
 

Zeszyty Naukowe 
Zbliżenia Cywilizacyjne 

 



 

 



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 
 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżenia Cywilizacyjne 

Tom XIII (1)/2017 

Włocławek 2017 



 

 

Rada naukowa 

prof. dr hab. Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska (Uniwersytet Łódzki); 

prof. dr hab. Radosław Zenderski (UKSW w Warszawie); prof. dr hab. Tadeusz Srogosz 

(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie); prof. dr hab. Waldemar Paruch (UMCS 

w Lublinie); dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka (PWSZ we Włocławku); dr Magdalena Rekść 

(Uniwersytet Łódzki); mgr Pilar Palmira Gil Cánovas (Uniwersytet Łódzki);  

dr M. Carmen Fonseca-Mora, (University of Huelva) 

Kolegium redakcyjne 

dr Monika Kamper-Kubańska – redaktor naczelny;  

dr Karolina Kaszlińska – z-ca redaktora naczelnego 

dr Paweł Sobierajski – sekretarz redakcji 

mgr Jacek Wojciechowski – sekretarz redakcji  

dr Fabian Nalikowski – redaktor tematyczny  

dr Ireneusz Koepke – redaktor tematyczny  

dr Edmund Oberlan – redaktor językowy (j. polski) 

mgr Marta Lisowska – redaktor językowy (j. angielski) 

Lista recenzentów publikowana jest na stronie czasopisma: 

wyd.edu.pl/index.php/zblizenia-cywilizacyjne-civilizations-rapprochements 

Skład i łamanie tekstu 

Paweł Sobierajski 

Projekt okładki 

 Kamil Zgodziński 

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons. 

ISSN 1896-4087 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna 

© Copyright by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 

Włocławek 2017 

Redakcja czasopisma: 

Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne 
Instytut Humanistyczny 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 
ul. Mechaników 3, 87-800 Włocławek 

wyd.edu.pl/index.php/zblizenia-cywilizacyjne-civilizations-rapprochements 

Wersja papierowa jest dostępna w druku na żądanie 



  
 

– 5 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżenia Cywilizacyjne 
XIII (1)/2017 

Spis treści 

Od redakcji  ..................................................................................................................  6 

JERZY TROCHA 

Ochrona ludności w Szwecji jako przykład nowoczesnych rozwiązań w 

dziedzinie bezpieczeństwa cywilnego  ...............................................................  8 

DOMINIK ROSENAU, MACIEJ IWIŃSKI 

Samowolne oddalenie w myśl art. 338 kodeksu karnego  ........................  42 

JANUSZ PFAFF 

Kursy repolonizacyjne na Śląsku Opolskim w latach 1945–1950  ........  56 

EMILIA TRZCIŃSKA 

Osoby z chorobami psychicznymi na rynku pracy  ....................................  92 

FABIAN NALIKOWSKI [REC.] 

Zygmunt Kukuła, Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego 

i kryminologii, Wyd. Difin, Warszawa 2016,  

ISBN 978-83-8085-231-0  .................................................................................  108 
 

 



  
 

– 6 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżenia Cywilizacyjne 
XIII (1)/2017 

ISSN: 1896-4087  

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2017.001 

Od redakcji 

Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu  
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,  

i gdy przekracza granice swojej ignorancji  
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada  

[Friedrich A. von Hayek] 

Friedrich A. von Hayek definiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę 

na konieczność wymiany myśli – konieczność wykształcenia w 

ludziach kompetencji korzystania z wiedzy Innych, ze świadomością 

własnej niewiedzy. Zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi winno 

stać się początkiem każdego dialogu. 

Najnowszy numer „Zeszytów Naukowych Zbliżenia Cywilizacyjne” 

otwiera tekst Jerzego Trochy pt. „Ochrona ludności w Szwecji jako 

przykład nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa cy-

wilnego”. W artykule autor dokonuje charakterystyki systemu bezpie-

czeństwa cywilnego Szwecji, który przez wielu ekspertów uznawany 

jest za wzorowy model ochrony ludności. To, co wydaje się szczegól-

nie ważne, to przedstawienie zjawiska bezpieczeństwa cywilnego 

jako wyzwania nie tylko dla samorządu, ale też dla mieszkańców 

Szwecji.  

Kolejny artykuł, autorstwa Dominika Rosenau i Macieja Iwińskiego 

(„Samowolne oddalenie w myśl art. 338 Kodeksu Karnego”), ukazuje 

odpowiedzialność karną żołnierzy za czyn określony w ww. regulacji 

prawnej. W kontekście zamiany służby zasadniczej na służbę zawo-

dową, autorzy zastanawiają się, czy kluczowy zapis to pozostałość po 

zasadniczej służbie wojskowej, czy też nadal obowiązujące prawo?  

Janusz Pfaff to autor kolejnego artykułu pt. „Kursy repolonizacyjne 

na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950”. Autor koncentruje swoje 



Od redakcji 
 

– 7 – 

rozważania wokół działań podejmowanych względem ludności Śląska 

Opolskiego, który w 1945 został przyłączony do Polski. Działania te 

skoncentrowane były w głównej mierze na kursach repolonizacyj-

nych, w których wzięło udział 93 tys. śląskiej młodzieży i osób doro-

słych, których uczono historii, geografii Polski, a nade wszystko – 

posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. 

Kolejny tekst poświęcony został osobom z chorobami psychiczny-

mi na rynku pracy. Autorka tekstu, Emilia Trzcińska, zwraca uwagę, 

że praca jest jedną z podstawowych form działalności ludzkiej, 

a pomimo to wciąż zdecydowana większość pracodawców nie decy-

duje się na zatrudnianie osób chorych psychicznie. Zjawisko to doty-

czy przede wszystkim osób chorych na schizofrenię. Autorka stara się 

udowodnić tezę, że praca stanowi ważny element stabilizacji zdrowia 

psychicznego i odgrywa istotną rolę w podejmowanych działaniach 

terapeutycznych.  

Numer zamyka artykuł recenzyjny autorstwa Fabiana Nalikow-

skiego, który poddaje krytycznej analizie publikację Zygmunta Kukuły 

„Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminolo-

gii”.  

Dziękując autorom za nadesłane teksty gorąco zapraszamy zarów-

no do lektury tego numeru „Zeszytów Naukowych Zbliżeń Cywiliza-

cyjnych”, jak i do publikowania na łamach kolejnych numerów nasze-

go kwartalnika! 

       Redakcja 
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JERZY TROCHA 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie 

Ochrona ludności w Szwecji jako przykład 

nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie 

bezpieczeństwa cywilnego 

Protection of population in Sweden as an example of modern 

solutions in civil security 

Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano system bezpieczeństwa cywilnego Szwecji. 

Niniejszy system w opinii wielu ekspertów stanowi współcześnie wzorowy 

model rozwiązań odpowiadających za ochronę ludności. Autor swoją analizę 

rozpoczął od uwarunkowań zagrożeń kryzysowych i wojennych Szwecji na 

podstawie, których stworzony został system. Ważną rolę w realizacji zadań 

ochrony ludności wykonują także organizacje pozarządowe oraz przedsię-

biorcy. Ponadto przedstawione zostały obywatelskie obowiązki Szwedów 

realizowane na rzecz bezpieczeństwa. 

Autor wyraża nadzieję, iż niniejszy artykuł wzbogaci obszar wiedzy 

w przedmiotowym zakresie na temat roli systemu ochrony ludności wobec 

współczesnych zagrożeń. W Polsce na przestrzeni ostatnich lat trwały pracę 

nad reformą ochrony ludności. W obliczu planowanych zmian, szwedzkie 

rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa cywilnego stanowić mogą źródło 

cennych doświadczeń podczas tworzenia nowej koncepcji ochrony ludności 

w kraju. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ochrona ludności, zagrożenia, Szwecja 
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Abstract: 

This article presents the civil security system of Sweden. This system, in 

the opinion of many experts, is an exemplary model of a modern solution 

civil protection system. The author of his analysis began with the determi-

nants of the crisis and war risks of Sweden on the basis of which the system 

was created. Non-governmental organizations and entrepreneurs also play 

an important role in the implementation of civil protection tasks. In addition, 

the Swedish citizens security obligations have been presented. 

The author hopes that this article will enrich the area of expertise in the 

subject matter on the role of civil protection systems in contemporary 

threats. In recent years in Poland, the sustainability of work on the reform of 

protection of population. In view of the planned changes in Poland to Swe-

dish civil security solutions, can be used during creation in the civil protec-

tion concept. 

Keywords: security, civil protection, threat, Sweden 

Wprowadzenie 

Bieg wydarzeń międzynarodowych, które w ostatnich latach miały 

miejsce udowodnił, iż w bezpiecznej dotychczas Europie również 

możliwe są konflikty zbrojne czy ataki terrorystyczne, choć jeszcze do 

niedawna w poglądach licznych ekspertów panowała opinia o mini-

malnym ryzyku wystąpienia powyższych zagrożeń dla tego regionu 

świata. Reaktywowane mocarstwowe ambicje Federacji Rosyjskiej 

oraz wzrost społeczności muzułmańskiej w krajach europejskich, 

a w późniejszym czasie kryzys migracyjny będący wynikiem wojny 

w Syrii wydatnie podwyższył ocenę ryzyka wystąpienia niebez-

pieczeństw we współczesnej Europie. Ponadto zagrożenia o charakte-

rze niemilitarnym związane w głównej mierze z negatywnym oddzia-

ływaniem sił natury i działalnością człowieka wystawiły na próbę 

systemy ochrony ludności cywilnej państw europejskich.  

Współczesna sytuacja zintensyfikowała prace nad koniecznością 

łączenia inicjatyw pokojowych na arenie międzynarodowej z umacnia-
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niem własnego potencjału odpowiadającego za bezpieczeństwo 

wewnętrzne kraju. Wprawdzie wiele umów międzynarodowych 

stworzyło podstawę do pokojowego współistnienia to jednak nie dają 

one gwarancji przestrzegania zasad w nich zawartych przez strony 

traktatów. 

Dokonując szczegółowej analizy niebezpieczeństw należy dostrzec, 

że przyczyną wszystkich zagrożeń stanowią czynniki obiektywne oraz 

subiektywne będące efektem działalności człowieka1. Nasuwa się 

również konkluzja ścisłego związku ryzyka wystąpienia niebezpie-

czeństw z położeniem geograficznym, udziałem państwa w organiza-

cjach międzynarodowych i realizowaną polityką zagraniczną. W Szwe-

cji, której system bezpieczeństwa cywilnego stanowi przedmiot niniej-

szego artykułu, po II wojnie światowej trwały debaty polityczne 

odnoszące się do zasadności i sposobie funkcjonowania rządu w wa-

runkach ekstremalnych. Ambicje Szwedów były jasne. W sytuacji 

zagrożeń kryzysowych lub wojennych wszystkie środki powinny być 

gotowe do wykorzystania przez Radę Ministrów, adekwatnie do sytua-

cji oraz zgodnie z prawem w celu osiągnięcia pożądanego poziomu 

efektywności. Szwedzki system bezpieczeństwa cywilnego obecnie 

stanowi wzór dla pozostałych państw nordyckich, a także innych 

krajów świata z zakresu modelowych rozwiązań obrony totalnej 

(funkcjonalnej). 

Niniejsze opracowanie zawiera analizę systemu bezpieczeństwa 

cywilnego Szwecji oraz uwarunkowań kryzysowych i wojennych kraju. 

Celem opracowania było przedstawienie nowoczesnych rozwiązań w 

kwestii ochrony ludności państwa, którego sposób organizacji systemu 

przed wszelkimi zagrożeniami cieszy się wysoką oceną mię-

dzynarodowego środowiska eksperckiego. 

                                                 
1 R. Wróblewski, Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeń-

stwem narodowym, Siedlce 2013, s. 61. 
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Charakterystyka Królestwa Szwecji 

Królestwo Szwecji jest państwem leżącym w północnej części Eu-

ropy na Półwyspie Skandynawskim, zaliczanym do państw nordyckich. 

Należy do grona największych krajów europejskich o powierzchni 

całkowitej wynoszącej 450.295 km kw. przy liczbie ludności 

stanowiącej zaledwie 9880604 mieszkańców2, z czego około 85% 

mieszka w południowej części kraju. Na lądzie graniczy z Norwegią 

i Finlandią, zaś przez cieśninę Sund, w miejscu w którym przebiega 

most, również z Danią. Z uwagi na dużą dysproporcję między wielko-

ścią terytorialną państwa a liczbą obywateli gęstość zaludnienia Szwe-

cji wynosi 22 osoby na km kw. co sprawia, że jest to jeden z najmniej 

zaludnionych krajów Europy. Przyczyną niskiej gęstości zaludnienia 

kraju jest jego położenie, którego 15% znajduje się w niesprzyjającym 

klimacie subpolarnym na kole podbiegunowym.  

Szwecja jest monarchią konstytucyjną oraz demokracją parlamen-

tarną. Obecna forma ustroju politycznego państwa stanowi efekt zmian 

postanowień konstytucji z 1809 r. Prace nad reformą konstytucjonalną 

trwały przez 20 lat (1954-1974) mając charakter ewolucyjny3. Obecna 

szwedzka konstytucja nie jest jednolitym aktem prawnym. Składa się 

na nią kilka osobnych dokumentów: 

 Akt o sukcesji (szw. Successionsordningen) z 1810 roku; 

 Akt o formie rządu (szw. Regeringsformen) z 1974 roku; 

 Ustawa o wolności druku (szw. Tryckfrihetsförordningen) 

z 1949 roku; 

 Akt o wolności wypowiedzi (szw. Yttrandefrihetsgrundlagen) 

z 1991 roku4. 

                                                 
2 https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 

geos/sw.html. 
3 M. Michalczuk-Wlizło, System polityczny Szwecji, [w:] M. Żmigrodzki, B. Dziemi-

dok-Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2013, s. 187. 
4 Ibidem. 
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Przeprowadzona reforma utrzymała w kraju monarchię jednak 

ograniczając kompetencje głowy państwa jedynie do funkcji reprezen-

tacyjnych. System rządów w Szwecji jest modelem określanym jako 

parlamentarno-gabinetowy. Elementarną zasadą demokratycznego 

ustroju kraju stanowi zasada suwerenności narodu, zgodnie z którą 

władza w państwie należy do obywateli. Naród jako suweren sprawuje 

władzę poprzez przedstawicieli dokonując legitymizacji władzy 

podczas wyborów do jednoizbowego parlamentu – Riksdagu na czte-

roletnią kadencję oraz do samorządów lokalnych. Głową państwa jest 

król Szwecji. Na podstawie obowiązującego prawa monarchia w kraju 

ma formę dziedziczną co symbolizuje ciągłość państwa. Następcą 

tronu mogą zostać dzieci zarówno płci męskiej i żeńskiej ustępującego 

monarchy według starszeństwa po osiągnięciu wieku 25 lat5. Rola 

monarchy w kraju ma formę wyłącznie symboliczną. Stało się to na 

skutek reform konstytucyjnych przeprowadzanych w drugiej połowie 

XX wieku, które większość dawnych kompetencji władcy przeniosło na 

parlament i rząd. Obecnie do obowiązków króla Szwecji należy: 

 reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej; 

 przewodniczenie obradom Komitetu Spraw Zagranicznych; 

 zwierzchnictwo nad państwowym kościołem ewangelicko-

luterańskim; 

 uroczyste otwieranie posiedzeń Riksdagu; 

 wręczanie laureatom Nagrody Nobla6. 

Szwedzki monarcha ma również prawo do istotnych informacji od 

urzędującego premiera na temat sytuacji państwa, zaś akty króla wy-

magają kontrasygnaty właściwego ministra. Istotnym zapisem szwedz-

kiego prawa jest brak odpowiedzialności prawnej i politycznej 

urzędującego monarchy. Ponadto nie jest on również zwierzchnikiem 

sił zbrojnych, a także nie posiada kompetencji do desygnowania pre-

miera oraz przyjmowania nominacji na stanowiska ministrów. Charak-

                                                 
5 Ibidem, s. 188. 
6 Ibidem, s. 189. 
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terystyczną cechą szwedzkiego modelu władzy jest fakt, iż osobą 

uprawnioną do przedstawiania kandydata na funkcję szefa rządu jest 

przewodniczący Riksdagu (talman). Następnie w wyniku pozytywnego 

głosowania nad kandydaturą, talman zatwierdza nominację nowego 

premiera, który wraz z powołanymi przez siebie ministrami stanowi 

rząd kierujący działalnością państwa. Wszyscy członkowie rządu 

ponoszą odpowiedzialność polityczną przed parlamentem oraz 

konstytucyjną przed Komisją Konstytucyjną Riksdagu. W Szwecji 

istnieje dualizm administracji rządowej. Ministerstwa opracowują 

projekty aktów prawnych oraz wytyczają kierunki prowadzenia 

polityki, natomiast bieżącym zarządzaniem zajmują się określone 

urzędy centralne. Wyjątek stanowi ministerstwo właściwe do spraw 

zagranicznych, które łączy obie funkcje.  

Podział administracyjny Szwecji dzieli kraj na 21 regionów w tym 

290 gmin. Obszar gmin zwykle jest dość duży obejmując swoim zasię-

giem terytorialnym słabo zaludnione, rejony leśne oraz małe, ale gęsto 

zaludnione aglomeracje miejskie. Dlatego też dysproporcja związana z 

liczbą mieszkańców w wielu gminach jest znaczna. Przykładem 

takiego stanu rzeczy są gminy Sorsele, Bjurholm czy Dorotea zamiesz-

kałe przez niespełna 3 tys. osób oraz gmina Sztokholm licząca prawie 

900 tys. mieszkańców. Władzę w regionach sprawuje rada regionu 

wybierana w drodze wyborów bezpośrednich. Pełni funkcję stano-

wiącą i kontrolną. Spośród członków rady wyłoniony zostaje zarząd 

regionu będący organem wykonawczym. Reprezentantem rządu 

w regionach jest gubernator wraz z zarządem administracji państwo-

wej. Organ odpowiada za planowanie regionalne, ochronę i bezpie-

czeństwo oraz kontrolę władz samorządowych. Na szczeblu gminnym, 

podobnie jak na poziomie regionalnym poprzez wybory również two-

rzona jest rada gminy, a następnie zarząd z zasiadających osób w ra-

dzie. 

Szwecja bogata jest w surowce naturalne takie jak: drewno, rudy że-

laza, uranu oraz energię wodną. Powyższe surowce doprowadziły do 

szybkiego uprzemysłowienia kraju w XX wieku i rozbudowy opie-

kuńczej sfery państwa. Szwedzka gospodarka narodowa oparta jest 
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w głównej mierze na handlu międzynarodowym. Związane jest to 

z eksportem rudy żelaza, broni i technologii wojskowej, a także za-

awansowanych urządzeń telekomunikacyjnych, specjalistycznych ma-

szyn, pojazdów oraz farmaceutyków. Sprzedaż za granicę niniejszych 

rzeczy wynika z przeznaczania aż 4% produktu krajowego brutto 

(PKB) na badania naukowe i rozwój nowych technologii. Według infor-

macji Banku Światowego za 2015 r. gospodarka narodowa Szwecji jest 

22 gospodarką świata, a w Europie zajmuje 8 miejsce7. 

Położenie geograficzne kraju charakteryzuje wyżynny i nizinny ob-

szar o umiarkowanym klimacie. Z uwagi na różne strefy klimatyczne 

kraj można podzielić na regiony: północy – klimat subpolarny, centrum 

– klimat kontynentalny, wilgotny oraz południa – klimat morski. Pory 

roku charakteryzują łagodne temperatury. Na obszarze państwa 

znajduje się także część Gór Skandynawskich. 

Uwarunkowania zagrożeń kryzysowych i wojennych Szwecji 

Szwecja jest państwem, które cechuje się stosunkowo niewielką 

liczbą zagrożeń naturalnych. Według danych w latach 2000–2015 

w kraju wystąpiły jedynie 4 zagrożenia tego typu. Do nielicznych 

niebezpieczeństw będących wynikiem sił natury dla kraju zakwali-

fikować należy: 

 huragany/gwałtowne burze, 

 powodzie, 

 pożary lasów, 

 lawiny śnieżne. 

Pomimo, że kraj uchodzi za jeden z najbardziej bezpiecznych pod 

względem warunków pogodowych w Europie to huragany oraz gwał-

towne burze stanowią największe niebezpieczeństwo naturalne 

w Szwecji. Huragan jest zjawiskiem silnego wiatru powstającego na 

                                                 
7 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2015&start=1960

&view=chart&year_high_desc=true. 
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akwenie morskim o średniej prędkości powyżej 118,8 km/h (33 m/s), 

który w momencie wejścia na ląd traci na sile, z uwagi na utratę ener-

gii płynącej z morza, jednak dokonuje wówczas największych znisz-

czeń w miejscowościach nadmorskich. Zagrożonymi huraganami są 

południowo-zachodnie obszary Szwecji. Niebezpieczeństwo nadciąga 

tam z Morza Północnego. Na przestrzeni lat 2000–2015 kraj doświad-

czył 2. silnych huraganów na skutek, których śmierć poniosło łącznie 

21 osób. Ponadto w 2005 r. w efekcie strat poniesionych przez hura-

gan „Gudrun” awarii doznała infrastruktura odpowiedzialna za dostar-

czenie energii elektrycznej dla około 730 tys. obywateli, a także 

uszkodzone zostały linie telekomunikacyjne.  

Gwałtowne burze połączone z ulewnymi deszczami stanowią jedne 

z głównych źródeł powstających powodzi w Szwecji. Wynika to z kli-

matu morskiego jaki występuje na północy kraju, który cechuje się 

dużą wilgotnością powietrza oraz częstymi opadami deszczu. Występo-

waniu powodzi w Szwecji sprzyja również gęsta sieć krótkich rzek 

zasilanych śnieżno-deszczowo bądź późnowiosennymi roztopami. 

Statystyki przedstawiają, iż w latach 2000–2015 w kraju miała miejsce 

jedna powódź na terenie miasta Malmö, co pokazuje, że niniejsze 

zagrożenie jest realne, nie stanowi jednak częstego zjawiska. 

Kolejnym niebezpieczeństwem związanym z siłami natury są po-

żary lasów. Obszary leśne stanowią 78% powierzchni kraju8 lecz ry-

zyko wystąpienia pożaru jest niskie, gdyż klimat panujący w kraju jest 

dość wilgotny i deszczowy. Zagrożenie dotyczy przede wszystkim 

okresu letniego. W 2014 r. na skutek suszy, która dotknęła Szwecję 

wystąpił pożar lasu, w którym śmierć poniosła 1 osoba, a 4 tys. miesz-

kańców miasta Norberg zostało ewakuowanych.  

W obszarach górskich Szwecji występują również lawiny śnieżne. 

Narażone są m.in. regiony Norrboten czy Jämtland. W pobliskich miej-

scowościach: Åre, Bydalen i Ramundberget w ostatnich latach kilku-

krotnie ogłaszane były alarmy lawinowe. Powyższe niebezpieczeństwo 

                                                 
8 Zielona Europa, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2011, 

s. 12. 
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dotyczy zarówno miejscowej społeczności jak i turystów wybie-

rających się na górskie szlaki.  

Następną kategorią zagrożeń dla Szwecji stanowią niebezpieczeń-

stwa wynikające z działalności człowieka. Na przestrzeni ostatnich lat 

w kraju nie dochodziło na szeroką skalę do katastrof przemysłowych, 

wypadków transportowych czy skażeń środowiska. Zagrożenia wywo-

łane przez człowieka w Szwecji dotyczyły agresji, morderstw oraz 

terroryzmu. Kraj zmagał się z zamieszkami antyglobalistów podczas 

szczytu Unii Europejskiej w Göteborgu, morderstwem minister spraw 

zagranicznych Ann Lindh oraz skutkami dwóch samobójczych ataków 

terrorystycznych. Ryzyko zagrożeń powstałych z negatywnej dzia-

łalności człowieka podwyższają jednak 4 elektrownie jądrowe 

znajdujące się na terenie Szwecji. Możliwości wynikające z ludzkiego 

błędu podczas pracy elektrowni potwierdziła katastrofa w Czarnobylu 

1986 r. 

Szwedzi według badań Eurobarometru w 53% popierają działal-

ność swojego państwa z zakresu ochrony przed zagrożeniami natural-

nymi oraz wywołanymi przez człowieka. Jednakże biorąc pod uwagę 

stosunkowo niewielką liczbę niebezpieczeństw dla kraju należy sfor-

mułować wniosek, iż obywatele szwedzcy dość surowo ocenili działal-

ność władz w tym zakresie udzielając odpowiedzi przeciwnej aż 

w 40%. Wyniki niniejszych badań przedstawia Wykres 1.  

Współczesna Szwecja uchodzi za wielokulturowe państwo 

określane często w mediach jako „raj dla imigrantów”. Historia budowy 

kraju przyjaznego dla obcokrajowców sięga okresu po II wojnie 

światowej. Aktualnie niniejsze sformułowanie wynika z łatwego 

dostępu do otrzymania azylu oraz obywatelstwa dla imigrantów, 

a także wysokich nakładów finansowych przeznaczanych przez pań-

stwo na cele socjalne. Począwszy od lat 80. XX w. do Szwecji przyj-

mowani byli przede wszystkim uchodźcy. W 1999 r. kraj uplasował się 

na drugiej lokacie wśród państw przyjmujących ich największą liczbę, 

ponieważ prawie połowa osób (46,4%) składających wnioski o status 
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uchodźcy otrzymała pozytywną decyzję9. Obecnie szacuje się, że aż 

16% społeczeństwa Szwecji stanowią imigranci10.  

Wykres 1.  Opinia obywateli Szwecji na temat akceptacji działalności kraju  w zakresie 

walki z zagrożeniami naturalnymi i wywołanymi przez człowieka 

 

 

Źródło: opracowano na podstawie danych Eurobarometru nr 371, Internal Security, 

2011, s. 59. 

                                                 
9 M. Cutts, Uchodźcy świata 2000 – 50 lat pomocy humanitarnej, Warszawa 2000, 

s. 350–356. 
10 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Non-

national_population_by_group_of_citizenship,_1_January_2015_(%C2%B9)_YB16.png. 
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Na podstawie aktualnej sytuacji w państwie należy stwierdzić, iż 

dotychczasowa polityka wielokulturowości prowadzona w kraju nie 

odniosła pożądanego sukcesu. Imigranci, głównie muzułmańscy, nie 

asymilują się ze Szwedami. Z tej przyczyny na obrzeżach miast 

powstały dzielnice o charakterze gett etnicznych, w których niemal 

w całości zamieszkają obcokrajowcy. Pomimo znacznych środków 

przeznaczanych na integrację imigrantów, kwestią nierozstrzygniętą 

pozostaje wierność własnej kulturze oraz religii będących często 

w opozycji do szwedzkich wartości, a także niechęć do nauki języka 

szwedzkiego, co jest jednym z czynników sprzyjających wykluczeniu 

i niepodejmowaniu zatrudnienia. Uchodźcy są poważnym problemem 

dla systemu opieki społecznej. Przejawia się to w wysokim poziomie 

bezrobocia oraz licznych zasiłkach dla imigrantów. Szwedzka wielo-

kulturowość doprowadziła do wzrostu przestępczości na tle seksual-

nym popełnianym przez obcokrajowców nieeuropejskiego pocho-

dzenia11. Szczególnie niebezpieczne dla kraju są także napięcia na tle 

religijnym pomiędzy muzułmanami a żydami. Powstałe problemy 

generowane przez imigrantów stanowią również źródło niechęci, 

uprzedzeń i rasistowskich zachowań rodowitych Szwedów w stosunku 

do ich wspólnoty. 

Na skutek licznej społeczności imigranckiej wzrosło ryzyko wy-

stąpienia zamachu terrorystycznego na terytorium Szwecji przez 

ekstremistów religijnych czy ideologicznych. W 2010 r. miał miejsce 

pierwszy w historii państw skandynawskich samobójczy atak terrory-

styczny. Przeprowadzono go w Sztokholmie przy użyciu samochodu-

pułapki, który eksplodował jako pierwszy. Następnie kilka minut 

później, około 300 metrów dalej, dokonano drugiego wybuchu. Śmierć 

w zamachu poniósł wyłącznie terrorysta, a dwie osoby zostały ranne. 

Niska skala szkód jakie wywołał akt terrorystyczny sprawiły, iż 

światowe media nie poświęciły problemowi należytej uwagi. Zamach 

                                                 
11 https://counterjihadreport.com/2013/01/30/1-in-4-swedish-women-will-be-

raped-as-sexual-assaults-increase-500/. 
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został przeprowadzony przez wykształconego imigranta z Iraku, który 

w 1992 r. wraz z rodzicami wyemigrował do Szwecji.  

Tabela 1. Wykaz istotnych wydarzeń kryzysowych w Szwecji w latach 2000–2015 

Lp. Rok 
Rodzaj zagrożenia 

kryzysowego 

Katego-
ria 

zagro-
żenia 

Szkody 

Liczba 
ofiar 

śmier-
telnych 

Liczba 
ran-
nych 

Liczba 
osób 

dotknię-
tych 

zagroże-
niem 

1. 2001 
Zamieszki 
w Göteborgu 

Inne – 143 – 

2. 2003 
Morderstwo 
Minister Spraw 
Zagranicznych 

Inne 1 – – 

3. 2005 

Następstwa hura-
ganu  
„Gudrun”: Klęska 

żywio-
łowa 

18 – 

 
 

 awaria 
elektryczności 

730000 

 awaria linii 
telefonicznych 

250000 

4. 2007 Huragan „Perm” 
Klęska 
żywio-
łowa 

3 ? – 

5. 2010 
Samobójcze zamachy 
w Sztokholmie 

Terro-
ryzm 

1 2 – 

6. 2014 Pożar lasu 
Klęska 
żywio-
łowa 

1 – 4000 

7. 2014 Powódź 
Klęska 
żywio-
łowa 

– – ok. 50000 

Źródło: opracowano na podstawie The International Disaster Database/Emdat, 

www.emdat.be; Global Terrorism Database/GTD, www.start.umd.edu/gtd/; 

TE-SAT/Europol 2012, http://www.europol.europa.eu/sites/default/files/ 

publications/europoltsat.pdf; http://www.krisinformation.se; www.msb.se; 

SOU 2002:122, s. 664, http://www.poranny.pl/polska-i-swiat/art/4914189, 

najwiekszy-pozar-lasow-w-historii-szwecji-wideo,id,t.html; 

http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-obfite-opady-i-powodzie-w-

szwecji-i-danii,nId,1492996. 

http://www.start.umd.edu/gtd/
http://www.msb.se/
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W przesłanym 10 minut przed atakiem e-mailem do agencji pra-

sowej TT zamachowiec przedstawił motywy swojego postępowania. 

Przyczynę stanowiła obecność wojsk szwedzkich w Afganistanie oraz 

kolportowanie karykatur proroka Mahometa autorstwa Lara Vilksa. 

Powyższe wydarzenie było szokiem dla krajowej opinii publicznej, 

pierwszym od czasu morderstwa minister spraw zagranicznych 

Szwecji Ann Lindh w 2003 r. W obliczu liberalnej polityki imigracyjnej 

kraju oraz rosnącego napływu uchodźców muzułmańskich w Europie 

ryzyko wystąpienia ataków terrorystycznych w Szwecji jest wysokie. 

Zestawienie obrazujące ważniejsze kryzysy w państwie na przestrzeni 

lat 2000–2015 zawiera Tabela 1. 

Jednym z elementów analizy środowiska bezpieczeństwa Szwecji są 

uwarunkowania zagrożeń wojennych. Oparte są one przede wszyst-

kim na założeniu państwa neutralnego, które wraz ze zmianami na 

arenie międzynarodowej oraz prowadzoną polityką zagraniczną 

ulegało modyfikacjom. Geneza szwedzkiej neutralności jest konsek-

wencją nieudanej próby dołączenia do grona europejskich mocarstw 

militarnych na przestrzeni XVI–XVIII wieku. Z uwagi na liczne niepo-

wodzenia kraj zmuszony był do rezygnacji ze swoich hegemonicznych 

ambicji na obszarze Morza Bałtyckiego. Zbrojna realizacja koncepcji 

dominium Maris Baltici została zaprzestana na początku XIX wieku ze 

względu na ograniczone możliwości demograficzne i gospodarcze 

kraju. Szwecja, podobnie jak pozostałe państwa skandynawskie, nie 

była w stanie rywalizować militarnie z europejskimi potentatami12, 

dlatego też począwszy od 1815 r. kraj ten przyjął status państwa nie-

wojującego.  

Szwedzka neutralność nie jest efektem przyjęcia jednostronnej 

deklaracji neutralności czy ogłoszenia stanu państwa neutralnego13. 

Odnosi się ona wyłącznie do praktycznej realizacji zasad państw 

wieczyście neutralnych bez unormowania tego statusu w prawie 

                                                 
12 A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 352. 
13 J. Więcławski, Neutralność Szwecji i Finlandii w obliczu integracji z Unią Euro-

pejską, Warszawa 1995, s. 3. 
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międzynarodowym. Rozwój powyższej doktryny umożliwiło Szwecji 

położenie geograficzne, dzięki któremu kraj pozostawał poza głów-

nym szlakiem przebiegania walk w czasie działań zbrojnych na kon-

tynencie europejskim. Podczas obu wojen światowych kraj zachował 

swoją neutralność, udzielając jednak wsparcia walczącej ze Związkiem 

Radzieckim Finlandii w latach 1939–1940 oraz prowadząc politykę 

daleko idących ustępstw względem III Rzeszy14. Skuteczność polityki 

neutralności sprawiła, iż stała się ona fundamentem strategii 

bezpieczeństwa państwa. 

Przejawy zmian w dotychczasowej polityce Szwecji nastąpiły po 

przystąpieniu państwa do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1946 

r. oraz ustanowieniu wyższości decyzji ONZ nad prawem do 

neutralności. Następnie rozpoczęcie współpracy w 1994 r. z Paktem 

Północnoatlantyckim w ramach programu Partnerstwa dla Pokoju 

i udział szwedzkiego wojska w misjach w Afganistanie czy Libii 

ugruntował proces stopniowej redefinicji neutralności Szwecji we 

współczesnej polityce zagranicznej. Czynnikiem mającym również 

istotny wpływ na zmiany w postrzeganiu neutralności było wstąpienie 

kraju do Unii Europejskiej w 1995 r. Dołączenie do wspólnoty 

europejskiej sprawiło, iż Szwecja odeszła od klasycznej neutralności w 

kierunku bezaliansowości. Ratyfikowanie traktatu lizbońskiego 

ostatecznie utrwaliło nowy kurs w polityce Szwecji polegającej na 

międzynarodowej współpracy gospodarczej, politycznej oraz wojsko-

wej bez angażowania państwa w sojusze militarne. Poprzez prowadze-

nie polityki neutralności i utrzymywania bardzo dobrych stosunków 

dyplomatycznych z państwami ościennymi oraz stosowaniu zasady 

neutralności wojskowej i wojennej, w społeczeństwie szwedzkim nie 

dostrzega się dążeń do wstąpienia do NATO, jako gwaranta 

bezpieczeństwa.  

Zagrożenie wystąpienia konfliktu zbrojnego na terenie Szwecji 

uznać należy za niskie. Zarówno położenie geograficzne kraju jak 

                                                 
14 J. Gryz, Szwedzka polityka neutralności, „Analizy-Syntezy-Fakty-Opinie DBM 

MON” 1996, nr 21, s. 9. 
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i członkostwo w Unii Europejskiej sprawia, iż gwarancje bezpieczeń-

stwa dla państwa są bardzo silne. W Szwecji trwają jednakże polityczne 

dyskusje na temat przystąpienia do NATO. Stanowi to wynik 

wzmożonej aktywności Federacji Rosyjskiej w akwenie Morza Bałtyc-

kiego w ostatnich latach. Incydenty z udziałem rosyjskiej armii związa-

ne z naruszaniem przestrzeni powietrznej kraju, a także wtargnięcia 

na obszar szwedzkich wód terytorialnych wpłynęły na modyfikację 

podejścia do dotychczasowej polityki bezpieczeństwa.  

Struktura i zadania systemu bezpieczeństwa cywilnego 

Podstawę współczesnego systemu bezpieczeństwa cywilnego 

w Szwecji stanowi stosowanie się do sprecyzowanych zasad oraz 

realizacja określonych obowiązków zgodnie z obszarem odpowiedzial-

ności (Tabela 2). Niniejsze elementy wpływają na każdy aspekt 

funkcjonowania systemu bezpieczeństwa cywilnego i mają znaczenie 

fundamentalne.  

Odpowiedzialność ma charakter dwuwymiarowy. Oznacza działal-

ność podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych wszystkich sektorów 

bądź ministerstw w zakresie własnej kompetencji i w obrębie swojego 

obszaru, a także współpracę oraz koordynację działalności między-

resortowej15. System bezpieczeństwa cywilnego Szwecji charaktery-

zuje się holistycznym podejściem międzysektorowej współpracy 

w zakresie zwalczania wszelkiego rodzaju zagrożeń16.  

 

                                                 
15 https://mswia.gov.pl/download/1/15383/SzwecjaPL.pdf. 
16 M. Bakken, M. Rhinard, Anvil. Analysis of Civil Security Systems in Europe – 

Sweden Final Report, Swedish Institute of International Affairs (UI), Stockholm 2013, 
s.6. 
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Tabela 2. Podstawowe zasady i obszary odpowiedzialność w szwedzkim systemie 

bezpieczeństwa cywilnego 

Zasady 

Zasada 
odpowiedzialności 

Organ odpowiedzialny 
za działalność w normal-
nych warunkach powi-
nien być również odpo-
wiedzialny za tego typu 
operacje w sytuacjach 
kryzysowych. 

Zasada podobieństwa 

W miarę możliwości, 
operacje powinny być 
zorganizowane w taki 
sam sposób, jak podczas 
katastrofy w normal-
nych warunkach. 

Zasada bliskości 

Sytuacje kryzysowe po-
winny być eliminowane 
na najniższym możli-
wym szczeblu społecz-
nym. 

Obszary 
odpowiedzialności 

Geograficzny obszar 
odpowiedzialności 

Jest to centralny organ 
odpowiedzialny za kie-
runek, priorytety 
i współpracę pomiędzy 
różnymi podmiotami 
oraz pomiędzy sektora-
mi przed, w trakcie i po 
kryzysie na każdym 
poziomie geograficzno-
administracyjnym, tj. na 
poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym. 

Sektorowy obszar 
odpowiedzialności 

Wszystkie agencje 
i organizacje należące do 
określonego sektora są 
również odpowiedzialne 
za konkretny sektor 
w czasie kryzysu. 

 

Źródło: Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser, Statens offentliga 
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utredningar, SOU 2007:31, Stockholm 2007; Vademecum – Country Profile 

Sweden (2012); www.krisinformation.se. 

 

W działania zarządzania kryzysowego zaangażowane są podmioty 

na różnych poziomach, które wymagają odpowiedniej koordynacji 

w celu zmaksymalizowania efektywności operacyjnej podczas wystę-

pującej katastrofy. W szwedzkim schemacie zarządzania kryzysowego 

wyróżnia się 5 faz: zapobieganie, planowanie, przygotowanie, reago-

wanie oraz odbudowę17. Zgodnie z funkcjonującym modelem admini-

stracyjnym system bezpieczeństwa cywilnego cechuje się wysoką 

decentralizacją. Umożliwia to uczestnictwo w czynnościach zwią-

zanych z ochroną ludności licznych podmiotów. Stosownie do zasad 

odpowiedzialności, podobieństwa i bliskości odgrywają one kluczową 

rolę w wymiarze operacyjnym.  

Struktura odpowiedzialności za zadania systemu bezpieczeństwa 

cywilnego rozkłada się na wszystkie szczeble administracyjne: krajowy 

(centralny), regionalny jak również lokalny (Rysunek 1). Celem 

funkcjonowania systemu jest ochrona życia i zdrowia ludności oraz 

bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w obliczu prawdopodobnych 

zagrożeń na podstawie analizy ryzyka programu reagowania 

kryzysowego18. 

Na poziomie krajowym w parlamencie bezpieczeństwem militar-

nym i niemilitarnym zajmuje się komisja obrony19. Prowadzi ona 

działania legislacyjne z zakresu ochrony ludności. W Szwecji istnieje 

szereg aktów prawnych odnoszących się do systemu bezpieczeństwa 

cywilnego, z których kluczowymi są: Ustawa o środkach dla Rad gmin-

nych i regionalnych przed i w czasie wystąpienia stanu nadzwyczaj-

nego oraz podwyższonej gotowości (szw. Lag [2006:544] om kommu-

ners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

                                                 
17 J. Gołębiewski, Ochrona cywilna Szwecji, „Przegląd Obrony Cywilnej” 2014, nr 5, 

s. 37. 
18 https://mswia.gov.pl/download/1/15383/SzwecjaPL.pdf. 
19 J. Gołębiewski, Ochrona cywilna…, op. cit., s. 37. 
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i fredstid och höjd beredskap)20, Ustawa o ochronie cywilnej (szw. Lag 

[2003:778] om skydd mot olyckor)21 oraz Rozporządzenie w sprawie 

gotowości na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i podwyższonej goto-

wości (szw. Förordning [2006:942] om krisberedskap och höjd bered-

skap)22. 

Rysunek 1. Zasady i obszary odpowiedzialności w Szwedzkiego systemu 

bezpieczeństwa cywilnego 

                                                 
20 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings 

samling/lag-2006544-om-kommuners-och-landstings_sfs-2006-544. 
21 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings 

samling/lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778. 
22 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings 

samling/forordning-2006942-om-krisberedskap-och-hojd_sfs-2006-942. 



  

 

– 26 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżenia Cywilizacyjne 
XIII (1)/2017 

 

Źródło: Vademecum – Country Profile Sweden (2012). 

Rząd stanowi organ odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe na 

szczeblu krajowym wyznaczając politykę, wdrażając decyzje przy po-

mocy rządowych agencji oraz realizując cele strategiczne. Nie istnieje 

jednak żaden akt prawny bądź regulacja określająca precyzyjnie rolę 

rządu. Z uwagi na powyższe na poziomie centralnym organizację sy-

stemu określić należy mianem ad hoc23. Z misją zapewnienia skutecz-

nej koordynacji międzyresortowej w 2008 r. w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów powołany został Sekretariat Koordynacji Zarządzania 

                                                 
23 M. Bakken, M. Rhinard, Anvil..., op. cit., s. 11. 
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Kryzysowego24. Instytucja prowadzi monitoring zagrożeń, zapewnia 

wsparcie dla ministerstw w zakresie planowania kryzysowego i komu-

nikacji, a także organizuje ćwiczenia. W czasie sytuacji kryzysowej 

sekretariat pomaga ministerstwom w kwestii zarządzania kryzyso-

wego prowadząc system alarmowania oraz zbierając informacje na 

temat zmieniającej się sytuacji kryzysowej.  

Polityczną odpowiedzialność za cywilne planowanie kryzysowe 

w Szwecji ponosi Minister Sprawiedliwości. Celem cywilnego planowa-

nia kryzysowego jest: 

 minimalizacja ryzyka i skutków sytuacji kryzysowych, 

 rozwijanie oraz wspieranie gotowości cywilnej w sytuacjach 

kryzysowych, 

 koordynacja pomiędzy różnymi sektorami i obszarami odpo-

wiedzialności
25

.  

Za wykonanie planowania kryzysowego odpowiada Szwedzka 

Cywilna Agencja Kryzysowa (szw. Myndigheten for Samhällsskydd och 

Beredskap – MSB) powstała 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia 

Agencji Służb Ratowniczych (szw. Räddningsverket), Szwedzkiej Agen-

cji Zarządzania Kryzysowego (szw. Krisberedskapsmyndigheten) oraz 

Krajowej Rady Obrony Psychologicznej (szw. Styrelsen för psykologiskt 

försvar)26. Instytucja organizuje działania cywilnego planowania kryzy-

sowego wszystkich instytucji na poziomie eksperckim przed wy-

stąpieniem zagrożenia, w trakcie jego trwania i po zakończeniu. Agen-

cja podlega pod ministra obrony stanowiąc organ wiążący i koordynu-

jący prace różnych sektorów z zakresu ochrony oraz obrony cywilnej, 

lecz nie odbierając im odpowiedzialności za dany obszar. Kompetencje 

instytucji z zakresu bezpieczeństwa są bardzo szerokie. Odnoszą się do 

każdego zagrożenia w czasie pokoju bądź wojny obejmując również 

obronę cywilną. Szwedzka Cywilna Agencja Kryzysowa merytorycznie 

odpowiada także za System Gotowości Cywilnej, którego 

                                                 
24 Ibidem, s. 6. 
25 https://www.msb.se/en/About-MSB/Crisis-Management-in-Sweden. 
26 https://www.msb.se/en/About-MSB/Vision-concept-and-cornerstone 
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przeznaczeniem jest rozwój zarządzania kryzysowego oraz przygo-

towywanie procesów bezpieczeństwa27. W powyższych czynnościach 

uczestniczą wszyscy ministrowie i rządowe instytucje. Agencja zatrud-

nia około 850 pracowników. Siedziba instytucji znajduje się 

w Sztokholmie, Karlstad, Kristinehamn i Ljung, natomiast w Sando 

Revinge i Rosersberg funkcjonują jej oddziały28. Strukturę organizacyj-

ną agencji przedstawia Rysunek 2. 

Ocena ryzyka i wrażliwości na niebezpieczeństwa stanowi elemen-

tarny obowiązek prawny każdego podmiotu publicznego i prywatnego, 

dlatego też istotną rolę dla instytucji funkcjonujących w systemie 

bezpieczeństwa cywilnego pełnią opublikowane w 2012 r. opraco-

wania: „Przewodnik po analizie ryzyka i podatności” (szw. Vägledning 

för Risk- och sårbarhetsanalyser) oraz „Szwedzka narodowa ocena 

ryzyka” (szw. Risker och förmågor 2012 – Redovisning av regering-

suppdrag om nationell riskbedömning respektive bedömning av krisbe-

redskapsförmåga)29. 

                                                 
27 J. Gołębiewski, Ochrona cywilna…, op. cit., s. 38. 
28 https://www.msb.se/en/About-MSB/Organization. 
29 D. Wróblewski (red.), Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, 

Warszawa 2015, s. 207. 
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Rysunek 2. Struktura organizacyjna Szwedzkiej Cywilnej Agencji Kryzysowej 

 

 
 
Źródło: https://www.msb.se/en/About-MSB/Organization. 

Dokumenty dotyczą zarządzania kryzysowego, w tym planowania 

cywilnego. Przewodnik jest źródłem wiedzy służącej do wykonania 

analizy ryzyka i podatności dla administracji rządowej, samorządowej, 

jak również innych podmiotów uczestniczących. „Szwedzka narodowa 

ocena ryzyka” natomiast prezentuje efekty zrealizowanej ogól-

nokrajowej oceny ryzyka, których rezultaty prezentują się w sposób 

następujący: 

 identyfikacja 27 zdarzeń narodowych – na podstawie analiz 

ryzyka i podatności przeprowadzonych w latach 2010–2011 

przez odpowiednie organy; 

 11 scenariuszy opartych na tych zdarzeniach; 

 analiza oraz ocena 7 zdarzeń; 

 opracowanie procesu i metodologii przeprowadzenia oceny; 
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 udokumentowanie pracy i doświadczeń Szwedzkiej Cywilnej 

Agencji Kryzysowej oraz podmiotów zaangażowanych w za-

rządzanie kryzysowe30. 

Na poziomie regionalnym koordynacją cywilnego planowania kry-

zysowego zajmuje się zarząd administracji państwowej wraz z guber-

natorem. Dokonują oceny ryzyka i analizę wrażliwości społeczeństwa 

na powstałe zagrożenia. Ponadto organ zajmuje się angażowaniem 

sektora publicznego oraz prywatnego do zwalczania sytuacji kryzy-

sowej31. Zarządy administracji państwowej będące przedstawicielem 

rządu w regionie odpowiadają za wsparcie państwa gospodarza 

w przypadku katastrofy wymagającej międzynarodowej pomocy (ang. 

Host Nation Support – HNS) jak również współpracują z środkami 

masowego przekazu. Istotną rolę spełnia także rada regionu. Odpo-

wiada za opracowywanie raportów sytuacyjnych dla zarządu admi-

nistracji państwowej oraz Krajowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej 

(szw. Socialstyrelsen). Głównym zadaniem władz samorządowych 

w regionie jest organizacja pomocy medycznej dla poszkodowanych.  

Szczebel lokalny jest najważniejszym ogniwem systemu bezpie-

czeństwa cywilnego bowiem na tym poziomie administracyjnym za-

padają kluczowe decyzje dotyczące wyboru metod działania w czasie 

sytuacji kryzysowej. Organ odpowiedzialny stanowi zarząd gminy, któ-

ry posiada dużą autonomię z zakresu wykonywania zadań związanych 

z ochroną ludności. Realizuje on cywilne planowanie kryzysowe oraz 

sprawuje zarządzanie kryzysowe organizując transport, łączność, 

zaopatrzenie, pomoc ludności, ratownictwo i wyżywienie na obszarze 

gminy. Powoływany jest także Komitet Zarządzania Kryzysowego 

(szw. Krisledningsnämnd). Podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej, 

aby zapewnić funkcjonowanie gminnych instytucji może przejąć 

uprawnienia innych organów w przypadku, gdy komitet uzna to za 

                                                 
30 Ibidem, s. 207. 
31 J. Gołębiewski, Ochrona cywilna…, op. cit., s. 37. 
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niezbędne32. Władze samorządu gminnego nadzorują również służby 

ratownicze. 

Istotnym zadaniem realizowanym we współpracy gmin z regionami 

stanowi organizacja obrony cywilnej w przypadku konfliktu zbrojnego. 

Funkcjonuje ona na podstawie koncepcji „obrony totalnej” w celu 

zredukowania ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa, zmini-

malizowania skutków zagrożeń naturalnych, pochodnych od człowieka 

i wojny oraz stworzenia skutecznego systemu bezpieczeństwa33. 

W Szwecji powołana została w tym celu Liga Obrony Cywilnej (szw. 

Civilförsvarsförbundet) będąca dobrowolnym zrzeszeniem osób na 

rzecz ochrony ludności podczas pokoju, kryzysu lub wojny. Stowarzy-

szenie obecne funkcjonuje w 200 gminach. Rolą ligi jest: 

 promowanie wśród mieszkańców bezpiecznego postępowania 

w sytuacjach kryzysowych; 

 prowadzenie szkoleń dla ludności ukierunkowanych na zapo-

bieganie, przygotowanie i reagowanie na różnego rodzaju za-

grożenia; 

 edukacja z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 dokształcenie i rozwój członków Ochotniczych Grup Ratow-

niczych; 

 rekrutowanie wolontariuszy do wykonywania zadań na rzecz 

bezpieczeństwa publicznego i sił zbrojnych34. 

Zadaniem „obrony totalnej” w ramach, której działa system bezpie-

czeństwa cywilnego jest przygotowanie państwa i społeczeństwa do 

przeciwstawnia się każdemu zagrożeniu35. Szwedzki model ochrony 

ludności cywilnej w pełni wypełnia założenia przyjęte w ratyfikowa-

nym przez państwo 31 sierpnia 1979 r. I protokole dodatkowym do 

konwencji genewskich. Podczas konfliktu zbrojnego „obrona totalna” 

odnosi się do wszystkich funkcji publicznych zaplanowanych do dzia-

                                                 
32 M. Bakken, M. Rhinard, Anvil..., op. cit., s. 8. 
33 J. Gołębiewski, Ochrona cywilna…, op. cit., s. 37. 
34 http://www.civil.se/om-oss/. 
35 Ibidem. 
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łania w czasie wojny. Siły Zbrojne zapewniają wsparcie władzom 

cywilnym na wszystkich szczeblach administracji. W sytuacji, gdy 

cywilne siły i środki są niewystarczające do udziału w zwalczaniu za-

grożenia mogą rozdysponowane być specjalistyczne oddziały i pod-

oddziały wojskowe. Wynika to z przyjętego założenia, iż niebez-

pieczeństwa na skalę masową wywołują negatywne skutki dla całego 

społeczeństwa dlatego wymagana jest solidarność i zaangażowanie 

wszystkich podmiotów życia społecznego.  

Rola sektora prywatnego na rzecz szwedzkiej ochrony ludności 

cywilnej 

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia obronne, wspólnoty reli-

gijne i wolontariusze pełnią istotną funkcje uzupełniając agencje 

rządowe w szwedzkim systemie bezpieczeństwa cywilnego w dodatko-

we zasoby ludzkie36. Na podstawie Rozporządzenia w sprawie 

dobrowolnych działań obronnych (szw. Förordning [1994:524] om 

frivillig försvarsverksamhet)37 władze rządowe współpracują z 18. 

organizacjami, których łączna liczba członków przekracza 400 tys. 

osób. Szwedzka Cywilna Agencja Kryzysowa odpowiada za zawieranie 

umów o współpracy, wyznaczanie zadań oraz dokonuje podziału 

funduszy dla organizacji pozarządowych. Wszystkie instytucje non-

profit w ramach zarządzania kryzysowego uczestniczą w fazach przy-

gotowania i reagowania. Prowadzą cykliczne szkolenia dla wolontariu-

szy, biorą udział w ćwiczeniach organizowanych przez Szwedzką 

Cywilną Agencję Kryzysową we współpracy z partnerami regional-

nymi i lokalnymi oraz zapewniają wsparcie techniczne. Zaangażowane 

są w dystrybucję informacji, pomoc psychospołeczną dla osób poszko-

                                                 
36 Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser eller allvarliga 

händelser i fredstid, Statens offentliga utredningar, SOU 2012:29, Stockholm 2012, 
s. 72. 

37 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings 
samling/forordning-1994524-om-frivillig_sfs-1994-524. 
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dowanych i ich rodzin, a także zapewniają wyspecjalizowanych kie-

rowców i pilotów do realizacji zadań transportowych38.  

Jedną z najważniejszych organizacji pozarządowych uczestniczą-

cych w systemie bezpieczeństwa cywilnego stanowi Szwedzki 

Czerwony Krzyż (szw. Svenska Röda Korset) założony w 1865 r. nale-

żący do Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego 

Półksiężyca. W aspekcie ochrony cywilnej celem instytucji jest 

zapewnienie schronienia i pomocy humanitarnej poszkodowanym. 

Budżet organizacji złożony jest ze składek członkowskich, darowizn 

oraz wpływów międzynarodowych. Organizacja na działania związane 

z sytuacjami kryzysowymi przeznaczyła około 37-49 mln koron 

szwedzkich (SEK)39. Czerwony Krzyż jest największym beneficjentem 

dotacji ze Szwedzkiej Cywilnej Agencji Kryzysowej. W 2011 r. na 

działalność otrzymała 12,4 mln SEK. 

Na szczeblu lokalnym współpraca władz gminnych z organizacjami 

pozarządowymi odbywa się w ramach Ochotniczych Grup Ratowni-

czych (szw. Frivilliga resursgrupper). Uczestniczy w nich personel 

wolontariuszy, który w sytuacjach kryzysowych wspiera organy 

gminne. W wyniku zawartych porozumień obecnie 162 gminy posia-

dają w Szwecji wspierające Ochotnicze Grupy Ratownicze40. 

Podmioty prywatne w systemie bezpieczeństwa cywilnego nie po-

siadają sformalizowanej roli jednak istotnie angażują się w działania 

ochronne. Ponadto na podstawie zasad na jakich funkcjonuje system w 

Szwecji przedsiębiorcy z różnych sektorów gospodarki wspierają 

wysiłki ochronne realizując swoje dotychczasowe zadania z przezna-

czeniem wsparcia systemu bezpieczeństwa cywilnego. Infrastruktura 

krytyczna państwa w większości należy do podmiotów prywatnych. 

Dotyczy to dostawców energii elektrycznej, telekomunikacji, transportu 

i usług finansowych. Z uwagi na istotność świadczonych działalności 

                                                 
38 M. Bakken, M. Rhinard, Anvil..., op. cit., s. 21. 
39 Ibidem, s. 22. 
40 Wykaz gmin, w których są zakontraktowane ochotnicze grupy ratownicze ze 

stanem na 1 stycznia 2016 r. dostępna jest na: http://www.civil.se/frg/har-finns-
frg/. 
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przez duże firmy z powyższych sektorów mają oni określone 

zobowiązania względem państwa. Kluczową czynnością jest oszaco-

wanie ryzyka i analiza wrażliwości przedsiębiorstwa na zagrożenia, 

a także udział pracowników w szkoleniach i ćwiczeniach specjalistycz-

nych wraz z pozostałymi podmiotami systemu bezpieczeństwa 

cywilnego organizowanymi przez władze lokalne, regionalne i krajowe.  

Budżet przeznaczony na wypełnienie zobowiązań na rzecz ochro-

ny ludności przedsiębiorstwa określają we własnym zakresie. Ciągłość 

działania podmiotów prywatnych stanowi zasadniczy element 

bezpieczeństwa państwa, dlatego też Szwedzka Konfederacja Przed-

siębiorstw reprezentująca większość firm funkcjonujących w kraju 

utworzyła specjalną komórkę odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Ni-

niejsza jednostka prowadzi cykl seminariów i fora wymiany doświad-

czeń, poglądów między podmiotami sektora prywatnego z zakresu 

działań ochrony ludności.  

Obywatelska działalność na rzecz bezpieczeństwa 

Pomimo odpowiedzialności spoczywającej na państwie z zakresu 

organizowania systemu bezpieczeństwa prawo reguluje także zadania 

obywateli. Elementarnymi obowiązkami osób fizycznych jest:  

 przygotowywanie do nagłych wypadków i sytuacji kryzyso-

wych oraz zapewnienie możliwości dostępu do wody, żywno-

ści; 

 zbieranie informacji na temat działań właściwych służb ratow-

niczych i stosowanie się do instrukcji władz41. 

Ponadto osoby między 18 a 65 rokiem życia są zobowiązane do 

udzielenia pomocy w sytuacjach kryzysowych w stopniu, na który 

umożliwiają im umiejętności, zdrowie i siła fizyczna42.  

                                                 
41 M. Bakken, M. Rhinard, Anvil..., op. cit., s. 17. 
42 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 6 kap, § 1. 
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Uregulowanie obowiązków obywateli w sytuacjach kryzysowych 

świadczy o znacznych oczekiwaniach społeczeństwa względem władz. 

Szwecja zalicza się do państw stosunkowo bezpiecznych jednak 

mieszkańcy dość wysoko oceniają ryzyko wystąpienia wielu zagrożeń 

(Wykres 2). 

Wykres 2. Postrzeganie ryzyka przez obywateli wystąpienia określonych katastrof 

naturalnych oraz zagrożeń wywołanych przez człowieka w Szwecji 

 

Źródło: opracowano na podstawie danych Eurobarometru nr 328, Civil Protection – 

Full report, 2009, s. 8–15.  

Ankietowani Szwedzi w badaniu Eurobarometru nr 328 najwyżej 

szacują ryzyko wystąpienia skażenia środowiska morskiego (51%) 

oraz wypadków przemysłowych (50%). Należy podkreślić, iż w bada-

niu respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź stąd 

suma wartości wskazanych odpowiedzi na wykresie wynosi więcej niż 

100%. Na wysokim poziomie w opinii obywateli występują również 

niebezpieczeństwo zaistnienia pożaru lasów (46%), gwałtownych 

burz (45%) oraz powodzi (40%).  
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Nieodzownym elementem ochrony ludności jest informowanie 

społeczeństwa i opinii publicznej na temat zaistniałej sytuacji kryzy-

sowej. W kraju funkcjonuje System Informowania i Ostrzegania 

(szw. Varning-och Informationssystemet – VMA) za który na szczeblu 

krajowym odpowiada Szwedzka Cywilna Agencja Kryzysowa nato-

miast na poziomie lokalnym – miejscowe służby ratownicze. Ponadto 

MSB prowadzi oficjalne strony na popularnych portalach społeczno-

ściowych (Facebook, Twitter, Youtube) w celu dotarcia do szerokiego 

grona odbiorców. Wszystkie komunikaty przekazywane przez właści-

we organy na temat sytuacji kryzysowych składają się z następujących 

elementów:  

 opisu możliwego zagrożenia; 

 instrukcji bezpieczeństwa dla mieszkańców
43

. 

Wiadomość zostaje przekazana za pośrednictwem szwedzkiego 

centrum powiadomienia ratunkowego „Alarm SOS” do stacji radiowych 

i telewizyjnych, które ogłaszają komunikat na antenie. W miejscach 

zamieszkałych przez ponad 1000 mieszkańców oraz w rejonach 

elektrowni jądrowych funkcjonuje również zewnętrzny system ostrze-

gania składający się z syren alarmowych. Ponadto gospodarstwa 

domowe w pobliżu elektrowni jądrowych wyposażone są w specjalne 

odbiorniki radiowe służące do przekazywania ewentualnych 

informacji na temat zagrożeń.  

Szwedzka Cywilna Agencja Kryzysowa prowadzi także szkolenia 

i ćwiczenia specjalistyczne dla mieszkańców dotyczące działań ratow-

niczych czy pierwszej pomocy. Obowiązkiem MSB jest bowiem pod-

noszenie świadomości społecznej z ryzyka wystąpienia zagrożeń oraz 

sposobach właściwego postępowania w przypadku zaistnienia sytua-

cji kryzysowej. Agencja uczestniczy w prowadzeniu kursów zapew-

niając kadrę ekspertów i instruktorów na szczeblu krajowym oraz 

                                                 
43 M. Bakken, M. Rhinard, Anvil..., op. cit., s. 18. 
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międzynarodowym. W 2011 r. agencja przeznaczyła na szkolenia 184 

mln SEK, a na ćwiczenia specjalistyczne 55 mln SEK44.  

Działalność edukacyjna MSB realizowana jest także na poziomie 

szkolnym. Agencja we współpracy z innymi instytucjami zajmuje się 

organizacją kilkudniowych szkoleń dla uczniów i nauczycieli. Wyda-

wane są materiały ćwiczeniowe oraz gry edukacyjne z wiedzy o bez-

pieczeństwie. W ostatnich latach Szwedzka Cywilna Agencja Kryzy-

sowa uruchomiła stronę internetową45 na temat polityki bezpie-

czeństwa skierowaną do wykładowców, studentów jak i wszystkich 

zainteresowanych. Na portalu znajdują się artykuły specjalistów do-

tyczące niebezpieczeństw, analizy ryzyka, zarządzania kryzysowego 

czy spraw obronnych. Wkład w edukowanie społeczeństwa mają też 

organizacje pozarządowe. Prowadzą one zajęcia o sposobach postępo-

wania w czasie sytuacji kryzysowych i pierwszej pomocy. 

Zakończenie 

Reasumując, system bezpieczeństwa cywilnego Szwecji jest wyni-

kiem wdrożonej koncepcji obrony totalnej, która zawiera wszystkie 

działania społeczeństwa przed zagrożeniami. Krajowe regulacje obej-

mują zarówno warunki pokoju oraz wojny dlatego też w Szwecji nie 

istnieje specjalny reżim prawny uruchamiany w celu odwrócenia bądź 

ograniczenia skutków zagrożeń, w Polsce nazywany stanem nadzwy-

czajnym. System zbudowany został od dołu do góry co wpływa na 

skuteczność prowadzonych działań na najniższym poziomie admini-

stracji.  

Znaczny wpływ na obrany przez Szwedów kurs w kwestii bezpie-

czeństwa miały wydarzenia związane z katastrofą w elektrowni jądro-

wej w Czarnobylu, zakończeniem zimnej wojny czy naruszaniu wód 

terytorialnych kraju przez łodzie podwodne Związku Socjalistycznych 

                                                 
44 Ibidem, s. 20. 
45 http://www.sakerhetspolitik.se/. 
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Republik Radzieckich, a później Rosji46. W obliczu planowanych zmian 

ustawowych w Polsce w ochronie ludności, doświadczenia i szwedzki 

model systemu bezpieczeństwa cywilnego stanowić może cenny ma-

teriał porównawczy, który przyczynić się może do stworzenia nowej 

koncepcji ochrony ludności cywilnej w kraju. 
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Streszczenie: 

W artykule przedstawiono problematykę związaną z odpowiedzialnością 

karną żołnierzy za czyn określony w art. 338 Kodeksu Karnego, który 

dotyczy samowolnego oddalenia w związku z przestępstwem przeciwko 

obowiązkowi pełnienia służby wojskowej. Biorąc pod uwagę profesjonali-

zację Sił Zbrojnych, artykuł obejmuje stan prawny po 2009 roku kiedy to 

w Polsce zrezygnowano z żołnierzy zasadniczej służby wojskowej a zastąpio-

no ich żołnierzami pełniącymi zawodową służbę wojskową. Ponadto doko-

nano analizy czy przedmiotowa problematyka istnieje, skoro posiadamy żoł-

nierzy zawodowych w Siłach Zbrojnych, a nie z poboru. Żołnierz zawodowy 

może wypowiedzieć stosunek służby wojskowej w każdym czasie i bez 

podania przyczyny, należy więc zwrócić uwagę, czy problem samowolnego 

oddalenia nadal funkcjonuje. Przyjrzano się, czy odpowiedzialność z art. 338 

k.k. to pozostałość i relikt zasadniczej służby wojskowej. Zwrócono uwagę, 

czy po zniesieniu służby zasadniczej zapadały wyroki sądowe w stosunku do 

żołnierzy zawodowych za samowolne oddalenie. 

Słowa kluczowe: prawo, prawo wojskowe, żołnierz, samowolne oddalenie, 

kodeks karny 
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Abstract: 

In the article we presented the issues related to the criminal responsibili-

ty of soldiers for the act referred to in Art. 338 of the Penal Code, which deals 

with Unauthorized departure from a military unit in connection with the 

crime against the obligation of military service. Taking into account the 

change to the military service of the Armed Forces, the article covers the 

legal status after 2009 when the Government in Poland resigned from the 

idea of conscription soldiers were replaced by professional soldiers serving 

in the military. In addition, we have analyzed whether the subject of the 

matter still exists since we have professional soldiers in the Armed Forces, 

and not from conscription. A professional soldier may terminate military 

service at any time and without any cause, it is important to note whether 

the problem of unauthorized departure from a military unit is still present. 

We looked at whether the responsibility of art. 338 of the Penal Code is 

a remnant and a relic of conscription military service. We pointed out that 

after, the resignation from the idea of conscription military service, there 

were several court sentences against professional soldiers for unauthorized 

departure from a military unit. 

Keywords: law, military law, soldier, unauthorized departure from a milita-

ry unit, the Penal Code 

Wstęp 

Do roku 2009 w Polsce obowiązywał pobór w celu odbycia zasadni-

czej służby wojskowej. Jednakże uchwalona przez Sejm 9 stycznia 

2009 r. i podpisana przez ówczesnego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP1, która 

to weszła w życie 11 lutego 2009 roku, formalnie zakończyła żywot 

zasadniczej służby wojskowej. Zasadnicza służba wojskowa została 

                                                 
1 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 
2138). 
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zamieniona na „kwalifikację wojskową” jako ocena przydatności 

młodych mężczyzn do służby wojskowej. Obecnie podczas kwalifikacji 

orzeczona zostaje kategoria zdolności A, B, lub D do czynnej służby 

wojskowej i z urzędu poborowy zostaje przeniesiony do rezerwy. W 

ten sposób uregulowany zostaje stosunek do służby wojskowej przez 

„poborowego”. Jednakże, w szczególnych przypadkach na wniosek 

Rady Ministrów Prezydent RP, może wznowić powołania do odbycia 

zasadniczej służby wojskowej. Obecnie Siły Zbrojne RP opierają się na 

żołnierzach pełniących zawodową służbę wojskową lub w formie 

kandydackiej służby wojskowej. Ponadto Siły Zbrojne RP opierają się 

także na żołnierzach Obrony Terytorialnej lub Narodowych Sił Rezer-

wowych. Jednakże jest to służba pełniona dobrowolnie przez ochotni-

ków. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych2 art. 114 pkt. 1 żołnierz zawodowy może 

w każdym czasie wypowiedzieć stosunek służbowy zawodowej służby 

wojskowej bez podawania przyczyny, a także zgodnie z art. 111 pkt. 16 

żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej 

wskutek nieobecności w służbie jednorazowo przez okres trzech dni 

roboczych, która nie została usprawiedliwiona. Dlatego należy 

zastanowić się czy żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową 

ponoszą odpowiedzialność za czyn zabronione zgodnie z art. 338 k.k.:  
§ 1. Żołnierz, który co najmniej dwukrotnie w okresie nie dłuższym niż 3 mie-

siące samowolnie opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone miejsce przeby-

wania albo samowolnie poza nimi pozostaje w wymiarze nieprzekraczającym 

jednorazowo 48 godzin, podlega karze ograniczenia wolności.  

§ 2. Żołnierz, który samowolnie opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone 

miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje przez okres po-

wyżej 48 godzin, nie dłużej jednak niż przez okres 7 dni, podlega karze ogra-

niczenia wolności, karze aresztu wojskowego do roku albo pozbawienia wol-

ności do roku.  

                                                 
2 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 

(Dz.U.2016.1726 zm. Dz. U. 2017.2138). 
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§ 3. Żołnierz, który samowolnie opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone 

miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje przez okres po-

wyżej 7 dni, podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności 

do lat 3.  

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 i 2 następuje na wniosek do-

wódcy jednostki wojskowej3. 

Merytoryczne aspekty samowolnego oddalenia 

Wyjaśnienia wymaga definicja pojęcia żołnierz, zgodnie z art. 115. 

§ 17 k.k. Żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową, 

jednakże kodeks karny nie dookreślił, kto jest żołnierzem czynnej 

służby wojskowej, dlatego też należy sięgnąć do art. 59. pkt. 1 Ustawy 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 

21 listopada 1967 r.4. Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, 

w rozumieniu niniejszej ustawy, są osoby, które odbywają lub pełnią 

następujące jej rodzaje:  

1) zasadniczą służbę wojskową,  

2) przeszkolenie wojskowe,  

3) terytorialną służbę wojskową,  

4) ćwiczenia wojskowe,  

5) służbę przygotowawczą,  

6) okresową służbę wojskową,  

7) służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 

wojny. 

Ustawodawca nie wskazuje w tej ustawie żołnierzy zawodowych 

jako żołnierzy w czynnej służbie wojskowej. Jednakże w Ustawie 

z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-

                                                 
3 Kodeks Karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 244). 
4 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 

listopada 1967 r. (Dz.U.2016 poz.1534). 
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wych5 w art. 3. pkt. 1 żołnierze zawodowi są żołnierzami w czynnej 

służbie wojskowej a także w art. 3. pkt. 1a żołnierze zawodowi pełnią 

czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową. 

Powyższe artykuły wyraźnie wskazują, że żołnierzem zawodowym 

jest także żołnierz pełniący czynną służbę wojskową. W związku 

z czym, zgodnie z art. 3. pkt. 2 żołnierze zawodowi pełnią zawodową 

służbę wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służba ta wy-

maga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia. Zgodnie z tą ustawą 

żołnierz zawodowy jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej a co 

za tym idzie ponosi odpowiedzialność za czyny z art. 338 k.k.  

Należałoby w tym miejscu wyjaśnić, na czym polega samowolne 

oddalenie się z jednostki wojskowej. Samowolne oddalenie się polega 

na opuszczeniu przez żołnierza swojej jednostki lub wyznaczonego 

miejsca przebywania albo pozostawaniu poza nim6. Nie mniej ważną 

kwestią jest wskazanie, czym jest jednostka wojskowa względem wy-

żej wymienionej definicji. Jednostką wojskową jest rejon rozloko-

wania oddziału lub pododdziału wojskowego, instytucji wojskowej, 

szkoły wojskowej itp. Ponadto należy też wyjaśnić że wyznaczonym 

miejscem przebywania jest rejon poza jednostką wojskową, w którym 

żołnierz wykonuje określone zadania służbowe7. Wobec powyższego 

można stwierdzić, że przedmiotem samowolnego oddalenia się jest 

obowiązek faktycznego pełnienia służby wojskowej i stanowiący jego 

konsekwencję – zarówno obowiązek pozostawania w jednostce, do 

której żołnierz został przydzielony, jak i obowiązek pozostawania 

poza obrębem macierzystej jednostki w wyznaczonym miejscu do 

dyspozycji przełożonych. Wspomniany czyn polegać może bądź to na 

działaniu, tj. opuszczeniu terenu jednostki wojskowej, bądź to na 

                                                 
5 Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 

(Dz.U.2016.1726 zm. Dz. U. 2017.2138). 
6 M. Czyżak, Odrębność polskiego prawa karnego wojskowego wobec prawa karne-

go powszechnego, Warszawa 2010, s. 214. 
7 Tamże, s.214 
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zaniechaniu w postaci pozostania poza jednostką wbrew obowiązko-

wi powrotu8.  

Należy zauważyć, że występek ten jest przestępstwem trwałym. 

Jednym z elementów konstytutywnych deliktu trwałego jest zatem 

„utrzymywanie” bezprawnego stanu, co nie może mieć miejsca bez 

woli sprawcy9. Rozpoczęcie się biegu przestępstwa trwałego, samo-

wolnego oddalenia, rozpoczyna się w momencie obowiązku powrotu 

do jednostki wojskowej, a kończy się w momencie dobrowolnego po-

wrotu do miejsca pełnienia służby lub zatrzymania przez odpowied-

nie organy10. Należy pamiętać, że prawnokarna ocena czynu jest uza-

leżniona przede wszystkim od dobrowolnego powrotu do wyznaczo-

nego miejsca pełnienia służby. Ustawodawca za ten typ przestępstwa 

przewidział karę ograniczenia wolności, karę aresztu wojskowego, 

albo pozbawienia wolności od roku do lat 3. W przypadku nieobecno-

ści żołnierza przez okres dłuższy niż 7 dni może on podlegać karze 

pozbawienia wolności do lat 3, jednakże gdy żołnierz wróci do miej-

sca pełnienia służby w czasie krótszym, niż 7 dni, podlega karze 

pozbawienia wolności do roku. Na prawnokarną ocenę czynu wpływa 

także zachowanie żołnierza w czasie bezprawnego pobytu poza 

jednostką wojskową oraz argumenty, które kierowały sprawcą. Istot-

ne jest także, że dla bytu przestępstwa z art. 338 k.k. nie ma żadnego 

znaczenia okoliczność, z jakiego wyznaczonego miejsca przebywania 

żołnierz dopuszcza się samowolnego oddalenia11. Wskazać należy, że 

zgodnie z art. 338 k.k. § 4 ściganie za przestępstwa określone w § 1 

i § 2 następuje na wniosek dowódcy jednostki. W porównaniu z po-

przednim stanem prawnym zrezygnowano z karalności przygotowa-

nia do samouszkodzenia, czy porozumienia się w celu popełnienia 

                                                 
8 W. Kubala, Przestępstwo dezercji z art. 304 § 3 k.k., „Wojskowy Przegląd Prawni-

czy” 1971, nr 2, s. 156–157.  
9 K. Banasik, Przestępstwa trwałe i delikty trwałe, „Prokuratura i Prawo” 2013, 

nr 7-8, s. 96. 
10 M. Czyżak, Odrębność polskiego prawa karnego wojskowego wobec prawa karne-

go powszechnego, Warszawa 2010, s. 215. 
11 W. Marcinkowski, Kodeks karny – Część wojskowa. Komentarz, Warszawa 2011, 

s. 211. 
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przestępstwa12. Jednakże w przypadku żołnierzy zawodowych wcho-

dzi odpowiedzialność dyscyplinarna w związku z popełnieniem rażą-

cego przewinienia dyscyplinarnego. Zgodnie z art. 17 pkt. 1. Ustawy 

z dnia 9 października 2009 o dyscyplinie wojskowej, żołnierz ponosi 

odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnienie przewinienia dyscy-

plinarnego, posiadającego jednocześnie znamiona innego czynu za-

bronionego, jeżeli to naruszenie prawa miało związek ze służbą woj-

skową, niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na podstawie 

innych przepisów. Zgodnie z art. 17. pkt. 2. ust. 2. Ustawy z dnia 9 paź-

dziernika 2009 o dyscyplinie wojskowej, żołnierz ponosi odpowie-

dzialność dyscyplinarną za czyny o znamionach przestępstwa ściga-

nego na wniosek dowódcy jednostki wojskowej albo wykroczenia 

ściganego na żądanie dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika 

instytucji wojskowej, jeżeli uprawniony dowódca lub kierownik insty-

tucji cywilnej odstąpił od złożenia wniosku albo żądania. Wobec po-

wyższego, pomimo tego, że dowódca jednostki wojskowej nie wystąpi 

z wnioskiem o ściganie żołnierza za samowolne oddalenie poniżej 

7 dni, sprawca poniesie odpowiedzialność dyscyplinarną. W celu 

wzmocnienia roli dowódcy w rozpatrywaniu krótkoterminowych 

samowolnych oddaleni, w art. 338 § 1 k.k. ustalono na 48 godzin dol-

ną granicę przestępstwa określonego w tym przepisie. W tym samym 

celu zaostrzono też formalne reguły odpowiedzialności karnej za tego 

rodzaju czyny trwające ponad 7 dni obejmując je – po upływie tego 

okresu – ściganiem z urzędu, a nie dopiero od 14 dni, jak przed nowe-

lizacją13. Należy także zauważyć, że czas wolny od zajęć służbowych, 

który następuje po samowolnym oddaleniu się z jednostki wojskowej 

lub miejsca pełnienia służby, jest wliczany do trwania okresu prze-

stępstwa. W związku z powyższym żołnierz, który oddali się samo-

wolnie od jednostki np. w piątek a stawi dopiero w poniedziałek to 

                                                 
12 R. Góral, Kodeks Karny – Praktyczny komentarz z orzecznictwem. Wydanie V, 

Warszawa 2007, s. 542. 
13 Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obron-

ności, Zasady odpowiedzialności karnej żołnierzy w świetle zmian w prawie karnym 
oraz w prawie wykroczeń, Warszawa 2009, s. 46. 
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dni wolne od służby tj. sobota i niedziela są wliczane w okres trwania 

przestępstwa samowolnego oddalenia się.  
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Analiza orzecznictwa 

Istotny jest fakt, czy samowolne oddalenie się pozostało reliktem 

zasadniczej służby wojskowej, czy problem faktycznie istnieje do dnia 

dzisiejszego wśród kadry pełniącej zawodową służbę wojskową. Na 

podstawie przeanalizowanych wyroków można stwierdzić, że mimo 

iż zawodowy żołnierz może wypowiedzieć stosunek służby w każdym 

momencie bez podawania przyczyny, problem samowolnego oddale-

nia się z jednostki wojskowej lub miejsca pełnienia służby nadal 

istnieje. Wojskowy Sąd Garnizonowy w O., wyrokiem z dnia 9 lipca 

2012 r., uznał st. szer. rez. Daniela A. za winnego tego, że „pełniąc 

zawodową służbę wojskową w J.W. (...), w okresie nie dłuższym, niż 

3 miesiące, samowolnie pozostawał poza jednostką w wymiarze nie-

przekraczającym jednorazowo 48 godzin. Wyrok ten został zaskarżo-

ny przez prokuratora. Apelacja opierała się na dokonaniu błędnej 

i niezgodnej z wolą ustawodawcy wykładni art. 338 § 2 k.k., tj. na 

przyjęciu, iż dni wolnych od służby w okresie samowolnego oddalenia 

żołnierza zawodowego nie wlicza się do okresu samowolnego odda-

lenia. Rozpoznając apelację, Wojskowy Sąd Okręgowy postanowie-

niem z dnia 28 listopada 2012 r., na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., 

przekazał Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie praw-

ne wymagające zasadniczej wykładni ustawy. Sąd Najwyższy ustalił, 

że jest to nadal przestępstwo trwałe, które przerwane zostaje dopiero 

przez dobrowolny powrót żołnierza do dyspozycji organów wojsko-

wych, bądź przymusowe zatrzymanie sprawcy, a czas hipotetycznie 

wolny od zajęć służbowych w całości zawiera się w nierozdzielnym 

okresie trwałego przestępstwa samowolnego oddalenia”. Następnie 

ocenił, że „wbrew wskazanemu wyżej dorobkowi orzecznictwa i dok-

tryny na gruncie art. 303 k.k. z 1969 r. oraz art. 338 k.k. prezentuje się 

(...) teza postanowienia Sądu Najwyższego z 23 kwietnia 2012 r. 

sygnatura akt: WK 1/12, OSNKW 2012, nr 6, poz. 70 (...), z której 
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wynika, że z uwagi na treść art. 60 ustawy z dnia 11 września 2003 r. 

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, 

poz. 593 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodo-

wych (Dz.U. z 2008 r. Nr 122, poz. 786), poza sytuacjami szczególnymi 

przewidzianymi w tych przepisach, żołnierz zawodowy ma obowią-

zek zgłaszać się do pełnienia służby w swojej jednostce wojskowej lub 

w innym wyznaczonym miejscu i służbę tę pełnić jedynie w ustalo-

nych przez przełożonych przedziałach czasu, w ramach pięciodnio-

wego tygodnia służby, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pra-

cy, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

W związku z tym Sąd Najwyższy uznał jako okres samowolnej nie-

obecności żołnierza zawodowego w służbie wyłącznie te przedziały 

czasu, w których żołnierz tego obowiązku zaniechał (art. 6 § 1 k.k.). 

Konsekwencją tego była konstatacja, że ze względu na to, że przestęp-

stwo samowolnego oddalenia jest przestępstwem trwałym, w wypad-

ku popełnienia go przez żołnierza zawodowego dni wolne od służby 

przerywają okresy utrzymania stanu jego samowolnej nieobecności 

w swojej jednostce lub w innym wyznaczonym miejscu, podobnie jak 

w ramach określonego dnia, godziny wolne od służby”14. Zgodnie 

z orzeczeniem Sądu Najwyższego o sygn. WZP 2/12, Uchwałą Sądu 

Najwyższego w składzie trzech sędziów z dnia 14 marca 2013 r. – 

znamiona przestępstw określonych w art. 338 § 1, 2 albo 3 k.k. mogą 

zostać wypełnione przez żołnierza zawodowego tylko wtedy, gdy 

samowolnie opuszcza on swoją jednostkę lub wyznaczone miejsce 

przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje w czasie służby 

regulowanym w art. 60 ust. 1–4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. 

o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010 r., Nr 90, 

poz. 593 ze zm.), a zatem w czasie, w którym był zobowiązany do 

wykonywania obowiązków służbowych lub pozostawania w gotowo-

ści do ich wykonywania, co oznacza, że do czasu samowolnego odda-

                                                 
14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2013 r. WZP 2/12. 
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lenia nie wlicza się dni i godzin wolnych od służby15. W postano-

wieniu Sądu Najwyższego WK 1/12 w składzie trzech sędziów Sąd 

Najwyższy w sprawie szer. rez. Grzegorza M., uniewinnionego od 

zarzutu popełnienia przestępstwa określonego w art. 338 § 2 k.k. po 

rozpoznaniu w Izbie Wojskowej na rozprawie w dniu 23 kwietnia 

2012 r. kasacji wniesionej przez prokuratora na niekorzyść od wyro-

ku Wojskowego Sądu Okręgowego z dnia 13 grudnia 2011 r., utrzy-

mującego w mocy wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego z dnia 

23 września 2011 r., oddalił kasację. Podzielając wskazane poglądy 

judykatury i doktryny skarżący wskazał, że skoro na skutek noweliza-

cji przepisu art. 338 k.k. żołnierze zawodowi zostali poddani tym 

samym rygorom odpowiedzialności, co dawniej żołnierze służby za-

sadniczej, to dotychczasowe poglądy wypowiedziane co do przestęp-

stwa trwałego odnosić się powinny do przestępstw tego rodzaju po-

pełnionych przez żołnierzy zawodowych. Szczegółowe określenie 

czasu służby nastąpiło na mocy rozporządzenia Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnie-

rzy zawodowych (Dz. U. Nr 122, poz. 786). W § 4 rozporządzenia 

określono, że przełożeni ustalają zadania służbowe żołnierzy w spo-

sób pozwalający na wykonanie zadań w pięciodniowym tygodniu 

służby, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. Zatem, 

zgłaszając się w miejscu pełnienia służby w wyznaczonych dniach 

i godzinach żołnierz zawodowy czyni zadość ciążącemu na nim obo-

wiązkowi w zakresie przestrzegania czasu służby. Skoro żołnierz 

zawodowy nie ma obowiązku zgłaszania się do miejsca służby w in-

nych dniach niż wyznaczone oraz w innych godzinach w wyznaczo-

nych dniach i tego nie czyni, to nie można zasadnie twierdzić, że nie 

dopełnia on w tym czasie ciążącego na nim obowiązku i dopuszcza się 

zaniechania przedstawiającego się jako przestępstwo samowolnego 

oddalenia. Wskazać należy, że moment końcowy przestępstw określo-

nych w art. 338 § 1 i 2 k.k. jako przestępstw trwałych to chwila 

                                                 
15 Ibidem. 
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uczynienia zadość obowiązkowi (zgłoszenie się do służby lub powró-

cenie do jednostki) lub chwila zatrzymania. Momentem końcowym 

jest również chwila, w której na sprawcy przestał ciążyć określony 

obowiązek (arg. z art. 104 § 1 k.k.). Charakteryzując stronę podmio-

tową tego przestępstwa wskazać należało, że sprawcę cechuje nie za-

miar uchylenia się od pełnienia służby wojskowej w ogóle, lecz jedy-

nie zamiar uchylenia się na pewien czas od określonego obowiązku 

wynikającego z pełnienia tej służby. Zatem dni wolne od służby prze-

rywają okresy utrzymywania stanu bezprawnego. Taka wykładnia 

czasu trwania przestępstwa samowolnego oddalenia pozostaje w zgo-

dzie z zasadą wolności człowieka określoną w art. 31 Konstytucji RP, 

ma więc charakter prokonstytucyjny16. Powyższy pogląd także po-

dzielił Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów w postanowieniu 

z dnia 12 lutego 2013 o sygn. WK 3/12. sprawie szer. rez. M. G. unie-

winnionego od zarzutu popełnienia przestępstwa określonego w art. 

338 § 2 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Wojskowej na rozprawie w dniu 

12 lutego 2013 r., kasacji wniesionej przez prokuratora Wojskowej 

Prokuratury Okręgowej na niekorzyść oskarżonego od wyroku Woj-

skowego Sądu Okręgowego z dnia 4 stycznia 2012 r., utrzymującego 

w mocy wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego z dnia 25 paździer-

nika 2011 r., Sąd Najwyższy w przedmiotowej sprawie oddalił kasację 

wniesioną przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Okręgowej17. 

W przedmiotowej sprawie Sąd Najwyższy podtrzymywał stanowisko 

jak we wcześniej przytoczonych wyrokach.  

Zakończenie 

Po przeanalizowaniu orzecznictwa dotyczącego samowolnego od-

dalania się żołnierzy zawodowych zgodnie z art. 338 k.k. należy 

stwierdzić, że problem samowolnego oddalenia wśród kadry nadal 

istnieje aczkolwiek głównie wśród korpusu szeregowych zawodo-

                                                 
16 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2012 r. WK 1/12. 
17 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 r. WK 3/12. 
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wych, którzy to zastąpili zasadniczą służbę wojskową. Należy zwrócić 

także uwagę, że istnieje rozbieżny pogląd na fakt przerywania czynu 

samowolnego oddalenia się związanego z dniami ustawowo wolnymi 

od służby. Dni wolne od służby przerywają okresy utrzymywania 

stanu bezprawnego. Wskazać należy, że żołnierze zawodowi ponoszą 

odpowiedzialność także dyscyplinarną wewnątrz jednostki wojsko-

wej, w której służą z art. 60a pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 

roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Ponadto żołnierz 

jest obligatoryjnie zwalniany ze służby, jeżeli przez trzy kolejne dni 

służby nie stawi się w swojej jednostce, a jego nieobecność będzie 

nieusprawiedliwiona, wobec czego samowolne oddalenie się może 

przynieść dla żołnierza zawodowego, który dobrowolnie pełni służbę, 

bardzo negatywne skutki. 
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W 1945 r. do Polski przyłączono Śląsk Opolski, który objęto wówczas ak-

cją repolonizacyjną, mającą na celu usunięcie wszelkich śladów niemieckiej 

przeszłości regionu i jego mieszkańców. Celem tego przedsięwzięcia było 

stworzenie niepodważalnego argumentu dowodzącego jego polskości. Jed-

nym z elementów akcji były kursy repolonizacyjne, w których pod presją 

ogólnej sytuacji społeczno-politycznej wzięło udział ponad 93 tys. śląskiej 

młodzieży i osób dorosłych. Ślązaków uczono w ten sposób historii i geogra-

fii Polski oraz poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie 

i piśmie, aby w ten sposób stali się żywym dowodem potwierdzającym słusz-

ność aspiracji Polski do tego terytorium, a także by ich trwale zintegrować 

z polskim społeczeństwem. 

Słowa kluczowe: Śląsk Opolski, Górny Śląsk, kursy repolonizacyjne 

Abstract: 

In 1945 Opolian Silesia was attached to Poland. At that time, Opolian Sile-

sia was embraced by an action of repolonization which aim was to eliminate 

all German remains of the region and its inhabitants. The aim of this venture 

was to create an irrefutable argument which proves its Polishness. One of the 

elements of this action were repolonization courses. Under the pressure of 
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socio-political situations 93 thousand of Silesian youth and adults took part 

in these courses. In this way, Silesians were taught the history and geogra-

phy of Poland and also how to use the Polish language correctly in both 

writing and speaking. What is more, Silesians became a living proof which 

confirms the righteousness of Polish aspiration to this territory and also to 

permanently integrate them to Polish society.  

Key words: Opolian Silesia, Upper Silesia, repolonization courses  

Wprowadzenie 

Pod koniec II wojny światowej do państwa polskiego przyłączono 

ogromne obszary odebrane Niemcom, wcześniej nazywane Ziemiami 

Postulowanymi, a od 1945 r. – Ziemiami Odzyskanymi, podporządko-

wanymi Ministerstwu o tej samej nazwie1. Niewielką stosunkowo 

część tego terytorium zajmował Górny Śląsk, składający się z dwóch 

części, mających różne doświadczenia historyczne: przedwojenne 

województwo śląskie (powstałe z terenów przyłączonych do Polski 

w 1922 r.) i niemiecka rejencja opolska – od 1945 r. powszechnie 

nazywana Śląskiem Opolskim lub Opolszczyzną. W 1945 r. obydwie 

części (wraz z Zagłębiem Dąbrowskim) połączono w jedno woj. 

śląskie (zwane początkowo śląsko-dąbrowskim). 6 VII 1950 r. utwo-

rzono z niego dwa odrębne: opolskie i katowickie. Przy czym część 

obszaru Opolszczyzny (rejon Bytomia, Gliwic i Zabrza) przyłączono do 

woj. katowickiego, a reszta (większość) stanowiła terytorialny rdzeń 

woj. opolskiego2. Ślązacy zamieszkujący woj. śląskie w czasie okupacji 

hitlerowskiej zostali wpisani na tzw. niemiecką listę narodowościową 

(Deutsche Volksliste, skr. DVL, potocz. Volkslista). W ich przypadku 

pojawiła się zatem konieczność masowej akcji rehabilitacyjnej, 

mającej na celu swego rodzaju ich polityczne „rozgrzeszenie” 

                                                 
1 Formalnie mocą dekretu Krajowej Rady Narodowej z 13 XI 1945 r., zob. Dzien-

nik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  RP), 1945, nr 51, poz. 295. 
2 Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach podziału administracyjnego Pań-

stwa, Dz.U. RP, 1950, nr 28, poz. 255. 
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i oczyszczenie z ciążącego na nich odium zdrady narodowej3. Inaczej 

wyglądała sytuacja Ślązaków z Opolszczyzny – w dokumentach urzę-

dowych nazywanych tubylcami lub bardziej elokwentnie autochtonami. 

W przeciwieństwie do swych sąsiadów z przedwojennego woje-

wództwa śląskiego, nigdy wcześniej nie posiadali obywatelstwa 

polskiego, tylko niemieckie. W latach hitlerowskiej dyktatury (1933–

1944/5) podlegali presji wstępowania do wielu różnych prohitlerow-

skich organizacji, ponadto na skutek brutalnej germanizacji często nie 

znali języka polskiego w ogóle lub bardzo słabo. Dotyczyło to zwła-

szcza dzieci i młodzieży. Z tych względów ich dalszy los nie przedsta-

wiał się klarownie, z czego sami zdawali sobie sprawę. Już na samym 

początku, niemal w momencie zajęcia Śląska Opolskiego przez wojska 

radzieckie, problemy związane z jego rodzimi mieszkańcami stały się 

największym wyzwaniem, przed którym stanęły nowe władze polskie. 

Przede wszystkim nie było jednoznacznej opinii, czy mieszkańcy tego 

obszaru to Polacy czy też może Niemcy. Rozważano, co z tą ludnością 

począć – wysiedlić czy pozostawić?4 W takich okolicznościach narodził 

się pomysł przeprowadzenia masowej akcji weryfikacyjnej, mającej na 

celu komisyjne stwierdzenie narodowości każdego mieszkańca 

Opolszczyzny5.  

Równolegle do akcji rehabilitacyjnej i weryfikacyjnej prowadzono 

zakrojoną na szeroką skalę tzw. akcję repolonizacyjną, której celem 

było pozbawienie Górnego Śląska i jego mieszkańców jakichkolwiek 

cech najszerzej rozumianej niemieckości. Jednym z głównych proble-

mów był język, to znaczy – konieczność nauczenia Ślązaków popraw-

nej polskiej wymowy i pisowni oraz zmuszenia ich, by zaprzestali uży-

wania języka niemieckiego. Temu celowi miały służyć kursy repoloni-

                                                 
3 Szerzej o tej problematyce w: Z. Boda-Krężel, Sprawa Volkslisty na Górnym Ślą-

sku, Opole 1978, passim. 
4 Zagadnie to jest obszernie opisane w licznych publikacjach, m.in.: Z. Łempiński, 

Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa śląsko-dąbrowskiego w latach 1945–
1950, Katowice 1979, passim; zob. też: B. Linek, Polityka antyniemiecka na Górnym 
Śląsku w latach 1945–1950, Opole 2000, s. 137 i nast. 

5 Szerzej o tym w: J. Misztal, Weryfikacja narodowościowa na Śląsku Opolskim 
1945–1950, Opole 1984, passim. 
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zacyjne. Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kato-

wicach w dniach 29 i 30 I 1946 r. wojewoda gen. Aleksander Zawadzki 

powiedział m.in., że Ślązacy znaleźli się w trudnym położeniu i należy 

im pomóc odnaleźć się w nowej rzeczywistości. „Szczególnie problem 

wychowania w konsekwentnie polskim duchu młodzieży, to klucz do 

ostatecznego rozwiązania problemu repolonizacji”6. 

Błędem byłoby sądzić, iż kursy repolonizacyjne to oryginalny po-

mysł polskich komunistów. Z badań przeprowadzonych przez Tadeu-

sza Filipkowskiego7 (pracownika Ośrodka Badań Naukowych im. Woj-

ciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie) dowiadujemy się, że koncepcja 

wykorzystania szkolnictwa do potrzeb repolonizacyjnych na Ziemiach 

Odzyskanych zrodziła się i była poważnie traktowana przez polską 

konspirację działającą pod auspicjami Rządu RP w Londynie. Podczas 

okupacji hitlerowskiej Tajna Organizacja Nauczycielska powołała spe-

cjalny, kierowany przez prof. Jana Stanisława Bystronia, zespół pod 

kryptonimem „Piaski”, który zajmował się sprawami oświaty i kultury 

w Prusach Wschodnich. W jego skład wchodził m.in. późniejszy śląski 

kurator Oskar Kotula, mający już wtedy pewne doświadczenie wynie-

sione z pracy oświatowej, prowadzonej na Śląsku w okresie między-

wojennym. Zespół „Piaski” miał wówczas za zadanie wypracowanie 

programu i metod repolonizacyjnych ludności warmińskiej i mazur-

skiej, cechującej się daleko posuniętym zgermanizowaniem. Równo-

legle z TON diagnostyczne prace nad całokształtem problematyki zwią-

zanej z przejęciem przez Polskę Ziem Postulowanych/Odzyskanych 

przygotowywało Biuro Ziem Zachodnich (wcześniej jako Biuro 

Zachodnie, przy którym istniała – pod prezesurą biskupa katowickie-

go Stanisława Adamskiego – rada społeczna skupiająca przedstawicieli 

stronnictw politycznych i wybitnych reprezentantów świata nauki). W 

                                                 
6 A. Zawadzki, Notatki, przemówienia 1945–1948 na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrow-

skim, tekst autoryzowany, wybór W. Janiurek, W. Szewczyk, Katowice 1964, s. 135–
144. 

7 T. Filipkowski, Repolonizacja ludności rodzimej Warmii i Mazur w latach 1945–
1950, [w:] R. Rauziński, S. Senft (red.), Polska ludność rodzima na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych po II wojnie światowej. Materiały z sympozjum naukowego w Instytucie 
Śląskim w Opolu w dniu 25 listopada 1988 r., Opole 1989, s. 37–39. 
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pracach tych był zaangażowany zespół specjalistów z Uniwersytetu 

Poznańskiego, członków konspiracyjnej organizacji niepodległo-

ściowej „Ojczyzna”, którzy opracowali m.in. podstawowe założenia 

programowe polskiej polityki kulturalno-oświatowej w stosunku do 

ludności rodzimej tych ziem. Pracy oświatowej w procesie narodowego 

odnajdywania się Ślązaków, Pomorzan i Mazurów przypisywano 

szczególnie doniosłą rolę, jako najpotężniejszemu i najskuteczniejsze-

mu narzędziu repolonizacji. Oświacie, jak przewidywano, miała przy-

paść przodująca rola odbudowy, odrodzenia, rozszerzania i utrwalania 

polskości na tych obszarach. Już wówczas oświatą zamierzano objąć 

także dorosłych. Nauczycieli, mających po wojnie pracować na 

obszarze Ziem Postulowanych/Odzyskanych, kształciły: Tajny Uniwer-

sytet Ziem Zachodnich i Tajne Pedagogium w Warszawie. Inicjatorami 

utworzenia TP byli m.in. historycy pochodzący ze Śląska Cieszyńskie-

go, a potem przez wiele lat związani z ośrodkami naukowymi w Kato-

wicach i Opolu: Kazimierz Popiołek i Alojzy Targ, oraz kierująca pra-

cami TP Stefania Mazurek – zaangażowana w działalność oświatową w 

Bytomiu, a po wojnie wizytatorka oświaty na Śląsku. Tajna Wszechnica 

Polska, Komenda Pogotowia Harcerek, archiwiści i bibliotekarze 

prowadzili kursy wiedzy o tych ziemiach i tamtejszej sytuacji ludno-

ściowej. Prace te, prowadzone przez osoby, organizacje i instytucje 

związane bezpośrednio lub współpracujące z Departamentem Oświaty 

i Kultury Delegatury Rządu RP na Kraj, trwały do połowy 1944 r.8 

                                                 
8 T. Filipkowski, op. cit.; zob. G. Strauchold, Autochtoni polscy, niemieccy, czy… Od 

nacjonalizmu do komunizmu (1945–1949), Toruń 2001, s. 15–18; Oskar Kotula był 
ewangelikiem pochodzącym ze Śląska Cieszyńskiego, zob. Pismo bpa Stanisława 
Adamskiego do Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego Aleksandra Zawadzkiego z 2 VIII 
1945, Archiwum Archidiecezjalne Kurii Metropolitalnej w Katowicach (AAK), Kance-
laria Biskupa Adamskiego (KBA), t. 96/I; O. Kotula przed II wojną światową pełnił 
m.in. funkcję zastępcy inspektora szkolnego miasta Łodzi, por. Podręczny poradnik 
dla kierowników i nauczycieli szkół powszechnych, red. W. Gacki, Łódź 1932, s. tytuło-
wa (O. Kotula był współautorem); O. Kotula to czołowy przywódca ruchu ludowego 
na Górnym Śląsku po II wojnie światowej, zob. F. Serafin, Ruch Ludowy w wojewódz-
twie śląsko-dąbrowskim w latach 1945–1949, Katowice 1970, s. 40, 144, 147–149, 
154–155, 160, 166, 168; Z ruchem ludowym związany był też naczelnik Wydziału 
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Dlatego nie powinno też dziwić, że zwolennikiem polityki wysiedle-

nia Ślązaków zweryfikowanych jako Niemców i repolonizacji zwery-

fikowanych jako Polaków był także Stanisław Mikołajczyk (premier 

Rządu RP w Londynie, po wojnie w kraju wicepremier i czołowy przy-

wódca antykomunistycznej opozycji jako prezes PSL), który zgadzał się 

w tej kwestii z oficjalnym stanowiskiem KC PPR. Również wyższe 

duchowieństwo Kościoła Katolickiego uznawało to za konieczne i za-

chęcało Ślązaków do nauki języka polskiego9. 

Także materiały programowe do nauki na kursach repolonizacyj-

nych dostarczały dosyć rzetelnych informacji o „elemencie śląskim”. 

Pisano m.in.: „[…] Ciąży na nim dwuwarstwowość kultur: właściwa 

krajowi o charakterze narożnikowym (pogranicznym); kultura ro-

dzima swoiście polska zamykająca się w obyczajach regionu śląskiego 

oraz nawarstwienie niemieckiej cywilizacji z którą związał się na sku-

tek długiego pobytu w obcym społeczeństwie”10. Także w polskiej 

konspiracji podczas okupacji hitlerowskiej wyrażano obiektywne po-

glądy w obronie Ślązaków. Wskazywano, że w Ślązaku zakorzenione 

jest „rozdarcie nieustające między poczuciem kulturalnym własnym, 

tradycyjnym a narzuconym przemocą”. Zalecano, by uszanować jego 

duszę, ukształtowaną „na modłę odrębną”. Odnośnie działalności repo-

lonizacyjnej władz, wskazywano by „Nie łamać, nie zacierać, nie 

równać gwałtem, tylko wyjaśniać, wyprowadzać z dziejów, wyplątywać 

z więzów, uzasadniać, właściwie komentować i po mału obejmować w 

posiadanie”. „Oni są narodem granicznym, rozdartym między dwa 

narody: polski i niemiecki, są bliscy krwią i duchem narodowi 

polskiemu, a upodobaniami i przyzwyczajeniami – niemieckiemu”. 

                                                                                                               
Oświaty i Kultury Dorosłych Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego (WOiKD KOSŚ) 
dr Maksymilian Hasiński, ibidem, s. 40. 

9 Zob. P. Madajczyk, Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945-1948, Warsza-
wa 1996, s. 67, 219. 

10 Materiały programowe do nauki na kursach repolonizacyjnych stopnia niższe-
go i wyższego, Archiwum Państwowe w Katowicach (APK), Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Śląskiego (KOSŚl.), t. 450. 
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Nazywano Ślązaków „rekrutami polskości”, którzy na razie wyczuwają 

przede wszystkim swą odrębność11. 

Podstawy prawno-organizacyjne 

Podczas konferencji międzywydziałowej Urzędu Wojewódzkiego 

Śląskiego, która odbyła się w Katowicach 13 II 1945 r. pod przewod-

nictwem Stanisława Pieczykowskiego, delegata Ministra Oświaty, pod-

jęto szereg decyzji dotyczących organizacji Kuratorium Okręgu Szkol-

nego Śląskiego (KOSŚ). Szczególną uwagę poświęcono Wydziałowi V, 

odpowiedzialnemu za oświatę osób dorosłych. Powierzono mu zadanie 

organizacji całokształtu oświaty pozaszkolnej tak, by „przez żywe 

słowo i pieśń polską oraz przez szerzenie znajomości Polski, jej dzie-

jów i kultury zniwelować i wytępić szkodliwe wpływy niemieckie”12. 

Naczelnikiem Wydziału V został dr Maksymilian Hasiński, zaś Instruk-

torem Oświaty Dorosłych i jednocześnie kierownikiem Referatu kur-

sów dla dorosłych został Franciszek Błach13. Pod koniec roku szkolne-

go 1945/46 F. Błach był pełniącym obowiązki wizytatora szkolnego, 

będąc jednocześnie zastępcą naczelnika Wydziału V KOSŚ14. Z począt-

kiem roku szkolnego 1946/47 tytułował się już jako wizytator szkolny 

i zastępca naczelnika Wydziału V, oraz dodatkowo piastował stano-

wisko kierownika Referatu I Wydziału V, któremu w szczególności 

podlegały kursy repolonizacyjne. Zatem on był głównym bezpośred-

nim koordynatorem ich funkcjonowania na obszarze podległym 

KOSŚ15. 

                                                 
11 Cyt. za: W. Wrzesiński, Postawy i nastroje Polaków na Górnym Śląsku w latach II 

wojny światowej, [w:] W. Wrzesiński (red.), Górny Śląsk i Górnoślązacy w II wojnie 
światowej, Bytom 1997, s. 40–42.  

12 Protokół z konferencji międzywydziałowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
z 13 II 1945, APK, Urząd Wojewódzki Śląski (UWŚl.), Wydział Ogólny (Og.), t. 377. 

13 Sprawozdanie (spraw.) WOiKD KOSŚ z 17 IV 1945 za okr. 1–15 IV 1945, APK, 
KOSŚl., t. 4. 

14 Por. Plan pracy WOiKD KOSŚ na rok szkolny 1945/46, ibidem, t. 403. 
15 Por. Organizacja WOiKDK KOSŚ wg stanu z 15 XI 1946, ibidem, t. 4. 
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17 II przejął urząd kuratora, a 19 II 1945 r. rozpoczął swą pracę ku-

rator Jan Smoleń16. Jeszcze w tym samym miesiącu wyszedł z inicja-

tywą organizowania na Śląsku Opolskim kursów pod hasłem Poznaj 

Polskę, jej język, dzieje i kulturę17. Prawdopodobnie z tą też chwilą roz-

poczęła się dyskusja władz wojewódzkich z centralnymi w sprawie 

organizowania na Opolszczyźnie kursów o charakterze repolonizacyj-

nym18. Nie czekając jednak na decyzje z Warszawy, jak również wyko-

rzystując istniejący chaos, spowodowany trwającą jeszcze wojną oraz 

budowaniem niemal od podstaw zrębów nowego państwa polskiego, w 

dniu 7 III 1945 r. na konferencji Naczelników Wydziałów KOSŚ po-

święconej organizacji szkolnictwa na terenie Górnego Śląska zostało 

przyjęte postanowienie „dostarczenia każdemu ośrodkowi człowieka, 

który będzie prowadził kursy języka polskiego”. W postanowieniu tym 

chodziło głównie o to, by ludność miejska i wiejska „w jak najkrótszym 

czasie nauczyła się mówić i czytać po polsku”. Taka argumentacja 

zawarta została w pisemnym projekcie organizacji szkolnictwa na 

Śląsku Opolskim, przekazanym przez kuratora na ręce wojewody 

A. Zawadzkiego19. 

Tymczasem w opublikowanym 1 IV 1945 r. „Dzienniku Urzędowym 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego” ukazał się komunikat infor-

mujący w sposób ogólny, iż KOSŚ przystępuje do organizowania syste-

                                                 
16 Spraw. Kuratora Jana Smolenia, APK, UWŚl., Og., t. 377; Por. także O. Kotula, 

Szkolnictwo w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945–1946, „Zaranie Ślą-
skie” 1947, z. 1–2, s. 13;; W. Długoborski, J. Pabisz, Walka z uciskiem narodowym i spo-
łecznym w latach 1922–1939, [w:] W. Długoborski (red.), Bytom. Zarys rozwoju mia-
sta, Warszawa-Kraków 1979, s. 478. W publikacji tej jest jednakże podana błędna 
data rozpoczęcia pracy Smolenia jako kuratora, datowana na marzec; Jan Smoleń 
(1901–1945), przedwojenny nauczyciel matematyki, fizyki i chemii (Ruda Śląska, By-
tom), działacz narodowy i oświatowy na Opolszczyźnie, przed II wojną światową 
aktywny członek Stronnictwa Ludowego, w okresie okupacji organizator tajnego nau-
czania na terenie woj. krakowskiego, zginął w wypadku samochodowym 28 VI 1945 r. 
w Karbiu (dziś dzielnica Bytomia) w czasie podróży służbowej, J. Kantyka, W. Zieliń-
ski (red.), Śląski Słownik Biograficzny, t. 2, Katowice 1979, s. 220–222. 

17 Spraw. WOiKD KOSŚ za okr. 24 II 1945–24 I 1948, APK, KOSŚl., t. 412. 
18 Por. J. Walczak, Jerzy Ziętek. Biografia Ślązaka (1901–1985), Katowice 2002, 

s. 546. 
19 Projekt organizacji szkolnictwa na Śląsku Opolskim. Pismo kuratora J. Smolenia 

do wojewody A. Zawadzkiego z 13 III 1945, APK, UWŚl., Og., t. 378.  
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matycznych kursów wieczorowych dla młodzieży pracującej i doro-

słych na terenie przedwojennego woj. śląskiego pod hasłem Poznaj 

Polskę, jej dzieje i kulturę. Programem kursów objęto „podstawowe 

elementy nauki języka ojczystego oraz nauki o Polsce Współczesnej, jej 

dziejach i kulturze”. Obowiązek uczęszczania na kursy miał dotyczyć 

osób, które nie ukończyły polskiej szkoły dokształcającej lub średniej, 

„w szerszym zaś rozumieniu tych wszystkich, którzy wykazują braki w 

znajomości podstaw kultury ojczystej”. Absolwenci kursów mieli 

otrzymywać stosowne świadectwa. Organizowanie kursów 

przekazano Instruktorom Oświaty Dorosłych, podlegającym powiato-

wym Inspektoratom Szkolnym. Komunikat zapowiadał, że bardziej 

szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizowania i prowa-

dzenia kursów ukażą się nieco później. Jednocześnie zwrócono się 

z apelem o pomoc i współpracę w organizowaniu kursów do wszyst-

kich instytucji i organizacji społecznych20.  

W tym samym numerze „Dziennika” kurator J. Smoleń ogłosił za-

sadnicze cele tego przedsięwzięcia: „Założenia i cele akcji są jasne 

i proste. Kursy mają dać możność każdemu obywatelowi polskiemu 

mieszkającemu na Śląsku zdobycia w stosunkowo najkrótszym czasie 

podstawowych wiadomości z dziedziny języka ojczystego i nauki o Pol-

sce, jej głównych zagadnieniach, dziejach i kulturze. Pięć i pół roku 

ponownej niewoli, bezwzględnej germanizacji i straszliwego terroru 

nie zdołało zabić ducha polskiego na ziemi śląskiej, musiało jednak 

dokonać wielkich zniszczeń w świadomości narodowej i w poczuciu 

łączności kulturalnej szczególnie młodych pokoleń. Kursy wieczorowe 

to początek systematycznej planowej pracy nad leczeniem ran zada-

nych społeczeństwu śląskiemu przez okupanta […]”. Kurator wezwał 

też do współpracy wszelkie organizacje i osoby. Ze względu na trwa-

jącą jeszcze wojnę i będący jej skutkiem ogólny chaos organizacyjny, 

kursy te z konieczności na początku miały być organizowane i prowa-

dzone w miarę istniejących na danym terenie możliwości. Przewi-

                                                 
20 Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego (Dz. Urz. KOSŚ), 

1945, nr 1, poz. 30. 
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dziano, że tymczasowo czas trwania kursu zamykać się będzie w 3–4 

miesiącach. Tygodniowy plan zajęć miał obejmować minimum 6, a o ile 

będzie to możliwe – nawet 12 godzin. Każda lekcja miała się zaczynać i 

kończyć odśpiewaniem polskiej pieśni. Kursy miały być prowadzone 

na trzech „poziomach”: a) dla nie władających językiem polskim w 

stopniu umożliwiającym rozumienie wykładanego materiału w czasie 

lekcji, b) dla średnio władających językiem polskim, c) „dla względnie 

zawansowanych w znajomości języka polskiego”. Poszczególne grupy 

słuchaczy miały liczyć 25–30 osób. Nauczyciele mieli otrzymywać na 

bieżąco materiały do prowadzenia lekcji. Ośrodkami organizacyjnymi 

kursów miały być wszelkiego typu szkoły, instytucje kulturalne i 

oświatowe, zakłady pracy, urzędy, związki zawodowe itp. Każdy 

ośrodek organizacyjny miał mieć swego kierownika. Organizacja 

kursów i nadzór nad nimi w skali powiatu były domeną Instruktorów 

Oświaty Dorosłych pracujących w powiatowych Inspektoratach 

Szkolnych21. 

Kilka dni później, 10 IV 1945 r. pismem skierowanym do Inspekto-

ratów Szkolnych Śląska Opolskiego kurator zwrócił się tymi słowy: 

„Wobec tego, że z terenu Śląska Opolskiego nadchodzą do tut. Urzędu 

zapytania, czy i kiedy na terenie Śląska Opolskiego będą organizowane 

kursy języka polskiego dla dorosłych i młodzieży pozaszkolnej, 

wzywam Obywateli Inspektorów Szkolnych do jak najszybszego 

podjęcia w tym kierunku działalności organizacyjnych. Za podstawę 

w pracy tej przyjąć należy program i zasady organizacyjne kursów dla 

dorosłych prowadzonych pod hasłem «Poznaj Polskę, jej dzieje i kultu-

rę» na terenie b. Województwa Śląskiego, a w miarę potrzeb program 

ten i zasady dostosowywać do wymogów tamtejszego terenu. […] 

Należy dążyć do zorganizowania jak największej ilości kursów, a do 

współpracy wezwać wszystkie typy szkół istniejące na terenie. 

                                                 
21 Ibidem, poz. 31; Na początku kwietnia F. Błach, w imieniu Wydz. V KOSŚ odbył 

rozmowę z przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego Związku Walki Młodych 
w Katowicach w sprawie sposobu organizowania tego typu kursów dla członków 
ZWM, zob. Protokół z rozmowy przedstawiciela Wyd V KOSŚ F. Błacha z przedsta-
wicielami ZW ZWM Halicką i Kozłowskim, APK, KOSŚl., t. 372. 
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W braku sił nauczycielskich należy zwracać się po pomoc zarówno 

w organizowaniu kursów jak i w nauczaniu do pracowników z innych 

zawodów, nie wyłączając osób bez cenzusu naukowego, jednakże 

światłych, chętnych, władających poprawnie językiem polskim i dają-

cych rękojmię, że w pracy tej dadzą sobie radę”22. 

Prace wokół organizowania kursów na Opolszczyźnie szybko posu-

wały się naprzód. O pierwszych sukcesach Wydział V KOSŚ informo-

wał już 15 IV 1945 r., donosząc m.in., że w powiatach Śląska Opol-

skiego kursy te organizowano przede wszystkim dla „Opolan” zatrud-

nionych w urzędach, oraz, że trwają przygotowania do uruchomienia 

dalszych 500 „kompletów” (zespołów/klas). Komisja redakcyjno-wy-

dawnicza Wydziału V, którą kierowała Krystyna Walaszkowa, do tegoż 

czasu zdołała wydać drukiem Program języka polskiego i nauki o Polsce, 

oraz Materiały do nauki o Polsce, zeszyt 1, a w druku był już zeszyt 2. 

Pracowano także usilnie nad dalszymi materiałami dla nauczycieli. Nie 

wiadomo ile dokładnie do końca roku szkolnego 1944/45, który na 

Śląsku z konieczności praktycznie rozpoczął się dopiero pod koniec 

lutego 1945 r., zdołano zorganizować tych kursów na całym obszarze 

podległym KOSŚ. Wiadomo jedynie, że według stanu z 10 VII 1945 r. na 

obszarze powiatów samego tylko Śląska Opolskiego zdołano uru-

chomić 244 zespoły o łącznej liczbie słuchaczy 10 486, wśród których 

miażdżącą przewagę stanowiły kobiety – 7 646 osób. Kursy te miały 

formę trzystopniową w zależności od poziomu wiedzy słuchaczy, i od-

bywały się w wymiarze 6–12 godzin tygodniowo, co z kolei zależało od 

istniejących na danym terenie możliwości. Program miał charakter 

próbny, tymczasowy, a czas jego realizacji obliczony był na ok. 4 mie-

siące (począwszy od marca 1945 r.). Jednakże z różnych przyczyn 

(brak nauczycieli, odpowiednich pomieszczeń i wyposażenia, wreszcie 

stałe przemieszczanie się strefy przyfrontowej na zachód, jak również 

brak chętnych kandydatów na słuchaczy) kursy w wielu miejsco-

wościach rozpoczęły się później lub w ogóle nie zostały zorganizo-

                                                 
22 Pismo KOSŚ do Inspektoratów Szkolnych Śląska Opolskiego z 10 IV 1945, ibi-

dem. 
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wane, aczkolwiek w niejednym przypadku trwały aż do połowy sierp-

nia 1945 r. Oficjalnie funkcjonowały różne nazwy tych kursów, jak: 

kursy języka polskiego i nauki o Polsce, kursy nauki o Polsce, kursy 

repolonizacyjne. Ostatnia z wymienionych, choć początkowo rzadziej 

stosowana, w krótkim czasie stała się dominującą w różnych sprawoz-

daniach. Należy w tym miejscu powiedzieć, że kursy repolonizacyjne 

nie były jedynymi organizowanymi na obszarze Górnego Śląska. Były 

wplecione w całokształt akcji dokształcającej dorosłych. Kursy repolo-

nizacyjne zasadniczo objęły ludność rodzimą zamieszkującą teren 

Śląska Opolskiego. Prowadzone później przez ten sam Referat kursy 

dla analfabetów były adresowane niemal wyłącznie do ludności napły-

wowej, a kursy uzupełniające szkołę powszechną organizowano 

z  myślą o dawnych mieszkańcach Zagłębia Dąbrowskiego i byłego 

woj. śląskiego23.  

Trzeba też wyraźnie podkreślić, że w roku szkolnym 1944/45 kur-

sy repolonizacyjne funkcjonowały jedynie w oparciu o wewnętrzne 

zarządzenia kuratora śląskiego, które nie opierały się na żadnych dy-

rektywach władz centralnych. Dopiero 6 VII 1945 r. Minister Oświaty 

wydał zarządzenie w sprawie organizacji kursów repolonizacyjnych na 

obszarze Ziem Odzyskanych (nr VII OD – 37/45 N). Zgodnie z nim 

nauczanie na kursach powinno trwać 6–10 godzin tygodniowo w ciągu 

6 miesięcy. Organizowaniem kursów powinny się zająć szkoły i in-

stytucje kulturalno-oświatowe z obowiązkiem złożenia sprawozdania 

Ministerstwu Oświaty do 15 IX 1945 r. W zarządzeniu zaznaczono też, 

że nauczyciele powinni uzbroić się w „pełne zrozumienie i życzliwość 

dla osób, które wykazują braki nie z własnej winy, lecz warunków 

politycznych i nacisku germanizacyjnego”. Absolwenci mieli otrzymy-

                                                 
23 Spraw. okresowe WOiKD KOSŚ za 1945, ibidem, t. 4 i 412; Spraw. ze stanu 

organizacji WOiKD KOSŚ z 17 IV 1945 za okres 1–15 IV 1945, ibidem, t. 4; Spraw. 
z działalności WOiKD KOSŚ  za okres 24 II–VII 1945, ibidem; Spraw. WOiKD KOSŚ 
z organizacji poszczególnych form oświaty dorosłych wg stanu z 31 VIII 1945, 
ibidem; Spraw. WOiKD KOSŚ za okres II–20 IX 1945, ibidem; Spraw. WOiKD KOSŚ za 
okres 24 II–15 VII 1945, ibidem, t. 412. 
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wać świadectwa ukończenia kursu24. Trzy tygodnie później, 27 VIII 

1945 r. Minister Oświaty wystosował do Kuratorium pismo w sprawie 

programów dla kursów repolonizacyjnych (VII OD – 102/45 N)25. Zaś 

w dniu 29 VIII 1945 r. kurator Oskar Kotula (następca tragicznie zmar-

łego miesiąc wcześniej J. Smolenia) wydał zarządzenie adresowane do 

wszystkich Inspektoratów Szkolnych Okręgu Szkolnego Śląskiego, 

zatytułowane: „Kursy repolonizacyjne na terenach odzyskanych”, a 

zaczynające się słowami: „W powiatach Śląska Opolskiego dla ludności 

polskiego pochodzenia, która uzyskała obywatelstwo polskie, 

Inspektoraty Szkolne winny organizować masowo kursy pod hasłem: 

«Poznaj Polskę, jej język, dzieje i kulturę»”. Jednocześnie kurator 

udzielił pouczenia nauczycielom, iż „do tubylczej ludności polskiej, 

która uzyskała obywatelstwo polskie, należy się odnosić jak najżycz-

liwiej, otoczyć ją serdeczną opieką, aby ułatwić jej powrót duchowy do 

Macierzy”26. Zatem kursy repolonizacyjne ostatecznie przeznaczone i 

organizowane były dla zweryfikowanych Ślązaków zamieszkujących 

Śląsk Opolski, czyli tych, którym przyznano obywatelstwo polskie27. 

Wkrótce Wydz. V KOSŚ opracował własny plan pracy na rok szkolny 

1945/46, który przewidywał m.in. masowe organizowanie kursów w 

powiatach Śląska Opolskiego, opracowanie i wydanie drukiem 

programów do nauczania języka polskiego i nauki o Polsce (na zlecenie 

                                                 
24 Tekst zarządzenia zawiera praca: M. Siemieński, Zagadnienia szkolnictwa dla 

dorosłych. Organizacja – nauczanie, Kraków 1951, s. 102–103. 
25 Nie udało mi się bezpośrednio dotrzeć do tekstu tego zarządzenia. O jego istnie-

niu informuje Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty (Dz. Urz. Min. Ośw.), 1946, 
nr 7, poz. 218, oraz1950, nr 3, poz. 49; Z innego źródła wiadomo, że Ministerstwo 
Oświaty poleciło Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego poddać modyfikacji dotych-
czasowy program nauczania na kursach i specjalnie dostosować go do potrzeb lud-
ności Ziem Odzyskanych, jak również opracować i wydać drukiem odpowiedni dla 
nich podręcznik (tzw. wypisy). Nie udało mi się ustalić kiedy takie polecenie wysto-
sowano (być może zawarte zostało w tym samym zarządzeniu z 27 VIII 1945), zob. 
Spraw. WOiKD KOSŚ za okres 25 II 1945–1 I 1946, APK, KOSŚl., t. 404. 

26 Pismo KOSŚ z 29 VIII 1945 do Inspektoratów Szkolnych Okręgu Szkolnego Ślą-
skiego dotycz. zarządzenia w sprawie systematycznego kształcenia dorosłych w roku 
szkolnym 1945/46, ibidem, t. 24; Ten sam dokument w APK, Wojewódzka Rada Na-
rodowa w Katowicach (WRN, Kat.), m-f 73522. 

27 Por. Spraw. WOiKD KOSŚ za rok szkolny 1945/46, APK, KOSŚl., t. 412. 
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Ministerstwa Oświaty), oraz tzw. wypisów (czytanek), które miały 

służyć 6 Kuratoriom Ziem Odzyskanych. Plan zapowiadał prowadzenie 

wizytacji kursów przez wizytatorów i okręgowych instruktorów 

oświaty. Planowano także zorganizowanie „w czasie jak najszybszym” 

referatu prac artystyczno-oświatowych, a także 1–2 amatorskich ze-

społów teatralnych, które z odpowiednio dobranym repertuarem mia-

łyby odwiedzać środowiska wiejskie Opolszczyzny. Większość tych 

zadań zamierzano zrealizować już w pierwszym kwartale rozpoczy-

nającego się roku szkolnego28. 

Istotnie, jesienią 1945 r. KOSŚ nakładem Księgarni i Drukarni Kato-

lickiej w Katowicach wydało drukiem w postaci broszury Ramowy 

program kursów dla dorosłych i młodzieży pozaszkolnej opatrzony 

innym nieco, niż do tej pory hasłem nagłówkowym: Poznaj Polskę – jej 

język, dzieje i kulturę, po czym rozesłano go pozostałym Kuratoriom 

działającym na Ziemiach Odzyskanych. Program ten, z polecenia Mini-

sterstwa Oświaty, powstał poprzez modyfikację dotychczas stosowa-

nego programu oraz dostosowanie go do potrzeb edukacyjnych ludno-

ści Opolszczyzny i pozostałych terenów Ziem Odzyskanych. Zawierał 

m.in. wytyczne, zgodnie z którymi kurs miał mieć strukturę 

dwustopniową. Na obydwu stopniach należało realizować ten sam 

program, z tym, że dla stopnia II przewidziano poszerzenie materiału 

gramatycznego oraz ewentualnie (nieobligatoryjnie) historii i geogra-

fii. Jednak zwrócono uwagę, że w zakresie języka polskiego należy 

położyć szczególny nacisk na praktyczne jego opanowanie, gramatykę 

zaś ograniczyć do niezbędnego minimum. Realizacja programu trwać 

miała przez 6–8 miesięcy w okresie 2 lat w wymiarze 6–10 godzin 

nauki tygodniowo. Program miał charakter ramowy i pozostawiał jego 

realizatorom swobodę w rozszerzaniu go czy zawężaniu „w zależności 

od potrzeb danego środowiska”. Wszystkie lekcje miały się roz-

poczynać i kończyć odśpiewaniem 1–2 zwrotek jednej z polskich 

pieśni ludowych lub narodowych. Przy czym w pierwszym rzędzie 

                                                 
28 Plan pracy WOiKD KOSŚ na rok szkolny 1945/46, APK, KOSŚl., t. 403; Plan pra-

cy WOiKD KOSŚ na I kwartał roku szkolnego 1945/46, ibidem.  
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należało skłonić słuchaczy do nauczenia się na pamięć słów hymnu 

Polski – Mazurka Dąbrowskiego, Roty Marii Konopnickiej, oraz pieśni 

Boże coś Polskę. Autorzy programu prognozowali, że w trakcie kursu 

repolonizacyjnego zostaną osiągnięte takie cele jak: uświadomienie 

słuchaczom historycznej łączności Ziem Odzyskanych z resztą Polski; 

pozyskanie wśród nich zwolenników nowej rzeczywistości społeczno-

polityczno-gospodarczej, w jakiej znalazła się Polska; kurs ma Śląza-

ków „zbliżyć” do polskiej kultury i literatury; zapewnić im „dostateczną 

znajomość i opanowanie mowy ojczystej” i polskiej pisowni, umie-

jętność „możliwie poprawnego” czytania ze zrozumieniem, oraz wzbo-

gacenie ich „słownictwa polskiego”; „usunięcie z mowy potocznej 

słuchaczy naleciałości obcych, a zwłaszcza germanizmów”; oraz, iż 

program „Ma nauczyć słuchaczy nie tylko mówić, ale i myśleć po 

polsku, ma ich zjednoczyć z narodem”. Podkreślono też, że kursantów 

należy zachęcać i ośmielać do „swobodnego używania języka ojczy-

stego w takiej postaci (gwarze), w jakiej najłatwiej jest im opowiadać, 

zadawać pytania lub odpowiadać”29. 

Program miał wyłącznie charakter ramowy, bardzo uogólniony. Dla 

konkretnych potrzeb nauczycieli Kuratorium opracowało obszerne 

i bardziej szczegółowe materiały do nauki na kursach repolonizacyj-

nych30. Pod koniec stycznia 1946 r. KOSŚ zrealizowało inne polecenie 

Ministerstwa Oświaty, opracowując podręcznik zatytułowany: Nie 

rzucim ziemi! i wydając go drukiem w nakładzie 50 tys. egzemplarzy. 

Do końca tegoż roku szkolnego opublikowano także łącznie 4 zeszyty 

materiałów dydaktycznych dla nauczycieli kursów repolonizacyjnych31. 

Na początku czerwca 1946 r. Ministerstwo Oświaty, wyrażając swą 

pozytywną opinię o kursach repolonizacyjnych, stwierdziło, że w roku 

szkolnym 1946/47 nadal będą stanowiły ważną formę pracy na Zie-

miach Odzyskanych. Ministerstwo podtrzymało w mocy swe zarządze-

                                                 
29 Program ramowy kursów dla dorosłych i młodzieży pozaszkolnej, wyd. KOSŚ, 

Katowice 1945, ibidem, t. 450 i 404. Wyróżnienie w cytacie – JP. 
30 Materiały programowe do nauki na kursach repolonizacyjnych stopnia niższe-

go i wyższego, ibidem, t. 450. 
31 Spraw. WOiKD KOSŚ za okres 25 II 1945–1 I 1946, ibidem, t. 404. 
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nie z 6 VII 1945 r. Wyraziło także pełną aprobatę programu kursów i 

podręcznika Nie rzucim ziemi!, dodając przy tym, że na kursach 

repolonizacyjnych powinny być stosowane (po odpowiednim przy-

stosowaniu) ogólne wskazania metodyczne i programowe zawarte w 

instrukcji z dnia 8 III 1946 r. (Dz. Urz. Min. Ośw., 1946, nr 2, poz. 49). 

Ponadto ustalono dolną granicę wieku słuchaczy – co najmniej 16 lat. 

Liczbę godzin na kursach ustalono na minimum 9 tygodniowo (3 dni 

po 3 lekcje). Organizatorów kursów zobowiązano do rzetelnego 

prowadzenia dzienników lekcyjnych. Postanowiono także, że 

absolwenci będą otrzymywać zaświadczenia stwierdzające fakt 

uczęszczania na kurs32. 

Do wiosny 1946 r. kursy repolonizacyjne w zasadzie (pod wzglę-

dem formalnym) nie spełniały żadnego konkretnego celu, tzn. uczest-

nictwo w nich nikomu nie gwarantowało żadnych korzyści. Z punktu 

widzenia prawa nie było nawet żadnych wyraźnych podstaw uzasad-

niających ich organizowanie. Uczestnikiem kursu można było zostać 

jedynie z własnej nieprzymuszonej woli. Nie ukazał się żaden doku-

ment o charakterze ustawowym, który by nakładał na kogokolwiek 

obowiązek uczęszczania na tego typu kurs. Ministerstwo Oświaty pi-

smem z dnia 7 III 1947 r. wyjaśniło, że do czasu formalnego uregu-

lowania sprawy nostryfikacji niemieckich świadectw szkolnych na 

Ziemiach Odzyskanych, jak również ustalenia podstaw formalno-

prawnych istnienia kursów repolonizacyjnych, absolwentom tych kur-

sów stopnia I i II należy wydawać zaświadczenia według jednolitego 

wzoru opracowanego przez Ministerstwo. Zaświadczenie zawierało 

zapis, że absolwent „ukończył kurs nauki o Polsce (repolonizacyjny) 

[…] na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 6 lipca 1945 r.” 

Zaświadczenie takie mógł jednakże otrzymać jedynie ten absolwent, 

który wykazał się 75% frekwencją oraz oceną dostateczną, czego 

jednak na zaświadczeniu nie odnotowywano. Dodatkowo Ministerstwo 

zwróciło uwagę, że absolwenci kursu stopnia II, niezależnie od 

otrzymania wspomnianego zaświadczenia, mogli w myśl rozporzą-

                                                 
32 Dz. Urz. Min. Ośw., 1946, nr 7, poz. 218. 
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dzenia Ministerstwa Oświaty z dnia 1 IV 1946 roku (Dz. Urz. Min. Ośw., 

1946, nr 3, poz. 76, szczególnie §12) przystępować do egzaminów z 

poszczególnych przedmiotów z zakresu materiału nauczania szkoły 

powszechnej, a w szczególności języka polskiego, historii i geografii 

Polski, oraz nauki o Polsce i świecie współczesnym, otrzymując na tej 

podstawie formalne świadectwo zaliczenia egzaminu z tych 

przedmiotów. Ministerstwo Oświaty zapowiedziało także, że jego za-

mierzeniem jest, by w przyszłości na podstawie przedłożenia świadec-

twa zdania egzaminu z tych przedmiotów oraz świadectwa ukończenia 

niemieckiej szkoły przeprowadzić nostryfikację świadectw poprzez 

wydanie odpowiedniego świadectwa równorzędnego ze świadectwem 

ukończenia szkoły polskiej33. 

W instrukcji organizacji roku szkolnego 1947/48 z 13 VI 1947 r. 

Ministerstwo Oświaty stwierdziło, że organizowanie kursów repoloni-

zacyjnych („kursów nauki o Polsce”) na obszarze Ziem Odzyskanych 

jest zagadnieniem tak ważnym, jak kursy dla analfabetów (organizo-

wane w ramach akcji walki z analfabetyzmem). Ministerstwo, obok 

kursów I i II stopnia, zleciło również organizowanie kursów nauki 

o Polsce na poziomie szkoły średniej (niejako III stopnia) przygotowu-

jących do egzaminu uzupełniającego przewidzianego rozporządze-

niem Ministra Oświaty z dnia 12 IV 1947 r. Kursy te miały obejmować, 

oprócz języka polskiego, historii i geografii Polski, także co najmniej 

podstawowe elementy z zakresu przedmiotów nauczanych w szkole 

średniej, do której dany uczeń kandyduje. Przy czym dodano też: „za-

sady zaś nauczania winny być dostosowane do psychiki osób dorosłych 

                                                 
33 Ibidem, 1947, nr 3, poz. 80; zob. także Komunikat w sprawie zaświadczeń dla 

uczestników kursów dla dorosłych, ibidem, 1947, nr 2, poz. 53, wydany w nawiązaniu 
do Okólnika nr 1 z 7 I 1947 w sprawie wydawania świadectw ukończenia szkoły po-
wszechnej dla dorosłych, ibidem, 1947, nr 1, poz. 9; por. również Rozporządzenie 
Ministra Oświaty z 12 IV 1947 w sprawie uznania świadectw osób dorosłych w za-
kresie szkoły powszechnej i średniej oraz zakładów kształcenia nauczycieli na Zie-
miach Odzyskanych, ibidem, 1947, nr 3, poz. 62 i nr 5, poz. 96 (dwukrotnie publi-
kowany). Czas obowiązywania tego przepisu przewidziano na okres 1 VI 1946–31 V 
1953. 
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oraz uwzględniać przeszłość narodową tej grupy Polaków, ofiar 

systemu germanizacyjnego”34. 

W trakcie analizy zarządzeń Ministerstwa Oświaty z 1947 r., w któ-

rych poruszana jest kwestia kursów repolonizacyjnych, nasuwa się 

spostrzeżenie, iż stopniowo dążono do ich restrukturyzacji. Wyraźnie 

zmierzano do tego, by ukończenie kursu było dla jego uczestników 

bardziej opłacalne w sensie praktycznym, by kursy te stały się pomo-

stem do dalszego kontynuowania nauki. Poza tym coraz rzadziej uży-

wano nazwy „repolonizacyjne” zastępując ją coraz częściej określe-

niem „kursy nauki języka polskiego”35. 26 VI 1947 r. „Ministerstwo 

Ziem Odzyskanych poleciło wojewodom wydanie zarządzeń, które by 

położyły raz na zawsze kres upośledzaniu ludności stale osiadłej 

i określaniu jej w korespondencji służbowej jako «autochtonów», 

«zweryfikowanych» lub «obywateli Rzeszy Niemieckiej»”. MZO pou-

czająco zwróciło uwagę, że Polskę zamieszkują jedynie obywatele pol-

scy i cudzoziemcy. MZO poleciło karać winnych nadużyć w tym zakre-

sie. KOSŚ pismem z 12 VII 1947 r. nakazało władzom oświatowym niż-

szego szczebla ścisłe przestrzeganie tego polecenia36. 

22 VI 1948 roku w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona 

programowi kursów repolonizacyjnych, której przewodniczył F. Błach. 

Na jej zakończenie postanowiono m.in., utworzyć specjalną sześcio-

osobową komisję, która miała się zebrać w Raciborzu w dniach 6 i 7 

VII 1948 r. celem opracowania nowego programu kursów repolo-

nizacyjnych37. 20 VIII 1949 r. F. Błach w sprawozdaniu z działalności 

podległego mu Referatu I wysunął w imieniu całego Wydziału V postu-

lat, by włączyć kursy repolonizacyjne w ramy organizacyjne kursów 

                                                 
34 Ibidem, 1947, nr 8, poz. 180. 
35 Z wypowiedzi nauczyciela kursu repolonizacyjnego w Stolarzowicach (powiat 

tarnogórski): „[…] Dlaczego użyto terminu repolonizacja – trudno mi było zrozumieć. 
[…] Z czasem zaniechaliśmy tego określenia, zmieniając je na bardziej odpowiednie: 
kursy języka polskiego”, K. Demkowski, Pod znakiem rodła, [w:] K. Popiołek (red.), 
Wspomnienia nauczycieli śląskich, Katowice 1970, s. 17. 

36 Dz. Urz. KOSŚ, 1947, nr 1, poz. 68. 
37 Protokół z konferencji repolonizacyjnej w sprawie uwag i spostrzeżeń do pro-

gramów państwowych kursów repolonizacyjnych, Katowice 22 VI 1948 (pod prze-
wodnictwem F. Błacha), APK, KOSŚl., t. 450. 
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dla analfabetów (kursy początkowe nauki czytania i pisania). Argu-

mentował to faktem, że uczestnicy obydwu typów kursów w zasadzie 

niczym szczególnym się nie różnią, a łączy ich jedno – nieumiejętność 

pisania i czytania po polsku38. 

Tymczasem centralne władze oświatowe wyraźnie zmierzały do 

całkowitego przekształcenia kursów repolonizacyjnych, przede wszyst-

kim poprzez podniesienie ich poziomu kształcenia i nadania im 

bardziej praktycznego charakteru. Myślano nawet o całkowitym zanie-

chaniu ich dalszego organizowania. W rzeczywistości w grę wchodziły 

względy polityczne – mówienie o repolonizacji świadczyło poniekąd, 

że istnieje jej potrzeba, co z kolei mogło podważać wszelkie głoszone 

przez stronę polską tezy o polskości tegoż obszaru, zatem mogło zostać 

wykorzystane przez zagranicznych zwolenników zwrotu Śląska 

Niemcom jako argument o charakterze niekorzystnym dla Polski. 

Ministerstwo Oświaty w opublikowanym 15 XI 1949 r. numerze swego 

Dziennika Urzędowego zamieściło komunikat, w którym – 

w uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 12 IV 1947 r. 

w sprawie weryfikacji świadectw – informowało, że celem właściwego 

przygotowania kandydatów do egzaminów uzupełniających należy na 

kursach repolonizacyjnych realizować program nauczania odpowied-

niej szkoły w zakresie języka polskiego, historii i geografii Polski oraz 

nauki o Polsce współczesnej. Jednocześnie Ministerstwo wycofało do-

tychczasowy ramowy program tych kursów jako „zdezaktualizowany 

w swoim ujęciu i zakresie materiału nauczania”39. 

W niewiele ponad 3 miesiące później, 21 II 1950 r. Ministerstwo 

Oświaty opublikowało okólnik w sprawie zasad organizacyjnych 

i egzaminów ukończenia kursów nauki o Polsce. Na mocy tego okólni-

ka straciły swą ważność: 1) zarządzenie z 6 VII 1945 r. (częściowo) 

w sprawie organizacji kursów repolonizacyjnych na ziemiach zachod-

nich, 2) pismo z 27 VIII 1945 r. w sprawie programów dla kursów 

                                                 
38 Spraw. Referatu Systematycznego Kształcenia Dorosłych (RSKD) WOiKD KOSŚ 

za rok szkolny 1948/49, ibidem, t. 412. 
39 Dz. Urz. Min. Ośw., 1949, nr 15, poz. 261. 
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repolonizacyjnych, 3) pismo z 7 III 1947 r. w sprawie zaświadczeń 

ukończenia kursów repolonizacyjnych. Praktycznie zatem była to 

likwidacja kursów repolonizacyjnych. W ich miejsce wprowadzono 

dwojakiego rodzaju kursy nauki o Polsce, przygotowujące do egzaminu 

uzupełniającego w zakresie szkoły powszechnej względnie średniej. 

Kursy te miały trwać 1 semestr z możliwością przedłużenia do 2. 

Tygodniowo przewidziano 20 (szkoła powszechna) i 24 (szkoła śred-

nia) godzin lekcyjnych, obejmujących nauczanie języka polskiego, 

historii i geografii Polski wraz z nauką o Polsce i świecie współcze-

snym. Program nauczania tych przedmiotów miał się równać progra-

mom nauczania szkoły powszechnej względnie średniej dla dorosłych 

w semestrach I–VI „z dostosowaniem do wieku i potrzeb zawodowych 

uczniów”, wyraźnie nie poruszając w tym miejscu tematu przeszłości 

i  świadomości narodowej kursantów. Kursy powinny kończyć się 

egzaminem uzupełniającym z wymienionych przedmiotów. Egzamin 

ten, wraz z przedłożonym świadectwem ukończenia odpowiedniej 

szkoły niemieckiej, stanowić miał podstawę do wydania świadectwa 

ukończenia polskiej szkoły powszechnej względnie średniej dla doro-

słych40. 

Niejako w odpowiedzi na to zarządzenie, KOSŚ (kierowane pod ko-

niec swego istnienia przez kuratora Władysława Bachowskiego) 

w piśmie z 25 V 1950 r. do Departamentu Oświaty i Kultury Dorosłych 

przy Ministerstwie Oświaty informowało m.in.: „Na Śląsku Opolskim 

zachodziła konieczność nauczenia co najmniej około 200 000 osób 

autochtonów języka ojczystego – czytania i pisania […]. Nauka odby-

wała się na kursach nazywanych do niedawna niesłusznie repoloniza-

cyjnymi. […] Niejednemu wystarczyło, że opanował sztukę czytania 

i pisania po polsku i przestawał chodzić na kurs. […] W czerwcu 

1949 r. – w czasie rejestracji analfabetów – uchwycono ponad 45 000 

osób na Śląsku Opolskim, które nie potrafią zupełnie czytać i pisać po 

polsku, mimo, że umieją dobrze czytać i pisać po niemiecku. […] W po-

wiatach Śląska Opolskiego istnieje w dalszym ciągu konieczność repo-

                                                 
40 Ibidem, 1950, nr 3, poz. 49. 
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lonizacji i przeszkolenia co najmniej 50 000 ludzi. Ze względów poli-

tycznych idąc za wytycznymi Komitetu Wojewódzkiego PZPR i ob. 

Wojewody Jaszczuka Kuratorium nie używa już określenia «repoloni-

zacja», «kursy repolonizacyjne» itp. Niemniej problem repolonizacji ist-

nieje”41. 

Zatem z końcem lutego 1950 r. kursy repolonizacyjne przestały ist-

nieć jedynie formalnie. W rzeczywistości funkcjonowały nadal, a jedy-

nie pod inną nazwą – kursy języka polskiego, posiadając zupełnie 

nowy status prawno-organizacyjny. W gruncie rzeczy nowy program 

kursów niewiele odbiegał od poprzedniego. Nadal jego podstawę sta-

nowiły te same przedmioty nauczania. W kursach tych wciąż uczestni-

czyło bardzo wielu słuchaczy. Dla porównania, w sprawozdaniu Wy-

działu Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowi-

cach z dnia 4 VII 1951 r. dotyczącym oświaty na terenie samego woj. 

Katowickiego w dalszym ciągu posługiwano się określeniem „kursy 

repolonizacyjne”, których na tym obszarze w roku szkolnym 1950/51 

zorganizowano 145 dla 3 987 słuchaczy. Przy czym w latach poprzed-

nich liczby te na terenie samego woj. katowickiego przedstawiały się 

następująco: 1945/46 – 160 kursów z 3512 uczniami; 1946/47 – 

odpowiednio 248 i 7 108; 1947/48 – 295 i 8415; 1948/49 – 163 

i 4 827; 1949/50 – 193 i 5 03842. Jednak liczba zarówno słuchaczy, jak 

i organizowanych kursów coraz wyraźniej malała. Jeśli można wierzyć 

pewnej notatce z lutego 1952 r., to od marca 1945 r. do 14 II 1952 r. na 

obszarze samego tylko woj. katowickiego (w granicach z 1950 r.) od-

było się 1 240 kursów z łączną liczbą absolwentów w wysokości 

32 887 osób. W połowie lutego 1952 r. prowadzono tu jeszcze jedynie 

44 kursy, na które uczęszczało 692 słuchaczy. Kursy te organizowane 

były na terenie 6 powiatów: Bytom, Gliwice-miasto, Gliwice-powiat, 

                                                 
41 Pismo KOSŚ do Departamentu Oświaty i Kultury Dorosłych przy Ministerstwie 

Oświaty z 25 V 1950, APK, KOSŚl., t. 450. Wyróżnienie w cytacie – JP. 
42 Spraw. Wydziału Oświaty (WO) Prezydium WRN w Katowicach z 4 VII 1951, 

dotyczące osiągnięć Oświaty Dorosłych w województwie katowickim APK, KOSŚl., 
t. 411. 
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Lubliniec, Tarnowskie Góry, Zabrze43. W zestawieniu z danymi zawar-

tymi w podsumowującym sprawozdaniu KOSŚ za okres od 1945 do 

1 I 1950 r., w którym jest mowa o 93 065 uczestnikach kursów repolo-

nizacyjnch organizowanych na obszarze całego woj. śląskiego (w gra-

nicach z 1945 r.) liczby te nabierają cech wiarygodności. Jednak nie 

wiadomo czy chodzi tu o osoby, które jedynie „przewinęły” się przez 

kurs, czy też o te, które uzyskały świadectwo jego ukończenia44. 

Poza tym okólnik z 21 II 1950 r. nie sprawił natychmiastowego 

przerwania prowadzenia dalszych zajęć na kursach repolonizacyjnych, 

które programowo trwały 2 lata. Okólnik jedynie stanowił rezygnację 

Ministerstwa Oświaty z uruchomienia pierwszego semestru w  roku 

szkolnym 1950/51. Te kursy, które rozpoczęły się przed datą 

opublikowania okólnika kontynuowano nadal wedle starego programu, 

tzn. jeśli kurs rozpoczął się jesienią 1949 r., to kończył się po 2 latach, 

czyli wiosną 1951 r. Zrezygnowano jedynie (i to tylko oficjalnie) z 

nazwy „repolonizacyjne”.  

Realizacja i jej efekty 

Na podstawie bardzo szczegółowych, aczkolwiek miejscami zawie-

rających pewne braki, danych statystycznych dotyczących kursów 

repolonizacyjnych prowadzonych w poszczególnych miejscowościach 

woj. śląskiego w roku szkolnym 1945/46 (sporządzonych rzekomo 

według stanu z dnia 31 I 1946 r., co – jak wynika z ich analizy – nie 

było prawdą) można z dużą dokładnością wyliczyć, że niespełna 94% 

                                                 
43 Luźna notatka z datą 14 II 1952: Pomoc ludności rodzimej, ibidem, t. 372; Por. 

także Pismo WO Prezydium WRN w Katowicach dotyczące osiągnięć z zakresu oświa-
ty dorosłych w województwie katowickim, ibidem, t. 411. 

44 Spraw. KOSŚ z akcji repolonizacyjnej z 25 V 1950, ibidem, t. 450; „Akcja repolo-
nizacyjna w latach 1945–1951 objęła około 50 tysięcy mieszkańców ziemi opolskiej”, 
M. Gąszczyński, Oświata dla dorosłych, [w:] T. Musioł (red.), Oświata na Opolszczyźnie 
w latach 1945–1959, Katowice 1961, s. 152; Józef Półturzycki twierdzi, że na obszarze 
podległym kuratorium śląskiemu w latach 1945–1950 kursy repolonizacyjne „objęły 
około 80 tysięcy uczących się i zatrudniały ponad tysiąc nauczycieli […]”, J. Półtu-
rzycki, Rozwój i problemy szkolnictwa dla dorosłych w Polsce Ludowej, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 264. 
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słuchaczy deklarowało, iż ich językiem ojczystym jest polski, a 6% – 

niemiecki. Wiekowo wyraźnie najwięcej słuchaczy mieściło się 

w przedziale 15–19 lat. Było także wielu w wieku 14 i 20 lat, oraz duża 

grupa mieszcząca się w przedziale 25–31 lat i starsi. Na kursach praco-

wało przeważnie 1–3 nauczycieli, sporadycznie więcej, nawet do 12. 

Czas trwania kursów daleki był od jednolitości, mieszcząc się w bardzo 

rozległym przedziale 3–16 godzin tygodniowo. Również daty 

rozpoczęcia poszczególnych kursów były przeróżne, począwszy od 

czerwca 1945 do lutego 1946 r., ale najczęściej w miesiącach jesien-

nych 1945 r. Zazwyczaj w dniu nauki lekcje trwały 3 godziny zegarowe 

w różnych dniach tygodnia, w godzinach popołudniowo-wieczornych 

pomiędzy 1400 a 2200. Do 10 VII 1945 r. zdołano uruchomić 244 kursy, 

na które uczęszczały 10 483 osoby. Później liczby te dynamicznie 

wzrastały. 31 I 1946 r. funkcjonowało już 730 kursów z łączną liczbą 

słuchaczy 20,5 tys., dochodząc w lutym do 25 tys. Później jednak dość 

gwałtownie kursantów zaczęło ubywać, z końcem roku szkolnym 

1945/46 sięgając 17,8 tys. W roku 1946/47 liczba słuchaczy wahała 

się pomiędzy 20,4 a 20,6 tys. Podobny stan odnotowano w roku 

1947/48 – 20,2–21,6 tys., a nawet dochodząc do 24 tys. Zdecydowany 

spadek liczby kursantów nastąpił w roku 1948/49, która wiosną 1949 

r. wahała się pomiędzy 15,6 a 14,17 tys., a w roku 1949/50 zniżając się 

do 13,8 tys. (1 I 1950 – 14,6 tys.). Początkowo znakomitą większość 

słuchaczy stanowiły kobiety, przy czym w kolejnych latach istniała 

tendencja wyrównywania się tych proporcji, zachowując jednak ciągłą 

przewagę kobiet, co w poszczególnych latach w przybliżeniu 

przedstawiało się następująco: 1945/46 65–67%; 1946/47 59,7%; 

1947/48 55,2%; 1948/49 53,1%. Ok. 75% słuchaczy to ludność 

wiejska. Liczba miejscowości, w których prowadzono kursy 

repolonizacyjne w zasadzie nie przekroczyła 500, z tym, że na terenie 

niektórych z nich organizowano po kilka kursów w różnych placów-

kach (szkoły, zakłady pracy itp.). Najwięcej kursów zdołano zorganizo-

wać w roku 1945/46 – ponad 700. W następnych latach było ich 

znacznie mniej, 430–550, czego częstym powodem były trudności 
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finansowe. Również największą ilość zespołów uczniowskich (klas) 

zdołano utworzyć w roku szkolnym 1945/46 – 730 (dane ze stycznia 

1946). W szczytowym okresie roku 1946/47 istniało 716 zespołów, 

w roku 1947/48 649–678, w roku 1948/49 nastąpiło nagłe zmniej-

szenie się ilości zespołów – 475, w roku następnym jednak, 1949/50, 

stan ten uległ poprawie – 540 zespołów słuchaczy. Luki w materiałach 

źródłowych pozwalają jedynie oszacować, że ok. 20% ogółu słuchaczy 

uczęszczało na kurs II stopnia, spośród których jeszcze mniejszy 

odsetek uzyskiwało zaświadczenie jego ukończenia. W zestawieniu 

z kryteriami rekrutacji na poszczególne stopnie kursu dowodzi to 

słabej znajomości języka polskiego wśród Ślązaków z Opolszczyzny. 

Dla porównania, w samym tylko 1945 r. – spośród wszystkich prowa-

dzonych wówczas kursów repolonizacyjnych kursy stopnia II na Opol-

szczyźnie stanowiły zaledwie niecałe 16%, podczas gdy na terenie 

przedwojennego woj. śląskiego stanowiły one aż 64,5% kursów oby-

dwu stopni45. 

                                                 
45 Wszystkie powyższe obliczenia i oszacowania zostały przeprowadzone w opar-

ciu o szczegółową analizę następujących źródeł: Sprawozdania opisowe WOiKD KOSŚ 
za różne okresy poszczególnych lat szkolnych 1945/46–1947/48, APK, KOSŚl., t. 404, 
405, 412, 440; Tabelaryczne i opisowe zestawienia liczbowe dotyczące placówek 
kształcenia dorosłych na obszarze Śląska Opolskiego w latach 1945–1950, ibidem, 
t. 372, 412, 440, 450; Spraw. opisowe RSKD WOiKD KOSŚ z 20 VIII 1949 za rok 
szkolny 1948/49, ibidem, t. 412; Spraw. KOSŚ z akcji repolonizacyjnej z 25 V 1950, 
ibidem, t. 450; Liczne „formularze sprawczo-statystyczne dla kursów dokształcają-
cych i szkół powszechnych dla dorosłych na rok szkolny 1945/46”, zawierające dane 
dotyczące kursów repolonizacyjnych według stanu z 31 I 1946, a organizowanych na 
terenie powiatów: Bytom, Gliwice, Głubczyce, Katowice, Kluczbork, Koźle, Lubliniec, 
Niemodlin, Nysa, Olesno, Opole, Prudnik, Racibórz, Strzelce, Zabrze, ibidem, t. 417, 
420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 435, 439; Protokół z posie-
dzenia Wojewódzkiej Komisji Oświatowej z 28 IV 1948, APK, WRN Kat., m-f 73525; 
Dokument: Szkolnictwo i oświata przedszkolna, APK, UWŚl., Wydział Społeczno-
Polityczny (SP), t. 69/1; Kurator O. Kotula wiosną 1947 r. informował, że w latach 
1945–1946 zorganizowano 385 kursów repolonizacyjnych z liczbą 28 929 uczniów, 
O. Kotula, Szkolnictwo w województwie …, s. 19; zaś naczelnik WOiKD KOSŚ M. Hasiń-
ski podał do publicznej wiadomości, że wiosną 1947 r. w istniejących 365 kursach 
repolonizacyjnych uczestniczyło 17 066 słuchaczy podzielonych na 549 oddziałów, 
M. Hasiński, Praca kulturalno-oświatowa na Opolszczyźnie, „Zaranie Śląskie” 1947, 
z. 1–2, s. 20; Pochodzące z roczników statystycznych dane dotyczące kursów repolo-
nizacyjnych nie przedstawiają naukowej wartości, są niepełne i wyraźnie zaniżone, 
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Tyle mówią źródła. Dla porównania warto tu jeszcze przytoczyć 

dane liczbowe dotyczące wieku uczestników kursów repolonizacyjnych 

prowadzonych na terenie całego kraju w całym okresie ich funk-

cjonowania: do lat 17 – 37%, 18–21 lat – 35%, 22–25 lat - 16%, powy-

żej 25 lat – 12%, czyli 88% to ludzie młodzi mający nie więcej niż 25 

lat46. Wśród słuchaczy kursów repolonizacyjnych (zwłaszcza w począt-

kowym okresie) przeważały kobiety. Zjawisko to było powszechne 

także na innych terenach Ziem Odzyskanych, np. na Warmii i Ma-

zurach, gdzie w 1945 r. 77,5% uczestników kursów repolonizacyjnych 

stanowiły kobiety47. Przyczyn było co najmniej kilka: ogólna przewaga 

liczebna kobiet w ówczesnej strukturze ludności (nie tylko Ślązaków) 

spowodowana stratami wojennymi wśród mężczyzn, masową wywóz-

ką górników na przymusowe roboty do ZSRR i rezygnacją powrotu do 

domu z wojennej tułaczki (głównie z obawy przed represjami na tle 

politycznym)48; na młodych chłopcach spoczywał w tym okresie 

obowiązek utrzymani całej rodziny, a w tym czasie istniało na Górnym 

Śląsku duże zapotrzebowanie na pracę w kopalniach, gdzie w tym 

okresie wykształcenie nie odgrywało większego znaczenia49; także 

                                                                                                               
por. Rocznik Statystyczny 1948, GUS, Warszawa 1949, s. 204; Rocznik Statystyczny 
1949, GUS, Warszawa 1950, s. 212; Rocznik Statystyczny 1950, GUS, Warszawa 1951, 
s. 145. 

46 J. Półturzycki, op. cit., s. 266. 
47 T. Filipkowski, op. cit., s. 48. 
48 Z. Kowalski, Powrót Śląska Opolskiego do Polski. Organizacja władzy ludowej 

i regulacja problemów narodowościowych w latach 1945 – 1948, Opole 1983, s. 351–
352; R. Rauziński, Przeobrażenia społeczno-demograficzne ludności na Ziemiach 
Zachodnich w latach 1945–1985, [w:] Polska ludność…, s. 24; A. Sakson, Miejsce i rola 
ludności rodzimej w społecznościach lokalnych na przykładzie Warmii i Mazur w latach 
1945–1956, [w:] ibidem, s. 71; S. Senft, Sytuacja polskiej ludności rodzimej na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych w latach 1945–1956 (na przykładzie Śląska Opolskiego), [w:] 
ibidem, s. 112; G. Strauchold, op. cit., s. 68; Ok. 80–90% mężczyzn-Ślązaków w wieku 
produkcyjnym w momencie zakończenia II wojny światowej przebywało poza miej-
scem swego zamieszkania, Z. Kowalski, op. cit., s. 261; O przewadze kobiet i starców 
w Bytomiu informował wicewojewoda Jerzy Ziętek w sprawozdaniu za lipiec 1946 
skierowanym do Ministerstwa Ziem Odzyskanych, G. Strauchold, op. cit., s. 135; Por. 
też.: A. Dziurok, M. Niedurny (red.), Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, 
Katowice 2004.  

49 K. Demkowski, op. cit., s. 21. 
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problemy związane z okresem dorastania – śląscy chłopcy bardziej niż 

dziewczyny odczuwali wstyd i zażenowanie nauką mówienia literacką 

polszczyzną50 (analogiczne zjawisko obserwowano w okresie 

międzywojennym wśród śląskich chłopców uczęszczających do 

szkoły51).  

Zdecydowanie największą popularnością kursy repolonizacyjne cie-

szyły się w 1945 r., co prawdopodobnie było skutkiem presji ogólnej 

sytuacji przenikniętej atmosferą strachu przed wysiedleniem, pobytem 

w obozie, wywózką do ZSRR itp. Np. do nauczyciela pracującego w 

Zabrzu w dniu 18 IV 1945 r. zgłosiło się ok. 300 chętnych do udziału w 

kursie repolonizacyjnym. Tydzień później było ich już ponad 400, 

uczących się w 5 grupach po 80 osób. W ciągu kolejnych 5 dni liczba 

kursantów przekroczyła 500. Nauczyciel ten stwierdza ponadto, że 

wszędzie spotykał się z wielką życzliwością i ogromnym zapałem do 

nauki języka polskiego52. Inny nauczyciel, kierownik jednej ze szkół 

powszechnych na terenie powiatu strzeleckiego, mając na uwadze 

kursy repolonizacyjne wspomina, że „Nie było dnia, w którym nie 

byłoby w szkole zajęć wieczorowych”53. Mimo to urzędnicy wysokiego 

szczebla i przedstawiciele władz ciągle uważali, że liczba kursantów 

wciąż jest zbyt niska. Ze strony władz oświatowych wojewódzkich, jak 

też niższego szczebla, już niemal od początku akcji organizowania 

kursów repolonizacyjnych bezskutecznie wysuwano do władz 

centralnych postulat nałożenia mocą ustawy lub dekretu na 

zweryfikowanych Ślązaków obowiązku uczęszczania na nie54. Naczel-

                                                 
50 F. Sławiński, Pierwsze kroki na odzyskanej ziemi, [w:] Wróciła Polska. Pamiętniki 

z pierwszych lat powojennych na Ziemiach Odzyskanych, wybór Z. J. Bolek, Warszawa 
1974, s. 88. 

51 A. Glimos-Nadgórska, Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego 
(1922–1939), Katowice 2000, s. 107–108. 

52 A. Grajpel, Kartki z pamiętnika śląskiego nauczyciela, [w:] K. Popiołek (red.), 
Wspomnienia nauczycieli…, op. cit., s. 41–44, 52. 

53 J. Śleziona, Pamiętnik polskiego rechtora, [w:] R. Hajduk (red.), Pamiętniki Opo-
lan, Kraków 1954, s. 460. 

54 Dokument: Praca kulturalno-oświatowa na Opolszczyźnie, APK, KOSŚl., t. 450; 
Pismo Naczelnika Wydz. IV KOSŚ z 9 VII 1945 do Inspektoratów Wydziału IV, Liceum 
Pedagogicznego w Tarnowskich Górach i Seminarium dla Wychowawców Przedszkoli 
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nik Wydziału V apelował: „Egzekwowanie obowiązku ukończenia kur-

su repolonizacyjnego w stosunku do poszukujących pracy, wstępu-

jących do organizacji zawodowych, społecznych, politycznych itp. 

winno wejść w praktykę danych organizacji i stanowiłoby formę naci-

sku były przychylne takim pomysłom. Kursy repolonizacyjne przez 

cały czas ich funkcjonowania miały jedynie charakter oferty skierowa-

nej do zweryfikowanych Ślązaków, którą mogli przyjąć lub nie. Zgło-

szenie się do udziału w kursie miał charakter dobrowolnej decyzji. 

Z politycznego punktu widzenia było to rozwiązanie słuszne, bo 

chroniło Polskę przed międzynarodowym zarzutem prowadzenia 

masowej polonizacji siłami represji. 

Skoro na terenie całej Opolszczyzny łącznie zweryfikowano ok. 850 

tys. osób55, to liczbę 93,065 tys. spośród nich (ok. 11%), którzy w oma-

wianym okresie uczestniczyli w kursach repolonizacyjnych, mimo 

wszystko należy ocenić jako bardzo wysoką56. Po odliczeniu dzieci i 

emerytów (łącznie około 32–35 tys.) odsetek ten wzrasta do ok. 18% 

osób w wieku produkcyjnym57. Powody zapisywania się na kursy były 

różne. Najważniejsze to: obawa przed wysiedleniem (w tym rzeczywi-

stych Niemców, którym udało się uzyskać pozytywną ocenę komisji 

weryfikacyjnych) i/lub jako argument polskości w procesie weryfika-

                                                                                                               
w Mysłowicach, dotyczące kursów dla niekwalifikowanych wychowawczyń przed-
szkoli, ibidem, t. 24; Sprawozdania WOiKD KOSŚ za rok szkolny 1945/46, ibidem, 
t. 404, 412; Spraw. Inspektoratu Szkolnego Bytom-powiat za rok szkolny 1948/49 
z 22 VI 1949, ibidem, t. 413. 

55 Por.: Z. Kosiński, Przeobrażenia demograficzne na Ziemiach Zachodnich, [w:] 
W. Markiewicz, P. Rybicki (red.), Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich, Po-
znań 1967, s. 83; L. Olejnik, Ziemie Odzyskane w polityce narodowościowej państwa 
polskiego w latach 1945–1949, „Przegląd Zachodni” 1999, nr 3, s. 154. 

56 Podobnie uważa Piotr Madajczyk, oceniając tę część Ślązaków, która została 
objęta kursami repolonizacyjnymi, jako „nie tak małą”, P. Madajczyk, Przyłączenie…, 
s. 197. 

57 Szacunkowe obliczenia własne na podstawie analizy porównawczej ze stanem 
ludności Polski z połowy 2016 r., Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. 
Stan w dniu 30 VI 2016 r., GUS, Warszawa 2016, s. 11. W szacunkach uwzględniono 
poprawkę wynikającą ze specyfiki stanu ludności Opolszczyzny pierwszych latach 
powojennych (wywózki mężczyzn do ZSRR, straty wojenne, dobrowolna pozostawa-
nie na emigracji zdemobilizowanych żołnierzy itp.).  
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cji narodowościowej58; faktyczna chęć nauczenia się poprawnej pol-

skiej wymowy i pisowni59; nadzieja zabezpieczenia się przed ewen-

tualnym zamknięciem w obozie pracy lub innym (gdzie często działy 

się sceny dantejskie)60; uległość presji sytuacji oraz strach przed 

szykanami i mobbingiem ze strony pracodawców, polskiego antynie-

miecko nastawionego sąsiedztwa, zbrojnych oddziałów antykomuni-

stycznego ruchu oporu61. 

Kursy repolonizacyjne dzieliły się na państwowe i prywatne – przy-

zakładowe. Państwowe notorycznie cierpiały na braki finansowe, 

przyzakładowe były finansowane przez dane zakłady pracy. Niejedno-

krotnie trudności budżetowe były powodem zahamowania rozbudowy 

sieci kursów. Z braku funduszy wiele kursów nie było stać na kupno 

podręczników. Z tych samych powodów w roku szkolnym 1948/49 

kursy repolonizacyjne z opóźnieniem rozpoczęły swą pracę, bo 

dopiero w listopadzie. W Kuratorium brakowało pieniędzy na godziwe 

wynagrodzenie nauczycieli pracujących na kursach. Z powodu niskich 

płac wielu z nich odchodziło. O pomoc w pozyskiwaniu dodatkowych 

funduszy KOSŚ zwracało się do wojewody, WRN w Katowicach, jak 

                                                 
58 A. Grajpel, op. cit., s. 41; K. Demkowski, op. cit., s. 18; P. Madajczyk, Przyłącze-

nie…, s. 171; także G. Strauchold, op. cit., s. 58, 68. 
59 S. Nowakowski, Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim, Poznań 1957, s. 155; 

C. Osękowski, Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach 1945–1956. Proce-
sy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994, s. 131. 

60 Por. P. Madajczyk, Przyłączenie…, s. 237–293; Szerzej o powojennych obozach 
na Górnym Śląsku zob.: G. Gruschka, Zgoda – miejsce grozy. Obóz koncentracyjny 
w Świętochłowicach, Gliwice 1998; A. Topol (red.), Obozy pracy przymusowej na Gór-
nym Śląsku, Katowice 1994; P. Madajczyk, Obozy pracy na ziemiach zachodnich i pół-
nocnych przed i po 1948 roku, [w:] C. Osękowski (red.), Ziemie Zachodnie i Północne 
Polski w okresie stalinowskim, Zielona Góra 1999, s. 89; A. Dziurok, Śląskie rozra-
chunki. Władze komunistyczne a byli członkowie organizacji nazistowskich na Górnym 
Śląsku w latach 1945–1956, Warszawa 2000, s. 115–143; A. Dziurok (oprac.), Obóz 
pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy, Warszawa 
2002. 

61 Zob. Zarządzenie Pełnomocnika Rządu Tymczasowego na Województwo Ślą-
skie z 29 I 1945 r. w sprawie likwidacji śladów okupacji niemieckiej, Gazeta Urzędo-
wa Województwa Śląskiego, 1945, nr 1, poz. 6; P. Madajczyk, Przyłączenie…, s. 214–
217; Spraw. sytuacyjne Zarządu Miejskiego w Gliwicach z 7 I 1948, APK, UWŚl., SP, 
t. 69. W dokumencie tym jest m.in. stwierdzenie, iż „Akcja zwalczania mowy niemiec-
kiej spowodowała wzmożoną frekwencję na kursa repolonizacyjne”. 
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również do Wojewódzkiej Rady Kultury62. Za dofinansowaniem kursów 

opowiadało się także (w styczniu 1949 r.) Ministerstwo Ziem 

Odzyskanych63.  

Kursy repolonizacyjne były jednym z wielu narzędzi repolonizacyj-

nych, silnie związanym z weryfikacją. Poza tym repolonizacyjny cha-

rakter miały także inne placówki oświaty dorosłych, jak Uniwersytety 

Ludowe, świetlice, zespoły dobrego czytania. Mimo trudności finan-

sowych i innych KOSŚ zdołało uruchomić z początkiem roku szkolnego 

1947/48 w Państwowym Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Opolu 

internatowy ośrodek repolonizacyjny. Była to w gruncie rzeczy szkoła 

średnia z internatem przeznaczona dla zweryfikowanych 

mieszkańców Śląska Opolskiego. Ze względu na dużą popularność, jaką 

ośrodek ten od razu sobie pozyskał, planowano uruchomienie kolejnej 

tego typu placówki w Prudniku64. Prócz tego uruchomiono w tym 

czasie kolejne internaty dla uczniów klas repolonizacyjnych przy 

Państwowym Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Bytomiu, jak 

również w Prudniku. Uczniów tych przygotowywano do egzaminów 

uzupełniających. Wielu z nich otrzymywało stypendia w wysokości 15 

tys. zł (Bytom) i 10 tys. zł (Prudnik) miesięcznie65. 

                                                 
62 Spraw. WOiKD KOSŚ za poszczególne lata szkolne 1945/46, 1946/47, 1947/48, 

APK, KOSŚl., t. 404, 405; Spraw. WOiKD KOSŚ z wykonania budżetu za okres 1 VII 
1945–31 III 1946, ibidem; Spraw. WOiKD KOSŚ, załącznik do pisma Wydziału 
Ogólnego z 23 IX 1948, ibidem; Plan pracy WOiKD KOSŚ na rok szkolny 1947/48, 
ibidem; Spraw. podinspektora WOiKD w Inspektoracie Szkolnym Gliwice-miasto za 
rok szkolny 1948/49, ibidem, t. 413; Spraw. opisowe RSKD WOiKD KOSŚ za rok 
szkolny 1948/49, ibidem, t. 412; Spraw. opisowe Inspektoratu Szkolnego w Zabrzu-
miasto z prac kulturalno-oświatowych wśród dorosłych w Zabrzu za rok szkolny 
1948/49, ibidem, t. 414. 

63 G. Strauchold, op. cit., s. 238. 
64 Dokument: Plan pracy w zakresie oświaty dorosłych na Opolszczyźnie w II pół-

roczu 1946/47, APK, KOSŚl., t. 372; Plan pracy WOiKD KOSŚ na rok szkolny 1947/48, 
ibidem, t. 405; Spraw. WOiKD KOSŚ za rok szkolny 1947/48, ibidem; Program kursu 
przygotowawczego języka polskiego przy Państwowym Gimnazjum i Liceum dla 
Dorosłych w Opolu, ibidem, t. 372 i 450; S. Mazurek, Na tropach repolonizacji, „Odra”, 
nr 1 z 9 I 1949; Państwowe Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Opolu w 1950 r. 
zarządzeniem Ministerstwa Oświaty przekształcono w Liceum dla Pracujących, 
G. Strauchold, op. cit., s. 183. 

65 Spraw. WOiKD KOSŚ za rok szkolny 1947/48, APK, KOSŚl., t. 405. 
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Mimo stosunkowo dużego zainteresowania Ślązaków kursami re-

polonizacyjnymi problemem była ich niska frekwencja uczęszczania 

na zajęcia. Jednym częstych powodów była praca zawodowa kursan-

tów. Na zajęcia przychodzili bezpośrednio po pracy, zmęczeni i brudni. 

Z tego powodu opuszczali wiele lekcji, a nie potrafiąc nadrobić zaległo-

ści zniechęcali się i całkowicie rezygnowali z kursu66. Przykładowo, w 

Rybniku zauważono, że powodem braku zainteresowania kursami 

była bieda i bezrobocie – część mieszkańców tego miasta szukała pra-

cy w pobliskiej Czechosłowacji. Inni zatroskani o zabezpieczenie bytu 

swych rodzin nie znajdywali już czasu na uczestnictwo w kursie67. 

Zniechęcający wpływ wywierała także „podziemna agitacja niemiec-

ka”. Potwierdziło to także KOSŚ cytowanym już pismem z maja 

1950 r.68. Duża część ludności, licząc się z możliwością powrotu Śląska 

do Niemiec, z obawy przed ewentualnymi przyszłymi represjami ze 

strony władz niemieckich ustosunkowywała się wobec kursów repolo-

nizacyjnych z rezerwą69. Także jedna z nauczycielek kursu repo-

lonizacyjnego w Gliwicach w sprawozdaniu bez daty zwróciła uwagę, 

że „Praca w kierunku całkowitej repolonizacji naszych terenów uzależ-

niona jest od wpływów politycznych – dopóki nie będą ustalone 

granice zachodnie – dopóty pewna część ludzi będzie uczyła się języka 

polskiego ze względów praktycznych, ale nie będzie czuła się Polaka-

mi”70. Wizytator Stanisław Bożek w czasie wizytacji kursów repoloni-

                                                 
66 Spraw. z pracy kursu repolonizacyjnego przy szkole nr 16 w Gliwicach i z kursu 

przy Głównych Warsztatach Wagonowych PKP w Gliwicach, APK, KOSŚl., t. 450; 
Spraw. opisowe Inspektoratu Szkolnego w Zabrzu-miasto z prac kulturalno-oświato-
wych wśród dorosłych w Zabrzu w rok szkolny 1948/49, ibidem, t. 414; Spraw. 
Inspektoratu Szkolnego Bytom-powiat za rok szkolny 1948/49 z 22 VI 1949, ibidem, 
t. 413. 

67 Dokument: Spraw. z wyjazdu służbowego do Rybnika w dniu 12 III 1946, APK, 
KOSŚl, t. 410. 

68 Pismo KOSŚ do Departamentu Oświaty i Kultury Dorosłych przy Ministerstwie 
Oświaty z 25 V 1950, APK, KOSŚl., t. 450. 

69 Sprawozdania WOiKD KOSŚ za rok szkolny 1945/46, APK, KOSŚl., t. 404 i 412; 
Spraw. podinspektora WOiKD w Inspektoracie Szkolnym Gliwice-miasto za rok szkol-
ny 1948/49, ibidem, t. 413; por. P. Madajczyk, Przyłączenie…, s. 207. 

70 Spraw. z pracy kursu repolonizacyjnego przy szkole nr 16 w Gliwicach i z kursu 
przy Głównych Warsztatach Wagonowych PKP w Gliwicach, APK, KOSŚl., t. 450. 
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zacyjnych w Strzelcach w grudniu 1947 r. stwierdził, że na stan niskiej 

frekwencji złożyły się takie przyczyny, jak brak samodyscypliny 

zarówno uczniów, jak i nauczycieli, słaby autorytet tych ostatnich, zła 

ogólna organizacja kursów, złe metody prowadzenia lekcji, oraz – jak 

to określono w sprawozdaniu – trudne miejscowe środowisko społecz-

ne71. Z kolei wizytator F. Błach w związku z takim stanem rzeczy 

wnioskował, że celem zachęcenia ludności do uczęszczania na kursy 

należy przede wszystkim ich absolwentów otoczyć opieką w zakresie 

pomocy w uzyskaniu pracy oraz umożliwienia im dalszego kształcenia 

się w szkołach zawodowych72. Mimo, że na kursach przyzakładowych 

słuchaczami byli zazwyczaj ludzie wytypowani i częstokroć zmuszani 

przez władze zakładowe do uczęszczania na zajęcia, to właśnie tam 

frekwencja była najniższa. Niejednokrotnie przeszkodą w regularnym 

uczęszczaniu była praca na druga zmianę73. W ośrodkach wiejskich 

wyraźny spadek frekwencji miał miejsce wiosną każdego roku, kiedy 

to rozpoczynały się prace na roli, absorbujące ich całkowicie. Najwięk-

szy spadek frekwencji na kursach odnotowano na przełomie lat 1948 i 

1949 co było skutkiem wydarzeń politycznych na arenie międzynaro-

dowej w postaci silnego ochłodzenia w stosunkach Wschód – Zachód, a 

czego punktem kulminacyjnym był tzw. kryzys berliński, stanowiący 

bardzo realne zagrożenie wybuchu III wojny światowej. Potwierdził to 

w październiku 1949 r. wojewoda Bolesław Jaszczuk w sprawozdaniu 

kwartalnym Urzędu Wojewódzkiego, nazywając spadek frekwencji na 

kursach repolonizacyjnych jesienią 1949 r. „jaskrawym dowodem” 

panującego wśród Ślązaków nastroju niepewności wynikającego z 

lęku przed nowym światowym konfliktem zbrojnym, mogącym 

                                                 
71 Spraw. wizytatora S. Bożka z wyjazdu służbowego do Strzelec i powiatu strze-

leckiego odbytego w dniach 17–19 XII 1947, APK, KOSŚl. 
72 Spraw. wizytatora F. Błacha z podróży służbowej do Raciborza i powiatu raci-

borskiego odbytej w dniach 26–29 I 1948, APK, KOSŚl, t. 410. 
73 Spraw. podinspektora WOiKD w Inspektoracie Szkolnym Gliwice-miasto za rok 

szkolny 1948/49, ibidem, t. 413; Spraw. z pracy kursu repolonizacyjnego przy szkole 
nr 16 w Gliwicach i z kursu przy Głównych Warsztatach Wagonowych PKP w Gliwi-
cach, ibidem, t. 450. 
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skutkować powrotem Górnego Śląska do Niemiec74. Na nagły spadek 

zainteresowania kursami repolonizacyjnymi w tym czasie z całą pew-

nością wpływ miał także fakt zakończenia z początkiem czerwca 1948 

r. akcji weryfikacji narodowościowej, z którą kursy te były silnie zwią-

zane75. Do tego dochodziły też inne powody, m.in.: ukończenie kursu 

nie dawało żadnych konkretnych korzyści (kwalifikacji zawodowych 

itp.); prozaiczny brak odczuwania potrzeby udziału w kursie; nega-

tywne opinie o jakości kursów (wielu nauczycieli nie posiadało 

kwalifikacji ani umiejętności pedagogicznych, częstokroć byli to ludzie 

bardzo młodzi i słabo wykształceni, a zarazem „obcy” – tzn. spoza 

Śląska76.  

Podsumowanie 

Kursy repolonizacyjne w pierwotnym zamyśle nie miały na celu 

likwidacji, czy delegalizacji regionalnego języka Ślązaków. Przeciwnie, 

ze strony zarówno władz oświatowych, jak i nauczycielstwa padło 

wiele bardzo pozytywnych wypowiedzi na jej temat, jak o samych ro-

dzimych mieszkańcach Opolszczyzny. Wskazywano na bogactwo mo-

wy śląskiej w polskie archaizmy językowe, na jej staropolski rodowód, 

na konieczność jej chronienia i pielęgnacji, oraz konieczność podkre-

ślania przy każdej sposobności jej silnego związku z polskim językiem 

literackim. Z naciskiem zwracano uwagę, że górnośląska mowa jest 

dowodem polskości tego regionu i jego mieszkańców. Kursy repoloni-

zacyjne miały przede wszystkim cele praktyczne, wynikające z potrzeb 

wykreowanych przez ówczesne realia: nauczyć Ślązaków czytać, pisać 

i mówić po polsku, a to głównie celem ułatwienia im dalszego 

kształcenia się, jak również celem ogólnego ich odnalezienia się w no-

                                                 
74 Spraw. Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego za III kwartał 1949 z 6 X 1949, APK, 

UWŚl., SP, t. 54/1. 
75 P. Madajczyk, Przyłączenie…, s. 218; G. Strauchold, op. cit., s. 184. 
76 Por. Z. Dulczewski, A. Kwilecki (oprac.), Pamiętniki osadników Ziem Odzyska-

nych, Poznań 1970, s. 388–395, 396–430; „Większość tępiła i ośmieszała gwarę ślą-
ską […]”, P. Madajczyk, Przyłączenie…, s. 197. 
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wej rzeczywistości; cel polityczny – ukazać opinii międzynarodowej, że 

Ślązacy z własnej woli i chęci masowo garną się na kursy repoloni-

zacyjne (a nie polonizacyjne), co miało być jednym z głównych argu-

mentów za pozostawieniem w granicach Polski całego obszaru wraz 

z jego mieszkańcami (wykwalifikowanymi i doświadczonymi pracow-

nikami przemysłu wydobywczo-hutniczego); cel ideologiczny – usunię-

cie ze śląskich umysłów „błędnych pojęć o Polsce i jej roli w Europie i 

świecie”, tzn. pozyskać ich dla idei socjalizmu/komunizmu77. Zaś jedna 

z notatek, odnaleziona w archiwalnych dokumentach dotyczących 

kursów repolonizacyjnych na Opolszczyźnie wyjaśnia lapidarnie i 

dosadnie, iż „Celem kursów jest […] związanie tej ludności z zagad-

nieniem socjalistycznego budownictwa Polski Ludowej i wyko-

rzystania jej w produkcji”78. Kursy repolonizacyjne były bowiem 

jedynie jednym z narzędzi zapoczątkowanej w 1945 r. tzw. akcji re-

polonizacyjnej, zmierzającej do wykreowania wizerunku całego Gór-

nego Śląska jako regionu polskiego w znaczeniu nie tylko historycz-

                                                 
77 Spraw. wizytatora F. Błacha z podróży służbowej do Raciborza i powiatu raci-

borskiego odbytej w dniach 26–29 I 1948, APK, KOSŚl., t. 410; Referat Wiktora Woj-
ciecha Jak uczyć języka polskiego na kursach repolonizacyjnych na Opolszczyźnie, 
wygłoszony w Większycach 18 XII 1946, ibidem, t. 450; Streszczenie referatu nauczy-
ciela Pawła Wawrzycznego Jak uczę języka polskiego na kursach repolonizacyjnych, 
wygłoszonego 27 I 1948 w związku z lekcją pokazową przeprowadzoną w Uniwersy-
tecie Ludowym w Brzeziu w czasie konferencji Związku Nauczycielstwa Polskiego po-
wiatu raciborskiego poświęconej oświacie dorosłych, ibidem; Referat dr Zofii Tokar-
skiej Słownictwo na kursach języka polskiego, ibidem; Wytyczne programów kursów 
języka polskiego i kultury polskiej, ibidem; Materiały programowe do nauki na kur-
sach repolonizacyjnych stopnia niższego i wyższego, ibidem; Rękopis: Praca na 
kursach repolonizacyjnych, jej znaczenie, cele, formy i metody, ibidem; Luźne pismo: 
Oświata Dorosłych, ibidem, t. 411; Program kursu przygotowawczego języka polskie-
go przy Państwowym Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Opolu, ibidem; Protokół 
z posiedzenia WRN w Katowicach z 31 VII 1945, APK, WRN Kat., m-f 73370; Doku-
ment: O pracy Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Katowi-
cach [1957], APK, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w Katowicach, Wydział Propagandy, t. 125; Spraw. polustracyjne z 28 III 1952 prze-
prowadzone przez tow. Harasiemowicza Klemensa na okoliczność odbywającej się 
dyskusji nad II etapem Konstytucji na terenie Komitetu Powiatowego Lubliniec, 
ibidem, t. 10. 

78 Luźna notatka: Pomoc ludności rodzimej, APK, KOSŚl., t. 372. Wyróżnienie w cy-
tacie – JP. 
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nym, ale także etniczno-kulturowym. Ślązacy posiadali wówczas także 

wielką wartość w znaczeniu gospodarczym jako zasoby ludzkie górno-

śląskiego przemysłu. Poprzez repolonizację starano się uchronić ich od 

masowego wysiedlenia, co na pozostałych terenach Ziem Odzyskanych 

było wówczas niemal normą79. 
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Streszczenie: 

Praca jest jedną z podstawowych form działalności ludzkiej. Niestety, aż 

95% pracodawców nie widzi możliwości zatrudnienia osób chorych psy-

chicznie. Szczególnie dotyczy to osób chorych na schizofrenię, którym ciężko 

znaleźć pracę na jakimkolwiek stanowisku. Wynikać to może ze stygma-

tyzacji osób chorych psychicznie lub z wewnętrznych przyczyn tkwiących 

w danej osobie. Zatrudnienie pracownika z chorobą psychiczną niesie ze so-

bą nie tylko zagrożenia, ale także korzyści dla pracodawcy. Dla osób z choro-

bą psychiczną praca jest natomiast źródłem leków, ale także radości. Ma ona 

istotne znaczenie dla stabilizacji zdrowia psychicznego.  

Słowa kluczowe: choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne, praca 

Abstract: 

The work is one of the basic forms of human activity. Even 95% em-

ployers do not see the possibility of employment for people with mental ill-

ness. Especially for people with schizophrenia , which is hard to find a job in 

any position. This may be due to the stigmatization of the mentally ill or 

internal causes inherent in the person. Employment of an employee with 

a mental illness carries with is not only threats, but also benefits the em-
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ployer. For people with mental illness while work is a source of fears, but 

also joy. It is important to stabilize mental health.  

Key words: mental disease, mental disorder, work 

Wstęp 

Osoby chore psychicznie przez większość społeczeństwa odbierane 

są krytycznie. Wynikać to może zarówno z historii, jak i współcześnie 

kształtowanych systemów światopoglądowych. Stygmatyzacja dotyczy 

prawie wszystkich chorych z zaburzeniami psychicznymi. 

W większym stopniu dotyka to jednak osób cierpiących na zaburzenia 

psychotyczne1. Coraz więcej osób choruje na depresję, co powoduje 

mniejszy stopień stygmatyzacji. Światowa Organizacja Zdrowia prze-

widuje, że przed 2030 rokiem depresja będzie jedną z głównych przy-

czyn skracania się długości życia. Profesor Martin Prince z King’s 

College London podkreśla, iż osoby cierpiące na ciężką depresję muszą 

najczęściej zrezygnować z pracy. Ponadto związane jest to z więk-

szymi wydatkami na zasiłki dla bezrobotnych oraz chorobowe. Podsta-

wą stygmatyzacji są procesy percepcyjne, które prowadzą na początku 

do ocen, a następnie do kategoryzacji na „lepszych” i „gorszych” czy na 

„normalnych” i „nienormalnych”. Duże znaczenie dla procesu 

stygmatyzacji, a zatem dla kształtowania społecznych interakcji 

piętnowanej jednostki mają przy tym określone parametry samego 

znaku. Są to: jakość estetyczna przypisywana danej osobie, 

odpowiedzialność za jego zaistnienie (sprawstwo), kierunek możli-

wych zmian, wpływ stygmatu na zdolności komunikowania się danej 

jednostki, a także reakcje emocjonalne wzbudzane przez stygmaty 

w otoczeniu. Skutki stygmatyzacji osób chorych psychicznie są trudne 

do ocenienia. Jednak może to prowadzić do społecznego wykluczenia 

i izolacji tych osób, co z kolei zmniejsza szansę na samorealizację.  

                                                 
1 E. Dziwota, Stygmatyzacja osób chorych psychicznie, „Current Problems of Psy-

chiatry” 2014, t. 15, nr 1, s. 18. 
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To społeczne wykluczenie może dotyczyć bardzo wielu dziedzin, takich jak 

relacje z sąsiadami, ze znajomymi, z rodziną, szanse znalezienia partnera 

życiowego, uczestnictwo w życiu publicznym, możliwość kształcenia się, 

znalezienia mieszkania czy pracy adekwatnej do zdobytych kwalifikacji2.  

Badania 

W 2012 roku zostały przeprowadzone badania o zdrowiu psychicz-

nym Polaków przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Dwanaście 

procent badanych stwierdziło, że największą obawę pośród wszystkich 

chorób wywołuje w nich choroba psychiczna. Na pytanie: jak, ogólnie 

rzecz biorąc, ocenia Pan(i) stan swojego zdrowia psychicznego osoby 

badane stwierdziły, że ich zdrowie psychiczne jest u 30% bardzo dobre, 

u 54% dobre, u 14% osób takie sobie, natomiast złe u 1% osób. 

Trudno powiedzieć zaznaczyło również 1% badanych. Zdrowie, 

według Światowej Organizacji Zdrowia, to pełen dobrostan fizyczny, 

umysłowy i społeczny, a nie tylko całkowity brak choroby lub kalectwa. 

W tym samym badaniu zadane było pytanie: Jakie warunki życia mogą 

być, Pana(i) zdaniem, szczególnie szkodliwe dla zdrowia psychicznego 

ludzi i zwiększać ryzyko zachorowania na choroby psychiczne? 

Sześćdziesiąt pięć osób zaznaczyło, że największy wpływ ma brak 

pracy i bezrobocie. W tym samym roku przeprowadzone zostały 

badania o stosunku do osób chorych psychicznie. Osoby, które zostały 

zbadane najbardziej niechętnie reagują na osoby, które kiedyś choro-

wały psychicznie i leczyły się w szpitalu psychiatrycznym, a miały 

zostać opiekunem (79%) lub nauczycielem (71%) ich dzieci. „Nieco 

mniej osób sprzeciwiłoby się temu, by pacjent szpitala psychiatrycz-

nego miał zostać ich lekarzem (62%), burmistrzem lub wójtem w ich 

gminie (59%), szefem w pracy (46%), bądź proboszczem w parafii 

(44%). W przypadku pięciu pozostałych ról postawy wyrażające przy-

zwolenie są częstsze niż te nacechowane sprzeciwem. Zdecydowana 

większość badanych nie miałaby nic przeciwko temu, gdyby osoba, 

                                                 
2 P. Świtaj, Piętno choroby psychicznej, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2005, 

t. 14, nr 2, s. 137–144. 
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które kiedyś leczyła się psychiatrycznie, była ich sąsiadem (82%), ko-

legą w klasie lub grupie studenckiej (76%) bądź bliskim współpra-

cownikiem (68%). Mniej więcej połowa zgodziłaby się, aby taka osoba 

była ich współlokatorem na wczasach (51%), a także synową lub 

zięciem, a więc członkiem rodziny (45%)3. Problemem dla badanych 

jest pełnienie przez osoby chore psychicznie ról zawodowych. Istotą 

roli zawodowej są oczekiwania środowiska, szczególnie środowiska 

zawodowego, względem obowiązków i uprawnień pracownika.  

Terminologia 

Czym jest zatem choroba psychiczna? W historii ludzkości pojęcie 

zachowań nienormalnych ulegało zmianie. Starożytni Grecy szanowali 

osoby z darem „jasnowidzenia”. Dziś takie osoby uważa się najczęściej 

za schizofreników. Leczenie między innymi odbywa się w szpitalach 

psychiatrycznych. Pierwsze szpitale psychiatryczne powstały w XVII 

wieku. Miały zapewnić przetrwanie osobom bezdomnym i bezrobot-

nym. Wśród nich znajdowały się osoby z chorobami psychicznymi, 

które izolowano i traktowano znacznie gorzej. Przykładowo, pacjentów 

szpitala St. Mary’s of Bethlehem w Londynie przykuwano łańcuchami 

do ściany.  

Pojęcie nienormalności nie jest dokładnie zdefiniowane. Nie ozna-

cza to jednak, że zjawisko to nie istnieje. Podstawą stwierdzenia dzia-

łań nienormalnych jest siedem cech, takich jak: cierpienie danej osoby, 

nieprzystosowanie, irracjonalność, nieprzewidywalność i brak 

kontroli, rzadkość i niekonwencjonalność, dyskomfort obserwatora 

oraz naruszanie norm4.  

Ze względu na to, że ocena nienormalności jest oceną społeczną, nie ma zgod-

ności co do tego, kto jest nienormalny, oraz jakie myśli i działania kwalifikują 

się do uznania za nienormalne. Społeczeństwo czasami się myli, nazywając 

                                                 
3 M. Omyła-Rudzka, Stosunek do osób chorych psychicznie, Warszawa 2012, s. 7–8. 
4 M. E. P. Seligman, E. F. Walker, D. L. Rosenhan, Psychopatologia, Poznań 2003, 

s. 43. 
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kogoś nienormalnym, tak samo jak mylą się obserwatorzy, nawet gdy są wy-

kwalifikowanymi diagnostami”.  

Podobnie trudno jest zdefiniować pojęcie choroby psychicznej. Ter-

min „choroby psychicznej” najprawdopodobniej pojawił się na przeło-

mie XVIII i XIX wieku. W najnowszej wersji klasyfikacji DSM-V, która 

obowiązuje w Stanach Zjednoczonych oraz klasyfikacji ICD-10 wpro-

wadzoną przez Światową Organizację Zdrowia, zastąpiono termin 

„choroba psychiczna” określeniem „zaburzenie”. Przyczyną tego stanu 

rzeczy jest uniknięcie wątpliwości dotyczących terminu „choroba”5. 

Problem nazewnictwa nie została jednak rozwiązana. Według Słowni-

ka języka polskiego PWN choroby psychiczne to: „zaburzenia w psy-

chice zakłócające stosunki z innymi ludźmi, niosące ze sobą jakieś 

ograniczenia lub stwarzające zagrożenie”6. Wielki słownik medyczny 

podaje następującą definicję choroby psychicznej:  

…termin zbiorczy obejmujący wszelkie zaburzenia typu psychotycznego, tzn. 

takie, w których występują objawy psychotyczne (omamy, urojenia, ciężkie 

zaburzenia nastroju, emocji i in.). W węższym znaczeniu tego terminu choro-

ba psychiczna jest synonimem psychozy. Jest to zaburzenie psychiczne 

w znacznym stopniu ograniczające wgląd, czyli poczucie choroby, zdolność 

radzenia sobie ze zwykłymi wymaganiami życia lub utrzymania właściwego 

kontaktu z rzeczywistością. Obraz kliniczny psychozy charakteryzuje się ja-

kościowymi zmianami chorobliwymi w zakresie myślenia, intelektu, świa-

domości, postrzegania, uczuć, napędu psychoruchowego i innych funkcji psy-

chicznych, prowadzącymi niekiedy do znaczących zaburzeń zachowania 

w środowisku społecznym”7.  

Szczególne znaczenie w historii podejmowanych prób zdefiniowa-

nia choroby psychicznej miał ruch antypsychiatryczny. Thomas Szasz 

traktuje chorobę psychiczną jako mit, a nie prawdziwą chorobę. Uważa 

on, że rzeczywistymi chorobami są wyłącznie stany odchylenia od 

norm anatomicznych i genetycznych. Dziś wiadomo, że to podejście 

                                                 
5 S. Pużyński, Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w diagno-

styce i regulacjach prawnych, „Psychiatria Polska” 2007, t. XLI, nr 3, s. 303. 
6 http://sjp.pwn.pl/sjp/choroby_psychiczne;2996691 (dostęp: 25.06.2016).  
7 S. Pużyński, Choroba psychiczna..., op. cit., s. 304-305. 
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było błędne8. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego mówi o oso-

bach z zaburzeniami psychicznymi.  

Ilekroć przepisy niniejszej ustawy stanowią o: 

1. Osobie z zaburzeniami psychicznymi, odnosi się to do osoby: 

a) chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), 

b) upośledzonej umysłowo, 

c) wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie 

ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, 

a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy 

i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecz-

nym.  

W ustawie tej brak jest definicji „choroby psychicznej” co może być 

przyczyna nadużyć.  

Osoba z chorobą psychiczną jako pracownik 

Rozważania na temat pracy spotkać można w rozprawach filozo-

ficznych, etycznych, ekonomicznych, socjologicznych, historycznych, 

etnologicznych, prakseologicznych, medycznych, psychologicznych czy 

pedagogicznych. W języku potocznym praca występuje najczęściej w 

dwóch znaczeniach: 

1. czynnościowym (funkcjonalnym) – oznacza pewną formę dzia-

łania, 

2. rzeczowym (przedmiotowym) – oznacza wynik, efekt, dzieło 

czy wytwór jakiegoś działania.  

Pojęcie pracy ma wiele definicji. W fizyce praca jest uznawana za 

przesunięcie siły wzdłuż drogi. W sensie biologicznym to ruch oraz 

reakcje chemiczne jakie odbywają się w żywym organizmie. W psy-

chologii praca to forma systematycznej aktywności umysłowej, którą 

kieruje motywacja do osiągnięcia określonego celu. Prawo definiuje 

pracę jako konsekwencję stosunku umownego między pracodawcą 

a pracobiorcą. W socjologii praca jest celową czynnością, która ma 

                                                 
8 A. Kapusta, Pojęcie choroby psychicznej w fenomenologicznej perspektywie, „Stu-

dia Metodologiczne” 2013, nr 30, s. 45. 
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służyć do zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich. Abraham 

Maslow twierdził, że człowiek działa pod wpływem najsilniejszych po-

trzeb, które tworzą naturalną hierarchię. Wprowadzona przez niego 

hierarchia potrzeb składa się z sześciu grup potrzeb ułożonych według 

ważności. Najważniejsze są potrzeby biologiczne, które znajdują się na 

samym dole. Potrzeby te to: potrzeba pokarmu, wody, tlenu, uwolnienia 

się od napięcia czy odpoczynku. Następną potrzebą jest potrzeba 

bezpieczeństwa. Trzecią potrzebą jest potrzeba przynależności i 

miłości, a więc potrzeba kochania i bycia kochanym, a także potrzeba 

bycia akceptowanym. Potrzeba szacunku zawiera w sobie potrzebę 

pewności siebie oraz szacunku i uznania ze strony innych. Jako 

następna w hierarchii jest potrzeba wykorzystania swojego poten-

cjału, czyli samorealizacja. Natomiast na samym szczycie Abraham 

Maslow umieścił samotranscendencję, która jest potrzebą wyjścia poza 

własną przyjemność. Według autora potrzeby z niższych szczebli 

hierarchii dominują motywację jednostki do momentu, kiedy zostaną 

zaspokojone. W dzisiejszych czasach coraz częściej zaniedbujemy 

podstawowe potrzeby biologiczne na rzecz potrzeb stojących wyżej9.  

Powszechnie uznawaną definicją pracy jest ta, w której praca jest 

postrzegana jako:  

działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia dóbr i usług, które mają 

mu zapewnić warunki egzystencji i rozwoju. Praca w rozwoju ludzkości pod-

legała ewolucji. Zmieniały się warunki pracy oraz stosunki międzyludzkie, 

w których się odbywała. W pierwszych etapach cywilizacji istotą pracy było 

zapewnienie możliwości przeżycia, później – wytworzenia i przechowania 

nadwyżek, co dawało możliwość wymiany i celowego rozwoju gospodarcze-

go. W wyniku rozwoju cywilizacyjnego praca stawała się coraz mniej uciążli-

wa i coraz bardziej bezpieczna, poprawiły się stosunki pracy (stały się mniej 

konfliktowe i mniej asymetryczne), a także wzrastało wynagrodzenie za pra-

cę (osłabły tendencję do wyzysku). Obecnie powoli zanika tradycyjna forma 

zatrudnienia pracowników, ponieważ gwałtowniej niż kiedykolwiek zmienia 

się struktura popytu na pracę. Dynamika zmian w stosunkach pracy nabrała 

                                                 
9 P. G. Zimbardo, R. L. Johnson, V. McCann, Psychologia. Kluczowe koncepcje. Pod-

stawy psychologii, Warszawa 2011, s. 68–69.  
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obecnie zawrotnego tempa. To jeden z najbardziej charakterystycznych „zna-

ków” naszego czasu10.  

Do pracy potrzebna jest motywacja, która zaangażowana jest w ini-

cjowanie, ukierunkowywanie i utrzymywanie fizycznych i psychicz-

nych aktywności. Psychologia wyróżnia dwie rodzaje motywacji: we-

wnętrzną i zewnętrzną. Ta pierwsza pochodzi z wnętrza człowieka, 

czyli z cech osobowościowych i zainteresowań. Nie podejmuje ona 

działań tylko i wyłącznie dla zewnętrznej nagrody. Druga motywacja 

opiera się właśnie na zewnętrznych skutkach. Pochodzi więc z zew-

nątrz. David McClelland określił na podstawie ludzkich potrzeb trzy 

rodzaje motywacji ukierunkowanej na: 

 potrzebę przynależności, 

 potrzebę władzy oraz, 

 potrzebę osiągnięć.  

Na całym świecie na choroby psychiczne choruje ponad 350 milio-

nów ludzi. Badania z 2010 roku pozwalają na stwierdzenie, że w Polsce 

objętych opieką ambulatoryjną było 1,5 miliona osób. Natomiast w 

całodobowych oddziałach psychiatrycznych leczono około 200 tysięcy 

chorych.  

Jedynie 17% tych osób jest aktywnych zawodowo. Praca zawodowa 

dla osób chorych psychicznie może mieć istotne znaczenie dla 

stabilizacji ich stanu psychicznego. Objawy chorobowe mają wpływ na 

funkcjonowanie zawodowe. Wynikiem tego może być obniżona 

wydajność pracy, problemy z komunikacją ze współpracownikami 

i klientami, obniżone tempo pracy, zaburzenia koncentracji, a to z kolei 

może wpływać na ryzyko urazów i wypadków w miejscu pracy.  

                                                 
10 Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji, Warszawa 2007, s. 42. 
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Wykres 1. Wpływ choroby psychicznej na pracę 
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Wpływ zaburzeń psychicznych na pracę jest niekorzystny, mimo to, 

uważa się, że możliwość uczestniczenia w rynku pracy, które 

przyczynia się do poczucia przynależności społecznej, jest niezbędna 

do utrzymania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia 

jednostki. Jak zauważa Kaszyński:  

aktywność zawodowa osób po głębokich kryzysach psychicznych – jest naj-

bardziej pożądanym wynikiem leczenia i rehabilitacji, który jest powiązany 

z obniżeniem poziomu objawów chorobowych, ograniczeniem liczby i czasu 

hospitalizacji psychiatrycznych oraz ze znaczną poprawą funkcjonowania 

społecznego. Równie istotna jest konstatacja, że dla samych chorych praca 

jest synonimem zdrowia”. Osoby z zaburzeniami psychicznymi SĄ grupą spo-

łeczną najbardziej narażoną na wykluczenie z rynku pracy11.  

Anthony Giddens zauważył, że ¼ osób, które wychodzą ze szpitali 

psychiatrycznych są osobami bezdomnymi, co z kolei wynikać może 

                                                 
11 A. Cybula-Fujiwara, D. Merecz-Kot, J. Walusiak-Skorupa, A. Marcinkiewicz, 

M. Wiszniewska M., Pracownik z chorobą psychiczna – możliwości i bariery w pracy 
zawodowej, „Medycyna Pracy” 2015, t. 66, nr 1, s. 65. 
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z braku dla tych osób pracy. Mówi się o czterech podstawowych przy-

czynach wykluczenia z rynku pracy osób chorych psychicznie. Jest to: 

1. zbyt mała liczba miejsc pracy, 

2. stygmatyzacja i dyskryminacja osób chorych psychicznie, 

3. długotrwała zależność od pasywnych form pomocy społecz-

nej, 

4. zależność od rodziców12. 

Hubert Kaszyński podaje rozkład zapotrzebowania na miejsca pra-

cy w grupie osób chorujących psychicznie. Przedstawia się on nastę-

pująco: 

 20% osób jest zdolnych do pracy w warunkach konkurencyj-

nych; 

 60% osób wymaga różnorodnych form wspieranego zatrud-

nienia, w tym połowa jest zdolna do pracy w urynkowionych 

przedsiębiorstwach społecznych, natomiast pozostała część 

chorych wymaga zróżnicowanych rozwiązań pracy obejmu-

jących również formy rehabilitacji społeczno-zawodowej; 

 20% osób wymaga zindywidualizowanej rehabilitacji społecz-

nej w formie ośrodków pobytu dziennego, grup zorientowa-

nych na organizację czasu wolnego, itp. 

Praca dla osób chorych psychicznie, jak wcześniej wspomniano, ma 

istotne znaczenie. Warto skupić się na pozytywach i zdolnościach tych 

osób, ponieważ to na jakim stanowisku zostanie zatrudniona taka oso-

ba zależy od stopnia wyzdrowienia i aktualnego samopoczucia. 

Pracodawca zyskuje z zatrudnienia osoby ze znacznym lub umiarko-

wanym stopniem niepełnosprawności, a do tych należą osoby z choro-

bą psychiczną, między innymi: dofinansowanie wynagrodzenia i skła-

dek na ubezpieczenie emerytalne; zwrot kosztów szkolenia tych osób – 

nawet do 80%; zmniejszenie wpłat na PEFRON czy zyskanie wize-

                                                 
12 H. Kaszyński, Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji po-

zarządowych świadczących usługi na rynku pracy, Warszawa 2006, s. 6. 
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runku firmy wrażliwej społecznie. Najważniejszą korzyścią jest zyska-

nie zaangażowanego i lojalnego pracownika13.  

Wykres 2. Korzyści z zatrudnienia osoby z chorobą psychiczną 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Na całym świecie prowadzone są programy wspierające osoby cho-

re psychicznie w zatrudnieniu. Jednak dane Głównego Urzędu Staty-

stycznego wskazują, iż poziom zatrudnienia osób z różnymi niepełno-

sprawnościami pozostaje bardzo niski. Osoby chore psychicznie bar-

dzo często pracują okresowo. Praca może być źródłem dużego stresu, 

co z kolei może prowadzić do nawrotów choroby. Utrata pracy i pro-

blemy z ponownym jej znalezieniem mogą prowadzić do rezygnacji 

z szukania i podjęcia zatrudnienia. 

Wykluczenie społeczne w wymiarze aktywności zawodowej, a w efekcie rów-

nież w wymiarze ekonomicznym, ujawnia się w przypadku osób chorujących 

psychicznie nie tylko poprzez trudności w znalezieniu pracy, ale też poprzez 

niski status zawodów, których wykonywanie zleca się osobom niepełno-

sprawnym – często są to stanowiska niewymagające specjalistycznej wiedzy 

                                                 
13 http://www.centrumcsr.pl/pliki/chorzy_psychicznie_insert.pdf (dostęp: 

25.06.2016). 
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i umiejętności, takie jak stróż czy sprzątacz. Problem degradacji zawodowej 

szczególnie mocno dotyka osoby chorujące psychicznie, które wcześniej zaj-

mowały wysokie stanowiska14. 

Środowisko 

W latach siedemdziesiątych powstała pedagogika Gestalt, jako jeden 

z rodzajów pedagogiki alternatywnej. Twórcy tej pedagogiki przeciw-

stawiają się dehumanizacji stosunków międzyludzkich czy uprzed-

miotowieniu jednostki ludzkiej. Pedagogika Gestalt podkreśla, iż: 

1. człowiek jest w istocie organizmem godnym zaufania, 

2. człowiek niesie w sobie ogromny potencjał możliwości, do 

których realizacji muszą być stworzone odpowiednie warun-

ki, 

3. człowiek jest istotą społeczną, 

4. człowiek jest aktywny sam z siebie i zmienia się dzięki własnej 

aktywności i jego interakcjom z otoczeniem, 

5. każda jednostka zmierza do wielostronnego rozwoju swoich 

możliwości i zdolności, 

6. zachowania człowieka można zrozumieć tylko w ich całości. 

Ważne jest również to, że wśród głównych celów tego nurtu wy-

mienia się przede wszystkim: odnalezienie siebie, własnej tożsamości, 

samorealizacja, eliminacja blokad wewnętrznego rozwoju, osobisty 

rozwój, rozwój wspólnego ludziom potencjału, przygotowanie jedno-

stki do rozpoznawania i realizacji własnego potencjału rozwojowego, 

odpowiedzialność za samego siebie, rozpoznawanie osobistych po-

trzeb i zainteresowań i ich dalsze rozwijanie, koncentrowanie się na 

„tu i teraz”. Wszystko to ma ogromne znaczenie dla jakości i satysfakcji 

z życia. Praca ma pomóc w odnalezieniu własnego potencjału. Ma 

także pomóc w zaspokojeniu naszych potrzeb15.  

                                                 
14 Rzecznik Praw Obywatelskich, Wsparcie osób chorujących psychicznie. Analiza 

i zalecenia, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 2014, nr 8, s. 6. 
15 J. Potrzebny, Pedagogika Gestalt, „Rocznik Edukacji Alternatywnej” 2003, nr 1, 

s. 111–135. 
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Każdy człowiek należy do określonej grupy kulturowej i jest uczest-

nikiem życia społecznego. Człowiek poprzez wrastanie w określone 

środowisko kształtuje samego siebie. Dlatego coraz częściej peda-

gogika i psychologia podkreślają ścisły związek człowieka z otaczają-

cym go środowiskiem. Rodzina wprowadza dziecko w świat wartości 

społecznych.  

Jednostka spostrzega swoje otoczenie w określony sposób, dokonuje inter-

pretacji tego, co spostrzega i w rezultacie podejmuje różnorodne działania, 

służące z jednej strony zaspokajaniu jej osobistych potrzeb, a z drugiej speł-

nianiu oczekiwań i wymagań otoczenia. Oczekiwania te nie zawsze ujawnia-

ne są wprost, bardzo często są ukryte, np. w tym, jak zorganizowana jest 

przestrzeń i czas, jakie przedmioty są dostępne, a jakie nie, jak zachowują się 

ludzie pozostający z nią w różnego typu relacjach emocjonalnych i zadanio-

wych. Oczekiwania te mają formujący wpływ na jej zachowanie, ale jednocze-

śnie zachowania jednostki wpływają formująco na kształt tego, co ją otacza 

i na to, jakie oczekiwania formułują ludzie względem niej. Relacja jest więc 

wzajemna, a wpływ obopólny. Z drugiej strony zachowania jednostki wyzna-

czane są poziomem jej dojrzałości biologicznej, zmieniającym się wraz z wie-

kiem i także wpływającym na to, jak spostrzega, przeżywa i ocenia otaczającą 

ją rzeczywistość, i do wchodzenia w jakiego typu relacje z otoczeniem jest 

gotowa16.  

Podsumowanie 

Praca stanowi 32% naszego życia. Jest jedną z podstawowych form 

działalności człowieka. Służy zaspokajaniu różnych potrzeb. Dlatego 

jest tak istota dla każdego, a w szczególności dla osób chorych psy-

chicznie.  

Podejmując próby rozwiązywania problemu braku pracy wśród osób choru-

jących psychicznie należy podkreślić, iż problem ten determinowany jest nie 

tylko faktem choroby psychicznej, ale częstokroć poważnymi dysfunkcjami 

osobowościowymi, które przejawiają się stanem niedojrzałości społecznej, 

                                                 
16 A. Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2010. 
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niskim poziomem kompetencji społecznych lub trudnościami w budowaniu 

stabilnych relacji społecznych17.  

Wynikać może także ze stygmatyzacji i dyskryminacji środowiska 

zewnętrznego. Sytuacja ta może ulec częściowej zmianie poprzez 

zrozumienie zachowań i emocji osób chorych psychicznie.  
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1. 

Przestępczość socjalna nie jest zjawiskiem nowym, charaktery-

stycznym tylko dla współczesnych organizacji państwowych, realizu-

jących na szeroką skalę politykę bezpieczeństwa socjalnego1. Pierwsze 

symptomy tego zjawiska pojawiły się w Europie Zachodniej bowiem 

już na początku XIX wieku, wraz z wprowadzeniem przez niektóre 

państwa instrumentów socjalnych, mających na celu wspieranie ludzi 

ubogich, pozbawionych źródeł utrzymania lub niebędących w stanie 

podjąć pracy2. Na przestrzeni kolejnych stuleci, na skutek 

zachodzących zmian społeczno-gospodarczych następowało stop-

niowe zwiększenie zakresu zabezpieczenia socjalnego i rozbudowanie 

systemu świadczeń społecznych, które poza niezaprzeczalnymi korzy-

ściami, niestety spowodowało także wzrost skali nadużyć w sferze 

                                                 
1 Zob. I. Sierpowska, Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne, ,,Zeszyty Nau-

kowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2015, nr 16(3), 
s. 45–58; L. Dziewięcka-Bokun, Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju spo-
łecznego, [w:] J. Supermat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa admi-
nistracyjnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 
2009, s. 132–142. 

2 Z. Kukuła, Prawo karne wobec przestępczości socjalnej, ,,Studia Prawnoustrojowe 
UWM” 2010, nr 11, s. 311. 
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socjalnej, polegających przede wszystkim na niezgodnym z prawem 

wykorzystaniu środków publicznych.  

W Polsce przestępczość socjalna pojawiła się stosunkowo niedaw-

no, bo w zasadzie dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych ubie-

głego wieku, w  związku z wprowadzeniem zasiłku dla bezrobotnych, a 

także szeregu innych zasiłków i świadczeń socjalnych, mających 

minimalizować negatywne skutki transformacji ustrojowej3. Z tych też 

względów przynajmniej początkowo nadużycia w sferze socjalnej były 

bagatelizowane, a nawet istniało społeczne przyzwolenie na tego 

rodzaju praktyki. Względnie szybko jednak przestępczość socjalna 

zaczęła odgrywać coraz istotniejszą rolę wśród różnych rodzajów 

przestępczości gospodarczej i stała się poważnym problemem społecz-

nym. Wskazane zjawisko niewątpliwie będzie przybierać na sile także 

w kolejnych latach  w związku z realizacją dużych programów 

społecznych  absorbujących znaczne środki publiczne.  

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera problematyka 

związana z karnoprawną ochroną sektora świadczeń socjalnych pań-

stwa, która nie była dotychczas przedmiotem szczególnego zainte-

resowania zarówno ze strony prawa karnego, jak też kryminologii. 

W literaturze przedmiotu brak jest wszak opracowań monograficz-

nych, które w całości byłyby poświęcone zjawisku przestępczości soc-

jalnej, postrzeganej przez pryzmat prawa karnego sensu largo. Dlatego 

też podjęcie niniejszej problematyki w ramach recenzowanego opra-

cowania zasługuje na uznanie i niewątpliwie stanowi istotny wkład 

w rozwój nauki prawa karnego. Posiada przy tym znaczenie nie tylko 

dla przedstawicieli nauki prawa karnego, ale również dla osób zawo-

dowo związanych z różnymi instytucjami socjalnymi. 

2. 

Recenzowana monografia składa się z dwóch zasadniczych części: 

teoretycznej i empirycznej, które zostały poprzedzone wstępem i roz-

                                                 
3 M. Smoleń, Społeczne skutki transformacji ustrojowej w wymiarze lokalnym, ,,Nie-

równości Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2006, nr 9,  s. 283–284. 
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działem poświęconym założeniom metodologicznym prowadzonych 

badań (rozdział I). W części teoretycznej opracowania przedstawiono 

istotę i charakter zjawiska przestępczości socjalnej (rozdział II), usta-

wodawstwo socjalne i instytucje socjalne (rozdział III), regulacje praw-

ne stanowiące część ustawowego opisu znamion przestępstw (rozdział 

IV), a także typizację czynów zabronionych związanych 

z przestępczością socjalną, zawartych w Kodeksie karnym i przepisach 

pozakodeksowych (rozdział V). Natomiast w części empirycznej 

przybliżono czytelnikom zagadnienia związane z przestępczością 

ujawnioną przy dystrybucji środków z Państwowego Funduszu Reha-

bilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział VI), jednostek organiza-

cyjnych pomocy społecznej (rozdział VII), powiatowych urzędów 

pracy (rozdział VIII) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (rozdział IX). 

W końcowej części pracy przedstawiono wnioski z przeprowadzonych 

badań (rozdział X) i propozycje zmian legislacyjnych (rozdział XI).  

Struktura przedmiotowego opracowania jest logiczna, spójna i od-

powiada założeniom badawczym przedstawionym we ,,Wstępie”, acz-

kolwiek pewien niedosyt – z przyczyn niezależnych od autora – może 

budzić nieuwzględnienie w badaniach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. Ów niedostatek w materiale empirycznym powoduje bo-

wiem, że przedstawiony obraz przestępczości socjalnej jest niepełny 

i nie obejmuje obszarów wiejskich, gdzie przestępczość socjalna także 

występuje. Wrażenie to dotyczy także przestępczości popełnianej za 

granicą, której szczegółowe omówienie przekraczałoby jednak ramy 

niniejszego opracowania (s. 64–66).  

3. 

Założenia badawcze przedstawione przez autora uwzględniają 

między innymi następujące zagadnienia:  

(…) ujawnione przypadki przestępstw socjalnych w Polsce w okresie prze-

mian ustrojowych; czynniki kryminogenne przestępczości socjalnej; wszelkie 

możliwe do zdobycia informacje o sprawcach przestępstw socjalnych; rodza-

je świadczeń socjalnych będących przedmiotem zamachu sprawców; zjawi-

sko przestępczości socjalnej za granicą” (s. 10).  
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Stosunkowo szeroko zakreślony obszar badań stanowi niewątpliwą 

zaletę recenzowanej monografii i pozwala na wszechstronną analizę 

tytułowego zagadnienia. 

Punktem wyjścia w rozdziale I jest hipoteza badawcza, zgodnie 

z którą:  

możliwe jest zidentyfikowanie zagrożeń przestępczością w odniesieniu do 

każdej z badanych instytucji socjalnych i wykazanie, że przestępczość wystę-

puje w każdej z nich (s. 19).  

Na jej podstawie sformułowano szereg hipotez szczegółowych, 

w świetle których:  

1) same instytucje socjalne potrafią zdiagnozować czynniki odpowiedzialne 

za występowanie przestępstw, 2) występowanie przestępstw jest rezultatem 

rozpoczętych zmian ustrojowych i w dużej mierze spowodowane jest wystę-

pującym bezrobociem oraz spadającymi dochodami uzyskiwanymi przez 

obywateli polskich, 3) przestępczość socjalna wykazuje w sobie elementy 

wskazujące, że sprawcy działają w ramach zorganizowanych struktur prze-

stępczych, 4) jednostki organizacyjne pomocy społecznej usytuowane w ma-

łych miejscowościach nie notują przypadków przestępstw w takiej liczbie, jak 

w dużych miastach (s. 19–20).    

Analizując powyższe założenia wydaje się, że supozycja przyjęta 

przez autora niniejszej publikacji, zgodnie z którą to same instytucje 

socjalne potrafią zdiagnozować czynniki odpowiedzialne za występo-

wanie przestępstw może być zbyt optymistyczna. Przede wszystkim 

dlatego, że instytucje socjalne nie zawsze będą zainteresowane wska-

zywaniem tych czynników, które wynikają z niewłaściwego funkcjo-

nowania tych jednostek, braku należytego nadzoru nad ich działal-

nością, udziałem pracowników w popełnieniu przestępstwa itd., 

znacznie chętniej będą natomiast wskazywać na przyczyny zewnętrz-

ne, występujące po stronie sprawców przestępstw socjalnych (chęć 

uzyskania dodatkowego dochodu, bezrobocie) albo też wadliwość 

przepisów prawnych. Pozostałe hipotezy nie budzą wątpliwości. 
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4. 

Istotnym wkładem autora w rozwój nauki prawa karnego jest 

zdefiniowanie pojęcia przestępczości socjalnej jako:  

(…) działania osób fizycznych w celu skłonienia instytucji socjalnej do okre-

ślonego rozporządzenia mieniem oraz wyłudzenia nienależnym im świad-

czeń materialnych wyczerpujące znamiona przestępstwa, polegające na 

umyślnym wprowadzaniu w błąd lub wyzyskaniu błędu instytucji zajmują-

cych się dystrybucją środków budżetowych, skierowanych wyłącznie na po-

moc lub wsparcie materialne zarówno dla osób posiadających, jak i pozba-

wionych czasowo lub na stałe źródła utrzymania (s. 28). 

Powyższa definicja w sposób zwięzły, a zarazem wyczerpujący 

prezentuje charakterystyczne cechy przestępczości socjalnej, wyróż-

niające ten rodzaj przestępczości na tle innych czynów zabronionych. 

Czynnikiem utrudniającym badania nad zjawiskiem przestępczości 

socjalnej w Polsce, w szczególności zaś określenie skali tego zjawiska, 

jest brak danych statystycznych. W związku z powyższym konieczne 

jest wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł, w tym również 

publikacji prasowych, mając wszak na względzie, że „(…) nie spełniają 

wymogów stawianych przed rzetelnym badaniem naukowym, stąd też 

nie mogą stanowić podstawy do formułowania wiarygodnych ustaleń 

badawczych” (s. 29).  

Należy jednak zgodzić się z autorem recenzowanej monografii, że 

stanowią one pewien materiał wyjściowy stanowiący „(…) bardzo 

istotne wskazówki co do kierunków dalszych poszukiwań, a w szcze-

gólności do pogłębiania i weryfikowania ustaleń badawczych” (s. 29).  

W dalszej części niniejszego rozdziału zaprezentowano przegląd 

informacji prasowych opisujących ujawnione przypadki przestępczo-

ści socjalnej w Polsce i w Europie (s. 30–47). Ów przegląd obrazuje 

sposoby popełniania przestępstw socjalnych i kierunki przestępczości 

socjalnej. Wskazany jest jednak daleko idący krytycyzm naukowy 

w odniesieniu do informacji zawartych w publikacjach prasowych.  
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Na uwagę zasługuje także wskazanie w recenzowanej monografii 

czynników kryminogennych przestępczości socjalnej, do których autor 

zalicza: czynniki generowane wadliwością systemu prawnego, 

czynniki z grupy społeczno-kulturowej, czynniki kryminogenne o pod-

łożu ekonomicznym, a także nieskuteczność kary (s. 48-58). 

Szczególnie interesująco jawią się na tym tle czynniki natury ekono-

micznej, które „(…) mogą kreować sytuację w których częściej może 

dojść do popełnienia przestępstw” (s. 55). Zaprezentowane podejście 

do tytułowego zagadnienia wskazuje na wszechstronną i wnikliwą 

analizę problemu. Poznanie przyczyn przestępczości pozwala bowiem 

skutecznie jej przeciwdziałać.  

Ponadto ustalenia zawarte w rozdziale II zostały uzupełnione 

o przegląd zagrożeń dla systemu socjalnego państwa, sprawców prze-

stępstw socjalnych i nadużyć w obszarze zabezpieczenia społecznego 

na szczeblu Unii Europejskiej. Ma to związek z koordynacją krajowych 

systemów zabezpieczenia społecznego. Wskazane uwagi niewątpliwie 

stanowią wartościowy fragment recenzowanej monografii, w kontek-

ście zapobiegania przestępczości na szczeblu wspólnotowym. 

W rozdziale III przedstawiono natomiast ustawodawstwo socjalne i 

instytucje socjalne korzystające z prawnokarnej ochrony. Tę część 

rozważań rozpoczyna niezbyt obszerny rys historyczny ustawodaw-

stwa socjalnego w Polsce i w Europie (s. 67–71). Następnie przedsta-

wiono poszczególne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania Za-

kładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego, Powiatowych Urzędów Pracy, Miejskich Ośrodków Pomocy 

Społecznej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych.   

W kolejnym rozdziale zaprezentowano przepisy zawarte w po-

szczególnych ustawach socjalnych w kontekście interpretacji ustawo-

wych znamion wybranych typów przestępstw. Zawarte tam rozważa-

nia są o tyle istotne, gdyż, jak stwierdza autor:  

Żadna z ustaw socjalnych nie zawiera przepisów karnych typizujących prze-

stępstwa, każda z nich jednak posiada w swojej treści normy, które wprost 
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bądź pośrednio zostają naruszone, stanowiąc jednocześnie część opisu usta-

wowych znamion konkretnego przestępstwa (s. 80).  

W tym sensie rzeczywiście omawiane normy prawne mają wiele 

wspólnego z normami sankcjonowanymi. 

W rozdziale V przedstawiono typizację czynów stanowiących 

przestępstwa socjalne oraz czynów z nim związanych w przepisach 

karnych. Podkreśla się przy tym wyraźnie subsydiarne znaczenie 

prawa karnego w zakresie zwalczenia nadużyć w sferze socjalnej 

(s. 96–97). Prawo karne nie może bowiem być traktowane jako 

omnipotentny i wyłączny środek przeciwdziałający przestępczości 

gospodarczej, w tym również przestępczości socjalnej. W tym 

kontekście na uwagę zasługuje – jak podkreśla sam autor – arbitralny 

podział na przepisy o charakterze podstawowym i przepisy o charak-

terze uzupełniającym, wskazując przy tym, że kryterium podziału 

stanowi intensywność występowania konkretnych przestępstw, a tak-

że to czy dane przepisy penalizują czyny, które mogą być popełnione 

przede wszystkim przez świadczeniobiorców, czy też pracowników 

instytucji socjalnych (s. 94–95). Powyższe rozwiązanie w znaczący 

sposób odbiega od zasad respektowanych powszechnie na gruncie 

nauki prawa karnego, gdzie w ramach pozornego zbiegu przepisów 

ustawy wyróżnia się zasadę wyłączającą zastosowanie przepisu posił-

kowego (subsydiarnego) przez przepis główny (lex primaria derogat 

legi subsidiariae)4. Może zatem powstać nieuzasadnione wrażenie, że 

przepisy socjalne o charakterze podstawowym derogują przepisy 

o charakterze uzupełniającym, podczas gdy powyższa systematyka 

odnosi się wyłącznie do intensywności występowania konkretnych 

przestępstw socjalnych.  

Zgodzić należy się ze stwierdzeniem, że najczęściej stosowanym 

przepisem karnym przeciwdziałającym nadużyciom w sferze zabez-

pieczenia społecznego jest przepis kryminalizujący oszustwo klasycz-

ne zawarty w art. 286 § 1 k.k. Autor słusznie przy tym wskazuje, że 

przyczyną „popularności” powyższego unormowania jest elastyczność 

                                                 
4 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2006, s. 152–153.  
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treści ustawowych znamion czynu, dotyczących wprowadzenia w błąd 

oraz wyzyskanie błędu, które odgrywają niezwykle istotną rolę na 

gruncie przestępczości socjalnej (s. 98). W większości przypadków 

charakteryzują one bowiem sposób zachowania się sprawcy przestęp-

stwa socjalnego. 

5. 

Przechodząc do części empirycznej należy wskazać, iż w tej części 

recenzowanej monografii skupiono się na przestępczości ujawnionej 

przy dystrybucji środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

powiatowych urzędów pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Struktura poszczególnych rozdziałów zawartych w tej części jest 

analogiczna. Obejmuje bowiem następujące zagadnienia: geografię 

zjawiska i skalę nadużyć, rodzaje popełnianych przestępstw, przed-

miot zamachu, charakterystykę sprawców przestępstw, określenie wy-

sokości szkód majątkowych spowodowanych przestępstwami, przy-

czyny przestępstw socjalnych, ocenę obowiązujących regulacji 

z punktu widzenia uszczelnienia przyznawania świadczeń, a także 

środków prowadzących do ograniczenia przestępstw socjalnych.  

W toku prowadzonych badań autor zdołał wykazać, że najwięcej 

przestępstw socjalnych odnotowano w Polsce centralnej, najmniej zaś 

na Podlasiu. Przestępczość socjalną cechuje przy tym zmienna dyna-

mika nasilenia w poszczególnych regionach (s. 252–253). Brak jest 

zatem wyraźnych tendencji w tym zakresie. Znamienne jest przy tym 

to, że poziom przestępczości socjalnej nie jest bezpośrednio związany 

z poziomem dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców poszcze-

gólnych regionów. Z przedstawionych danych wynika także, iż najwię-

cej przestępstw zostało popełnionych na szkodę Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy spo-

łecznych. Powyższa konstatacja jest oczywista, jeżeli wziąć pod uwagę 

wielkość środków publicznych, jakimi dysponują wskazane instytucje 

socjalne.  
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Gdy zaś chodzi o rodzaje popełnianych przestępstw, to w przypad-

ku wszystkich badanych instytucji socjalnych na plan pierwszy wysu-

wają się przestępstwa polegające na oszustwie, fałszowaniu dokumen-

tów, składaniu nieprawdziwych oświadczeń oraz przywłaszczenia (s. 

138, 163, 197, 227).  

Pewien naukowy niedosyt może budzić natomiast brak szczegóło-

wych informacji o sprawcach przestępstw socjalnych, obejmujących 

m.in. stan rodzinny, poziom wykształcenia, stopień poczytalności, 

a także informacje czy sprawca popełnił przestępstwo po raz pierw-

szy, czy po raz kolejny, które byłyby pożądane z punktu widzenia 

kryminologii. Ze zrozumieniem należy jednak przyjąć wyjaśnienia 

autora, że ów deficyt informacji wynika przede wszystkim z faktu, że 

instytucje społeczne nie dysponują szczegółowymi informacjami na 

ten temat (s. 254).  

Z pewnym zaciekawieniem należy przyjąć informacje o relatywnie 

niewielkiej wysokości szkód majątkowych będących następstwem 

przestępstw deklarowanych przez instytucje socjalne. W świetle 

przedstawionych przez autora wyliczeń łączna kwota strat z tego 

tytułu wynosi bowiem ok. 54,8 mln zł (s. 255). Porównując tę sumę 

chociażby ze stratami spowodowanymi przestępstwami podatkowymi, 

liczonymi w miliardach złotych można odnieść wrażenie, że prze-

stępczość socjalna nie stanowi istotnego problemu społecznego, który 

wymagałby interwencji prawnokarnej. To niewątpliwie mylne przeko-

nanie może wynikać z faktu, że przestępczość ujawniona stanowi nie-

wielką część rzeczywistej przestępczości socjalnej. Dlatego też należy 

podchodzić do oficjalnych danych pochodzących z instytucji socjalnych 

z pewną ostrożnością, mając wszak świadomość występowania 

względnie dużej tzw. ciemnej liczby przestępstw socjalnych.  

Gwoli wyjaśnienia należy w tym miejscu podkreślić, że moim celem 

nie było podważenie wiarygodności przedstawionych danych, ale 

zwrócenie uwagi na problem stosunkowo niskiej wykrywalności 

przestępstw socjalnych.      
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6. 

Przedstawione badania potwierdziły, że przestępczość socjalna 

występuje w każdej z badanych instytucji socjalnych. W tym znaczeniu 

przestępczość socjalna jest zjawiskiem powszechnym i nie ogranicza 

się wyłącznie do określonych instytucji czy konkretnych świadczeń. 

Natomiast trudno jest  zweryfikować hipotezę, że to same instytucje 

socjalne potrafią zdiagnozować czynniki odpowiedzialne za 

występowanie przestępczości socjalnej, o czym była mowa już na 

wstępie. Wskazanie czynników kryminogennych w odniesieniu do 

tytułowej kategorii przestępstw jest utrudnione przede wszystkim 

z uwagi na niewielkie proporcje  i dość znaczne rozbieżności w uzyski-

wanych odpowiedziach (s. 260–261). Tylko częściowo została 

potwierdzona hipoteza, zgodnie z którą występowanie przestępstw 

jest rezultatem rozpoczętych zmian ustrojowych i w dużej mierze 

spowodowane jest występującym bezrobociem oraz spadającymi 

dochodami uzyskiwanymi przez obywateli. Na podstawie zgromadzo-

nego materiału empirycznego autor nie zdołał potwierdzić, że bez-

pośrednimi przyczynami przestępczość socjalnej jest bezrobocie oraz 

spadające dochody ludności, choć niewątpliwie wskazane czynniki 

mają wpływ na pojawienie się nadużyć w sferze socjalnej. Ostatecznie 

nie zostało potwierdzone także to, że sprawcy przestępstw socjalnych  

działają według zorganizowanych struktur przestępczych. Potwierdze-

nia nie zyskała także hipoteza, w świetle której jednostki organi-

zacyjne pomocy społecznej usytuowane w małych miejscowościach 

nie notują przypadków przestępstw w takiej liczbie, jak w dużych 

miastach. Być może ma to związek z niższym poziomem bezrobocia 

w dużych miastach. 

Wydaje się przyczynami braku potwierdzenia niektórych hipotez 

badawczych jest niewystarczający materiał empiryczny. Przy tym nie 

można z tego powodu czynić zarzutu autorowi, który podjął działania 

mające na celu zgromadzenie możliwie obszernego materiału empi-
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rycznego. Zachowawczy stosunek do hipotez badawczych dowodzi, że 

autor dokonał rzetelnej i krytycznej analizy.     

Wreszcie, rezultatem badań nad zjawiskiem przestępczości socjal-

nej jest wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych, których celem 

jest ograniczenie liczby popełnianych przestępstw socjalnych. Odno-

sząc się do postulowanych zmian, należy podkreślić, że na szczególną 

uwagę zasługuje rozważanie prawnych aspektów wprowadzenia cza-

sowego zakazu korzystania ze świadczeń, z punktu widzenia zgodności 

powyższego rozwiązania z materią uregulowaną w Konstytucji RP i 

kształtu tych uregulowań w poszczególnych ustawach socjalnych. Autor 

stwierdza przy tym, że istnieje możliwość wprowadzenia bez 

narażania się na zarzut niezgodności powyższych uregulowań z Kon-

stytucji RP. Opowiada się przy tym za administracyjnoprawnym 

charakterem postulowanych regulacji, wskazując, że:  

(…) ograniczenie powinno dotyczyć maksymalnego okresu nie dłuższego niż 

3 miesiące, jeżeli świadczeniobiorca nadal pozostawał będzie w sytuacji kwa-

lifikującej go do otrzymania pomocy społeczne. Przyczyna ta odpadnie, gdy 

udowodnione zostanie, że był nielegalnie zatrudniony i otrzymywał z tego 

tytułu dochód (s. 265).  

Przy tym możliwa jest również modyfikacja tego środka w postaci 

znacznego obniżenia przez określony czas należnego świadczenia 

(s. 266).   

Za wartościowy należy uznać także postulat wprowadzenia sta-

tystyki obejmującej przynajmniej stwierdzone przypadki wypłaty 

nienależnych świadczeń, aczkolwiek będzie oznaczać to dodatkowe 

obciążenie instytucji socjalnych biurokratycznymi obowiązkami.   

Pozytywnie należy również ocenić propozycję wprowadzenia 

jakiejś formy nadzwyczajnego złagodzenia odpowiedzialności karnej 

dla sprawców, którzy po ujawnieniu przestępstwa wyłudzenia świad-

czeń socjalnych, ale przed wszczęciem postępowania karnego  dobro-

wolnie zwróciliby całość bezprawnie otrzymanej kwoty wsparcia. 

Wartym rozważenia postulatem jest także zmiana na zasadzie wyjątku 

przepisów regulujących warunkowe umorzenie postępowania kar-
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nego, tak aby z powyższej możliwości mogli skorzystać także sprawcy 

oszustwa, które w obecnym stanie prawnym zagrożone jest karą 

pozbawienia wolności do lat 8, a co za tym idzie niedopuszczalne jest 

stosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec 

sprawców tych czynów. Wydaje się jednak, że ten problem można by 

rozwiązać także poprzez obniżenie w przypadku przestępstwa oszu-

stwa górnej granicy ustawowego zagrożenia karą.  

7. 

Przedstawione w recenzowanej monografii wyniki badań, dotyczą-

cych problematyki przestępczości socjalnej, ukazanej z perspektywy 

prawa karnego i kryminologii, wskazują na wszechstronną i wyczer-

pującą analizę obowiązujących regulacji prawnych i zgromadzonego 

materiału empirycznego, dokonaną przez autora. Przedmiotowe opra-

cowanie stanowi przy tym oryginalne rozwiązanie problemu badaw-

czego, mające także znaczenie praktyczne. Krytyczne podejście Z. Ku-

kuły do przyjętych założeń badawczych dowodzi rzetelności naukowej 

i obiektywizmu. Zrozumiały i przejrzysty sposób przekazu korzystnie 

wpływa na percepcję analizowanych zagadnień. 
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