez jedzenia jest w stanie prze¿yæ ponad miesi¹c, lecz bez wody zaled-
wie kilka dni. Przez uk³ad krwionoœny cz³owieka przep³ywa bowiem w ci¹gu doby 5-8 tys.
litrów wody. Niedostateczna jej poda¿ doprowadza do szybkiego odwodnienia organizmu.
Niedobór wody wynosz¹cy oko³o 10% masy cia³a powoduje niewydolnoœæ fizyczn¹ i psy-
chiczn¹, a utrata 20% mo¿e doprowadziæ do œmierci”, H. Mielec, Wymagania zdrowotne
dla wody do spo¿ycia pod wzglêdem chemicznym (opracowanie uaktualnione w kwietniu
2009 roku), Pañstwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji na obszarze Województwa Ma³opolskiego, Kraków 2009, s. 1-2.

2 Zasoby wody, www.pfozw.org.pl/Ÿród³o-wiedzy/w-budowie-3/, [dostêp: 17.03.2015].
3 Zasoby wodne, http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=ar-

ticle&id=335%3A zasaoby&catid=81%3Awoda-&Itemid=312&lang=pl, [dostêp: 17.03.
2015].

4 Czy w Polsce odczuwany jest obecnie ogólnoœwiatowy kryzys wody? 26.11.2008, http://
www.kzgw.gov.pl/pl/ Wiadomosci/Czy-w-Polsce-odczuwany-jest-obecnie-ogolnoswiatowy-
kryzys-wody.html, [dostêp: 17.03.2015].

5 W Polsce mamy coraz mniej wody – tylko tyle, ile w Egipcie http://www.pap.pl/palio/html.
run?_Instance=cms_ www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=gospodarka&idNew-
sComp=&filename=&idnews=154103&data=&status=biezace&_CheckSum=-23931 2411,
[dostêp: 17.03.2015].
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Jednoczeœnie – wed³ug danych Generalnego Inspektora Ochrony Œrodowiska
z 2006 r. – ponad 63% to wody o niezadowalaj¹cej lub z³ej jakoœci6. Korespon-
duje z tym fakt znacznego marnotrawstwa wody pitnej przez mieszkañców
polskich aglomeracji w stosunku do analogicznych skupisk ludzkich w kra-
jach zachodnich. Paradoksalnie, najmniejsze zu¿ycie w skali statystycznego
gospodarstwa domowego w Polsce przypada na gotowanie i picie (3%), a wiêc
na czynnoœci najbli¿sze pojêciu „woda pitna”, podczas gdy na sprz¹tanie
6%, mycie naczyñ 11%, pranie 15%, a na sp³ukiwanie toalet oraz cele higie-
niczne: 30% i 36%7.

Uwypuklenie podstawowego i niezbywalnego znaczenia wody pitnej
dla egzystencji cz³owieka i spo³eczeñstwa pozwala na umieszczenie proble-
matyki zwi¹zanej z wykroczeniem bezumownego poboru wody w szerszej
perspektywie, zdecydowanie wykraczaj¹cej poza interpretacjê znamion tego
czynu zabronionego okreœlonych w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcie-
ków (dalej: „u.z.z.w.z.o.œ.”, „ustawa bran¿owa”)8. Koniecznoœæ uniwersalnego
spojrzenia na tytu³owe zagadnienie znajduje swoje potwierdzenie miêdzy
innymi w szeregu regulacji prawa krajowego wskazuj¹cych na istotny zwi¹-
zek procesu zaopatrzenia w wodê nie tylko z prawem ochrony œrodowiska
(zw³aszcza art. 1 in fine, art. 17b pkt 3 u.z.z.w.z.o.œ.), ale równie¿ ze spra-
wami bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Zgodnie z art. 3 pkt 2 lit. d) ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym9, do „infrastruktury
krytycznej” ustawodawca zalicza systemy oraz wchodz¹ce w ich sk³ad po-
wi¹zane ze sob¹ funkcjonalnie obiekty, w³¹czaj¹c w to obiekty budowlane,
urz¹dzenia, instalacje, us³ugi kluczowe dla bezpieczeñstwa pañstwa i jego
obywateli oraz s³u¿¹ce zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów
administracji publicznej, a tak¿e instytucji i przedsiêbiorców, w tym tak¿e
systemy zaopatrzenia w wodê. Z kolei art. 17b pkt 2 u.z.z.w.z.o.œ. jako jedn¹
z przes³anek obligatoryjnej odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoœci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego od-
prowadzania œcieków, wskazuje „zagro¿enie obronnoœci lub bezpieczeñstwa
pañstwa”. Dokonuj¹c analizy powy¿szych rozwi¹zañ prawnych nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e zyskuj¹ one na aktualnoœci nie tylko w obliczu konfliktów zbroj-
nych tocz¹cych siê równie¿ w niewielkiej odleg³oœci od granic Rzeczypospo-

6 Zasoby wodne…, op. cit., [dostêp: 17.03.2015].
7 M. ̄ u³awiñski, Polska wysycha. Woda mo¿e zdro¿eæ nawet o 400%, http://www.bankier.pl/

wiadomosc/Polska-wysycha-Woda-moze-zdrozec-nawet-o-400-2661657.html, [dostêp:
17.03.2015].

8 Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 139, z póŸn. zm.
9 Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z póŸn. zm.
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litej Polskiej, ale tak¿e ze wzglêdu na miêdzynarodowe zagro¿enie terro-
ryzmem10.

Ustawowe znamiona wykroczenia

Zgodnie z art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.: „Kto bez uprzedniego zawarcia
umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodê z urz¹dzeñ wodoci¹go-
wych, podlega karze grzywny do 5000 z³.”. Czyn ten ma charakter powszech-
ny, a wiêc mo¿e byæ pope³niony przez ka¿d¹ osobê, która ma zdolnoœæ
do ponoszenia odpowiedzialnoœci z tytu³u pope³nienia wykroczenia (art. 8
k.w.). Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem formalnym – do jego za-
istnienia jest niezbêdny sam fakt bezumownego korzystania z us³ug przed-
siêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, a nie konkretny skutek zewnêtrz-
ny, np. w postaci spowodowania uszczerbku maj¹tkowego o okreœlonej wy-
sokoœci po stronie tego przedsiêbiorstwa. Czyn ten mo¿e byæ pope³niony
zarówno z winy umyœlnej, jak i nieumyœlnej (argument a contrario z art. 5
k.w.) i nie posiada typu kwalifikowanego, ani te¿ uprzywilejowanego. Sank-
cja gro¿¹ca za jego pope³nienie ma jednorodny charakter i wynosi minimal-
nie od 20 z³ (art. 24 § 1 k.w.) do maksymalnie 5.000 z³ grzywny. Istotny
potencja³ kompensacyjny posiada ust. 5 tego artyku³u, uprawniaj¹cy s¹d
do orzeczenia nawi¹zki na rzecz przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnego, w wysokoœci 1.000 z³ za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o bezu-
mowne pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych przedsiêbiorstwa wo-
doci¹gowo-kanalizacyjnego. Zgodnie z art. 28 ust. 6 u.z.z.w.z.o.œ. orzekanie
w tego rodzaju sprawach nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu po-
stêpowania w sprawach o wykroczenia.

Warunkiem sine qua non zaistnienia przedmiotowego wykroczenia jest
okreœlona kolejnoœæ zdarzeñ wynikaj¹ca z zastosowania przez ustawodaw-
cê s³owa „uprzedniego”. Mianowicie, w pierwszej kolejnoœci musi wyst¹piæ
bezumowny pobór wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, dopiero zaœ póŸniej
ewentualne zawarcie pisemnej umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodê albo
brak zawarcia takiej umowy. Wystêpuj¹cy w art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. zwrot
„pobiera wodê”, sugeruje, ze chodzi tutaj przede wszystkim o dzia³anie roz-
ci¹gniête w czasie, czy te¿ o d³ugotrwa³y proces, a nie o pojedynczy incydent.
Z kolei zawarte tam odniesienie do art. 6 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. wyraŸnie wska-

10 Zgodnie z art. 3 pkt 3 tej ustawy, ochrona infrastruktury krytycznej zosta³a zdefiniowana
jako „jako dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia funkcjonalnoœci, ci¹g³oœci dzia³añ i inte-
gralnoœci infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagro¿eniom, ryzykom lub s³abym
punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej
infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeñ zak³ócaj¹cych jej prawi-
d³owe funkcjonowanie”.
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zuje na formê szczególn¹, w jakiej umowa o zbiorowe zaopatrzenie w wodê
powinna zostaæ zawarta. Ponadto, bezumowny pobór wody powinien nastê-
powaæ z „urz¹dzeñ wodoci¹gowych”, które zosta³y ujête w ramy definicji
legalnej w art. 2 pkt 16 u.z.z.w.z.o.œ. jako: „(...) ujêcia wód powierzchniowych
i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia s³u¿¹ce do magazynowania
i uzdatniania wód, sieci wodoci¹gowe, urz¹dzenia reguluj¹ce ciœnienie wody”.
W praktyce, najczêstszym przypadkiem bêdzie bezumowny pobór wody
z sieci wodoci¹gowej nale¿¹cej do przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanali-
zacyjnego11.

Istotne problemy w procesie interpretacji powy¿szego znamienia usta-
wowego mo¿e w szeregu przypadków nastrêczaæ kwestia, czy bezumowny
pobór wody musi nast¹piæ bezpoœrednio z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, aby
przedmiotowe wykroczenie uzyska³o byt prawny. Dotyczy to zw³aszcza sy-
tuacji, gdy nielegalna wcinka nastêpuje nie na samej sieci, lecz na odcinku
przy³¹cza wodoci¹gowego12, a nawet wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej
nale¿¹cych do odbiorcy us³ug w rozumieniu art. 2 pkt 3 u.z.z.w.z.o.œ. i przez
niego eksploatowanych (art. 5 ust. 2 u.z.z.w.z.o.œ.). Wydaje siê jednak,
¿e wzglêdy wyk³adni celowoœciowej, w szczególnoœci niebezpieczeñstwo
zanieczyszczenia wody pitnej bakteriami i drobnoustrojami pochodz¹cymi
z gleby, które multiplikuje siê wskutek nielegalnej ingerencji w infrastruk-
turê wodoci¹gow¹, powinny stanowiæ zasadniczy argument dla zastoso-
wania funkcjonalnej wyk³adni przepisu art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. Warto
przy tym zwróciæ uwagê na to, ¿e Ÿród³em zaopatrzenia w wodê zarówno
legalnego odbiorcy us³ug, jak i osoby dopuszczaj¹cej siê wykroczenia bez-
umownego poboru wody bêdzie jedna i ta sama sieæ wodoci¹gowa, w której
przep³yw wody bêdzie odbywaæ siê w tym samym kierunku.

Wp³yw znamienia „umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1” na stronê podmiotow¹ i przedmiotow¹

wykroczenia z art. 28 ust. 1 ustawy bran¿owej

Spoœród ustawowych znamion wykroczenia z art. 28 ust 1 u.z.z.w.z.o.œ.
na odrêbn¹ analizê zas³uguje wymóg polegaj¹cy na tym, aby pobór wody
nast¹pi³ przed zawarciem „umowy, o której mowa w art. 6. ust. 1”. Przepro-

11 Artyku³ 2 pkt 7 u.z.z.w.z.o.œ. definiuje „sieæ” jako „przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne
wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowa-
dzane s¹ œcieki, bêd¹ce w posiadaniu przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego”.

12 Przy³¹cze wodoci¹gowe to: „odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹
instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomoœci odbiorcy us³ug wraz z zaworem za wodomierzem
g³ównym” (art. 2 pkt 6 u.z.z.w.z.o.œ.).
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wadzenie wnikliwej analizy w tym zakresie jest niezbêdne dla precyzyjne-
go ustalenia, jakie sytuacje faktyczne bêd¹ siê kwalifikowa³y jako czyny
zabronione, a tym samym, kto bêdzie podlega³ odpowiedzialnoœci z tego
tytu³u. Praktyka przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych i orzecz-
nictwo wskazuj¹ bowiem na szereg sytuacji nietypowych, w szczególnoœci,
gdy pomimo braku zawarcia umowy w formie pisemnej (art. 6 ust. 1
u.z.z.w.z.o.œ) us³uga zbiorowego zaopatrzenia w wodê jest œwiadczona i na-
stêpuje zap³ata za ni¹, a tak¿e wystawiane s¹ z tego tytu³u faktury. Skalê
problemu potêguje fakt, ¿e wykroczenie bezumownego poboru wody –
w odró¿nieniu od bezumownego odprowadzenia œcieków bêd¹cego przestêp-
stwem – mo¿e byæ pope³nione równie¿ nieumyœlnie, a wiêc np. przez kogoœ,
kto mieszka w nieruchomoœci zmar³ego odbiorcy us³ug i korzysta z wody
dostarczanej przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, jedno-
czeœnie zaniedbuj¹c obowi¹zek formalnoprawnego uregulowania kwestii
zwi¹zanych z zawarciem nowej umowy przewidzianej w ustawie bran¿owej
w formie szczególnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. dostarczanie wody lub odprowadza-
nie œcieków odbywa siê na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie
w wodê lub odprowadzanie œcieków zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem
wodoci¹gowo-kanalizacyjnym13 a odbiorc¹ us³ug. Z tego przepisu wynika,
¿e jednym z warunków sine qua non zaistnienia wykroczenia z art. 28 ust.
1 u.z.z.w.z.o.œ. musi byæ niezachowanie formy pisemnej takiej umowy.
Jednoznaczn¹ wolê ustawodawcy w tym zakresie potwierdza równie¿ treœæ
definicji legalnej pojêcia „odbiorcy us³ug” wystêpuj¹cego w art. 6 ust. 1.
u.z.z.w.z.o.œ. Przez to ostatnie pojêcie rozumie siê bowiem „ka¿dego, kto
korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków na podstawie
pisemnej umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym
[podkreœlenie – WG]” (art. 2 pkt 3 u.z.z.w.z.o.œ.). A contrario, nale¿y wypro-
wadziæ wniosek, ¿e osoba korzystaj¹ca z us³ug w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wodê i/lub zbiorowego odprowadzania œcieków na innej pod-
stawie ni¿ pisemna umowa, nie bêdzie objêta hipotez¹ art. 6 ust. 1
u.z.z.w.z.o.œ., a tym samym – przynajmniej potencjalnie – bêdzie mog³a
podlegaæ penalizacji z tytu³u bezumownego poboru wody.

Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na to, ¿e dla zaistnienia znamienia
z art. 28 ust. 1 w zwi¹zku z art. 6 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. bez znaczenia bêdzie

13 Zgodnie z art. 2 pkt 4 u.z.z.w.zo.œ. przez „przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne”
ustawodawca rozumie „przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej, je¿eli prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie zbiorowego zaopatrze-
nia w wodê lub zbiorowego odprowadzania œcieków, oraz gminne jednostki organizacyjne
nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, prowadz¹ce tego rodzaju dzia³alnoœæ”.
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pozostawaæ okolicznoœæ, czy forma pisemna umowy zosta³a zastrze¿ona
ad solemnitatem. Faktem jest, ¿e ani u.z.z.w.z.o.œ., ani inny akt rangi usta-
wowej (art. 73 § 1 k.c.) nie przewiduje dla tego rodzaju umowy formy pi-
semnej pod rygorem niewa¿noœci. Z drugiej strony, kwestia ustalenia,
czy w takiej sytuacji na gruncie regulacji u.z.z.w.z.o.œ. nale¿y honorowaæ
skutek ad eventum (art. 73 § 2 k.c.), czy te¿ ad probationem (art. 74 k.c.),
nie bêdzie mia³a istotnego znaczenia dla odpowiedzi na podstawowe pytanie:
czy umowa o zbiorowe zaopatrzenie w wodê i/lub odprowadzenie œcieków
zosta³a zawarta w formie okreœlonej w art. 28 ust. 1 i/lub 4 u.z.z.w.z.œ. Czym
innym jest bowiem sprawa definitywnego ustalenia, czy zosta³a zachowa-
na konkretna – pisemna – forma zawarcia umowy jako jedna z negatyw-
nych przes³anek odpowiedzialnoœci karnej (art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.),
a czym innym wskazanie skutków niezachowania tej formy w p³aszczyŸnie
prawa cywilnego.

Pogl¹d doktryny, zgodnie z którym: „zawarcie umowy na piœmie nale¿y
traktowaæ jako formê zastrze¿on¹ dla celów dowodowych”14, móg³ byæ uwa-
¿any za aktualny jedynie w pierwszym okresie obowi¹zywania ustawy bran-
¿owej15, kiedy ustawodawca pos³ugiwa³ siê w art. 2 pkt 3 i w art. 6 ust. 1
u.z.z.w.z.o.œ. zwrotem „umowa” bez determinowania jej konkretnej formy.
Z analogicznych wzglêdów zastosowanie móg³ wówczas znajdowaæ pogl¹d
wyra¿ony w uchwale SN z dnia 5 lutego 1998 r. akceptuj¹cy mo¿liwoœæ
zawarcia umowy w zakresie wody i œcieków poprzez fakty dorozumiane16.
Sytuacja prawna zmieni³a siê jednak diametralnie wraz z wejœciem w ¿ycie
ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków oraz niektórych innych
ustaw17. Wspomniana nowelizacja explicite wprowadzi³a wymóg formy
pisemnej w art. 6 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ., jednoczeœnie czyni¹c go integralnym
elementem definicji legalnej „odbiorcy us³ug” (art. 2 pkt 3 u.z.z.w.z.o.œ.)18.

14 M. Krzyszczak, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
œcieków. Komentarz dla praktyka z przepisami wykonawczymi i towarzysz¹cymi oraz wzo-
rami umów, Municipium SA, Warszawa 2005, s. 45.

15 Pierwotne brzmienie tego aktu prawnego zosta³o okreœlone [w:] Dz. U. z 2001 r. Nr 72,
poz. 747.

16 Uchwa³a SN z dnia 5 lutego 1998 r., III CZP 71/97, Lex Polonica nr 327802. Przedmiotowy
judykat odnosi³ siê do stanu prawnego sprzed wejœcia w ¿ycie u.z.z.w.z.o.œ., który równie¿
nie przewidywa³ szczególnego obostrzenia co do formy umowy w zakresie zaopatrzenia
w wodê i/lub odprowadzania œcieków. Co wiêcej, na gruncie ówczeœnie obowi¹zuj¹cej ustawy
z dnia 24 paŸdziernika 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230 z póŸn.
zm.) w ogóle nie istnia³ obowi¹zek zawierania umowy, co tym bardziej predestynowa³o
s¹d do odwo³ania siê do ogólnych regulacji k.c. dotycz¹cych zawierania umów, m.in. art.
60 i 353[1] k.c.

17 Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 729.
18 Z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
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To oznacza, ¿e pocz¹wszy od dnia 17 sierpnia 2005 r. brak formy pisemnej
w zakresie umowy na wodê i œcieki mo¿e poci¹gaæ za sob¹ skutek dwojakiego
rodzaju.

Po pierwsze, otwart¹ staje siê kwestia poniesienia odpowiedzialnoœci
karnej ze wzglêdu na obiektywny fakt niezachowania formy pisemnej wska-
zanej w art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ., przy czym wydaje siê, ¿e ka¿dy przypa-
dek powinien byæ rozpatrywany indywidualnie ze wzglêdu na szczególne
okolicznoœci towarzysz¹ce okreœlonym – czêsto nietypowym – stanom fak-
tycznym. Po drugie, naruszenie przez osobê fizyczn¹ wymogu „umowy,
o której mowa w art. 6 ust. 1” (art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.) bynajmniej nie
musi byæ równoznaczne z niemo¿noœci¹ zawarcia przez ni¹ jakiejkolwiek
umowy z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Dotyczy to
zw³aszcza sytuacji, gdy wystêpuj¹ takie elementy stanu faktycznego jak
wystawianie faktur i ich regulowanie przez korzystaj¹cego z us³ug wodoci¹-
gowo-kanalizacyjnych, które œwiadcz¹ o wzajemnej, obopólnej woli nawi¹-
zania stosunku prawnego. Zwa¿ywszy jednak na wyraŸn¹ wolê ustawo-
dawcy wyra¿on¹ w art. 2 pkt 3 w zakresie przypisania „odbiorcy us³ug”
obligatoryjnej cechy polegaj¹cej na tym, ¿e zawar³ on umowê wy³¹cznie
w formie pisemnej, ka¿da umowa inna ni¿ okreœlona w art. 6 ust. 1
u.z.z.w.z.o.œ. by³aby wy³¹czona z re¿imu tej ustawy, staj¹c siê de facto
specyficznym rodzajem cywilnoprawnej umowy nienazwanej ze wszystki-
mi tego konsekwencjami. Tym samym, niedotrzymanie formy pisemnej
umowy nie by³oby obwarowane sankcj¹ ad probationem, lecz ad eventum19.

i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (druk sejmowy nr 3191 z dnia 9 sierpnia 2004 r.)
wynika, ¿e: „Celem nowelizacji jest usuniêcie w¹tpliwoœci co do faktu i chwili zawarcia
umowy przez wyraŸne rozdzielenie stadium jego przygotowania (tak, jak w art. 6 ust. 6
ustawy) i chwili zawarcia umowy. Istotne znaczenie ma te¿ u³atwienie przeprowadzenia
i zabezpieczenia dowodu zawarcia umowy w zwi¹zku z obowi¹zuj¹cym art. 28 ust. 1 i 4
ustawy (…)”. W toku dalszych prac legislacyjnych do projektu nowelizacji wprowadzono
wymóg formy pisemnej równie¿ w art. 6 ust. 1, tym samym determinuj¹c treœæ art. 28
ust. 1 i 4 u.z.z.w.z.o.œ., http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/poskomprocall?OpenAgent&4&3191
[dostêp: 02.04.2015].

19 Z samego faktu, ¿e w przypadku art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. nie wystêpuj¹ normatywne
przes³anki do stwierdzenia rygoru ad solemnitatem (art. 73 § 1 k.c.), nie mo¿na wypro-
wadzaæ wniosku, ¿e bêdzie to za ka¿dym razem zastrze¿enie ad probationem. Zob. np.
B. Rakoczy, Umowa o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków, LexisNexis, War-
szawa 2007, s. 36-37. By³oby tak, gdyby w ustawie bran¿owej wymóg formy pisemnej
wystêpowa³ jedynie w art. 6 ust. 1. Tymczasem warunek ten zosta³ zawarty explicite
w definicji legalnej „odbiorcy us³ug” (art. 2 pkt 3 u.z.z.w.z.o.œ.), co determinuje sposób
rozumienia tego pojêcia w dalszej czêœci aktu normatywnego, nie pozwalaj¹c na pos³ugiwa-
nie siê nim w innym znaczeniu ni¿ ustalone w tej definicji (§ 147 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodaw-
czej”, Dz. U. Nr 100, poz. 908). Tym samym, zastrze¿enie formy pisemnej dla wywo³ania
skutków okreœlonej czynnoœci prawnej (art. 74 § 1 zd. 2 k.c.), przybierze postaæ art. 2 pkt
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W szczególnoœci, tego rodzaju u¿ytkownik us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyj-
nych nie móg³by korzystaæ z ca³ego szeregu rozwi¹zañ – g³ównie o charak-
terze ochronnym – wprowadzonych przez ustawodawcê w stosunku do ka-
tegorii „odbiorców us³ug”. Dotyczy to m.in. obowi¹zku bycia poinformowa-
nym o zamiarze odciêcia wody (art. 8 ust. 3), rozdzia³u obowi¹zków pomiê-
dzy odbiorcê us³ug i przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne w zakresie
inwestycji ponoszonych w zwi¹zku z przy³¹czeniem okreœlonej nierucho-
moœci do sieci (art. 15 ust. 2), korzystania z uprawnieñ wynikaj¹cych
z regulaminu œwiadczenia us³ug (art. 19 ust. 2), czy te¿ bycia beneficjen-
tem dop³aty ze strony gminy w stosunku do okreœlonej grupy taryfowej
odbiorców us³ug (art. 24 ust. 6).

Zaprezentowany powy¿ej kierunek wyk³adni przepisów ustawy bran¿o-
wej znajduje potwierdzenie w wyroku SN z dnia 5 kwietnia 2006 r.20. Sk³ad
orzekaj¹cy stwierdzi³ w nim, ¿e dopiero po zmianie art. 6 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.
nowelizacj¹ z dnia 22 kwietnia 2005 r. wprowadzono warunek formy
pisemnej umowy na wodê i œcieki, w zwi¹zku z czym w okresie wczeœniej-
szym „korzystanie z us³ugi polegaj¹cej na dostawie wody lub odprowadza-
niu œcieków – mimo braku stwierdzenia umowy na piœmie – mog³o powodo-
waæ zawarcie umowy per facta concludentia”21. Jednoczeœnie na krytykê
zas³uguje pogl¹d SN zawarty w wyroku z dnia 24 stycznia 2007 r.22,
w którym z faktu, ¿e znowelizowany art. 6 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. nie zastrzeg³
formy pisemnej ad solemnitatem, s¹d wyprowadzi³ wniosek, i¿ wola za-
warcia umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania œcieków mo¿e byæ wyra¿ona w dowolnej formie, w tym rów-
nie¿ per facta concludentia. Co wiêcej, sk³ad orzekaj¹cy powo³a³ siê w tym
zakresie na wczeœniej cytowany judykat, pomijaj¹c przy tym fakt, ¿e odno-
si siê on do stanu prawnego sprzed 17 sierpnia 2005 r.23.

Ponadto, przy interpretacji przepisów u.z.z.w.z.o.œ., nie mo¿na pomin¹æ
za³o¿enia tzw. racjonalnego ustawodawcy oraz regu³ zarówno wyk³adni
systemowej, jak i celowoœciowej. Nic wszak¿e nie sta³o na przeszkodzie,
aby ustawodawca pozostawi³ wczeœniej obowi¹zuj¹c¹ postaæ przepisu, zgod-

3 u.z.z.w.z.o.œ. W konsekwencji, niezachowanie tej formy przez osobê korzystaj¹c¹ z us³ug
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, skutkowaæ bêdzie co najmniej wy³¹czeniem jej z re¿imu
ustawy bran¿owej, o ile nie odpowiedzialnoœci¹ karn¹ na podstawie art. 28 ust. 1 lub 4
u.z.z.w.z.o.œ.

20 Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2006 r. I CSK 149/2005, Lex Polonica nr 407148.
21 Ibidem. Warto jednak odnotowaæ pogl¹d odmienny w zakresie istnienia formy szczegól-

nej umowy na wodê i œcieki jeszcze wed³ug stanu prawnego sprzed nowelizacji z 2005 r.:
J. Wiœniewski, Wymagana forma pisemna, „Przegl¹d Komunalny”, 2001, nr 11, s. 67.

22 Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2007 r., III CSK 280/2006, Lex Polonica nr 2424127.
23 Ibidem.
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nie z któr¹ znamieniem wykroczenia z art. 28 ust. 1 w zwi¹zku z art. 6 ust.
1 u.z.z.w.z.o.œ. by³ brak „umowy” bez precyzowania, czy chodzi o formê pi-
semn¹, ustn¹, czy dorozumian¹. Skoro jednak od 2005 r. wyraŸnie wskaza³
on na wymóg formy pisemnej, to ignorowanie tego faktu przez podmiot
stosuj¹cy prawo sta³oby w sprzecznoœci z zakazem wyk³adni per non est.
Interpretacji prawa w tym zakresie powinna tak¿e towarzyszyæ œwiado-
moœæ autonomicznego – w stosunku do norm prawa cywilnego – statusu
prawnokarnej regulacji art. 28 ust. 1 i 4 u.z.z.w.z.o.œ. i tego, ¿e s¹ to prze-
pisy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce. Nie bez znaczenia bêdzie równie¿ okolicz-
noœæ, ¿e proces zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadza-
nia œcieków podlega stosunkowo œcis³ej reglamentacji g³ównie o charakte-
rze administracyjnym. Jej przejawem jest m.in. nadzór nad jakoœci¹ wody
sprawowany przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ (art. 12 u.z.z.w.z.o.œ.),
okreœlenie w drodze rozporz¹dzenia norm jakoœci wody i warunków doty-
cz¹cych wprowadzania œcieków przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacyj-
nych (na podstawie delegacji ustawowej z art. 11 i 13 u.z.z.w.z.o.œ.), ko-
niecznoœæ uzyskania zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci przez przed-
siêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne w przedmiotowym zakresie (art. 16
i nast. u.z.z.w.z.o.œ.) czy kompetencje organów samorz¹du terytorialnego
do uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków
(art. 19 u.z.z.w.z.o.œ.) i taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe
odprowadzanie œcieków (art. 20 u.z.z.w.z.o.œ.).

Uwzglêdniaj¹c daleko id¹c¹ ingerencjê norm prawa publicznego w sto-
sunek prawny w zakresie umowy o wodê i œcieki nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie
jest ona spowodowana wy³¹cznie tym, i¿ jest to zadanie w³asne gminy24.
W istotnym stopniu odzwierciedla ona zaanga¿owanie ustawodawcy
w ochronê podstawowych wartoœci takich jak zdrowie i ¿ycie cz³owieka
(przede wszystkim utrzymanie odpowiedniej jakoœci wody pitnej) oraz ochro-
na œrodowiska naturalnego. Patrz¹c z tego punktu widzenia, jedna z prze-
s³anek powstania po stronie przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego
obowi¹zku zawarcia umowy z osob¹, której nieruchomoœæ zosta³a przy³¹-
czona do sieci, jak¹ jest pisemny wniosek tej osoby (art. 6 ust. 2 in fine
u.z.z.w.z.o.œ.), powinna byæ interpretowana w sposób mo¿liwie rygorysty-
czny. Takie stanowisko czyni bezprzedmiotowym rozwa¿anie kwestii,
czy odst¹pienie od przewidzianej przez ustawodawcê szczególnej formy tego
wniosku jest skuteczne na gruncie prawa cywilnego i jakie za sob¹ mo¿e
nieœæ skutki (art. 73 i 74 k.c.). Z analogicznych wzglêdów podobne wniosko-
wanie nale¿a³oby przeprowadziæ tak¿e w stosunku do oceny niezachowa-

24 Zob. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym; tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z póŸn. zm.
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nia wymogu formy pisemnej umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbio-
rowe odprowadzanie œcieków z art. 28 ust. 1 i 4 u.z.z.w.z.o.œ., tym bardziej,
¿e znaczna czêœæ jej treœci okreœlonej przez ustawodawcê nawi¹zuje do za-
gadnieñ ochrony zdrowia i ¿ycia cz³owieka oraz ochrony œrodowiska (art. 6
ust. 3 pkt 1, 3a-5 u.z.z.w.z.o.œ.).

Wydaje siê, ¿e niezale¿nie od powy¿szej interpretacji nale¿y rozwa¿yæ
jeszcze dalej id¹c¹ wyk³adniê skutków wprowadzenia w 2005 r. formy pi-
semnej umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania œcieków, która ca³kowicie wyklucza³aby mo¿liwoœæ zawar-
cia przez osobê fizyczn¹ jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej w przypad-
ku naruszenia warunku z art. 28 ust. 1 lub 4 w zwi¹zku z art. 2 pkt 3 i art.
6 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. Pojêcie „odbiorcy us³ug” stanowi obligatoryjny ele-
ment m.in. definicji legalnej „przy³¹cza wodoci¹gowego” (art. 2 pkt 6
u.z.z.w.z.o.œ.), co – w powi¹zaniu z definicjami „sieci” (art. 2 pkt 7) i „urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych” (art. 2 pkt 16) – oznacza, ¿e w praktyce nie by³oby
fizycznej mo¿liwoœci zgodnego z prawem przy³¹czenia takiego „us³ugobior-
cy” do sieci bêd¹cej w posiadaniu przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnego, skoro zabrak³oby elementu ³¹cz¹cego tê sieæ z wewnêtrzn¹ insta-
lacj¹ wodoci¹gow¹ w jego nieruchomoœci. Nale¿y tak¿e mieæ na uwadze
fakt, ¿e prowadzenie przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
dzia³alnoœci w zakresie „zbiorowego zaopatrzenia w wodê” jest dopuszczalne
jedynie po uprzednim uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta w drodze decyzji (art. 16 i nast. u.z.z.w.z.o.œ.),
z czym koresponduje treœæ definicji legalnej „przedsiêbiorstwa wodoci¹go-
wo-kanalizacyjnego” (art. 2 pkt 4) oraz zakres przedmiotowy ustawy bran-
¿owej (art. 1 in principio). Tego rodzaju przedsiêbiorstwo mo¿e w swojej
dzia³alnoœci wykraczaæ poza „zbiorowe zaopatrzenie w wodê” – na zasadzie
wyj¹tku wyraŸnie dopuszczonego przez ustawodawcê w art. 6 ust. 1a
u.z.z.w.z.o.œ. – jedynie w przypadku tzw. hurtowej sprzeda¿y wody, która
jednak nie dotyczy umów z indywidualnymi us³ugobiorcami bêd¹cymi oso-
bami fizycznymi25. Je¿eli wiêc Kodeks cywilny jest wskazany jako Ÿród³o
regulacji stosunku prawnego tylko w art. 6 ust. 1a, to uwzglêdniaj¹c admi-
nistracyjn¹ reglamentacjê „zbiorowego zaopatrzenia w wodê” i jego publicz-
noprawny charakter (art. 3 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.), a contrario mo¿na dojœæ
do wniosku, ¿e w ¿adnym innym przypadku akt ten nie mo¿e stanowiæ pod-
stawowego Ÿród³a praw i obowi¹zków stron umowy o wodê i œcieki.

W tym kontekœcie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zbiorowe zaopatrzenie w wodê
bynajmniej nie nale¿y do instytucji o charakterze cywilnoprawnym. Sam

25 Zob. G. Ga³abuda, Woda i œcieki hurtowo, http://www.forumwodociagi.pl/index.php?req=
teksty_forum_id = 68, [dostêp: 13.03.2015].
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tryb zawierania umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odpro-
wadzanie œcieków, jak równie¿ jej wymagana treœæ bynajmniej nie zosta³y
pozostawione konstytutywnym dla prawa cywilnego zasadom autonomii
woli stron i swobody umów. Podlegaj¹ one bardzo szczegó³owej reglamenta-
cji (art. 6 ust. 2 i 3 u.z.z.w.z.o.œ.), przy jednoczesnym braku wyraŸnego odwo-
³ania siê do uregulowañ Kodeksu cywilnego w tym zakresie26. Towarzyszy
temu odgórne okreœlenie szczegó³owych warunków œwiadczenia przedmio-
towych us³ug przez regulamin uchwalany przez gminê (art. 19 u.z.z.w.z.o.œ.),
który posiada zupe³nie inny charakter ni¿ regulamin okreœlony w art. 384
k.c. Nie jest on bowiem integralnym elementem stosunku prawnego zale¿-
nym od woli stron, lecz stanowi akt prawa miejscowego. Równie¿ przes³anki
odciêcia wody zosta³y enumeratywnie okreœlone w art. 8 u.z.z.w.z.o.œ., w istot-
nym stopniu ograniczaj¹c mo¿liwoœci wypowiedzenia przez przedsiêbiorstwo
wodoci¹gowo-kanalizacyjne umowy z odbiorc¹ us³ug27. Co wiêcej, o ile w pra-
wie cywilnym, najdalej id¹c¹ sankcj¹ za niedochowanie okreœlonej formy
szczególnej czynnoœci prawnej jest jej niewa¿noœæ, to na gruncie ustawy
bran¿owej niespe³nienie wymogu formy pisemnej umowy o zbiorowe zao-
patrzenie w wodê i/lub zbiorowe odprowadzanie œcieków stanowi jedn¹
z istotnych przes³anek odpowiedzialnoœci karnej okreœlonej w art. 28 ust. 1
i 4 u.z.z.w.z.o.œ.

26 Równie¿ wzglêdy wyk³adni systemowej wskazuj¹ na to, ¿e Kodeks cywilny mo¿e nie mieæ
zastosowania w stosunku do umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodê, skoro przepis doty-
cz¹cy tzw. hurtowej dostawy wody (art. 6 ust. 1a) zawieraj¹cy odwo³anie do tego aktu
prawnego, bezpoœrednio s¹siaduje w tej samej jednostce redakcyjnej z art. 6 ust. 1 okre-
œlaj¹cym podstawê nawi¹zania stosunku prawnego pomiêdzy „odbiorc¹ us³ug” w rozu-
mieniu art. 2 pkt 3 ustawy bran¿owej, a przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyj-
nym, gdzie brak jest takiego odwo³ania (argumentum a rubrica).

27 Nale¿y podkreœliæ, ¿e jeszcze dalej id¹cemu ograniczeniu swobody umów i autonomii woli
stron podlega umowa o zbiorowe odprowadzanie œcieków. Znajduje to wyraz m.in. w roz-
budowanym katalogu zakazów dotycz¹cych wprowadzania do sieci kanalizacyjnej œcie-
ków opadowych lub okreœlonych substancji i materia³ów, których przekroczenie kwalifi-
kowane jest jako przestêpstwo (art. 9 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 28 ust. 4a u.z.z.w.z.o.œ.)
oraz w przepisach okreœlaj¹cych w sposób szczegó³owy obowi¹zki dostawców œcieków prze-
mys³owych (art. 10 i 11 u.z.z.w.z.o.œ.). Co wiêcej, w œwietle art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b
ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, w sytu-
acji gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek jej wyposa¿enia w zbiornik bezodp³ywowy nie-
czystoœci ciek³ych, spe³niaj¹cy wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych, gromadze-
nia nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych i pozbywania siê zebranych
na terenie nieruchomoœci nieczystoœci ciek³ych w sposób zgodny z przepisami ustawy
i przepisami odrêbnymi. Jest to w praktyce to¿same z narzuceniem na w³aœciciela nieru-
chomoœci obowi¹zku zawarcia umowy z gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiê-
biorc¹ posiadaj¹cym zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie opró¿niania zbior-
ników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych, o czym œwiadczy implicite treœæ
art. 6 ust. 1 pkt 1 przedmiotowego aktu prawnego.
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Rozwi¹zania ujête w u.z.z.w.z.o.œ. – ujmowane kompleksowo – nale¿¹
w pierwszej kolejnoœci do szeroko rozumianego prawa ochrony œrodowiska,
o czym œwiadczy nie tylko istotny udzia³ administracyjnej metody regulacji
stosunków prawnych, ale równie¿ fakt, ¿e szereg definicji legalnych takich
jak „œcieki”, „œcieki komunalne”, „œcieki bytowe” i „œcieki przemys³owe”,
zosta³o ukszta³towanych na gruncie tego aktu prawnego (art. 2 pkt 8-11
u.z.z.w.z.o.œ.) analogicznie jak w „konstytucji”28 prawa ochrony œrodowiska,
jak¹ jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska
(art. 2 pkt 38-38c)29. Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do kwestii
zwi¹zanych z interpretacj¹ wymogu formy pisemnej na gruncie art. 28 ust.
1 i 4 u.z.z.w.z.o.œ. stanie siê tym bardziej problematyczne, je¿eli uwzglêdniæ
fakt, ¿e nawet takie „cywilistyczne” akty prawne jak ustawa z dnia 15 wrze-
œnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych30 (art. 2) czy ustawa z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. – Kodeks pracy31 (art. 300) zawieraj¹ odrêbne regulacje, na pod-
stawie których przepisy Kodeksu cywilnego mog¹ byæ odnoszone do stosun-
ków handlowych lub stosunków pracy32. Tymczasem ustawa bran¿owa
odsy³a do Kodeksu cywilnego wy³¹cznie w zakresie tzw. hurtowej dostawy
wody lub hurtowego odprowadzania œcieków (art. 6 ust. 1a u.z.z.w.z.o.œ.),
sytuuj¹cych siê poza zakresem poruszanej w niniejszym opracowaniu pro-
blematyki. W konsekwencji, nie mo¿na ca³kowicie wykluczyæ równie¿ ta-
kiej interpretacji skutków naruszenia wymogu formy pisemnej z art. 2 pkt
3 w zwi¹zku z art. 6 ust. 1 i art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ., która dawa³aby
podstawy do kwalifikacji zachowania osoby korzystaj¹cej z wody jako bez-
podstawnego wzbogacenia (art. 405 i nast. k.c.).

Bezumowny pobór wody a bezumowne
odprowadzanie œcieków – analiza porównawcza

art. 28 ust. 1 i 4 ustawy bran¿owej

W pierwszej kolejnoœci nale¿y odnotowaæ fakt, ¿e bezumowny pobór wody
jest wykroczeniem, natomiast bezumowne odprowadzanie œcieków zosta³o
zakwalifikowane jako przestêpstwo. W konsekwencji, w odmienny sposób

28 Zob. M. Górski [w:] Prawo ochrony œrodowiska, red. M. Górski, Oficyna a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2009, s. 45-46.

29 Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z póŸn. zm.
30 Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z póŸn. zm.
31 Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z póŸn. zm.
32 Symptomatyczne jest to, ¿e ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst

jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z póŸn. zm.) reguluj¹ca inny segment us³ug œwiad-
czonych przez „przedsiêbiorstwa przesy³owe”, zbli¿ony do ustawy bran¿owej zw³aszcza
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zosta³y te¿ ukszta³towane sankcje za pope³nienie tych czynów zabronio-
nych. O ile tytu³owe wykroczenie zagro¿one jest kar¹ grzywny do 5.000 z³,
o tyle przestêpstwo z art. 28 ust. 4 u.z.z.w.z.o.œ. sankcjonowane jest kar¹
ograniczenia wolnoœci albo kar¹ grzywny do 10.000 z³. Z przedmiotowej
regulacji wynika, ¿e ustawodawca za czyn o wy¿szej szkodliwoœci spo³ecz-
nej uwa¿a bezumowne odprowadzanie œcieków. Znajduje to zreszt¹ odzwier-
ciedlenie w literaturze przedmiotu, gdzie nieprzypadkowo wskazuje siê,
¿e w przypadku przestêpstwa z art. 28 ust. 4 u.z.z.w.z.o.œ. przedmiotem
ochrony jest równie¿ œrodowisko naturalne, podczas gdy ratio legis wy-
kroczenia z art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. uwzglêdnia jedynie interes gminy
oraz przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego33.

Odrêbna kwalifikacja obydwu czynów – jako przestêpstwa i wykrocze-
nia – w sposób zasadniczy rzutuje tak¿e na kwestiê mo¿liwych form zawi-
nienia. Brak okreœlenia w u.z.z.w.z.o.œ. odrêbnego typu uprzywilejowanego
przestêpstwa bezumownego odprowadzania œcieków pope³nionego nieumyœl-
nie, przy jednoczesnym pominiêciu w jego znamionach okreœleñ (np. „cho-
cia¿by nieumyœlnie”, „nie zachowuj¹c nale¿ytej ostro¿noœci”34) mog¹cych
poœrednio wskazywaæ na lekkomyœlnoœæ lub niedbalstwo jako formê za-
winienia, dowodzi tego, ¿e czyn opisany w art. 28 ust. 4 u.z.z.w.z.o.œ. mo¿e
byæ pope³niony wy³¹cznie z winy umyœlnej. Z kolei wykroczenie bezumow-
nego poboru wody mo¿e byæ pope³nione zarówno z winy umyœlnej, jak
i nieumyœlnej, skoro ustawodawca nie uczyni³ przeciwnego zastrze¿enia
w tym wzglêdzie (argument z art. 5 k.w.). Mo¿e to mieæ niebagatelne zna-
czenie dla poszerzenia katalogu osób mog¹cych ponosiæ odpowiedzialnoœæ
za wykroczenie z art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ., je¿eli wzi¹æ pod uwagê wnio-
ski p³yn¹ce z analizy dokonanej w punkcie III niniejszego opracowania
oraz iloœæ mo¿liwych sytuacji nietypowych zbli¿onych do umowy per facta
concludentia.

Odmienna kwalifikacja prawna czynów zabronionych okreœlonych w art.
28 ust. 1 i 4 u.z.z.w.z.o.œ. bêdzie rzutowa³a równie¿ na potencjalne mo¿liwo-
œci egzekwowania konsekwencji ich pope³nienia na drodze procesowej.

stopniem administracyjnej reglamentacji, nie zawiera ¿adnego odwo³ania do Kodeksu
cywilnego, lecz jedynie do Kodeksu postêpowania administracyjnego (art. 9e ust. 3, art. 9l
ust. 3, art. 9o ust. 3, art. 11h ust. 4) lub Ordynacji podatkowej (art. 5b1 ust. 6).

33 Zob. np. B. Rakoczy, Zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków
w praktyce przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, Izba Gospodarcza Wodoci¹gi
Polskie, Bydgoszcz 2012, s. 159-161; B. Wierzbowski, B. Rakoczy, H. Palarz, B. Jankow-
ski, Komentarz do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków, red. B. Wierzbowski, Izba Gospodarcza Wodoci¹gi
Polskie, Bydgoszcz 2006, s. 279.

34 Zob. np. art. 177 § 1 k.k. lub art. 86 § 1 k.w.
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W przypadku bezumownego poboru wody, przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-
-kanalizacyjne oraz organy œcigania bêd¹ ograniczone krótkim, bo maksy-
malnie dwuletnim okresem przedawnienia tego wykroczenia (art. 45 § 1
k.w.). Ponadto, o ile w przypadku przestêpstwa z art. 28 ust. 4 u.z.z.w.z.o.œ.,
istnieje mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o naprawienie szkody (art. 46 § 1 k.k.),
o tyle nie jest mo¿liwe orzeczenie analogicznego œrodka karnego w stosunku
do wykroczenia z ustêpu 1 tego artyku³u (art. 28 § 2 i 4 k.w. zwi¹zku z art. 28
ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.). Faktem jest, ¿e na podstawie art. 28 ust. 5 u.z.z.w.z.o.œ.
s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê na rzecz przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanali-
zacyjnego w wysokoœci 1.000 z³ za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o za-
równo bezumowne pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, jak i bezu-
mowne wprowadzanie œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych tego przedsiê-
biorstwa. Z drugiej strony jest to tylko uprawnienie po stronie organu pro-
cesowego, które – jak mo¿na przypuszczaæ s¹dz¹c po jednostkowych
doœwiadczeniach przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych – prawie
w ogóle nie jest stosowane w konkretnych sprawach.

Instytucj¹, która mo¿e byæ wykorzystana jako skuteczny instrument
prewencji kryminalnej zarówno w jej ogólnym, jak i szczególnym wymiarze
w sprawach o bezumowny pobór wody lub bezumowne odprowadzanie œcie-
ków, jest podanie wyroku, wzglêdnie orzeczenia do publicznej wiadomoœci.
Konstrukcja przepisu zarówno art. 50 k.k., jak i art. 31 § 1 k.w. jest na tyle
uniwersalna, aby przedmiotowe rozwi¹zanie znalaz³o zastosowanie w du¿ej
iloœci stanów faktycznych. Kodeks karny z 1997 r. pos³uguje siê tutaj prze-
s³ank¹: „je¿eli [s¹d – WG] uzna to za celowe, w szczególnoœci ze wzglêdu
na spo³eczne oddzia³ywanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzyw-
dzonego”35. Z kolei Kodeks wykroczeñ z 1971 r. pos³uguje siê okreœleniem
„gdy mo¿e to mieæ znaczenie wychowawcze”, co równie¿ stanowi katego-
riê podatn¹ na interpretacjê id¹c¹ w kierunku uwzglêdnienia elementów
prewencyjnych. Wykorzystanie przedmiotowego œrodka karnego w spra-
wach dotycz¹cych bezumownego poboru wody stanie siê jeszcze bardziej
uzasadnione po przeanalizowaniu w nastêpnej czêœci niniejszego opraco-
wania œcis³ych zwi¹zków ³¹cz¹cych wykroczenie z art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.
z innymi przepisami karnymi, które ujawniaj¹ znaczenie penalizacji tego
wykroczenia dla ochrony zdrowia i ¿ycia ludzkiego, a tak¿e œrodowiska
naturalnego.

35 Jest raczej oczywistym, ¿e ostatnia przes³anka z art. 50 k.k. nie bêdzie przeszkod¹ dla za-
stosowania tego œrodka karnego, poniewa¿ co do zasady nie dotyczy ona pokrzywdzonych
bêd¹cych osobami prawnymi, w tym przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych,
lecz osób fizycznych zagro¿onych wiktymizacj¹ wtórn¹ w przypadku przestêpstw prze-
ciwko ¿yciu, zdrowiu, wolnoœci seksualnej lub rodzinie.
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Zwi¹zki pomiêdzy bezumownym poborem wody
a innymi czynami zabronionymi

Gdyby rozpatrywaæ wykroczenie z art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. w oderwa-
niu od ca³okszta³tu przepisów prawnych posiadaj¹cych funkcjonalny zwi¹-
zek z procesem zaopatrzenia w wodê, wówczas za prawid³owy nale¿a³oby
uznaæ wspomniany ju¿ wczeœniej pogl¹d doktryny, ¿e ratio legis penalizacji
tego czynu zabronionego opiera siê wy³¹cznie na ochronie interesu ekono-
micznego przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych lub gminy. Dlatego,
aby dokonaæ jego weryfikacji, koniecznym bêdzie dokonanie przegl¹du re-
gulacji poœwiêconych niektórym zachowaniom contra legem, które w wielu
przypadkach poprzedzaj¹, towarzysz¹ lub mog¹ stanowiæ potencjalny sku-
tek bezumownego poboru wody. Wczeœniej nale¿y jednak dokonaæ istotne-
go zastrze¿enia, w jakich sytuacjach tego rodzaju iunctim da siê ustaliæ.
Abstrahuj¹c w tym miejscu od powa¿nych w¹tpliwoœci, jakie niesie za sob¹
prawna ocena skutków niezachowania formy pisemnej umowy (art. 28 ust.
1 w zwi¹zku z art. 6 ust. 1 i art. 2 pkt 3 u.z.z.w.z.o.œ.), wypada zauwa¿yæ,
¿e niektóre stany faktyczne formalnie objête hipotez¹ art. 28 ust. 1 ustawy
bran¿owej niejako „z za³o¿enia” nie bêd¹ stwarza³y istotnego zagro¿enia
dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego lub œrodowiska naturalnego. Nale¿¹ do nich
przede wszystkim sytuacje, gdy odbiorca us³ug bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ umiera
powoduj¹c wygaœniêcie dotychczasowej umowy i w jego miejsce z us³ug
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych zaczyna korzystaæ cz³onek jego rodziny, który
nie dope³nia formalnoœci zwi¹zanych z podpisaniem nowej umowy. Analo-
giczna refleksja dotyczyæ mo¿e przypadku nabycia przez osobê fizyczn¹ nie-
ruchomoœci ju¿ wczeœniej pod³¹czonej i obs³ugiwanej w poprzednim okresie
czasu na podstawie pisemnej umowy, która nastêpnie przesta³a obowi¹zy-
waæ, niezg³oszenia tego faktu do przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnego i pobierania przez nabywcê wody z pominiêciem wymogów wyni-
kaj¹cych z art. 6 ust. 1 i art. 2 pkt 3 u.z.z.w.z.o.œ. Elementem ³¹cz¹cym
powy¿sze i inne do nich zbli¿one stany faktyczne, jest brak bezpoœredniej
ingerencji lub naruszenia integralnoœci infrastruktury wodoci¹gowej.

G³ówne niebezpieczeñstwo dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego mo¿e powstaæ
wówczas, gdy bezumowny pobór wody jest poprzedzony bezpoœredni¹ inge-
rencj¹ sprawcy w infrastrukturê wodoci¹gow¹ poprzez tzw. wcinkê. W jej
wyniku mo¿e nast¹piæ przedostanie siê do przewodu wodoci¹gowego szeregu
bakterii lub substancji realnie zagra¿aj¹cych zdrowiu lub ¿yciu cz³owieka
jako konsumenta wody pitnej36. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci przypadków

36 Zob. J. Zamorska, J. Rak, Zagro¿enia bezpieczeñstwa mikrobiologicznego wody do spo¿y-
cia, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, 2003, nr 10, s. 371-373.
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taka sytuacja bêdzie mia³a miejsce na odcinku sieci wodoci¹gowej znajdu-
j¹cej siê w posiadaniu przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego (art. 2
pkt 7 u.z.z.w.z.o.œ.). Tego rodzaju zachowanie zas³uguje na szczególn¹ spo-
³eczn¹ dezaprobatê i stanowcz¹ sformalizowan¹ reakcjê ze strony organów
pañstwa, poniewa¿ nie mo¿na do koñca przewidzieæ, w któr¹ stronê magi-
stralnej lub rozdzielczej sieci wodoci¹gowej zostan¹ skierowane drobnoustroje
i substancje pochodz¹ce ze œrodowiska zewnêtrznego, które przeniknê³y tam
wskutek wykonanej nielegalnie – i najczêœciej nieprofesjonalnie – wcinki.

Wypada jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e miejsce wcinki mo¿e zostaæ usytu-
owane równie¿ na odcinku przy³¹cza, a nawet instalacji wewnêtrznej
w nieruchomoœci odbiorcy us³ug. W praktyce nierzadko zdarzaj¹ siê sytu-
acje, kiedy s¹siad odbiorcy us³ug dokonuje nielegalnego pod³¹czenia siê
do takiego przewodu wodoci¹gowego nie tylko bez wiedzy przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, ale równie¿ bez œwiadomoœci i zgody osoby,
która zwi¹zana jest pisemn¹ umow¹ i ponosi prawn¹ odpowiedzialnoœæ
za odcinek przewodu znajduj¹cego siê za zaworem za wodomierzem g³ów-
nym (art. 2 pkt 6 u.z.z.w.z.o.œ.)37. Powsta³e w ten sposób zagro¿enie bakte-
riologiczne jest co do zasady mniejsze, ni¿ w przypadku wcinki dokonanej
na sieci rozdzielczej, a tym bardziej sieci magistralnej. Decyduje o tym
miêdzy innymi kierunek przep³ywu wody jako czynnik utrudniaj¹cy prze-
dostawanie siê drobnoustrojów do systemu wodoci¹gowego. Co wiêcej, zja-
wisko „zasysania” wody w przeciwnym kierunku w wyniku wcinki wystê-
puj¹cej na odcinku sieci, nie bêdzie obejmowaæ przy³¹czy nowego typu po-
siadaj¹cych zawory zwrotne antyska¿eniowe38. Z drugiej strony, w niektó-
rych sytuacjach stworzone w ten sposób zagro¿enie bakteriologiczne mo¿e
obj¹æ znacznie wiêksz¹ liczbê osób korzystaj¹cych na co dzieñ z wody
pitnej, ni¿ tylko rodzina odbiorcy us³ug zamieszkuj¹ca dom jednorodzinny
oraz osoby korzystaj¹ce z nielegalnego pod³¹czenia. Stanie siê tak, je¿eli
nielegalna wcinka zosta³a dokonana np. na odcinku przy³¹cza ³¹cz¹cego
sieæ wodoci¹gow¹ z osiedlem mieszkaniowym lub kompleksem budynków

37 Tego rodzaju wcinka bêdzie szczególnie niekorzystna finansowo dla odbiorcy us³ug,
do którego przy³¹cza lub wewnêtrznej instalacji pod³¹czy³a siê nielegalnie osoba trzecia,
poniewa¿ bêdzie on musia³ regulowaæ nale¿noœci wed³ug wskazañ wodomierza obejmuj¹-
cego odczyt uwzglêdniaj¹cy m.in. zu¿ycie wody pobranej w wyniku czynu niedozwolonego
z art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.

38 W. Gliniecki, Wybrane aspekty bezpieczeñstwa w dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa wodoci¹-
gowo-kanalizacyjnego ze szczególnym uwzglêdnieniem przepisów karnych, „Zeszyty Na-
ukowe Wy¿szej Szko³y Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni”, 2010,
Zeszyt 15. Bezpieczeñstwo 2, red. M. Chrabkowski, s. 49-50; zob. tak¿e: J. Chudzicki,
S. Sosnowski, Z. Szumski, M. Wojciechowski, P. Zió³kowski, Zabezpieczenie wody przed
wtórnym zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999, Zeszyt 1,
Warszawa 2001, s. 13 i nast.
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wielorodzinnych, rozliczanych zbiorczo na podstawie wskazañ jednego wo-
domierza g³ównego.

Nielegalna wcinka do sieci wodoci¹gowej (przy³¹cza, instalacji wewnêtrz-
nej) niesie za sob¹ jeszcze wiêkszy potencja³ zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia
ludzkiego, jak równie¿ œrodowiska naturalnego, je¿eli jest ona po³¹czona
z równoczesnym naruszeniem integralnoœci sieci kanalizacyjnej. Sytuacja,
kiedy potencjalny sprawca przestêpstwa i wykroczenia z art. 28 ust. 1 i 4
u.z.z.w.z.o.œ. próbuje pod³¹czyæ siê do obydwu rodzajów sieci w ramach jed-
nego dzia³ania, generuje niebezpieczeñstwo dwojakiego rodzaju. Po pierw-
sze, mo¿e w ten sposób doprowadziæ do zanieczyszczenia œrodowiska natu-
ralnego wskutek rozszczelnienia, uszkodzenia lub zniszczenia przewodu
kanalizacyjnego i infiltracji œcieków do gleby. Po drugie, w skrajnych przy-
padkach, nieoczyszczone œcieki mog¹ przedostaæ siê bezpoœrednio do sieci
wodoci¹gowej, co zwielokrotnia ryzyko powstania ciê¿kiego uszczerbku na
zdrowiu lub nawet utraty ¿ycia przez nieokreœlon¹ liczbê osób korzystaj¹-
cych z us³ugi zbiorowego zaopatrzenia w wodê. Nale¿y przy tym zwróciæ
uwagê na to, ¿e skutek w postaci zanieczyszczenia sieci wodoci¹gowej nie-
oczyszczonymi œciekami mo¿e powstaæ równie¿ w okreœlonym odstêpie cza-
su od dokonania takiej wcinki. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci przypadków
ingerencji w infrastrukturê wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ dokonuj¹ osoby,
które nie posiadaj¹ ¿adnych kwalifikacji w tym zakresie39, co znacznie zwiê-
ksza prawdopodobieñstwo, ¿e przewody wodoci¹gowy i kanalizacyjny po
pewnym czasie utrac¹ cechê szczelnoœci i spowoduj¹ wyciek wody oraz œcie-
ków na zewn¹trz, a nastêpnie przedostanie siê do przewodu wodoci¹gowego
fragmentów gleby zanieczyszczonej œciekami.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeñ40 przewiduje penali-
zacjê szeregu czynów zabronionych, mog¹cych mieæ bliski zwi¹zek z dzia³a-
niem osób dokonuj¹cych wcinki w sieci wodoci¹gowej (przy³¹czu, instalacji
wewnêtrznej), a tym samym pozostaj¹cych w funkcjonalnym powi¹zaniu
z bezumownym poborem wody. Podjêcie czynnoœci, której nieumiejêtne wy-
konanie mo¿e wywo³aæ niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia cz³owieka,
je¿eli sprawca jest niezdolny do wykonania tej czynnoœci, wzglêdnie poleca
jej wykonanie osobie do tego niezdolnej, podlega karze aresztu lub grzywny
(art. 70 k.w.). Analogiczna kara grozi za uczynienie urz¹dzeñ niezdatnymi
do funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem albo przez niew³aœciwe

39 Wyrazem szczególnej troski ustawodawcy zmierzaj¹cej do zabezpieczenia sieci wodoci¹-
gowej przed zagro¿eniami mog¹cymi wp³yn¹æ na jakoœæ wody pitnej jest wymóg, aby ka¿dy
materia³ i wyrób u¿ywany do uzdatniania wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi
posiada³ pozytywn¹ ocenê higieniczn¹ pañstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
(art. 12 ust. 2 u.z.z.w.z.o.œ.).

40 Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z póŸn. zm.
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ich u¿ytkowanie lub samowolne uruchomienie, wywo³uj¹ce stan niebezpieczny
dla ¿ycia lub zdrowia cz³owieka (art. 71 k.w.). O tym, ¿e wy¿ej wymienione
wykroczenia mog¹ znaleŸæ zastosowanie w sprawach dotycz¹cych wykony-
wania robót na sieci wodoci¹gowej przez osoby nieuprawnione, przekonuje
treœæ § 2 pkt. 14 i 16 za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagaj¹cych
szczególnej sprawnoœci psychofizycznej41, wskazuj¹ca na: „Prace przy ob-
s³udze urz¹dzeñ ciœnieniowych podlegaj¹cych pe³nemu dozorowi technicz-
nemu” oraz „Prace przy materia³ach ³atwo palnych, œrodkach toksycznych
i materia³ach biologicznie zakaŸnych”42.

Niezale¿nie od powy¿szego, bezumownemu poborowi wody mo¿e towa-
rzyszyæ wykroczenie polegaj¹ce na uszkodzeniu, zniszczeniu lub uczynie-
niu niezdatn¹ do u¿ytku cudzej rzeczy, do której nale¿y zaliczyæ m.in. sieæ
wodoci¹gow¹, wzglêdnie przy³¹cze lub wewnêtrzn¹ instalacjê wodoci¹gow¹
(art. 124 § 1 k.w.). Faktem jest, ¿e o ile w przypadku czynów okreœlonych
w art. 70 i 71 k.w. dobrem prawnie chronionym jest zdrowie i ¿ycie ludzkie,
o tyle art. 124 § 1 k.w. przedmiotem ochrony czyni wy³¹cznie prawo w³a-
snoœci i inne prawa podmiotowe43. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w takiej
sytuacji wysokoœæ wyrz¹dzonej szkody w wielu przypadkach bêdzie siê
kszta³towa³a znacznie powy¿ej kwoty wynikaj¹cej z samego uszkodzenia
lub zniszczenia sieci, a nawet bezumownego zu¿ycia wody (art. 28 ust. 1
u.z.z.w.z.o.œ.) i to nawet wówczas, je¿eli nielegalne pod³¹czenie do sieci
nie spowodowa³o trwa³ego fizycznego uszkodzenia przewodu. Wykonanie
takiej „wcinki” do sieci wodoci¹gowej poci¹ga bowiem za sob¹ koniecznoœæ
podjêcia szeregu dzia³añ przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyj-
ne, w szczególnoœci: zlokalizowania miejsca zdarzenia, pobrania próbek wody
do badania bakteriologicznego oraz prewencyjnej dezynfekcji odcinka za-
gro¿onego ska¿eniem44.

41 Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 287.
42 Zob. szerzej na ten temat: W. Radecki [w:] Kodeks wykroczeñ. Komentarz, M. Bojarski,

W. Radecki, Warszawa 2013, Wydanie 6, Art. 70, Nb 6.
43 Ibidem, art. 124, Nb 5-6. Zakres zastosowania tego przepisu w przypadku zaistnienia

nielegalnej wcinki, bêdzie stosunkowo szeroki, bior¹c pod uwagê ró¿norodnoœæ tytu³ów
prawnych innych ni¿ w³asnoœæ, jakie mog¹ przys³ugiwaæ przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo-
kanalizacyjnemu w stosunku do sieci wodoci¹gowych mog¹cych podlegaæ uszkodzeniu,
zniszczeniu lub uczynieniu niezdatnymi do u¿ytku. Zob. wyrok SN z dnia 9 grudnia 2003 r.
sygn. akt: III KK 165/2003, Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA
i TK, nr 3/2004, poz. 7.

44 W. Gliniecki, Wybrane aspekty bezpieczeñstwa..., op. cit., s. 59. Przedmiotowa okolicz-
noœæ powinna byæ brana pod uwagê przez organy œcigania przy dokonywaniu kwalifikacji
prawnej okreœlonego czynu zabronionego, uwzglêdniaj¹c 1/4 minimalnego wynagrodze-
nia jako kryterium odró¿niaj¹ce wykroczenie z art. 124 § 1 k.w. od przestêpstwa z art.
288 k.k.
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Wykroczeniem powi¹zanym funkcjonalnie zarówno z art. 70-71 k.w., jak
i z art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ., którego podstawowe ratio legis stanowi ochrona
zdrowia ludzkiego jest art. 109 § 1 k.w. Zgodnie z tym przepisem karze
grzywny albo karze nagany podlega osoba, która zanieczyszcza wodê prze-
znaczon¹ do spo¿ycia przez ludzi. O tym, ¿e chodzi o wodê p³yn¹c¹ m.in.
w sieci wodoci¹gowej oraz znajduj¹c¹ siê w innych urz¹dzeniach wodoci¹-
gowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 i 16 u.z.z.w.z.o.œ., mo¿na wnioskowaæ
a contrario z treœci art. 109 § 2 k.w., gdzie okreœlono, ¿e jednym ze znamion
wykroczenia polegaj¹cego na zanieczyszczaniu wody s³u¿¹cej do pojenia
zwierz¹t, jest znajdowanie siê tej wody „poza urz¹dzeniami przeznaczonymi
do zaopatrywania ludnoœci w wodê”.

W niektórych przypadkach bezumownemu poborowi wody poprzedzo-
nemu nielegaln¹ wcink¹ do sieci wodoci¹gowej mo¿e towarzyszyæ pope³nie-
nie znacznie powa¿niejszych pod wzglêdem wagi i szkodliwoœci spo³ecznej
czynów zabronionych. Zgodnie z art. 182 § 1 k.k. zanieczyszczenie wody
substancj¹ albo promieniowaniem jonizuj¹cym w takiej iloœci lub w takiej
postaci, ¿e mo¿e to zagroziæ ¿yciu lub zdrowiu cz³owieka lub spowodowaæ
istotne obni¿enie jakoœci wody45  podlega karze pozbawienia wolnoœci
od 3 miesiêcy do 5 lat. Nietrudno dostrzec, ¿e przedmiotowy czyn – chocia¿by
uwzglêdniaj¹c potencjalne skutki, jakie mo¿e on wywo³aæ w rzeczywistoœci
zewnêtrznej – stanowi postaæ kwalifikowan¹ w stosunku do art. 109 § 1 k.w.
Przestêpstwo to mo¿e pope³niæ ka¿dy, a wiêc równie¿ sprawca nielegalnej
wcinki do sieci wodoci¹gowej46 zarówno z winy umyœlnej, jak i nieumyœlnej
(art. 182 § 1 i 2 k.k.). Indywidualnym przedmiotem ochrony bêdzie tutaj
zdrowie i ¿ycie cz³owieka, natomiast rodzajowy przedmiot ochrony sku-
piony jest wokó³ tematyki zwi¹zanej z ochron¹ œrodowiska naturalnego47.

45 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne; tekst jednolity: Dz. U.
z 2012 r. poz. 145, z póŸn. zm., „wody” dziel¹ siê na powierzchniowe i podziemne. Jedno-
czeœnie ten sam akt prawny definiuje „wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia przez ludzi” (art. 9
ust. 1 pkt 24), wi¹¿¹c to pojêcie m.in. z korzystaniem z wód podziemnych (art. 32 pkt 1)
oraz w kontekœcie jednego z ogólnych celów ochrony wód (art. 38 ust. 3 pkt 1).

46 Na krytykê zas³uguje pogl¹d doktryny prawa, zgodnie z którym pomimo powszechnego
charakteru przestêpstwa z art. 182 k.k., w praktyce do jego pope³nienia „bêdzie dochodziæ
w zwi¹zku z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych (spó³ek prawa handlowego,
przedsiêbiorstw pañstwowych itp.)”, W. Radecki, Ochrona œrodowiska w nowym prawie
karnym, cz. II: Prawnokarna ochrona przed zanieczyszczeniami, odpadami i promienio-
waniem, „Monitor Prawniczy”, 1998, nr 1, pkt 6, Legalis. Jego akceptacja oznacza³aby,
¿e reakcja pañstwa na nawet najbardziej negatywne skutki nielegalnej wcinki w sieæ
wodoci¹gow¹ dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego oraz œrodowiska ogranicza³aby siê wy³¹cznie
do art. 109 § 1 k.w. i art. 165 § 1 pkt 1 i 3 k.k., z pominiêciem karnoprawnych instrumen-
tów ochrony œrodowiska okreœlonych w rozdziale XXII k.k.

47 P. Nalewajko [w:] Kodeks karny. Czêœæ szczególna. Tom I. Komentarz do artyku³ów 117-221,
red. M. Królikowski, R. Zaw³ocki, wyd. 1, C. H. Beck, Warszawa 2013, art. 182, Nb 13-14.
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W skrajnych przypadkach zastosowanie mo¿e znaleŸæ typ kwalifikowany
tego przestêpstwa, którego znamiona o charakterze skutkowym wskazuj¹
na nastêpuj¹ce okolicznoœci: istotne obni¿enie jakoœci wody (art. 185 § 1
k.k.), ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu cz³owieka (art. 185 § 2 k.k.), a w osta-
tecznoœci œmieræ cz³owieka lub ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu wielu osób,
gdzie sankcja karna osi¹ga pu³ap od 2 do 12 lat pozbawienia wolnoœci (art.
185 § 3 k.k.).

Bezprawna ingerencja w infrastrukturê wodoci¹gow¹ s³u¿¹c¹ zbiorowe-
mu zaopatrzeniu w wodê, niekiedy mo¿e byæ równoznaczna z pope³nieniem
przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu powszechnemu. Zgodnie z art. 165
§ 1 pkt 1 k.k., karze pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do 8 lat podlega
sprowadzenie niebezpieczeñstwa dla ¿ycia lub zdrowia wielu osób poprzez
spowodowanie zagro¿enia epidemiologicznego lub szerzenia siê choroby
zakaŸnej. Nietrudno sobie wyobraziæ ziszczenie siê powy¿szej hipotezy,
je¿eli nieumiejêtnie wykonana wcinka do sieci wodoci¹gowej doprowadzi
do powa¿nego zanieczyszczenia wody pitnej, zw³aszcza gdy sprawca jedno-
czeœnie dokonuje wcinki do sieci kanalizacyjnej. Druga sytuacja mog¹ca
posiadaæ zwi¹zek z wykroczeniem z art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. dotyczy spro-
wadzenia niebezpieczeñstwa spowodowania uszkodzenia lub unierucho-
mienia urz¹dzenia u¿ytecznoœci publicznej, w szczególnoœci „urz¹dzenia
dostarczaj¹cego wodê” (art. 165 § 1 pkt 3 k.k.). To ostatnie pojêcie nale¿y
interpretowaæ przede wszystkim w œwietle definicji legalnej „urz¹dzenia
wodoci¹gowego” zawartej w art. 2 pkt 16 u.z.z.w.z.o.œ., co oznacza, ¿e do tych
urz¹dzeñ zaliczone zostan¹ nie tylko sieci wodoci¹gowe, ale tak¿e ujêcia
wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urz¹dzenia s³u-
¿¹ce do magazynowania i uzdatniania wód (np. zbiorniki retencyjne wody)
oraz urz¹dzenia reguluj¹ce ciœnienie wody (np. hydrofornie)48. Wystêpek
ten w obydwu jego odmianach – podobnie jak przestêpstwo z art. 182 § 1
k.k. – ma charakter powszechny i posiada swoj¹ odmianê nieumyœln¹
(art. 165 § 2 k.k.). Wysoki stopieñ zagro¿enia stwarzanego przez ten czyn
dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego obrazuje art. 165 § 3 i 4 k.k., przewiduj¹cy typ
kwalifikowany przedmiotowego przestêpstwa w sytuacji, gdy jego nastêp-
stwem jest œmieræ cz³owieka lub ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu wielu osób.

Wnioski de lege ferenda i podsumowanie

Przeprowadzona w punkcie poprzednim analiza przepisów karnych
mog¹cych mieæ istotny zwi¹zek z wykroczeniem z art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.,
wyraŸnie wskazuje na to, ¿e tytu³owy czyn zabroniony uderza nie tylko

48 W. Gliniecki, Wybrane aspekty bezpieczeñstwa..., op. cit., s. 57-58.
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w interes ekonomiczny gminy lub przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanali-
zacyjnego. Dobrami prawnymi, które mog¹ zostaæ powa¿nie naruszone
w ramach sekwencji zdarzeñ: nielegalna wcinka do infrastruktury wodo-
ci¹gowej stwarzaj¹ca zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia cz³owieka (art. 70
i 71 k.w.) > bezumowny pobór wody (art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.) > zanie-
czyszczenie wody pitnej zwyk³e (art. 109 § 1 k.w.) lub kwalifikowane poten-
cjalnymi skutkami (art. 182 § 1 k.k.) i/lub stworzenie zagro¿enia dla bez-
pieczeñstwa powszechnego (art. 165 § 1 pkt 1 lub 3 k.k), wzglêdnie spowo-
dowanie skutków w postaci istotnego obni¿enia jakoœci wody, ciê¿kiego
uszczerbku na zdrowiu wielu osób lub œmierci cz³owieka (art. 165 § 3 i 4,
art. 185 § 1-3 k.k.); bêd¹ równie¿: zdrowie i ¿ycie cz³owieka, ochrona œrodo-
wiska i bezpieczeñstwo powszechne.

Powy¿szy fakt – jako istotny element prewencji ogólnej – powinien zo-
staæ uwzglêdniony w pierwszej kolejnoœci przez polskiego ustawodawcê,
poniewa¿ to konkretny kszta³t prawodawstwa w zasadniczym stopniu mo¿e
determinowaæ zachowania nie tylko bezpoœrednich adresatów hipotezy
art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ., ale równie¿ organów œcigania, s¹dów karnych
oraz podmiotów bezpoœrednio zaanga¿owanych w proces zbiorowego zaopa-
trzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków. Przede wszystkim
nale¿a³oby usun¹æ nieuzasadniony – bior¹c zw³aszcza pod uwagê wyniki
analizy dokonanej w pkt. V – podzia³ bezumownego poboru wody oraz bez-
umownego odprowadzania œcieków na wykroczenie i przestêpstwo. Nale¿y
przy tej okazji zwróciæ uwagê na to, ¿e niejednokrotnie nielegalna wcinka
na sieci wodoci¹gowej mo¿e skutkowaæ dalece bardziej negatywnymi kon-
sekwencjami dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego, ni¿ wyciek nieoczyszczonych
œcieków do ziemi – dla œrodowiska naturalnego. Co wiêcej, skutki ska¿enia
wody pitnej wskutek naruszenia integralnoœci sieci wodoci¹gowej mog¹
ujawniæ siê w znacznym odstêpie czasu od wykonania samej nielegalnej
wcinki, co nie pozostaje obojêtne dla mo¿liwoœci w³aœciwych s³u¿b w zakre-
sie odpowiednio wczeœniejszego zidentyfikowania, wykrycia i zminimali-
zowania wp³ywu zanieczyszczonej wody na zdrowie okreœlonej populacji
ludnoœci.

Kwalifikacja bezumownego poboru wody jako przestêpstwa mog³aby
doprowadziæ do likwidacji niepotrzebnego dualizmu œcie¿ek procesowych.
W sytuacji bowiem, gdy jedna i ta sama osoba fizyczna dopuœci³a siê jedno-
czeœnie wykroczenia z art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ., jak i przestêpstwa z art.
28 ust. 4 u.z.z.w.z.o.œ., wówczas toczyæ siê bêd¹ dwa odrêbne postêpowania:
na podstawie Kodeksu postêpowania karnego z 1997 r. oraz w trybie
przepisów postêpowania w sprawach o wykroczenia. Takie rozdzielenie nie
jest korzystne m.in. ze wzglêdu na mniejszy zakres uprawnieñ kompensa-
cyjnych przys³uguj¹cych stronie procesu w postêpowaniu wykroczeniowym.
Ponadto, wdro¿enie takiej zmiany spowodowa³oby, ¿e przedmiotowy czyn
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podlega³by penalizacji wy³¹cznie jako przestêpstwo z winy umyœlnej,
co w istotnym stopniu ogranicza³oby iloœæ w¹tpliwoœci interpretacyjnych
w nietypowych sytuacjach, w których wprawdzie nie mia³a miejsce wcinka
w sieæ wodoci¹gow¹, jednak¿e nie zosta³a zachowana forma pisemna (art. 28
ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. w zwi¹zku z art. 5 k.w.). Wydaje siê, ¿e dla kategorii
osób, które nie dope³ni³y formalnoœci wynikaj¹cych z art. 6 ust. 1 i art. 2
pkt 3 u.z.z.w.z.o.œ. wskutek lekkomyœlnoœci lub niedbalstwa, lecz nie stwo-
rzy³y przy tej okazji niebezpieczeñstwa ska¿enia lub zanieczyszczenia wody
pitnej, wystarczaj¹c¹ sankcj¹ mo¿e byæ pozbawienie ich statusu „odbiorcy
us³ug” w rozumieniu ustawy bran¿owej, wzglêdnie potraktowanie ich jako
osób bezpodstawnie wzbogaconych w rozumieniu art. 405 i nast. k.c.49.
Z powy¿szych wzglêdów nowa treœæ art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. powinna
zostaæ sformu³owana w taki sposób, aby nie pozostawa³o w¹tpliwoœci,
¿e swoj¹ hipotez¹ obejmuje ona jedynie te sytuacje, kiedy bezumowny
pobór wody by³ poprzedzony nielegaln¹ wcink¹ w sieci wodoci¹gowej
(przy³¹czu, instalacji wodoci¹gowej) lub inn¹ nieuprawnion¹ ingerencj¹
w przewód wodoci¹gowy, a wiêc czynem istotnie zagra¿aj¹cym takim war-
toœciom jak zdrowie i ¿ycie cz³owieka oraz ochrona œrodowiska.

Prewencyjny aspekt prawnej regulacji bezumownego poboru wody i bez-
umownego odprowadzania œcieków móg³by ulec znacz¹cemu wzmocnieniu,
gdyby w œlad za podniesieniem tytu³owego wykroczenia do rangi przestêp-
stwa, modyfikacji uleg³by mechanizm kompensacyjny okreœlony w art. 28
ust. 5 u.z.z.w.z.o.œ. W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym s¹dy nie s¹ sk³onne
do korzystania w konkretnych sprawach z instytucji nawi¹zki na rzecz
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego w wysokoœci 1.000 z³
za ka¿dy miesi¹c bezumownego korzystania z danego rodzaju us³ugi, po-
niewa¿ jest to tylko ich uprawnienie o charakterze fakultatywnym, ewen-
tualnie poprzestaj¹c na orzeczeniu obowi¹zku naprawienia szkody w ra-
zie z³o¿enia przez uprawniony podmiot wniosku w trybie art. 49a k.p.k.
Istniej¹ jednak podstawy, aby przypuszczaæ, ¿e dobrowolna egzekwowal-
noœæ zakazów okreœlonych w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy bran¿owej w skali
spo³ecznej uleg³aby istotnemu zwiêkszeniu, gdyby przedmiotowa nawi¹z-
ka by³aby orzekana w tego rodzaju sprawach przez s¹d obligatoryjnie.
Warunkiem procesowym – analogicznie do rozwi¹zania przyjêtego w art.
49a § 1 k.k. – by³oby z³o¿enie przez pokrzywdzonego wniosku w okreœlo-
nym terminie. Dotkliwoœæ finansowa przedmiotowego œrodka karnego
dla sprawców tego rodzaju czynów zabronionych korespondowa³aby z zagro-
¿eniem stworzonym przez nich dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego oraz ochrony
œrodowiska.

49 Zob. pkt III niniejszego opracowania.
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Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e postulat jednakowej kwalifikacji jako
przestêpstw czynów zabronionych okreœlonych w art. 28 ust. 1 i 4
u.z.z.w.z.o.œ. wynika równie¿ z tego, ¿e zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbio-
rowe odprowadzanie œcieków stanowi integralny element szeroko rozumia-
nego prawa ochrony œrodowiska. Tym samym zapobieganie przestêpczoœci
zyskuje dodatkowe wsparcie ze strony zasady prewencji wyra¿onej w art. 6
ust. 1 u.p.o.œ., zgodnie z którym: „Kto podejmuje dzia³alnoœæ mog¹c¹ nega-
tywnie oddzia³ywaæ na œrodowisko, jest obowi¹zany do zapobiegania temu
oddzia³ywaniu.”. Koresponduje z tym art. 68 ust. 4 i art. 74 ust. 2 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.50 nak³adaj¹cy
na w³adze publiczne – a wiêc równie¿ na czynniki ustawodawcze, organy
œcigania i s¹dy karne – obowi¹zek ochrony œrodowiska, w tym zwalczania
chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom
degradacji œrodowiska. Co wiêcej, w³adze publiczne w œwietle art. 76 ustawy
zasadniczej s¹ zobligowane do ochrony konsumentów, najemców i u¿ytkow-
ników przed dzia³aniami zagra¿aj¹cymi m.in. ich zdrowiu i bezpieczeñstwu.
Odnosz¹c ten przepis do problematyki zbiorowego zaopatrzenia w wodê,
nietrudno skonstatowaæ, ¿e za dwoma pojêciami zawartymi w jego koñcowej
czêœci mo¿e kryæ siê w szczególnoœci ochrona „odbiorców us³ug” w rozumie-
niu art. 2 pkt 3 u.z.z.w.z.o.œ. w zakresie zapewnienia sta³ej dostawy wody
pitnej o jakoœci, która nie stworzy zagro¿enia dla ich zdrowia i ¿ycia.

Patrz¹c z tego punktu widzenia, surowe sankcje karne przewidziane
w art. 182 § 1 i 2, art. 185 § 1-3, art. 165 § 1 pkt 1 i 3 k.k., same z siebie
nie zmniejsz¹ prawdopodobieñstwa pojawienia siê negatywnych skutków,
jakie mog¹ powstaæ dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego, jak równie¿ œrodowiska
naturalnego w wyniku pope³nienia tych przestêpstw w praktyce. Penali-
zowanie samych skutków jest nieracjonalne, je¿eli ustawodawca w ramach
prowadzonej polityki karnej jednoczeœnie nie dostrzega istotnych przyczyn
mog¹cych doprowadziæ na wczeœniejszym etapach ci¹gu przyczynowo-skut-
kowego do zdarzeñ, których konsekwencje czêsto bywaj¹ nieodwracalne.
Dlatego lepiej jest zapobiegaæ u samego Ÿród³a zdarzeniom zagra¿aj¹cym
w skali masowej zdrowiu i ¿yciu ludzkiemu lub œrodowisku, ni¿ usuwaæ
wzglêdnie neutralizowaæ skutki takich zdarzeñ. W grê wchodzi³aby nie tylko
prewencja szczególna, sk³aniaj¹ca sprawcê konkretnego czynu do zaniecha-
nia podobnych zachowañ w przysz³oœci, ale przede wszystkim prewencja
ogólna, czyli oddzia³ywanie na mo¿liwie szeroki kr¹g osób, mog¹cych poten-
cjalnie dopuszczaæ siê czynów okreœlonych w art. 28 ust. 1 i 4 ustawy bran-
¿owej. Kwalifikuj¹c bezumowny pobór wody skorelowany z bezprawn¹ in-
gerencj¹ w sieæ wodoci¹gow¹ jako przestêpstwo, ustawodawca wzmocni³by

50 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z póŸn. zm.
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skutecznoœæ funkcji prewencyjnej stanowionych przez siebie norm. Po dru-
gie, aktualnie obowi¹zuj¹ca sankcja za wykroczenie z art. 28 ust. 1 u.z.z.w.
z.o.œ. w postaci grzywny do 5.000 z³ mo¿e os³abiaæ œwiadomoœæ organów
stosuj¹cych prawo, co do istotnych zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego
oraz œrodowiska naturalnego mog¹cych powstaæ w zwi¹zku z pope³nieniem
tego czynu. W praktyce mo¿e to skutkowaæ niewszczynaniem lub umarza-
niem spraw przez organy œcigania ze wzglêdu na znikom¹ szkodliwoœæ spo-
³eczn¹ czynu (art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.) lub niespe³nianie przez czyn znamion
wykroczenia (art. 5 § 1 pkt 2 k.p.w.). Po czêœci mo¿e te¿ na to wp³ywaæ
niewielka „medialnoœæ” spraw o nielegalne wcinki do sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej, które nie bêd¹ wywo³ywaæ du¿ych emocji i w œlad
za tym presji spo³eczno-politycznej. Zapewnienie w³aœciwej reakcji orga-
nów œcigania by³oby o tyle u³atwione, gdyby za przedmiotowe czyny nie
grozi³y kary tak niewspó³miernie niskie w stosunku do niebezpieczeñstwa,
jakie mo¿e wynikn¹æ z przyzwolenia dla ich pope³niania51.

Nielegalna wcinka do sieci wodoci¹gowej – rozpatrywana jako zdarze-
nia jednostkowe – nie zawsze bêdzie prowadziæ do istotnych negatywnych
skutków dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego oraz œrodowiska. Jednak¿e toleran-
cja dla pope³niania tego typu czynów, w tym dla bezumownego poboru wody
poprzedzonego bezpoœredni¹ ingerencj¹ w sieæ wodoci¹gow¹, której wyra-
zem jest nie tylko relatywnie niskie zagro¿enie sankcj¹ karn¹, ale tak¿e
oportunistyczna postawa organów œcigania i s¹dów, w p³aszczyŸnie spo-
³ecznej prêdzej czy póŸniej bêdzie skutkowaæ przyzwoleniem na tego typu
zachowania. To z kolei mo¿e rzutowaæ na powszechnoœæ tego wykroczenia
i w konsekwencji – na multiplikacjê prawdopodobieñstwa wyst¹pienia
powa¿nych przestêpstw objêtych hipotezami przepisów karnych opisanych
w pkt. V niniejszego opracowania52.

Prewencyjna funkcja art. 28 ust. 1 i 4 u.z.z.w.z.o.œ. bêdzie korespondo-
wa³a równie¿ z inn¹ zasad¹ prawa ochrony œrodowiska, znajduj¹c¹ swoje
normatywne odzwierciedlenie w art. 5 u.p.o.œ. Zasada kompleksowoœci po-
stuluje, aby ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych by³a
realizowana z uwzglêdnieniem ochrony pozosta³ych elementów. W tym
kontekœcie nale¿y wskazaæ na szereg innych wykroczeñ, które równie¿ maj¹
istotny zwi¹zek z realizacj¹ procesu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbio-
rowego odprowadzania œcieków. W szczególnoœci do przedmiotowej kategorii
nale¿eæ bêd¹ sankcje wynikaj¹ce z nieprzestrzegania zakazów, nakazów
i ograniczeñ ustanowionych w strefach ochrony bezpoœredniej53 i poœredniej

51 W. Gliniecki, Wybrane aspekty bezpieczeñstwa..., op. cit., s. 59-61.
52 Ibidem, s. 61.
53 Zgodnie z art. 53 ust. 1, na terenie ochrony bezpoœredniej ujêæ wód podziemnych oraz
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ujêæ wód podziemnych lub powierzchniowych (art. 194 pkt 10-12 u.p.w.)54.
Ponadto, nale¿y zwróciæ uwagê na art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach55, sankcjonuj¹cy kar¹
grzywny niewykonanie obowi¹zków okreœlonych w art. 5 ust. 1 tego aktu
prawnego. Miêdzy innymi przepis ten nakazuje w³aœcicielowi nieruchomo-
œci przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, ewentu-
alnie wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci
ciek³ych lub w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych56, spe³niaj¹ce
wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych (pkt 2), a tak¿e gromadzenie
nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych; pozbywanie siê ze-
branych na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych oraz nieczysto-
œci ciek³ych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrêbnymi
(pkt 3a i 3b).

Brak zaostrzenia przez ustawodawcê sankcji karnych za tego rodzaju
czyny, sprzê¿ony z potencjalnym lub faktycznym oportunizmem organów
œcigania w zakresie reagowania na ich pope³nianie, zwiêksza prawdopodo-
bieñstwo pojawienia siê zdarzeñ, które mog¹ stworzyæ powa¿ne zagro¿enie
o charakterze masowym. Jego zasiêg oraz negatywne skutki mog¹ okazaæ
siê znacznie bardziej dotkliwe i nieodwracalne, ni¿ w przypadku ska¿enia
wody pitnej w sieci wodoci¹gowej w wyniku nielegalnej wcinki. Powszechne
odprowadzanie nieczystoœci ciek³ych bezpoœrednio do ziemi z pominiêciem
zbiorników bezodp³ywowych, wzglêdnie nieutrzymywanie tych zbiorników
w nale¿ytym stanie57, jak równie¿ tolerowanie nieprzestrzegania ograni-
czeñ, nakazów i zakazów wynikaj¹cych ze stref ochronnych ujêæ wody58,

powierzchniowych zabronione jest u¿ytkowanie gruntów do celów niezwi¹zanych z eks-
ploatacj¹ ujêcia wody.

54 Strefy ochronne ujêæ wody mog¹ byæ ustanawiane w celu zapewnienia odpowiedniej jakoœci
wody ujmowanej do zaopatrzenia ludnoœci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia oraz zaopa-
trzenia zak³adów wymagaj¹cych wody wysokiej jakoœci, a tak¿e ze wzglêdu na ochronê
zasobów wodnych (art. 51 pkt 1 u.p.w.).

55 Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z póŸn. zm.
56 Je¿eli budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.
57 Zob. M. Szustakowski, W. Halicki, Ocena infiltracji fosforu do wód podskórnych w gruncie

obci¹¿onym œciekami bytowo-gospodarczymi, „Gospodarka Wodna”, 2004, nr 4, s. 139-142;
G. Kuszmider, J. Suschka, Wapñ, magnez i potas w wodach i œciekach, „Gaz, Woda
i Technika Sanitarna”, 2005, nr 9, s. 13-16; A. Inglot, M. Olszowy, K. Pulikowski, Wp³yw
nieskanalizowanych osiedli Wroc³awia na jakoœæ wody w Kasinie i Ryñce, „Gospodarka
Wodna”, 2006, nr 4, s. 144-148; S. Sarna, Identyfikacja wód p³yn¹cych wra¿liwych i zwi¹za-
nych z nimi obszarów nara¿onych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego
na terenie RZGW w Krakowie, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, 2003, nr 10, s. 361.

58 Badania przeprowadzone w skali ogólnopolskiej, które objê³y 185 przedsiêbiorstw i spó³ek
wodoci¹gowych dowodz¹ tego, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ pogorszenia siê jakoœci wód podziem-
nych jest „niedotrzymywanie rygorów stref ochrony sanitarnej wokó³ ujêæ”. B. Jachimko,
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mog¹ doprowadziæ do zanieczyszczenia œrodowiska naturalnego w znacznych
rozmiarach. Co wiêcej, w skrajnych sytuacjach poszczególne skupiska ludz-
kie (wioski, ma³e miejscowoœci, osiedla miejskie) mog³yby zostaæ trwale
pozbawione ujêæ wody pitnej, co w praktyce czyni³oby niemo¿liwym dalsz¹
egzystencjê danej spo³ecznoœci w dotychczasowym miejscu. Patrz¹c z tej
perspektywy zasada kompleksowoœci nakazywa³aby rozwa¿enie postulatu
de lege ferenda przekwalifikowania wykroczeñ na przestêpstwa nie tylko
w zakresie art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.

Niezale¿nie od propozycji zmian w przepisach prawnych, bardzo istotn¹
rolê w zakresie prewencji powinny odegraæ zarówno organy œcigania, jak
i s¹dy karne – wykorzystuj¹c w pe³nym zakresie instrumenty dostêpne
w granicach aktualnie obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa. Kwesti¹ o pierw-
szorzêdnym znaczeniu jest uœwiadomienie przez podmioty stosuj¹ce prawo
faktu, ¿e wykroczenie z art. 28 ust. 1 ustawy bran¿owej powinno byæ po-
strzegane w zdecydowanie szerszym kontekœcie ni¿ tylko interes ekonomi-
czny gminy i przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego. Niezbêdnym
bêdzie tutaj systemowe podejœcie do tego zagadnienia, uwzglêdniaj¹ce ca³o-
kszta³t porz¹dku prawnego, respektuj¹ce treœæ zasad prawa ochrony œro-
dowiska: prewencji i kompleksowoœci (art. 5 i 6 ust. 1 u.p.o.œ.), jak równie¿
konstytucyjnej zasady obowi¹zku ochrony œrodowiska przez w³adze publi-
czne (art. 74 ust. 2 Konstytucji RP) i po³¹czone ze œwiadomoœci¹ istotnych
zagro¿eñ dla zdrowia, a nawet ¿ycia ludzkiego mog¹cych wynikn¹æ w wy-
niku bezprawnej ingerencji w infrastrukturê wodoci¹gow¹. Dodatkowym
impulsem dla funkcjonariuszy organów œcigania i wymiaru sprawiedliwo-
œci karnej – równie¿ w zakresie wysokoœci kar stosowanych w granicach
przewidzianych ustaw¹ – mo¿e byæ tutaj treœæ art. 38 Konstytucji RP, wska-
zuj¹ca na obowi¹zek zapewnienia ka¿demu cz³owiekowi prawnej ochrony
¿ycia, skonkretyzowana w art. 68 ust. 4 ustawy zasadniczej w kontekœcie
zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia
skutkom degradacji œrodowiska.

Po drugie, organy œcigania i s¹dy karne powinny wykazywaæ postawê
pe³nej konsekwencji w œciganiu i karaniu bezumownego poboru wody.
W szczególny sposób powinien zostaæ uwypuklony fakt, ¿e kumulacja indy-
widualnych wykroczeñ pozostawionych bez stanowczej interwencji pañstwa,
mo¿e w koñcu doprowadziæ do zdarzeñ mog¹cych w skrajnych przypad-
kach doprowadziæ do œmierci lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia wielu osób.
Polityka karna, która opiera³aby swój punkt ciê¿koœci wy³¹cznie na kara-
niu samych negatywnych skutków bezprawnych zachowañ zauwa¿alnych

Wykorzystanie wód podziemnych w wodoci¹gach polskich, ocena jakoœci wód i metod uzdat-
niania, „Wodoci¹gi Polskie”, 2000, nr 1, s. 21-25.
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dopiero w szerszej skali spo³ecznej, zamiast zapobiegaæ ich powstawaniu
na samym pocz¹tku ci¹gu przyczynowo-skutkowego wystêpuj¹cego na po-
ziomie zachowañ indywidualnych jednostek ludzkich, z natury rzeczy bê-
dzie nara¿ona na zarzut nieracjonalnoœci i nieskutecznoœci. Patrz¹c z tego
punktu widzenia, obowi¹zuj¹ca na gruncie postêpowania w sprawach
o wykroczenia zasada celowoœci œcigania (art. 41 k.w.) nie powinna stano-
wiæ istotnej przeszkody dla realizacji przez Policjê i inne uprawnione orga-
ny celów prewencyjnych, je¿eli wykroczenie z art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.
by³oby pope³nione w wyniku wczeœniej wykonanej wcinki na sieci wodoci¹-
gowej lub innej bezprawnej ingerencji w przewód wodoci¹gowy59.

Po trzecie, s¹dy karne powinny w szerszym zakresie korzystaæ z mo¿li-
woœci, jakie stwarzaj¹ aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawne. Dotyczy to
zw³aszcza kwestii fakultatywnego orzekania nawi¹zki na rzecz przedsiê-
biorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego w trybie art. 28 ust. 5 u.z.z.w.z.o.œ.,
który obecnie wydaje siê byæ przepisem martwym. Oprócz wymiaru stricte
kompensacyjnego tego œrodka karnego, koniecznoœæ zap³aty przez sprawcê
bezumownego poboru wody znacznej sumy œrodków pieniê¿nych spe³nia³aby
wa¿n¹ funkcjê nie tylko w ramach prewencji szczególnej, ale tak¿e w wymia-
rze oddzia³ywania spo³ecznego. Warto przy tej okazji zwróciæ uwagê na mo¿-
liwoœæ podania przez s¹d orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomoœci
(art. 31 § 1 k.w.). Ustawow¹ przes³ank¹ zastosowania tej instytucji jest oko-
licznoœæ, ¿e mo¿e to mieæ znaczenie wychowawcze, co niew¹tpliwie wspó³gra
z prewencyjnym aspektem zastosowania tego œrodka karnego. Co wiêcej,
mo¿e to polegaæ na og³oszeniu orzeczenia nie tylko w zak³adzie pracy,
w uczelni, ale tak¿e w miejscu zamieszkania ukaranego, w innym w³aœci-
wym miejscu lub w inny stosowny sposób. Przez te dwa ostatnie pojêcia –
w kontekœcie wykroczenia bezumownego poboru wody poprzedzonego niele-
galn¹ wcink¹ nara¿aj¹c¹ odbiorców us³ug wodoci¹gowych na niebezpieczeñ-
stwo zatrucia ska¿on¹ wod¹ i zwi¹zane z tym konsekwencje – nale¿a³oby
rozumieæ w szczególnoœci podanie informacji o tym czynie w bezpoœrednim
rejonie dzia³ania sprawcy, np. poprzez og³oszenie w prasie lub w telewizji
lokalnej.

Niezale¿nie od powy¿szego, zasygnalizowany w pkt. III niniejszego opraco-
wania problem okreœlenia wp³ywu niezachowania formy pisemnej umowy
(art. 6 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.) na byt wykroczenia bezumownego poboru wody,
sk³ania do sformu³owania postulatu o charakterze praktycznym w stosun-
ku do przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych. Uwzglêdniaj¹c iloœæ

59 Zob. szerzej na ten temat: W. Gliniecki, Celowoœæ œcigania wykroczeñ w sprawach zwi¹-
zanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodê i zbiorowym odprowadzaniem œcieków
[w:] Wspó³czesne problemy wykroczeñ, red. I. Nowicka, A. Sad³o-Nowak, Wy¿sza Szko³a
Policji w Szczytnie, Szczytno 2013, s. 310-313.
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przeanalizowanych tutaj mo¿liwych interpretacji znamienia ustawowego
„umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1” (art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.) i wyni-
kaj¹ce z tego istotne w¹tpliwoœci praktyczne w procesie stosowania prawa
wydaje siê, ¿e przedmiotowe przedsiêbiorstwa powinny w sposób zdecydo-
wanie bardziej rygorystyczny egzekwowaæ od osób ubiegaj¹cych siê o sta-
tus „odbiorcy us³ug” spe³nienie wymogu formy pisemnej umowy60. Jak
wynika z dokonanej tutaj analizy, jest to stosunek prawny, który dotyka
kilku bardzo istotnych aspektów funkcjonowania wspó³czesnego spo³eczeñ-
stwa, takich jak: zdrowie i ¿ycie ludzkie, ochrona œrodowiska oraz bezpie-
czeñstwo publiczne. Dlatego te¿ argumentacja odnosz¹ca siê wy³¹cznie
do stricte cywilistycznych aspektów tej¿e umowy i dopuszczaj¹ca m.in. mo¿-
liwoœæ jej zawarcia per facta concludentia, przy za³o¿eniu, ¿e nadal podle-
ga³aby ona re¿imowi u.z.z.w.z.o.œ., powinna ust¹piæ miejsca aksjologii norm
o charakterze publicznoprawnym, której jednym z istotnych przejawów
jest w³aœnie zastrze¿enie formy pisemnej umowy o zbiorowe zaopatrzenie
w wodê, jednoznaczne uzale¿nienie statusu „odbiorcy us³ug” od zachowa-
nia przedmiotowej formy oraz penalizacja czynu okreœlonego w art. 28 ust.
1 u.z.z.w.z.o.œ.

Istotn¹ przeszkod¹ w konsekwentnym wdro¿eniu wy¿ej wymienionego
postulatu mo¿e byæ spotykana niekiedy praktyka polegaj¹ca na tolerowaniu
sytuacji, w której pomimo braku pisemnej umowy w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków, przedsiêbior-
stwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne wystawia faktury i s¹ one regulowane
przez osobê korzystaj¹c¹ de facto z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych61.

60 Interpretacja u¿ytego w art. 6 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. funktora normotwórczego „odbywa siê”
na okreœlenie podstawy prawnej zaopatrzenia w wodê w postaci pisemnej umowy, nie
powinna budziæ w¹tpliwoœci, ¿e po stronie przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne-
go powstaje obowi¹zek zawarcia umowy tylko w takiej formie, jak explicite okreœlona
w tym akcie prawnym. Twierdzenie, ¿e w przedmiotowym zwrocie zawiera siê równie¿
uprawnienie do zawarcia umowy w innej formie ni¿ szczególna, by³oby sprzeczne z wy-
k³adni¹ jêzykow¹ i oznacza³oby, ¿e w rzeczywistoœci w art. 6 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. pos³u¿ono
siê zwrotem o treœci „mo¿e odbywaæ siê”. Ponadto, gdyby ustawodawca chcia³ ustanowiæ
odstêpstwo od obowi¹zku spe³nienia okreœlonego warunku, wówczas pos³u¿y³by siê prze-
pisem o charakterze wyj¹tku, jak to uczyni³ w przypadku umowy o bezpoœrednie rozlicza-
nie z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu (art. 6 ust. 7 u.z.z.w.z.o.œ.). Tymczasem w opisywanym
przypadku normodawca post¹pi³ wprost przeciwnie, czyni¹c po pierwsze formê pisemn¹
integralnym elementem definicji legalnej „odbiorcy us³ug”, po drugie kwalifikuj¹c przed-
miotow¹ formê szczególn¹ zawarcia umowy obligatoryjnym znamieniem wykroczenia
i przestêpstwa okreœlonych w art. 28 ust. 1 i 4 u.z.z.w.z.o.œ.

61 Dodatkowym utrudnieniem w konsekwentnym stosowaniu przez przedsiêbiorstwa wodo-
ci¹gowo-kanalizacyjne przepisów ustawy bran¿owej dotycz¹cych formy pisemnej umowy
o zbiorowe zaopatrzenie w wodê, mo¿e niekiedy okazaæ siê treœæ samego regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania œcieków, uchwalanego przez radê gminy i stanowi¹cego
akt prawa miejscowego (art. 19 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ.). Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy
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W tego rodzaju przypadkach odwo³ywanie siê do skutku zastrze¿enia umo-
wy ad probationem stanowi dla przedsiêbiorcy znaczne u³atwienie, ponie-
wa¿ nie wymaga zaanga¿owania dodatkowych si³ i œrodków na dope³nienie
formalnoœci zwi¹zanych z dochowaniem szczególnej formy umowy. Mo¿e siê
to wydawaæ tym bardziej uzasadnione, ¿e czêsto chodzi o stany faktyczne,
w których nie dosz³o do nielegalnej wcinki w sieæ wodoci¹gow¹, lecz jedynie
zaistnia³ problem formalnoprawny zwi¹zany z niezachowaniem formy szcze-
gólnej umowy przez nowego u¿ytkownika danej nieruchomoœci. Ponadto
powstaje pytanie: w jaki sposób uzasadniæ odst¹pienie od dotychczasowego
sposobu postêpowania w takich sytuacjach nietypowych, je¿eli przez wiele
lat by³ on akceptowany przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyj-
ne? Powy¿sze okolicznoœci nie uzasadniaj¹ jednak odst¹pienia od respekto-
wania ujawnionej w 2005 r. woli ustawodawcy, który uczyni³ brak formy
szczególnej z art. 6 ust. 1 ustawy bran¿owej znamieniem ustawowym wykro-
czenia bezumownego poboru wody i przestêpstwa bezumownego odprowa-
dzania œcieków, jednoczeœnie uzale¿niaj¹c status „odbiorcy us³ug” od zacho-
wania tej formy. Tym bardziej wiêc racjonalnym rozwi¹zaniem mog³aby
staæ siê nowelizacja art. 28 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. id¹ca w dwóch kierunkach.
Bezumowny pobór wody dokonywany w warunkach stwarzaj¹cych istotne
zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka oraz œrodowiska naturalnego (nie-
legalna wcinka lub inna nielegalna ingerencja w sieæ wodoci¹gow¹), by³by
traktowany jako przestêpstwo umyœlne, natomiast sam brak formy pisem-
nej okreœlonej w art. 2 pkt 3 i art. 6 ust. 1 u.z.z.w.z.o.œ. powodowa³by nie-
mo¿noœæ skorzystania przez dan¹ osobê ze statusu „odbiorcy us³ug”, a tym
samym wy³¹czenie go z zakresu obowi¹zywania ustawy bran¿owej i po-
traktowanie go b¹dŸ to jako strony umowy cywilnoprawnej „nienazwanej”,
b¹dŸ te¿ jako bezpodstawnie wzbogaconego w rozumieniu art. 405 i nast.
k.c.

bran¿owej dokument ten powinien regulowaæ m.in. szczegó³owe warunki i tryb zawierania
umów z odbiorcami us³ug. Je¿eli jednak przewiduje on tryb „korespondencyjny” impliku-
j¹cy przekazywanie jednostronnie podpisanego projektu umowy do przysz³ego odbiorcy
us³ug drog¹ pocztow¹, w œlad za tym mog¹ pojawiæ siê istotne w¹tpliwoœci, czy umowa
zosta³a w ogóle zawarta, je¿eli nie zosta³a ona podpisana i odes³ana z powrotem na adres
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, zob. np. § 6 ust. 7 Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania œcieków na terenie gmin-cz³onków Komunalnego Zwi¹zku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 42, poz. 836, z póŸn. zm., http://
www.kzg.pl/index.php/gosp_wod,regul_dostar_wody_i_odpr_sciekow,regulamin, [dostêp:
21.03.2015].
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PENALISATION OF NON-CONTRACTUAL WATER
CONSUMPTION FROM WATER SUPPLY SYSTEMS

AS AN ELEMENT OF CRIME PREVENTION
IN ASSOCIATION WITH THE PROTECTION

OF HUMAN LIFE AND HEALTH
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Keywords: illegal water consumption, penalisation, crime prevention, potable
water quality, protection of human life and health, environmental protection,
public water supply.

Summary

The article presents a number of issues associated with the penalisation
of non-contractual water consumption. Apart from characterising the statutory
criteria referred to in Article 28.1 of the Polish Public Water Supply and Sewe-
rage Act, the article analyses the relationship between said offence and other
prohibited acts defined in the Polish Penal Code of 1997 and the Polish Code
of Petty Offences of 1971. According to this analysis, consistent prosecution
of non-contractual water consumption by law enforcement agencies and its
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sanctioning by criminal courts is a necessary element of crime prevention
in association with the protection of human life and health and environmental
protection. Following that, a de lege ferenda conclusion was made, suggesting
that the offence should be classified as crime in the case it is accompanied by
illegal interference with a water supply network. A separate part of the article
focuses on the possible consequences of the lack of a written contract for public
water supply.
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Wojciech Gliniecki – doktor nauk prawnych w zakresie prawa; w roku 2007
obroni³ pracê doktorsk¹ na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku pt.:
„Zasada rzetelnego procesu z perspektywy pokrzywdzonego”, od paŸdziernika
2009 roku adiunkt w Wy¿szej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkow-
skiego w Gdyni. Zainteresowania naukowe koncentruje wokó³ problematyki
ochrony praw pokrzywdzonego w postêpowaniu karnym, w szczególnoœci
w zakresie prawa do uzyskania kompensacji i ochrony przed wiktymizacj¹
wtórn¹. W swoich publikacjach porusza równie¿ kwestie odpowiedzialnoœci
karnej zwi¹zanej z procesem zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania œcieków.
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PROBLEMATYKA BEZPIECZEÑSTWA
NA STADIONACH I ŒRODEK PRZYMUSU

OKREŒLONY W PRZEPISIE ART. 20 UST. 1
PKT. 5 USTAWY O BEZPIECZEÑSTWIE

IMPREZ MASOWYCH, A UJÊCIE
I ZATRZYMANIE PROCESOWE

W KODEKSIE POSTÊPOWANIA KARNEGO

S³owa kluczowe: Zatrzymanie stadionowe, ujêcie obywatelskie, zatrzy-
manie procesowe, s³u¿by porz¹dkowe, bezpieczeñstwo na stadionach.

STRESZCZENIE

Artyku³ porusza problematykê „ujêcia” opisanego w przepisie art. 20
ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeñstwie imprez
masowych i jego stosunku do przepisów kodeksu postêpowania karnego
wskazanych w art. 243 i 244.

Autor wywodzi, i¿ uprawnienie s³u¿b porz¹dkowych do ujêcia osoby na-
ruszaj¹cej bezpieczeñstwo na stadionie, wskazane w art. 20 ust. 1 pkt. 5
ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych ma wiêcej podobieñstw zwi¹-
zanych z ujêciem obywatelskim ni¿ zatrzymaniem procesowym.

Artyku³ wskazuje, i¿ takie okolicznoœci jak identyczne nazewnictwo „ujê-
cia” stadionowego i obywatelskiego, identyczny sposób postêpowania z za-
trzymanym w obu przypadkach, brak gwarancji procesowych przys³uguj¹-
cych zatrzymanemu w zwi¹zku z ujêciem i ewentualne mo¿liwoœci docho-
dzenia roszczeñ z tym zwi¹zanych, jak równie¿ ma³o rygorystyczne ograni-
czenie co do tego, kto mo¿e dokonaæ takiego zatrzymania, przemawiaj¹
za traktowaniem art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy o bezpieczeñstwie imprez ma-
sowych jako przepisu szczególnego w stosunku do art. 243 k.p.k.
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Wprowadzenie

Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿-
nej, które odby³y siê w Polsce w 2012 roku, prócz potencjalnych korzyœci,
wielkich emocji oraz organizacyjnego sukcesu przynios³y ze sob¹ mnóstwo
wyzwañ i potencjalnych zagro¿eñ. Zdaniem autora ka¿dy chcia³by, aby
w przysz³oœci te potencjalne zagro¿enia ogranicza³y siê jedynie do sytuacji
takich, jak podczas meczu Polska–Niemcy, gdzie najwiêkszym zagro¿eniem
dla porz¹dku okaza³o siê siedmiu dzia³aczy Greenpeace’u i rozwieszony
przez nich transparent.

Wydarzenia sportowe, w szczególnoœci mecze pi³ki no¿nej, z jednej strony
wyzwalaj¹ ogrom pozytywnych emocji, a z drugiej niejednokrotnie s¹ scen¹
narastaj¹cego zjawiska chuligañstwa stadionowego. Tego rodzaju sytuacje
i okolicznoœci zawsze pobudzaj¹ do pochylenia siê na zagadnieniami praw-
nymi, które w innych wypadkach byæ mo¿e w ogóle nie by³yby przedmio-
tem wiêkszego zainteresowania, choæ czasami prowadz¹ do szeregu zmian
ustawodawczych1.

Przestêpczoœæ stadionowa
i próby jej zwalczania

Jednym z takich zagadnieñ jest szeroko rozumiana przestêpczoœæ sta-
dionowa i sposoby jej zwalczania czy te¿ przeciwstawiania siê. Statystyki
zwi¹zane z zachowaniem siê stadionowych chuliganów wskazuj¹, i¿ istnieje
wyraŸne podobieñstwo ich dzia³añ do profilu sprawców przestêpstw agre-
sywnych. Jak zauwa¿a Brunon Ho³yst „wœród 82 przestêpców u¿ywaj¹cych
przemocy znalaz³o siê 53 (65%) dopuszczaj¹cych siê chuligañstwa futbolo-
wego”2. Dane te wskazuj¹, i¿ zagro¿enia chuligañstwem stadionowym s¹
doœæ realne, a czêste przekazy medialne z burd stadionowych tylko nas
utwierdzaj¹ w takim przekonaniu.

Niestety ostatnie wiêksze zainteresowanie t¹ tematyk¹ w aspekcie praw-
nym mia³o miejsce podczas wprowadzania tak zwanych s¹dów 24-godzin-

1 W dniu 12 wrzeœnia 2014 r. do Sejmu wp³yn¹³ projekt o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie
imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. W projekcie mo¿na wyczytaæ, i¿ inspi-
racj¹ do zmian jest utrata spójnoœci przepisów obowi¹zuj¹cej ustawy oraz narastaj¹ce
zjawisko chuligañstwa stadionowego. Projekt jest po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu
i skierowany do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Wew-
nêtrznych: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2857, [dostêp: 15.02.5015 r.].

2 B. Ho³yst, Socjologia kryminalistyczna. Tom 1, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 545.
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nych, maj¹cych przecie¿ na celu w³aœnie walkê z tego typu przestêpczoœci¹,
ujmowan¹ jako chuligañstwo stadionowe3. Pomys³ ten powsta³ na kanwie
coraz czêstszych zamieszek wystêpuj¹cych na stadionach i narastaj¹cego
spo³ecznego poczucia o bezkarnoœci pseudokibiców. Dzisiaj mo¿emy oceniæ,
i¿ zamys³ w swych celach, którego istot¹ by³o uproszczenie procedury kar-
nej, bardzo wznios³y i byæ mo¿e s³uszny, w efekcie skoñczy³ siê na karaniu
pijanych kierowców, czyli mówi¹c kolokwialnie – fiaskiem. Z tych te¿ wzglê-
dów z ostro¿noœci¹ nale¿y podchodziæ do pomys³u ich reaktywacji, a chyba
raczej „reanimacji”, jaki pojawi³ siê po zamieszkach, które mia³y miejsce
na stadionie w Bydgoszczy podczas Pucharu Polski, w maju 2011 roku.

Pomys³ s¹dów 24-godzinnych pokaza³, i¿ do pewnych zamys³ów zawsze
nale¿y podchodziæ z du¿¹ doz¹ ostro¿noœci i przy uwzglêdnieniu wszelkich
g³osów za i przeciw oraz maj¹c na uwadze mo¿liwoœci tak prawne, jak
i logistyczne do przeprowadzania ewentualnych usprawnieñ. Istot¹ wszel-
kich rozwa¿añ i dyskusji powinno byæ to, by dawa³y one realn¹ podstawê
do ewentualnego stanowienia prawa, jego zmiany b¹dŸ w³aœciwej interpre-
tacji, a nie tylko teoretycznych dysput, które choæ wa¿ne, mog¹ staæ w roz-
bie¿noœci z faktycznymi mo¿liwoœciami stosowania prawa. Podobny los po-
dzieli³a koncepcja „rozpraw odmiejscowionych” zak³adaj¹ca w 2011 roku,
¿e osoba dopuszczaj¹ca siê naruszenia prawa na stadionie bêdzie s¹dzo-
na w obrêbie obiektu – na sali umo¿liwiaj¹cej wideokonferencjê z s¹dem.
Ostatecznie salê rozpraw gotow¹ do wideokonferencji uwzglêdniono tylko
na jednym stadionie w Gdañsku, a koncepcja ostro skrytykowana przez œro-
dowisko prawnicze posz³a w niepamiêæ. W cieniu szerokiej debaty oraz kry-
tyki nad s¹dami 24-godzinnymi oraz rozprawami odmiejscowionymi toczy³a
siê dyskusja nad tym, kto ma zabezpieczaæ mecze pi³karskie oraz na temat
zwiêkszenia uprawnieñ dla s³u¿b porz¹dkowych, jako remedium na zapew-
nienie bezpieczeñstwa.

Ujêcie stadionowe, obywatelskie
a zatrzymanie procesowe

Zabrzmi to jak truizm, ale wiadomo, ¿e istniej¹ osoby, których postêpo-
wanie odbiega, mniej lub wiêcej, od ustalonych zachowañ ludzkich. W przy-
padku wiêkszej grupy ludzi mo¿emy mieæ do czynienia z mechanizmem
znanym jako psychologia t³umu. Jednostka w takich przypadkach zatraca
swoj¹ indywidualnoœæ i jest sk³onna do zachowañ, których w normalnych

3 Por. P. Chlebowicz, Przestêpczoœæ stadionowa jako nowy obszar badañ kryminologicz-
nych. „Bia³ostockie Studia Prawnicze”, Zeszyt 6, Bia³ystok 2009.
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warunkach zapewne nigdy by nie przejawia³a. Oczywiœcie zachowania te
mog¹ mieæ charakter nieszkodliwy typu „meksykañska fala”, ale mog¹ rów-
nie¿ prowadziæ do zachowañ co najmniej nagannych, a nawet przestêpczych.

Ju¿ z badañ prekursora szko³y antropologicznej – Cesara Lombroso –
nad zagadnieniami przestêpczoœci zgromadzeñ wynika, i¿ „przy³¹czenie siê
jednostki do t³umu zmienia jej indywidualnoœæ, ka¿dy uczestnik t³umu staje
siê zdolnym do spe³niania takich przestêpstw, o jakich bêd¹c pojedynczo,
nie mia³by odwagi pomyœleæ”4.

Ustawodawca uzna³, i¿ skoro ka¿dy, jakkolwiek w ró¿nych sytuacjach,
mo¿e pope³niæ przestêpstwo, to dlaczego ka¿dy nie mo¿e takiemu przestêp-
stwu zapobiec, b¹dŸ takiego przestêpcê z³apaæ? St¹d te¿ w Kodeksie postê-
powania karnego znalaz³ siê art. 243 znany powszechnie jako ujêcie oby-
watelskie, czyli chwilowe pozbawienie wolnoœci innej osoby.

Jest ono oczywiœcie obwarowane pewnymi warunkami, mo¿e bowiem
nast¹piæ jedynie w razie schwytania danej osoby:
• na gor¹cym uczynku – a wiêc podczas pope³niania przestêpstwa, albo
• w poœcigu podjêtym bezpoœrednio po pope³nieniu przestêpstwa, czyli

gdy czynu ju¿ dokonano, a poœcig podejmowany jest natychmiast.

Cz³owieka, zawsze korci aby zapytaæ „Co mi zrobisz jak mnie z³apiesz”?
W przypadku skutecznego obywatelskiego zatrzymania osoba taka powinna
byæ przekazana niezw³ocznie Policji. Jest to zatem œrodek doraŸny maj¹cy
charakter subsydiarny w stosunku do dzia³añ organów œcigania.

Ewentualne konsekwencje dla zatrzymuj¹cego powstaj¹ w przypadku
braku niezw³ocznego przekazania zatrzymanego Policji. Mog¹ one mieæ
wtedy charakter karnoprawny (kwestie zwi¹zane z pozbawieniem wolno-
œci z art. 189 k.k.) b¹dŸ cywilnoprawny (kwestie odszkodowawcze). Zatem
nawet dokonuj¹c ujêcia w s³usznym celu, nale¿y postêpowaæ, jak w ka¿dej
sprawie, z umiarem.

W przypadku zatrzymania sensu stricto, zwanego niekiedy procesowym
– czyli opisanego w art. 244 k.p.k., mog¹ go dokonywaæ jedynie funkcjona-
riusze Policji. Ustawy szczególne nadaj¹ takie uprawnienie równie¿ innym
organom, upowa¿niaj¹c je do zatrzymywania „w trybie i w przypadkach
okreœlonych w przepisach kodeksu” lub z zastosowaniem przepisów Ko-
deksu postêpowania karnego5.

Na marginesie: gdyby tak dokonaæ przegl¹du polskiego ustawodawstwa,
okaza³oby siê, i¿ zatrzymania procesowego mo¿e dokonaæ ca³kiem spora
grupa „organów” Pañstwa, które nota bene mog¹ przyjœæ o szóstej rano

4 B. Wróblewski, Przestêpstwa t³umu, [s. n.], Wilno 1922 s. 22.
5 T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego. Komentarz. Zakamycze 2003.
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i w dodatku z kamerami. A jak wiadomo, cz³owiek zbudzony o szóstej rano
raczej nie jest przygotowany do wystêpowania przed kamer¹.

Na szczêœcie wymogi dla uznania jego prawid³owego przebiegu s¹ o wiele
bardziej rygorystyczne ni¿ w przypadku ujêcia obywatelskiego, ale rów-
nie¿, co istotne musz¹ podlegaæ kontroli s¹dowej w przypadku wniesienia
za¿alenia.

Podaj¹c zatem wyszczególnione w literaturze6 ró¿nice miêdzy ujêciem
a zatrzymaniem przewidzianymi w kodeksie postêpowania karnego, nale¿y
wskazaæ, ¿e:
• ujêcia osoby mo¿e dokonaæ ka¿dy obywatel, podczas gdy zatrzymania

tylko uprawniony do jego stosowania organ;
• ujêcia mo¿na dokonaæ tylko na gor¹cym uczynku pope³nienia przestêp-

stwa lub w poœcigu podjêtym bezpoœrednio po jego pope³nieniu; zatrzy-
manie natomiast mo¿liwe jest tak¿e po pope³nieniu przestêpstwa, je¿eli
zachodzi uzasadnione przypuszczenie jego pope³nienia przez osobê
podejrzan¹;

• w odró¿nieniu od zatrzymania osoba ujêta nie ma prawnego obowi¹zku
stosowania siê do poleceñ osoby, która œrodek ten zastosowa³a;

• osoba ujêta powinna byæ niezw³ocznie oddana w rêce policji, zaœ w przy-
padku zatrzymania policja b¹dŸ inny uprawniony organ mo¿e zatrzy-
maæ osobê na czas nieprzekraczaj¹cy 48 godzin z mo¿liwoœci¹ przed³u-
¿enia dodatkowe 24 godziny, gdy prokurator wyst¹pi do s¹du z wnio-
skiem zastosowanie tymczasowego aresztowania;

• osoba ujêta nie podlega odpowiedzialnoœci karnej za samouwolnienie siê,
natomiast osoba zatrzymana w przypadku samouwolnienia siê podlega
odpowiedzialnoœci karnej z art. 242 § 1 lub 2 k.k.;

• osoba ujêta na podstawie art. 243 k.p.k. nie posiada procesowych upraw-
nieñ osoby zatrzymanej na podstawie art. 244 k.p.k. (np. prawa do za³o-
¿enia za¿alenia – art. 246 § 1 k.p.k. czy prawa do kontaktu z adwokatem
art. 245 § 1 k.p.k.).

Œwiadomoœæ ewidentnych ró¿nic pomiêdzy ujêciem (obywatelskim)
spo³ecznym a zatrzymaniem procesowym prowadzi do kolejnego pytania.
Gdzie usytuowaæ zatrzymanie stadionowe? Je¿eli bli¿ej ujêcia spo³ecznego,
to czy ka¿dy mo¿e je egzekwowaæ? Je¿eli bli¿ej zatrzymania procesowego,
to co z gwarancjami procesowymi?

U co bardziej dociekliwych b¹dŸ maj¹cych zbyt du¿o wolnego czasu,
mog³o zrodziæ siê kolejne pytanie. A có¿ to ustawodawca mia³ na myœli?

6 M. Lisiecki, Œrodki s³u¿¹ce realizacji ujêcia sprawcy i zabezpieczenia dowodów przestêp-
stwa przez agenta ochrony lub detektywa, „Przegl¹d Policyjny” 1998, nr 3–4, s. 43.
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Czy chodzi³o mu o powtórzenie art. 243 k.p.k., art. 244 k.p.k., czy te¿,
wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e prawda zawsze le¿y gdzieœ poœrodku, stworzy³
on nowy byt prawny? Z jakiego powodu w ustawie maj¹cej charakter bar-
dziej ustawy administracyjnej, pojawi³o siê ograniczenie konstytucyjnie za-
gwarantowanego prawa do wolnoœci, które zgodnie z art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji mo¿e nast¹piæ tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Mimo, i¿ ustawa o bezpieczeñstwie imprez masowych obowi¹zuje
od 1 sierpnia 2009 r., zagadnienie zatrzymania stadionowego nie doczeka³o
siê g³êbszej analizy. W jak¿e sk¹pej na ten temat literaturze pokutuje nie-
trafny, zdaniem autora, pogl¹d, i¿ ujêcie stadionowe jest szczególnego
rodzaju zatrzymaniem sensu stricto i jest ono bli¿sze zatrzymaniu proce-
sowemu wyra¿onemu w treœci przepisu art. 244 k.p.k7.

W ocenie autora, nie mo¿na rozpatrywaæ kwestii pojawienia siê instytu-
cji zatrzymania stadionowego przez pryzmat zbli¿enia tej instytucji praw-
nej do instytucji zatrzymania i ujêcia, wskazanych w Kodeksie postêpowa-
nia karnego8. Takie rozumienie tego problemu wskazywa³oby, i¿ w polskim
ustawodawstwie pojawi³ siê nowy byt prawny. Natomiast zasady tworze-
nia prawa i jego stosowania oraz wyk³adni wskazuj¹, i¿ sytuacji takich
nale¿y unikaæ.

W zwi¹zku z tym, do instytucji tej nale¿y podejœæ w ramach derogacji
przepisów na zasadzie lex specialis i lex generalis. Przy takim ujêciu
przepis art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych
jest przepisem specjalnym, do przepisu normuj¹cego ujêcie obywatelskie,
wskazane w art. 243 k.p.k. Zanim zostan¹ przytoczone argumenty prawne,
warto odnotowaæ pewne fakty.

Na podstawie wiadomoœci medialnych mo¿na stwierdziæ, i¿ o zatrzyma-
niu stadionowym dokonanym przez s³u¿by porz¹dkowe b¹dŸ informacyjne,
nikt, prócz ewentualnie osób dokonuj¹cych takiego zatrzymania czy te¿
samych zatrzymanych, tak naprawdê nie s³ysza³.

To prawie tak samo, jak w przypadku zatrzymania obywatelskiego,
które, jeœli równie¿ przyjrzeæ siê wiadomoœciom medialnym, najczêœciej doko-
nywane jest przez policjantów w drodze do pracy b¹dŸ z pracy. W jednej
wiadomoœci na sto przeczytamy, i¿ ujêcia obywatelskiego dokona³ aptekarz,
piekarz czy te¿ obywatel innego zawodu w poczuciu spo³ecznego obowi¹zku.

Co innego w przypadku zatrzymania procesowego. Tu ju¿ padaj¹ kon-
kretne liczby. W Warszawie w marcu 2014 roku na stadionie Legii po meczu
z Jagielloni¹ Bia³ystok zatrzymano 38 osób. W trakcie meczu kategorii B

7 £. Cora, Zatrzymanie stadionowe, „Prokuratura i Prawo”, 2009, nr 2.
8 Tak te¿ C. K¹kol, który jest jednoczeœnie zdania, ¿e „U¿ycie s³owa «uj¹æ» zbli¿a uprawnie-

nie cz³onków s³u¿b do instytucji tzw. zatrzymania obywatelskiego” Bezpieczeñstwo imprez
masowych. Komentarz LEX 2012 [dostêp: 27.03.2015].
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w Krakowie, w kwietniu 2014 roku funkcjonariusze Policji zaanga¿owani
w zabezpieczenie meczu zatrzymali 24 osoby. Po meczu Polska-Niemcy w pa-
Ÿdzierniku 2014 roku na Stadionie Narodowym zatrzymano 9 osób. £¹cznie
w roku 2014 Policja zatrzyma³a podczas meczów 488 pseudokibiców9.

Zatem ju¿ sama czêstotliwoœæ stosowania wskazuje, i¿ ujêcie stadionowe
i ujêcie obywatelskie maj¹ pewne podobieñstwa. Na tym jednak siê one nie
koñcz¹.

Przechodz¹c do prawnej argumentacji nale¿y wskazaæ, i¿ stwierdzenie,
¿e przepis art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych
jest przepisem specjalnym do przepisu normuj¹cego ujêcie obywatelskie,
nie wynika jedynie ze wspólnej nazwy tej samej czynnoœci. W obu bowiem
przypadkach ustawodawca pos³uguje siê pojêciem „ujêcie”.

„Ka¿dy ma prawo uj¹æ osobê...” mówi treœæ przepisu art. 243 k.p.k i po-
dobnie przepis art. 20 ust. 1 pkt. 5 ustawy o bezpieczeñstwie imprez maso-
wych stwierdza „S³u¿by porz¹dkowe i informacyjne s¹ uprawnione do ujê-
cia...”. A zatem ju¿ zasada pierwszeñstwa wyk³adni jêzykowej oraz zasada
racjonalnego ustawodawcy, który korzysta z nomenklatury w sposób
logiczny i rezerwuje nazewnictwo dla bytów to¿samych lub zbli¿onych,
przemawia za tak¹ argumentacj¹.

Na to, i¿ jest to przepis szczególny w³aœnie w stosunku do instytucji
ujêcia spo³ecznego wskazuje tak¿e to, i¿ de facto osobami uprawnionymi
do jego dokonania s¹ w istocie osoby cywilne, choæ wyznaczone do pe³nienia
pewnych funkcji przez organizatora imprezy sportowej. Wskazaæ nale¿y,
i¿ instytucja zatrzymania procesowego jest zarezerwowana li tylko dla or-
ganów pañstwowych i w ocenie autora pañstwo nie mo¿e ich scedowaæ
na inne organy. Instytucja zatrzymania procesowego nale¿y do wy³¹cznego
imperium w³adzy pañstwowej.

Z samego faktu, i¿ dana osoba nale¿¹ca do s³u¿b porz¹dkowych musi
nosiæ identyfikator czy te¿ posiadaæ odpowiednie kwalifikacje, nie mo¿na
wyci¹gaæ wniosków, i¿ automatycznie mo¿emy mówiæ wy³¹cznie o zatrzy-
maniu sensu stricto. Jakiekolwiek bowiem przekazanie uprawnieñ zare-
zerwowanych dla sfery dominium jest niedopuszczalne i stanowi³oby pole
do nadu¿yæ.

W tym miejscu warto te¿ wskazaæ, jak wygl¹daj¹ kursy szkoleniowe
dla s³u¿b porz¹dkowych oraz informacyjnych. Otó¿ do nabycia odpowied-
nich kwalifikacji wystarcz¹ 24 godziny wyk³adu plus 2 godziny egzaminu
wewnêtrznego. Nadto wymagane s¹: ukoñczona szko³a podstawowa, dane
o niekaralnoœci i to tylko za przestêpstwo umyœlne, posiadanie nienagan-

9 Dane Komendy G³ównej Policji, cyt. za: http://wyborcza.pl/1,91446,17262120,MSW_po-
prawia_sie_bezpieczenstwo_na_stadionach_ekstraklasy.html, [dostêp: 15.02.2015 r.].
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nej opinii od komendanta komisariatu policji w³aœciwego dla miejsca
zamieszkania, zdolnoœæ psychiczna i fizyczna do realizacji zadañ i ju¿ mo-
¿emy byæ w s³u¿bach porz¹dkowych10.

Porównuj¹c to zatem do wymogów stawianych funkcjonariuszom policji
nale¿y stwierdziæ, i¿ o ile ka¿dy mo¿e przejœæ kurs na cz³onka s³u¿by po-
rz¹dkowej lub informacyjnej, o tyle nie ka¿dy zostanie policjantem. Nie
sposób zatem zaliczyæ s³u¿b porz¹dkowych i informacyjnych do grona
organów procesowych, maj¹cych uprawnienia procesowe. Jakiekolwiek pró-
by takiego rozumowania w krótkim czasie doprowadzi³yby do powstania
nowej s³u¿by specjalnej. S³u¿by, która si³¹ inercji, dla naszego bezpieczeñ-
stwa zaczê³aby domagaæ siê kolejnych uprawnieñ, ot chocia¿by mo¿liwoœci
stosowania pods³uchów. Oczywiœcie tylko na stadionie i tylko dla zwalcza-
nia przestêpczoœci stadionowej, a za chwilê uprawnieñ do przejœcia na wcze-
œniejsz¹ emeryturê czy te¿ w stan spoczynku. Wszak to stresuj¹ca praca.
Ci¹g³y wrzask, ha³as, wokó³ kibice, kibole. Jak ich odró¿niæ? No i te emocje.

Oceny tej nie mo¿e zmieniæ fakt, i¿ ustaw¹ z dnia 24 maja 2013 roku
o œrodkach przymusu bezpoœredniego i broni palnej, cz³onków s³u¿by po-
rz¹dkowej uprawniono do u¿ywania i wykorzystania œrodków przymusu
bezpoœredniego z wy³¹czeniem broni palnej11. Nie zmieniaj¹ tej oceny rów-
nie¿ za³o¿enia nowego projektu ustawy o bezpieczeñstwie imprez maso-
wych z³o¿onego 12 wrzeœnia 2014 roku do Sejmu, w którym to projekcie
wprowadza siê odpowiedzialnoœæ karn¹ na osobê, która w miejscu i czasie
imprezy masowej (meczu) zniewa¿a cz³onka s³u¿by porz¹dkowej.

Kszta³t tej propozycji jest podobny do przepisów karnych reguluj¹cych
odpowiedzialnoœæ za zniewa¿enie funkcjonariuszy publicznych. Podkreœle-
nia jednak wymaga fakt, ¿e przestêpstwo to ma byæ œcigane na wniosek
pokrzywdzonego, nie zaœ z urzêdu, jak w przypadku zniewa¿enia funkcjo-
nariusza publicznego.

System gwarancji procesowych na tle uprawnieñ
pracowników s³u¿b porz¹dkowych

Przejœæ w tym miejscu nale¿y jednak do kolejnych argumentów œwiad-
cz¹cych za uznaniem ujêcia stadionowego jako przepisu szczególnego w sto-
sunku do ujêcia obywatelskiego.

10 G. Gozdór, Bezpieczeñstwo imprez masowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008;
G. Gozdór, Status prawno-karny pracownika ochrony, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 3.

11 Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o œrodkach przymusu bezpoœredniego i broni palnej. Dz. U.
z 2013 r. poz. 628, ze zm.
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Jest to spojrzenie na te instytucje poprzez pryzmat gwarancji proceso-
wych. I w jednym, i w drugim przypadku tak naprawdê ujêty nie bêdzie
mia³ siê komu poskar¿yæ, ani z kim przedyskutowaæ swojego po³o¿enia.
O pouczeniach, chocia¿by tych z amerykañskich seriali o prawie do zacho-
wania milczenia, równie¿ nale¿y zapomnieæ.

Brak mo¿liwoœci zaskar¿enia tego typu zatrzymania, jakim jest zatrzy-
manie obywatelskie i zatrzymanie stadionowe, wskazuje na celowy zabieg
ustawodawczy12. W tym zakresie w grê wchodz¹ jedynie kwestie odszko-
dowawcze w ramach prawa cywilnego lub np. odpowiedzialnoœæ dyscypli-
narna pracownika, który nieprawid³owo je przeprowadzi. Otwarta jest tak¿e
mo¿liwoœæ rozpatrywania nieprawid³owoœci przeprowadzenia takiego ujê-
cia przez pryzmat dokonania przestêpstwa lub wykroczenia osoby je doko-
nuj¹cej. Podobne uprawnienia skorzystania z takich dróg dochodzenia swych
racji przys³uguj¹ osobie ujêtej w ramach ujêcia wskazanego w przepisie
art. 243 k.p.k.

Tak¿e inne gwarancje procesowe zapewnione zatrzymanemu proceso-
wo, jak chocia¿by kontakt z adwokatem, w przypadku ujêcia stadionowego
nie przys³uguj¹. Dlatego te¿ jedyn¹ rol¹ dla s³u¿b porz¹dkowych i informa-
cyjnych jest w takim przypadku ujêcie, a nastêpnie niezw³oczne przeka-
zanie Policji.

Ujêcie stadionowe jest zatem œrodkiem doraŸnym i ma jedynie charak-
ter subsydiarny w stosunku do dzia³añ organów œcigania. Obowi¹zek nie-
zw³ocznego oddania osoby ujêtej w rêce Policji, czyli bez niepotrzebnej zw³oki,
a wiêc w ci¹gu najbli¿szego czasu, jaki jest do tego niezbêdny, jest identyczny
jak przy zatrzymaniu obywatelskim. Podobnie dalsze postêpowanie Policji
zwi¹zane z zatrzymanym jest charakterystyczne dla ujêcia obywatelskiego.
Policja po przejêciu osoby mo¿e j¹ dalej zatrzymaæ, je¿eli s¹ spe³nione prze-
s³anki okreœlone w art. 244 § 1 k.p.k. albo zwalnia j¹. W pierwszym wypadku
przekszta³ca siê ono w zatrzymanie w³aœciwe, zaœ w drugim ma to miejsce
z regu³y po sprawdzeniu to¿samoœci osoby ujêtej. Odmowa przyjêcia osoby
ujêtej przez policjê musi byæ traktowana jako nakaz jej zwolnienia.

Bardzo dobrym – i chyba jedynym – przyk³adem jak powinna wygl¹daæ
wspó³praca s³u¿b stadionowych i Policji, by³ przytoczony na pocz¹tku roz-
dzia³u kazus zatrzymania przedstawicieli Greenpeace’u podczas meczu
Polska-Niemcy w Gdañsku. Pod koniec pierwszej po³owy, kiedy blisko
40 tys. kibiców z zapartym tchem ogl¹da³o na trybunach mecz Polska-
-Niemcy, a wiele milionów siedzia³o przed telewizorami, uwagê kilku osób
w jednym z naro¿nikowych sektorów przyku³o coœ zupe³nie innego ni¿ pi³-
karze. Na stalowej konstrukcji dachu, w specjalnych klatkach prowadz¹-

12 Inaczej £. Cora, Zatrzymanie stadionowe, „Prokuratura i Prawo” 2009 nr 2, s. 66.
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cych na catwalk czyli pomost serwisowy, pojawili siê ludzie, których byæ
tam nie powinno. Po szybkiej interwencji s³u¿by porz¹dkowe dokona³y
ujêcia i od razu przekaza³y te osoby Policji. Dla samej istoty ujêcia nie mia³o
przy tym znaczenia, ¿e to funkcjonariusze Policji ich zobaczyli, a ujêcia
dokona³y s³u¿by stadionowe.

Osobnym problemem jest oczywiœcie, jak ci przedstawiciele Greenpea-
ce’u w ogóle wnieœli ca³y ten sprzêt na stadion. Wydaje siê, i¿ ju¿ na etapie
kontroli przy wejœciu, maj¹c na uwadze art. 8 ust. 2 ustawy o bezpieczeñ-
stwie imprez masowych, osoby te winny zostaæ ujête, a nastêpnie przeka-
zane Policji. Z drugiej strony byæ mo¿e trudno by³o mówiæ tu o niebezpiecz-
nych przedmiotach, ale jest to temat na inny artyku³.

Zakoñczenie

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ wszystkie przytoczone okolicznoœci
prowadz¹ do jednego wniosku, i¿ uprawnienie wskazane w art. 20 ust. 1
pkt. 5 ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych ma wiêcej podobieñstw
zwi¹zanych z ujêciem obywatelskim ni¿ zatrzymaniem procesowym. Inne
przyjêcie doprowadzi³oby do sytuacji, gdzie nale¿a³oby w ocenie autora
kwestionowaæ konstytucyjnoœæ art. 20 ust. 1 pkt 5 tej¿e ustawy.

Reasumuj¹c, identyczne nazewnictwo „ujêcia” stadionowego i obywatel-
skiego, identyczny sposób postêpowania z zatrzymanym w obu przypadkach,
brak gwarancji procesowych przys³uguj¹cych zatrzymanemu w zwi¹zku
z ujêciem i ewentualne mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ z tym zwi¹zanych,
jak równie¿ ma³o rygorystyczne ograniczenie co do tego, kto mo¿e dokonaæ
takiego zatrzymania, przemawiaj¹ za traktowaniem art. 20 ust. 1 pkt. 5
ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych jako przepisu szczególnego
w stosunku do art. 243 k.p.k.

W przypadku braku tego zapisu zapewne z powodzeniem moglibyœmy
stosowaæ wprost przepisy Kodeksu postêpowania karnego, ale wówczas
temat nie doczeka³by siê nielicznych, ale jednak komentarzy.
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THE ISSUE OF SECURITY IN THE STADIUMS
AND THE MEANS OF COERCION SPECIFIED IN ART. 20

PARAGRAPH. 1 PT. 5 OF THE ACT ON MASS EVENT
SAFETY, THE RECOGNITION AND RETENTION PROCESS

IN THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

Keywords: stadium arrest, civil shot, criminal procedure stopping, law enfor-
cement, security at stadiums.

Summary

The article broaches the issues of „arrest” described in Article 20 section
1 clause 5 of the Mass Events (Security) Act of 20 March 2009 and its relation
to the provisions of Article 243 and 244 of the Code of Penal Procedure.

The author argues that the powers of the stewards to detain a person bre-
aching security at a stadium, indicated in 20 section 1 clause 5 of the Mass
Events (Security) Act are more akin to a citizen’s arrest than to a procedural
arrest.

The article indicates that circumstances such as the identical terminology
used in the case of a citizen’s and procedural „arrest”, the same way of hand-
ling the detainee in both cases, the absence of procedural guarantees of the
detainee in connection with the arrest and a possibility to pursue claims con-
nected with this, as well as rather lax restrictions regarding those who can
make such an arrest, speak in favour of treating Article 20 section 1 clause 5
of the Mass Events (Security) Act as a lex specialis with regard to Article 243
of the Code of Penal Procedure.
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WYODRÊBNIENIE W STRUKTURZE
POLICJI JEDNOSTKI DO WALKI

Z PRZESTÊPCZOŒCI¥ ZORGANIZOWAN¥

S³owa kluczowe: Policja, Centralne Biuro Œledcze Policji, walka z prze-
stêpczoœci¹ zorganizowan¹, reforma.

STRESZCZENIE

Od 1994 r. w Policji powo³ywane s¹ struktury do walki z przestêpczoœci¹
zorganizowan¹. W 2014 roku zosta³a przeprowadzona reforma, która wyodrê-
bni³a now¹ jednostkê organizacyjn¹ pod nazw¹ Centralne Biuro Œledcze
Policji. W artykule przedstawiono ocenê przyjêtych rozwi¹zañ prawnych
i organizacyjnych przez pryzmat ich potencjalnego wp³ywu na usprawnie-
nie dzia³ania s³u¿by œledczej.

Wstêp

Potrzeba podjêcia skutecznej walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹
spowodowa³a na pocz¹tku lat 90. XX wieku wyodrêbnienie w Policji struk-
tur zwalczaj¹cych ten rodzaj przestêpczoœci. Kilka lat póŸniej zdecydowano
siê na wyodrêbnienie komórek zwalczaj¹cych przestêpczoœæ narkotykow¹.
Poszukiwanie optymalnej formu³y organizacyjnej struktur zwalczaj¹cych
zjawisko przestêpczoœci zorganizowanej, w tym zorganizowanej przestêp-
czoœci narkotykowej, doprowadzi³o do powstania w 2000 r. Centralnego Biura
Œledczego Komendy G³ównej Policji (CBŒ KGP) w wyniku po³¹czenia Biura
do Walki z Przestêpczoœci¹ Zorganizowan¹ i Biura ds. Narkotyków – dwóch
komórek organizacyjnych Komedy G³ównej Policji (KGP). To rozwi¹zanie
sprawdzi³o siê, ale w funkcjonuj¹cej przez kilkanaœcie lat strukturze Cen-
tralnego Biura Œledczego KGP doszukano siê kilku mankamentów wynika-
j¹cych ze sta³ego zwiêkszania bezpoœredniego zaanga¿owania komendanta
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g³ównego Policji w sferê wykonawcz¹ tej komórki, co grozi³o uszczerbkiem
w sferze zarz¹dczej odnosz¹cej siê do Policji jako ca³ej formacji. Zdecydo-
wano siê wiêc na wydzielenie Centralnego Biura Œledczego ze struktur
Komendy G³ównej Policji i powo³anie odrêbnej jednostki organizacyjnej
Policji.

Ustawodawca w dniu 24 czerwca 2014 r. uchwali³ ustawê o zmianie usta-
wy o Policji oraz niektórych innych ustaw1, zwan¹ dalej ustaw¹ noweliza-
cyjn¹. Nowelizacja ta wesz³a w ¿ycie 8 paŸdziernika 2014 r. Obok s³u¿b:
kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagaj¹cej dzia³alnoœæ Policji w za-
kresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, w ustawie o Policji
pojawi³a siê s³u¿ba œledcza. Celem publikacji jest przedstawienie wprowa-
dzonych ustaw¹ nowelizacyjn¹ zmian o charakterze prawno-organizacyj-
nym i ich potencjalnego wp³ywu na poprawê funkcjonowania tej policyjnej
struktury, która zajmuje siê zwalczaniem przestêpczoœci zorganizowanej.
W pierwszej czêœci artyku³u omówione zosta³y zadania Policji jako organu
powo³anego do walki przestêpczoœci¹, w tym z jej najgroŸniejsz¹ odmian¹,
do której zalicza siê przestêpczoœæ zorganizowan¹. W dalszych czêœciach
przedstawiono takie zagadnienia jak: status komendanta Centralnego Biura
Œledczego Policji (komendant CBŒP), zadania Centralnego Biura Œledczego
Policji oraz zmiany, jakie dotknê³y instytucjê œwiadka koronnego po utwo-
rzeniu jednostki powo³anej do zwalczania przestêpczoœci zorganizowanej.
W zakoñczeniu zawarte zosta³y wnioski odnosz¹ce siê do wp³ywu wprowa-
dzonych zmian na funkcjonowanie zreformowanej struktury Centralnego
Biura Œledczego Policji.

Policja jako organ zwalczaj¹cy przestêpczoœæ
zorganizowan¹

Wartoœæ bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego leg³a u podstaw organi-
zacji pañstwa i nale¿y do najstarszych dziedzin organizatorskich i wyko-
nawczych dzia³añ w³adz pañstwowych2. Tê sferê dzia³añ pañstwa okreœla
siê mianem dzia³alnoœci policyjnej. Okreœlenie „Policja” w rozwoju histo-
rycznym rozumiane by³o co najmniej w trojaki sposób i oznacza³o:
1) ca³okszta³t wewnêtrznej dzia³alnoœci administracyjnej pañstwa;
2) dzia³alnoœæ pañstwa polegaj¹c¹ na utrzymywaniu istniej¹cego stanu

prawnego oraz przeciwdzia³aniu jego naruszeniom3;

1 Dz. U. z 2014 r. poz. 1199.
2 J. Dobkowski, O prawie policyjnym inaczej, „Przegl¹d Policyjny” 2002, nr 3-4, s. 139.
3 Podobnie J. Dobkowski, op. cit., s. 139 i n, który pojêciu „policja” przypisuje dawne
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3) organ pañstwowy powo³any do ochrony porz¹dku i bezpieczeñstwa pu-
blicznego, dzia³aj¹cy jako specjalny korpus osobowy, zorganizowany
w sposób wojskowy4.

Zgodnie z ustaw¹ z 6 kwietnia 1990 r. o Policji5, zwan¹ dalej ustaw¹
o Policji, Policja jest umundurowan¹ i uzbrojon¹ formacj¹ s³u¿¹c¹ spo³e-
czeñstwu i przeznaczon¹ do ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz do utrzy-
mywania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego6. Aktualnie wiêc termi-
nowi „policja” przypisywane jest to trzecie znaczenie. Sama nazwa „Poli-
cja” przys³uguje wy³¹cznie formacji, o której mowa w ustawie o Policji7.
Z przytoczonej definicji wynika, ¿e jest to instytucja zorganizowana na wzór
wojskowy o wyraŸnym paramilitarnym charakterze8. Zauwa¿alna jest jed-
nak tendencja do zmiany tego wizerunku. W jednym z projektów ustawy
o Policji9 instytucja ta zosta³a okreœlona jako s³u¿ba publiczna w miejsce
obecnej nazwy „uzbrojona formacja”. Zaproponowana zmiana jest zgodna
z Deklaracj¹ o Policji, przyjêt¹ w 1979 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne
Rady Europy jako rezolucja nr 690 i odpowiada prawdziwej funkcji Poli-
cji wobec obywateli i jej roli oraz usytuowania w systemie pañstwa demo-
kratycznego10.

Zakres zadañ realizowanych przez Policjê determinuje jej pozycjê w sys-
temie organów administracji publicznej. Pozycja ta kszta³towa³a siê na prze-
strzeni lat bardzo ró¿nie, jednak¿e bez wzglêdu na nazwê, struktury i pod-
porz¹dkowanie by³a to uzbrojona formacja, s³u¿¹ca pañstwu, celem której
by³a ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego11. W g³ównym polu
odpowiedzialnoœci Policji znajduje siê wiêc bezpieczeñstwo powszechne.
W tym obszarze operuje nie tylko Policja, „ale ca³y system organów, insty-
tucji i s³u¿b pañstwowych, a tak¿e obywatelskiej samoobrony. Policja to
tylko jeden z elementów tego systemu, aczkolwiek najwa¿niejszy i o naj-
wiêkszym potencjale, ponosz¹cy podstawow¹ odpowiedzialnoœæ przede

znaczenie okreœlaj¹ce funkcjê pañstwa w dziedzinie zapewnienia bezpieczeñstwa i po-
rz¹dku publicznego.

4 Z. Galicki, Prawo policyjne – temat do dyskusji, „Palestra” 1991, nr 1-2, s. 8.
5 T.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355.
6 Art. 1 ust. 1 ustawy o Policji.
7 Art. 1 ust. 1a ustawy o Policji.
8 J. Migda³, Policja w œwietle nowej ustawy, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penal-

nych” 2004, nr 2, s. 167.
9 Projekt ustawy o Policji z 30 wrzeœnia 2004 r. przes³any przez Komendê G³ówn¹ Policji

do konsultacji jednostkom Policji wraz z uzasadnieniem, niepublikowany.
10 Ibidem.
11 J. Migda³, op. cit., s. 167.
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wszystkich za porz¹dek publiczny bêd¹cy podstawow¹ przes³ank¹ bezpie-
czeñstwa publicznego”12. W ramach tej odpowiedzialnoœci na Policji spo-
czywa obowi¹zek walki z wszelkimi przejawami przestêpczoœci, tym równie¿
przestêpczoœci zorganizowanej. Ta dzia³alnoœci wymaga prawnego uregu-
lowania, poniewa¿ Policja nale¿y do organów w³adzy publicznej i zgodnie
z art. 7 ustawy z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej13 mo¿e dzia³aæ wy³¹cznie na podstawie i w granicach prawa. „Tak
ujêta zasada praworz¹dnoœci, w ramach której organy w³adzy publicznej
(…) mog¹ powstawaæ i dzia³aæ tylko na podstawie prawa, wskazuje, ¿e nor-
my prawne okreœlaj¹ce ich kompetencje, zadania i tryb postêpowania bêd¹
wyznacza³y tym samym granice ich aktywnoœci”14. Ka¿dy nowy podmiot,
zaliczany do organów w³adzy publicznej, musi wiêc posiadaæ ustawowe
umocowanie.

Do czasu wejœcia w ¿ycie ustawy nowelizacyjnej, ustawa o Policji wymie-
nia³a podmioty sk³adaj¹ce siê na jej strukturê w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
• policja s¹dowa,
• Wy¿sza Szko³a Policji w Szczytnie,
• oœrodki szkolenia i szko³y policyjne,
• wyodrêbnione oddzia³y prewencji i pododdzia³y antyterrorystyczne,
• instytuty badawcze (jednostki badawczo-rozwojowe),
• komendant g³ówny Policji,
• zastêpcy komendanta g³ównego Policji,
• komendanci wojewódzcy Policji,
• komendanci powiatowi (miejscy) Policji,
• komendanci komisariatów Policji,
• komendant sto³eczny policji,
• komendanci rejonowi Policji,
• zastêpcy komendantów wojewódzkich Policji,
• zastêpcy komendanta sto³ecznego Policji,
• zastêpcy komendantów powiatowych (miejskich) Policji,
• zastêpcy komendantów rejonowych Policji,
• kierownik rewiru dzielnicowych,
• kierownik posterunku Policji.

Po wejœciu w ¿ycie ustawy nowelizacyjnej zbiór ten zosta³ powiêkszony
o komendanta Centralnego Biura Œledczego Policji i jego zastêpców. Jak

12 Idem.
13 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.
14 M. K. Jurgielewicz, Podstawy systemu organizacyjnego policji [w:] Pañstwo, Administra-

cja, Policja. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, red.
A. Letkiewicz i A. Misiuk, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Policji, Szczytno 2012, s. 235.
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trafnie zauwa¿y³ Aleksander Babiñski „Zbiór ten jest doœæ chaotyczny
z uwagi na ró¿norodnoœæ podmiotów go tworz¹cych”15. Trudno doszukaæ siê
w nim idei przyœwiecaj¹cej przyjêtej systematyce. Ten chaos jest raczej
wynikiem szeregu nieprzemyœlanych nowelizacji ustawy o Policji, które
doprowadzi³y do doœæ przypadkowego u³o¿enia przepisów odnosz¹cych siê
do poszczególnych podmiotów, powoduj¹c naruszenie poprawnoœci wew-
nêtrznej systematyki tego aktu prawnego. Znamiennym pozostaje jednak
fakt, ¿e przepisy o komendancie Centralnego Biura Œledczego Policji zosta³y
umieszczone bezpoœrednio po przepisach okreœlaj¹cych status komendan-
ta g³ównego Policji i jego zastêpców. Taka lokalizacja mo¿e wskazywaæ,
¿e zadania przypisane do realizacji szefowi tej jednostki organizacyjnej Po-
licji, a zwi¹zane ze zwalczaniem przestêpczoœci zorganizowanej, zaliczane
s¹ aktualnie w Policji do kwestii priorytetowych.

Problematyka walki z przestêpczoœci¹, w tym z najgroŸniejsz¹ jej od-
mian¹ – przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, zawsze zaliczana by³a do najwa¿-
niejszych zadañ Policji. Tak jest i teraz. Wprawdzie wœród ustawowych
zadañ Policji nie odniesiono siê expressis verbis do tego typu dzia³alnoœci,
ale wymieniono inne, ogólniejsze, które mieszcz¹ w sobie równie¿ proble-
matykê walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹. Do tych zadañ nale¿¹:16

1) ochrona ¿ycia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamacha-
mi naruszaj¹cymi te dobra;

2) ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, w tym zapewnienie
spokoju w miejscach publicznych oraz w œrodkach publicznego trans-
portu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach prze-
znaczonych do powszechnego korzystania;

3) inicjowanie i organizowanie dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie po-
pe³nianiu przestêpstw i wykroczeñ oraz zjawiskom kryminogennym
i wspó³dzia³anie w tym zakresie z organami pañstwowymi, samorz¹do-
wymi i organizacjami spo³ecznymi;

4) wykrywanie przestêpstw i wykroczeñ oraz œciganie ich sprawców.

Walka z przestêpczoœci¹ odbywa siê w Policji na trzech p³aszczyznach:
operacyjno-rozpoznawczej, dochodzeniowo-œledczej i prewencyjnej, okreœla-
nej przez ustawodawcê mianem administracyjno-porz¹dkowej17. Te zada-
nia, do czasu powstania s³u¿by œledczej, realizowa³y wy³¹cznie dwie s³u¿by:

15 A. Babiñski, Komendant g³ówny Policji jako centralny organ administracji rz¹dowej
[w:] Pañstwo, Administracja, Policja. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Profesorowi Kazi-
mierzowi Rajchelowi, red. A. Letkiewicz i A. Misiuk, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Poli-
cji, Szczytno 2012, s. 235.

16 Art. 1 ust. 2 ustawy o Policji.
17 Art. 14 ust. 1 ustawy o Policji.
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kryminalna i prewencyjna. W sk³ad s³u¿by kryminalnej wchodzi³y i nadal
wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-
-œledcze, wywiadu kryminalnego, techniki operacyjnej i techniki krymina-
listycznej, a w sk³ad s³u¿by prewencyjnej: komórki patrolowe, interwen-
cyjne, ruchu drogowego, wywiadowcze, ds. nieletnich oraz rewiry dzielni-
cowych i posterunki Policji. W Policji powstawa³y i powstaj¹ te¿ komórki
specjalizuj¹ce siê w zwalczaniu okreœlonego rodzaju przestêpczoœci, np.:
do walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, do walki z przestêpczoœci¹ gos-
podarcz¹, do walki z przestêpczoœci¹ samochodow¹, do walki z przestêp-
czoœci¹ narkotykow¹, do walki z korupcj¹. Najczêœciej tego typu komórki
realizuj¹ ³¹cznie zadania operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-œledcze.
Dzia³ania tych s³u¿b w razie potrzeby wspierane s¹ przez antyterrorystów
i pirotechników.

Hermetycznoœæ zorganizowanych grup przestêpczych oraz niekonwen-
cjonalne metody stosowane w celu unikniêcia odpowiedzialnoœci karnej
wymusi³y powstanie w Policji struktur zajmuj¹cych siê t¹ specyficzn¹ czê-
œci¹ œwiata przestêpczego. Z dniem 1 stycznia 1994 roku na podstawie za-
rz¹dzenia nr 37 komendanta g³ównego Policji z 21 grudnia 1993 r. utwo-
rzono w ramach Komendy G³ównej Policji – Biuro do walki z Przestêpczo-
œci¹ Zorganizowan¹18. „W kolejnych latach w centrali (Komendzie G³ównej
Policji) powo³ywano wyspecjalizowane komórki do zwalczania przestêpczo-
œci zorganizowanej – 8 lipca 1996 r. utworzona dwa wydzia³y: Wydzia³
do walki z Terroryzmem Kryminalnym i Wydzia³ ds. Operacji Specjalnych,
21 lutego 1997 r. natomiast oprócz pionu do walki z przestêpczoœci¹ zor-
ganizowan¹ utworzono w Komendzie G³ównej Policji samodzielne Biuro
ds. Narkotyków”19. Komendant G³ówny Policji korzystaj¹c z dyspozycji art.
4 ust. 4 ustawy o Policji za zgod¹ Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji powo³a³ do ¿ycia now¹ s³u¿bê, która otrzyma³a nazwê s³u¿by œled-
czej20. Termin „s³u¿ba œledcza” by³ w okresie miêdzywojennym odpowied-
nikiem aktualnie stosowanego pojêcia „s³u¿ba kryminalna”21 i w tym hi-
storycznym kontekœcie czêœciowo odzwierciedla zakres zadañ przypisanych
Centralnemu Biuru Œledczemu. Jednak¿e w zwi¹zku z ustawowym rozgra-
niczeniem czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych i czynnoœci dochodzeniowo-

18 Centralne Biuro Œledcze. 10 lat doœwiadczeñ (2000-2010), red. A. Misiuk, Wydawnictwo
Wy¿szej Szko³y Policji, Szczytno 2010, s. 33.

19 Centralne Biuro Œledcze…, op. cit., s. 34.
20 Zarz¹dzenie nr 1 Komendanta G³ównego Policji z 29 lutego 2000 r. w sprawie powo³ania

oraz okreœlenia organizacji, zakresu dzia³ania i w³aœciwoœci terytorialnej s³u¿by œledczej,
Dz. Urz. KGP z 2000 r. Nr 2, poz. 15, ze zm.

21 B. Sprengel, S³u¿by mundurowe ochrony bezpieczeñstwa wewnêtrznego, TNOiK, Toruñ
2008, s. 75.
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-œledczych22, termin „s³u¿ba œledcza” mylnie kojarzy siê ze s³u¿b¹ stricte
procesow¹, której zadania polegaj¹ na prowadzeniu œledztw w oparciu
o przepisy Kodeksu postêpowania karnego. W nazwie tej s³u¿by w³aœciwszy
by³by wyró¿nik podmiotowy, nawi¹zuj¹cy do przestêpczoœci zorganizowanej,
który sta³ siê podstaw¹ wyodrêbnienia tej struktury23. Pomimo odmiennej
nazwy Centralne Biuro Œledcze KGP zosta³o zaliczone do s³u¿by wchodz¹-
cej w sk³ad policji kryminalnej24.

S³u¿ba œledcza powsta³a z po³¹czenia jednostek organizacyjnych s³u¿b
do walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹ i do walki z przestêpczoœci¹ nar-
kotykow¹25. To wydarzenie zainicjowa³o nowy etap w zwalczaniu przestêp-
czoœci zorganizowanej, a nowopowsta³a struktura Komendy G³ównej Policji
zosta³a nazwana Centralnym Biurem Œledczym. Komendant G³ówny Policji
w oparciu o upowa¿nienie ustawowe okreœli³ organizacje i zakres dzia³ania
tej s³u¿by26. Wœród pierwszych zadañ wytyczonych tej s³u¿bie do realizacji
znalaz³y siê27:

a. zadania z zakresu zwalczania przestêpczoœci kryminalnej (dotycz¹ce
miêdzy innymi: zabójstw, rozbojów, wymuszeñ rozbójniczych, porwañ
dla okupu i terroryzmu):
• rozpoznawanie grup, których dzia³ania przestêpcze charakteryzowa-

³y siê wysokim stopniem brutalizacji czynów – dokonuj¹cych zabójstw,
przestêpstw przy u¿yciu broni palnej, wymuszeñ rozbójniczych i win-
dykacji nale¿noœci;

• zwalczanie przestêpstw zwi¹zanych z przemytem broni i amunicji,
nielegalnym obrotem broni¹ paln¹ i materia³ami wybuchowymi;

• eliminacja zorganizowanych grup dokonuj¹cych przestêpstw uprowa-
dzeñ dla okupu i wymuszeñ haraczy;

• zwalczanie zorganizowanych grup dokonuj¹cych przestêpstw kradzie-
¿y pojazdów, ich przemytu i legalizacji, kradzie¿y z w³amaniem;

• zwalczanie przestêpczoœci zwi¹zanej z prostytucj¹;
• zapobieganie handlowi ludŸmi;

22 Szerzej ró¿nice pomiêdzy czynnoœciami operacyjno-rozpoznawczymi a dochodzeniowo-œled-
czymi na przyk³adzie postêpowania sprawdzaj¹cego zosta³y omówione [w:] M. Chrab-
kowski, Wykorzystanie materia³ów kontroli operacyjnej w postêpowaniu przygotowaw-
czym, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Policji, Szczytno 2009, s. 139 i n.

23 Jedn¹ z propozycji mog³aby byæ nazwa „s³u¿ba antymafijna”.
24 B. Sprengel, op. cit., s. 76
25 Materialne prawo administracyjne, red. M. Miemiec, Wydawnictwo: Wolters Kluwer,

Warszawa 2013, s. 160.
26 J. Migda³, Policja w œwietle nowej ustawy, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penal-

nych” 2004, z. 2, s. 169.
27 Centralne Biuro Œledcze..., op. cit., s. 36-37.
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• zwalczanie zjawiska terroru kryminalnego, terroryzmu i ekstremizmu;
• rozpoznawanie i neutralizacja zorganizowanych struktur przestêp-

czych zdominowanych przez przedstawicieli mniejszoœci etnicznych;

b. zadania z zakresu zwalczania przestêpczoœci narkotykowej (dotycz¹ce
miêdzy innymi: produkcji narkotyków, przemytu narkotyków i handlu
narkotykami):
• zwalczanie zorganizowanych grup przestêpczych w zakresie produk-

cji œrodków odurzaj¹cych i obrotu nimi;
• ujawnianie i likwidacja miejsc produkcji narkotyków syntetycznych;
• rozpoznawanie i neutralizacja zorganizowanych struktur przestêp-

czych paraj¹cych
• siê przestêpczoœci¹ narkotykow¹ zdominowanych przez przedstawi-

cieli mniejszoœci etnicznych;

c. zadania z zakresu zwalczania przestêpczoœci ekonomicznej (dotycz¹ce
miêdzy innymi: prania brudnych pieniêdzy, afer bankowych i gie³dowych
oraz korupcji):
• przeciwdzia³anie dokonywaniu przez grupy zorganizowane prze-

stêpstw polegaj¹cych na oszustwach celno-podatkowych, zwi¹zanych
z obrotem towarami objêtymi akcyz¹ i wy³udzeniami podatku VAT
oraz podatku dochodowego;

• zwalczanie zorganizowanych grup przestêpczych czerpi¹cych zyski
z nielegalnego obrotu paliwami;

• przeciwdzia³anie niezgodnym z prawem czynnoœciom zwi¹zanym
z niew³aœciwym wykorzystywaniem i dystrybucj¹ œrodków finanso-
wych pochodz¹cych bezpoœrednio z Unii Europejskiej;

• rozpoznawanie i przeciwdzia³anie zjawisku prania pieniêdzy;
• zwalczanie oszustw w sferze obrotu finansowego na szkodê instytucji

finansowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, gie³d, firm
leasingowych, funduszy inwestycyjnych oraz na szkodê przedsiê-
biorców;

• zwalczanie korupcji w obszarze administracji pañstwowej, samorz¹-
dowej, celnej, wymiaru sprawiedliwoœci i instytucji kontrolnych.

Bardzo wa¿nym zadaniem, bezpoœrednio powi¹zanym z zagadnieniem
walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, by³o powierzenie Centralnemu
Biuru Œledczemu ochrony œwiadków koronnych i wyodrêbnienie w jego
strukturze Zarz¹du ds. Ochrony Œwiadka Koronnego28.

28 S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 1999, s. 21.
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W funkcjonuj¹cej przez kilkanaœcie lat strukturze Centralnego Biura
Œledczego KGP dostrze¿ono mankamenty. Projektodawcy zmian do ustawy
o Policji nie omieszkali wymieniæ ich w uzasadnieniu. „… funkcjonuj¹ce
w strukturze Policji – Centralne Biuro Œledcze KGP, zajmuj¹ce siê proble-
matyk¹ przestêpczoœci zorganizowanej, stanowi jedynie wewnêtrzn¹ ko-
mórkê organizacyjn¹ Komendy G³ównej Policji. Formu³a ta, zastosowana
ponad 13 lat temu (na pocz¹tku 2000 r.) oparta by³a przede wszystkim
na powstaniu nowej s³u¿by w Policji – s³u¿by œledczej, która w sposób kom-
pleksowy zajmowaæ siê mia³a rozpoznaniem, zapobieganiem i zwalczaniem
przestêpczoœci zorganizowanej. Z perspektywy czasu nale¿y stwierdziæ,
¿e dotychczasowe rozwi¹zanie wype³ni³o swoj¹ funkcjê. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e stale i dynamicznie przekszta³caj¹ca siê przestêpczoœæ zorganizowana
wymaga utworzenia bardziej elastycznych rozwi¹zañ organizacyjnych
w Policji, pozwalaj¹cych na skuteczniejsz¹ walkê z tym groŸnym zjawiskiem.
Aktualne rozwi¹zanie ma szereg wad, powoduj¹cych miêdzy innymi trud-
noœci w funkcjonowaniu oraz zarz¹dzaniu tak nietypow¹, jak na swoj¹ struk-
turê i zakres zadañ, komórk¹ organizacyjn¹ KGP. Wymaga ono bowiem
sta³ego zwiêkszania bezpoœredniego zaanga¿owania Komendanta G³ówne-
go Policji w sferê wykonawcz¹ tej komórki, co grozi uszczerbkiem w sferze
zarz¹dczej odnosz¹cej siê do Policji jako ca³ej formacji. Charakter reali-
zowanych zadañ, jak równie¿ specyfika organizacyjna, wskazuj¹ na to,
¿e bardziej efektywnym rozwi¹zaniem jest wydzielenie CBŒ KGP jako
odrêbnej jednostki organizacyjnej Policji”29.

Argumentacja przytoczona w uzasadnieniu przekona³a ustawodawcê,
który w dniu 24 czerwca 2014 r. uchwali³ ustawê z o zmianie ustawy
o Policji oraz niektórych innych ustaw30. Nowelizacja ta wesz³a w ¿ycie
8 paŸdziernika 2014 r. Obok s³u¿b: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspo-
magaj¹cej dzia³alnoœæ Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym
i technicznym w ustawie o Policji pojawi³a siê s³u¿ba œledcza. Jak wynika
z uzasadnienia projektu tej ustawy przedmiotowa nowelizacja mia³a na celu
miêdzy innymi utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Policji pod nazw¹:
Centralne Biuro Œledcze Policji (CBŒP), kierowanej przez komendanta
Centralnego Biura Œledczego Policji, bêd¹cego prze³o¿onym policjantów
tej jednostki31.

29 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw,
druk nr 2192 Sejmu RP VII Kadencji,
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/7EC53462A2C4F377C1257C970033CD5A/%24File/
2192.pdf, [dostêp: 10.04.2015 r.], s. 1.

30 Dz. U. z 2014 r. poz. 1199.
31 Uzasadnienie…, s. 1.
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Komendant Centralnego Biura
Œledczego Policji

Tych zmian nie mo¿na by³o przeprowadziæ bez ingerencji w materiê usta-
wow¹. Jak trafnie podkreœlono w uzasadnieniu projektu ustawy noweliza-
cyjnej, zabiegi w postaci upowa¿nieñ Komendanta G³ównego Policji dedy-
kowanych szefowi32 Centralnego Biura Œledczego KGP by³yby niewystar-
czaj¹ce33. Dyrektor CBŒ KGP nie by³ prze³o¿onym w³aœciwym w sprawach
osobowych w rozumieniu art. 32 ustawy o Policji, dlatego te¿ wszystkie
sprawy zwi¹zane z mianowaniem, przenoszeniem, zwalnianiem i wydala-
niem ze s³u¿by musia³ realizowaæ komendant g³ówny Policji na wniosek
dyrektora tego¿ biura. Przyjêta konstrukcja powodowa³a, ¿e Dyrektor Cen-
tralnego Biura Œledczego Komendy G³ównej Policji nie posiada³ równie¿
w³adzy dyscyplinarnej w stosunku do podleg³ych sobie funkcjonariuszy. Móg³
jedynie wnioskowaæ do komendanta g³ównego Policji o wymierzenie kary
dyscyplinarnej. Dyrektor CBŒ KGP nie by³ tak¿e dysponentem œrodków
bud¿etowych, przez co mia³ ograniczony wp³yw na decyzje o przeznaczeniu
i sposobie wydatkowania œrodków finansowych przewidzianych dla CBŒ
KGP w ramach œrodków okreœlonych dla Policji.

W wyniku reformy status komendanta CBŒP zosta³ okreœlony w sposób
analogiczny do statusu komendanta wojewódzkiego Policji. Jest on powo-
³ywany spoœród oficerów Policji, przez ministra w³aœciwego do spraw
wewnêtrznych na wniosek komendanta g³ównego Policji34. W procedurze
odwo³ywania komendanta CBŒP bior¹ udzia³ te same podmioty. Zgodnie
z art. 6a ust. 3 ustawy Policji komendant CBŒP jest organem Policji podle-
g³ym komendantowi g³ównemu Policji, kieruje Centralnym Biurem Œled-
czym Policji i jest prze³o¿onym policjantów Centralnego Biura Œledczego
Policji. Na siedzibê tego organu zosta³o wskazane miasto sto³eczne War-
szawa35. Przyznanie nastêpcy prawnemu Dyrektora CBŒ KGP czyli Ko-
mendantowi CBŒP uprawnieñ prze³o¿onego w³aœciwego w sprawach oso-
bowych mo¿liwe by³o wy³¹cznie w drodze zmiany ustawy o Policji. Jak pod-
kreœlono w jednym z orzeczeñ Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego
w Warszawie, z uwagi na specyfikê stosunku s³u¿bowego, to prze³o¿ony
w³aœciwy w sprawach osobowych jest podmiotem, który jednostronnie i w³ad-

32 Przed nowelizacj¹ ustawy o Policji by³ nim funkcjonariusz w randze dyrektora biura
Komendy G³ównej Policji.

33 Uzasadnienie…, s. 1.
34 Art. 5a ust. 4 ustawy o Policji.
35 Art. 5a ust. 3 zd. 2 ustawy o Policji.
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czo kszta³tuje istotne sk³adniki tego stosunku36. Posiadanie takich upraw-
nieñ wymaga umocowania ustawowego. Zgodnie wiêc ze znowelizowanym
art. 32 ust. 1 ustawy o Policji do mianowania policjantów na stanowiska
s³u¿bowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk w³aœciwi s¹ prze-
³o¿eni: komendant g³ówny Policji, komendant Centralnego Biura Œledczego
Policji, komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Policji oraz komen-
danci szkó³ policyjnych. Komendant CBŒP jako prze³o¿ony w³aœciwy w spra-
wach osobowych uzyska³ wiêc równie¿ uprawnienie do przenoszenia i de-
legowania funkcjonariuszy CBŒP, naturalnie wy³¹cznie w ramach podle-
g³ej mu jednostki37. Uzyskanie statusu prze³o¿onego w sprawach osobo-
wych wyposa¿y³o komendanta CBŒP równie¿ we w³adzê dyscyplinarn¹38.
Równolegle sta³ siê on tak¿e dyrektorem generalnym urzêdu, czyli podmio-
tem uprawnionym w zakresie kszta³towania stosunków pracowniczych
z zatrudnionymi w CBŒ Policji pracownikami i urzêdnikami Korpusu
S³u¿by Cywilnej39. W realizacji zadañ komendanta CBŒP mog¹ wspieraæ
najbli¿si wspó³pracownicy w randze zastêpców. Sposób ich powo³ywania
i odwo³ywania równie¿ zosta³ okreœlony w ustawie o Policji w sposób analo-
giczny do trybów obowi¹zuj¹cych zastêpców komendanta wojewódzkiego
Policji. Na wniosek komendanta CBŒP Komendant G³ówny Policji powo³uje,
spoœród oficerów Policji, zastêpców komendanta CBŒP. Ten sam tryb obo-
wi¹zuje przy ich odwo³ywaniu40.

Przyjête w wyniku wprowadzonej reformy rozwi¹zanie umo¿liwi³o
„zwiêkszenie uprawnieñ kierownika tej jednostki organizacyjnej Policji
w zakresie wspó³decydowania o przeznaczeniu i sposobie wydatkowania
œrodków finansowych przewidzianych dla CBŒP w ramach œrodków okre-
œlonych dla Policji i prowadzenie sprawniejszej polityki logistycznej i ka-
drowej wobec policjantów i pracowników Policji pe³ni¹cych s³u¿bê lub za-
trudnionych w Centralnym Biurze Œledczym Policji”41. Docelowo po w³¹cze-
niu przez Ministra Spraw Wewnêtrznych komendanta CBŒP do grona dys-
ponentów œrodków bud¿etu pañstwa, stanie siê podmiotem odpowiedzialnym
za planowanie i wydatkowanie ca³oœci œrodków przeznaczonych na dzia³al-
noœæ Centralnego Biura Œledczego Policji.

36 Wyrok WSA w Warszawie z 5 kwietnia 2006 r., sygn. II SA /Wa 66/06, LEX nr 213845.
37 Art. 34 ustawy o Policji
38 Art. 133 ust. 1 ustawy o Policji.
39 Art. 4 ustawy z 24 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw,

Dz. U. z 2014 r. poz. 1199.
40 Art. 5a ust. 5 ustawy o Policji.
41 Uzasadnienie…, s. 2.
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Rysunek 1. Schemat organizacyjny CBŒP
Źród³o: http://cbsp.policja.pl/cbs/struktura/104460,Struktura-CBSP.html,

[dostêp: 14.04.2015 r.]

Niestety przejêcie obowi¹zków kadrowych, finansowych i logistycznych
wymaga³o wyodrêbnienia w strukturze jednostki komórek organizacyjnych
zajmuj¹cych siê tymi zagadnieniami (patrz rysunek 1). Do czasu reformy
CBŒ KGP obs³ugiwane by³o przez s³u¿bê wspomagaj¹c¹ komendanta g³ów-
nego Policji, dziêki czemu w realizacjê tych zadañ zaanga¿owana by³a nie-
wielka iloœæ funkcjonariuszy i pracowników Policji ze struktur CBŒ KGP.
Aktualnie struktura organizacyjna Centralnego Biura Œledczego Policji
(patrz – rysunek 1) zawiera a¿ osiem komórek organizacyjnych o charakte-
rze wspomagaj¹cym. Utworzenie tych struktur musia³o siê wi¹zaæ z oder-
waniem od zadañ policyjnych i przesuniêciem do zadañ biurokratyczno-
-logistycznych wiêkszej iloœci funkcjonariuszy i pracowników Policji. Takie
uszczuplenie kadrowe oznacza ograniczenie potencja³u jednostki w zakre-
sie realizacji zadañ podstawowych.
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Zadania Centralnego Biura Œledczego Policji

W wyniku reformy zadania Centralnego Biura Œledczego Policji zosta³y
wskazane w ustawie o Policji. Jak wynika z ogólnej formu³y zamieszczonej
w art. 5a ust. 1 ustawy o Policji, Centralne Biuro Œledcze Policji jest
jednostk¹ organizacyjn¹ Policji s³u¿by œledczej realizuj¹c¹ na obszarze ca-
³ego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania
przestêpczoœci zorganizowanej. Mamy wiêc do czynienia z wyró¿nieniem
podmiotowym zakresu, co zosta³o podkreœlone w uzasadnieniu projektu
ustawy: „Ze wzglêdu na swój charakter i postawione zadania, dzia³ania
s³u¿by œledczej s¹ realizowane przede wszystkim podmiotowo (w odniesie-
niu do organizacji przestêpczych), a w dalszej kolejnoœci zaœ przedmiotowo
(w odniesieniu do danego rodzaju przestêpstw)”42. Szczegó³owe zadania
Centralnego Biura Œledczego Policji, zamieszczone na oficjalnej stronie
internetowej, w ogóle nie zmieni³y siê w stosunku do tych, które wytyczono
s³u¿bie œledczej w 2000 r.43 W zakresie jej dzia³añ pozosta³y wszystkie
zadania dotycz¹ce zwalczania przestêpczoœci kryminalnej, narkotykowej
i ekonomicznej. Niestety nie skorygowano b³êdów, które znalaz³y siê
wœród zadañ poprzedniej struktury, a dotycz¹cych:44

• zwalczania dzia³añ polegaj¹cych na windykacji nale¿noœci (autor tekstu
pewnie mia³ na myœli nielegaln¹ windykacjê nale¿noœci);

• eliminacja zorganizowanych grup przestêpczych (autor zapewne nie mia³
na myœli pozbawiania ¿ycia cz³onków tych grup);

• neutralizacja zorganizowanych struktur przestêpczych (autor prawdo-
podobnie nie mia³ na myœli pozbawiania ¿ycia cz³onków tych struktur);

• rozpoznawanie i neutralizacja zorganizowanych struktur przestêpczych
zdominowanych przez przedstawicieli mniejszoœci etnicznych (zastana-
wia, dlaczego pominiêto struktury zdominowane przez przedstawicieli
wiêkszoœci etnicznej);

• rozpoznawanie i neutralizacja zorganizowanych struktur przestêpczych
zdominowanych przez przedstawicieli mniejszoœci etnicznych (umiesz-
czenie tego zadania w sferze walki z przestêpczoœci¹ narkotykow¹,
bez powi¹zania tych grup z narkobiznesem jest nieporozumieniem);

• zwalczanie przestêpczoœci narkotykowej w zakresie produkcji, handlu
i przemytu (pominiêto posiadanie, przetwarzanie, udzielanie itd.);

42 Uzasadnienie…, s. 5.
43 http://cbsp.policja.pl/cbs/o-cbsp/podstawowe-zadania/9889,Podstawowe-zadania.html,

[dostêp:14.04.2015 r.].
44 Centralne Biuro Œledcze…, op. cit., s. 36-37.
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• zwalczanie zorganizowanych grup przestêpczych w zakresie produkcji
œrodków odurzaj¹cych i obrotu nimi (pominiêto substancje psychotro-
powe);

• ujawnianie i likwidacja miejsc produkcji narkotyków syntetycznych
(pominiêto hodowle roœlin i grzybów zawieraj¹cych substancje narko-
tyczne i halucynogenne);

• zwalczanie zorganizowanych grup przestêpczych czerpi¹cych zyski
z nielegalnego obrotu paliwami (te¿ jest towarem ob³o¿onym podatkiem
akcyzowym, wiêc zbêdne jest wyró¿nienie tego zadania, skoro w zakre-
sie zadañ jest ju¿ mowa o zwalczaniu przestêpczoœci w odniesieniu
do towarów akcyzowych);

• przeciwdzia³anie niezgodnym z prawem czynnoœciom zwi¹zanym z nie-
w³aœciwym wykorzystywaniem i dystrybucj¹ œrodków finansowych po-
chodz¹cych bezpoœrednio z Unii Europejskiej (a co ze œrodkami, które
pochodz¹ z UE nie bezpoœrednio, ale poœrednio, np. z norweskiego
mechanizmu finansowego?);

• zwalczanie korupcji w obszarze administracji pañstwowej i samorz¹do-
wej (administracja pañstwowa dzieli siê na rz¹dow¹ i samorz¹dowa, wiêc
niepotrzebnie wyodrêbniono tê drug¹);

• zwalczanie korupcji w obszarze administracji pañstwowej i celnej, (admi-
nistracja celna wchodzi w zakres administracji rz¹dowej, która jest czê-
œci¹ administracji pañstwowej, wiêc niepotrzebnie j¹ wyodrêbniono).

Centralne Biuro Œledcze Policji wykonuje zadania z zakresu rozpozna-
wania, zapobiegania i zwalczania przestêpczoœci zorganizowanej w ramach
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-œledczych. Ta oko-
licznoœæ zosta³a uwzglêdniona w pracach nad nowelizacj¹ ustawy, ponie-
wa¿ zmiany materii ustawowej wymaga³o równie¿ przyznanie Komendan-
towi CBŒP uprawnieñ w zakresie wnioskowania i stosowania ofensywnych
metod pracy operacyjnej. Metody te, jako œrodki g³êboko ingeruj¹ce w prawa
i wolnoœci obywatelskie, nie mog¹ byæ oddawane do dyspozycji organów
operacyjnych w formie innej ni¿ ustawowa. Jak trafnie zauwa¿ono w uza-
sadnieniu do ustawy nowelizacyjnej w odniesieniu do kontroli operacyjnej,
„…ustawa o Policji enumeratywnie i œciœle okreœla uprawnione podmioty
policyjne, które posiadaj¹ mo¿liwoœæ wnioskowania o zastosowanie kontroli
operacyjnej (art. 19 ustawy o Policji). Wskazane podmioty to: komendant
g³ówny Policji, komendanci wojewódzcy Policji. Przedmiotowe uprawnie-
nie realizowane jest pod nadzorem prokuratury, s¹du oraz stanowi przed-
miot sprawozdania sk³adanego przez Ministra Spraw Wewnêtrznych Sej-
mowi. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e niniejsze uprawnienie przynale¿ne jest wy³¹cz-
nie dla organów Policji (sic! – przypis autora), nie zaœ dla kierowników
komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji. Opisane
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uprawnienie jako ingeruj¹ce w prawa obywateli wymaga zatem uregulo-
wania w drodze ustawy. Tym samym nadanie tego uprawnienia kolejnemu
podmiotowi policyjnemu powinno nast¹piæ w drodze ustawy”45. Podobna
sytuacja dotyczy dwóch pozosta³ych ofensywnych metod pracy operacyjnej,
tj. przesy³ki niejawnie nadzorowanej i zakupu kontrolowanego. W tych przy-
padkach komendant CBŒP zosta³ uprawniony do podejmowania decyzji
na podstawie art. 19a i 19b ustawy o Policji. Niestety nowelizacja ustawy
o Policji nie rozwi¹za³a k³opotliwego dla terenowych zarz¹dów Centralnego
Biura Œledczego trybu uruchamiania ofensywnych metod pracy operacyjnej.
W dalszym ci¹gu zarz¹dzenie stosowania tych metod wymaga wizyty w mie-
œcie sto³ecznym, poniewa¿ tylko komendant CBŒP jest podmiotem upraw-
nionym do wnioskowania o zarz¹dzenie kontroli operacyjnej oraz zarz¹dze-
nia stosowania zakupu kontrolowanego i przesy³ki niejawnie nadzorowanej.

Komendant CBŒP jako kierownik wyodrêbnionej jednostki Policji do³¹-
czy³ do podmiotów uprawnionych do wykonania niektórych czynnoœci pro-
cesowych na podstawie przepisów ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postêpowania karnego46, zwanej dalej Kodeksem postêpowania karnego
(k.p.k.), zarezerwowanych dla kierownika jednostki Policji. Na podstawie
art. 220 § 3 k.p.k. mo¿e wystawiæ nakaz przeszukania, z zachowaniem
warunków, o których mowa w tym przepisie, tj. w wypadkach nie cierpi¹-
cych zw³oki, je¿eli postanowienie s¹du lub prokuratora nie mog³o zostaæ
wydane. Podobnie jak w przypadku ofensywnych metod pracy operacyj-
nej problem z uzyskaniem takiego nakazu bêd¹ mia³y zarz¹dy terenowe
Centralnego Biura Œledczego, poniewa¿ tylko komendant CBŒP jest pod-
miotem uprawnionym do wystawienia nakazu przeszukania. Ta regulacja
wydaje siê co najmniej niezrêczna. Komendant ma³ego komisariatu Policji
jest uprawniony do wydania nakazu przeszukania, a naczelnik zarz¹du
terenowego Centralnego Biura Œledczego o taki nakaz musi zabiegaæ u ko-
mendanta CBŒP. Natomiast zgodnie z art. 275 § 4 k.p.k. Centralne Biuro
Œledcze Policji jako jednostka organizacyjna Policji mo¿e realizowaæ zadania
zwi¹zane z oddaniem podejrzanego pod dozór Policji, np. wydawaæ polece-
nia maj¹ce na celu dokumentowanie przebiegu dozoru, ¿¹daæ informacji
koniecznych dla ustalenia, czy stosuje siê on do wymagañ na³o¿onych w po-
stanowieniu s¹du lub prokuratora, a tak¿e wzywaæ podejrzanego do stawien-
nictwa w wyznaczonym terminie. Prawdopodobnie ta kompetencja bêdzie
wykorzystywana sporadycznie. Co do zasady zadania zwi¹zane dozorem
Policji realizowane s¹ przez komendy powiatowe/miejskie Policji i komisa-
riaty Policji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w sprawach tego wy-
magaj¹cych realizacj¹ dozoru zajê³o siê Centralne Biuro Œledcze Policji.

45 Ibidem, s. 2.
46 Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555, ze zm.
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Ochrona œwiadków koronnych
i osób im najbli¿szych

Proces przekazywania uprawnieñ szefowi Centralnego Biura Œledczego
Policji jako szefowi jednostki wyspecjalizowanej do walki z przestêpczoœci¹
zorganizowan¹, obj¹³ równie¿ zadania przewidziane dla komendanta g³ów-
nego Policji w ustawie z 25 czerwca 1997 r. o œwiadku koronnym47. Komen-
dant CBŒP ustanowiony zosta³, w miejsce komendanta g³ównego Policji,
organem wykonawczym postanowieñ prokuratorskich o podjêciu ochrony.
Jak podkreœlono w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizuj¹cej, to „…za-
proponowane rozwi¹zanie zwi¹zane jest z przeniesieniem uprawnieñ wy-
konawczych w zakresie zwalczania przestêpczoœci zorganizowanej z Ko-
mendanta G³ównego Policji na Komendanta CBŒP. Dotychczasowe rozwi¹-
zania funkcjonuj¹ce w praktyce policyjnej w zakresie pe³nej zale¿noœci
od KGP oraz scedowania jedynie niektórych uprawnieñ na dyrektora CBŒ
KGP nie pozwoli³y na osi¹gniêcie optymalnych rozwi¹zañ organizacyjnych
w zakresie ogólnokrajowej walki z zagro¿eniem przestêpczoœci¹ zorgani-
zowan¹”48. Tym samym komendant CBŒP zosta³:
• uprawniony do przyjêcia od osoby pe³noletniej ubiegaj¹cej siê o objêcie

ochron¹ lub pomoc¹ jako œwiadek koronny lub osoba jemu najbli¿sza,
pisemnego zobowi¹zania do: przestrzegania zasad i zaleceñ w zakresie
udzielonej ochrony, a tak¿e wykonywania obowi¹zków ci¹¿¹cych z mocy
ustawy oraz wynikaj¹cych z prawomocnych orzeczeñ i decyzji – w razie
korzystania z ochrony lub pomocy polegaj¹cych na zmianie miejsca po-
bytu lub wydaniu dokumentów49;

• wskazany jako organ w³aœciwy do wykonywania postanowieñ prokura-
torskich w przedmiocie ochrony lub pomocy œwiadkom koronnym i ich
najbli¿szym, z wyj¹tkiem postanowieñ o ochronie osobistej osób odby-
waj¹cych karê pozbawienia wolnoœci lub tymczasowo aresztowanych,
przebywaj¹cych w zak³adach karnych lub aresztach œledczych50;

• upowa¿niony do okreœlenia formy ochrony lub pomocy œwiadkowi koron-
nemu i jego najbli¿szym odpowiednio do stopnia zagro¿enia tych osób51;

• uprawniony do zmiany formy ochrony lub pomocy (w tym wysokoœci pomo-
cy finansowej udzielanej œwiadkowi koronnemu lub jego najbli¿szym)52;

47 T.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1801.
48 Uzasadnienie..., s. 2.
49 Art. 16 ust. 1 ustawy o œwiadku koronnym.
50 Art. 18 ust. 1 ustawy o œwiadku koronnym.
51 Art. 18 ust. 2 ustawy o œwiadku koronnym.
52 Art. 18 ust. 3 ustawy o œwiadku koronnym.
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• zobowi¹zany, w wypadku umyœlnego naruszenia przez osobê objêt¹ ochro-
n¹, zasad lub zaleceñ w zakresie ochrony lub uporczywego uchylania siê
od wykonywania obowi¹zków, do wyst¹pienia do prokuratora prowa-
dz¹cego postêpowanie z wnioskiem o cofniêcie ochrony lub pomocy53;

• uprawniony do zobowi¹zania operatora pocztowego54 lub jego placówki
pocztowej do przekazywania, pod wskazany przez siebie adres, przesy-
³ek przeznaczonych dla osoby objêtej ochron¹ albo dorêczania przesy³ek
przeznaczonych dla osoby objêtej ochron¹ za poœrednictwem osoby przez
niego upowa¿nionej55;

• upowa¿niony do ustanowienia, w razie stwierdzenia takiej potrzeby
i za zgod¹ osoby objêtej ochron¹, pe³nomocnika tej osoby56.

Przyjête rozwi¹zanie nale¿y uznaæ za uzasadnione. Instytucja œwiadka
koronnego co do zasady jest stosowana w sprawach o przestêpstwo lub prze-
stêpstwo skarbowe pope³nione w zorganizowanej grupie albo zwi¹zku ma-
j¹cych na celu pope³nienie przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego57.
Skoro wiêc w Policji wyodrêbniono jednostkê organizacyjn¹, która zajmuje
siê rozpoznaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestêpczoœci zorganizo-
wanej, to przekazanie tych zadañ komendantowi CBŒP by³o naturaln¹
i logiczn¹ konsekwencj¹ wprowadzonej reformy.

Zakoñczenie

Na podstawie art. 7 i 8 ustawy nowelizacyjnej Centralne Biuro Œledcze
Policji sta³o siê sukcesorem generalnym zlikwidowanego centralnego Biura
Œledczego Komendy G³ównej Policji przejmuj¹c niezakoñczone sprawy,
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. Dopiero po up³ywie kilku
lat bêdzie mo¿na dokonaæ oceny wp³ywu tej reformy na skutecznoœæ walki
z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹. Na etapie pocz¹tkowym, na którym znaj-
duje siê ta przekszta³cona struktura Policji, ocenie mo¿na by³o poddaæ wy-
³¹cznie przyjête rozwi¹zania prawno-organizacyjne.

Niew¹tpliwie pozytywny wp³yw na funkcjonowanie Centralnego Biura
Œledczego Policji bêdzie mia³o skupienie w rêkach komendanta tej jednostki
uprawnieñ prze³o¿onego w sprawach osobowych i prze³o¿onego dyscypli-

53 Art. 18b ust. 1 ustawy o œwiadku koronnym.
54 W rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, Dz. U. z 2012 r. poz. 1529,

ze zm.
55 Art. 19 ust. 1 ustawy o œwiadku koronnym.
56 Art. 20 ustawy o œwiadku koronnym.
57 Art. 1 ust. 1 ustawy o œwiadku koronnym.
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narnego. Ta delegacja uprawnieñ przyspieszy procesy decyzyjne w spra-
wach personalnych i dyscyplinarnych a jednoczeœnie odci¹¿y komendanta
g³ównego Policji od osobistego za³atwiania tych kwestii w stosunku do oko³o
1800 policjantów Centralnego Biura Œledczego58. Identyczne powody po-
woduj¹, ¿e pozytywnie nale¿y oceniæ uznanie komendanta CBŒP za dyrek-
tora generalnego urzêdu, który uprawniony jest do kszta³towania stosun-
ków pracowniczych z zatrudnionymi w CBŒ Policji pracownikami i urzêd-
nikami Korpusu S³u¿by Cywilnej. Zalet¹ jest równie¿ mo¿liwoœæ zwiêksze-
nia uprawnieñ komendanta CBŒP w zakresie wydatkowania œrodków
finansowych przewidzianych dla Centralnego Biura Œledczego Policji, które
u³atwi planowanie wydatków wynikaj¹cych z przedsiêwziêæ w prowadzonych
sprawach operacyjnych i procesowych. Wymaga to jeszcze w³¹czenia ko-
mendanta CBŒP do grona dysponentów œrodków bud¿etu pañstwa. Bêdzie
to mo¿liwe prawdopodobnie dopiero w 2017 r.59, a wtedy dysponowanie
w³asnym bud¿etem pozwoli równie¿ na prowadzenie sprawniejszej polityki
logistycznej a tak¿e na skuteczne wykorzystywanie finansowych narzêdzi
motywacyjnych w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników Centralnego
Biura Œledczego Policji.

Wœród pozytywnych efektów reformy odnosz¹cych siê bezpoœrednio
do walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹ nale¿y z pewnoœci¹ wymieniæ
uprawnienie komendanta CBŒP do zarz¹dzania ofensywnych metod pracy
operacyjnej oraz uzyskanie uprawnieñ procesowych, pozwalaj¹cych na za-
rz¹dzeniu przeszukania w sytuacjach niecierpi¹cych zw³oki. Mo¿liwoœæ
podejmowania decyzji w tych kwestiach bezpoœrednio przez komendanta
CBŒP skróci proces decyzyjny i pozwoli na niezw³oczne uruchamianie ofen-
sywnych metod pracy operacyjnej albo dokonywanie przeszukañ w ramach
postêpowañ przygotowawczych. Szybkoœæ dzia³ania w zakresie uruchomie-
nia procedury kontroli operacyjnej, przesy³ki niejawnie nadzorowanej,
zakupu kontrolowanego czy te¿ przeszukania zwiêksza szanse na zdobycie
dowodów, które mog¹ zostaæ w³¹czone w poczet materia³u dowodowego
sprawy karnej. Do korzyœci wynikaj¹cych z utworzenia odrêbnej jednostki
organizacyjnej Policji nale¿y zaliczyæ równie¿ mo¿liwoœæ wyznaczenia Cen-
tralnego Biura Œledczego Policji do nadzoru nad podejrzanymi, w stosunku
do których orzeczono œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.
W sytuacjach tego wymagaj¹cych, Centralne Biuro Œledcze Policji mo¿e
zwróciæ siê do s¹du lub prokuratora o wyznaczenie tej jednostki do dozoru

58 Dane zaczerpniête z J. W. Wójcik, Przeciwdzia³anie przestêpczoœci zorganizowanej.
Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011,
s. 199.

59 Prace nad bud¿etem 2016 roku s¹ w toku, wiêc jest ma³o prawdopodobne, aby wyra¿ono
zgodê na zmiany w katalogu dysponentów œrodków bud¿etowych ju¿ w 2016 roku.
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nad pozostaj¹cym w zainteresowaniu podejrzanym/oskar¿onym. Równie
dobrze nale¿y oceniæ przekazanie komendantowi CBŒP zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ œwiadka koronnego. Centralne Biuro Œledcze Policji jest jednostk¹
organizacyjn¹, która zajmuje siê walk¹ z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹,
a instytucja œwiadka koronnego wykorzystywana jest w³aœnie w tego typu
sprawach. Merytorycznie wiêc komendant CBŒP jest osob¹ najbardziej kom-
petentn¹ do podejmowania decyzji w sprawie ochrony œwiadków koronnych
i osób im najbli¿szych.

Do mankamentów, z którymi nie poradzono sobie w zwi¹zku z reform¹
struktur zwalczaj¹cych przestêpczoœæ zorganizowan¹, zaliczyæ nale¿y nie-
precyzyjnoœæ nazwy nowopowo³anej s³u¿by. Jak podkreœlono wczeœniej, ter-
min „s³u¿ba œledcza” mylnie kojarzy siê ze s³u¿b¹ stricte procesow¹, której
zadania polegaj¹ na prowadzeniu œledztw w oparciu o przepisy Kodeksu
postêpowania karnego. Warto wiêc by³oby zastanowiæ siê nad nazw¹ tej
s³u¿by, która nawi¹za³aby do kryterium podmiotowego, czyli do przestêp-
czoœci zorganizowanej, które sta³o siê przyczyn¹ wyodrêbnienia tej s³u¿by
w strukturach Policji.

Wyodrêbnienie jednostki organizacyjnej i nadanie uprawnieñ jej szefo-
wi w sprawach personalnych, dyscyplinarnych, finansowych i logistycznych
spowodowa³o koniecznoœæ utworzenia komórek organizacyjnych, które bêd¹
wspiera³y komendanta CBŒP w ich realizacji. To wi¹¿e siê z oderwaniem
od zadañ policyjnych i przesuniêciem do zadañ biurokratyczno-logistycznych
wiêkszej iloœci funkcjonariuszy i pracowników Policji. Taka roszada w po-
tencjale kadrowym ogranicza mo¿liwoœci jednostki w odniesieniu do reali-
zacji zadañ podstawowych. Do tej pory nie rozwi¹zano równie¿ kwestii de-
legacji uprawnieñ do zarz¹dzania ofensywnych metod pracy operacyjnej
na naczelników zarz¹dów terenowych Centralnego Biura Œledczego Policji
jak równie¿ do wystawiania nakazów przeszukania na zasadach okreœlo-
nych w Kodeksie postêpowania karnego. Brak tych rozwi¹zañ powoduje,
¿e funkcjonariusze z odleg³ych zarz¹dów terenowych, np. z Gdañska, Kra-
kowa, Gorzowa Wlkp. czy Lublina musz¹ dotrzeæ do Warszawy, aby uzy-
skaæ od komendanta CBŒP nakaz przeszukania albo zgodê na uruchomie-
nie ofensywnych metod pracy operacyjnej.

Z uwag odnosz¹cych siê do materii pozaustawowej nale¿y podkreœliæ
koniecznoœæ poprawnego zredagowania szczegó³owych zadañ Centralnego
Biura Œledczego Policji. Te zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej
zawieraj¹ szereg b³êdów natury merytorycznej i redakcyjnej. Nie wypada,
aby powa¿na instytucja pozwala³a sobie na rozpowszechnianie informacji
na swój temat w tak niepoprawnej formie.
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EXTRACT IN THE STRUCTURE
OF THE POLICE UNIT FOR THE FIGHT

AGAINST ORGANIZED CRIME

Keywords: Police, Police Central Bureau of Investigation, fighting against
organized crime, reform.

Summary

Since 1994 the police created structures to fight against organized crime.
In 2014, the reform has been carried out, which has identified a new entity
under the name of the Police Central Bureau of Investigation. The article gives
an assessment of the solutions adopted in the context of their impact on improving
the functionality of the structure to fight against organized crime in Poland.
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Maciej SzmitMaciej SzmitMaciej SzmitMaciej SzmitMaciej Szmit

CYBERBEZPIECZEÑSTWO
JAKO ZAGADNIENIE

INTERDYSCYPLINARNE

S³owa kluczowe: cyberbezpieczeñstwo, bezpieczeñstwo informacji.

STRESZCZENIE

Zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem informacji i cyberbezpieczeñ-
stwem maj¹ charakter wybitnie interdyscyplinarny. Sytuacja taka z jednej
strony implikuje szereg problemów natury metodologicznej i praktycznej,
z drugiej natomiast – œwiadczy o wadze tych zagadnieñ, które wymagaj¹
wieloaspektowych analiz i kompleksowego podejœcia. Artyku³ poœwiêcony
jest przegl¹dowi i analizie wybranych kwestii zwi¹zanym z t¹ tematyk¹
oraz niektórym problemom, jakie poci¹ga za sob¹ jej wielodziedzinowy
charakter.

Wprowadzenie

Bezpieczeñstwo informacji w polskim systemie nauki lokuje siê w ob-
szarze zainteresowania co najmniej czterech dyscyplin naukowych: nauk
o bezpieczeñstwie1, nauk o zarz¹dzaniu, informatyki oraz prawa2, funkcjo-
nuj¹cych w czterech obszarach wiedzy: nauk humanistycznych, spo³ecz-

1 Dyscyplina „Nauki o bezpieczeñstwie” utworzona zosta³a uchwa³¹ Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytu³ów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniaj¹c¹ uchwa³ê w sprawie
okreœlenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych
(M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

2 W odniesieniu zarówno do kwestii zwi¹zanych z regulacj¹ zasad funkcjonowania infra-
struktury teleinformatycznej oraz zasad informatyzacji pañstwa (na przyk³ad Prawo te-
lekomunikacyjne czy Ustawa o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zada-
nia publiczne itp.) jak i do zagadnieñ zwi¹zanych z prawnokarn¹ ochron¹ informacji (na
przyk³ad przepisy rozdzia³u XXXIII Kodeksu Karnego, Ustawa o ochronie niektórych us³ug
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nych, œcis³ych oraz technicznych. Przy okazji bezpieczeñstwa informacji
w tzw. cyberprzestrzeni, nale¿a³oby dodaæ do tego jeszcze nauki o obronno-
œci3. Równie¿ od strony praktycznej zagadnienia bezpieczeñstwa informacji
maj¹ charakter wieloaspektowy: bezpieczeñstwo informacji wp³ywa zarówno
na funkcjonowanie sektora rz¹dowego4 jak i prywatnego, obejmuje zagad-
nienia natury technicznej i spo³ecznej, dotyczy kwestii istotnych zarówno
dla pojedynczych osób, jak i dla spo³ecznoœci miêdzynarodowych.

Sytuacja taka z jednej strony œwiadczy o wadze problemu, który wyma-
ga wieloaspektowych analiz i kompleksowego podejœcia, z drugiej natomiast
– implikuje szereg problemów natury metodologicznej. W referacie zasy-
gnalizowano i podjêto próbê analizy czêœci z nich, w szczególnoœci niektórych
zagadnieñ nomenklaturowych oraz konsekwencji wynikaj¹cych z rozpatry-
wania przedmiotowego bezpieczeñstwa z punktu widzenia ró¿nych podmio-
tów, w oparciu o dokumenty wytworzone przez administracjê pañstwow¹
oraz standardy ISO.

œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹ opartych lub polegaj¹cych na dostêpie warunkowym,
Ustawa o ochronie baz danych, przepisy karne Prawa autorskiego, w szczególnoœci doty-
cz¹ce programów komputerowych itd.), w tym tak¿e do zagadnieñ zwi¹zanych z krymina-
listyk¹ komputerow¹, czy szerzej – opiniowaniem s¹dowo-informatycznym. Na margine-
sie warto zauwa¿yæ, ¿e wœród dyscyplin naukowych w Polsce nie wyodrêbniono formalnie
ani kryminalistyki, ani nauk policyjnych, jak to ma miejsce na przyk³ad na S³owacji
czy w Czechach (por. np. V. Porada et al., Policejní vìdy, Vyd. Aleš Èenìk, Plzeò 2011;
H.G. Jaschke, Policyjna nauka – podejœcie europejskie, CEPOL 2008, https://www.ce-
pol.europa.eu/fileadmin/website/Research_Science/PGEAPS/PGEAPS_summary_po-
lish.pdf [dostêp: 25.03.2015], M. Szmit, Wybrane zagadnienia opiniowania s¹dowo-infor-
matycznego, wyd. 2., Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2014, s. 18 i nast.),
st¹d te¿ zajmuj¹ siê nimi zarówno jednostki formalnie zwi¹zane z naukami prawnymi
(na przyk³ad katedry kryminalistyki na uniwersyteckich wydzia³ach prawa), jak i jed-
nostki formalnie zwi¹zane z naukami o bezpieczeñstwie (na przyk³ad szko³y policji).

3 Nauki o bezpieczeñstwie zajmuj¹ siê kwestiami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem niemili-
tarnych systemów bezpieczeñstwa (zob. np. L. Hofreiter, Wstêp do studiów bezpieczeñ-
stwa, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2012, s. 31
i nast., L.F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeñstwie, Difin, Warszawa 2012,
s. 35 i nast.), natomiast zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem informacji – jak poka-
zuj¹ liczne przypadki na ca³ym œwiecie – s¹ wspó³czeœnie przedmiotem zainteresowania
si³ zbrojnych ró¿nych pañstw i organizacji militarnych b¹dŸ paramilitarnych, st¹d te¿
kwestie takie jak wojna informacyjna nale¿a³oby formalnie przypisaæ do nauk o obronnoœci
(zob. np.: D.E. Denning Wojna informacyjna i bezpieczeñstwo informacji, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002).

4 Zob. np. R. Cierocki, P. Jatkiewicz, Bezpieczeñstwo informacji w jednostkach samorz¹du
terytorialnego, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Zeszyt 29/2013, Warsza-
wa 2013; D. Lisiak-Felicka, M. Szmit, „Tango Down” – Some Comments to the Security
of Cyberspace of Republic of Poland  [w:] red. W. Bia³y, J. KaŸmierczak, Systems suppor-
ting production engineering, PKJS, Gliwice 2012; Lisiak-Felicka D., Szmit M., Information
security incidents management in marshal offices and voivodeship offices in Poland,
„Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, Volume 72,
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Problemy nomenklaturowe

Problematyka artyku³u dotyczy cyberbezpieczeñstwa, zwanego te¿ cza-
sami bezpieczeñstwem cyberprzestrzeni. Aby odnieœæ siê do tego zagadnie-
nia w sposób naukowy, nale¿y zacz¹æ od analizy tego pojêcia. Zrost „cyber-
bezpieczeñstwo” sk³ada siê z przedrostka „cyber-” oraz rzeczownika „bez-
pieczeñstwo”. Prefix „cyber-” jest ostatnio niezwykle popularny w mowie
potocznej, w publicystyce i w jêzyku prawniczym. Cybernetyka (ang. cyber-
netics z gr. ó  – kybernetikós „sternik”) jest nauk¹ zajmuj¹c¹
siê systemami sterowania oraz zwi¹zanym z tym przetwarzaniem i prze-
kazywaniem informacji. Cybernetyka od szeregu lat mylona z informatyk¹,
w szczególnoœci przez osoby zajmuj¹ce siê innymi dziedzinami wiedzy5,
co zreszt¹ budzi³o szereg – czasami doœæ zdecydowanych – sprzeciwów6.

Bydgoszcz 2014; D. Lisiak-Felicka, M. Szmit, Selected aspects of information security
management In voivodeship office in Poland, „Securitologia” 2(20)/2014; D. Lisiak-Felicka,
M. Szmit, Narzêdzia informatyczne w zarz¹dzaniu urzêdami – wybrane zagadnienia,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego” nr 651, Ekonomiczne Problemy Us³ug
nr 68, Drogi dochodzenia do spo³eczeñstwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy
rozwoju i ograniczenia, Tom II; D. Lisiak-Felicka, M. Szmit, Information Security Mana-
gement Systems In Marshal Offices In Poland, „Information Systems In Management”,
vol. 3(2)/2014; D. Lisiak-Felicka, M. Szmit, Wybrane aspekty zarz¹dzania bezpieczeñstwem
informacji w urzêdach marsza³kowskich, „Securitologia” 2/2013

5 W pracy M. Szmit (red.), A. Baworowski, A. Kmieciak, P. Krejza, A. Niemiec, Elementy
informatyki s¹dowej, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2011, przytoczono
dwa przyk³ady z literatury prawniczej wydanej jeszcze pod koniec XX wieku:
• „Jedyne kryterium rozdzielania zagadnieñ zaliczanych do cybernetyki prawniczej od

zagadnieñ stanowi¹cych przedmiot badawczy informatyki prawniczej mo¿e stanowiæ
stopieñ ich przydatnoœci do ewentualnego przetwarzania informacji o prawie (...).
Nale¿y wiêc uznaæ, ¿e im stopieñ tej przydatnoœci jest wiêkszy, tym rozwa¿ania s¹
bli¿sze informatyce prawniczej, a zarazem bardziej techniczne. Przy ma³ym stopniu
przydatnoœci mamy do czynienia z cybernetycznymi analizami modelowymi (prowa-
dzonymi z regu³y na wy¿szym stopniu abstrakcji” (E. Kolasin´ska, H. Rot, Podstawy
cybernetyki i informatyki prawniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Wroc³aw 1983).

• „Czêœæ autorów stoi na stanowisku, i¿ cybernetyka i informatyka s¹ jedn¹ dyscyplin¹
naukow¹ (...). Ma to swoje konsekwencje dla okreœlenia wzajemnego stosunku cyber-
netyki prawniczej i informatyki prawniczej, które s¹ w tym rozumieniu równie¿ jedn¹
dyscyplin¹ naukow¹” (J. Petzel, Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i prak-
tyki, K.E. Liber, Warszawa 1999).

6 W pracy: K. Liderman, O zagro¿eniach dla skutecznej ochrony informacji, przetwarzanej
w sieciach i systemach teleinformatycznych, powodowanych nowomow¹, Konferencja
Cyberspace 2009, Wojskowa Akademia Techniczna 2009 autor doœæ emocjonalnie nazywa
podobne okreœlenia „nowomow¹”: „Oczywiœcie, ta swoista „nowomowa” nie wziê³a siê
znik¹d. Przysz³a do nas zza Wielkiej Wody od naszego aktualnego Wielkiego Brata
jako proste t³umaczenie angielskojêzycznych okreœleñ: cybersecurity, cyberdefense itd.
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S³owo „cyberprzestrzeñ” (ang. cyberspace) ma doœæ nietypow¹ genezê
i dyskusyjny zakres pojêciowy. Samo s³owo zosta³o u¿yte po raz pierwszy
w opowiadaniu Burning Chrome autorstwa W. Gibsona w 1982 roku7,
przy czym desygnat tego s³owa by³ pierwotnie nieokreœlony, ewentualnie
bli¿szy by³ wspó³czeœnie rozumianej „rzeczywistoœci wirtualnej” (ang. Vir-
tual Reality, VR). Pojêcie „cyberprzestrzeni”, gdyby rozumieæ je zgodnie
z jego etymologi¹, jest z technicznego punktu widzenia co najmniej w¹tpli-
we, po pierwsze z uwagi na ró¿nice (przedmiotu materialnego, formalnego
i metodologii) pomiêdzy cybernetyk¹ a informatyk¹, po wtóre – z uwagi
na to, ¿e trudno mówiæ o „przestrzeni cybernetycznej”. Podobnie u¿ywa siê
okreœleñ „cyberprzestêpczoœæ”, czy „cyberterroryzm”8. Definicjê cyberprze-
strzeni zawiera Norma ISO/IEC 27032 (ISO/IEC 27032-3.21), która definiuje
j¹ jako „z³o¿one œrodowisko wynikaj¹ce z interakcji ludzi, oprogramowania
i us³ug w Internecie, za pomoc¹ urz¹dzeñ technologicznych i sieci pod³¹czo-
nych do niego, które nie istnieje w ¿adnej fizycznej formie”9. Krajowe defi-

zawartych w dokumentach administracji USA […]. Przy panuj¹cym imperializmie jêzyko-
wym, gdy to, co jest napisane po angielsku jest œwiête, a to samo sformu³owane w innym
jêzyku, np. polskim, siê nie liczy i jest pogardzane, takie podejœcie nie dziwi. Przyswaja-
nych jest wiele takich s³ów-wytrychów (najczeœciej bezkrytycznie), bo uwa¿a siê pow-
szechnie, ¿e ich u¿ywanie œwiadczy o znajomoœci najnowszych œwiatowych trendów. […]
Niestety, zapomina siê przy tym czêsto, ¿e w jêzyku angielskim g³upstwa mo¿na wypisy-
waæ i wyg³aszaæ równie dobrze jak np. w jêzyku polskim”. Jerzy Kosiñski w ksi¹¿ce:
Kosiñski J.: Paradygmaty cyberprzestêpczoœci, Difin, Warszawa 2015, s. 31 pisze: „»Cyber«
jest idealnym prefiksem – wiêkszoœæ czytelników i s³uchaczy nie ma pojêcia, co znaczy,
ale mo¿e poprzedzaæ dowolne s³owo, aby ca³oœæ wydawa³a siê nowa, atrakcyjna i jednocze-
œnie dziwna, straszna lub naukowa (…) okreœlenie »przestêpstwa cybernetyczne«, czêsto
u¿ywane w t³umaczeniach i literaturze wojskowej wydaje siê niew³aœciwe. Przegl¹d defi-
nicji okreœleñ zaczynaj¹cych siê od cz³onu »cyber-« potwierdza jedynie, ¿e nie ma jednoli-
tych definicji tych okreœleñ w mediach, w dokumentach strategicznych, a nawet w publi-
kacjach naukowych”. Warto te¿ przywo³aæ argumentacjê zawart¹ w artykule M. Berdel-
-Dudziñska, Pojêcie cyberprzestrzeni we wspó³czesnym polskim porz¹dku prawnym, http:/
/www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/gfx/lexisnexis/userfiles/files/pojecie_cyberprzestrze-
ni_we_wspolczesnym_polskim_porzadku_prawnym.pdf [dostêp: 25.03.2015] i cytowanej
tam¿e opinii M. Mróz, Informacja nt. pojêcia cyberprzestrzeni oraz bezpieczeñstwa i za-
gro¿enia cyberprzestrzeni wprawie miêdzynarodowym i w ustawodawstwie wybranych
pañstw demokratycznych (w zw. Z Drukiem sejmowym nr 4 355...), Warszawa, 22 lipca
2011 r., Druk sejmowy nr 1757, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/0/B73334CDA51F
11A1C12578CC0047C0E2/$file/i1757-11.rtf [dostêp: 25.03.2015], mianowicie, ¿e pojêcie
„cyberprzestrzeñ” w prawie miêdzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i w ustawodaw-
stwie narodowym poszczególnych pañstw przywo³ywane jest rzadko, a w tekstach o treœci
œciœle normatywnej – jedynie sporadycznie.

7 Czêœæ Ÿróde³ podaje, ¿e mia³o to miejsce w powieœci Neuromancer (zob. np. Dziwisz S.,
Odpowiedzialnoœæ karna za przestêpstwa pope³nione w cyberprzestrzeni  [w:] A. Podraza,
P. Potakowski, K. Wiak (red.), Cyberterroryzm zagro¿eniem XXI wieku, Difin, Warszawa
2013).

8 Zob. np.: A. Suchorzewska, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagro¿enia
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nicje cyberprzestrzeni s¹ zupe³nie inne. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Do-
wódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego podleg³oœci konstytucyjnym organom
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw definiuje j¹ jako
„przestrzeñ przetwarzania i wymiany informacji tworzon¹ przez systemy
teleinformatyczne, okreœlone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne,
wraz z powi¹zaniami pomiêdzy nimi oraz relacjami z u¿ytkownikami”, na-
tomiast Rz¹dowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej
Polskiej na lata 2011-2016 (podobnie Polityka ochrony cyberprzestrzeni
Rzeczypospolitej Polskiej) jako „cyfrow¹ przestrzeñ przetwarzania i wymia-
ny informacji tworzon¹ przez systemy i sieci teleinformatyczne wraz z po-
wi¹zaniami pomiêdzy nimi oraz relacjami z u¿ytkownikami”, precyzuj¹c
zarazem, ¿e Cyberprzestrzeñ RP jest to „cyberprzestrzeñ w obrêbie teryto-
rium pañstwa Polskiego i w lokalizacjach poza terytorium, gdzie funkcjo-
nuj¹ przedstawiciele RP (placówki dyplomatyczne, kontyngenty wojskowe)”.
O ile zatem powo³ana norma ISO rozumie pod pojêciem cyberprzestrzeni
pewne z³o¿one œrodowisko obejmuj¹ce interakcje miêdzy ró¿nymi aktorami
procesów komunikacji i przetwarzania informacji, o tyle powo³ane powy¿ej
definicje z polskiej ustawy i programu zdaj¹ siê raczej rozumieæ j¹ jako
okreœlony obszar przestrzeni wraz ze znajduj¹cymi siê na nim systemami
teleinformatycznymi10 (na podobieñstwo przestrzeni powietrznej lub mor-
skiej), co budziæ musi w¹tpliwoœci (zdaje siê, ¿e tak zdefiniowana „prze-
strzeñ” jest to¿sama po prostu z obszarem ca³ego kraju i znajduj¹cych siê
poza jego granicami miejsc przebywania jego przedstawicieli, trudno bowiem
spodziewaæ siê, ¿eby nie korzystali oni wspó³czeœnie z jakichœ systemów
informatycznych). Pojêcie „cyberprzestrzeni” bywa te¿ u¿ywane jako syno-
nim sieci komputerowej wraz z przy³¹czonymi do niej systemami11.

Polskie s³owo „bezpieczny” jest dos³ownym t³umaczeniem ³aciñskiego
zrostu secura (sine, se – bez, osobno, cura – piecza, troska12), przy czym

cyberterroryzmem, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010; J. Dworzecki, Terroryzm jako
zagro¿enie wspó³czesnego œwiata, Zeszyt Naukowy „Apeiron” Nr 5, Wy¿sza Szko³a Bez-
pieczeñstwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Kraków 2011, s. 181-232.

9 T³umaczenie w³asne. Wydaje siê, ¿e w definicji powinna byæ mowa o braku formy mate-
rialnej zamiast fizycznej.

10 Zob. np. Waglowski P., Cyberbezpieczeñstwo stanem wojennym zwane, http://prawo.va-
gla.pl/node/9536 [dostêp: 04.04.2015].

11 Zob. np. P. Tekielska, £. Czekaj: Dzia³ania s³u¿b w Unii Europejskiej realizuj¹cych dzia-
³ania na rzecz bezpieczeñstwa cybernetycznego [w:] M. Górka: Cyberbezpieczeñstwo
jako podstawa bezpieczeñstwa pañstwa i spo³eczeñstwa w XXI wieku, Difin, Warszawa
2014.

12 St¹d s³owo „synekura” pierwotnie oznaczaj¹ce prebendê – beneficjum koœcielne nie po³¹czone
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s³owo to, znane w polszczyŸnie od XV wieku13, pocz¹tkowo u¿ywane by³o
w znaczeniu odpowiadaj¹cemu wspó³czesnemu s³owu „beztroski” (wtórnie:
nieostro¿ny, lekkomyœlny, niedba³y i pewny siebie, odwa¿ny). Podobny
Ÿród³os³ów wystêpuje w szeregu jêzyków europejskich (angielskie secure,
czeskie i s³owackie bezpeèný, portugalskie seguro, baskijskie segurua itd.).
Zakres przymiotnika „bezpieczny” stopniowo siê rozszerza³ a¿ do znacze-
nia wspó³czesnego, które pierwotnie odnosi siê do bezpieczeñstwa cz³owie-
ka (ludzi), jego ¿ycia, potrzeb, praw, wartoœci zaœ wtórnie – do takiego stan
rzeczy, który nie stwarza niebezpieczeñstwa b¹dŸ przed niebezpieczeñstwem
chroni. Odpowiednio S³ownik Jêzyka Polskiego14 podaje znaczenia:
1. «taki, któremu nic nie grozi»,
2. «niczym niezagra¿aj¹cy, chroni¹cy przed niebezpieczeñstwem».

Pierwsze z tych znaczeñ mo¿na nazwaæ „podmiotowym” rozumieniem
bezpieczeñstwa, a drugie – jego znaczeniem „przedmiotowym”.

Problemami, jakie uwidaczniaj¹ siê w naukach o bezpieczeñstwie, s¹:
trudnoœæ rozwa¿ania oderwanego (abstrakcyjnego) pojêcia „bezpieczeñstwa”
oraz koniecznoœæ rozró¿nienia subiektywnego poczucia bezpieczeñstwa
i obiektywnego stanu braku realnych zagro¿eñ15. Dodatkowo – zarówno
w obrêbie nauk o bezpieczeñstwie, jak i praktyce dzia³ania organów pañ-
stwa – mo¿na zaobserwowaæ tendencjê do akcentowania w rozwa¿aniach
o bezpieczeñstwie zagadnienia bezpieczeñstwa pañstwa (tradycyjnie zwa-
nego bezpieczeñstwem narodowym). Tendencjê tê mo¿na zauwa¿yæ ju¿
na poziomie definicji bezpieczeñstwa proponowanych przez niektórych
autorów i instytucje. Dla przyk³adu Minis³ownik Biura Bezpieczeñstwa
Narodowego podaje nastêpuj¹c¹ definicjê bezpieczeñstwa:

„Bezpieczeñstwo – teoria i praktyka zapewniania mo¿liwoœci przetrwa-
nia (egzystencji) i realizacji w³asnych interesów przez dany podmiot, w szcze-
gólnoœci poprzez wykorzystywanie szans (okolicznoœci sprzyjaj¹cych), podej-

ze sprawowaniem opieki duszpasterskiej (bez koniecznoœci dba³oœci o dusze [wiernych] –
sine cura animarum).

13 Pierwotnie jako „przespieczny” b¹dŸ „przezpieczny”, zob. np. piêtnastowieczny przek³ad
hymnu „Ave maris stella”, W.A. Maciejowski, Piœmiennictwo polskie, t. 3, Dodatki, War-
szawa 1852, s. 142 (za: http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/zdrowas_
gwiazdo_morska.html [dostêp: 25.03.2015]) czy tekst równie¿ piêtnastowiecznej Rozmo-
wy mistrza Polikarpa ze œmierci¹ (zob. np. ibidem, http://staropolska.pl/sredniowiecze/
poezja_swiecka/dialog_03.html [dostêp: 25.03.2015])

14 http://sjp.pwn.pl/slownik/2443955/bezpieczny [dostêp: 25.03.2015].
15 Por. np. L.F. Korzeniowski, Podstawy..., op. cit., s. 99; A. Szmit, M. Szmit, Bezpieczeñ-

stwo, cyberbezpieczeñstwo, ryzyko w bezpieczeñstwie informacji – próba uporz¹dkowa-
nia pojêæ [w:] I. Staniec (red.), Natura i uwarunkowania ryzyka, Monografie Politechniki
£ódzkiej, Wydawnictwo Politechniki £ódzkiej, £ódŸ 2014.
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mowanie wyzwañ, redukowanie ryzyk oraz przeciwdzia³anie (zapobiega-
nie i przeciwstawianie siê) wszelkiego rodzaju zagro¿eniom dla podmiotu
i jego interesów. Wspó³czesne bezpieczeñstwo ma charakter zintegrowany
(kompleksowy, wielowymiarowy), w którym – w zale¿noœci od przyjêtego
kryterium – mo¿na wyró¿niæ ró¿ne jego rodzaje, dziedziny, sektory, dzia³y
i obszary:

a. w zale¿noœci od rodzaju podmiotu mo¿na wyró¿niæ bezpieczeñstwo indy-
widualne (personalne), grupowe, narodowe (w tym pañstwowe i teryto-
rialne: wojewódzkie, powiatowe, gminne), miêdzynarodowe (regionalne
i globalne), w tym miêdzypañstwowe (sojusznicze, koalicyjne) i trans-
narodowe;

b. w zale¿noœci od przedmiotu (treœci) bezpieczeñstwa mo¿emy w zasadzie
wyró¿niæ tyle jego rodzajów, dziedzin, sektorów dzia³ów, obszarów itd.,
ile jest mo¿liwych sfer aktywnoœci danego podmiotu (w ka¿dej sferze
aktywnoœci wystêpuj¹ jakieœ elementy bezpieczeñstwa);
• w ramach zintegrowanego bezpieczeñstwa narodowego Polski (bezpie-

czeñstwa pañstwa) mo¿na wyró¿niæ dwa jego konstytucyjne obszary
– bezpieczeñstwo zewnêtrzne i wewnêtrzne – oraz cztery podstawowe
dziedziny: obronnoœæ (obrona narodowa, czyli bezpieczeñstwo mili-
tarne), ochrona (bezpieczeñstwo cywilne, niemilitarne) a tak¿e bezpie-
czeñstwo spo³eczne i bezpieczeñstwo gospodarcze (w istocie mo¿na
te¿ mówiæ o bezpieczeñstwie spo³eczno-gospodarczym, a w tym o spo-
³ecznym i gospodarczym wsparciu bezpieczeñstwa);

• z kolei w ramach tych dziedzin mo¿na wyodrêbniæ – zgodnie z przy-
jêt¹ w Polsce struktur¹ dzia³alnoœci pañstwowej obejmuj¹c¹ szereg
dzia³ów administracji publicznej – sektory bezpieczeñstwa narodo-
wego, takie jak: dyplomacja na rzecz bezpieczeñstwa, wojskowoœæ,
wywiad i kontrwywiad, bezpieczeñstwo publiczne, ratownictwo, bez-
pieczeñstwo spo³eczne (w tym np. ochrona dziedzictwa, edukacja
na rzecz bezpieczeñstwa, media w systemie bezpieczeñstwa), bezpie-
czeñstwo gospodarcze (w tym np. energetyczne, finansowe, infrastruk-
turalne);

• z istoty bezpieczeñstwa zintegrowanego wynika tak¿e wystêpowanie
transsektorowych/transdzia³owych obszarów bezpieczeñstwa, jak
np. cyberbezpieczeñstwo”16.

16 Jest to zmodyfikowana definicja poprzednio sformu³owana przez BBN w Zbiorze Propono-
wanych i Dyskutowanych Pojêæ Strategicznego Przegl¹du Bezpieczeñstwa Narodowego.
Definicja zamieszczona tam¿e brzmia³a: „BEZPIECZEÑSTWO – teoria i praktyka zapew-
niania mo¿liwoœci przetrwania (egzystencji) i realizacji w³asnych interesów przez dany
podmiot w niebezpiecznym œrodowisku, w szczególnoœci poprzez wykorzystywanie szans
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Taka definicja jest niezwykle szeroka – „zapewnianie realizacji w³asnych
interesów” dotyczyæ mo¿e w zasadzie prawie wszelkich mo¿liwych dzia³añ,
a zwrot „teoria i praktyka” obejmuje niemal wszystkie ich etapy od koncep-
cji do realizacji. Tak szeroka definicja powoduje, ¿e w zasadzie trudno jest
zdefiniowaæ materialny przedmiot rozwa¿añ, którego wyodrêbnienie jest
niezbêdne z metodologicznego punktu widzenia.

Polskiemu s³owu „bezpieczeñstwo” odpowiadaj¹ dwa s³owa angielskie:
safety i security. Pierwsze z nich u¿ywane jest czêsto w odniesieniu do bez-
pieczeñstwa osób i zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb ¿yciowych,
drugie – do bezpieczeñstwa zasobów (w tym odniesieniu do aspektów eko-
nomicznych, zarz¹dczych a tak¿e technicznych, w tym informatycznych),
w szczególnoœci w aspekcie potencjalnych zagro¿eñ spowodowanych celow¹
dzia³alnoœci¹ cz³owieka17. Odpowiednio w normie ISO/IEC 27032 zdefi-

(okolicznoœci sprzyjaj¹cych), podejmowanie wyzwañ, redukowanie ryzyk oraz przeciw-
dzia³anie (zapobieganie i przeciwstawianie siê) wszelkiego rodzaju zagro¿eniom dla pod-
miotu i jego interesów. Wspó³czesne bezpieczeñstwo ma charakter zintegrowany (kom-
pleksowy, wielowymiarowy), w którym – w zale¿noœci od przyjêtego kryterium – mo¿na
wyró¿niæ ró¿ne jego rodzaje, dziedziny, sektory, dzia³y i obszary:
a) w zale¿noœci od rodzaju podmiotu mo¿na wyró¿niæ bezpieczeñstwo indywidualne (per-

sonalne), grupowe, narodowe (w tym pañstwowe i lokalne: wojewódzkie, powiatowe,
gminne), miêdzynarodowe (regionalne i globalne), w tym miêdzypañstwowe (sojusz-
nicze, koalicyjne) i transnarodowe;

b) w zale¿noœci od przedmiotu (treœci) bezpieczeñstwa mo¿emy w zasadzie wyró¿niæ tyle
jego rodzajów, dziedzin, sektorów dzia³ów, obszarów itd., ile jest mo¿liwych sfer
aktywnoœci danego podmiotu (w ka¿dej sferze aktywnoœci wystêpuj¹ jakieœ elementy
bezpieczeñstwa).

• W ramach zintegrowanego bezpieczeñstwa narodowego Polski (bezpieczeñstwa pañ-
stwa) mo¿na wyró¿niæ dwa jego konstytucyjne obszary: bezpieczeñstwo zewnêtrzne
i wewnêtrzne oraz trzy podstawowe dziedziny: obronnoœæ (obrona narodowa, czyli bez-
pieczeñstwo militarne), ochrona (bezpieczeñstwo cywilne, niemilitarne) i bezpieczeñ-
stwo ekonomiczno-kulturowe (w tym ekonomiczno-kulturowe wsparcie bezpieczeñstwa).

• Z kolei w ramach tych dziedzin mo¿na wyodrêbniæ – zgodnie z przyjêt¹ w Polsce struk-
tur¹ dzia³alnoœci pañstwowej obejmuj¹c¹ szereg dzia³ów administracji publicznej
– sektory bezpieczeñstwa narodowego, takie jak: dyplomacja, wojskowoœæ, wywiad
i kontrwywiad, bezpieczeñstwo publiczne, ratownictwo, bezpieczeñstwo spo³eczne (w tym
np. socjalne), bezpieczeñstwo gospodarcze (w tym np. energetyczne, finansowe, infra-
strukturalne) i bezpieczeñstwo kulturowe (dziedzictwo, nauka, edukacja, media itp.).

• Z istoty bezpieczeñstwa zintegrowanego wynika tak¿e wystêpowanie transsektorowych/
transdzia³owych obszarów bezpieczeñstwa, jak bezpieczeñstwo informacyjne (w tym
cyberbezpieczeñstwo), bezpieczeñstwo antyterrorystyczne czy te¿ antykorupcyjne”.

17 Safety interpretuje siê równie¿ czasami jako bezpieczeñstwo od zagro¿eñ losowych i na-
turalnych, a security – od dzia³añ intencjonalnych, np. w³amañ (zob. np. E. Albrechtsen,
Security vs safety, Norwegian University of Science and Technology, Department of Indu-
strial Economics and Technology Management, http://www.iot.ntnu.no/users/albrecht/
rapporter/notat%20safety%20v%20security.pdf [dostêp: 25.03.2015]). W obrêbie nauk tech-
nicznych u¿ywa siê czasami terminu „in¿ynieria zabezpieczeñ” (ang. security engineering)
– zob. np. R. Anderson: In¿ynieria zabezpieczeñ, WNT, Warszawa 2005, b¹dŸ „in¿ynieria
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niowano cybersecurity (cyberspace security) jako zachowanie poufnoœci
(ang. confidentiality)18, integralnoœci (ang. integrity)19 i dostêpnoœci (ang.
availability)20 informacji, a dodatkowo innych atrybutów jak autentycznoœæ
(ang. authenticity)21, rozliczalnoœæ (ang. accountability)22, niezaprzeczal-
noœæ (ang. non repudiation)23 i niezawodnoœæ (ang. reliability)24 w cyber-
przestrzeni25, zaœ cybersafety – jako stan bycia chronionym przed fizycz-
nymi, spo³ecznymi, duchowymi, finansowymi, politycznymi, emocjonalny-
mi, zawodowymi, psychologicznymi, wychowawczymi lub innymi konse-
kwencjami awarii, uszkodzenia, b³êdu, incydentu, szkody lub innego
zdarzenia w cyberprzestrzeni, które mo¿e byæ uwa¿ane za niepo¿¹dane26.
Do definicji dodane s¹ dwie uwagi mówi¹ce o tym, ¿e stan ów mo¿e przybraæ
formê bycia chronionym od zdarzenia lub od nara¿enia na coœ, co powoduje
straty zdrowotne i ekonomiczne, mo¿e obejmowaæ ochronê osób lub zasobów
oraz ¿e bezpieczeñstwo27 w ogólnoœci jest równie¿ definiowane jako stan
pewnoœci, ¿e w okreœlonych warunkach pewien czynnik nie spowoduje nie-
korzystnych efektów. Wzajemny stosunek pomiêdzy ró¿nymi rodzajami
bezpieczeñstwa zosta³ zilustrowany w powo³anej normie rysunkiem, jak po-
ni¿ej (zob. Rysunek 1).

Doktryna Cyberbezpieczeñstwa Rzeczypospolitej Polskiej definiuje „bez-
pieczeñstwo cyberprzestrzeni RP” nastêpuj¹co: „czêœæ cyberbezpieczeñstwa
pañstwa, obejmuj¹ca zespó³ przedsiêwziêæ organizacyjno-prawnych, tech-
nicznych, fizycznych i edukacyjnych maj¹cych na celu zapewnienie nieza-
k³óconego funkcjonowania cyberprzestrzeni RP wraz ze stanowi¹c¹ jej kom-
ponent publiczn¹ i prywatn¹ teleinformatyczn¹ infrastruktur¹ krytyczn¹
oraz bezpieczeñstwa przetwarzanych w niej zasobów informacyjnych”.
„Doktryna…” zatem do³¹cza zagadnienie ochrony – przynajmniej czêœci –
infrastruktury krytycznej – do pojêcia cyberbezpieczeñstwa. U¿yte pojêcie
„cyberbezpieczeñstwa pañstwa” pozostaje w powo³anym dokumencie nie-
zdefiniowane.

bezpieczeñstwa” (ang. safety engineering) – zob. np. W. Pihowicz: In¿ynieria bezpieczeñ-
stwa technicznego. Problematyka podstawowa, WNT, Warszawa 2008.

18 PN-ISO/IEC 27001:2007 – 3.3.
19 PN-ISO/IEC 27001:2007 – 3.8.
20 PN-ISO/IEC 2382-8 – 08.01.17.
21 PN-I-0-2000:2002-3.1.008.
22 PN-ISO/IEC 2382-8:2001.
23 PN-I-02000:2002-3.1.054.
24 PN-ISO/IEC 2382-14:200114.01.03.
25 Jest to zaadaptowana definicja normatywna bezpieczeñstwa informacji zob. ISO/IEC

270032-3.20.
26 Zob. ISO/IEC 270032-3.19.
27 Tu anglojêzyczne safety.
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Rekapituluj¹c: ju¿ na poziomie definicji pojawia siê szereg problemów
z rozumieniem elementarnych pojêæ: normy ISO (które s¹ naturalnym punk-
tem wyjœcia dla specjalistów z zakresu systemów zarz¹dzania bezpieczeñ-
stwem informacji, a wiêc specjalistów od informatyki i od zarz¹dzania) pro-
ponuj¹ definicje merytorycznie ró¿ne od definicji, które maj¹ byæ punktem
wyjœcia dla cyberbezpieczeñstwa pañstwa (a wiêc równie¿ dla specjalistów
z zakresu nauk o obronnoœci i nauk o bezpieczeñstwie). Sytuacja taka, oczy-
wiœcie niepo¿¹dana, wynika zapewne z tego, ¿e terminologia dotycz¹ca
bezpieczeñstwa informacji znajduje siê jeszcze in statu nascendi.

Multidyscyplinarnoœæ a cyberbezpieczeñstwo
w sensie podmiotowym

W literaturze przedmiotu mówi siê o interdyscyplinarnoœci, multidyscy-
plinarnoœci i transdyscyplinarnoœci nauk o bezpieczeñstwie28. Interdyscy-

28 W pracy: B.M. Szulc, Metodologiczne i epistemologiczne dylematy nauk o bezpieczeñstwie
i nauk o obronnoœci [w:] K. Raczkowski, K. ¯ukrowska, M. ¯uber (red.). Interdycyplinar-
noœæ nauk o bezpieczeñstwie, Difin, Warszawa 2013, s. 13 autor pisze: „Tematem rozwa¿añ
[…] jest interdyscyplinarnoœæ nauk o bezpieczeñstwie. To wielce ciekawy, ale jednocze-
œnie kontrowersyjny przedmiot dyskursu. Kontrowersja wynika z faktu, i¿ nauki o bez-
pieczeñstwie s¹ dyscyplin¹ naukow¹ […]. Skoro s¹ dyscyplin¹, nie mog¹ mieæ charakteru
interdyscyplinarnego. W moim przekonaniu interdyscyplinarna jest dziedzina nauki, jak¹

Rysunek 1. Relacje pomiêdzy ró¿nymi rodzajami
bezpieczeñstwa informacji

Źród³o: ISO/IEC 27032.
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plinarnoœæ29 zagadnienia oznacza, ¿e dotyczy ono kilku dziedzin wiedzy, b¹dŸ
korzysta z dorobku kilku dziedzin naukowych. Zbli¿one znaczenie ma pojê-
cie multidyscyplinarnoœci30, s³owo „transdyscyplinarnoœæ” natomiast u¿y-
wane jest do okreœlenia problemu, który równie¿ dotyczy wielu dyscyplin,
ale nie mo¿na go rozwi¹zaæ w obrêbie pojedynczych dyscyplin31.

W odniesieniu do bezpieczeñstwa informacji czy cyberbezpieczeñstwa
oczywiste jest, ¿e dotyczy ono co najmniej zagadnieñ zwi¹zanych z: naukami
prawnymi (zagadnienia cyberprzestêpczoœci), informatyk¹ (z uwagi na sto-
sowanie technik informatycznych w przetwarzaniu informacji), naukami
o zarz¹dzaniu (bezpieczeñstwo informacji w organizacjach gospodarczych
realizuje siê korzystaj¹c z paradygmatu zarz¹dzania ryzykiem), naukami

w tym przypadku stanowi¹ nauki spo³eczne. Nie przeczy to faktowi, i¿ badania nad bez-
pieczeñstwem mog¹ mieæ charakter interdyscyplinarny”. L.F. Korzeniowski w ksi¹¿ce:
L.F. Korzeniowski, Securitologia. Nauka o bezpieczeñstwie cz³owieka i organizacji spo-
³ecznych, EAS, Kraków 2008, s. 47 i nast. pisze: „Z faktu, ¿e bezpieczeñstwo jako obiekt
badañ ma charakter multi- i interdyscyplinarny, wynika koniecznoœæ przekraczania granic
miêdzy dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi oraz mo¿liwoœæ korzystania z warsz-
tatu metodologicznego i dorobku teoretycznego innych nauk: filozofii, psychologii, socjo-
logii, historii, nauk ekonomicznych, politycznych i prawnych, nauk o kulturze fizycznej,
w niektórych zagadnieniach tak¿e nauk przyrodniczych, rolniczych, leœnych, górniczych,
medycznych, wojskowych, pedagogicznych, a nawet teologicznych i artystycznych. To prze-
kraczanie granic, a wiêc podejœcie transdyscyplinarne staje siê wyznacznikiem to¿samo-
œci securitologii. Takie podejœcie oznacza dostrze¿enie i respektowanie nierozerwalnych
zwi¹zków miêdzy psychospo³ecznymi, ekonomicznymi, techniczno-wytwórczymi i innymi
aspektami rozwoju cz³owieka i funkcjonowania organizacji stanowi¹cych obiekt badañ
nauki o bezpieczeñstwie”.

29 „interdyscyplinarny”:
1. «dotycz¹cy dwu lub wiêcej dyscyplin naukowych»;
2. «korzystaj¹cy z dorobku kilku nauk»;
3. «z³o¿ony z naukowców reprezentuj¹cych ró¿ne ga³êzie wiedzy»”, S³ownik Jêzyka Pol-

skiego PWN,
http://sjp.pwn.pl/szukaj/interdyscyplinarno%C5%9B%C4%87.html [dostêp: 04.04.2015].

30 „multidyscyplinarny” – «dotycz¹cy wielu dyscyplin»”
http://sjp.pwn.pl/sjp/multidyscyplinarny;2485074.html [dostêp: 04.04.2015].

31 Nale¿y zaznaczyæ, ¿e s³owo „transdyscyplinarnoœæ” nie wystêpuje w s³ownikach jêzyka
polskiego, natomiast u¿ywane jest do oznaczania sytuacji, w której wystêpuje przekra-
czanie granic poszczególnych dyscyplin. Obok przywo³anego wy¿ej cytatu zob. np. Urba-
nowicz Z., Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzenia na niepe³nospraw-
noœæ, Ogrody Nauk i Sztuk 2/2012, s. 443, DOI: 10.15503/onis2012-443-457): „W przeci-
wieñstwie do interdyscyplinarnoœci, transdyscyplinarnoœæ podejmuje problemy, których
badacze nie s¹ w stanie rozwi¹zaæ w obrêbie ¿adnej z omówionych dyscyplin”; „Transdi-
sciplinary Research is defined as research efforts conducted by investigators from different
disciplines working jointly to create new conceptual, theoretical, methodological, and trans-
lational innovations that integrate and move beyond discipline-specific approaches to
address a common problem”. Harvard Transdisciplinary Research in Energetics and Cancer
Center. Definitions, http://www.hsph.harvard.edu/trec/about-us/definitions [dostêp: 04.04.
2014].
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o obronnoœci (choæby w kontekœcie pojêæ takich jak wojna informacyjna),
naukami o bezpieczeñstwie (na przyk³ad w odniesieniu do cyberterrory-
zmu). Nauki te ró¿ni¹ nie tylko aspektami badawczymi (przedmiotami for-
malnymi) i stosowanymi metodami, ale równie¿ przedmiotem materialnym
ich badañ. Dla nauk o zarz¹dzaniu jest takowym organizacja i proces za-
rz¹dzania ni¹, dla informatyki – przetwarzanie informacji w systemach
komputerowych itd. Zagadnieniem, które trzeba uwzglêdniæ, mówi¹c o cy-
berbezpieczeñstwie, jest nie tylko wieloaspektowoœæ pojêcia cyberbezpie-
czeñstwa, ale i jego wielopodmiotowoœæ. Rozpatruj¹c kwestie cyberbezpie-
czeñstwa nie sposób abstrahowaæ od tego, komu lub czemu owo bezpie-
czeñstwo ma byæ zapewnione. Na przyk³ad z punktu widzenia nauk woj-
skowych (i tych przedstawicieli nauk o bezpieczeñstwie, którzy zajmuj¹ siê
bezpieczeñstwem narodowym), podmiotem, któremu ma nic nie zagra¿aæ,
bêdzie oczywiœcie pañstwo; jeœli zaœ przyj¹æ punkt widzenia norm z serii
ISO/IEC 27k, to bêdzie nim organizacja (tak przynajmniej wydaje siê wyni-
kaæ z zakresu norm32). Mo¿na mieæ szereg w¹tpliwoœci odnoœnie do tego,
czy da siê podejœcie zaprezentowane w tej rodzinie norm stosowaæ bezpo-
œrednio (to jest bez koniecznoœci adaptacji) do problemów pañstwa.
Dla przyk³adu punktem wyjœcia wiêkszoœci norm dotycz¹cych zarz¹dza-
nia jest podejœcie oparte na zarz¹dzaniu ryzykiem (w szczególnoœci ryzy-
kiem utraty zasobów b¹dŸ nieosi¹gniêcia zamierzonego celu biznesowego),
którego to ryzyka skutki (ang. consequences)33 i prawdopodobieñstwo (ang.
likelihood )34 s¹ szacowane – i ewentualnie mitygowane – w procesie zarz¹-
dzania ryzykiem. O ile szacowanie konsekwencji dla organizacji komercyj-
nej mo¿na przeprowadziæ – przynajmniej co do zasady – stosunkowo ³atwo
(szacuj¹c wartoœæ utraconych korzyœci czy potencjalnych strat na dzia³al-
noœci biznesowej), o tyle w przypadku jednostki administracji pañstwowej,
której celem nie jest przecie¿ maksymalizacja zysków, ale realizacja zadañ
danych odpowiednimi aktami prawnymi, takie szacowanie mo¿e byæ
co najmniej problematyczne35. Nie mo¿na ustaliæ, realizacja których z zadañ

32 Na przyk³ad ISO/IEC 27001:2014 w rozdziale 1 (Scope) definiuje swój zakres zdaniem:
„The requirements set out in this International Standard are generic and are intended
to be applicable to all organizations, regardless of type, size or nature”.

33 ISO Guide 73:2009-3.6.1.3
34 ISO Guide 73:2009-3.6.1.1
35 Jakkolwiek Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP (s. 11) precyzuje, ¿e „W celu osi¹gniê-

cia akceptowalnego poziomu bezpieczeñstwa, zak³ada siê, i¿ ka¿da jednostka admini-
stracji rz¹dowej, o której mowa w pkt 1.4 (punkty 1-4), w terminie do 31 stycznia ka¿dego
roku przeka¿e do ministra w³aœciwego ds. informatyzacji sprawozdanie podsumowuj¹ce
wyniki szacowania ryzyka (wg wzorca opracowanego przez ministra w³aœciwego ds. infor-
matyzacji). Sprawozdanie powinno zawieraæ ogólne dane dotycz¹ce rodzajów ryzyka, zagro-
¿eñ i s³abych punktów zdiagnozowanych w ka¿dym z sektorów, w których poszczególna
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ustawowych powinna byæ traktowana priorytetowo, nie istnieje bowiem
¿adna, usankcjonowania prawem, „hierarchia ustaw”. Ten sam problem
dotyczy zarz¹dzania cyberbezpieczeñstwem pañstwa: o ile istniej¹ pewne
wskazówki odnoœnie do ochrony infrastruktury krytycznej (jak na przyk³ad
samo pojêcie infrastruktury krytycznej36), o tyle ochrona cyberprzestrzeni
(jakkolwiek rozumianej) – jak siê zdaje – pozostaje w Polsce, przynajmniej
w chwili pisania niniejszego artyku³u, na poziomie rozwa¿añ strategiczno-
-politycznych prowadzonych na bardzo wysokim poziomie abstrakcji.

Jeszcze inny punkt widzenia odnoœnie do cyberbezpieczeñstwa otrzy-
muje siê rozpatruj¹c je z punktu widzenia u¿ytkownika wspó³czesnego
Internetu. Równie¿ w tym wypadku bezpoœrednia stosowalnoœæ norm z serii
ISO/IEC 27k mo¿e byæ w¹tpliwa. U¿ytkownik serwisów zainteresowany
jest czêsto ochron¹ swoich dóbr osobistych, swojej prywatnoœci37, w szcze-
gólnym wypadku równie¿ zapewnieniem anonimowoœci38 b¹dŸ przynajmniej
pseudoanonimowoœci39, w tym równie¿ ochron¹ przed inwigilacj¹ zarówno
ze strony dostawców poszczególnych us³ug, jak i ze strony s³u¿b pañstwo-
wych (zarówno w³asnego jak i innych pañstw)40. Na dodatek œrodki tech-

instytucja dzia³a i za które odpowiada. W sprawozdaniu winny byæ przedstawione tak¿e
informacje o sposobach postêpowania z ryzykiem”, przy czym nie ma ¿adnych wytycz-
nych na temat sposobu prowadzenia takiej analizy.

36 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej zawiera zreszt¹ – w swoim
za³¹czniku 2 – odwo³anie do normy ISO/IEC 27002.

37 Prywatnoœæ posiada w terminologii znormalizowanej a¿ trzy definicje:
• Prawo do kontrolowania lub wp³ywania na to, aby informacja ich dotycz¹ca mog³a byæ

zbierana i przechowywana oraz na to, kto mo¿e to wykonywaæ i komu mo¿na udostêpniæ
tê informacjê (PN-T-20000:1994-P), przy czym definicja ta jest opatrzona komenta-
rzem „Uwaga – poniewa¿ termin jest zwi¹zany z prawem osób nie mo¿e on byæ precy-
zyjny. Nale¿y unikaæ u¿ywania tego terminu, chyba ¿e kontekst odnosi siê do wyma-
gañ zabezpieczania informacji”;

• Nieingerowanie w ¿ycie prywatne osoby lub jej sprawy, jeœli ta ingerencja by³aby zwi¹-
zana z niew³aœciwym lub nielegalnym zbieraniem i wykorzystywaniem danych o tej
osobie (PN-ISO/IEC 2382-8:2001 08.01.23, PN-I-02000:2002 3.1.088);

• Prawo do nadzoru lub wp³ywu na to, jakie dane osobowe mog¹ byæ zbierane i przecho-
wywane oraz komu mog¹ byæ ujawnione (PN-I-02000:2002 – 3.1.089, PN-T-20000:1994
– P), przy czym definicja ta jest opatrzona komentarzem „Uwaga – nale¿y unikaæ
u¿ywania tego terminu, chyba ¿e kontekst odnosi siê do wymagañ zabezpieczania
informacji”.

38 PN-I-02000:2002-3.1.002
39 PN-I-02000:2002-3.4.070
40 Co najmniej od czasu ujawnienia przez Edwarda Snowdena dzia³añ podejmowanych przez

amerykañsk¹ Agencjê Bezpieczeñstwa Narodowego (National Security Agency – NSA)
jest oczywiste, ¿e rz¹dy, a w zasadzie wyspecjalizowane agencje rz¹dowe, prowadz¹ inwigi-
lacjê œrodków komunikacji elektronicznej. Na przyk³ad, w odniesieniu do polskich telefo-
nów, liczbê pods³uchanych przez NSA rozmów szacuje siê na ponad trzy miliony dziennie.
Zob. np. M. Kasperski, Polska wspó³pracowa³a z NSA. Pods³uchiwano 3 mln Polaków
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niczne i prawne, a tak¿e mo¿liwoœci bezkarnego ³amania przepisów pra-
wa41, jakimi dysponuje administracja pañstwowa (w tym s³u¿by powo³ane
do ochrony pañstwa) pozwalaj¹ na stosowanie narzêdzi, przed którymi
by³oby niezwykle trudno siê zabezpieczyæ42. Pañstwo, a w zasadzie dzia³a-
nia, czy raczej mo¿liwe nadu¿ycia ze strony niektórych jego s³u¿b, jest wiêc
tu postrzegane nie jako podmiot, czy choæby przedmiot ochrony, ale jako
zagro¿enie.

Kolejne wreszcie zagadnienie dotyczy zapewniania bezpieczeñstwa in-
formacji w cyberprzestrzeni œrodkami prawnymi (w tym mo¿liwoœci opera-
cyjnego i procesowego zwalczania cyberprzestêpczoœci), z punktu widzenia
organów œcigania oraz wymiaru sprawiedliwoœci. W pracy Exploring the
Landscape of Cybercrime 43 zamieszczono nastêpuj¹cy schemat (Rysunek 2):

dziennie!, „Komputerœwiat” 16 maja 2014; http://www.komputerswiat.pl/nowosci/bezpie-
czenstwo/2014/20/polska-wspolpracowala-z-nsa-podsluchiwano-3-mln-polakow-dzien-
nie!.aspx [dostêp: 25.03.2015]. Jakkolwiek trudno zweryfikowaæ szczegó³owo tego rodza-
ju informacje, niew¹tpliwie tego rodzaju dzia³ania ze strony ró¿nych rz¹dów maj¹ miej-
sce na skalê masow¹.

41 Wiele bowiem z ujawnionych mechanizmów inwigilacji stosowanych przez rz¹dy jest bez-
prawne nawet z punktu widzenia przepisów poszczególnych krajów, które zazwyczaj –
przynajmniej w krajach cywilizowanych – zak³adaj¹ jakieœ formy ochrony prywatnoœci
np. poprzez s¹dow¹ kontrolê mo¿liwoœci zak³adania pods³uchów przez s³u¿by specjalne.

42 W tym kontekœcie mo¿na wspomnieæ na przyk³ad o konkursie z 2013 na projekt zama-
wiany „Oprogramowanie i sprzêt elektroniczny do prowadzenia walki informacyjnej” fi-
nansowanym przez polskie MSWiA prowadzonym przez Narodowe Centrum Badañ i Roz-
woju (zob. np. Regulamin przeprowadzenia konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów
w zakresie badañ naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa
pañstwa,
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/575/6/1/regulamin_3_2012.pdf [dostêp: 25.03.
2015];
Opis projektów konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badañ naukowych
lub prac rozwojowych na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa,
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/575/6/1/polaczony.pdf [dostêp: 25.03. 2015]).
Warto pamiêtaæ, ¿e wytwarzanie tego rodzaju narzêdzi jest penalizowane w art 269b
Kodeksu karnego, albo przypomnieæ o niemieckim projekcie „Federalnego trojana” („Bun-
destrojaner”) – oprogramowaniu pozwalaj¹cym na infekowanie i przejmowanie kontroli
nad komputerami przez s³u¿by specjalne znalezionym w 2011 roku przez hackerów
z Chaos Computer Club (zob. np. CCC findet Sicherheitslücken in Bundestrojaner, „Der
Spiegel” 2011-10-09,
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,790756,00.html [dostêp: 25.03.2015]).
W pierwszym przypadku, po protestach MSWiA oficjalnie wycofa³o siê z projektu, w dru-
gim – do produkcji trojana przyzna³ siê jeden z niemieckich rz¹dów regionalnych i zapo-
wiedzia³ jego wycofanie.

43 Z. Benenson, A. Dewald, H.-G. Eßer, F.C. Freiling, T. Müller, Ch. Moch, S. Vömel, S. Schin-
zel, M.Spreitzenbarth, B. Stock, J. Stüttgen, Exploring the Landscape of Cybercrime,
Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Germany,
https://www1.cs.fau.de/filepool/syssec-2011-cybercrime.pdf [dostêp: 25.03.2015].
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Dobrze oddaje on role poszczególnych aktorów klasycznie rozumianego
cyberprzestêpstwa: atakuj¹cych (hakerów44) oraz testerów bezpieczeñstwa
(ang. security testers), którzy zajmuj¹ siê naruszaniem (w dobrych b¹dŸ
z³ych celach, nielegalnie b¹dŸ legalnie) bezpieczeñstwa cyberprzestrzeni
(na rysunku zosta³y wymienione potencjalne techniki: zaciemnianie, zacie-
ranie œladów (ang. obsfucation), u¿ycie z³oœliwego oprogramowania (ang.
malware), czy oprogramowania wykorzystuj¹cego podatnoœci (ang. exploits),
œledczych (ang. investigators) zbieraj¹cych (ang. extraction) i analizuj¹cych
materia³ dowodowy, oraz u¿ytkowników (potencjalnych ofiar – ang. victims)
którym pozostawiono jedynie mo¿liwoœæ wykazania siê œwiadomoœci¹ bez-
pieczeñstwa (ang. awareness)45.

44 W zasadzie powinno siê mówiæ o crackerach, pojêcie „hacker” pierwotnie oznacza bowiem
raczej specjalistê od komputerów (por R. Shirey, Internet Security Glossary, RFC 2828,
Network Working Group, 2000, s.78 i nast.).

45 W pojêciu „œwiadomoœæ bezpieczeñstwa” (szerzej mówi siê o cyber situational awareness,
a wiêc o œwiadomoœci sytuacyjnej, obejmuj¹cej nie tylko cyberbezpieczeñstwo sensu stricto)
nie chodzi oczywiœcie tylko o stany mentalne czy o percepcjê istniej¹cej sytuacji, ale o pod-
stawow¹ wiedzê i umiejêtnoœci dotycz¹ce bezpieczeñstwa i podejmowanie rutynowych czyn-
noœci (jak na przyk³ad regularn¹ instalacjê uaktualnieñ, czy wykonywanie kopii bezpie-
czeñstwa). Por. np. S. Jajodia, P. Liu, V. Swarup, C. Wang., Cyber Situational Awareness
Issues and Research, Advances in Information Security, Volume 46, Springer 2010.

Rysunek 2. Pejza¿ cyberprzestêpstwa i jego aktorzy
Źród³o: Z. Benenson et al.: Exploring…, op. cit.
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Analogiczne analizy nale¿a³oby w³aœciwie przeprowadziæ dla pozosta-
³ych rodzajów zdarzeñ zwi¹zanych z naruszaniem bezpieczeñstwa infor-
macji interpretowanych z pozosta³ych punktów widzenia. Na szczególn¹
uwagê zas³ugiwaæ powinny dzia³ania podejmowane przez organizacje rz¹-
dowe wystêpuj¹ce b¹dŸ to w roli ofiar, b¹dŸ agresorów, które to sytuacje
wymykaj¹ siê mo¿liwoœciom powy¿szej klasyfikacji. Dla przyk³adu, w cza-
sie „afery ACTA” w Polsce du¿a grupa u¿ytkowników Internetu (s¹dz¹c
po czasie trwania i liczbie ods³on atakowanych stron mo¿na szacowaæ jej
liczebnoœæ na kilkadziesi¹t-kilkaset tysiêcy osób) prowadzi³a skuteczne ataki
na rz¹dowe strony www46. Z formalnego punktu widzenia nale¿a³oby
mówiæ o masowym (dokonanym przez znaczn¹ czêœæ spo³eczeñstwa) pope³-
nieniu przestêpstw skierowanych przeciwko urzêdom i organom w³asnego
pañstwa. Oczywiœcie trudno zjawiska spo³eczne opisywaæ w ten sposób.
Równie¿ zagadnienie zarz¹dzania ryzykiem bêdzie wygl¹daæ w ró¿ny spo-
sób w zale¿noœci od przyjêtego punktu widzenia: jedn¹ z metod zarz¹dza-
nia ryzykiem jest jego transfer. Z punktu widzenia podmiotu dokonuj¹cego
transferu ryzyka (do partnera biznesowego, klienta czy dostawcy) ryzyko
dziêki temu siê zmniejsza. Z punktu widzenia podmiotu, do którego ryzyko
zosta³o ono wytransferowane, oczywiœcie fakt transferu ryzyko zwiêksza.

Nie mo¿na zatem, jak napisano powy¿ej, rozpatrywaæ pojêæ cyberbez-
pieczeñstwa czy bezpieczeñstwa informacji w oderwaniu od podmiotu, któ-
remu ma ono byæ zapewnione. Dzia³anie, które dla jednego z uczestników
danej sytuacji skutkuje zwiêkszeniem bezpieczeñstwa, dla innego mo¿e je
zmniejszyæ. Równie¿ dlatego koncepcja „bezpieczeñstwa cyberprzestrzeni”
jest co najmniej dyskusyjna. O ile w przypadku fizycznie istniej¹cych miejsc
mo¿na w sposób zrozumia³y mówiæ o bezpiecznym terytorium (np. bezpiecz-
nej ulicy, osiedlu, bezpieczeñstwie przestrzeni powietrznej itd.), o tyle
w przypadku bezpieczeñstwa informacji ju¿ samo pos³ugiwanie siê pojê-
ciem „cyberprzestrzeni” jest w¹tpliwe, a mówienie o jej bezpieczeñstwie
wydaje siê wysoce nieprecyzyjne.

Zakoñczenie

Pojêcie cyberbezpieczeñstwa posiada wiele definicji, przy czym definicje
wykorzystywane w dokumentach przyjêtych w Polsce (Rz¹dowym progra-
mie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016,
Polityce Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej oraz Doktrynie

46 Przebieg zdarzeñ zosta³ opisany miêdzy innymi w artykule Lisiak-Felicka D., Szmit M.,
„Tango Down”..., op. cit.
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Cyberbezpieczeñstwa Rzeczypospolitej Polskiej) s¹ nie do koñca spójne z defi-
nicjami z norm ISO/IEC z serii 27k, w szczególnoœci z norm¹ ISO/IEC 27032.
Mo¿e to byæ powodem trudnoœci komunikacyjnych i problemów merytorycz-
nych podczas prób zapewniania tego¿ cyberbezpieczeñstwa. Krajowe doku-
menty dotycz¹ce cyberbezpieczeñstwa, o których by³a mowa w artykule,
maj¹ raczej charakter postulatywny, ale zawarte w nich postulaty nie s¹
w rzeczywistoœci realizowane (choæby nawet w zakresie utworzenia stano-
wisk pe³nomocników ds. ochrony cyberprzestrzeni, które znajduj¹ siê w Rz¹do-
wym programie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2011-2016, nie doczeka³y siê jak dot¹d realizacji), równie¿ praktyka bezpie-
czeñstwa informatycznego w urzêdach administracji pañstwowej i samo-
rz¹dowej pozostawia wiele do ¿yczenia47.

Zagadnienie cyberbezpieczeñstwa nale¿y rozpatrywaæ nie tylko w wielu
aspektach (prawnym, organizacyjnym, technicznym itd.) ale równie¿ nale-
¿a³oby ka¿dorazowo okreœlaæ, kto lub co jest jego podmiotem; wspó³czesne
procesy przetwarzania i wymiany informacji maj¹ bowiem charakter wielo-
stronny, a interesy poszczególnych podmiotów bior¹cych w tych procesach
udzia³ mog¹ pozostawaæ ze sob¹ w konflikcie. Cyberbezpieczeñstwo jest
wiêc zagadnieniem wieloaspektowym i wielopodmiotowym. Pojêcie „bezpie-
czeñstwa przestrzeni cybernetycznej” wydaje siê, wobec powy¿szego, ma³o
wygodne do stosowania i mog¹ce prowadziæ do nieporozumieñ, szczególnie
jeœli przyj¹æ szerokie rozumienie bezpieczeñstwa (odwo³uj¹ce siê nie tylko
do zachowania podstawowych atrybutów bezpieczeñstwa informacji, ale
do mo¿liwoœci realizacji przez podmiot swoich interesów).
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CYBERSECURITY AS AN INTERDISCIPLINARY ISSUE

Keywords: cybersecurity, information security.

Summary

Article is devoted to a review and analysis of selected issues related to cy-
bersecurity and some of the questions implied by its character. A few defini-
tions of cybersecurity, cybersafety and cyberspace security are compared and
discussed. Some ambiguities in Polish government documents concerning
cyberspace security are also pointed.
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ANALIZA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

NA PRZYK£ADZIE UKRAINY

S³owa kluczowe: infrastruktura krytyczna, edukacja, energetyka.

Streszczenie

W artykule sformu³owana autorska definicja pojêcia infrastruktury kry-
tycznej. Wykonana analiza struktury niektórych elementów infrastruktury
krytycznej, w szczególnoœci, edukacyjnej i energetycznej. Przedstawiono
potencjalne zagro¿enia dla tych elementów, metody i narzêdzia zapewnienia
ich bezpieczeñstwa.

ANALYSIS OF INDIVIDUAL ELEMENTS
OF CRITICAL INFRASTRUCTURE

FOR EXAMPLE OF UKRAINE

Keywords: critical infrastructure, education, energy.

Summary

The article formulates a definition of the concept of critical infrastructure.
Made analysis of the structure of some elements of critical infrastructure,
in particular, education and energy. Shows the possible threats to these ele-
ments, methods and tools to ensure their safety.
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ZAGADNIENIE BEZPIECZEÑSTWA
W WYBRANYCH TEORIACH

UMOWY SPO£ECZNEJ

S³owa kluczowe: umowa spo³eczna, bezpieczeñstwo, prawo natury, pañstwo.

STRESZCZENIE

Bezpieczeñstwo jest podstawow¹ potrzeb¹ i praktyk¹ poszukiwania form
trwania, przetrwania i rozwoju. Pojêcie to odnosi siê do podmiotów jakimi
s¹ pojedyncze jednostki ludzkie i grupy spo³eczne. Od tych podmiotów za-
le¿na jest treœæ i znaczenie, jakie nadadz¹ bezpieczeñstwu jako podstawo-
wemu atrybutowi trwania i rozwoju. Ka¿da forma ludzkiej aktywnoœci, nie-
zale¿nie od jej wa¿noœci i znaczenia, zwi¹zana jest z procesem kszta³towania
bezpieczeñstwa, czy to na poziomie ogólnym np. politycznym i ekonomicz-
nym, czy na poziomie jednostkowym stricte psychologicznym. Ten zasadni-
czy atrybut wa¿ny dla ka¿dej istoty racjonalnej ma swoje umocowanie
w teorii umowy spo³ecznej. Porozumienie miêdzy jednostkami na p³asz-
czyŸnie etycznej i spo³ecznej ukazuje pewn¹ metodê w osi¹ganiu bezpie-
czeñstwa. Oto zasady etyczne i system polityczny pañstwa stoj¹ u podstaw
bezpiecznej egzystencji cz³owieka. To podmiot jest kreatorem godnej formy
trwania, w warunkach œcierania siê wartoœci kulturowych i zdarzeñ natu-
ralnych.

Wprowadzenie

Teoria umowy spo³ecznej wskazuje na mo¿liw¹ genezê zasad wyjœcio-
wych, na bazie których mo¿na mówiæ o perspektywach sprawiania bezpie-
czeñstwa. Hipotetycznoœæ tej teorii nie dyskwalifikuje jej skutków prak-
tycznych w rzeczywistoœci spo³ecznej, podobnie jak aprioryczne za³o¿enie
o koniecznoœci wprowadzenia aksjomatu w logice pozwala na przyjêcie kon-
kretnej metody definiowania pojêæ i udowadniania s¹dów. Teoria umowy
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spo³ecznej pozwala na sformu³owanie przekonuj¹cych za³o¿eñ opisuj¹cych
model funkcjonowania struktury spo³ecznej w ramach pañstwa. Tym samym
s³u¿y do diagnozowania i konstruowania wniosków co do sposobów kszta³-
towania bezpieczeñstwa. Istotnym wskaŸnikiem roli, jak¹ spe³nia kontrakt
pomiêdzy jednostkami jest identyfikacja ró¿nicy miêdzy stanem natural-
nym i stanem politycznym, czy te¿ stosowanie zasad sprawiedliwoœci.

Np. angielski filozof Tomasz Hobbes uwypukli³ znaczn¹ dychotomiê
miêdzy powy¿szymi stanami. Oto w stanie natury nie obowi¹zuje prawo
uwzglêdniaj¹ce realizacjê potrzeb jednostki, które nie kolidowa³oby z takimi
samymi prawami innej jednostki. Wszyscy maj¹ prawo do wolnoœci (raczej
swobody) bez ¿adnych ograniczeñ. W takiej sytuacji wystêpuje konflikt
indywidualnych interesów formu³owanych na bazie prawa wszystkich
do wszystkiego. Brak ograniczeñ prawa naturalnego inicjuje z kolei wojnê
wszystkich ze wszystkimi.

Hobbesowska dychotomia stanu natury i stanu politycznego podkreœla
wa¿noœæ umocowanego prawnie porozumienia pomiêdzy jednostkami.
Umowa s³u¿y przede wszystkim wyeliminowaniu niedoskona³oœci stanu
natury, tzn. ograniczeniu praw wszystkich do wszystkiego1. Kategoria wol-
noœci definiowana jest w innym, nazwijmy to spo³ecznym (wspólnotowym),
wymiarze. Sens wolnoœci tkwi w jej ograniczeniach, którymi s¹ obszary
wolnoœci innych jednostek.

Umowa spo³eczna porz¹dkuje strukturê zbiorowoœci jednostek, które
tworz¹ okreœlone zasady wzajemnego funkcjonowania w wymiarze indywi-
dualnym i instytucjonalnym. Zakres obowi¹zywania umowy uwzglêdnia
proces kszta³towania bezpieczeñstwa poszczególnych jednostek i ca³ej wspól-
noty politycznej. Dopiero w systemie prawnym opartym na wyjœciowym
kontrakcie, zaczyna obowi¹zywaæ zasada sprawiedliwoœci, obejmuj¹ca ca³o-
kszta³t spo³ecznego funkcjonowania.

Bezpieczeñstwo personalne w teorii
kontraktualistycznej Tomasza Hobbesa

Tomasz Hobbes przyjmuje za³o¿enie, ¿e cz³owiek ze swej natury nie jest
usposobiony do ¿ycia we wspólnocie – wynika to z egoistycznych pobudek
do realizacji indywidualnych celów. W ludzkiej naturze popartej doœwiad-

1 T. Hobbes, Elementy filozofii, t³um. Cz. Znamierowski, t. II, PWN, s. 224-225. U Locke’a
owa dychotomia ma mniej wyrazist¹ formê. Nie obowi¹zuje zasada bellum omnium con-
tra omnes, ale niedoskona³oœci stanu natury wynikaj¹ z koniecznoœci przezwyciê¿enia
zasady nemo iudex in causa sua. Por. J. Locke, Dwa traktaty o rz¹dzie, t³um. Z Rau,
PWN, Warszawa 1992.
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czeniem tkwi sk³onnoœæ do rywalizacji, nieufnoœci i zdobywania s³awy.
Konfrontacyjn¹ i amoraln¹ naturê cz³owieka uwypukli³ wczeœniej Niccolo
Machiavelli w nastêpuj¹cych s³owach: „O ludziach bowiem da siê to w ogól-
noœci powiedzieæ, ¿e bywaj¹ niewdziêczni, zmienni, ob³udni, tchórzliwi
w niebezpieczeñstwie, chciwi zysku; póki im œwiadczysz dobrodziejstwa, s¹
tobie ca³kiem oddani, gotowi poœwiêciæ krew, mienie, ¿ycie swoje i ¿ycie
swych dzieci, dopóki niebezpieczeñstwo stoi daleko, ale niech ono tylko siê
zbli¿y, ju¿ masz ich wszystkich przeciwko sobie”2. Naturaln¹ form¹ ¿ycia
nie jest wspólnota. Hobbes wykracza poza tradycjê staro¿ytnych uk³adów
¿ycia we wspólnocie politycznej, które sankcjonowa³y naturalny status quo,
wyraŸnie zarysowan¹ w koncepcji zoon politicon Arystotelesa3. Cz³owiek
nie jest z natury istot¹ spo³eczn¹ i to pocz¹tkowe za³o¿enie implikuje diffe-
rentiam specificam teorii Hobbesa. Naturalistyczny egoizm jednostki i jej
aspo³eczna natura, wpisana w naturalne uprawnienie do wolnoœci, warun-
kuje pesymistyczn¹ wizjê wojny wszystkich ze wszystkimi (bellum omnium
contra omnes). Wojna jest wytworem samej natury, gdy¿ ka¿da jednostka
zosta³a uprawniona do tego aby byæ woln¹, zaœ nadrzêdnym wyznaczni-
kiem, praktycznym aspektem owej wolnoœci, jest d¹¿enie do zachowania
w³asnego ¿ycia. Swoisty pierwotny egalitaryzm w odniesieniu do wolnoœci
stosowania wszelkich œrodków uznanych za konieczne do zachowania w³a-
snej egzystencji rodzi paradoksalny uk³ad egoistycznych relacji. Oto upraw-
nienie do wolnoœci postrzegane jako element pozytywny, w zderzeniu ze zbio-
rowoœci¹ innych jednostek posiadaj¹cych takie uprawnienie, staje siê przy-
czyn¹ wojny ka¿dego z ka¿dym. Naturalna nieograniczona wolnoœæ staje
siê ciê¿arem, szczególnie wtedy, kiedy jednostka nie jest w stanie w³asnymi
si³ami utrzymaæ ci¹g³oœci trwania.

Hobbes roztacza wizjê stanu pierwotnego, w którym ¿ycie jednostki per-
manentnie zagro¿onej staje siê niezwykle trudne. Wszelka stabilizacja, przy
za³o¿eniu, ¿e jednostka jest w stanie zachowaæ ci¹g³oœæ trwania, ugruntowa-
na miêdzy innymi przez posiadanie w³asnoœci prywatnej, jest niemo¿liwa,
gdy¿ w ka¿dym momencie dobra prywatne mog¹ byæ odebrane przez inn¹
jednostkê uprawnion¹ do wolnoœci i decyduj¹c¹ o sposobach prolongowa-
nia swojego ¿ycia. Obraz ludzkiej egzystencji w stanie pierwotnym jest
w swej wymowie tragiczny i jak podkreœla Hobbes „(...) jest bezustanny
strach i niebezpieczeñstwo gwa³townej œmierci. I ¿ycie cz³owieka jest sa-
motne, biedne, bez s³oñca, zwierzêce i krótkie”4. Filozof dotyka tu funda-
mentalnego problemu poczucia bezpieczeñstwa trwania, przetrwania i roz-

2 N. Machiavelli, Ksi¹¿ê, t³um. W. Rzymowski, MT Biznes, Warszawa 2008, s. 136.
3 Arystoteles, Polityka, t³um. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2008, s. 27.
4 T. Hobbes, Lewiatan, t³um. Cz. Znamierowski, PWN, Kraków 1954, s. 110.
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woju. W stanie natury nikt nie jest bezpieczny. Owo niebezpieczeñstwo
gwa³townej œmierci i strach wyznaczaj¹ paralelnoœæ subiektywnego poczu-
cia zagro¿enia oraz obiektywnych warunków inicjuj¹cych sytuacje niebez-
pieczne. Zatem stan natury Hobbesa w pe³ni odpowiada stanowi niebezpie-
czeñstwa zdefiniowanego w klasyfikacji stanów bezpieczeñstwa cz³owieka
przez szwajcarskiego politologa Daniela Freia5.

Cz³owiek jako istota rozumna mo¿e zastosowaæ wszelkie œrodki s³u¿¹ce
zwyciêstwu w wojnie z ka¿dym, aczkolwiek to nie poprawia w szerszej per-
spektywie jego beznadziejnego po³o¿enia. Oto rozum staje siê najbardziej
niebezpiecznym narzêdziem w hobbesowskiej koncepcji bellum omnia con-
tra omnes. Si³a fizyczna odzwierciedlaj¹ca naturê œwiata zwierz¹t nie jest
czynnikiem dominuj¹cym w wojnach prowadzonych przez istoty wyposa-
¿one w zdolnoœæ pos³ugiwania siê znacznie bardziej rozwiniêtym intelek-
tem, z mo¿liwoœci¹ abstrakcyjnego myœlenia. ̄ ycie cz³owieka w stanie pier-
wotnym jest bardziej niebezpieczne ni¿ ¿ycie jakiegokolwiek zwierzêcia,
gdy¿ wykracza on poza naturê instynktu samozachowawczego. Rozumna
istota obok biologicznej popêdowoœci zdolna jest do uzewnêtrznienia pok³a-
dów cech kulturowych, zdaniem Hobbesa redukowalnych do rywalizacji,
nieufnoœci i ¿¹dzy s³awy.

Kszta³towanie bezpieczeñstwa przez kontrakt to proces, w którym nale¿y
za³o¿yæ, i¿ jednostki przystêpuj¹ce do umowy s¹ racjonalne. Jednak bior¹c
pod uwagê pocz¹tkowe za³o¿enia Hobbesa opisuj¹ce cz³owieka jako jed-
nostkê egoistyczn¹, sk³onn¹ do rywalizacji, z natury nieufn¹ i d¹¿¹c¹
do s³awy, trudno s¹dziæ, ¿eby owa racjonalnoœæ by³a autonomiczn¹ przy-
czyn¹ zmiany tych cech i tym bardziej zmiany gwa³townej. Wydaje siê,
¿e za³o¿enie o ludzkiej racjonalnoœci niezbêdne jest do wyjaœnienia samego
aktu przyst¹pienia do umowy spo³ecznej, natomiast przes³anka ta nie jest
wystarczaj¹ca do wyjaœnienia ci¹g³oœci trwania pañstwa. St¹d niezbêdny
jest filar w³adzy absolutnej posiadaj¹cej monopol na stosowanie przymusu,
bynajmniej przynajmniej do momentu, gdy spe³nia swoj¹ podstawow¹ funk-
cjê – zapewnienie bezpieczeñstwa ka¿dej jednostce. Czym innym jest za-
tem fakt „podpisania” umowy, a czym innym jest zdolnoœæ do przestrze-
gania postanowieñ tej umowy. Si³a ludzkiej racjonalnoœci nie obejmuje
ju¿ procesu prolongowania umowy, a tym bardziej proliferacji towarzysz¹-
cych jej idei wspólnotowego ¿ycia politycznego. Jednostki nie s¹ zdolne
do takiej wspó³pracy, która dawa³aby im wiêksze korzyœci, ni¿ pozostanie
w stanie wzglêdnej stabilnoœci stosunków. Bezpieczeñstwo jest zapewnione,

5 Stan niebezpieczeñstwa wystêpuje wówczas, gdy subiektywne poczucie zagro¿enia zgodne
jest z obiektywn¹ konfiguracj¹ zagro¿eñ zewnêtrznych. D. Frei, Sicherheit: Grundfragen
der Weltpolitik,Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1977, s. 17.
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ale na poziomie minimalnym, wspartym przez autorytet w³adzy. Zdaniem
Hobbesa wrodzona nieufnoœæ nie pozwala na wkraczanie na wy¿sze poziomy
spo³ecznej interakcji, które z zasady owocowa³yby wiêkszymi korzyœciami
i wy¿szym zoizmem poczucia bezpieczeñstwa. Nie chodzi o „umowê o nie-
agresji”, ale o kontrakt zak³adaj¹cych œciœlejsz¹ wspó³pracê, która z punktu
widzenia interesów jednostki i jej naturalnych egoistycznych dyspozycji,
jest czymœ bardziej korzystnym. Chodzi o umowê o bezpieczeñstwo w opar-
ciu o wzajemn¹ kooperacjê.

Nale¿y w tym momencie wyraziæ w¹tpliwoœæ, czy mo¿na budowaæ bez-
pieczeñstwo personalne i strukturalne na fundamencie permanentnie od-
czuwanego strachu? Czy wyjœcie poza paradoks biologicznie uwarunkowa-
nego egoizmu opartego na sile stanu politycznego jest w ogóle mo¿liwe?
Tragizm cz³owieka w teorii kontraktualistycznej Hobbesa polega na dia-
lektycznym mechanizmie œcierania siê elementów naturalistycznych i poli-
tycznych. Syntez¹ w tej dialektyce jest mechanistycznie ukonstytuowany
œwiat relacji spo³ecznych, którego g³ównym atrybutem jest si³a. Kiedy
autorytet w³adzy totalitarnej zostaje nadszarpniêty, wówczas ca³a idea kon-
struktu politycznego ulega dekonstrukcji i nastêpuje powrót do stosunków
wojennych, gdzie ka¿dy prowadzi wojnê z ka¿dym. Przyjmuj¹c mechani-
styczn¹ wizjê uk³adu politycznego Hobbes zak³ada³, ¿e te same czynniki,
które w okreœlonym czasie maj¹ charakter pañstwowotwórczy, w innym
przypadku mog¹ staæ siê Ÿród³em degradacji pañstwa. Brak norm praw-
nych i si³y stoj¹cej na stra¿y ich przestrzegania budzi obawê przed œmier-
ci¹ i uruchamia racjonalny wybór ograniczonej, ale bezpieczniejszej egzy-
stencji we wspólnocie. Podobnie s³aboœæ niewidzialnej w³adzy w pañstwie,
jej bezsilnoœæ przyczynia siê do wybuchu wojny wewnêtrznej i powrotu
do stanu natury. Nale¿y zatem przytoczyæ tezê, i¿ deficyt si³y, niezale¿nie
od tego czy jednostka znajduje siê w stanie natury czy te¿ w stanie politycz-
nym, uzasadnia trwa³oœæ wojennych relacji. Zatem bezpieczeñstwa nie
mo¿na kszta³towaæ bez uwzglêdnienia argumentu si³y, która w danych okolicz-
noœciach przybiera ró¿ne formy (si³a jednostki i ma³ych grup w stanie na-
tury i si³a „sztucznego cz³owieka” w stanie politycznym). Mimo tego, ¿e si³a
jest atrybutem obu wymienionych stanów, nale¿y podkreœliæ, ¿e w pañstwie
ma ona wymiar bardziej normatywny ni¿ mechanistyczny.

Prawa naturalne i prawa stanowione

Angielski filozof i dyplomata John Locke w rozwa¿aniach nad egzysten-
cjalnymi prawami cz³owieka zak³ada, ¿e ka¿da jednostka niezale¿nie
od zajmowanej pozycji i roli pe³nionej w strukturze spo³ecznej, z samej
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swej istoty nabywa niezbywalne uprawnienia do ¿ycia, wolnoœci i dóbr6.
Niezale¿nie od tego, czy egzystencja jednostki bêdzie rozpatrywana z pozy-
cji stanu natury, czy te¿ z p³aszczyzny obywatelskiej, owe naturalne upraw-
nienia nie ulegaj¹ ¿adnym zmianom ani modyfikacjom. Zmieniaj¹ siê jedy-
nie metody ich realizacji, które na gruncie pañstwowej struktury spo³ecz-
nej przybieraj¹ postaæ sformalizowanych konwencji, niewykraczaj¹cych poza
prawo naturalne.

U Locke’a jednostka pozostaje nadrzêdnym elementem bo¿ego planu
zbawienia niezale¿nie od uwarunkowañ stoj¹cych za stanem natury
czy przestrzeni¹ publiczn¹. Zarówno w naturalnych, jak i obywatelskich
odniesieniach g³ównym zadaniem jednostki jest zachowanie w³asnego
istnienia i ¿ycia gatunku ludzkiego jako ca³oœci. Stan natury uwypukla
jednostkowoœæ cz³owieka, gdy¿ to on sam winien w takich warunkach
zachowaæ dba³oœæ o w³asn¹ egzystencjê, zgodnie z boskim uprawnieniem.
Sytuuje cz³owieka w obszarze „czystej” jednostkowoœci, poza jak¹kolwiek
wspólnot¹. W takich warunkach jednostka sama stoi na stra¿y w³asnego
trwania, przetrwania i rozwoju, choæ faktyczna realizacja uprawnieñ jest
trudna do wype³nienia. Cz³owiek w stanie natury nie posiada instrumen-
tów do egzekwowania swoich uprawnieñ do œcigania i karania przestêp-
ców. Ponadto prawa natury mog¹ okazaæ siê zbyt ogólne, aby w konkret-
nych przypadkach daæ uczyniæ zadoœæ jednostkowemu poczuciu sprawiedli-
woœci. To jeden z argumentów na to, i¿ cz³owiek, mimo swych naturalnych
uprawnieñ, nie powinien pozostawaæ w stanie natury.

Locke, w refleksji nad uprawnieniami cz³owieka, sytuuje go w ontolo-
gicznej hierarchii. Oto na szczycie porz¹dku natury stoi Bóg, który nak³ada
obowi¹zki na cz³owieka, s³u¿¹ce zachowaniu jego i ca³ego rodzaju ludzkiego.
Bóg realizuje swoje cele poprzez cz³owieka. Hierarchia celów stanowi rdzeñ
porz¹dku transcendentnego i doczesnego, a przez to ustanawia fundamen-
talne kanony bezpieczeñstwa. Ochrona uprawnieñ cz³owieka nadanych mu
przez Boga i realizowanych we wspólnocie publicznej okreœla warunki kszta³-
towania bezpieczeñstwa personalnego i strukturalnego. Cz³owiek bezpieczny
to istota w najwy¿szym stopniu realizuj¹ca cele Boga, okreœlaj¹ce trwa³oœæ,
ci¹g³oœæ i rozwój ludzkiej egzystencji. Chodzi o skutecznoœæ realizacji owych
nadrzêdnych celów. Pragmatyzm osi¹gania celów wiedzie cz³owieka do two-
rzenia wspólnot obywatelskich gwarantuj¹cych realizacjê boskich upraw-
nieñ w najlepszy z mo¿liwych sposobów. Jednostka samodzielnie nie ma
mo¿liwoœci osi¹gania wysokiej efektywnoœci w osi¹ganiu celów. Dopiero
kontraktualistyczna wspólnota z ustanowionymi normami prawa pozytyw-
nego pozwala na skuteczn¹ ich realizacjê. Zatem teoria umowy spo³ecznej

6 J. Locke, op. cit., s. 166.
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jest ze wszech miar po¿¹danym œrodkiem do ochrony i prolongowania jed-
nostkowych uprawnieñ. Jak podkreœla Zbigniew Rau, hierarchia celów
Locke’a ma atrybut zale¿noœci koncepcyjnej, któr¹ mo¿na przedstawiæ
w nastêpuj¹cym porz¹dku7:
1) Bóg,
2) Cz³owiek,
3) spo³eczeñstwo obywatelskie,
4) rz¹d obywatelski.

Rz¹d obywatelski posiada uprawnienie do dzia³ania dziêki swej przy-
czynie, jak¹ jest spo³eczeñstwo. Źród³em istnienia spo³eczeñstwa obywa-
telskiego jest cz³owiek. Przyczyn¹ istnienia ludzi jest istnienie Boga.

Locke daleki jest od jednoznacznej klasyfikacji cz³owieka w kategorii
istoty spo³ecznej. Cz³owiek jest ze swej natury istot¹ jednostkow¹. Owa
jednostkowoœæ przewija siê stale przez meandry filozoficzno-politycznych
rozwa¿añ Locke’a. Autor stale akcentuje pozytywne strony ¿ycia publicz-
nego, które w istocie wspieraj¹ realizacjê naturalnych uprawnieñ jednost-
ki, jednak cz³owiek niezale¿nie od warunków, w jakich ¿yje, zawsze pozo-
staje autonomiczn¹ istot¹ – jest suwerenem. Cz³owiek, zdaniem Zbigniewa
Rau, posiada „wszystkie atrybuty suwerena (...) w porz¹dku natury jego
atrybuty id¹ w parze z celem, który powinien realizowaæ (...) w porz¹dku
konwencji atrybuty te nale¿¹ do spo³eczeñstwa obywatelskiego, które re-
alizuje swój cel – dobro publiczne, stanowi¹ce transpozycjê indywidualnych
celów jednostek w stanie natury”8. Zarówno koncepcja polityczna Locke’a,
jak i Jean-Jacques Rousseau s¹ prób¹ po³¹czenia sfery indywidualizmu
i pañstwowego kontraktualizmu. Locke transponuje atrybuty jednostki
do uwarunkowañ ¿ycia publicznego i podkreœla niezmiennoœæ naturalnych
uprawnieñ jednostki, które w warunkach pañstwa maj¹ byæ skuteczniej
chronione, natomiast Rousseau œciœle ³¹czy jednostkowoœæ ze zbiorowoœci¹
wprowadzaj¹c spo³eczn¹ koncepcjê woli powszechnej. Locke, Rousseau,
ale tak¿e Hobbes, ka¿dy z pozycji w³asnych za³o¿eñ teoretycznych, doko-
nuje próby harmonizacji interesu jednostki i interesu wspólnoty, a w³aœciwe
mo¿liwoœci realizacji interesu tej jednostki w warunkach ¿ycia w struktu-
rach pañstwa. W toku rozwoju myœli politycznej przewa¿a³y b¹dŸ koncepcje
personalne, b¹dŸ strukturalne. Autonomiê jednostki postrzegano jako war-
toœæ bezwzglêdn¹, lub sytuowano j¹ w systemie spo³ecznym jako niewiele
znacz¹cy tryb ca³kowicie podporz¹dkowany interesom pañstwa. Inaczej te

7 Z. Rau, Ze wstêpu do dzie³a J. Locke’a, Dwa traktaty o rz¹dzie, t³um. Z. Rau, PWN,
Warszawa 1992, s. 76.

8 Ibidem.
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dwa wymiary politycznych konstruktów mo¿na nazwaæ kontraktualizmem
i teologizmem.

Kontraktualizm instytucjê pañstwa wywodzi z idei umowy miêdzy
jednostkami okreœlaj¹cej warunki funkcjonowania struktury publicznej.
Umowa spo³eczna jest œwiadomym aktem kreacji pañstwa z jego instytucja-
mi – legislatur¹, egzekutyw¹, organami sprawiedliwoœci i innymi elemen-
tami przestrzeni publicznej. Co istotne, spo³eczna kontraktacja jest aktem
wtórnym w stosunku do pierwotnego stanu natury. Zatem jednostki prze-
chodz¹c do sfery publicznej na mocy umowy dzia³aj¹ œwiadomie, afirmuj¹
swoje potrzeby jednostkowe, w tym przede wszystkim potrzebê bezpieczeñ-
stwa i jednoczeœnie godz¹ siê na ograniczenie czêœci swoich uprawnieñ.

Przejœcie ze stanu natury do sfery pañstwowej nie jest u Locke’a tak
dobitnie podkreœlane, jak czyni to w Lewiatanie Hobbes. Niemniej ka¿da
umowa spo³eczna, niezale¿nie od tez filozoficznych, które j¹ uzasadniaj¹,
stanowi logiczny skutek niemo¿noœci funkcjonowania jednostki w stanie
natury. Naturalistyczne przes³anki kreowania kontraktualizmu s¹ logicz-
nym ci¹giem zdarzeñ uzasadniaj¹cych spo³eczn¹ filogenetyczn¹ (gatunkow¹)
i ontogenetyczn¹ (jednostkow¹) dyspozycjê do ¿ycia we wspólnocie pañstwo-
wej. Umowa spo³eczna z pozycji metafizycznej nie jest czymœ naturalnym,
jest raczej wytworem kultury i wyp³ywa z pewnego poziomu rozwoju œwia-
domoœci politycznej. Fundamentem wszelkim form kontraktualizmu s¹
prawa natury, na których Locke w ca³oœci opiera swoj¹ teoriê umowy spo-
³ecznej. Bez naturalnych uprawnieñ trudno wyobraziæ sobie konstrukcjê
prawn¹ wspólnot politycznych, dla których ¿adna konwencja nie jest pier-
wotna, a wyp³ywa z ogólnych zasad prawa natury. Na konstytutywnoœæ
prawa naturalnego zwróci³ uwagê Piotr Jaroszyñski analizuj¹c pierwotne
uprawnienia cz³owieka w perspektywie etycznej. Oto w naturze powszech-
nie wystêpuj¹ dwie podstawowe inklinacje – prawo do trwania (¿ycia)
i przetrwania (przed³u¿ania ¿ycia). Ponadto w odniesieniu do cz³owieka
istnieje trzecia inklinacja – dusza dysponuj¹ca intelektem i wol¹. Owe trzy
inklinacje tworz¹ egzystencjaln¹ przestrzeñ prawn¹ cz³owieka, nie jako
przedstawiciela gatunku homo sapiens, ale cz³owieka jako osoby. Intelekt
s³u¿y poznaniu prawdziwej rzeczywistoœci, a wola ukierunkowana jest
na umi³owanie dobra, zaœ intelekt i wola ³¹cznie zorientowane s¹ na piêkno.
Cz³owiek wykracza poza sferê zdeterminowanej biologicznej egzystencji.
Intelekt umo¿liwia rozpoznanie praw natury i sytuuje cz³owieka w inde-
terministycznej egzystencji. Jak konstatuje Piotr Jaroszyñski „wed³ug
porz¹dku inklinacji pojawia siê ludzki porz¹dek prawny”, którego celem
jest d¹¿enie do dobra, a istot¹ jest zgodnoœæ z inklinacjami9.

9 P. Jaroszyñski, Etyka dramat ¿ycia moralnego, „Gutenberg-Print”, Warszawa 1993,
s. 109-110.
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Dwie podstawowe inklinacje Jaroszyñskiego odpowiadaj¹ naturalnym
uprawnieniom jednostki w teorii Locke’a. Chodzi o niepodwa¿alne prawo
do ¿ycia i przetrwania (wolnoœci). Ponadto rozum (intelekt) umo¿liwia œwia-
dome rozpoznanie tych naturalnych praw. W obu teoriach pojawia siê kwe-
stia pierwotnoœci praw natury, co odpowiada konstytucjonalnoœci bezpie-
czeñstwa personalnego.

Teoria sprawiedliwoœci jako podstawa tworzenia
dobrze urz¹dzonego uk³adu spo³ecznego

Amerykañski filozof John Rawls wykorzysta³ teoriê umowy spo³ecznej
do skonstruowania teorii sprawiedliwoœci. Wydaje siê, i¿ teorie kontraktu-
alistyczne s¹ adekwatne do budowania teorii spo³ecznych, etycznych, poli-
tycznych i innych, uwzglêdniaj¹cych spo³eczn¹ zbiorowoœæ jako podstawê
naukowej refleksji. Umowa spo³eczna pozwala na ustalenie tzw. zasad pier-
wotnych, które staj¹ siê punktami odniesienia do dalszych unormowañ funk-
cjonowania wspólnot spo³ecznych. Rawls pos³u¿y³ siê teori¹ umowy spo-
³ecznej nieprzypadkowo. Stanowi³a ona dla niego dobry punkt wyjœciowy
do sformu³owania pierwotnych zasad sprawiedliwoœci w tzw. sytuacji wyj-
œciowej. Kontrakt pozwala wypracowaæ pewien konsensus czy to w odnie-
sieniu do zasady sprawiedliwoœci, czy sposobów funkcjonowania w³adzy
ustawodawczej, wykonawczej, s¹downiczej, czy te¿ dzia³ania innych insty-
tucji pañstwowych. Zasady prawne w teorii umowy spo³ecznej pozbawione
s¹ apriorycznej genezy.

Rawls podejmuj¹c próbê konstrukcji teorii sprawiedliwoœci przyj¹³ kon-
traktualistyczn¹ œcie¿kê, która sta³a siê podstawow¹ metod¹ ustalania
zasad sprawiedliwoœci. Znaczenie sprawiedliwoœci w tym ujêciu ma istotny
wp³yw na kierunki kszta³towania bezpieczeñstwa, które jest o tyle trwa³e,
o ile jednostki faktycznie realizuj¹ zasady przyjête w sytuacji pocz¹tkowej.
Zatem bezpieczeñstwo jest œciœle powi¹zane z konstrukcj¹ zasad pierwot-
nych ustalonych na drodze spo³ecznego kontraktu. Nieprzestrzeganie tych
zasad inicjuje zagro¿enia i negatywnie wp³ywa na ci¹g³oœæ trwania, prze-
trwania i perspektywy rozwoju podmiotów bezpieczeñstwa.

Nale¿y mieæ na uwadze podstawowe zastrze¿enie co do istoty zasad
ustalanych w ramach spo³ecznego kontraktu. Owe zasady s¹ rezultatem
zbiorowego konsensusu, to jest takiego uzgodnienia, które w mo¿liwie opty-
malnym stopniu mog¹ zostaæ zaakceptowane przez poszczególne jednostki.
Nie jest to zadanie proste ze wzglêdu na ró¿nice, jakie identyfikuj¹ spe-
cyficzn¹ i indywidualn¹ osobowoœæ, doœwiadczenia ¿yciowe, uwarunkowa-
nia egzystencjalne ka¿dego cz³owieka. Rawls wykazuje istotnoœæ takiego
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zró¿nicowania i proponuje, adekwatnie do stricte filozoficznego charakteru
teorii umowy spo³ecznej rozwi¹zanie, które wydaje siê dalekie od praktycz-
nej realizacji. Chodzi o zastosowanie tzw. zas³ony niewiedzy przy ustalaniu
pierwotnych zasad sprawiedliwoœci. Zas³ona niewiedzy pozwala na oderwa-
nie jednostek od socjologicznej sytuacji, w jakiej w danym momencie siê
znajduj¹. Chodzi o pierwotne uniewa¿nienie ich statusu spo³ecznego, za-
wodowego, pozycji i ról jakie pe³ni¹ w strukturze spo³ecznej. W ten sposób
tworzy siê sytuacja wyjœciowa, w której ludzie stanowi¹ zbiór wzglêdnie
odizolowanych elementów niezale¿nych od uwarunkowañ i powi¹zañ o so-
cjologicznej proweniencji. „Socjologiczna izolacja” umo¿liwia stworzenie sy-
tuacji wyjœciowej ograniczaj¹cej mo¿liwoœæ wykorzystania partykularnych
interesów klasowych, zawodowych i innych w ustalaniu pierwotnych zasad
sprawiedliwoœci.

Nikt nie kieruje siê tzw. interesem klasowym w formu³owaniu zasady
sprawiedliwoœci, której atrybutem jest bezstronnoœæ. Zatem koncepcja spra-
wiedliwoœci jako bezstronnoœci ma charakter publiczny obejmuj¹cy swoim
zasiêgiem spo³eczeñstwo jako ca³oœæ, niezale¿nie od naturalnych ró¿nic
miêdzy jednostkami. Jak podkreœla Rawls „spo³eczeñstwo jest dobrze urz¹-
dzone wtedy, gdy nie tylko wspiera dobro swych cz³onków, lecz jest ponadto
efektywnie regulowane przez publiczn¹ koncepcjê sprawiedliwoœci”10.

Kontraktualistyczna teoria sprawiedliwoœci jako bezstronnoœci opiera
siê na dwóch nadrzêdnych zasadach:
1) ka¿da osoba ma mieæ równe prawo do jak najszerszego systemu równych

podstawowych wolnoœci mo¿liwego do pogodzenia z podobnym systemem
wolnoœci dla innych;

2) nierównoœci spo³eczne i ekonomiczne maj¹ byæ tak u³o¿one, by zarówno
mo¿na siê by³o rozs¹dnie spodziewaæ, ¿e bêdzie to z korzyœci¹ dla ka¿de-
go, jak i wi¹za³y siê z pozycjami i urzêdami otwartymi dla wszystkich.

Pierwsza zasada opiera siê na tradycyjnej definicji wolnoœci jednostki
w przestrzeni publicznej, czy definicji wolnoœci w ogóle11. Cnota wolnoœci
obecna jest we wszystkich teoriach kontraktualistycznych, choæ definiowana
jest z ró¿nych pozycji znaczeniowych. U Hobbesa wolnoœæ jest naturalnym

10 J. Rawls, Teoria sprawiedliwoœci, t³um. M. Panufnik, PWN, Warszawa 2009, s. 31.
11 W tle prób definiowania pojêcia wolnoœci usytuowany jest tzw. paradoks wolnoœci. Atrybu-

tem znaczeniowym wolnoœci nie jest nieograniczonoœæ. Jak podkreœla K. Popper „nieogra-
niczona wolnoœæ niszczy sama siebie”. K. R. Popper, Spo³eczeñstwo otwarte i jego wrogo-
wie, t. 2, t³um. H. Krahelska, W. Jedlicki, PWN, Warszawa 2007, s. 156. Sens wolnoœci
tkwi w ograniczeniach. Oto w sytuacji spo³ecznej ograniczeniem wolnoœci jednostki jest
wolnoœæ innych jednostek. Taki sens wolnoœci wype³nia treœæ pierwszej zasady teorii spra-
wiedliwoœci jako bezstronnoœci.
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uprawnieniem, a jego wizja stanu naturalnego przesi¹kniêta jest „para-
doksem wolnoœci”. Dopiero pañstwo „Lewiatan” przezwyciê¿a ów paradoks
wskutek zrzeczenia siê przez obywateli czêœci swoich uprawnieñ, czyli upra-
wnienia do nieograniczonej wolnoœci.

W teorii Locke’a cnota wolnoœci jest nadrzêdnym prawem ka¿dego cz³o-
wieka, obok prawa do ¿ycia i prawa do dóbr. Wolna jednostka stanowi inte-
gralny element dobrze urz¹dzonego pañstwa. Definicja wolnoœci w pañ-
stwie Locke’a pokrywa siê z rozumieniem tego terminu zdefiniowanym
w pierwszej zasadzie sprawiedliwoœci Rawlsa.

Druga zasada uprawomocnia naturalne nierównoœci miêdzy ludŸmi.
Naturalne spo³eczne zró¿nicowanie wskazuje na wielorakie usytuowanie
jednostek w strukturze spo³ecznej w zale¿noœci od uwarunkowañ o bogatej
proweniencji. Nierównoœci generuje naturalny bieg losów ludzkich zarówno
w aspekcie spo³ecznym, jak i indywidualnym. Pierwszy aspekt sytuuje cz³o-
wieka w konkretnej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, obyczajowej, która
w du¿ym stopniu determinuje jego postawy, preferencje i zachowania, a tak¿e
wyznacza horyzonty rozwoju indywidualnego i zawodowego. Wp³yw œrodo-
wiska rodzinnego usytuowanego na okreœlonym poziomie hierarchii spo-
³ecznej okreœla warunki pocz¹tkowe dla rozwoju jednostki. Aspekt indywi-
dualny identyfikuje uwarunkowania osobowoœciowe i charakterologiczne
jednostki. Naturalne dyspozycje w po³¹czeniu ze zdobywaniem doœwiad-
czeñ, procesem socjalizacji, wychowania i edukacji okreœlaj¹ psychologiczn¹
sylwetkê cz³owieka, która wpisuje siê w okreœlony uk³ad zhierarchizowa-
nych powi¹zañ spo³ecznych.

Naturalne zró¿nicowanie ludzi odzwierciedla realistyczne status quo.
Brak akceptacji naturalistycznych zjawisk i zabiegi kompensacyjne skazuj¹
dan¹ koncepcjê spo³eczn¹, która zawiera w sobie takie za³o¿enia, na per-
manentny konflikt z obiektywnym stanem rzeczy, a tym samym taka kon-
cepcja jest bardziej utopijna ni¿ realna. Mo¿na powiedzieæ, ¿e praktyczny
wymiar wszelkich teorii opiera siê na zasadzie rzeczywistoœci. Nawet kan-
towskie przeformu³owanie teorii poznania, gdzie to przedmiot poznania jest
uwarunkowany przez poznaj¹cy podmiot, nie zmienia istoty tej zasady.
Teoria formu³owana przez podmiot musi znaleŸæ swoje uzasadnienie w obiek-
tywnej rzeczywistoœci. Zatem praktyka nadaje znaczenie teorii.

Konsekwencj¹ refleksji filozoficznej autora jest wyprowadzanie prak-
tycznych zasad sprawiedliwoœci z abstrakcyjnej idei ludzkiej intuicji, jako
w³adzy wyra¿ania arbitralnych, aczkolwiek znacz¹cych w swoich skutkach
s¹dów. Oto sfera abstrakcji wyra¿aj¹ca siê w s¹dach apriorycznych przenika
do praktyki ¿ycia spo³ecznego w postaci ogólnych zasad sprawiedliwoœci.
Nastêpuje przejœcie od teorii do praktyki. Sytuacja pierwotna i zas³ona nie-
wiedzy stanowi¹ teoretyczn¹ podbudowê teorii sprawiedliwoœci jako bez-
stronnoœci. Zatem teoria Rawlsa, jak i bogata tradycja umowy spo³ecznej,
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odzwierciedlaj¹ moc teorii koniecznej do formowania praktyki spo³ecznej.
Koniecznoœæ przechodzenia od teorii do praktyki, szczególnie w koncepcjach
struktur spo³ecznych obrazowo wyartyku³owa³ Jürgen Habermas: „¯adna
teoria i ¿adne oœwiecenie nie zdejmuj¹ z nas brzemienia ryzyka zaanga¿o-
wania siê po jakiejœ stronie i niezamierzonych nastêpstw tego zaanga¿owa-
nia. Próby emancypacji, bêd¹ce zarazem próbami zrealizowania utopijnych
treœci tradycji kulturowej, mo¿na interpretowaæ jako praktyczn¹ koniecz-
noœæ, wskazuj¹c na wytwarzane przez system konflikty (które trzeba wyja-
œniæ teoretycznie) oraz daj¹ce siê unikn¹æ represje i cierpienia”12. Konsta-
tacja Habermasa œwietnie wpisuje siê w kontraktualizm Rawlsa. Lepiej
w sytuacji pierwotnej przyj¹æ – na drodze umowy – zasady sprawiedliwoœci
i realizowaæ je w praktyce, ni¿ cierpieæ z powodu niedookreœlenia funda-
mentalnych zasad, na których powinno opieraæ dobrze urz¹dzone spo³e-
czeñstwo. Nie wystarczy przyj¹æ w ramach umowy okreœlonego modelu
pañstwa (instytucji spo³ecznych i politycznych), ale najpierw nale¿y sfor-
mu³owaæ podstawowe zasady ich funkcjonowania. Wówczas struktura
spo³eczno-instytucjonalna pañstwa bêdzie dobrze urz¹dzona.

Teoria umowy spo³ecznej daje opis genezy pañstwa. Jest to instytucja
o tyle prawomocna, o ile opiera siê na zorganizowanej strukturze spo³ecz-
nej, pañstwo to ludzie, którzy je tworz¹. Nie inaczej sytuacja wygl¹da
z kontraktualistyczn¹ teori¹ sprawiedliwoœci jako bezstronnoœci Rawlsa.
Zasady sprawiedliwoœci nie s¹ wytworem jakieœ istoty zewnêtrznej, lecz s¹
skutkiem porozumienia ludzi w sytuacji pocz¹tkowej.

Teoria umowy spo³ecznej jest na wskroœ przesi¹kniêta humanizmem
i daleka jest od pozaludzkich uzasadnieñ. Zatem to ludzie tworz¹ pañstwo
i zasady jego funkcjonowania, oni te¿ ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za trwanie
pañstwa i jego rozwój. Ten znacz¹cy atrybut teorii umowy spo³ecznej uwy-
pukli³ Tomasz Hobbes w nastêpuj¹cych s³owach: „Choæ nie mo¿e byæ nie-
œmiertelna ¿adna rzecz, jak¹ tworz¹ ludzie, to przecie¿, gdyby ludzie u¿y-
wali rozumu, jak to czyniæ mniemaj¹, to ich pañstwa mog³yby byæ zabez-
pieczone co najmniej przed tym, i¿by nie ginê³y od chorób wewnêtrznych.
Z natury bowiem swojej ta instytucja ludzka ma ¿yæ tak d³ugo, jak sam
rodzaj ludzki albo jak prawa natury, albo jak sama sprawiedliwoœæ, która
daje jej ¿ycie. Gdy wiêc pañstwo ulega rozpadowi nie wskutek przemocy
zewnêtrznej, lecz wskutek bez³adu wewnêtrznego, to winê ponosz¹ nie
ludzie, jako materia tego pañstwa, lecz jako jego twórcy i kierownicy”13.

12 J. Habermas, Teoria i praktyka, t³um. M. £ukasiewicz, Z. Krasnodêbski, Pañstwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983, s. 62.

13 T. Hobbes, Lewiatan, op. cit., s. 285.
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Zasada bezpieczeñstwa w tradycji
kontraktualistycznej

Sytuacja wyjœciowa, jak¹ Rawls wyprowadza z tradycji umowy spo³ecz-
nej w celu sformu³owania teorii sprawiedliwoœci jako bezstronnoœci, stanowi
istotn¹ wyk³adniê refleksji nad problemem bezpieczeñstwa. Metoda deduk-
cyjna i wysoki stopieñ abstrakcyjnoœci rozwa¿añ z pozycji kontraktualizmu
daje podstawê do formu³owania za³o¿eñ i tez okreœlaj¹cych warunki trwa-
nia, przetrwania i rozwoju cz³owieka. Nale¿y podkreœliæ, i¿ przyjêcie zasad
pierwotnych w hipotetycznej sytuacji wyjœciowej mo¿e adekwatnie odzwier-
ciedlaæ metodê rozumowania w poszukiwaniu bezpiecznych form trwania.
Chodzi o przeniesienie metody kontraktualistycznej na szerszy grunt my-
œlenia o bezpieczeñstwie.

W tradycji kontraktualizmu dominuj¹ koncepcje pañstwowotwórcze,
gdzie hipotetyczny stan natury ustêpuje miejsca racjonalnej umowie za-
wieraj¹cej podstawowe zasady funkcjonowania spo³ecznej (politycznej) zbio-
rowoœci. Normy prawne, instytucje, w³adza s¹ wytworem umowy pomiêdzy
jednostkami, które œwiadome s¹ wiêkszych korzyœci, jakie mo¿na osi¹gn¹æ
w spo³eczeñstwie politycznym, ni¿ zatomizowanym stanie natury.

W historii idei umowy spo³ecznej nale¿y wyró¿niæ dwa nurty, które
z jednej strony odzwierciedlaj¹ stricte pañstwowotwórczy charakter (teoria
Hobbesa, Rousseau, Locke’a), z drugiej strony obrazuj¹ jej wymiar etyczny,
zawarty w teorii sprawiedliwoœci Rawlsa. Pierwszy nurt mo¿na nazwaæ
kontraktualistycznym, drugi nurt – prekontraktualistycznym. Z pozycji
filozoficznej zarysowuje siê tu pewna hierarchia, proces dedukcyjnej analizy,
przechodzenia od rzeczy etycznej (ogólnej) do rzeczy politycznej (szczególnej).

Sformu³owanie teorii sprawiedliwoœci w sytuacji wyjœciowej jest pierw-
szym krokiem do tworzenia innych umów o politycznej proweniencji.
Sposób uformowania spo³eczno-instytucjonalnego pañstwa zale¿y od przy-
jêtego wyjœciowego kryterium, jakim jest teoria sprawiedliwoœci jako bez-
stronnoœci. Taka etyczna podstawa wyjœciowa wprowadza strony do na-
stêpnego etapu kontraktualistycznych urz¹dzeñ.

Jak wczeœniej wspomniano, pierwotn¹ teoriê sprawiedliwoœci i wtórn¹
teoriê umowy spo³ecznej ró¿nicuje stopieñ abstrakcyjnoœci. O ile ju¿ trady-
cyjne umowy polityczne mogliœmy uznaæ za abstrakcyjne, to teoria spra-
wiedliwoœci prezentuje wy¿szy pu³ap abstrakcyjnoœci. Co wa¿ne, kryterium
abstrakcyjnoœci odnosi siê do samej metody dochodzenia do konsensusu,
czego wynikiem jest okreœlona umowa spo³eczna. Treœæ tej umowy ma
ze wszech miar praktyczny wydŸwiêk. W tym rozró¿nieniu uwidacznia siê
wspólna p³aszczyzna teorii i praktyki. Chodzi o znalezienie teoretycznej
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metody dla ustalenia pocz¹tkowych zasad, jakie powinny obowi¹zywaæ
w dobrze urz¹dzonym spo³eczeñstwie.

Moralnoœæ jako regulator funkcjonowania grup spo³ecznych jest funda-
mentem dla innych regulacji – prawnych, ekonomicznych, politycznych,
kulturalnych i innych. Zatem prekontraktualistyczny nurt etyczny okreœla
zasady dla klasycznego nurtu kontraktualistycznego. Powy¿sza konstata-
cja jest istotna w definiowaniu bezpieczeñstwa w oparciu o teoriê umowy
spo³ecznej. Jak zatem zestawiæ rozwa¿ania nad nurtem etycznym i poli-
tycznym z ogóln¹ teori¹ bezpieczeñstwa cz³owieka?

Bezpieczeñstwo w ujêciu filozoficznym jest to taka godna forma trwa-
nia, która s³u¿y przetrwaniu i doskonaleniu tego trwania. Nale¿y tu wy-
szczególniæ elementy sprzyjaj¹ce kszta³towaniu godnej formy trwania.
W odniesieniu do teorii umowy spo³ecznej, godn¹ formê trwania kszta³tuje
siê przez realizacjê etycznej zasady sprawiedliwoœci i kontraktualistycz-
nych umów spo³eczno-politycznych. Po¿¹dany poziom bezpieczeñstwa cz³o-
wiek osi¹ga na bazie etycznej i spo³eczno-politycznej. Bezpieczeñstwo jest
genetycznie powi¹zane z zasadami etycznymi i spo³ecznymi. Kszta³towanie
bezpieczeñstwa nie jest mo¿liwe bez przyjêcia etycznego i spo³eczno-poli-
tycznego kontekstu. W powy¿szym ujêciu zasadne wydaje siê wyszczegól-
nienie trzeciego nurtu w tradycji umowy spo³ecznej – nurtu postkontrak-
tualistycznego, którego treœci¹ jest bezpieczeñstwo jako ogólny wynik
konsensualnych ustaleñ stron.

Kszta³towanie bezpieczeñstwa cz³owieka jest racjonalnym aktem takiej
zmiany otoczenia i w³asnych dyspozycji, które w najwy¿szym stopniu odpo-
wiada³yby potrzebie trwania, przetrwania i rozwoju. Nie jest to zatem pro-
ces niezale¿ny od jednostkowych zamierzeñ14. W rozwa¿aniach nad bez-
pieczeñstwem istotny jest podmiot i podejmowane przez niego wolicjonalne
wybory i racjonalne akty. Rawls sprowadza sferê moralnoœci, jako ewolu-
uj¹cego i naturalnego zjawiska spo³ecznego, do racjonalnego kontraktu
etycznego, który jest œciœle okreœlonym i pierwotnym punktem odniesienia
dla wtórnych kontraktów spo³eczno-politycznych. Pierwotna i niedefinio-
walna moralnoœæ w perspektywie teorii sprawiedliwoœci nabiera konkret-
nego etycznego wymiaru. Na podstawie wieloaspektowych moralnych s¹-
dów strony uzgadniaj¹ precyzyjne zasady pierwotne dla dalszych bardziej
szczegó³owych kontraktów. Zatem etyka stoi u podstaw regulacji struktury
spo³ecznej zarówno w odniesieniu do sprawiedliwych instytucji, jak i spra-
wiedliwych ludzkich czynów. Prekontraktualistyczna zasada etyczna na-
daje kszta³t kontraktualistycznej zasadzie politycznej, co w konsekwencji

14 Pominiête zosta³y tutaj czynniki przypadkowoœci i losowego dzia³ania si³ natury jako
determinantów bezpieczeñstwa niezale¿nych od ludzkiej dzia³alnoœci.
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kreuje obszar bezpieczeñstwa cz³owieka w postkontraktualistycznej zasa-
dzie bezpieczeñstwa. Bezpieczna (godna) forma trwania i rozwój jednostki
mo¿liwy jest na fundamencie etycznym i politycznym.

W powy¿szym ujêciu bezpieczeñstwo jako racjonalny i praktyczny akt
sprawiania pewnoœci trwania, przetrwania i rozwoju jest elementem wtór-
nym wobec etycznego i politycznego kontraktu. Nie mo¿na mówiæ o bezpie-
czeñstwie bez podstawy etycznej, spo³ecznej i prawnej. Podobnie nie mo¿na
odwo³ywaæ siê do zasady sprawiedliwoœci, jeœli nie obowi¹zuj¹ ¿adne akty
prawne (naturalne i pozytywne). Ow¹ ontologiczn¹ hierarchiê ukazuj¹ teo-
rie umowy spo³ecznej, z których najjaskrawsz¹ jest teoria Hobbesa. Stan
natury to wojna wszystkich ze wszystkimi, nikt nie mo¿e czuæ siê bezpiecz-
ny. Dopiero ustanowienie norm prawnych w oparciu o kontrakt jednostki
z suwerenem i innymi jednostkami kreuje bezpieczn¹ formê trwania.
Hobbes potwierdza tezê, i¿ zasada kontraktualistyczna jest pierwotna
wobec zasady bezpieczeñstwa.

Bezpieczeñstwo w znaczeniu psychologicznym
i prakseologicznym

Nale¿y odró¿niæ pojêcie bezpieczeñstwa jako potrzeby cz³owieka od po-
jêcia bezpieczeñstwa jako praktycznego skutku ludzkich dzia³añ. Naturalna
potrzeba trwania i rozwoju jest pierwotna wobec innych potrzeb wy¿szego
rzêdu. Potrzeba bezpieczeñstwa jest integralnym elementem egzystencji
jednostki i niezale¿nie od zewnêtrznych okolicznoœci ukierunkowuje spo-
sób jej dzia³ania. Równie¿ w stanie natury jednostki d¹¿¹ do maksymaliza-
cji bezpieczeñstwa, jednak ze wzglêdu na brak normatywnych systemów
b¹dŸ niemo¿noœci ich autentycznej realizacji, potrzeba bezpieczeñstwa nie
znajduje zaspokojenia adekwatnego do rzeczywistych oczekiwañ.

Bezpieczeñstwo pojmowane w kategorii potrzeby okreœla sferê motywa-
cyjn¹ i stanowi podstawê do podejmowania adekwatnych dzia³añ zmierza-
j¹cych do zaspokojenia tej potrzeby. Z punktu widzenia naszych rozwa¿añ
istotny pozostaje praktyczny wymiar zasady bezpieczeñstwa w postaci
faktycznych unormowañ reguluj¹cych godn¹ formê trwania i rozwoju jed-
nostki. Praktyczny nurt w definiowaniu pojêcia bezpieczeñstwa oznacza
zaspokojenie potrzeby bezpieczeñstwa poprzez prekontraktualistyczn¹
zasadê etyczn¹ (zasadê sprawiedliwoœci) i kontraktualistyczn¹ zasadê
spo³eczno-polityczn¹.

Potrzeba przetrwania i rozwoju by³aby mo¿liwa do spe³niania w hipote-
tycznym œwiecie zatomizowanych jednostek, których obszary wolnoœci nie
mia³y punktów stycznych. Wówczas zasady etyczne, spo³eczno-polityczne
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czy wreszcie zasady bezpieczeñstwa w opisywanym znaczeniu nie odgry-
wa³yby ¿adnej roli w ¿yciu autonomicznych jednostek. Chodzi tu jednak
o ustalenie takiego systemu normatywnego (systemu bezpieczeñstwa), który
uwzglêdnia naturalne dyspozycje spo³eczne jednostek oraz przenikanie siê
obszarów indywidualnych wolnoœci. Locke interesuj¹co uj¹³ problem auto-
nomicznoœci i nieuchronnoœci zawarcia spo³ecznego kontraktu. Kiedy
jednostki mog¹ korzystaæ z wolnych zasobów natury np. zajmuj¹c nowe
powierzchnie ziemi pod uprawê, nie istnieje koniecznoœæ przestrzegania kon-
traktualnych norm. Jednak gdy zasoby natury wyczerpi¹ siê, wówczas
niezbêdne jest ustalenie zasad dystrybucji tych zasobów.

Rdzeniem teorii kontraktualistycznych jest aprioryczne za³o¿enie o ko-
niecznoœci tworzenia zorganizowanych struktur spo³ecznych jednostek,
które ze swej natury, ale tak¿e ze wzglêdu na obiektywn¹ sytuacjê, d¹¿¹
do stworzenia bezpiecznego uk³adu wzajemnych zale¿noœci. Owe zale¿no-
œci charakteryzuj¹ ka¿d¹ spo³eczn¹ zbiorowoœæ. Chodzi o to, aby uk³ad spo-
³eczny by³ bezpieczny, a taki mo¿na osi¹gn¹æ na drodze konsensualnego
porozumienia w perspektywie etycznej i spo³eczno-politycznej.

Zakoñczenie

Wa¿n¹ konstatacj¹ w refleksji nad bezpieczeñstwem w perspektywie
teorii kontraktualistycznych jest teza, ¿e pierwotna potrzeba trwania, prze-
trwania i rozwoju cz³owieka okreœlona jest przez postkontraktualistyczn¹
zasadê bezpieczeñstwa. Potrzeba pewnoœci trwania i doskonalenia nabiera
autentycznego kszta³tu w uzgodnieniach w wymiarze etycznym i spo³eczno-
-politycznym. Wola przetrwania osi¹ga swoje apogeum w umowie spo³ecz-
nej tworz¹cej obszar zbiorowego bezpieczeñstwa. Sygnatariusze etycznego
i spo³eczno-politycznego kontaktu zaspokajaj¹ swoj¹ pierwotn¹ potrzebê
bezpieczeñstwa w realnych warunkach zbiorowej egzystencji. Pierwotna
potrzeba znajduje swoje zaspokojenie w praktyce spo³ecznego sprawiania
bezpieczeñstwa. Pragnienie trwania, przetrwania i rozwoju realizuje siê
w kontraktach na rzecz bezpieczeñstwa.

Konstatacja definiuj¹ca bezpieczeñstwo jako element postkontraktuali-
styczny nadaje temu pojêciu psychologiczny i socjologiczny charakter.
Bezpieczeñstwo w perspektywie teorii umowy spo³ecznej ma dwa znaczenia:
personalny i strukturalny. Obejmuje zarówno indywidualny, jak i instytu-
cjonalny wymiar pewnoœci trwania i doskonalenia. W strukturze spo³ecznej
istotne s¹ personalne uprawnienia jednostki do bycia bezpieczn¹ w po³¹-
czeniu z systemem sprawiedliwych instytucji, tworz¹cych strukturalne oto-
czenie bezpieczeñstwa.



456

Krzysztof Drabik: Zagadnienie bezpieczeñstwa w wybranych teoriach umowy spo³ecznej

Zasada postkontraktualistyczna wskazuje na jednokierunkowoœæ
w kszta³towaniu bezpieczeñstwa. Chodzi o warunki pocz¹tkowe w procesie
sprawiania bezpieczeñstwa. Jak ju¿ zaznaczy³ Arystoteles, cz³owiek mo¿e
w pe³ni funkcjonowaæ tylko w instytucji samowystarczalnej, jak¹ jest pañ-
stwo. To pañstwo zaspokaja wszelkie potrzeby ludzkie, a wyjœcie poza ob-
szar jurysdykcji pañstwa jest równoznaczne z wyjœciem poza obszar bez-
pieczeñstwa nie tylko strukturalnego, ale przede wszystkim personalnego.
Jednostka poza struktur¹ spo³eczn¹ nie jest bezpieczna, nie tylko z powodu
braku instytucji samowystarczalnej i ochronnej, ale przede wszystkim
z deficytu bodŸców psychologicznych.

Zjawisko izolacji spo³ecznej nie dotyczy tylko hipotetycznej sytuacji eg-
zystencji poza pañstwem, ale wi¹¿e siê z faktyczn¹ sytuacj¹ wielu ludzi
¿yj¹cych w spo³eczeñstwie, ale odczuwaj¹cych brak zaspokojenia potrzeby
afiliacji. Zatem przynale¿noœæ do grupy spo³ecznej ma pod³o¿e œcis³e psy-
chologiczne i tworzy naturalistyczne uzasadnienie s³usznoœci koncepcji kon-
traktualistycznych. Pierwotne dyspozycje spo³eczne, chocia¿by w postaci
potrzeby afiliacji, kreuj¹ pocz¹tkowe dyspozycje jednostek do bycia stron¹
umowy spo³ecznej. Takie dyspozycje sprzyjaj¹ kszta³towaniu bezpieczeñ-
stwa, które osi¹ga swoje optimum w strukturze spo³ecznej utworzonej
na bazie etycznej i spo³eczno-politycznej umowy.
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SECURITY ISSUE IN SELECTED THEORIES
OF SOCIAL CONTRACT

Keywords: security, state, the state of nature, social contract.

Summary

Security is a basic need and practice of seeking forms of duration, survival
and development. This term refers to those they are human and social groups.
Since these entities depends on the content and meaning which will give secu-
rity as a basic attribute of survival and development. Any form of human acti-
vity, regardless of its validity and importance, is associated with the process
of shaping the security, whether at a general level, eg. A political and economic
nature, whether at the individual level purely psychological. This essential
attribute important for every rational being is anchored in the theory of the
social contract. The agreement between the entities on the ethical and social
reveals a method of achieving security. Here are the ethical and political sys-
tem of the state are the basis of a safe human existence. This entity is a wizard
decent form of duration, in terms of clashing cultural values and natural events.
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Krzysztof Drabik – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Stosunków
Miêdzynarodowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Obszar zain-
teresowañ badawczych: filozofia bezpieczeñstwa, filozofia polityki, etyka, etyka
biznesu, bezpieczeñstwo personalne i strukturalne.
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BEZPIECZEÑSTWO SOCJALNE,
SPO£ECZNE A BEZPIECZEÑSTWO
SPO£ECZNE PAÑSTWA W UJÊCIU
SYSTEMOWYM I SEKURYTYZACJI

S³owa kluczowe: system bezpieczeñstwa narodowego, bezpieczeñstwo spo-
³eczne, sekurytyzacja.

STRESZCZENIE

Praca jest prób¹ odpowiedzi na pytania, czy pojêcie bezpieczeñstwo
spo³eczne jest to¿same z pojêciem bezpieczeñstwa socjalnego, je¿eli nie –
to jakie s¹ miêdzy nimi ró¿nice; czy mo¿e nale¿y wprowadziæ inne, œciœlej
powi¹zane z kategori¹ bezpieczeñstwa narodowego np. bezpieczeñstwo
spo³eczne pañstwa, które wyró¿nia siê od ekonomii spo³ecznej, polityki
spo³ecznej czy aktywnoœci trzeciego sektora w tym obszarze. Punktem od-
niesienia do rozwa¿añ jest system bezpieczeñstwa narodowego oraz teoria
sekurytyzacji. Autor zaproponowa³ definicjê bezpieczeñstwa spo³ecznego
pañstwa oraz wskaza³ g³ówne elementy charakteryzuj¹ce to pojêcie.
Uzasadnieniem wyboru tematu jest równie¿ potrzeba ukszta³towania real-
nego sposobu rozwi¹zania wspó³czesnych problemów naukowych na grun-
cie nauk o bezpieczeñstwie, w tym zwi¹zanych z operacjonalizacj¹ pojêæ
oraz zakreœleniem obszaru wiedzy (lub niewiedzy), na którym powinny
skupiæ siê poszukiwania przedstawicieli tej nowej dyscypliny naukowej.

Wprowadzenie

Zagadnienie bezpieczeñstwa spo³ecznego mo¿na rozpatrywaæ w kontek-
œcie roli pañstwa jako podmiotu bezpieczeñstwa. Jeœli sformu³ujemy pyta-
nie, czy pañstwo jest dominuj¹cym podmiotem zapewniaj¹cym bezpieczeñ-
stwo spo³eczne ludziom, to odpowiedŸ bêdzie twierdz¹ca, poniewa¿ pomoc
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spo³eczna i zadania w zakresie polityki spo³ecznej stanowi³y 4,9% wydatków
bud¿etu pañstwa na rok 20141 przy 4,7% planowanych na rok 2015, a po-
nadto wiêkszoœæ protestów spo³ecznych i ¿¹dañ z tego obszaru kierowana
jest do instytucji pañstwowych, a w szczególnoœci do rz¹du.

Tabela 1.
Wydatki bud¿etu pañstwa na pomoc i politykê spo³eczn¹

w tys. z³ (lata 2012-2015)

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015

Pomoc i polityka
spo³eczna

17 406 719,0 17 863 178,0 15 951 897,0 16 016 406,0

1 Dz. U. z 2014 r., poz. 162 (pominiêto tu obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne, które
w roku 2015 maj¹ stanowiæ 24,1% wydatków pañstwa tj. 82 828 760,0 z³.).

Źród³o: Sprawozdania z wykonania bud¿etu pañstwa za poszczególne lata oraz Ustawy
bud¿etowe na rok 2014 i 2015.

Jeœli zapytamy dalej, czy rola pañstwa w tym zakresie zmienia siê,
to odpowiedŸ równie¿ jest twierdz¹ca. Wspó³czesne pañstwo coraz wiêcej
zadañ z obszaru bezpieczeñstwa spo³ecznego przekazuje samorz¹dom i or-
ganizacjom pozarz¹dowym.

Bezpieczeñstwo spo³eczne jest kategori¹ niejednorodn¹, co przy braku
uzgodnionego stanowiska ró¿nych dyscyplin naukowych odnoœnie treœci
opatrywanej tym terminem prowadzi w konsekwencji do ró¿norodnego jego
postrzegania. Istniej¹ te¿ mniej lub bardziej udane próby zdefiniowania
tego pojêcia na gruncie nauk o bezpieczeñstwie.

Podstawowym pytaniem badawczym jest uzyskanie odpowiedzi na py-
tania: czy bezpieczeñstwo spo³eczne jest to¿same z bezpieczeñstwem
socjalnym i czy jako kategoria bezpieczeñstwa narodowego – bêd¹ca przed-
miotem zainteresowania przedstawicieli nauk o bezpieczeñstwie – ró¿ni
siê od innych nauk aspektem badania wyra¿onym w stawianych pytaniach
i stosowanych pojêciach.

Powszechnie panuje opinia, ¿e pañstwo nie tylko powinno eliminowaæ
zagro¿enia o charakterze militarnym, ale tak¿e stwarzaæ mo¿liwoœci i gwa-
rancje w zakresie poprawy warunków ¿ycia. Dla pewnych grup spo³ecznych,
szczególnie tych naznaczonych wykluczeniem, pomoc pañstwa wydaje siê
niezbêdna. Pojawiaj¹ siê kolejne pytania: komu pomagaæ? jak d³ugo poma-
gaæ? kto ma pomagaæ? i czy decentralizacja zadañ z obszaru bezpieczeñ-
stwa spo³ecznego nie wp³ywa negatywnie na funkcjonowanie systemu bez-
pieczeñstwa narodowego?
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Autor jest przekonany, ¿e badanie bezpieczeñstwa spo³ecznego nie po-
winno siê odbywaæ w oderwaniu od paradygmatów nauk o bezpieczeñstwie.
Oczywiœcie koncepcje teoretyczne innych dyscyplin naukowych mog¹ byæ
przydatne, ale nie mog¹ byæ traktowane jako jedyne wyjaœnienie skompli-
kowanej materii bezpieczeñstwa spo³ecznego. Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo
pañstwa gwarantowane s¹ przez wiele czynników, które w jednych para-
dygmatach zajmuj¹ kluczowe znaczenie, a w innych s¹ marginalizowane
lub nawet ca³kowicie pomijane2. Poza tym wielu badaczy problemu uwa¿a,
¿e najdoskonalsz¹ jak dot¹d form¹ zabezpieczenia potrzeb cz³owieka i grupy
spo³ecznej w tym zakresie jest pañstwo3.

Postrzeganie bezpieczeñstwa spo³ecznego

Wiek XXI przyniós³ zmianê w postrzeganiu bezpieczeñstwa pañstwa.
Podczas, gdy w ujêciu tradycyjnym bezpieczeñstwo rozpatrywane by³o g³ów-
nie w kategoriach militarnych oraz politycznych, wspó³czeœnie dotyka ono
praktycznie ka¿dej dziedziny aktywnoœci podmiotu bezpieczeñstwa, jakim
jest pañstwo. Du¿e w tym zas³ugi szko³y kopenhaskiej. Jeden z jej czo³o-
wych przedstawicieli – Barry Buzan stwierdzi³, ¿e po rozpadzie dwubiegu-
nowego œwiata nale¿y bezpieczeñstwo traktowaæ holistycznie chocia¿by
ze wzglêdu na internacjonalizacjê zagro¿eñ4. Zagro¿enia spo³eczne, jak
powszechnie wiadomo, s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z pojêciem bezpieczeñ-
stwa, chocia¿ maj¹ ró¿ny charakter, si³ê i skalê oddzia³ywania na rozmaite
podmioty bezpieczeñstwa, które mo¿na obj¹æ analiz¹ pod k¹tem relacji
spo³ecznych czy œrodowiskowych5.

Strategiczny Przegl¹d Bezpieczeñstwa Narodowego podkreœli³, ¿e sys-
tem bezpieczeñstwa pañstwa nale¿y analizowaæ równie¿ pod k¹tem ewolu-
cji zagro¿eñ oraz zdiagnozowania obszarów, które stanowi¹ najwiêksze wyz-
wania dla utrzymania stabilnoœci pañstwa6. Natomiast Strategia Bezpie-

2 Zob. Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i arty-
stycznych (Dz. U. 2011 nr 179 poz. 1065).

3 Zob. W. Kitler, Bezpieczeñstwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojêciowe i próba
systematyzacji, „Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej” nr 1 (61) 2010, s. 19.

4 R. Floyd, Human Security and the Copenhagen School’s Securitization Approach: Con-
ceptualizing Human Security as a Securitizing Move, „Human Security Journal”, vol. 5,
Winter 2007, s. 38.

5 Por. T. Biernat, J. Gierszewski, Poczucie bezpieczeñstwa spo³ecznego m³odzie¿y w ma³ym
œrodowisku, Akapit, Toruñ 2013, s. 14-15.

6 S. Koziej (red.), Bia³a Ksiêga Bezpieczeñstwa Narodowego RP, BBN, Warszawa 2013, s. 13.
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czeñstwa Narodowego z 2014 r. bezpieczeñstwo spo³eczne zalicza do pod-
systemu spo³ecznego i wi¹¿e je m.in. z ochron¹ dziedzictwa narodowego,
zagro¿eniami demograficznymi czy bezpieczeñstwem socjalnym7.

Bezpieczeñstwo spo³eczne postrzegane jest z jednej strony w wymiarze
egzystencjalnym jako ochrona podstaw ¿ycia ludzi, zaspokajania ich po-
trzeb oraz umo¿liwiania realizacji aspiracji ¿yciowych. Z drugiej strony
zwi¹zane jest z ocen¹ dzia³alnoœci instytucji powo³anych do minimalizo-
wania ró¿norodnych zagro¿eñ spo³ecznych. Okreœlenie przymiotnikowe
(jakie?) „spo³eczne” oznacza rodzaj bezpieczeñstwa w ujêciu przedmioto-
wym. Mo¿emy dalej zadaæ pytania: ale uzale¿nione jest od kogo/czego:
spo³eczeñstwa, aktywnoœci w³asnej jednostki czy pañstwa? Czy stanowi zbiór
odrêbny czy jest czêœci¹ szerszego zbioru (systemu)? Kto i w jakim zakre-
sie ma stwarzaæ warunki umo¿liwiaj¹ce istnienie, rozwój i normalne funk-
cjonowanie jednostki/grupy spo³ecznej w pañstwie?

Analiza literatury przedmiotu pozwala zwróciæ uwagê, ¿e bezpieczeñ-
stwo spo³eczne jest dotychczas definiowane niespójnie. Na przyk³ad,
gdy mówimy o ochronie spo³eczeñstwa przed zagro¿eniami, to mo¿e po-
prawnie by³oby okreœlaæ je jako bezpieczeñstwo spo³eczeñstwa w pañ-
stwie, oznaczaj¹ce stan obiektywny, subiektywnie odzwierciedlany w spo-
³ecznej œwiadomoœci. Natomiast, gdy mówimy bezpieczeñstwo spo³ecz-
ne, to myœlimy o pomocy dostarczanej jednostkom i grupom spo³ecznym
w ramach okreœlonego systemu, a wiêc wi¹¿emy je z pomoc¹ w wymiarze
ekonomicznym (socjalnym)8.

7 Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego RP, BBN, Warszawa 2014, s. 52-53.
8 Zob. L. Hofreiter, Wstêp do studiów bezpieczeñstwa, Krakowskie Towarzystwo Eduka-

cyjne, Kraków 2012, s. 92-94.

Rys. 1. Elementy bezpieczeñstwa spo³ecznego w ujêciu horyzontalnym
Źród³o: opracowanie w³asne z inspiracji B. Buzan, People, States and Fear:
The National Security Problem in International Relations, Brighton-Susex,

Wheatsheaf Books 1983.
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Bezpieczeñstwo spo³eczne kojarzone jest te¿ z ochron¹ to¿samoœci na-
rodowej okreœlanej jako zdolnoœæ do utrzymywania kultury, zwyczajów
czy jêzyka. W takim ujêciu wartoœci¹ chronion¹ jest nie tylko zapobieganie
spo³ecznej oraz ekonomicznej nêdzy, ale to¿samoœæ narodowa i jej zagro¿e-
nia zwi¹zane np. z migracj¹.

Pomimo zbli¿onych nazw societal security (bezpieczeñstwo to¿samoœci9)
do social security (bezpieczeñstwo socjalne), nie s¹ to pojêcia to¿same.
To pierwsze dotyczy procesu konstruowania to¿samoœci grupowej (historii
oraz kultury narodu). Natomiast bezpieczeñstwo socjalne uto¿samiane jest
raczej z gwarancj¹ zaspokajania istotnych potrzeb spo³ecznych. Wg przed-
stawicieli szko³y kopenhaskiej societal security mia³o zwi¹zek z ochron¹
przed niepo¿¹danym wp³ywem innych kultur, a social security ze zdolno-
œci¹ spo³eczeñstwa do przetrwania10.

Miêdzy tymi pojêciami istnieje funkcjonalne powi¹zanie tylko wtedy, gdy
warunki socjalne wp³ywaj¹ na zbiorow¹ samoidentyfikacjê. Przyk³adem
mo¿e byæ pogrom Cyganów w M³awie11 czy wojna w Boœni, gdzie Serbowie
zamieszkuj¹cy tereny wiejskie czuli siê zagro¿eni przez muzu³manów za-
mieszkuj¹cych tereny miejskie12. Grupy ró¿ni³y siê nie tylko wyznawan¹
religi¹, ale i stopniem zamo¿noœci. Tak wiêc Ÿród³em konfliktu w obsza-
rze bezpieczeñstwa spo³ecznego mo¿e byæ sama odrêbnoœæ kulturo-
wa, samo zró¿nicowanie ekonomiczne, albo to¿samoœæ narodowa
w po³¹czeniu ze zró¿nicowaniem ekonomicznym.

Bezpieczeñstwo spo³eczne w literaturze przedmiotu traktowane jest
szeroko: od patologii spo³ecznych poprzez zabezpieczenie spo³eczne, pomoc
spo³eczn¹ czy aktywnoœæ gospodarczo-spo³eczn¹ poprawiaj¹c¹ (umo¿liwia-
j¹c¹) egzystencjê ¿ycia ludzi. Nierozwi¹zane problemy spo³eczne negatywnie
oddzia³uj¹ na poczucie bezpieczeñstwa i destabilizuj¹ porz¹dek publiczny.

Analiza Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego (rys. 2) wskazuje, ¿e to
pañstwo przypisuje sobie g³ówn¹ odpowiedzialnoœæ za efektywne funkcjo-
nowanie systemu i wskazuje priorytety dzia³añ. Wa¿nym staje siê okreœle-
nie zwi¹zku wspó³zale¿noœci poziomu bezpieczeñstwa spo³ecznego od sku-
tecznoœci instytucji. Tak wiêc procesem analizy powinien byæ objêty nie
tylko stan bezpieczeñstwa spo³ecznego w pañstwie, ale równie¿ proces
jego „organizowania” oraz zale¿noœci z otoczeniem. Takie rozró¿nienie
pozwoli na zró¿nicowanie zagro¿eñ spo³ecznych na zagro¿enia spo³eczne
oraz zagro¿enia spo³eczne pañstwa13.

9 Mo¿na spotkaæ te¿ inne nazwy: spo³ecznoœciowe, zakorzenienia.
10 Zob. O. Weaver, B. Buzan, M. Kelstrup, P. Lemaitre, Identity, Migration and the New

Security Agenda in Europe, Palgrave Macmillan, London 1993, s. 23.
11 http://pl.wikipedia.org/wiki/Pogrom_m%C5%82awski [dostêp: 01.12.2014].
12 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_w_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowinie [dostêp: 01.12.2014].



464

Janusz Gierszewski: Bezpieczeñstwo socjalne, spo³eczne a bezpieczeñstwo spo³eczne...

Rys. 2. Elementy podsystemu spo³ecznego
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie Strategii Bezpieczeñstwa

Narodowego z 2014 r.

W œrodowisku bezpieczeñstwa spo³ecznego zachodz¹ obecnie istotne
zmiany, których nastêpstwa w nadchodz¹cych latach stawaæ siê bêd¹ coraz
bardziej widoczne. I tak dla przyk³adu szybkie starzenie siê spo³eczeñstwa
stworzy nie tylko wiele problemów gospodarczych i spo³ecznych, ale stano-
wiæ mo¿e zarzewie potencjalnego konfliktu miêdzypokoleniowego, dziel¹c
spo³eczeñstwo na p³ac¹cych sk³adki oraz beneficjentów systemu zabezpie-
czenia spo³ecznego. Konflikt ten potêgowaæ mo¿e zmniejszona dzietnoœæ,
która w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia potencjalnych „pomoc-
ników” rodzinnych, a zwiêkszenia roli pañstwa (systemu opieki)14.

Kwerenda literatury dokonana w odniesieniu do publikacji krajowych
pozwala na sformu³owanie wniosku, ¿e w zakresie bezpieczeñstwa spo³ecz-
nego, pomimo systematycznego odnoszenia siê do tych zagadnieñ przez au-
torytety naukowe, istnieje nadal potrzeba kompleksowej analizy tego obsza-
ru szczególnie w kontekœcie systemu bezpieczeñstwa narodowego. Marek
Leszczyñski podkreœla instytucjonalne oddzia³ywanie pañstwa na kszta³-
towanie bezpieczeñstwa spo³ecznego. Wskazuje na dzia³ania prawne b¹dŸ

13 Zob, A. Skrabacz, S. Sulowski, Bezpieczeñstwo spo³eczne, Pojêcie – uwarunkowania –
wyzwania, Elipsa, Warszawa 2012 (analizie poddano m.in. rolê pañstwa w tworzeniu
bezpieczeñstwa spo³ecznego, zagro¿enia przestêpczoœci¹ pospolit¹ a tak¿e zagro¿enia
wspó³czesnej rodziny).

14 Zob. J. Gierszewski, Spo³eczne zagro¿enia (social security) bezpieczeñstwa pañstwa [w:]
Nauka o bezpieczeñstwie. Istota, przedmiot badañ i kierunki rozwoju. Studia i materia³y,
T. 2, pod red. L. Grochowskiego, A. Letkiewicza i A. Misiuka, Wydawnictwo WSPol., Szczytno
2011, s. 281-290.
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organizacyjne realizowane przez ró¿ne podmioty, które maj¹ na celu za-
pewnienie pewnego poziomu ¿ycia okreœlonym osobom oraz grupom spo-
³ecznym. Dzieli bezpieczeñstwo spo³eczne na: socjalne zwi¹zane z gwarancj¹
minimalnych dochodów oraz transferami socjalnymi, rozwojowe (kapita³
ludzki) i wspólnotowe (kapita³ spo³eczny)15.

Natomiast Aleksandra Skrabacz bezpieczeñstwo spo³eczne okreœla jako
jedn¹ z kategorii bezpieczeñstwa narodowego, oznaczaj¹c¹ ochronê egzy-
stencjalnych podstaw ¿ycia oraz umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê aspiracji ¿yciowych
przez tworzenie warunków do pracy i nauki, ochronê zdrowia oraz gwa-
rancje emerytalne16. Wi¹¿e bezpieczeñstwo spo³eczne z bezpieczeñstwem
socjalnym (jako dzia³aniem pañstwa, które powinno zapewniæ minimalny
standard) oraz psychospo³ecznym, które odnosi do stanu psychicznego
i spo³ecznego jednostek i grup spo³ecznych gwarantuj¹cego stabilny rozwój
i realizacjê podstawowych celów i zadañ ¿yciowych oraz zawodowych w wa-
runkach akceptacji i tolerancji spo³ecznej17.

Przywo³ane definicje ujmuj¹ treœci bezpieczeñstwa spo³ecznego systemo-
wo, podkreœlaj¹c integralne elementy systemu, takie jak prawo, instytucje
czy czynniki rozwoju zwi¹zane z kapita³em spo³ecznym i ludzkim oraz to¿-
samoœci¹ kulturow¹.

Tak wiêc nakreœlaj¹c w sposób ogólny z³o¿on¹ sytuacjê problemow¹ na-
le¿y podkreœliæ, ¿e sama problematyka badañ bezpieczeñstwa spo³ecznego
jest interesuj¹ca równie¿ ze wzglêdu na now¹ jakoœciowo sytuacjê zwi¹zan¹
z wyodrêbnieniem nauk o bezpieczeñstwie. Do tej pory nie ma te¿ jedno-
znacznej, bezdyskusyjnej odpowiedzi na pytanie, czym jest bezpieczeñstwo
spo³eczne.

W konsekwencji problemem staje siê ju¿ samo ustalenie zakresu pojmo-
wania bezpieczeñstwa spo³ecznego z perspektywy nie tylko jednostki czy grup
spo³ecznych, ale równie¿ bezpieczeñstwa pañstwa. Takie podejœcie koncen-
truje uwagê na sferze organizacji systemu bezpieczeñstwa. Autor uwa¿a,
¿e okreœlenie modelu badanej rzeczywistoœci (jakim jest system bezpieczeñ-
stwa spo³ecznego) powinno siê odbywaæ równie¿ z perspektywy nauk o bez-
pieczeñstwie. Umo¿liwi³oby to pokazanie poszerzania siê obszaru bezpie-
czeñstwa spo³ecznego oraz wskazanie nowych instytucji i poziomów orga-
nizacji systemu.

15 M. Leszczyñski, Bezpieczeñstwo spo³eczne Polaków wobec wyzwañ XXI wieku, Difin,
Warszawa 2011, s. 59.

16 A. Skrabacz, Bezpieczeñstwo spo³eczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Elipsa, War-
szawa 2012, s. 9.

17 Ibidem, s. 38.
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W poszukiwaniu definicji bezpieczeñstwa
spo³ecznego pañstwa

Rozró¿nienie pojêæ „bezpieczeñstwo spo³eczne pañstwa” i „bezpieczeñstwo
spo³eczne” daje punkt wyjœcia do dalszych rozwa¿añ. Pozwala na wywo³a-
nie dyskusji, czy kwestia bezpieczeñstwa pañstwa jest wa¿niejsza od bez-
pieczeñstwa innego podmiotu (jednostki). Który z podmiotów powinien mieæ
absolutny priorytet? Takie rozró¿nienie pozwala na klasyfikowanie warto-
œci chronionych.

Opieraj¹c siê na sformu³owanych wy¿ej rozwa¿aniach mo¿na przyj¹æ,
¿e bezpieczeñstwo spo³eczne stanowi trwa³y element warunkuj¹cy bezpie-
czeñstwo pañstwa, umiejscowione jest w ogólnej problematyce bytu i po-
siada liczne zwi¹zki oraz zale¿noœci z zagro¿eniami interesu narodowego
oraz potrzebami spo³ecznymi.

Za³o¿enie to pozwala zauwa¿yæ, ¿e istniej¹ ró¿ne podmioty (nie jeden),
których egzystencja jest zagro¿ona. Jako podmioty bezpieczeñstwa stano-
wi¹ one ciekawy obszar analizy (równie¿ aksjologicznej)18 przedstawicieli
ró¿nych dyscyplin naukowych. W tym miejscu mo¿na zadaæ pytania: który
z podmiotów ma wiêksze prawo do przetrwania; w jakich sytuacjach; kto
daje legitymacjê do hierarchizowania wartoœci chronionych.

Wa¿n¹ kwesti¹ staje siê przyjêcie przez pañstwo odpowiedzialnoœci
za stabilizowanie sytuacji konfliktowych zwi¹zanych z niesprawiedliwym
rozdzia³em dóbr w pañstwie czy zachowaniami zagra¿aj¹cymi to¿samoœci
narodowej. Taka sytuacja prowadzi do kolejnego rozró¿nienia: „uprawnio-
nych” (posiadaj¹cych prawo do dóbr), oraz „zasobów” (iloœci dóbr)19 w pañ-
stwie. Sytuacja konfliktowa bêdzie oznacza³a brak uprawnieñ (np. do kulty-
wowania tradycji) lub braku dostêpu do zasobów (np. pracy) i postrzegana
bêdzie jako zagro¿enie dla egzystencji czy to¿samoœci narodowej. Jednak
to g³ównie pañstwo bêdzie postrzegane (z poziomu zagro¿onej jednostki
czy grupy spo³ecznej) jako podmiot odpowiedzialny za stabilizacjê konfliktu
z uwagi na rolê i pozycjê pañstwa ukszta³towan¹ w œwiadomoœci spo³ecz-
nej. Innym problemem bêdzie, czy pañstwo jest w stanie to bezpieczeñstwo
na po¿¹danym poziomie zagwarantowaæ.

18 Zob. J. Gierszewski, Bezpieczeñstwo spo³eczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeñstwa
narodowego, Difin, Warszawa 2013, s. 115-142.

19 Zob. J. Gierszewski, Model bezpieczeñstwa spo³ecznego na tle teorii konfliktu [w:] Bez-
pieczeñstwo wewnêtrzne i ochrona infrastruktury krytycznej, T. II, J. Teska (red), Wydaw-
nictwo Jerzy Pyrchla, Gdynia 2012, s. 57-84.
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Podsystem spo³eczny jest jednym z piêciu podsystemów przygotowañ
strategicznych bezpieczeñstwa Polski20. Zak³ada, ¿e w obszarze bezpieczeñ-
stwa spo³ecznego istot¹ dzia³añ spo³ecznych pañstwa jest stwarzanie wa-
runków do godziwego ¿ycia oraz rozwoju duchowego i materialnego naro-
du21. Bezpieczeñstwo spo³eczne pañstwa w takiej sytuacji nie bêdzie odno-
siæ siê tylko do podejmowania dzia³añ wewn¹trz pañstwa w sytuacjach
nadzwyczajnych, wykraczaj¹cych poza normalne funkcjonowanie instytu-
cji dzia³aj¹cych w obszarze bezpieczeñstwa spo³ecznego.

Tak wiêc poszukuj¹c elementów definiuj¹cych bezpieczeñstwo spo³ecz-
ne nale¿y zauwa¿yæ, ¿e:
– po pierwsze: bezpieczeñstwo spo³eczne mo¿na rozpatrywaæ szeroko (sys-

temowo) jako aktywnoœæ pañstwa i innych podmiotów kszta³tuj¹cych
jakoœæ ¿ycia oraz to¿samoœæ narodow¹ w powi¹zaniu z systemem bez-
pieczeñstwa narodowego, albo w¹sko, analizuj¹c ka¿dy element oddziel-
nie tj. bezpieczeñstwo socjalne, bezpieczeñstwo to¿samoœci (rys. 1)
w oderwaniu od systemu bezpieczeñstwa narodowego;

– po drugie: niezbêdne wydaje siê uœwiadomienie rozleg³oœci badanego
obszaru, który by³ do tej pory domen¹ polityki gospodarczej i spo³ecznej.
W pierwszym przypadku wskazywano, ¿e bezpieczeñstwo spo³eczne jest
elementem pewnej czêœci z wiêkszej ca³oœci (gospodarki), a w drugim
– podkreœlano odró¿nienie dwóch wzglêdnie równowa¿nych obszarów.
Na te obszary analizy zwi¹zane z egzystencj¹ oraz to¿samoœci¹ mo¿na
na³o¿yæ perspektywê bezpieczeñstwa pañstwa jako wartoœci nadrzêdnej;

– po trzecie; krytyczna analiza literatury przedmiotu pozwala na stwier-
dzenie, ¿e istnieje widoczna luka w pracach i badaniach systemu bezpie-
czeñstwa spo³ecznego w naukach o bezpieczeñstwie22. Mo¿e to wynikaæ
z faktu, ¿e badanie procesów spo³ecznych pod wzglêdem ich wp³ywu
na potencja³ bezpieczeñstwa narodowego jest bardzo trudne;

– po czwarte: definiuj¹c pojêcie bezpieczeñstwa spo³ecznego na gruncie
nauk o bezpieczeñstwie wskazuje siê na jego powi¹zania z innymi syste-
mami warunkuj¹cymi optymalne funkcjonowanie pañstwa. Mo¿na za³o-
¿yæ, ¿e bezpieczeñstwo spo³eczne pañstwa nie jest tylko zorientowanym
na potrzeby ludzkie systemem i ró¿ni siê od traktowanej w¹sko aktywno-
œci gospodarczej oraz „trzeciego sektora”. Dlatego zdaniem autora nale¿y
rozró¿niæ: „bezpieczeñstwa spo³eczne” od „bezpieczeñstwa socjalnego”23,

20 Zob. Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego, BBN, Warszawa 2014, rozdz. IV.
21 Ibidem, s. 38-40.
22 Zob. A. Skrabacz, S. Sulowski, Bezpieczeñstwo spo³eczne. Pojêcie – uwarunkowania –

wyzwania, op. cit., s. 7.
23 Zob. L. Hofreiter, Wstêp do studiów bezpieczeñstwa, op. cit., s. 92-94.
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które oznacza poziom i sposób zaspokajania podstawowych potrzeb spo-
³ecznych. W ten sposób mo¿na zauwa¿yæ, ¿e bezpieczeñstwo spo³eczne
wi¹¿e siê z realizacj¹ celów – interesów pañstwa – maj¹cych zwi¹zek
z koncepcj¹ strategiczn¹ bezpieczeñstwa narodowego;

– po pi¹te: problemem jest uszczegó³owienie przedmiotu i podmiotu ba-
dañ. W Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego RP z 2007 r. bezpieczeñ-
stwo spo³eczne wyszczególniono jako istotny element ca³oœciowej kon-
cepcji strategicznej24. Bezpieczeñstwo spo³eczne ujmowane by³o w tej
strategii nie tylko jako zadanie dla instytucji pañstwa, ale dla ca³ego
spo³eczeñstwa, podmiotów to spo³eczeñstwo organizuj¹cych i poszcze-
gólnych jednostek. Oczywiœcie rola pañstwa jako kreatora bezpieczeñ-
stwa spo³ecznego w tym wzglêdzie jest dominuj¹ca. Wydaje siê, ¿e prost¹
metod¹ wyodrêbnienia bezpieczeñstwa spo³ecznego w ujêciu podmio-
towym i przedmiotowym s¹ pytania w rodzaju: kogo bezpieczeñstwo
spo³eczne dotyczy (jednostki, grup spo³ecznych, pañstwa); czego ono do-
tyczy (dziedzictwa narodowego, edukacji dla bezpieczeñstwa, mediów
zajmuj¹cych siê problematyk¹ bezpieczeñstwa, demografii, pomocy
spo³ecznej czy zabezpieczenia spo³ecznego);

– po szóste: istnieje ogromna liczba zagro¿eñ spo³ecznych, które s¹ opisy-
wane w literaturze przedmiotu. Istotnym wydaje siê odró¿nienie zagro-
¿eñ spo³ecznych zagra¿aj¹cych podmiotowi bezpieczeñstwa, jakim jest
pañstwo, od kwestii czy problemów spo³ecznych zagra¿aj¹cych jednost-
kom i grupom spo³ecznym w pañstwie.

Uwagi te wskazuj¹, ¿e skomplikowana materia bezpieczeñstwa spo³ecz-
nego wymaga okreœlenia jej miejsca i roli w systemie bezpieczeñstwa naro-
dowego. Je¿eli za g³ówny klucz do zrozumienia bezpieczeñstwa spo³ecznego
uznamy kwestie bezpieczeñstwa pañstwa, to, w uproszczeniu, teoria bez-
pieczeñstwa spo³ecznego bêdzie po prostu teori¹ bezpieczeñstwa spo³ecz-
nego pañstwa.

Punktem wyjœcia dla definiowania bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa
mog¹ byæ na pierwszym miejscu interesy pañstwa, potem grup spo³ecznych,
a na koñcu pojedynczego cz³owieka.

Hierarchiê pojêæ: bezpieczeñstwo pañstwa, bezpieczeñstwo spo³eczne
i bezpieczeñstwo socjalne przedstawia powy¿szy rysunek (rys. 3). Na tej
podstawie mo¿na równie¿ wykazaæ, ¿e bezpieczeñstwo spo³eczne powi¹za-
ne jest z podmiotami bezpieczeñstwa: cz³owiekiem, grupami spo³ecznymi
i pañstwem. Odwo³uje siê g³ównie do takich wartoœci jak przetrwanie i to¿-

24 Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego RP, BBN, Warszawa 2007, s. 16.
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samoœæ narodowa. Znajduje to potwierdzenie w podmiotowo-przedmioto-
wym modelu analizy bezpieczeñstwa25.

Bezpieczeñstwo socjalne oznacza ochronê dostarczan¹ przez pañstwo
swoim obywatelom poprzez zapobieganie ekonomicznej i spo³ecznej nêdzy,
która mo¿e byæ powodowana redukcj¹ zarobków, chorob¹, macierzyñstwem,
dyskryminacj¹ w sektorze zatrudnienia, bezrobociem, niepe³nosprawnoœci¹,
podesz³ym wiekiem i œmierci¹26. Bezpieczeñstwo socjalne jest traktowa-
ne jako obowi¹zek pañstwa do gwarantowania na minimalnym poziomie
œwiadczeñ socjalnych z obszaru zabezpieczenia spo³ecznego, chroni¹cych
przed ryzykami socjalnymi.

Bezpieczeñstwo spo³eczne oznacza ochronê od niemo¿noœci zaspoko-
jenia materialnych i duchowych potrzeb oraz gwarancjê swobodnego roz-
woju. Obejmuje wiêc nie tylko stan wolnoœci od ró¿nych rodzajów ryzyka

25 Zob. M. Cieœlarczyk, R. Kuriata, Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Wydawnictwo
Naukowe Wy¿szej Szko³y Kupieckiej, £ódŸ 2005, s. 34.

26 Zob. Social security and the rule of law. General Survey concerning social security instru-
ments in light of the 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, Report
of the Committee of Experts on Application of Conventions and Recommendations (art. 19,
22 and 35 of the Constitution), Report III (Part 1B), International Labour Conference,
100th Session, 2011, ILO, Geneva 2011, passim.

Rys. 3. Elementy bezpieczeñstwa spo³ecznego w ujêciu wertykalnym
Źród³o: opracowanie w³asne z inspiracji B. Buzan, O. Waever, J. de Wilde,

Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998
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socjalnego, ale i od zagro¿eñ rozwoju psychospo³ecznego jednostki, których
Ÿród³em mo¿e byæ ca³okszta³t uwarunkowañ spo³ecznych, politycznych
i ekonomicznych27 przy zachowaniu to¿samoœci narodowej.

Bezpieczeñstwo spo³eczne pañstwa oznacza zbiór regulacji norma-
tywno-prawnych oraz instytucji odpowiadaj¹cych za realizacjê zadañ spo-
³ecznych w pañstwie maj¹cych na celu zapewnienie egzystencji, ochrony
dziedzictwa narodowego oraz odpowiedniej jakoœci ¿ycia mieszkañcom przez
wykorzystanie wewnêtrznych i zewnêtrznych czynników gwarantuj¹cych
niezagro¿ony rozwój narodu oraz ³ad spo³eczny, którego zak³ócenie mo¿e
spowodowaæ zagro¿enie stabilnoœci wewnêtrznej pañstwa.

Je¿eli przyj¹æ, ¿e bezpieczeñstwo spo³eczne jest systemem otwartym,
to w œlad za tym nale¿y uznaæ jego zale¿noœæ od innych systemów, które
funkcjonuj¹ w ramach nadsystemu, jakim jest bezpieczeñstwo narodowe.
Cech¹ bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa bêdzie jego podporz¹dkowanie
i funkcjonalna zale¿noœæ wobec tego nadsystemu. Przyjmuj¹c jako odniesie-
nie do systemu bezpieczeñstwa narodowego, system bezpieczeñstwa spo³ecz-
nego pañstwa postrzegany bêdzie przez pryzmat realizowanej przez niego
funkcji, jako podsystem spo³eczny stanowi¹cy wsparcie tego nadsystemu.

Za³o¿enie to ma walor uniwersalny, chocia¿ œrodowisko bezpieczeñstwa
mo¿e zweryfikowaæ sposoby organizacji systemu wyra¿aj¹ce siê w prefe-
rowaniu innych kategorii bezpieczeñstwa przyjêtych w kolejnej strategii
bezpieczeñstwa narodowego.

Bezpieczeñstwo spo³eczne odwo³uje siê w sposób poœredni do bezpieczeñ-
stwa publicznego, jako gwarancji niezak³óconego funkcjonowania instytu-
cji publicznych oraz mieszkañców w pañstwie28. W literaturze przedmiotu
brak jest jednoznacznych, powszechnie obowi¹zuj¹cych stwierdzeñ okre-
œlaj¹cych, czy bezpieczeñstwo spo³eczne jest pojêciem zwi¹zanym z bezpie-
czeñstwem publicznym. Autor uwa¿a, ¿e g³ównym zagadnieniem w tym
obszarze s¹ dzia³ania ochronne podejmowane przez administracjê publiczn¹
(system kierowania) na rzecz zagwarantowania okreœlonego poziomu bez-
pieczeñstwa wewn¹trz pañstwa przez zaspokojenie potrzeb, którego to
zaspokojenia pañstwo jest gwarantem. Niektórzy znawcy problematyki
ju¿ w latach 90. wskazywali wprost, ¿e Ÿróde³ zagro¿eñ bezpieczeñstwa
publicznego dopatrywaæ siê mo¿na m.in. w wysokim poziomie bezrobocia,

27 Jedn¹ z pierwszych polskich definicji sformu³owa³a Barbara Rysz-Kowalczyk (Zob. Leksy-
kon polityki spo³ecznej. Red. B. Kowalczyk. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa
2001, s. 189).

28 Zob. A. Misiuk, Administracja porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego: zagadnienia prawno-
-ustrojowe, Warszawa 2008, s. 17, który wi¹¿e bezpieczeñstwo z instytucjami czy M. Brze-
ziñski, Rodzaje bezpieczeñstwa [w:] S. Sulowski, M. Brzeziñski (red.), Bezpieczeñstwo
wewnêtrzne pañstwa. Wybrane zagadnienia, Elipsa, Warszawa 2009, s. 40.
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rozwarstwieniu ekonomicznym, wzroœcie migracji zewnêtrznej, os³abieniu
wiêzi spo³ecznych czy poczuciu marginalizacji du¿ych grup spo³ecznych29.

Zale¿noœæ stanu bezpieczeñstwa publicznego od stanu bezpieczeñstwa
spo³ecznego jest trudna do zakwestionowania nawet dla tych znawców
przedmiotu, którzy obydwie te kategorie bezpieczeñstwa sytuuj¹ wzglê-
dem siebie autonomicznie, uwa¿aj¹c, i¿ s¹ one samodzielnymi elementami
pojêcia szerszego, czyli bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa.

Tak czyni choæby Marek Lisiecki, który wskazuje, ¿e szeroko rozumiane
bezpieczeñstwo publiczne stanowi ogó³ warunków i urz¹dzeñ spo³ecznych,
chroni¹cych obywateli przed zjawiskami groŸnymi dla ¿ycia i zdrowia
oraz gro¿¹cymi powa¿nymi stratami gospodarczymi (np. wskutek klêski
¿ywio³owej)30. Natomiast Cezary Tatarczuk dokonuj¹c przegl¹du stanu
badañ nad pojêciem bezpieczeñstwa publicznego okreœli³ bezpieczeñstwo
spo³eczne jako element sk³adowy bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa31.

Bior¹c pod uwagê ograniczenia opracowania oraz zakres tematyczny
mo¿na w tym miejscu ograniczyæ siê jedynie do aspektu funkcjonalnego –
co konkretnie rozumie siê pod pojêciem realizacji zadañ z zakresu bezpie-
czeñstwa spo³ecznego i czy mieœci siê on w obszarze bezpieczeñstwa publicz-
nego. Je¿eli przyj¹æ, ¿e bezpieczeñstwo publiczne to wymóg eliminowania
bezpoœrednich zamachów na ¿ycie, zdrowie i mienie obywateli32, gdzie wio-
d¹c¹ instytucj¹ jest policja, to bezpieczeñstwo spo³eczne pe³ni rolê stabili-
zuj¹c¹ (wspieraj¹c¹) ³ad spo³eczny w pañstwie, gdy¿ minimalizuje zagro-
¿enia spo³eczne wp³ywaj¹ce na poziom bezpieczeñstwa wewnêtrznego.

Teoria sekurytyzacji w konstruowaniu
bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa

Bezpieczeñstwo jest przedmiotem rozwa¿añ wielu dyscyplin naukowych
z czêsto wspólnym aparatem pojêciowym przypisanym do obszaru nauk
spo³ecznych.

29 Zob. W. Pokruszyñski, K. Straszewski, T. Terlikowski, System bezpieczeñstwa publicz-
nego Polski, AON, Warszawa 1996, s. 9-11.

30 M. Lisiecki, Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem publicznym, Wydawnictwo Naukowe £oœgraf,
Warszawa 2011, s. 36.

31 C. Tatarczuk, Bezpieczeñstwo publiczne – pojêcie i usytuowanie w obszarze bezpieczeñ-
stwa narodowego [w:] J. Paw³owski (red.), Wspó³czesny wymiar bezpieczeñstwa. Miêdzy
teori¹ a praktyk¹, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych w Warszawie, Warszawa
2011, s. 309-319.

32 Zob.: J. Widacki (red.), Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania
w ochronie bezpieczeñstwa i porz¹dku, (reforma Policji – czêœæ I), Instytut Spraw Pu-
blicznych, Warszawa-Kraków 1998, s. 15.
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Do badania bezpieczeñstwa spo³ecznego konieczna jest wielodyscypli-
narna, wieloaspektowa analiza oraz ocena badanej rzeczywistoœci. W tym
momencie nie da siê wskazaæ w³aœciwego tylko dla nauk o bezpieczeñstwie
przedmiotu poznania ani wyró¿niaj¹cych je metod badawczych. To, co kon-
stytuuje nauki o bezpieczeñstwie, to wspólnota problemów, aspektów ba-
dawczych czy stosowanych kategorii pojêciowych.

Koncentruj¹c swoje zainteresowania badawcze na systemie bezpieczeñ-
stwa spo³ecznego, w postêpowaniu badawczym nale¿y preferowaæ metody
gwarantuj¹ce rozwi¹zanie problematyki z obszaru nauk o bezpieczeñstwie.
Powy¿sze rozwa¿ania wskazuj¹, ¿e zagadnienia bezpieczeñstwa spo³ecz-
nego nale¿y rozpatrywaæ w ujêciu interdyscyplinarnym.

Dekompozycja struktur i statusów spo³ecznych w pañstwie (m.in. zwi¹-
zanych z procesami demograficznymi) mo¿e wskazywaæ, ¿e analizê bezpie-
czeñstwa spo³ecznego mo¿na rozpatrywaæ w nawi¹zaniu do logiki neolibe-
ralnej dominuj¹cej od lat 80. XX w. i teorii sekurytyzacji. U Ÿróde³ samej
koncepcji sekurytyzacji wymieniany jest jeden z paradygmatów stosunków
miêdzynarodowych – konstruktywizm badañ nad bezpieczeñstwem. Wpisu-
je siê on w poszerzaj¹cy siê nurt postrzegania bezpieczeñstwa33.

Przez sekurytyzacjê bezpieczeñstwa spo³ecznego, dla potrzeb dal-
szych rozwa¿añ, autor rozumie dzia³ania, których zasadniczym celem
jest kwalifikowanie zagro¿eñ spo³ecznych przez system kierowa-
nia jako istotnych dla bezpieczeñstwa pañstwa i wymagaj¹cych
u¿ycia œrodków nadzwyczajnych34.

33 M. McDonald, Constructivism [w:] Security Studies: An Introduction, ed. P. D. Williams,
Routlege, London – New York 2008, s. 68-71.

34 Zob. B. S. Turner, The Enclave Society: Towards a Sociology of Immobility, „European
Journal of Social Theory” 2007/10(2), s. 287-303.

Rys. 4. Elementy aktu sekurytyzacji bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie Barry Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde:
Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998
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Sekurytyzacja zawsze nastêpuje z okreœlonego, instytucjonalnie uprzy-
wilejowanego miejsca. Aktor (decydent w systemie kierowania) wskazuje
zagro¿enie spo³eczne jako istotne dla bezpieczeñstwa narodowego (wyma-
gaj¹ce szczególnej ochrony). W ten sposób nadaje mu specjalny status
(w akcie mowy) i przenosi je do obszaru bezpieczeñstwa spo³ecznego pañ-
stwa (jako stanu nadzwyczajnego) zabezpieczaj¹c œrodki (i/lub tworz¹c nowe
instytucje) do zneutralizowania tego zagro¿enia. Tak z wysokiego poziomu
psychozy wywo³anej korupcj¹ zosta³a przyjêta ustawa o CBA35.

W ramach teorii sekurytyzacji przedmiotem analizy jest nie tylko stan,
ale przede wszystkim proces w³¹czania zagro¿eñ spo³ecznych zwi¹zanych
z „pewnoœci¹ istnienia i przetrwania”36  do obszaru bezpieczeñstwa pañ-
stwa. Takie w³¹czanie uzasadnia wdra¿anie niepopularnych decyzji, które
w ocenie spo³ecznej odbierane s¹ czêsto negatywnie37. Przedstawiciele szko³y
kopenhaskiej podkreœlaj¹ naturê bezpieczeñstwa jako „procesu spo³eczne-
go” na który sk³ada siê postrzeganie bezpieczeñstwa jako kategorii subiek-
tywnej, obiektywnej i dyskursywnej38. Istot¹ bezpieczeñstwa spo³ecznego
pañstwa staje siê jego uznaniowoœæ, czyli jego konstruowanie w ramach
intersubiektywnego procesu. Zasadnym staj¹ siê wiêc pytania o tym, kto
decyduje, ¿e dane zagro¿enie spo³eczne jest w³¹czane do sfery bezpieczeñ-
stwa pañstwa, w jakim zakresie, dlaczego, pod jakim warunkiem i z jakim
skutkiem39.

W³¹czanie kolejnych zagro¿eñ powoduje, ¿e zostaj¹ ono objête dzia³a-
niami systemowymi. Skala i waga zagro¿eñ oraz mo¿liwoœci organizacyjne
podtrzymywaæ bêd¹ rolê i znaczenie pañstwa w tym obszarze. System kie-
rowania bezpieczeñstwem zadecyduje jakie instytucje (i na jakich pozio-
mach zorganizowania) w³¹czone zostan¹ do ich neutralizacji. Na margine-
sie tych rozwa¿añ mo¿na dodaæ, ¿e doprowadziæ to mo¿e do uprzywilejowa-
nia niektórych instytucji lub przerzucania siê odpowiedzialnoœci¹.

Sekurytyzacja zak³ada istnienie dwóch stron – w tym przypadku: odpo-
wiedzialnej za w³¹czenie zagro¿eñ spo³ecznych do strategii bezpieczeñstwa
narodowego (decydenta) i zagro¿onej (podmiotu, który ma byæ objêty szcze-

35 Zob. J. ¯akowski, Ko³ysanie potwora, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1534
623,1,dlaczego-powstalo-cba.read [dostêp: 12.12.2014].

36 R. Ziêba, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeñstwa miêdzynarodowego [w:] Bezpie-
czeñstwo miêdzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Ziêba, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 16.

37 Zob. M. Bukowski, P. Lewandowski: Czy nale¿y siê baæ podniesienia wieku emerytalnego?
„IBS Policy Paper” 1/2011. Instytut Badañ Strukturalnych, Warszawa 2011, s. 5-10.

38 B. Buzan, L. Hansen, The Evolution of International Security Studies, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 2009, s. 32-33.

39 Zob. B. Buzan, O. Waever, J. De Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Lynne
Rienner Publishers, Boulder, CO 1998, s. 32.
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góln¹ ochron¹) – oraz aktu mowy, dziêki czemu nastêpuje przesuniêcie za-
gro¿enia spo³ecznego do obszaru nadzwyczajnego, jakim jest bezpieczeñ-
stwo pañstwa (rys. 3). Wszystkie te elementy powinny staæ siê obiektem
analizy nauk o bezpieczeñstwie40.

Udana sekurytyzacja w obszarze bezpieczeñstwa spo³ecznego
pañstwa bêdzie mia³a miejsce, gdy:
– wskazane zostanie zagro¿enie spo³eczne,
– uzasadniona bêdzie ingerencja pañstwa,
– zagro¿enie spo³eczne zostanie wyeliminowane41.

Zagro¿enia spo³eczne staj¹ siê zagro¿eniami bezpieczeñstwa pañstwa
w akcie mowy, gdy¿ nadaje im siê nadrzêdne znaczenie, tzn. decydent od-
wo³uje siê do potrzeby zastosowania nadzwyczajnych œrodków, które s¹
w dyspozycji pañstwa.

W teorii sekurytyzacji akt mowy musi byæ przekonuj¹cy i powszechnie
zaakceptowany jako zagro¿enie spo³eczne pañstwa. Decydent, który bêdzie
w³¹czaæ zagro¿enia w formie automatycznej (jednostronnej) mo¿e nie uzy-
skaæ powszechnej akceptacji. Wi¹¿e siê to z faktem, ¿e zagro¿enia spo³eczne
s¹ co prawda intersubiektywne, ale zale¿¹ w du¿ej mierze od subiektywnego
poczucia sprawiedliwoœci. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e relacje pomiêdzy decy-
dentem a spo³eczeñstwem nie zawsze maj¹ charakter symetryczny.

Je¿eli przyj¹æ, ¿e teoria sekurytyzacji umieszczana jest pomiêdzy skraj-
nym realizmem a poststrukturalizmem, to mo¿na przyj¹æ, ¿e w obszarze
bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa:
1) pañstwo jest najwa¿niejszym i podstawowym gwarantem ³adu

spo³ecznego,
2) pañstwo w zakresie redystrybucji dóbr i us³ug dzia³a racjonal-

nie, wybieraj¹c w zakresie zadañ spo³ecznych rozwi¹zania za-
pewniaj¹ce przede wszystkim zabezpieczenie interesów naro-
dowych, a potem jednostki czy grup spo³ecznych,

3) legitymacj¹ dzia³añ pañstwa w obszarze spo³ecznym jest jego
historycznie uprzywilejowana pozycja, która ma zapewniæ spra-
wiedliwoœæ spo³eczn¹,

4) wszelkie zak³ócenia w systemie bezpieczeñstwa spo³ecznego
pañstwa sprawdzaj¹ jego skutecznoœæ i wymuszaj¹ zmiany42.

40 Zob. W. Kostecki, Europe after the Cold War. The security complex theory, Instytut Stu-
diów Politycznych PAN, Warszawa 1996, s. 48.

41 Por. B. Buzan, O. Waever, J. De Wilde, Security: A New Framework for Analysis, op. cit.,
s. 25.

42 Por. T. £oœ-Nowak, Wspó³czesne stosunki miêdzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wroc³awskiego, Wroc³aw 2010, s. 32.
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Teoria sekurytyzacji pozwala na uchwycenie zmiennoœci charakteru
bezpieczeñstwa spo³ecznego. W wymiarze praktycznym koncentruje siê
na dzia³aniach systemu kierowania i wykonawczego odpowiedzialnych
za jego zapewnienie, kompetencjach, rozwi¹zaniach organizacyjnych oraz
przyjêtych koncepcjach minimalizowania zagro¿eñ (np. w zakresie proce-
sów demograficznych). Pozwala te¿ na dostrze¿enie do tej pory „nieujaw-
nionych” lub pomijanych (nie wymagaj¹cych ingerencji ze strony pañstwa)
zagro¿eñ spo³ecznych.

Systemowe postrzeganie bezpieczeñstwa
spo³ecznego pañstwa

Podstawowym punktem odniesienia dla bezpieczeñstwa spo³ecznego jest
pañstwo. Kluczowym staje siê jego postrzeganie w œcis³ym zwi¹zku z syste-
mem bezpieczeñstwa narodowego, który mo¿na traktowaæ jako nadsystem
w stosunku do bezpieczeñstwa spo³ecznego.

Bezpieczeñstwo spo³eczne to stan i proces, który zapewnia spójnoœæ
celów bezpieczeñstwa narodowego zwi¹zanych z gwarancj¹ przetrwania,
dobrobytu oraz zrównowa¿onego rozwoju spo³eczeñstwa. Oparte jest na po-
wszechnie uznanych wartoœciach oraz normach prawnych zwi¹zanych
z trwaniem pañstwa i jego rozwojem.

Konstytucja RP okreœla w preambule wartoœci priorytetowe dla polskie-
go spo³eczeñstwa, które wprowadzone w ¿ycie decyduj¹ o harmonijnym funk-
cjonowaniu bytu pañstwowego. Spoœród wartoœci wiêkszoœæ badaczy wy-
ró¿nia cztery podstawowe:
– przetrwanie (dla tej wartoœci spo³eczeñstwa s¹ sk³onne w okreœlonych

sytuacjach poœwiêciæ inne),
– integralnoœæ terytorialn¹,
– suwerennoœæ,
– jakoœæ ¿ycia.

Poszczególne narody i pañstwa decyduj¹ indywidualnie o hierarchii
wartoœci, które powinny byæ chronione w ramach przyjêtych priorytetów
okreœlonych np. w strategii bezpieczeñstwa narodowego i wskazuj¹c ade-
kwatne œrodki do ich realizacji. Ich dobór zale¿y od rodzaju i skali zagro¿eñ
oraz mo¿liwoœci pañstwa, jego koncepcji opartej o wspomniane wartoœci
i zasady43.

43 Zob. J. Karp, Bezpieczeñstwo pañstwa [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
Komentarz encyklopedyczny, W. Skrzyd³o, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Wolters
Kluwer, Warszawa 2009, s. 108-109.
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Dynamiczna i ci¹g³a zmiana œrodowiska bezpieczeñstwa wymaga po-
dejmowania ró¿nych dzia³añ w ramach systemu bezpieczeñstwa narodo-
wego. Wi¹¿e siê ona z potrzeb¹ odejœcia od koncepcji reagowania na zaist-
nia³e zagro¿enia na rzecz przewidywania i wyprzedzania zagro¿eñ (w tym
spo³ecznych). Niezaspokojone potrzeby, pogorszenie warunków bytowych,
utrudniony dostêp do œwiadczeñ socjalnych czy brak perspektyw ¿yciowych
mog¹ wzbudziæ niezadowolenie w spo³eczeñstwie, wznieciæ wewnêtrzne
niepokoje czy masowe wyst¹pienia – destabilizuj¹c w ten sposób ³ad spo-
³eczny w pañstwie.

W konsekwencji system bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa widziany
jest szeroko: poprzez normy (g³ównie spo³eczne i prawne), organizacjê sys-
temu oraz zagro¿enia godz¹ce w ³ad spo³eczny. Przemiany spo³eczno-gos-
podarcze wi¹¿¹ siê nie tylko z transformacj¹ struktur, ale i funkcji pañ-
stwa. Zwiêkszanie zakresu zadañ z obszaru bezpieczeñstwa spo³ecznego
na rzecz innych podmiotów nie musi oznaczaæ zmniejszenie odpowiedzial-
noœci pañstwa za ich rozwi¹zanie. Autor przyjmuje jako optimum – subsy-
diarnoœæ wspó³dzia³ania sfery publicznej oraz pozarz¹dowej w obszarze bez-
pieczeñstwa spo³ecznego na ró¿nych poziomach zorganizowania pañstwa.
Jednak to g³ównie pañstwo gwarantuje (lub nie) sprawiedliw¹ redystrybu-
cjê dóbr materialnych i us³ug oraz zabezpieczenie spo³eczne. Szczególne
znaczenie ma to w sytuacji, gdy wspó³czesne zagro¿enia sprzyjaj¹ rozwar-
stwieniu spo³ecznemu i konfliktom na tym tle44. Coraz czêœciej maj¹ one
charakter asymetryczny. Do zagro¿eñ asymetrycznych bezpieczeñstwa spo-
³ecznego mo¿na w³¹czyæ ró¿nego rodzaju wykluczenia spo³eczne (szczegól-
nie d³ugookresowe).

W systemowym postrzeganiu bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa mo¿-
liwe jest przeniesienie „ochronnej” perspektywy badawczej na kwestie bez-
pieczeñstwa spo³ecznego. Dziêki temu mo¿na rozpatrywaæ bezpieczeñstwo
spo³eczne przez pryzmat zdolnoœci systemu do zapobiegania ró¿norodnym
konfliktom, a bezpieczeñstwo spo³eczne pañstwa (Bsp) oznacza stan rów-
nowagi miêdzy potencja³em systemu (Po) a zagro¿eniami spo³ecznymi wy-
wo³uj¹cymi konflikt (Zs(k).

Bsp: Po = Zs(k)

Koniecznym zatem zabiegiem, w celu dokonania identyfikacji i oceny
zagro¿eñ spo³ecznych, staje siê przewidywanie powstawania w okreœlonej

44 Zob. J. Gierszewski, Wykluczenie spo³eczne a bezpieczeñstwo pañstwa [w:] Bezpieczeñ-
stwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w admini-
stracji i sektorze publicznym, M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski (red.),
Wydawnictwo WSAiB, Gdynia 2013, s. 65-89.
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perspektywie sytuacji konfliktowych, a tak¿e hipotetycznych skutków przy-
sz³ych konfliktów spo³ecznych w pañstwie wywo³ywanych przez te zagro-
¿enia. Dziêki takiemu rozumowaniu mo¿na przyj¹æ, ¿e bezpieczeñstwo spo-
³eczne pañstwa to stan, w którym potencja³ zagro¿eñ spo³ecznych, skory-
gowany prawdopodobieñstwem zaistnienia konfliktu (pk), nie przewy¿sza
potencja³u systemu bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa45.

Bsp: Pz(s) . pk  Po

Ka¿da zmiana w systemie wprowadzana nawet w imiê interesów naro-
dowych (np. podniesienie wieku emerytalnego) prowadzi czêsto do rozma-
itych napiêæ strukturalnych na które nak³adaj¹ siê ró¿ne problemy (kryzys
gospodarczy, procesy demograficzne). Istnieje zawsze realna groŸba za³a-
mania siê elementu systemu (np. ubezpieczeñ spo³ecznych), a to mo¿e spo-
wodowaæ powstanie sytuacji kryzysowej (protesty spo³eczne wymuszaj¹ce
porzucenie zmian) i zagro¿enie destabilizacj¹ struktur wewnêtrznych pañ-
stwa. Sprawny system bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa niew¹tpliwie
przyczynia siê do utrzymania bezpieczeñstwa wewn¹trz pañstwa.

Ostatni¹ grup¹ czynników, których wp³yw daje siê wyraŸnie wyodrêb-
niæ w konstruowaniu systemu bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa jest
umiejêtnoœæ zapobiegania konfliktom spo³ecznym. Przejawia siê ona m.in.
w sprawnoœci organizacyjnej, umiejêtnoœciach negocjacyjnych czy znajo-
moœci potrzeb spo³ecznych. Czynniki te decyduj¹ g³ównie o w³aœciwej koor-
dynacji wszystkich podsystemów bezpieczeñstwa spo³ecznego.

Autor postuluje, aby raczej oddzielaæ pojêcie bezpieczeñstwo spo³eczne
pañstwa od bezpieczeñstwa spo³ecznego w pañstwie (z zastrze¿eniem,
¿e chodzi o pañstwo demokratyczne, które uwzglêdnia podmiotowoœæ jed-
nostek i grup spo³ecznych).

Na szczególn¹ uwagê zwraca nie tylko wspó³hierarchicznoœæ podmiotów
ochrony (pañstwo-grupy spo³eczne-cz³owiek), ale sprawiedliwy (lub nie)
podzia³ dóbr i ciê¿arów miêdzy cz³onkami danej spo³ecznoœci. Jednak pojê-
cie „sprawiedliwy” bêdzie oznacza³ taki podzia³ dóbr i us³ug, który spo³e-
czeñstwo uzna za w³aœciwy i akceptowalny bior¹c pod uwagê potrzeby,
status i wk³ad poszczególnych cz³onków. Pañstwo dokonuje wyborów regu³
alokacji czêsto odwo³uje siê do ogólnych koncepcji sprawiedliwoœci takich
jak:
– równouprawnienie (wszyscy maj¹ byæ traktowani tak samo);
– proporcjonalnoœæ (podzia³ dóbr odbywa siê w akceptowanej proporcji);

45 Zob. J. Gierszewski, Bezpieczeñstwo spo³eczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeñstwa
narodowego, op. cit., s. 380-383.
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– priorytet (dane dobro otrzymuje osoba maj¹ca do niego najwiêksze
prawo).

Ten teoretyczny koncept by³by jednak niepe³ny, gdyby nie zosta³ uzupe³-
niony uwag¹ o wp³ywie, jakie na funkcjonowanie podzia³u dóbr mog¹ wy-
wieraæ dzia³ania grup nacisku np. zwi¹zków zawodowych.

Jako przyk³ad konfliktu w obszarze bezpieczeñstwa spo³ecznego mo¿na
wskazaæ „ruch oburzonych” (hiszp. indignados), który sta³ siê protestem
przeciwko polityce bezpieczeñstwa spo³ecznego rz¹dów, prowadz¹cej do wy-
kluczenia spo³ecznego46.

W ten sposób potwierdzona zosta³a potrzeba systemowego postrzegania
bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa w odró¿nieniu od postrzegania bez-
pieczeñstwa spo³ecznego czy socjalnego.

Zakoñczenie

Bezpieczeñstwo spo³eczne pañstwa powinno, zdaniem autora, kojarzyæ
siê z naukami o bezpieczeñstwie, a aktywizacja gospodarcza czy dzia³al-
noœæ „trzeciego sektora” z naukami ekonomicznymi czy politologicznymi.
To rozró¿nienie wi¹¿e siê równie¿ z mo¿liwoœciami skonfrontowania anali-
zowanych i prognozowanych zagro¿eñ pañstwa z efektywnoœci¹ systemu
bezpieczeñstwa narodowego, a nie z efektywnoœci¹ polityki czy ekonomii
spo³ecznej.

Autor postuluje, aby w ramach nauk o bezpieczeñstwie analizowaæ g³ów-
nie te zagro¿enia spo³eczne, które wyró¿niaj¹ siê na podstawie kryterium
obecnoœci podmiotu bezpieczeñstwa, jakim jest pañstwo. Takie za³o¿enie
w znacznym stopniu ukierunkowuje dalsze naukowe dociekania. Konse-
kwencj¹ bêdzie odejœcie od jednorodnego podzia³u zagro¿eñ spo³ecznych.
Istnieje bowiem szereg zagro¿eñ, które nie stanowi¹ zagro¿enia dla syste-
mu bezpieczeñstwa narodowego. Dla tego typu zagro¿eñ autor proponuje
u¿ywanie okreœlenia „zagro¿enia spo³eczne pañstwa”. Bêdzie to taki rodzaj
zagro¿enia, który mo¿e doprowadziæ do stanu (procesu) niebezpiecznego
dla podmiotu bezpieczeñstwa, jakim jest pañstwo – w rozró¿nieniu do sze-
rokiego pojêcia „zagro¿enia lub problemy spo³eczne”.

System bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa osadzony jest w konkret-
nych ramach prawno-organizacyjnych kszta³tuj¹cych system na ró¿nych
poziomach zorganizowania pañstwa. Natomiast efekty skutecznoœci syste-

46 Zob. J. Gierszewski, Wykluczenie spo³eczne a bezpieczeñstwo pañstwa, op. cit., s. 65-89.
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mu s¹ pochodn¹ aktywnoœci instytucjonalnej I mo¿liwoœci gospodarczych
pañstwa, a nie jednostki. Dlatego problematykê radzenia sobie z zagro¿e-
niami spo³ecznymi pañstwa rozpatrywaæ nale¿y ze szczególnym uwzglêd-
nieniem mierników podmiotu bezpieczeñstwa, jakim jest pañstwo.

Pe³ne bezpieczeñstwo spo³eczne pañstwa warunkuje sprawiedliwy po-
dzia³ dóbr oraz mo¿liwoœci swobodnego rozwoju danego podmiotu w pañ-
stwie (jednostki, grupy spo³ecznej). Bezpieczeñstwo spo³eczne pañstwa de-
finiowaæ mo¿na z perspektywy wartoœci oraz celów tych podmiotów. Do nich
zaliczyæ mo¿na takie elementy jak: przetrwanie, ³ad spo³eczny, sprawiedli-
woœæ, dobrobyt, interes narodowy oraz skutecznoœæ systemu bezpieczeñ-
stwa narodowego.

Bezpieczeñstwo spo³eczne pañstwa jest jednym z rodzajów bezpieczeñ-
stwa narodowego, którego celem jest os³abianie spo³ecznych czynników
ryzyka i wzmacnianie sk³adników podnosz¹cych jakoœæ ¿ycia spo³eczeñstwa
w warunkach swobodnego rozwoju. Rozwijaj¹c to stwierdzenie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e bezpieczeñstwo spo³eczne pañstwa charakteryzuj¹ siê wyso-
kim stopniem zmiennoœci. Podyktowane jest to przede wszystkim zmien-
noœci¹ zagro¿eñ spo³ecznych. W miejsce pañstwa, jako pojedynczego akto-
ra procesu tworzenia systemu bezpieczeñstwa spo³ecznego, coraz czêœciej
bierze siê pod uwagê ca³y uk³ad pozarz¹dowych aktorów. Istnieje jednak
niebezpieczeñstwo, ¿e pañstwo przekazuj¹c coraz wiêksz¹ liczbê zadañ
z tego obszaru, mo¿e doprowadziæ do przeci¹¿enia nimi struktur lokalnych.
Pojawia siê te¿ obawa, ¿e mo¿e dojœæ do rozrostu obietnic w stosunku
do mo¿liwoœci zaanga¿owania œrodków. Ka¿da zmiana w systemie bezpie-
czeñstwa, niezrealizowane obietnice czy poczucie niesprawiedliwego podzia-
³u dóbr mo¿e wywo³aæ falê protestów.

Kolejnym, a zarazem jednym z najwa¿niejszych czynników generuj¹-
cych zmiany w obszarze bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa jest rozpra-
szanie odpowiedzialnoœci. Rozwój, czy nawet wyp³ywaj¹ce z refleksji teore-
tycznej prognozowane kierunki przemian spo³ecznych, wymuszaj¹ zarówno
tworzenie nowych s³u¿b, jak i w³¹czanie do systemu bezpieczeñstwa spo-
³ecznego administracji samorz¹dowej, podmiotów prywatnych czy ponadna-
rodowych. W tym przypadku mamy do czynienia z przeorganizowywaniem
systemu bezpieczeñstwa spo³ecznego oraz tworzeniem nowych podmiotów
systemu z okreœlonym obszarem kompetencyjno-zadaniowym (w wymia-
rze prawnym i decyzyjnym). Na szczególn¹ uwagê zas³uguje przenikanie
siê systemu bezpieczeñstwa spo³ecznego pañstwa z innymi ponadnarodo-
wymi systemami przy malej¹cym znaczeniu „pañstwowej” sterowalnoœci.
Nie zawsze narodowy system kierowania ma wp³yw na niezale¿ne identy-
fikowanie, wyodrêbnianie i oddzielanie zagro¿eñ spo³ecznych pañstwa
od zagro¿eñ spo³ecznych.
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Po dokonanej ocenie stopnia realizacji zamiarów procedury badawczej
stwierdziæ nale¿y, i¿ g³ówny cel badawczy artyku³u zosta³ osi¹gniêty w po-
staci wskazania ró¿nic w pojêciach: bezpieczeñstwo socjalne, spo³eczne
i bezpieczeñstwo spo³eczne pañstwa. Ustalono ró¿nice w zakresie pojêcio-
wym, okreœlaj¹c ich wp³yw na podmioty bezpieczeñstwa, a tak¿e wyabstra-
howano elementy bezpieczeñstwa spo³ecznego z teorii sekurytyzacji oraz sys-
temu bezpieczeñstwa narodowego.

Na koniec warto podkreœliæ, ¿e przeprowadzona analiza jest zaledwie
punktem wyjœcia do dalszych studiów nad przedmiotow¹ problematyk¹.

W szczególnoœci uzmys³awia kwestie wymagaj¹ce dalszych analiz, po-
zostaj¹ce w zainteresowaniu nauk o bezpieczeñstwie. Wyraziæ je mo¿na
w pytaniach:
– jak zmienia siê rola pañstwa w kszta³towaniu bezpieczeñstwa spo³ecz-

nego i jakimi œrodkami mo¿e siê ono pos³ugiwaæ dla poprawy swojego
bezpieczeñstwa przy uwzglêdnianiu indywidualnych potrzeb mieszkañ-
ców, tak aby jednoczeœnie zapewniæ obywatelom przetrwanie, swobodny
rozwój oraz gwarancje ³adu spo³ecznego (przy uwzglêdnieniu interesów
narodowych)?

– jaki wp³yw maj¹ zagro¿enia spo³eczne na system bezpieczeñstwa naro-
dowego?

S¹ to pytania o znaczenie bezpieczeñstwa spo³ecznego oraz jego miejsce
w systemie bezpieczeñstwa narodowego.
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SOCIETAL SECURITY, SOCIAL SECURITY
AND NATIONAL SOCIAL SECURITY

Keywords: societal security, social security or national societal security.

Summary

This article in an attempt to answer the question whether the concept of
societal safety is identical to social security or maybe it’s necessary to enforce
a new variant, related more to the national social security, which stands out
from social economy, politics (political science) and the third sector’s activity
in this field. The baseline for consideration is a national security system as
well as the theory of securitization. The author proposed a „national social
security” definition and pointed out all the characterizing elements. The rea-
son for this choice was the need for forming a genuine way to solve current
scientific problems on this area of science (security science) and also connected
to, to highlighting an awareness (or unawareness), which this field’s represen-
tatives should focus on.
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ZA£O¯ENIA DO BUDOWY
OPROGRAMOWANIA W KONSTRUKCJI

SYSTEMU RATOWNICZEGO W RP

S³owa kluczowe: ratownictwo, system ratowniczy, bezpieczeñstwo, projekt
naukowo-badawczy.

ABSTRAKT

Rozwój cywilizacji i transformacja zagro¿eñ powoduje, ¿e ludnoœæ co-
dziennie stara siê stawiaæ czo³a ró¿nemu typu zjawiskom, a przez to znaj-
dowaæ coraz to nowsze i doskonalsze rozwi¹zania. Obecnie funkcjonuj¹cy
Krajowy System Ratowniczo-Gaœniczy reaguje niestety tylko na niektóre
zagro¿enia i grupy zagro¿eñ, a tak¿e cz³onkami jego s¹ tylko wybrane in-
stytucje, stra¿e, inspekcje. W zwi¹zku z tym pojawia siê zadanie stworze-
nia jednolitego systemu ratowniczego z w³aœciwym oprogramowaniem kom-
puterowym. Treœci zawarte w artykule stanowi¹ przedstawienie za³o¿eñ
i wstêpnych wyników koñcowych z poszczególnych etapów zadañ badaw-
czych projektu Nr O ROB/0015/03/001 „Zaawansowane technologie telein-
formatyczne wspomagaj¹ce projektowanie systemu ratowniczego na pozio-
mach: gmina, powiat, województwo” na zamówienie Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i finansowanego przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju
Projekt ten realizuje konsorcjum naukowo-badawcze w sk³adzie: Szko³a
G³ówna S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie, Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpo¿arowej w Józefowie, Uczelnia Techniczno-Handlowa
im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz spó³ki informatyczne ASSECO
Poland S.A. w Rzeszowie i ITTI Sp. z. o. o.
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Wstêp

Mamy kolejn¹ dekadê XXI wieku. Transformacja œwiata powoduje,
¿e ludzkoœæ staje w obliczu coraz to wiêkszych i bardziej skomplikowanych
zagro¿eñ. W zwi¹zku z tym musimy stawiæ czo³a nowym zjawiskom, musimy
znaleŸæ rozwi¹zanie, które pozwoli na bezpieczne ¿ycie. Jednym z rozwi¹-
zañ s¹ dzia³ania ratownicze.

Aktualnie ratownictwo to tak¿e szereg organizacji ratowniczych wywie-
raj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo obywateli w mniejszym b¹dŸ wiêkszym
zakresie. Pocz¹tkowo dzia³alnoœæ ratownicza opiera³a siê g³ównie na ochro-
nie przed oddzia³ywaniem œrodowiska i si³ natury. Z czasem do³¹czy³y tak¿e
zagro¿enia zwi¹zane z rozwojem cywilizacji czy te¿ z dzia³aniami militar-
nymi. Wyst¹pienie tragicznego w skutkach wydarzenia skutkowa³o poja-
wieniem siê nowych specjalnoœci ratowniczych, powstawa³y nowe formacje
sk³adaj¹ce siê z zawodowców i ochotników.

Torami rozwoju ratownictwa by³y niezale¿nie:
• potrzeba niesienia pomocy ofiarom poszkodowanym w wyniku oddzia³y-

wania ¿ywio³ów, zmagañ z natur¹ w walce o przetrwanie,
• ratowanie ofiar dotkniêtych oddzia³ywaniem zagro¿eniami, których Ÿró-

d³em jest np. rozwój przemys³u czy rabunkowa eksploatacja œrodowiska,
• zapobieganie po¿arom, walka z po¿arami,
• niwelowanie skutków zastosowania œrodków masowego ra¿enia oraz walk

zbrojnych1.

Podstawowe definicje i terminologia

Doskonalenie form zorganizowanego dzia³ania spowodowa³o wy³onienie
siê obecnych systemów ratowniczych. Jednak w pierwszej kolejnoœci na-
suwa siê pytanie: czym jest system? Termin ten jest definiowany miêdzy
innymi przez Wikipediê – internetow¹ woln¹ encyklopediê – „system
(gr.                 systema – rzecz z³o¿ona) obiekt fizyczny lub abstrakcyjny,
w którym mo¿na wyodrêbniæ zespó³ lub zespo³y elementów wzajemnie po-
wi¹zanych w uk³ady, realizuj¹cych jako ca³oœæ nadrzêdn¹ funkcjonalnoœæ
lub funkcjonalnoœci”2. Podobnie przedstawia definicjê systemu s³ownik

1 S. Lipiñski (red.), Skuteczne ratownictwo: fachowy poradnik dla s³u¿b ratowniczych,
Verlag Dashofer, Warszawa 2005, czêœæ 3, rozdzia³ 1, podrozdzia³ 2, s. 2

2 http://pl.wikipedia.org/wiki/System, [dostêp: 26.05.2011].
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jêzykowy: „skoordynowany uk³ad elementów, zbiór tworz¹cy pewn¹ ca³oœæ,
uwarunkowan¹ sta³ym uporz¹dkowaniem jego czêœci”3. Piotr Sienkiewicz
mianem systemu nazywa „ka¿dy obiekt z³o¿ony, wyró¿niony z badanej rze-
czywistoœci, przedstawiony jako pewna ca³oœæ, tworzona przez zbiór obiek-
tów elementarnych (elementów) i powi¹zañ (relacji) pomiêdzy nimi”4.

Z porównania powy¿ej przytoczonych definicji wynika, ¿e system to pew-
nego rodzaju ca³oœæ, maj¹ca pewn¹ strukturê oraz przypisane poszczegól-
nym jej elementom okreœlone zadania. W nawi¹zaniu do Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej nale¿y wobec powy¿szego stwierdziæ, ¿e odznacza siê ona upo-
rz¹dkowan¹ struktur¹, sk³adaj¹c¹ siê z elementów o œciœle wyznaczonych
zakresach zadañ, a zatem jest ona elementem w systemie bezpieczeñstwa
pañstwa.

W chwili obecnej w naszym kraju wiod¹c¹ s³u¿b¹ w dzia³aniach ratow-
niczo-gaœniczych jest Pañstwowa Stra¿ Po¿arna. Jest to zawodowa, umun-
durowana i wyposa¿ona w specjalistyczny sprzêt formacja, przeznaczona
do walki z po¿arami, klêskami ¿ywio³owymi i innymi miejscowymi zagro-
¿eniami5. Do podstawowych zadañ tej formacji m. in. nale¿y6:
• rozpoznawanie zagro¿eñ po¿arowych i innych miejscowych zagro¿eñ;
• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie po¿arów, klêsk

¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ;
• wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynnoœci ratowniczych

w czasie klêsk ¿ywio³owych lub likwidacji miejscowych zagro¿eñ przez
inne s³u¿by ratownicze;

• kszta³cenie kadr dla potrzeb Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i innych jed-
nostek ochrony przeciwpo¿arowej oraz powszechnego systemu ochrony
ludnoœci;

• prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpo-
¿arowej oraz ochrony ludnoœci;

• wspó³dzia³anie ze stra¿ami po¿arnymi i s³u¿bami ratowniczymi innych
pañstw oraz ich organizacjami miêdzynarodowymi na podstawie wi¹¿¹-
cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umów miêdzynarodowych oraz odrêbnych
przepisów;

• realizacja innych zadañ wynikaj¹cych z wi¹¿¹cych Rzeczpospolit¹ Polsk¹
umów miêdzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich okreœlonych.

3 S³ownik jêzyka polskiego, t. 3, PWN, Warszawa 1978, s. 387.
4 P. Sienkiewicz, Teoria efektywnoœci systemów kierowania, t. 1, Wstêp do systematologii.

Rozprawa habilitacyjna, ASG, Warszawa 1979, s. 82.
5 Na podst. Art. 1.1. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

(Dz. U. z 2013 poz. 1340 z póŸn. zm.).
6 Ibidem Art. 1.2.
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Na podstawie obecnie funkcjonuj¹cych aktów prawnych oraz w oparciu
o doœwiadczenia ostatnich kilkudziesiêciu lat w trakcie funkcjonowania
ochrony przeciwpo¿arowej w RP, ww. formacja sta³a siê trzonem tzw. Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego. Zadaniem przedmiotowego sys-
temu jest m. in.7:
• walka z po¿arami i innymi klêskami ¿ywio³owymi;
• prowadzenie dzia³añ z zakresu ratownictwa technicznego, chemicznego,

ekologicznego i medycznego;
• dysponowanie do dzia³añ ratowniczych;
• kierowanie dzia³aniem ratowniczym.

Analiza za³o¿eñ do programu komputerowego
systemu ratowniczego RP

Nale¿y sobie zadaæ pytanie czy s³u¿ba ratowniczo-gaœnicza, jak¹ jest
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna jest w stanie podo³aæ wszelkim podo³aæ wszel-
kim zadaniom w ratownictwie? Czy – wobec transformacji zagro¿eñ –
na jej bazie mo¿e powstaæ nowy system ratowniczy, który stawi czo³a wszel-
kim wyzwaniom?

Te i inne hipotezy sta³y siê inspiracj¹ do za³o¿enia w 2012 roku konsor-
cjum naukowego do realizacji projektu naukowo-badawczego pt.: „Zaawan-
sowane technologie teleinformatyczne wspomagaj¹ce projektowanie syste-
mu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo” zamówione-
go przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i realizowane w ramach dzia-
³añ Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju8.

Pierwszym zadaniem badawczym, którego liderem zosta³a Uczelnia Tech-
niczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie by³o dokonanie
„Analizy podstaw prawnych oraz poznawczo-metodologicznych z zakresu
systemów ratowniczych”. W ramach zadania badawczego wyodrêbniono
poszczególne zagro¿enia, na które obligatoryjnie bêdzie reagowa³ system
ratowniczy. Do nich zaliczamy m. in.:

7 Na podst. § 1 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
18 lutego 2011 r. w sprawie szczegó³owych zasad organizacji krajowego systemu ratowni-
czo-gaœniczego (Dz. U. z 2011, nr 46, poz. 239).

8 Projekt Nr O ROB/0015/03/001 „Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspoma-
gaj¹ce projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo”
w ramach konsorcjum naukowo-badawczego w sk³adzie: Szko³a G³ówna S³u¿by Po¿arni-
czej w Warszawie, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo¿arowej w Józefo-
wie, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz spó³ki
informatyczne ASSECO Poland S.A. w Rzeszowie i ITTI Sp. z. o.o.
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• naturalne,
• geologiczne,
• wstrz¹sy sejsmiczne,
• erupcje wulkanów,
• osuwiska ziemi i lawiny,
• klimatyczne,
• wy³adowania atmosferyczne,
• silne wiatry,
• d³ugotrwa³e wystêpowanie ekstremalnych temperatur,
• intensywne opady atmosferyczne.

W trakcie prowadzonych badañ naukowych wyprowadzono wniosek,
¿e dane zagro¿enie wystêpuj¹ce w ró¿nych obiektach mo¿e powodowaæ
ró¿ne ryzyko zagro¿enia ludzkiego. W zwi¹zku z powy¿szym dokonano kla-
syfikacji poszczególnych rodzajów obiektów – miejsc wystêpuj¹cych zagro-
¿eñ. Wyró¿niono m. in.:
• obiekty u¿ytecznoœci publicznej,
• obiekty mieszkalne,
• obiekty produkcyjne,
• obiekty magazynowe,
• œrodki transportu.

W kolejnej fazie badañ opisano i wyodrêbniono na podstawie obecnie
funkcjonuj¹cych aktów prawnych wszystkie instytucje, stra¿e, inspekcje,
s³u¿by porz¹dku publicznego, itp., które stanowiæ bêd¹ ogniwa systemu
ratowniczego. Do nich zaliczono m. in.:
• Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹,
• Policjê,
• Stra¿ Miejsk¹,
• Zespo³y PRM,
• Pogotowie Gazowe,
• TOPR, GOPR.

Na podstawie tak zbadanych poszczególnych obszarów, na potrzeby dal-
szych zadañ badawczych opracowano s³ownik pojêæ (ryc. 1), który zawiera
szczegó³owe definicje (wraz podstawami prawnymi i Ÿród³ami pochodzenia
podstawowych definicji oraz pojêæ) z zakresu bezpieczeñstwa i ratownic-
twa, Ÿróde³ zagro¿eñ, miejsc zdarzeñ oraz wszystkich podmiotów.
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Ryc. 1. Fragment s³ownika – produktu koñcowego zadania badawczego 1.1

Dziêki ww. elementom tj. okreœleniu zagro¿eñ, miejsca ich wystêpowa-
nia, podmiotów oraz analizy prawnej funkcjonowania poszczególnych ob-
szarów, wygenerowano za³o¿enia w postaæ matryc do dalszych zadañ ba-
dawczych (ryc. 2.).

Ryc. 2. Fragment matrycy zagro¿eniowej w zestawieniu
z rodzajem sprzêtu ratowniczego i miejsca zdarzenia
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Nastêpnym, choæ przebiegaj¹cym praktycznie równolegle by³o zadania
badawcze, liderem którego by³o Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpo¿arowej w Józefowie. Za³o¿eniem jego by³o dokonanie identyfi-
kacji wymagañ u¿ytkowników koñcowych oprogramowania PSR oraz stan-
dardów udzielania pierwszej pomocy ratowniczej. W ramach badañ nauko-
wych oraz przy wykorzystaniu teoretycznych i empirycznych metod badaw-
czych poddano licznym analizom obecnie funkcjonuj¹cy program kompute-
rowy w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – System Wspomagania Decyzji ST.
Szczegó³owej analizie, porównaniom itp. poddano nastêpuj¹ce obszary:
• dane zawarte w bazie SWD-ST w zakresie si³ i œrodków u¿ytych do gasze-

nia po¿arów krytycznych wg przyjêtych kategorii (zgodnie z przyjêtymi
za³o¿eniami – wyposa¿enie techniczne, obsady osobowe, czas dojazdu,
czas trwania dzia³añ) dla województw ma³opolskiego, œwiêtokrzyskiego,
mazowieckiego w latach 2003–2012;

• dane zawarte w bazie SWD-ST w zakresie si³ u¿ytych do dzia³añ podczas
krytycznych wypadków komunikacyjnych wg ich kategorii (zgodnie
z przyjêtymi za³o¿eniami): woj. ma³opolskie, woj. œwiêtokrzyskie, woj.
mazowieckie;

• dane zawarte w bazie SWD-ST w zakresie si³ u¿ytych do dzia³añ podczas
miejscowych zagro¿eñ krytycznych z wy³¹czeniem zdarzeñ komunikacyj-
nych wg ich kategorii (zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami) dla województw:
ma³opolskiego, œwiêtokrzyskiego, mazowieckiego;

• dane zawarte w bazie SWD-ST w zakresie po¿arów, podczas których
dosz³o do zatruæ gazami po¿arowymi i innych obra¿eñ (za okres 2003-
-2012) na terenie województw: mazowieckie, ma³opolskie, œwiêtokrzy-
skie – z uwzglêdnieniem:
– czasu po jakim podjêto udzielanie PPR przez jednostki ratownicze;
– zastosowanego wyposa¿enia;
– zak³óceñ maj¹cych wp³yw na udzielenie pomocy;

• dane zawarte w bazie SWD-ST dotycz¹ce udzia³u jednostek ratowniczych
stra¿y po¿arnych w dzia³aniach podczas incydentów maj¹cych na celu
uwolnienie osób i umo¿liwienie udzielenia pomocy medycznej zapew-
niaj¹cej podtrzymanie funkcji ¿yciowych poszkodowanych osób (osoby
zakleszczone, ranne, ranne w miejscach trudnodostêpnych);

• dane dotycz¹ce rodzajów zdarzeñ wg rodzajów w gminach i powiatach
w województwach: ma³opolskie, œwiêtokrzyskie, mazowieckie – za okres
2003– 2012

• dane dotycz¹ce jednoczesnoœci zdarzeñ w województwach: ma³opolskie,
œwiêtokrzyskie, mazowieckie – za okres 2003-2012;

• dane zawarte w bazie SWD-ST dotycz¹ce udzia³u technicznych zespo-
³ów pomocowych takich jak: pogotowie energetyczne, policja, pogotowie
gazowe, inne specjalistyczne (np. dŸwigowe, pomoc drogowa);
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• dane dotycz¹ce udzia³u karetek PRM w akcjach ratowniczych – czas
podjêcia dzia³añ (w oparciu o dane zawarte w SWD-ST oraz ewentual-
nie dane posiadane przez Centra Ratunkowe);

• zestawienie jednostek ratowniczych, które zosta³y zadysponowane
do zdarzenia ale nie podjê³y dzia³añ (nie wyjecha³y lub nie dotar³y).

Dziêki tak przeprowadzonym badaniom opracowano:
a) cele ochronne (dotycz¹ce efektów dzia³ania systemu) realizowane przez

system ratowniczy w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi pod-
czas incydentów zagra¿aj¹cych ich ¿yciu i zdrowiu na poziomach gminy
i powiatu oraz województwa:
• w obiektach u¿ytecznoœci publicznej (po¿ary, zagro¿enia miejscowe);
• przemys³owych (po¿ary, zagro¿enia miejscowe);
• podczas wypadków komunikacyjnych;
• podczas zdarzeñ zagra¿aj¹cych œrodowisku naturalnemu;

b) analizê wp³ywu czasu dojazdu zespo³u ratowniczego na mo¿liwoœæ przy-
wrócenia pe³nych funkcji ¿yciowych u poszkodowanego z obra¿eniami
cia³a w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Przedstawione powy¿ej cele oraz wp³ywy pozwoli³y na okreœlenie przez
Zespó³ wymagañ u¿ytkownika koñcowego tj.:
• za³o¿eñ wraz z uzasadnieniem i przeprowadzeniem wstêpnych analiz

do udzielania Pierwszej Pomocy Ratowniczej9 w przypadku po¿arów,
wypadków komunikacyjnych i miejscowych zagro¿eñ,

• standardów dla obsad osobowych zespo³ów mog¹cych skutecznie udzie-
liæ Pierwszej Pomocy Ratowniczej podczas po¿arów i miejscowych za-
gro¿eñ,

• standardów dla wyposa¿enia technicznego zespo³ów udzielaj¹cych Pierw-
szej Pomocy Ratowniczej podczas po¿arów i miejscowych zagro¿eñ,

• standardów dotycz¹cych rozmieszczenia (w tym czas po jakim powinny
podj¹æ dzia³ania na miejscu zdarzenia) i wyposa¿enia technicznych zes-
po³ów pomocowych.

Wobec powy¿szego, Zespó³ opracowa³ wstêpne za³o¿enia projektowe
dla Pierwszej Pomocy Ratowniczej podczas po¿arów (ryc. 3).

9 Pierwsza Pomoc Ratownicza – pomoc udzielana przez zespó³ z³o¿ony z jednostek systemu
ratowniczego, zgodnie z przyjêtymi standardami w przypadku wyst¹pienia zdarzenia
powoduj¹cego zagro¿enie ¿ycia i/lub zdrowia ludzi spowodowanego przez: po¿ar, lub inne
miejscowe zagro¿enie).
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Ryc. 3. Projekt wstêpny dla po¿aru w ramach udzielanej
Pierwszej Pomocy Ratowniczej10

W przedstawionej rycinie udzielana pierwsza pomoc ratownicza podczas
po¿aru okreœlona zosta³a na osi czasowej z poszczególnymi sk³adowymi
(przyporz¹dkowane czasy) maj¹cymi wp³yw na podjêcie skutecznej pomo-
cy ratowniczej. W za³o¿onych przedzia³ach czasowych uwzglêdniono m. in.:
• czas wykrycia po¿aru – do 3 minut (czas od momentu powstania do po-

cz¹tku zg³aszania przez osobê alarmuj¹c¹ – za³o¿enie ma charakter hi-
potetyczny);

• czas zg³aszania zdarzenia i alarmowania jednostki – 2 minuty (przyjêty
przedzia³ czasowy jest mo¿liwy do spe³nienia przy wykorzystaniu nowo-
czesnych œrodków informatyki i ³¹cznoœci opisanych w projekcie zmian
w KSRG);

• czas reagowania – 8 minut, w którego sk³ad wchodzi czas kompletowania
za³ogi (³¹cznie z wyjazdem zespo³u ratowniczego) – oko³o 1 minuty w przy-
padku stra¿aków PSP i oko³o 5 minut w przypadku zespo³u ratowniczego

10 Sprawozdanie z zadania 1.2. w ramach Projektu Nr O ROB/0015/03/001 „Zaawansowane
technologie teleinformatyczne wspomagaj¹ce projektowanie systemu ratowniczego
na poziomach: gmina, powiat, województwo”, s. 815.
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z³o¿onego ze stra¿aków OSP. Przy tak przyjêtym przedziale czasowym
(³¹cznie 8 minut) zespó³ ratowniczy PSP podejmie skuteczn¹ interwencjê
do 7 kilometrów od siedziby swojego stacjonowania, natomiast zespó³
ratowniczy OSP do 3 kilometrów od swojej siedziby (przy za³o¿eniu
¿e interwencja zespo³u ratowniczego nie powinna byæ d³u¿sza ni¿ 13 mi-
nut od czasu powstania po¿aru – granica wytrzyma³oœci cz³owieka).

W przyjêtym opracowaniu za³o¿ono, ¿e czas podejmowania dzia³añ ra-
towniczych przez zespó³ ratowniczy nie powinien byæ d³u¿szy jak 4 minuty
(granica krytyczna dla cz³owieka), po tym czasie uratowanie osób ¿ywych
w œrodowisku po¿aru wydaje siê byæ niemo¿liwe, gdy¿ nastêpuje rozgorzenie.

Wstêpne wyniki badañ – koncepcje pierwszych
softów programu komputerowego

Dziêki licznie otrzymanym wnioskom, a tak¿e wstêpnym wynikom po-
szczególnych zadañ badawczych opracowano m. in.:
• koncepcjê wizualizacji ogólnego interfejsu u¿ytkownika (ryc. 4);
• koncepcjê wizualizacji wykresów (ryc. 5);
• koncepcjê wizualizacji map zdarzeñ (ryc. 6)

Ryc. 4. Koncepcja wizualizacji ogólnego interfejsu u¿ytkownika
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Analizuj¹c powy¿sz¹ rycinê mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wstêpna koncepcja ogól-
nego interfejsu u¿ytkownika zawiera m. in.: siatki poszczególnych pozio-
mów organizacyjnych kraju, mapy zdarzeñ i zagro¿eñ, rodzaje pojazdów
ratowniczych, a tak¿e wizualizacje na mapie poszczególnych zdarzeñ.

Ryc. 6. Koncepcja wizualizacji map zdarzeñ

Ryc. 5. Koncepcja wizualizacji wykresów
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Element ten programu jest (ryc. 5) niezbêdny do opracowywania ró¿nego
typu statystyki prowadzonej pomocy ratowniczej. Z punktu widzenia ana-
lizy statystycznej z zakresu prowadzonych dzia³añ, program ten powinien
posiadaæ m. in.: zestawienie po¿arów wg obiektów, powierzchni, iloœci osób
poszkodowanych itp., zestawienie miejscowych zagro¿eñ wg obiektów, po-
wierzchni, rodzaju zagro¿enia, iloœci osób poszkodowanych itp.

Kolejnym elementem programu jest wizualizacja map zdarzeñ (ryc. 6).
Tego typu element programu jest niezbêdny m. in. z zakresu oceny skutecz-
noœci Pierwszej Pomocy Ratowniczej tj. czy si³y i œrodki bior¹ce udzia³
w likwidacji danego zdarzenia s¹ wystarczaj¹ce, sk¹d mo¿na zadyspono-
waæ dodatkowe si³y i œrodki, w jakiej odleg³oœci znajduj¹ siê specjalistyczne
grupy ratownicze itp.

Podsumowanie i wnioski

Przedstawione – niektóre tylko – elementy, opracowane w ramach zadañ
badawczych pozwoli³y na rozpoczêcie opracowania poszczególnych softów
dla programu komputerowego PSR, które bêd¹ zawieraæ m. in. rozmiesz-
czenie poszczególnych s³u¿b ratowniczych, czasy ich dojazdów, wyposa¿e-
nie, gotowoœci itp. Ww. obszary s¹ nieodzownymi czêœciami skutecznego
i prawid³owo funkcjonuj¹cego Krajowego Systemu Ratowniczego.

Osi¹gniêty ju¿ poziom gotowoœci projektu (docelowo IX) oraz zakres
zadañ badawczych wykonanych przez Zespó³ jest ju¿ zdecydowanie inno-
wacyjny w obecnie panuj¹cych warunkach, w œwiecie teleinformatycznym
oraz w œwietle funkcjonuj¹cych systemach ratowniczych w innych krajach.
A dowodem na to wszystko jest iloœæ ju¿ przyznanych nagród za ww. projekt
naukowo-badawczy:
• Z³oty medal X edycji Miêdzynarodowych Targów Wynalazków i Techno-

logii INST TAIPEI, 18-21 wrzeœnia 2014 r., Tajwan.
• Br¹zowy medal na 8 Miêdzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wyna-

lazków (International Warsaw Invention Show IWIS 2014), 14-16 paŸ-
dziernika 2014 r., Warszawa.

• Najlepszy Wynalazek na 66 Miêdzynarodowej Wystawie „Pomys³y-Wy-
nalazki-Nowe Produkty”, iENA Norymberga, 30 paŸdziernika – 2 listo-
pada 2014 r.

• Jurajski Produkt Roku 2014 podczas XIV Edycji Konkursu „Jurajski
Produkt Roku” organizowanego przez Regionaln¹ Izbê Przemys³owo-
-Handlow¹ w Czêstochowie, 12 grudnia 2014 roku. 

• Statuetka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego za wybitne osi¹gniê-
cia wynalazcze w roku 2014.
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ASSUMPTIONS FOR CONSTRUCTION OF SOFTWARE
IN THE CONSTRUCTION OF RESCUE SYSTEM

IN POLAND

Keywords: rescue, rescue system, safety, design and scientific – research.

Summary

The development of civilization and the transformation of threats makes
people every day trying to confront to different type of phenomena, and thus
find newer and newer and perfect solution. The currently functioning National
Rescue System – Firefighting responds unfortunately just not certain risks
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and group risks, as well as members of hisare only some institutions, guards
inspections. Therefore, the challenge is to create a single rescue system with
the appropriate computer software. The contents of the article is representative
of the assumptions and preliminary final results of the different stages of the
project research tasks No. The ROB / 0015/03/001 „Advanced ICT rescue sys-
tem design support levels: commune, district, province” on request of the Mini-
stry of Internal Affairs and funded by the National Centre for Research and
Development Project is implemented by a consortium of research – research
composed of Main School of Fire Service in Warsaw, Centre for Science – Re-
search in the suburbs of Fire Protection, Technical University – Commerce
them. Helena Chodkowska in Warsaw and IT companies Asseco Poland SA
in Rzeszow and ITTI Sp. with. o. o.
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dr hab. Marcin Mieczys³aw Smolarkiewicz prof. UTH, doktor nauk fi-
zycznych w specjalizacji fizyka j¹drowa. W dniu 16.12.2014 r. uchwa³¹ Rady
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œci¹ naukowo-badawcz¹ oraz dydaktyczn¹ w Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arni-
czej oraz w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie.
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In¿ynierskiej Po¿arniczo-Technicznej Szko³y w Moskwie. Autor i wspó³autor
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nej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie.
Dziêki jego aktywnoœci Polska w 1996 roku wst¹pi³a do organizacji INSARAG,
która z ramienia ONZ koordynuje pomoc miêdzynarodow¹. Od roku 1998 pod
jego kierunkiem rozpoczêto tworzenie Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych,
które do dnia dzisiejszego wziê³y udzia³ w ponad 20 dzia³aniach miêdzynarodo-
wych w 15 krajach. Osobiœcie kierowa³ dzia³aniami ratowniczymi w Albanii
oraz Indiach (2001 rok); koordynowa³ akcje ratowniczo-pomocowe w Turcji,
Ukrainie i na Wêgrzech, w Algierii, Iranie, Niemczech i Czechach. By³ Szefem
Sztabu lub dowódc¹ wiêkszoœci du¿ych akcji ratowniczych w Polsce w latach
1997-2004. Wspó³twórca idei centrów powiadamiania ratunkowego oraz wspó³-
autor zasad ich organizacji i funkcjonowania. Od roku 2000 jeden z g³ównych
autorów i realizatorów wdra¿ania systemu ratownictwa medycznego w PSP.
Delegat Polski na VIII i IX posiedzenie plenarne Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych (Nowy Jork, USA 2002 i 2004) oraz przewodnicz¹cy
delegacji polskiej na Œwiatowej Konferencji ds. katastrof naturalnych (Kobe,
Japonia 2005). Przewodnicz¹cy konwencji ONZ ds. transgranicznych skutków
awarii przemys³owych (od 2004 do 2006 roku).



500

R. Grosset, M. Anszczak, M. Smolarkiewicz, S. Krysiñski: Za³o¿enia do budowy...

st. kpt. dr Marcin Anszczak – absolwent SGSP w Warszawie, w 2011 roku
obroni³ doktorat na Wydziale Zarz¹dzania i Dowodzenia Akademii Obrony
Narodowej w Warszawie. Obecnie pe³ni s³u¿bê w Komendzie Wojewódzkiej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bia³ymstoku w Wydziale Operacyjnym, jako
Starszy Specjalista i Koordynator ds. Ratownictwa Chemicznego i Ekologicz-
nego. Adiunkt w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
w Warszawie, od 1 listopada 2014 r. Kierownik Katedry Bezpieczeñstwa Wew-
nêtrznego na Wydziale Zarz¹dzania i Logistyki UTH, autor wielu publikacji
naukowo-dydaktycznych i wyst¹pieñ na miêdzynarodowych konferencjach na-
ukowych, ekspert z dziedziny zarz¹dzania bezpieczeñstwem m. in. w projekcie
naukowym Nr O R 00 0032 09 ,,Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicz-
nego modelu matryc bezpieczeñstwa oraz systemu zarz¹dzania zasobami i dzia³a-
niami ratowniczymi”, w projekcie naukowym „Zaawansowane technologie tele-
informatyczne wspomagaj¹ce projektowanie systemu ratowniczego na poziomach:
gmina, powiat, województwo” finansowanego z NCBiR, w latach 2012-2013
w miêdzynarodowym projekcie NATEC w ramach programu edukacyjnego Unii
Europejskiej Leonardo da Vinci; w roku 2013 w miêdzynarodowym projekcie
V4LEAD dot. porównawczych badañ doskona³oœci przywództwa i etyki w Eu-
ropie Œrodkowo-Wschodniej

dr in¿. Stanis³aw Krysiñski prof. UTH – Absolwent Wojskowej Akademii
Technicznej, tytu³ doktora in¿yniera uzyska³ na Wydziale Wojsk L¹dowych
Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Przez ca³¹ sw¹ karierê wojskow¹
zajmowa³ liczne stanowiska m. in. w NATO – NCSA, NATO – Sztab Dowództwa
Regionalnego, Sztabie Generalnym WP oraz Wy¿szej Szkole Lotniczej w Libii.
Od 2009 roku do 2011 zatrudniony w Wy¿szej Szkole Zarz¹dzania i Prawa im.
Heleny Chodkowskiej w Warszawie na stanowisku adiunkta, nastêpnie pe³ni³
funkcjê dziekana Wydzia³u Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w Uczelni Technicz-
no-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie a od 2014 pe³ni³ funkcjê
prodziekana Wydzia³u Zarz¹dzania i Logistyki UTH oraz dziekana Wydzia³u
Zamiejscowego w P³oñsku.
Autor licznych artyku³ów i publikacji naukowych, autor wielu wyst¹pieñ
na konferencjach miêdzynarodowych i szczebla krajowego. Promotor kilkudzie-
siêciu prac licencjackich i magisterskich, w tym z innowacyjnymi patentami.
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PRÓBA FORMALIZACJI SYSTEMU
ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

DLA POTRZEB ZARZ¥DZANIA
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S³owa kluczowe: logistyka, model, optymalizacja, system, zabezpieczenie.

STRESZCZENIE

W pracy podjêto próbê formalizacji systemu zabezpieczenia logistycznego
przeznaczonego dla potrzeb zarz¹dzania kryzysowego w organach admini-
stracji publicznej. We wstêpie pokazano rolê i miejsce systemu zabezpie-
czenia logistycznego w ogólnej koncepcji funkcjonowania systemu zarz¹-
dzania kryzysowego. Zgodnie z podejœciem systemowym modelowanie rze-
czywistego systemu zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowych
zdekomponowano na dwa etapy obejmuj¹ce modelowanie identyfikacyjne
(opisowe) i modelowanie optymalizacyjne (decyzyjne). Do formalnego opisu
modelu pos³u¿ono siê prostym aparatem symboliki logiczno-matematycz-
nej, za pomoc¹ którego okreœlono dziedzinê modelu, ograniczenia i funkcjê
kryterium. Ze wzglêdów formalno-prawnych w zakres analizy w³¹czono
tak¿e system ochrony infrastruktury krytycznej oraz system ratownictwa
medycznego, które faktycznie nie nale¿¹ do struktur systemu zabezpiecze-
nia logistycznego sytuacji kryzysowych.

Wprowadzenie

W naukach o zarz¹dzaniu formalizacja posiada dwojakie znaczenie1.
Z jednej strony polega ona na formalnym opisie danego systemu (procesu)

1 Encyklopedia organizacji i zarz¹dzania. PWE, Warszawa 1981, s. 130-131.



502

K. Ficoñ, G. Krasnodêbski: Próba formalizacji systemu zabezpieczenia logistycznego...

za pomoc¹ symbolicznych konwencji, najczêœciej wykorzystuj¹cych zaawan-
sowany aparat matematyczny. Z drugiej strony – dotyczy projektowania
struktur organizacyjnych pod k¹tem zamierzonych celów i funkcji. W tym
drugim przypadku wykorzystuje siê bardzo ró¿norodne sposoby analizy,
najczêœciej systemowej i zobrazowania wyników. W prezentowanej pracy
wykorzystano metody i aparat analizy logiczno-matematycznej do zbudo-
wania oryginalnego modelu systemu zabezpieczenia logistycznego sytuacji
kryzysowych. Badany system zdekomponowano na etapie modelowania
identyfikacyjnego na 5 podsystemów funkcjonalnych (kierowania, mate-
ria³owy, transportowy, techniczny, us³ugowy), dla których nastêpnie zdefi-
niowano kryteria optymalnoœci, jako wskaŸniki ocenowe jakoœci dzia³ania.
Istotnym elementem budowanego modelu s¹ systemowe ograniczenia i wa-
runki brzegowe odzwierciedlaj¹ce rzeczywiste uwarunkowania organiza-
cyjno-techniczne funkcjonowania systemu zabezpieczenia logistycznego2.

Efektem koñcowym procesu modelowania s¹ praktyczne plany i harmo-
nogramy dzia³añ operacyjnych (zabezpieczenia logistycznego) dla potrzeb
zarz¹dzania kryzysowego. Celem strategicznym budowanego modelu jest
wykorzystanie go podczas projektowania docelowej aplikacji komputero-
wej wspomagaj¹cej zarz¹dzanie kryzysowe na etapie zabezpieczenia logi-
stycznego potrzeb ludnoœci poszkodowanej. Przed u¿ytkowym wdro¿eniem
proponowany model wymaga weryfikacji na danych rzeczywistych, skut-
kuj¹cych wprowadzeniem odpowiednich poprawek i modyfikacji.

Rola i znaczenie systemu zabezpieczenia
logistycznego

System zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej jest jednym
z wielu systemów (podsystemów) organizacyjno-funkcjonalnych systemu
zarz¹dzania kryzysowego funkcjonuj¹cego, zgodnie z wymogami prawa3,
na wszystkich szczeblach administracji publicznej, zarówno w czasie nor-
malnym (przedkryzysowym), jak te¿ w okresie gor¹cego kryzysu (kryzyso-
wym) oraz w pewnym horyzoncie czasowym po zakoñczeniu dzia³añ stricte
antykryzysowych (pokryzysowym). Zgodnie z ustaw¹ proces zarz¹dzania
kryzysowego jest definiowany jako „dzia³alnoœæ organów administracji
publicznej bêd¹ca elementem kierowania bezpieczeñstwem narodowym,

2 K. Ficoñ, Badania operacyjne stosowane. modele i aplikacje. BEL Studio Warszawa 2006,
s. 214.

3 Ustawa z dnia 26 kwiecieñ 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89,
poz. 590) z póŸn. zm.
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która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu
do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych dzia³añ, re-
agowaniu w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich
skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej”4. W tym¿e
akcie pojêcie „systemu” jest odnoszone wy³¹cznie do systemu infrastru-
ktury krytycznej lub jego elementów, natomiast „zarz¹dzanie kryzysowe”
jest uto¿samiane z dynamicznym procesem kierowania bezpieczeñstwem
w wymiarze narodowym i publicznym. Tak¿e termin „zabezpieczenie” jest
osadzony w kontekœcie albo zabezpieczenia spo³ecznego5 albo zabezpiecze-
nia prawid³owego dzia³ania publicznej sieci telekomunikacyjnej6 lub prac
zabezpieczaj¹cych, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagro¿onych obiek-
tach budowlanych i zabytkach7. Termin „zabezpieczenie logistyczne”,
ani nawet „logistyka” w tej¿e Ustawie formalnie nie wystêpuje.

Pojêcie „systemu zarz¹dzania kryzysowego” pojawia siê dopiero w ak-
tach wykonawczych do Ustawy, czyli w planach zarz¹dzania kryzysowego,
jako prakseologiczna aplikacja teorii na gruncie praktyki ró¿nych organów
administracji publicznej odpowiedzialnych bezpoœrednio za bezpieczeñstwo
ludnoœci. W nawi¹zaniu do Ustawy praktycznie ka¿da jednostka rz¹dowa
i samorz¹dowa buduje w³asne systemy zarz¹dzania kryzysowego, których
ogólna myœl przewodnia jest podporz¹dkowana powszechnie przyjêtym stan-
dardom. Formalnie problematyka zabezpieczenia logistycznego sytuacji
kryzysowych wystêpuje dopiero na szczeblu centralnych i samorz¹dowych
Zespo³ów Zarz¹dzania Kryzysowego, jako za³¹cznik do konkretnego planu
zarz¹dzania kryzysowego. Nale¿y odnotowaæ, ¿e pojêcie systemu zabezpie-
czenia logistycznego sytuacji kryzysowych jest terminem praktycznym
i jako takie nie wystêpuje w podstawowych uregulowaniach prawnych.

Zasadnicze dla dalszych rozwa¿añ pojêcie systemu logistycznego, albo te¿
systemu zabezpieczenia logistycznego jest w literaturze definiowane
na wiele sposobów i ró¿nie interpretowane. Na gruncie nauk o zarz¹dza-
niu, gdzie formalnie sytuowana jest logistyka, przyk³adami takich definicji
s¹ m.in. nastêpuj¹ce sformu³owania. Wed³ug El¿biety Go³embskiej system
logistyczny to „zbiór podsystemów zaopatrzenia, produkcji dystrybucji,
transportu i magazynowania wraz z relacjami pomiêdzy nimi i ich w³aœci-
woœciami ze sta³¹ d¹¿noœci¹ do podnoszenia stopnia zorganizowania syste-
mu”8. Z kolei prekursor polskiej logistyki Stefan Abt system logistyczny

4 Ibidem Art. 2
5 Ibidem Art. 8
6 Ibidem Art. 11a
7 Ibidem Art 25
8 E. Go³embska; Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa-Poznañ 1999, s. 24.
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definiuje, jako „celowo zorganizowane i zintegrowane – w obrêbie danego
organizmu gospodarczego – przep³ywy materia³ów i produktów oraz odpo-
wiadaj¹cych im informacji umo¿liwiaj¹cych optymalizacjê w zarz¹dzaniu
³añcuchami dostaw”9. Piotr Blaik przedstawi³ szerok¹ definicjê opisow¹,
któr¹ zwiêŸle mo¿na ograniczyæ do stwierdzenia, ¿e system logistyczny
to „system dzia³ania stanowi¹cy czêœæ organizacji, bêd¹cy zbiorem elemen-
tów logistycznych posiadaj¹cych potencja³ materialny i niematerialny,
sprzê¿onych ze sob¹ strumieniami informacyjno-decyzyjnymi i przeznaczony
do racjonalizacji przep³ywów strumieni materialnych i niematerialnych”10.

W obszarze nauk wojskowych – dziœ nauk o bezpieczeñstwie – system
logistyczny definiowany jest jako „uporz¹dkowany organizm wojskowy dzia-
³aj¹cy zgodnie z zasadami sztuki wojennej oraz teorii organizacji i zarz¹-
dzania, który tworz¹ sprzê¿one relacjami s³u¿bowymi, specjalistycznymi,
wspó³dzia³ania i informacyjnymi, organy kierowania szczebla operacyjnego
i taktycznego, oddzia³y i urz¹dzenia logistyczne, posiadaj¹ce odpowiedni
potencja³ materia³owy, techniczny, medyczny i transportowy, a tak¿e ele-
menty infrastruktury logistycznej”11.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym system zabezpieczenia
logistycznego jest jednym z podsystemów wykonawczych wchodz¹cych
w sk³ad zespo³u zarz¹dzania kryzysowego i formalnie jest reprezentowany
przez grupê zabezpieczenia logistycznego, która jest powo³ywana tylko
po wybuchu kryzysu i rozpoczêciu dzia³añ stricte operacyjnych:

 (1)
gdzie:GZL – grupa zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej,SZL – system zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej,SZK – system zarz¹dzania kryzysowego,ZZK – zespó³ zarz¹dzania kryzysowego.

System zabezpieczenia logistycznego SZL jest prakseologicznym sys-
temem sprawnego dzia³ania przeznaczonym do wykonywania okreœlonych
zadañ i funkcji z zakresu zagwarantowania najwy¿szego bezpieczeñstwa lud-
noœci poszkodowanej podczas reagowania kryzysowego oraz wykonywania
szeregu zadañ okresie pokryzysowym – podczas odbudowy i przywracania

9 S. Abt; Logistyka w teorii i praktyce. Wydawnictwo AE, Poznañ 2001, s. 38.
10 P. Blaik; Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. PWE,

Warszawa 1996, s. 68.
11 H. So³kiewicz (red.), Operacyjno-taktyczny leksykon morski, AMW, Gdynia 2012, s. 271.
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stanu pierwotnego. W aspekcie organizacyjno-funkcjonalnym system za-
bezpieczenia logistycznego sk³ada siê z organów kierowania oraz jednostek
(systemów) wykonawczych i urz¹dzeñ logistycznych przeznaczonych do re-
alizacji dostaw zaopatrzenia i œwiadczenia ró¿norodnych us³ug logistycz-
nych dla wszystkich podmiotów bêd¹cych obiektem zabezpieczenia. Proces
zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowych jest z³o¿onym czasoprze-
strzennym dzia³aniem systemowym, którego sprawna i niezawodna reali-
zacja odbywa siê w dwóch zasadniczych wymiarach – materia³owym i us³u-
gowym. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z szerokim asorty-
mentem dostaw zaopatrzeniowych, a tak¿e procesami ewakuacji, natomiast
w drugim dominuj¹ ró¿norodne serwisy, obs³ugi i œwiadczenia na rzecz
poszkodowanej ludnoœci12.

Szczególn¹ form¹ wsparcia ludnoœci poszkodowanej, nie nale¿¹c¹ de facto
do spektrum zabezpieczenia logistycznego, s¹ procedury ratownictwa
medycznego, œwiadczone jako pierwsza pomoc medyczna (przedlekarska)
przez wyspecjalizowane ekipy ratowników medycznych. Z uwagi na naj-
wy¿szy priorytet ratownictwa medycznego logistyka pe³ni w stosunku
do ekip ratowniczych funkcje pomocnicze i us³ugowe – g³ównie transpor-
towe, zaopatrzeniowe i ewakuacyjne. Jeszcze innym obszarem dzia³ania
systemu zabezpieczenia logistycznego mo¿e byæ rozleg³a dziedzina infra-
struktury krytycznej. W sytuacji kryzysowej i pokryzysowej system zabez-
pieczenia logistycznego bardzo œciœle wspó³pracuje z systemem ochrony
infrastruktury krytycznej, a potencja³y operacyjne obu tych systemów
wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i s¹ wysoce kompatybilne.

System ochrony infrastruktury krytycznej

Zgodnie z Ustaw¹ o zarz¹dzaniu kryzysowym jednym z g³ównych jego
celów, obok bezpieczeñstwa ludnoœci i ochrony ¿ycia i zdrowia mieszkañ-
ców dotkniêtych zdarzeniem kryzysowym, jest ochrona infrastruktury
krytycznej w tym rejonie. Priorytetowym celem zarz¹dzania kryzysowego
jest zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeñstwa infrastruktury kry-
tycznej obejmuj¹cej w ogólnoœci: obiekty budowlane, urz¹dzenia, instalacje
i kluczowe us³ugi dla bezpieczeñstwa pañstwa i jego obywateli oraz s³u¿¹ce
zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej,
a tak¿e instytucji i przedsiêbiorców. Infrastruktura krytyczna jest mate-
rialnym fundamentem normalnego ¿ycia spo³ecznoœci lokalnej na pewnym
poziomie powszechnie uznawanych standardów cywilizacyjnych.

12 K. Sienkiewicz-Ma³yjurek, F.R. Krynojewski, Zarz¹dzanie kryzysowe w administracji
publicznej. Difin, Warszawa 2010, s. 93.
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W zakres infrastruktury krytycznej wchodz¹ nastêpuj¹ce systemy13:

(2)
gdzie:SIK1 – zaopatrzenia w energiê, surowce energetyczne i paliwa,SIK2 – ³¹cznoœci,SIK3 – sieci teleinformatycznych,SIK4 – finansowe,SIK5 – zaopatrzenia w ¿ywnoœæ,SIK6 – zaopatrzenia w wodê,SIK7 – ochrony zdrowia,SIK8 – transportowe,SIK9 – ratownicze,SIK10 – zapewniaj¹ce ci¹g³oœæ dzia³ania administracji publicznej,SIK11 – produkcji, sk³adowania, przechowywania i stosowania substancji

chemicznych i promieniotwórczych, w tym ruroci¹gi substancji nie-
bezpiecznych.

Ustawowym celem systemu ochrony infrastruktury krytycznej jest za-
gwarantowanie jej pe³nej funkcjonalnoœci w krytycznych warunkach zda-
rzenia kryzysowego oraz przywracanie jej stanu pierwotnego w przypadku
zniszczeñ zaistnia³ych w wyniku wyst¹pienia takiej sytuacji. Postulat ten
mo¿na zapisaæ w postaci nastêpuj¹cego kryterium globalnego:

(3)
gdzie:Q(IK ) – funkcja kryterium stanu infrastruktury krytycznej,IK (*) – stan infrastruktury krytycznej w warunkach normalnych

(przedkryzysowych),IK (SK ) – stan infrastruktury krytycznej w aktualnej sytuacji
kryzysowej,SZK – system zarz¹dzania kryzysowego.

13 Ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym..., op. cit., Art. 3.
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W szczególnym przypadku kryterium (3) powinno byæ odnoszone do ka¿-
dego pojedynczego systemu infrastruktury krytycznej, co mo¿na zapisaæ
w postaci nastêpuj¹cego wyra¿enia:

 (4)

Formalnie warunek (4) powinien byæ zdekomponowany na 11 szczegó³o-
wych kryteriów dotycz¹cych ochrony ka¿dego z wyodrêbnionych systemów
sk³adowych (2) infrastruktury krytycznej, czyli:

 (5)

Jeœli w trakcie dynamiki kryzysowej (SK ) czêœæ systemów infrastruk-
tury krytycznej (SIK i) zostanie uszkodzonych lub zniszczonych nale¿y
niezw³ocznie przyst¹piæ do ich odbudowy, celem jak najszybszego przywró-
cenia wszystkich funkcjonalnoœci, co zapiszmy jako:

 (6)

gdzie:

 – dopuszczalny poziom odchyleñ zdolnoœci funkcjonalnych (zniszczeñ)
i-tego systemu infrastruktury krytycznej (SIK i) od stanu normal-
nego (po¿¹danego),

  – i-ta procedura remontowa realizowana na i-tym obiekcie
(systemie) infrastruktury krytycznej, celem przywrócenia do stanu
normalnego, spe³niaj¹ca warunek minimalnego czasu realizacji.

W kontekœcie utrzymania i ochrony kompleksu infrastruktury krytycz-
nej celem operacyjnym systemu zarz¹dzania kryzysowego jest optymalne
wykorzystanie dostêpnego potencja³u wykonawczego, g³ównie logistyczne-
go, do zachowania i odtwarzania jej wszystkich funkcjonalnoœci w mo¿liwie
najkrótszym czasie14. Formalnie system zarz¹dzania kryzysowego odpo-
wiada za realizacjê pewnego ci¹gu kontrolno-remontowego na poszczegól-
nych systemach infrastruktury krytycznej w ca³ym okresie trwania sytu-
acji kryzysowej:

 (7)

14 G. Krasnodêbski, Modelowanie systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem infrastruktury
krytycznej pañstwa. „Rocznik Bezpieczeñstwa Morskiego”, AMW Nr 2, 2013, s. 92.
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gdzie:

– ci¹g operacji kontrolno-naprawczych realizowanych dla
ka¿dego wyodrêbnionego systemu infrastruktury kryty-
cznej,

  – czas trwania sytuacji kryzysowej, obejmuj¹cy
          praktycznie etap reagowania (TRea) i odbudowy (TOdb).

Szeroko rozumiany system zabezpieczenia logistycznego, wsparty z re-
gu³y si³ami specjalistycznych ekip ze szczebla nadrzêdnego, jest g³ównym
realizatorem tych zadañ, wykonywanych najczêœciej równolegle z kluczo-
wymi dzia³aniami w zakresie bezpoœredniej ochrony ludnoœci. Poniewa¿
najwy¿szym priorytetem w zarz¹dzaniu kryzysowym legitymuje siê bez-
pieczeñstwo ludnoœci i ochrona ¿ycia i zdrowia mieszkañców, w dalszych
rozwa¿aniach problematyka ochrony infrastruktury rozumiana w katego-
riach zadañ techniczno-inwestycyjnych bêdzie jedynie doraŸnie sygnalizowa-
na, jako t³o dzia³añ operacyjnych grup i ekip zabezpieczenia logistycznego.

Model identyfikacyjny systemu zabezpieczenia
logistycznego

Proces modelowania systemu zabezpieczenia logistycznego bêdzie pro-
wadzony w oparciu o aparat pojêciowy i narzêdziowy analizy systemowej,
która dekomponuje ten proces na dwa chronologiczne etapy obejmuj¹ce
odpowiednio budowê modelu identyfikacyjnego (jakoœciowy)15 i modelu
optymalizacyjnego (iloœciowy)16. Bior¹c pod uwagê najpilniejsze potrzeby
zarz¹dzania kryzysowego, formalnie system zabezpieczenia logistycznego(SZL) na wstêpnym etapie identyfikacyjnym mo¿na zdefiniowaæ za pomoc¹
nastêpuj¹cej formu³y17:

 (8)
gdzie:SZL – system zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej,

15 K. Ficoñ, Jakoœciowy model identyfikacyjny systemu reagowania kryzysowego, „Zeszyty
Naukowe AMW” nr 4, 2007, s. 17-36.

16 K. Ficoñ, Iloœciowy model optymalizacyjny systemu reagowania kryzysowego, „Zeszyty
Naukowe AMW” Nr 1 (172) 2008, s. 95-120.

17 K. Ficoñ, Logistyka operacyjna. Na przyk³adzie resortu obrony narodowej. BEL Studio
Warszawa 2004, s. 359.

T (SK ) = TRea + TOdb
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 (9)

gdzie:RM – system ratownictwa medycznego,SKSZL – nadrzêdny system kierowania SZL ,SZM – system zabezpieczenia materia³owego,SZT – system zabezpieczenia transportowegoSZE – system zabezpieczenia technicznego,ZSU – system zabezpieczenia us³ugowego.

Rys. 1. Struktura organizacyjno-funkcjonalna systemu zabezpieczenia
logistycznego sytuacji kryzysowych

Źród³o: opracowanie w³asne
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Zasadniczym celem funkcjonowania systemu zabezpieczenia logistycz-
nego sytuacji kryzysowych (SZL) jest maksymalne wykonanie zadañ ope-
racyjnych w krytycznym etapie reagowania kryzysowego, a potem na etapie
odbudowy (max ZSZL) przy spe³nieniu nadrzêdnego kryterium minimali-
zacji czasu ich realizacji (min T ):

 (10)

Poniewa¿ wyra¿enie (10) ma charakter kryterium minimaksowego,
wobec tego dopuszczalnym jego rozwi¹zaniem powinna byæ formu³a opty-
malnoœci, co w warunkach zarz¹dzania kryzysowego jest zadaniem ma³o
praktycznym. Dlatego organa decydenckie poszukuj¹ rozwi¹zañ quasi-
optymalnych, ale dopuszczalnych, spe³niaj¹cych jednoczeœnie szereg dodat-
kowych ograniczeñ i warunków brzegowych18.

System ratownictwa medycznego
w sytuacji kryzysowej

Choæ formalnie system ratownictwa medycznego RM nie wchodzi w za-
kres zabezpieczenia logistycznego, jednak z uwagi na jego pierwszoplanowe
znaczenie w ka¿dej sytuacji kryzysowej, procedury ratownictwa medycz-
nego rozpoczynaj¹ ka¿dy gor¹cy etap reagowania kryzysowego i posiadaj¹
najwy¿szy priorytet operacyjny19.

System ratownictwa medycznego RM w dzia³aniach antykryzysowych
jest polowym systemem operacyjnym, posiadaj¹cym stosunkowo du¿¹
autonomiê i bardzo specjalistyczne standardy dzia³ania. Formalnie mo¿na
go zdefiniowaæ jako:

 (11)
gdzie:ERM – ekipy ratowników medycznych,WRM – sprzêt i wyposa¿enie osobiste,TRM – specjalistyczne œrodki transportowe,CRM – cel pracy ekip ratownictwa medycznego.

18 K. Ficoñ, Badania operacyjne stosowane..., op. cit., s. 250.
19 K. Ficoñ, Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencja³. BEL Studio Warszawa

2011, s. 229.
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Najwa¿niejszym celem dzia³ania systemu ratownictwa medycznego CRM
jest œwiadczenie pierwszej pomocy medycznej (przedlekarskiej) osobom naj-
bardziej poszkodowanym, ratuj¹cej im ¿ycie i zdrowie, co zapiszemy jako:

 (12)

gdzie:PRRM – obowi¹zuj¹ce procedury dzia³ania ratowników medycznych,T – minimalny czas dotarcia do potrzebuj¹cych z pomoc¹ medyczn¹,Q – maksymalnie du¿y zbiór osób, którym udzielono pomocy medycznej.

£añcuch dzia³ania ratowników medycznych obejmuje nastêpuj¹ce czynnoœci:

 (13)

gdzie:LD 1RM – dotarcie ekip ratowniczych do potrzebuj¹cych i poszkodowanych,LD 2RM – udzielenie doraŸnej pomocy medycznej,LD 3RM – transport do miejsc bardziej bezpiecznych,LD 4RM – w miarê potrzeby sprawowanie ci¹g³ej opieki medycznej,LD 5RM – segregacja rannych i chorych pod k¹tem ewakuacji medycznej,LD 6RM – ewakuacja medyczna na wy¿szy poziom opieki medycznej.

System kierowania zabezpieczeniem
logistycznym

Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cym stanem prawnym nadrzêdny sys-
tem kierowania zabezpieczeniem logistycznym sytuacji kryzysowych SKSZL
jest reprezentowany przez kierownika czasowej grupy zabezpieczenia logi-
stycznego (GZL), funkcjonuj¹cej na szczeblu aktualnie reaktywowanego
Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego20. Ogólnie mo¿na go zdefiniowaæ jako21:

 (14)

20 E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych. AON Warszawa 2008, s, 89.
21 K. Ficoñ, Logistyka kryzysowa..., op. cit., s. 266.
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gdzie:SKK – zasoby kadrowe systemu kierowania SK,SKI – zasoby informacyjne systemu SK ,SKM – zasoby materia³owe systemu SK ,SKF – zasoby finansowe systemu SK ,SKW – wsparcie zewnêtrzne (prze³o¿eni, kontrahenci) SK .

Systemu kierowania zabezpieczeniem logistycznym SKSZL  pracuje przy
spe³nieniu nastêpuj¹cej funkcji kryterium Q (SK ):

 (15)

gdzie:ZGZL – maksymalny stopieñ realizacji zadañ operacyjnych grupy zabez-
pieczenia logistycznego w okreœlonej sytuacji kryzysowej,TGZL – minimalny czas podejmowania decyzji do dzia³añ operacyjnych przez
grupy zabezpieczenia logistycznego.

Jak wynika z wyra¿enia (16), zasadniczym celem dzia³ania systemu kie-
rowania SKSZL  jest koordynacja trybu wykorzystania dostêpnych zasobów
wed³ug kryterium maksymalnego zabezpieczenia potrzeb logistycznych(max ZGZL) w minimalnym (nominalnym) okresie czasu (min TGZL):

 (16)

gdzie:SK 1K – kierownik grupy zabezpieczenia logistycznego,SK 2K – wytypowani pracownicy organu administracji publicznej,SK 3K – wytypowani eksperci z bran¿y logistycznej,SK 4K – przedstawiciele wspó³pracuj¹cych kooperantów.

 (17)

gdzie:SK 1I – polecania i rozkazy od prze³o¿onych,SK 2I – aktualne plany zabezpieczenia logistycznego,
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 (18)

gdzie:SK 1M – dostêpne/wymagane œrodki medyczne i leki,SK 2M – dostêpna/wymagana woda i œrodki ¿ywnoœciowe,SK 3M – dostêpne/wymagane asortymenty odzie¿owe,SK 4M – dostêpne/wymagane artyku³y gospodarstwa domowego,SK 5M – dostêpne/wymagane materia³y opa³owe i paliwa,SK 6M – dostêpne/wymagane miejsca noclegowe.

 (19)

gdzie:SK 1F – aktualny poziom zabezpieczenia finansowego,SK 2F – prognozowane potrzeby finansowe,SK 3F – wymagany poziom pomocy finansowej z zewn¹trz.

 (20)

gdzie:SK 1W – wymagane wsparcie medyczne,SK 2W – wymagane wsparcie kadrowe,SK 3W – wymagane wsparcie informacyjne,SK 4W – wymagane wsparcie materia³owe,SK 5W – wymagane wsparcie finansowe,SK 6W – wymagane wsparcie transportowe.
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System zabezpieczenia materia³owego

System zabezpieczenia materia³owego SZM przeznaczony jest do wyko-
nywania najpilniejszych zadañ zaopatrzeniowych g³ównie dla potrzeb
poszkodowanej ludnoœci w zakresie podstawowych asortymentów materia-
³owych warunkuj¹cych godziwe warunki ¿ycia w zaistnia³ej sytuacji kry-
zysowej22. Ogólnie mo¿na go zdefiniowaæ jako:

 (21)

gdzie:SZMK – zasoby kadrowe systemu zabezpieczenia materia³owego SM,SZMQ – gotowoœæ operacyjna systemu zabezpieczenia materia³owego SM,SZMW – planowane wsparcie materia³owe ze strony organu nadrzêdnego,SZMM – asortymenty materia³owe bêd¹ce przedmiotem zaopatrzenia,

przy czym:SZM 1M – woda i podstawowe artyku³y ¿ywnoœciowe,SZM 2M – koce i podstawowe artyku³y odzie¿owe,SZM 3M – podstawowe œrodki czystoœci i higieny osobistej,SZM 4M – podstawowe artyku³y gospodarstwa domowego,SZM 5M – podstawowe narzêdzia i materia³y konstrukcyjne,SZM 6M – specjalistyczne materia³y do zwalczania sytuacji kryzysowej.

Funkcja kryterium systemu zabezpieczenia materia³owego Q(SZM):

 (22)

gdzie:max ZSZM – maksymalna realizacja zadañ zabezpieczenia materia³owego,min TSZM – minimalny czas wykonywania zadañ operacyjnych.

22 K. Ficoñ, Logistyka kryzysowa..., op. cit., s. 270.
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System zabezpieczenia transportowego

System zabezpieczenia transportowego SZT przeznaczony jest g³ównie
do œwiadczenia us³ug transportowych na rzecz systemu zabezpieczenia ma-
teria³owego SZM oraz bezpoœredniego wsparcia procesów ewakuacji lud-
noœci z miejsc zagro¿onych23. Ogólnie mo¿na go okreœliæ za pomoc¹ wzoru:

 (23)

gdzie:SZTK – zasoby kadrowe systemu zabezpieczenia transportowego ST,SZTQ – gotowoœæ operacyjna systemu zabezpieczenia transportowego ST,SZTW – planowane wsparcie transportowe ze strony organu nadrzêdnego,SZTS – dostêpne œrodki transportowe,

przy czym:SZT 1S – samochody ciê¿arowe,SZT 2S – samochody osobowe,SZT 3S – pojazdy specjalne dla potrzeb sytuacji kryzysowej,SZT 4S – pojazdy pomocnicze i us³ugowe.

Funkcja kryterium systemu zabezpieczenia transportowego Q(SZT ):

 (24)

gdzie:max ZSZT – maksymalna realizacja zadañ zabezpieczenia transportowego,min TSZT – minimalny czas wykonywania zadañ operacyjnych.

23 K. Ficoñ, Analiza identyfikacyjna logistycznych makrosystemów transportowych, „Zeszyty
Naukowe AMW”, Nr 2 (181) 2010, s. 51-80.
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System zabezpieczenia technicznego

System zabezpieczenia technicznego SZE przeznaczony jest przede
wszystkim do ochrony infrastruktury krytycznej rejonu, w którym wyst¹-
pi³o zdarzenie kryzysowe. Mo¿e byæ wykorzystany tak¿e do wsparcia tech-
nicznego wszystkich systemów funkcjonalnych systemu zabezpieczenia
logistycznego oraz bezpoœredniej pomocy technicznej dla poszkodowanej
ludnoœci24. Mo¿na go przedstawiæ jako:

 (25)

gdzie:SZEK – zasoby kadrowe systemu zabezpieczenia technicznego SE ,SZEQ – gotowoœæ operacyjna systemu zabezpieczenia technicznego SE,SZEW – planowane wsparcie techniczne ze strony organu nadrzêdnego,SZEE – dostêpne ekipy i serwisy techniczne,

przy czym:SZE 1E – ekipy pogotowia gazowego,SZE 2E – ekipy pogotowia energetycznego,SZE 3E – ekipy pogotowia wodoci¹gowego,SZE 4E – ekipy pogotowia drogowego,SZE 5E – serwisy pogotowia budowlanego,SZE 6E – serwisy pogotowia warsztatowego.

Funkcja kryterium systemu zabezpieczenia technicznego Q(SZE):

 (26)

gdzie:max ZSZE – maksymalna realizacja zadañ zabezpieczenia technicznego,min TSZE – minimalny czas wykonywania zadañ operacyjnych.

24 K. Ficoñ, Logistyka kryzysowa..., op. cit., s. 276.
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System zabezpieczenia us³ugowego

System zabezpieczenia us³ugowego SZU przeznaczony jest do wyko-
nywania ca³ej gamy us³ug i œwiadczeñ na rzecz poszkodowanej ludnoœci,
infrastruktury krytycznej, a tak¿e œrodowiska naturalnego w rejonie
dotkniêtym zdarzeniem kryzysowym. Ogólnie mo¿na go zdefiniowaæ jako:

 (27)

gdzie:SZUK – zasoby kadrowe systemu zabezpieczenia us³ugowego SZU,SZUQ – gotowoœæ operacyjna systemu zabezpieczenia us³ugowego SZU,SZUW – planowane wsparcie techniczne ze strony organu nadrzêdnego,SZUU – wymagane us³ugi i œwiadczenia,

przy czym:SZU 1U – inspekcje nadzoru budowlanego,SZU 2U – inspekcje sanitarno-higieniczne,SZU 3U – inspekcje weterynaryjne,SZU 4U – inspekcje chemiczne i radiologiczne,SZU 5U – inspekcje rolnicze i leœne,SZU 6U – inspekcje ekologiczne,SZU 7U – œwiadczenia socjalno-bytowe,SZU 8U – œwiadczenia osobiste,SZU 9U – œwiadczenia rzeczowe.

Funkcja kryterium systemu zabezpieczenia us³ugowego Q(SZU ):

 (28)

przy czym:max ZSZU – maksymalna realizacja zadañ zabezpieczenia us³ugowego,min TSZU – minimalny czas wykonywania zadañ operacyjnych.
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Globalna funkcja kryterium systemu
zabezpieczenia logistycznego

Realizacja zaprezentowanych powy¿ej procesów zabezpieczenia logistycz-
nego poci¹ga za sob¹ zu¿ycie okreœlonych zasobów logistycznych i przebiega
w okreœlonej przestrzeni operacyjnej oraz w skoñczonym czasie rzeczywi-
stym, co implikuje koniecznoœæ pokonania tzw. czasoprzestrzeni logistycz-
nej. Postulat ten formalnie zapiszemy jako25:

 (29)

gdzie:

– funkcja kryterium dzia³ania systemu zabezpieczenia logistycznego,PSZL – procesy zabezpieczenia logistycznego,ASZL – zasoby logistyczne warunkuj¹ce procesy logistyczne,XSZL – przestrzeñ fizyczna dzia³ania systemu zabezpieczenia logistycznego,TSZL – czas rzeczywisty pracy systemu zabezpieczenia logistycznego.

przy czym:

 (30)

gdzie:A KSZL – zasoby kadrowe,A ISZL – zasoby informacyjne,A MSZL – zasoby materia³owe,A USZL – zasoby us³ugowe,

 (31)

gdzie:

 – czasoprzestrzeñ logistyczna.

Bior¹c pod uwagê wprowadzone pojêcie czasoprzestrzeni logistycznej
  system zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowych jako prak-

25 K. Ficoñ, Logistyka operacyjna..., op. cit., s. 394.
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seologiczny system sprawnego dzia³ania musi spe³niaæ globalne kryterium
efektywnoœci, które zapiszemy jak poni¿ej:

 (32)

gdzie:

– zbiór ograniczeñ i warunków brzegowych nak³ada-
nych na system zabezpieczenia logistycznego,Gj – j-ty rodzaj ograniczenia systemowego.

Zbiór ograniczeñ i warunków brzegowych G wynika z realizowalnoœci
fizycznych procesów zabezpieczenia logistycznego w konkretnych uwarun-
kowaniach sytuacji kryzysowej. Jednym z zasadniczych warunków jest
ogromna presja czasu, wyra¿aj¹ca siê postulatem minimalizacji czasu wy-
konywania wszystkich procedur i procesów logistycznych26. Drugim zasad-

26 K. Sienkiewicz-Ma³yjurek, F.R. Krynojewski, Zarz¹dzanie kryzysowe..., op. cit., s. 89.

Rys. 2. Uwarunkowania formalne procesu optymalizacji
systemu zabezpieczenia logistycznego

Źród³o: opracowanie w³asne
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niczym uwarunkowaniem jest permanentny deficyt wszelkich zasobów lo-
gistycznych, wystêpuj¹cy niemal w ka¿dej sytuacji kryzysowej. Ograniczo-
noœæ tych dwóch podstawowych kategorii zasobów – czasowych i fizycznych
– bardzo komplikuje procesy podejmowania racjonalnych decyzji wykonaw-
czych przez organa kierownicze systemu zabezpieczenia logistycznego.
Decyduj¹cy wp³yw na jakoœæ podejmowanych decyzji ma profesjonalizm
i doœwiadczenie kadry mened¿erskiej oraz personelu liniowego.

Nie nale¿y zapominaæ o wielkiej dynamice ka¿dej sytuacji kryzysowej,
która w powa¿nym stopniu determinuje potrzeby kadrowe, informacyjne,
zasobowe oraz czasowe, a tym samym wyznacza ci¹gle nowe warunki brze-
gowe podejmowania decyzji. Nieustanna dynamika sytuacji kryzysowych
znacz¹co rzutuje na aktualne uwarunkowania decyzyjne, dlatego tak wa¿na
jest rola aktualnej i wiarygodnej informacji Ÿród³owej zasilaj¹cej w sposób
ci¹g³y centra decyzyjne. Reasumuj¹c, zbiór systemowych ograniczeñ i wa-
runków brzegowych determinuj¹cych funkcjonowanie systemu zabezpie-
czenia logistycznego mo¿na formalnie zapisaæ jako:

 (33)

gdzie:G * – dynamika zdarzeñ krytycznych w sytuacji kryzysowej,G T – presja i deficyt czasu,G A – ograniczenia fizyczne dostêpnoœci zasobów materialnych,G K – ograniczenia kadrowe systemu zabezpieczenia logistycznego,G I – jakoœæ i u¿ytecznoœæ informacji Ÿród³owej.

Wielka dynamika zdarzeñ krytycznych w sytuacji kryzysowej (G *) gene-
ruje przede wszystkim nowe, czêsto gwa³towne potrzeby, g³ównie ratowni-
cze, materia³owe i us³ugowe celem pilnego sprostania nowym wyzwaniom
sytuacyjnym. Dezaktualizuje te¿ dotychczasowe plany zabezpieczenia logi-
stycznego i stabilne funkcjonowanie ca³ego systemu zabezpieczenia logi-
stycznego. W przypadku radykalnego wzrostu potrzeb nowej sytuacji kryzy-
sowej g³ównym Ÿród³em ich zaspokojenia jest wsparcie zewnêtrzne ze strony
prze³o¿onych albo s¹siednich jednostek administracji publicznej.

 (34)

gdzie:G *i – nowe kategorie potrzeb wynikaj¹ce z dynamiki sytuacji kryzysowych,G *W – potencja³ wsparcia logistycznego z otoczenia zewnêtrznego.
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Presja czynnika czasowego

Organicznym czynnikiem ka¿dej sytuacji kryzysowej jest presja czasu
generuj¹ca dyskomfort podejmowania decyzji i deficyt zasobów (przes³anek)
decyzyjnych, g³ównie informacyjnych. Skuteczn¹ strategi¹ zwalczania tej
presji jest po pierwsze, profesjonalne przygotowanie i doœwiadczenie orga-
nów decyzyjnych, a po drugie, ci¹g³y nap³yw aktualnej informacji o wszyst-
kich parametrach mierzalnych i niemierzalnych tocz¹cej siê sytuacji kry-
zysowej.

 (35)

gdzie:t ∈ T   – dynamiczny czynnik up³ywaj¹cego czasu,K – doœwiadczenie i profesjonalizm kadry mened¿erskiej i liniowej,U = f (u1, u2, u3) – strumieñ informacji Ÿród³owej zasilaj¹cej centra de-
cyzyjne,

przy czym:u1 – aktualnoœæ i wiarygodnoœæ sytuacyjna informacji Ÿród³owej,u2 – diagnostycznoœæ merytoryczna informacji Ÿród³owej,u3 – prognostycznoœæ czasowa informacji Ÿród³owej.

W ka¿dej sytuacji kryzysowej fizyczne mo¿liwoœci zaspokojenia jej ró¿-
norodnych potrzeb – g³ównie materia³owych i us³ugowych – w zakresie bez-
pieczeñstwa ludnoœci poszkodowanej i bezpieczeñstwa infrastruktury kry-
tycznej rejonu s¹ ograniczone i z regu³y niedostateczne. Dlatego istotnym
elementem ka¿dej strategii zarz¹dzania kryzysowego jest efektywne wyko-
rzystanie dostêpnego potencja³u i potêgowanie zdolnoœci antykryzysowych
na drodze wsparcia z otoczenia zewnêtrznego. Na dodatek w dzia³aniach
operacyjnych w miarê przed³u¿aj¹cego siê kryzysu dostêpny potencja³ za-
bezpieczenia logistycznego podlega sukcesywnemu zu¿yciu i wyczerpaniu,
dlatego musi byæ systematycznie odtwarzany dostawami z zewn¹trz.

 (36)

gdzie:

Πi (t ) – aktualny poziom i-tego rodzaju potencja³u zabezpieczenia logi-
stycznego w bie¿¹cej chwili czasowej t ∈ T.
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Dynamikê potêgowania potencja³ów rodzajowych Πi  zu¿ywanych w dzia-
³aniach operacyjnych w kontekœcie up³ywaj¹cego czasu mo¿na zapisaæ
w postaci nastêpuj¹cej formu³y potencja³owej:

 (37)

gdzie:

– planowany przyrost i-tej kategorii potencja³owej w j-tej
jednostce czasu.

Potencja³em operacyjnym systemu zabezpieczenia logistycznego s¹ za-
równo kwalifikacje i doœwiadczenie kadry, œrodki materia³owe, asortymenty
zaopatrzeniowe, kategorie œwiadczonych us³ug logistycznych, jak te¿ zu¿yte
resursy eksploatacyjne oraz wykonana praca, np. transportowa27:

 (38)

gdzie:

Π1 (t) – aktualny poziom kwalifikacji i doœwiadczenie kadry,

Π2 (t) – wielkoœæ dostêpnych œrodków materia³owych,

Π3 (t) – rodzaj i wielkoœæ dostêpnych asortymentów zaopatrzeniowych,

Π4 (t) – rodzaj i specyfika realizowanych us³ug logistycznych,

Π5 (t) – rodzaj i specyfika oferowanych œwiadczeñ osobistych i rzeczowych,

Π6 (t) – mo¿liwoœci wykonania pracy transportowej.

Plany i harmonogramy zabezpieczenia
logistycznego

Zasadniczym celem podjêtej próby formalizacji systemu zabezpieczenia
logistycznego w sytuacji kryzysowej jest koncepcja budowy takich procedur
zarz¹dzania, które pozwol¹ optymalnie kierowaæ tym systemem w sensie
przyjêtego kryterium jakoœci i ustalonych ograniczeñ i warunków brze-
gowych. W wê¿szym aspekcie tym kryterium optymalnoœci jest postulat
optymalizacji czasoprzestrzeni logistycznej, natomiast w szerszym ujêciu
sprowadza siê on do spe³nienia kardynalnej zasady Just in Time, bêd¹c¹
superpozycj¹ pewnych kryteriów cz¹stkowych. W obu przypadkach efek-

27 K. Ficoñ, Logistyka kryzysowa..., op. cit., s. 285.
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tem dzia³ania systemu zarz¹dzania kryzysowego powinny optymalne w da-
nych warunkach decyzje do dzia³añ operacyjnych, bêd¹ce podstaw¹ spo-
rz¹dzania odpowiednich planów operacyjnych dla poszczególnych systemów
(podsystemów) wykonawczych zabezpieczenia logistycznego.

W praktyce mened¿erskiej optymalne decyzje sterownicze polegaj¹
na wyznaczeniu szczegó³owych procedur i planów zabezpieczenia logistycz-
nego w okreœlonych warunkach sytuacyjnych, spe³niaj¹cych szereg rozma-
itych ograniczeñ i warunków brzegowych – czasowych, kadrowych, mate-
ria³owych, us³ugowych, wykonawczych itp. Fizycznym obrazem tych decy-
zji bêd¹ np. szczegó³owe (opisowe) plany zabezpieczenia logistycznego
potrzeb sytuacji kryzysowych, a ich noœnikiem informacyjnym s¹ tzw. har-
monogramy realizacji zadañ operacyjnych, bêd¹ce bardziej sformalizowa-
nym scenariuszem dzia³ania28. Plan zabezpieczenia logistycznego sytuacji
kryzysowych, bêd¹cy pochodn¹ podjêtych decyzji mo¿na przedstawiæ jako
zbiór pewnych najbardziej realistycznych scenariuszy zabezpieczenia logi-
stycznego wraz z do³¹czonymi szczegó³owymi harmonogramami realizacji
wytypowanych zadañ:

W ogólnoœci plan dzia³añ systemu zabezpieczenia logistycznego w sytu-
acji kryzysowej (ΦSZL) mo¿emy zapisaæ w postaci wyra¿enia:

 (39)

gdzie:

ΦSZL – plan zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej,

– zbiór decyzji do dzia³añ operacyjnych,

– zbiór scenariuszy rozwoju sytuacji kryzy-
sowej,

– zbiór harmonogramów realizacji wybrane-
go scenariusza.

Ten sam plan zabezpieczenia logistycznego (ΦSZL) mo¿emy zapisaæ, tak¿e
w postaci kanonicznej, jako:

 (40)

gdzie:

– i-ta decyzja dotycz¹ca zabezpieczenia logistycznego,

28 K. Ficoñ, Logistyka operacyjna..., op. cit., s. 412.
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– i-ty scenariusz dzia³añ systemu zabezpieczenia logistycz-
nego,

– i-ty harmonogram realizacji procesów zabezpieczenia
logistycznego.

W dwuwymiarowej czasoprzestrzeni logistycznej (X x T ) harmonogram
zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej                 mo¿na zdefinio-
waæ jako funkcjê, która przekszta³ca zmienn¹ niezale¿n¹ t ∈ T  w punkt
czasoprzestrzeni logistycznej:

 (41)

gdzie:

– zbiór zadañ planowanych do realizacji przez sys-
tem zabezpieczenia logistycznego,

– zbiór miejsc nadania przesy³ki, np. magazyny,
sk³ady,

– zbiór miejsc odbioru przesy³ki, np. rejony poszko-
dowane,

– zbiór momentów rozpoczêcia i-tego zadania,

– zbiór momentów zakoñczenia i-tego zadania,

– zbiór zasobów niezbêdnych w zarz¹dzaniu kry-
zysowym.

Niekiedy wygodnie bêdzie, jeœli harmonogram zabezpieczenia logistycz-
nego sytuacji kryzysowej przedstawimy w tzw. postaci kanonicznej, np. jak
poni¿ej:

 (42)

gdzie:

– harmonogram zabezpieczenia logistycznego typu XTZi – i-te zadanie z zakresu zabezpieczenia logistycznego,

– punkt przestrzeni logistycznej, przy czym:

– punkt pocz¹tkowy (nadawca),

– punkt koñcowy (odbiorca),
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– moment czasowy realizacji zadania, przy czym:

– termin rozpoczêcia realizacji zadania,

– termin zakoñczenia realizacji zadania,Ri   – niezbêdne resursy (zasoby) warunkuj¹ce realizacjê zadania.

Ka¿de zadanie (Zi ∈ Z ) bêd¹ce odpowiedzi¹ (reakcj¹) systemu na zg³a-
szane potrzeby logistyczne musi byæ szczegó³owo zidentyfikowane pod wzglê-
dem pilnoœci (priorytety), realnoœci i dostêpnoœci oraz bezpieczeñstwa
wykonania:

 (43)

gdzie:Zi 1 – numer identyfikacyjny zadania,Zi 2 – pilnoœæ (priorytet) wykonania,Zi 3 – celowoœæ i realnoœæ zadania,Zi 4 – bezpieczeñstwo wykonawców.

Przy definiowaniu wymiaru przestrzennego realizacji i-tego zadania
w zautomatyzowanych systemach GIS (Geographic Information System)
podajemy wspó³rzêdne geograficzne miejsca nadania i miejsca odbioru okre-
œlonej przesy³ki. W przypadku us³ug logistycznych wspó³rzêdne obu miejsc
s¹ identyczne              . W tradycyjnych systemach informacyjnych
pos³uguje siê nazw¹ punktu (miejscowoœci) nadania i odbioru, dodatkowo
podaj¹c odleg³oœæ miêdzy, np. w kilometrach. Dla potrzeb zarz¹dzania kry-
zysowego bardzo czêsto nale¿y t¹ charakterystykê rozszerzyæ o takie infor-
macje jak: pora roku i dnia, stan nawierzchni drogowej, ewentualne bloka-
dy i przeszkody na trasie itp.:

 (44)

gdzie:

χ i1 – odleg³oœæ                        w kilometrach,
χ i2 – pora roku/dnia,
χ i3 – aktualne warunki meteorologiczne,
χ i4 – stan nawierzchni drogowej,
χ i5 – przeszkody i blokady na trasie,
χ i6 – zalecane objazdy.
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Czas w systemach zarz¹dzania kryzysowego jest wyra¿any w tradycyj-
nych jednostkach astronomicznych w postaci: < dd.mm.rrrr – gg.mm.ss >
i mo¿e byæ przeliczany na dowolne jednostki np. godzinowe (gg,gg) czy mi-
nutowe (mmm,mm). W³aœciwe operowanie czasem i przestrzeni¹ jest pod-
staw¹ budowy realnych harmonogramów w ka¿dej sytuacji kryzysowej.

Bardzo istotnym parametrem ka¿dego harmonogramu              s¹ wy-
magane do realizacji danego zadania zasoby czy resursy, które generalnie
mog¹ byæ czasowe, kadrowe, materia³owe, transportowe, us³ugowe, koope-
racyjne i inne.

 (45)

gdzie:R 1i – resursy czasowe,R 2i – zasoby kadrowe,R 3i – zasoby materia³owe,R 4i – zasoby us³ugowe,R 5i – resursy transportowe,R 6i – zasoby wsparcia,R 7i – zdolnoœci kooperacyjne,

W sytuacjach kryzysowych wszystkie wymagane zasoby i resursy Ri ∈ R
zawsze powinny byæ traktowane jako dobro rzadkie, podlegaj¹ce reglamen-
tacji29. Poniewa¿ ka¿dy plan zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzy-
sowej jest najczêœciej za³¹cznikiem do ogólnego planu zarz¹dzania kryzy-
sowego, dlatego musi uwzglêdniaæ jego nadrzêdnoœæ i w pe³ni korelowaæ
z jego za³o¿eniami. Szczegó³owe harmonogramy dzia³ania s³u¿b i ekip logi-
stycznych s¹ tworzone dla wybranych scenariuszy zabezpieczenia logisty-
cznego sytuacji kryzysowych i maj¹ charakter unikatowych projektów.
Jak wszystkie projekty, zw³aszcza w dzia³aniach antykryzysowych, s¹ obar-
czone nieuniknionym czynnikiem ryzyka, który mo¿e zak³ócaæ realizacjê
zarówno ró¿nych planów, jak i – tym bardziej – konkretnych harmonogra-
mów koordynuj¹cych procesy i podmioty logistyczne w czasoprzestrzeni
logistycznej.

29 E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych..., op. cit., s. 38.
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Zakoñczenie

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, procesy zabezpieczenia logistycz-
nego, choæ kardynalne dla teorii i praktyki zarz¹dzania kryzysowego, zw³asz-
cza na dwóch najbardziej krytycznych etapach – reagowania i odbudowy,
nie s¹ nale¿ycie eksponowane w uregulowaniach prawnych. Dlatego w prak-
tyce zarz¹dzania kryzysowego panuje w tym wzglêdzie pewien stan impro-
wizacji, o czym najlepiej œwiadcz¹ zamieszczone w Biuletynach Informacji
Publicznej – na odpowiednich portalach internetowych – gminne, powia-
towe i wojewódzkie plany zarz¹dzania kryzysowego, zawieraj¹ce wielce
zró¿nicowane plany wykonawcze, w tym tak¿e plany zabezpieczenia logi-
stycznego.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e system zabezpieczenia logistycznego sytuacji kry-
zysowych funkcjonuje w najbardziej gor¹cym i dynamicznym etapie reago-
wania kryzysowego oraz podczas odbudowy, jego praktyczna u¿ytecznoœæ
powinna byæ mo¿liwie najwiêksza, a generowane wyniki – g³ównie plany
i harmonogramy – w pe³ni adekwatne do uwarunkowañ sytuacyjnych.
Tylko wówczas bowiem mo¿na maksymalnie efektywnie wykorzystaæ do-
stêpne zasoby, w tym tak¿e potencja³ logistyczny Skuteczn¹ œcie¿k¹ do spe³-
nienia tego postulatu jest kompleksowa informatyzacja najbardziej potrzeb-
nych w praktyce jego funkcjonalnoœci. W tym celu wiele organów admini-
stracji publicznej projektuje i wdra¿a stosowne aplikacje komputerowe.
Etapem poœrednim na tej drodze jest zawsze modelowanie procesów infor-
macyjno-decyzyjnych prowadzone pod k¹tem docelowej aplikacji kompu-
terowej.

Zaprezentowany model logiczno-matematyczny systemu zabezpieczenia
logistycznego sytuacji kryzysowych stanowi autorsk¹ próbê formalizacji tego
z³o¿onego systemu i wyra¿enia go w kategoriach analitycznych. Odpowied-
nio zaawansowane modele analityczne mog¹ byæ podstaw¹ budowania sfor-
malizowanych koncepcji technologicznych docelowych systemów informa-
tycznych. Wykorzystanie technologii komputerowej w usprawnieniu zarz¹-
dzania kryzysowego jest dziœ nie tylko trendem, ale przede wszystkim ko-
niecznoœci¹ i nakazem chwili. Procesem wstêpnym tych strategii jest etap
formalizacji i modelowania systemu rzeczywistego (zabezpieczenia logistycz-
nego sytuacji kryzysowych), najlepiej w kategoriach analitycznych, za po-
moc¹ modeli logiczno-matematycznych.
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FORMALIZATION TEST SUPPORT SYSTEM
FOR LOGISTICS MANAGEMENT CRISIS LEVEL

ADMNISTRACJI LOCAL GOVERNMENTS

Keywords: logistics, model, optimization, system, support.

Summary

This paper attempts to formalize the logistics security system designed for
crisis management in the public sector. In the introduction, showing the role
and place of the logistic security system in the general concept of crisis mana-
gement system. According to the system approach modeling the system real
logistical crisis decomposed into two stages including identification modeling
(descriptive) and modeling optimization (decision-making). For a formal descrip-
tion of the model was used camera angles logical-mathematical symbols by which
the specified area of the model limitations and function criterion. For reasons
of formal and legal scope of the analysis also included a system of protection
of critical infrastructure and emergency medical system that does not actually
belong to the structures of the logistics security system emergencies.
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Krzysztof Ficoñ prof. dr hab. in¿. – absolwent Wydzia³u Cybernetyki Woj-
skowej Akademii Technicznej, gdzie uzyska³ tak¿e stopieñ doktora nauk
technicznych. Habilitowa³ siê w Akademii Obrony Narodowej na Wydziale
Strategiczno-Obronnym. Tytu³ profesora uzyska³ w dziedzinie/dyscyplinie
nauki wojskowe – dziœ nauki o bezpieczeñstwie. Obszarem naukowych za-
interesowañ s¹ problemy aplikacyjne zwi¹zane z teori¹ badañ operacji, opty-
malizacj¹ wielokryterialn¹, analiz¹ systemow¹ i matematycznym modelo-
waniem prakseologicznych systemów dzia³ania, bazuj¹cym na nowocze-
snych technologiach komputerowych. Specjalizuje siê w wykorzystaniu
nowoczesnych technologii informatycznych dla potrzeb zarz¹dzania, w szcze-
gólnoœci zarz¹dzania systemami i procesami logistycznymi rozpatrywany-
mi zarówno na gruncie logistyki wojskowej, jak te¿ logistyki rynkowej. Zaj-
muje siê tak¿e zarz¹dzaniem ryzykiem dla potrzeb ró¿nych sytuacji kryzy-
sowych, w tym ryzykiem operacyjnym, projektowym, gospodarczym i logi-
stycznym.

Grzegorz Krasnodêbski dr hab. in¿. – absolwent Wydzia³u Cybernetyki
Wojskowej Akademii Technicznej, doktorat i habilitacjê uzyska³ na Wydziale
Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. G³ównym
obszarem naukowych zainteresowañ s¹ problemy dotycz¹ce zaawansowa-
nych technologii komputerowych, fenomenu Internetu i spo³eczeñstwa in-
formacyjnego, w tym kwestie gospodarki elektronicznej e-Economy, e-Bu-
siness, e-Commerce, a tak¿e logistyki on-line oraz bezpieczeñstwa infor-
macyjnego rozpatrywane w szerokim kontekœcie CyberWar. Specjalizuje
siê w teleinformatycznym wsparciu zarz¹dzania kryzysowego na ró¿nych
szczeblach administracji publicznej – rz¹dowej i samorz¹dowej. Dla potrzeb
zarz¹dzania kryzysowego tworzy u¿ytkowe aplikacje w konwencji infor-
matycznych systemów wspomagania decyzji. Innym obszarem naukowych
zainteresowañ s¹ zagadnienia dotycz¹ce problemów systemowej ochrony
infrastruktury krytycznej kraju i regionu widziane przez pryzmat standar-
dów i bezpieczeñstwa wewnêtrznego Unii Europejskiej.
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