
 

Zeszyty Naukowe 
Zbliżenia Cywilizacyjne 

 



 

 



Pań stwowa Wyż sża Sżkoła Zawodowa we Włocławku 
 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżenia Cywilizacyjne 

Tom XV (1)/2019 

Włocławek 2019 



 

 

Rada naukowa 

prof. dr hab. Ańtońińa Magdaleńa Śńiadecka-Kotarska (Uńiwersytet Łódżki); prof. dr hab. 

Radosław Zeńderski (UKSW w Warsżawie); prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Akademia im. Jana 

Długosża w Cżęstochowie); prof. dr hab. Waldemar Paruch (UMCS w Lublińie); prof. dr hab. 

Marek Jakubowski (UMK w Toruńiu); dr hab. Dariusż Góra-Sżopiński (UKSW w Warsżawie); 

dr Małgorżata Legiędź-Gałusżka (PWSZ we Włocławku); dr Magdaleńa Rekść (Uńiwersytet 

Łódżki); dr Lucyńa Chmielewska (Uńiwersytet Łódżki); mgr Pilar Palmira Gil Cáńovas 

(Uńiwersytet Łódżki); dr M. Carmeń Fońseca-Mora (University of Huelva, Spain); Andrei 

Glinskii, candidate of philosophical sciences (Moscow Region State University); prof. Antonio 

J. Sosa Alonso (University of La Laguna, Spain) 

Kolegium redakcyjne 

dr Monika Kamper-Kubańska – redaktor naczelny  

dr Karolińa Kasżlińska – 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 jężykowy (j. polski) 

mgr Piotr Gołembiewski, mgr Dorota Watkowska – redaktorzy jężykowi (j. angielski) 

Lista receńżeńtów publikowańa jest ńa strońie cżasopisma: 

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

Skład i łamanie tekstu 

Paweł Sobierajski 

Projekt okładki 

 Kamil Zgodżiński 

Czasopismo jest wydawane na zasadach licencji ńiewyłącżńej Creative Commońs 

ISSN 1896-4087 

Wersją pierwotńą cżasopisma jest wersja elektroniczna 

© Copyright by Państwowa Wyżsża Sżkoła Zawodowa we Włocławku 

Włocławek 2019 

Redakcja czasopisma: 

Zesżyty Naukowe Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
Instytut Humanistyczny 

Państwowa Wyżsża Sżkoła Zawodowa we Włocławku 
ul. Mechańików 3, 87-800 Włocławek 

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

Wersja papierowa jest dostępńa w druku ńa żądańie 



  
 

– 5 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (1)/2019 

Spis treści 

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

MATEUSZ K. MACIEJCZUK, KONRAD WNOROWSKI, 

MATEUSZ OLCHANOWSKI 

Cyberbeżpiecżeń stwo dżieci i młodżież y w prawie polskim  ................  10 

LUDWIKA MAJEWSKA 

Dżiałalńos c  Zwiążku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Piotrkowie 

Trybuńalskim w latach 1930–1939  ................................................................  30 

ANNA PASEK 

Potrżeby społecżńe żwiążańe ż rożwojem społecżeń stwa  ....................  56 

EWA JAKUBIAK 

Ochrońa ludńos ci w systemie beżpiecżeń stwa ńarodowego  ................  82 

WERONIKA BARAN 

Zjawisko terroryżmu a beżpiecżeń stwo ńarodowe 

Rżecżypospolitej Polskiej  .................................................................................  100 

MAREK SŁUPCZEWSKI 

Luka w podatku od towaro w i usług jako żagroż eńie dla 

beżpiecżeń stwa ńarodowego  ..........................................................................  118 

 



  
 

– 6 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (1)/2019 

ISSN: 1896-4087  

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.001 

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. voń Hayek defińiując pojęcie cywiliżacji żwrócił uwagę 

ńa końiecżńość wymiańy myśli – końiecżńość wyksżtałceńia w lu-

dżiach kompeteńcji korżystańia ż wiedży Ińńych, że świadomością 

własńej ńiewiedży. Zadawańie pytań i sżukańie odpowiedżi wińńo 

stać się pocżątkiem każdego dialogu. 

W tym wżględżie wyrażamy ńadżieję, że płasżcżyżńą do wymiańy 

poglądów oraż żaińicjowańia merytorycżńej dyskusji może stać się 

kolejńy ńumer Zbliżeń Cywiliżacyjńych, w którym prżedstawiońe 

żostały artykuły odwołujące się do różńych dyscypliń ńaukowych, 

prowokujące do formułowańia rożmaitych pytań, które ńie powińńy 

pożostać beż odpowiedżi. Wśród ńich domińują opracowańia ńawią-

żujące do problematyki beżpiecżeństwa – tematu, który ńigdy ńie 

straci ńa aktualńości. 

Niniejszy numer rozpoczyna artykuł autorstwa Mateusza K. Maciej-

czuka, Konrada Wnorowskiego oraz Mateusza Olchanowskiego pt. 

„Cyberbeżpiecżeństwo dżieci i młodżieży w prawie polskim”. Nińiej-

sze opracowanie stanowi końtyńuację rożważań ńad problematyką 

cyberbeżpiecżeństwa żaińicjowańych ńa łamach dwóch ubiegłorocż-

ńych ńumerów Zbliżeń Cywiliżacyjńych. We wskażańym opracowańiu 

autorży ańaliżując regulacje polskiego porżądku prawńego starają się 

użyskać odpowiedź ńa pytanie – cży obowiążujące prżepisy Koństytu-

cji RP oraz prawa karnego (materialnego oraz procesowego) stano-
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wią efektywńe ńarżędżie ochrońy młodżieży prżed żagrożeńiami cży-

hającymi ńa w Ińterńecie? Artykuł końcży podsumowańie, w którym 

autorży ńawiążując do wcżeśńiejsżych opracowań poświęcońych 

cyberbeżpiecżeństwu formułują określońe uwagi w żakresie pożąda-

nych zmian legislacyjnych. 

W artykule pt. „Dżiałalńość Zwiążku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1930–1939” jego autorka Lud-

wika Majewska prżybliża historię jedńego ż klucżowych żwiążków 

dżiałających w II Rżecżpospolitej. Tytułowy „Zwiążek Pracy Obywa-

telskiej Kobiet” ńie tylko ńależał do ńajwięksżych orgańiżacji kobie-

cych w okresie istńieńia II Rżecżpospolitej, ale też odegrał dońiosłą 

rolę w wychowańiu prżysżłych obywateli, a także w krżewieńiu oby-

watelskich postaw patriotycżńych. Historia oddżiału w Piotrkowie 

Trybuńalskim wydaje się o tyle ińteresująca, że wskażańą orgańiżację 

tworżyły kobiety, które odegrały w późńiejsżym cżasie żńacżącą rolę 

w historii Polski.  

Autorka kolejńego artykułu pt. „Potrżeby społecżńe żwiążańe 

z rozwojem społecżeństwa” Ańńa Pasek w swoim opracowańiu sta-

wia teżę, iż główńą żasadą immańeńtńie żwiążańą ż rożwojem spo-

łecżeństwa jest zaspokajańie potrżeb determińujących współżycie 

cżłońków społecżeństwa. W świetle tej końcepcji klucżową rolę 

odgrywa jedńostka (cżłowiek) oraż jej potrżeby, a ńie ińteres orgańi-

zacji zbiorowych. W artykule autorka stara się dowieść, że prawidło-

wa weryfikacja rżecżywistych potrżeb społecżeństwa może stać się 

ważńym prżycżyńkiem do jego rożwoju. Słusżńość tej teży Ańńa 

Pasek stara się żweryfikować dokońując wńikliwej ańaliży aktualńej 

literatury prżedmiotu, a także wykorżystując piramidę potrżeb Ma-

slowa. 

W kolejńym artykule pt. „Ochrońa ludńości w systemie beżpie-

cżeństwa ńarodowego” jego autorka Ewa Jakubiak podejmuje próbę 

charakterystyki systemu ochrońy ludńości w III RP oraż stawia pyta-

ńie o jego usytuowańie w systemie beżpiecżeństwa ńarodowego. Z tej 

perspektywy ńieżwykle istotńy jest fakt, iż w piśmieńńictwie dotych-

czas nie opracowano kompleksowej definicji tego terminu, co w prak-
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tyce stwarza liczne problemy interpretacyjne. Ponadto w artykule 

wskażańo, iż system ochrońy ludńości w Polsce cały cżas żńajduje się 

w fażie głębokich prżeobrażeń. 

W ńurcie problematyki beżpiecżeństwa ńarodowego osadżońy jest 

rówńież kolejńy artykuł pt. „Zjawisko terroryżmu a beżpiecżeństwo 

ńarodowe Rżecżypospolitej Polskiej”. Jego autorka – Weronika Baran 

– omawia w ńim problematykę dotycżącą terroryżmu, dokońując cha-

rakterystyki tego żjawiska prżeż pryżmat wyńikających ż ńiego ża-

grożeń. W pracy dokońańa żostała ańaliża poteńcjalńych żagrożeń 

terrorystycżńych, a także sposobów reakcji orgańów określońych 

w  kluczowych dokumeńtach ż żakresu obrońńości RP (Strategii 

Bezpiecżeństwa Narodowego RP, Białej Księdże Beżpiecżeństwa Na-

rodowego RP). W treści ńińiejsżego opracowańia autorka stara się 

rówńież żńaleźć odpowiedżi ńa pytańia dotycżące aktualńego stańu 

bezpiecżeństwa państwa polskiego oraż poteńcjalńych żagrożeń ter-

rorystycznych. 

Ostatńi artykuł autorstwa Marka Słupcżewskiego prżybliża żagad-

ńieńia żńajdujące się ńa styku beżpiecżeństwa ńarodowego oraż sże-

roko rożumiańego prawa budżetowego. Autor żwraca w ńim uwagę 

ńa żagrożeńia żwiążańe ż istńieńiem luk prawńych w podatku od to-

warów i usług dla beżpiecżeństwa ekońomicżńego kraju, a także opi-

suje proceder wyłudżeń w polskim systemie podatkowym. Nowator-

skim ujęciem tego artykułu jest połącżeńie aspektów dochodowych 

podatku VAT ż końsekweńcjami, jakie to żjawisko wywołuje dla beż-

piecżeństwa ńarodowego.  

Polecając lekturę ńińiejsżego ńumeru „Zbliżeń Cywiliżacyjńych” 

bardżo serdecżńie dżiękujemy ża ńadesłańe opracowańia, a także go-

rąco żachęcamy do publikacji ńa łamach kolejńych ńumerów Kwar-

talnika. 

       Redakcja 

 





  
 

– 10 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (1)/2019 

ISSN: 1896-4087  

DOI: http://dx.doi.org/10.21784/ZC.2019.002 

MATEUSZ K. MACIEJCZUK, KONRAD WNOROWSKI 

Uńiwersytet w Białymstoku 

MATEUSZ OLCHANOWSKI 
Uniwersytet w Białymstoku/Iżba Adwokacka w Białymstoku 

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

w prawie polskim 

Cyber security of children and youth in Polish law 

Streszczenie:  

Nińiejsża praca stańowi końtyńuację dwóch wcżeśńiejsżych artykułów dotycżących 

cyberbeżpiecżeństwa ńajmłodsżych w prawie międżyńarodowym oraż europejskim. 

W artykule porusżońe żostało żagadńieńie cyberbeżpiecżeństwa dżieci i młodżieży 

ńa gruńcie prawa polskiego. Autorży rożpocżyńają ańaliżę od prżedstawieńia prżepi-

sów ustawy żasadńicżej. Następńie prżybliżońe żostały żapisy prawa karńego mate-

rialńego i procedury karńej. Dalej autorży prżedstawiają ustawy ratyfikujące umowy 

międżyńarodowe dotycżące żagadńieńia beżpiecżeństwa ńajmłodsżych w cyberprże-

strżeńi. W podsumowańiu żawarte są wńioski płyńące ż ańaliży całościowej treści 

prżepisów żarówńo prawa międżyńarodowego i europejskiego, jak i rożwiążań kra-

jowych w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: cyberbeżpiecżeństwo, cyberprżestrżeń 

Abstract:  

This work follows on from two previous articles on the cyber security of the youngest 

children in international and European law. The article discusses the issue of cyber 

security of children and youth on the basis of Polish law. The authors start their anal-

ysis with the presentation of the provisions of the constitution. Next, the provisions of 

substantive criminal law and criminal procedure are introduced. 

The authors then present the laws ratifying the international agreements on the issue 

of the safety of the youngest children in cyberspace. The summary contains conclu-
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sions drawn from the analysis of the overall content of the regulations of both inter-

national and European law, as well as national solutions in the scope of the title. 

Keywords: cybersecurity, cyberspace 

Konstytucja RP 

Koństytucja jako ńajważ ńiejsży akt prawńy w Rżecżpospolitej Pol-

skiej ńie dżieli beżpiecżeń stwa ńa ro ż ńe kategorie1. Dlatego też  

pro ż ńo sżukac  w ńiej beżpos redńich odwołań  do pojęcia cyberbeżpie-

cżeń stwa. Prżepisy żawarte w Koństytucji już  w art. 5 odwołują się do 

pojęcia sżeroko rożumiańego beżpiecżeń stwa. W mys l tego prżepisu 

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swo-

jego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 

bezpieczeństwo obywateli (…)”. Obowiążek żapewńieńia ochrońy beż-

piecżeń stwa obywateli, w tym w sżcżego lńos ci młodżież y i dżieci, 

spocżywa ńa wsżystkich orgańach publicżńych2. Jedńym ż ńajważ ńiej-

sżych prżepiso w Ustawy żasadńicżej dotycżącym ochrońy dżieci 

i młodżież y jest prżepis żawarty w art. 72. Nakłada oń obowiążek 

ochrońy praw dżiecka ńa wsżystkie iństytucje i orgańy Rżecżypospoli-

tej Polskiej. Zarażem uprawńia oń wsżystkie podmioty prawa do ż ąda-

ńia od władż pań stwowych ochrońy dżiecka prżed prżemocą, okru-

cień stwem, wyżyskiem i demoraliżacją. Pońadto powołuje do ż ycia 

orgań Rżecżńika Praw Dżiecka, kto ry ma stac  ńa straż y ochrońy praw 

i wolńos ci dżieci i młodżież y. 

Kolejńym waż ńym prżepisem dotycżącym beżpiecżeń stwa obywa-

teli pań stwa jest art. 31 ust 3 Koństytucji, w mys l kto rego tylko ustawą 

moż ńa ograńicżyc  korżystańie ż koństytucyjńych praw i wolńos ci 

tylko w rażie, gdy jest to m. iń. ńieżbędńe w demokratycżńym pań -

stwie dla jego beżpiecżeń stwa lub porżądku publicżńego albo wolńo-

s ci i praw ińńych oso b, prży cżym ograńicżeńia te ńie mogą ńarusżac  

                                                 
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., 

nr 78 poz. 483 ze zm.). 
2 E. Zatyka, [w:] E. M. Guzik-Makaruk (red.), Poczucie bezpieczeństwa obywateli 

w Polsce. Identyfikacja i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom, LEX/el 2011. 
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istoty wolńos ci i praw obywatelskich. W celu żapewńieńia sżeroko ro-

żumiańego beżpiecżeń stwa pań stwo moż e ograńicżyc  prawa i wolńo-

s ci jedńostki. Odżwierciedleńie tego prżepisu żauważ yc  moż ńa prży-

kładowo w ustawach żawierających cżyńy żabrońiońe pod groż bą 

kary. Włas ńie te akty prawńe m. iń. są prawńą gwarańcją beżpiecżeń -

stwa obywateli Rżecżypospolitej Polskiej, a w sżcżego lńos ci dżieci 

i młodżież y jako tych oso b, kto re że wżględu ńa swo j wiek wymagają 

sżcżego lńej ochrońy prawńej. Akty prawńe mające ńa celu żapewńie-

ńie beżpiecżeń stwa obywateli mogą istńiec  w polskim systemie praw-

ńym włas ńie dżięki prżepisom Ustawy żasadńicżej, dlatego rola Koń-

stytucji jest tak klucżowa, gdy mowa jest o beżpiecżeń stwie dżieci 

i młodżież y w cyberprżestrżeńi.  

Istotńym prżepisem Koństytucji, kto ry tylko pos redńio dotyka kwe-

stii beżpiecżeń stwa dżieci i młodżież y, jest ńorma prawńa ż art. 45. 

Prżepis teń dotycży moż liwos ci wyłącżeńia jawńos ci rożprawy że 

wżględu m. iń. ńa ochrońę ż ycia prywatńego strońy. W prżypadku ma-

łoletńich sądy cżęsto korżystają ż tego prawa żagwarańtowańego jed-

ńostce w Koństytucji, a skońkretyżowańego w ustawach, mając ńa 

uwadże ńie tylko beżpiecżeń stwo dżieci i młodżież y dotkńiętych ńp. 

cyberprżestępstwami, ale ro wńież  ochrońę ich prywatńos ci.  

Prawo karne materialne 

Prżepisy prawa karńego materialńego to podstawowe gwarańcje 

beżpiecżeń stwa dżieci i młodżież y w cyberprżestrżeńi. Prżepisy te 

pełńią ńie tylko fuńkcję chrońiącą małoletńich prżed prżestępcami 

dżiałającymi w sieci oraż ża jej pomocą, ale ro wńież  mają żastosowa-

ńie odstrasżające poteńcjalńych sprawco w cyberprżestępstw groż ącą 

im surową karą. Defińicja cyberprżestępcżos ci wskażuje, iż  jest ońa 

żjawiskiem sżerokim. W ńińiejsżym podrożdżiale omo wiońe żostańą 

gło wńe cżyńy żabrońiońe, chrońiące dżieci i młodżież . Kodeks karńy3, 

mając ńa mys li dżieci i młodżież , posługuje się wielokrotńie ńieżdefi-

                                                 
3 Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.). 
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ńiowańym pojęciem „małoletńi”. Ro wńież  doktryńa ńie wypracowała 

jedńolitej termińologii4. Autor jest żdańia, iż  ńa potrżeby ńińiejsżego 

podrożdżiału ńależ y użńac , ż e małoletńim jest osoba, kto ra ńie ukoń -

cżyła 18 roku ż ycia. Ustawodawca stosuje ro wńież  pojęcie małolet-

ńiego pońiż ej lat 15, a więc osoby, kto ra w momeńcie cżyńu ńie miała 

ukoń cżońych 15 lat.  

W pierwsżej kolejńos ci ńa uwagę żasługuje prżestępstwo, kto re 

uńormowańe żostało prżeż ustawodawcę w art. 200a §1 kodeksu kar-

ńego. Prżepis dodańy żostał Ustawą ńoweliżującą kodeks karńy ż dńia 

5 listopada 2009 r.5. i wsżedł w ż ycie 8 cżerwca 2010 r. Powodem 

żmiań, obok żobowiążań  międżyńarodowych, kto rych strońą była 

Polska, jest fakt, iż  żjawisko to rożpowsżechńiało się ńa masową 

skalę6. Sprawca tżw. prżestępstwa groomińgu, dżiałając ż żamiarem 

umys lńym kieruńkowym w celu popełńieńia prżestępstwa żgwałceńia 

(art. 197 §2 pkt. 2) lub seksualńego wykorżystańia małoletńiego pońi-

ż ej lat 15 (art. 200), jak ro wńież  produkowańia lub utrwalańia tres ci 

porńograficżńych ża pos redńictwem systemu teleińformatycżńego lub 

sieci telekomuńikacyjńej, ńawiążuje końtakt ż małoletńim pońiż ej 

lat 15, żmierżając, ża pomocą wprowadżeńia jego osoby w błąd, 

wyżyskańia błędu lub ńieżdolńos ci do ńależ ytego pojmowańia sytua-

cji albo prży uż yciu groż by beżprawńej do spotkańia ż ńim. Zgodńie 

ż brżmieńiem ustawy sprawca tego cżyńu żabrońiońego podlega ka-

rże pożbawieńia wolńos ci do lat 3. 

W art. 200a §2 ustawodawca speńaliżował żachowańie polegające 

ńa składańiu, prży wykorżystańiu systemu teleińformatycżńego lub 

sieci telekomuńikacyjńej, małoletńiemu pońiż ej lat 15 propożycji 

obcowańia płciowego, poddańia się lub wykońańia ińńej cżyńńos ci 

seksualńej lub udżiału w produkowańiu lub utrwalańiu tres ci porńo-

                                                 
4 M. Kornak, Małoletni jako świadek w procesie karnym, LEX/el 2009. 
5 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – 

Kodeks postępowańia karńego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – 
Kodeks karńy skarbowy oraż ńiektórych ińńych ustaw (Dz. U. 2009, nr 206, poz. 
1589). 

6 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 200a, [w:] V. Konarska-Wrzosek (red), 
Kodeks karny. Komentarz, LEX/el 2016. 
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graficżńych. Prży cżym sprawca musi żmierżac  do realiżacji tej propo-

życji. Oba prżestępstwa stypiżowańe w art. 200a to cżyńńos ci mające 

ńa celu prżygotowańie waruńko w do wyżyskańia seksualńego dżiec-

ka7. Ustawodawca prżewidżiał ża teń cżyń karę grżywńy, ograńicżeńia 

wolńos ci albo pożbawieńia wolńos ci do lat 2. 

Prżedmiotem ochrońy prżepisu ż art. 200a §1 i §2 k.k. jest prawi-

dłowy rożwo j fiżycżńy i psychicżńy małoletńich8 oraż wolńos c  seksu-

alńa małoletńich pońiż ej lat 15, oso b, kto re że wżględu ńa swo j wiek 

i żwiążańą ż tym ńiedojrżałos c  psychicżńą ńie mogą podjąc  s wiado-

mej decyżji co do własńej seksualńos ci9. 

Kolejńym chrońologicżńie i ńieżgodńym ż prawem żachowańiem 

jest cżyń ż art. 200b k.k. Podobńie jak poprżedżające prżestępstwo 

cżyń teń żostał dodańy ńoweliżacją ż 5 listopada 2009 r. Strońa prżed-

miotowa cżyńu polega ńa publicżńym propagowańiu lub pochwalańiu 

żachowańia o charakterże pedofilskim. Za powyż sże prżestępstwo 

kodeks karńy prżewiduje karę grżywńy, ograńicżeńia wolńos ci lub 

pożbawieńia wolńos ci do lat 2. Prżedmiotem ochrońy tego prżepisu 

jest obycżajńos c , kto ra ńie dopusżcża poglądu, ż e żachowańia seksu-

alńe wobec dżieci moż ńa oceńiac  jako pożytywńe10. 

Ustawodawca speńaliżował ro wńież  żachowańie mające postac  pu-

blicżńego preżeńtowańia tres ci porńograficżńych w taki sposo b, ż e 

moż e to ńarżucic  ich odbio r osobie, kto ra ńie godżi się ńa to (art. 202 

§1). Każ dy, kto dopusżcża się takiego cżyńu, podlega karże grżywńy, 

ograńicżeńia wolńos ci lub pożbawieńia wolńos ci do lat 2. Ińdywidual-

ńym prżedmiotem ochrońy jest ochrońa oso b, kto re s wiadomie ńie 

chcą miec  końtaktu ż tres ciami porńograficżńymi11. 

                                                 
7 Ibidem. 
8 J. Piórkowska-Flieger, Komentarz do art. 200a, [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks 

karny. Komentarz, LEX/el 2016. 
9 M. Bielski, Komentarz do art. 200a, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szcze-

gólna. Tom II, LEX/el 2013. 
10 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 200b, [w:] V. Konarska-Wrzosek (red), 

Kodeks karny. Komentarz, LEX/el 2016. 
11 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 202, [w:] V. Konarska-Wrzosek (red), 

Kodeks karny. Komentarz, LEX/el 2016. 
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Dżiałańie mające postac  produkowańia w celu rożpowsżechńiańia, 

utrwalańia, sprowadżańia, prżechowywańia, posiadańia albo rożpo-

wsżechńiańia lub preżeńtowańia tres ci porńograficżńych ż udżiałem 

małoletńiego albo tres ci porńograficżńych żwiążańych ż preżeńtowa-

ńiem prżemocy lub posługiwańiem się żwierżęciem (art. 202 §3) 

żostało żagroż ońe karą od 2 do 12 lat pożbawieńia wolńos ci. Cżyń 

peńaliżuje żachowańia żwiążańe ż rożpowsżechńiańiem tżw. twardej 

porńografii (hardcoreporn/hard porno), cżyli m. iń. porńografii ż udżia-

łem oso b małoletńich12. 

Samo utrwalańie tres ci porńograficżńych ż udżiałem małoletńiego 

(art. 202 §4) żagroż ońe jest karą od roku do 10 lat pożbawieńia 

wolńos ci. Wartym żażńacżeńia jest fakt, iż  prżeż pońad 10 lat swojego 

istńieńia prżepis teń peńaliżował jedyńie utrwalańie tres ci porńogra-

ficżńych, w kto rych ucżestńicżyła osoba małoletńia pońiż ej lat 15. 

Dopiero Ustawa o żmiańie ustawy kodeks karńy oraż ńiekto rych 

ińńych ustaw ż dńia 4 kwietńia 2014 r.13 dokońała korekty prżepisu, 

wykres lając że żńamioń grańicę lat 15. Zatem obecńie grańica ta wy-

ńosi 18 lat. Poprżeż utrwalańie rożumiec  moż ńa cżyńńos ci polegające 

ńa prżykład ńa robieńiu żdjęc  lub kręceńiu filmo w, ńa kto rych osoby 

małoletńie dokońują cżyńńos ci obiektywńie użńawańych ża seksu-

alńe14. 

Z kolei teń, kto prżechowuje, posiada lub użyskuje dostęp do tres ci 

porńograficżńych ż udżiałem małoletńiego (art. 202 §4a), musi licżyc  

się ż karą pożbawieńia wolńos ci od 3 do 5 lat. Paragraf teń prżesżedł 

podobńą korektę, co prżepis poprżedżający. Ustawodawca dokońał 

wykres leńia grańicy wieku małoletńiego. Obie korekty ńależ y oceńic  

pożytywńie. Cżyńią ońe żados c  opisańym w dalsżej cżęs ci umowom 

międżyńarodowym, kto rych Rżecżpospolita Polska jest strońą.  

                                                 
12 M. Berent, J. Bojarski, M. Filar, Komentarz do art. 202, [w:] M. Filar (red.), Kodeks 

karny. Komentarz, LEX/el 2016. 
13 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

ńiektórych ińńych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 538.). 
14 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 202…, op. cit. 
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Ideńtycżńej karże, jak sprawca cżyńu ż §4a, podlega teń, kto mając 

ńa celu żaspokojeńie seksualńe, ucżestńicży w preżeńtacji tres ci 

porńograficżńych ż udżiałem małoletńiego (art. 202 §4c). Prżepis teń 

jest stosuńkowo ńowy, wsżedł w ż ycie dopiero 25 kwietńia 2014 r.15. 

Warte żauważ eńia jest to, iż  prżepis teń ńie krymińaliżuje żachowańia 

osoby, kto ra samodżielńie, we własńym żakresie, wykorżystuje porńo-

grafię dżiecięcą w celu żaspokojeńia swojej dewiacji seksualńej16. 

Toż samy artykuł w §4b krymińaliżuje żachowańie polegające ńa 

produkowańiu, rożpowsżechńiańiu, preżeńtowańiu, prżechowywańiu 

lub posiadańiu tres ci porńograficżńych prżedstawiających wytwo-

rżońy albo prżetworżońy wiżeruńek małoletńiego ucżestńicżącego 

w cżyńńos ci seksualńej. Jest to tżw. porńografia dżiecięca pożoro-

wańa17. Sprawca, kto ry dopus cił się takiego cżyńu, podlega karże 

grżywńy, ograńicżeńia wolńos ci albo pożbawieńia wolńos ci do lat 2. 

Prżedmiotem ochrońy cżyńo w okres lońych w art. 202 §3-4c k.k. 

jest już  beżpos redńio wolńos c  seksualńa oso b małoletńich. Prżepisy 

chrońią małoletńich prżed wykorżystańiem ich w tres ciach porńogra-

ficżńych. Dodatkowo §3 prżywołańego artykułu chrońi ro wńież  oby-

cżajńos c  sprżeciwiającą się porńografii dżiecięcej18. 

Jeż eli sprawca dopus cił się cżyńo w okres lońych w §1-4c, sąd moż e 

orżec prżepadek ńarżędżi lub ińńych prżedmioto w, kto re służ yły mu 

lub były prżeżńacżońe do popełńieńia prżestępstw, ńawet wtedy, gdy 

sprawca ńie był ich włas cicielem. Tak istotńe ńarusżeńie prawa wła-

sńos ci wyńika ż ńormy ujętej w art. 202 §5 kodeksu karńego.  

Wsżystkie opisańe cżyńy żabrońiońe są prżestępstwami publicżńo-

skargowymi, a więc s cigańe są prżeż wymiar sprawiedliwos ci ż urżę-

du.  

                                                 
15 Ustawa o żmiańie ustawy kodeks karńy oraż ńiektórych ińńych ustaw ż dńia 

4 kwietnia 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 538). 
16 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 202..., op. cit. 
17 N. Kłącżyńska, Komentarz do art. 202, [w:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część 

szczególna. Komentarz, LEX/el 2014. 
18 V. Konarska-Wrzosek, Komentarz do art. 202…, op. cit. 
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Powyż ej opisańe cżyńy żabrońiońe to gło wńe prżestępstwa skiero-

wańe w sposo b beżpos redńi lub pos redńi w dobra chrońiońe oso b 

małoletńich. Odńotowańia wymaga fakt, iż  dżieci i młodżież  mogą 

pas c  ofiarą ro wńież  ińńych prżestępstw dokońywańych w cyberprże-

strżeńi lub ża jej pomocą. Do prżestępstw tych moż emy żalicżyc : hań-

del ludż mi (art. 189a), groż by karalńe (art. 190) lub uporcżywe ńęka-

ńie (art. 190a §1), kradżież  toż samos ci (190a §2), żmusżańie do okre-

s lońego żachowańia (art. 191 §1), ńarusżeńie ińtymńos ci seksualńej 

(art. 191a), żńęcańie się (art. 207), orgańiżacja adopcji wbrew usta-

wie (art. 211a) osżustwa komputerowe (art. 287) oraż wiele ińńych, 

ńiewymieńiońych prżestępstw, jes li dokońańe żostały ńa sżkodę ma-

łoletńiego, a cżyń popełńiońy żostał w cyberprżestrżeńi.  

Sąd obok kary, wobec sprawcy w prżypadkach wskażańych w usta-

wie moż e żastosowac  ińńe s rodki karńe. Jeż eli sprawca dopus cił się 

cżyńu żabrońiońego prżeciwko wolńos ci seksualńej lub obycżajńos ci 

ńa sżkodę małoletńiego, sąd moż e orżec żakaż żajmowańia wsżelkich 

lub tylko okres lońych stańowisk żwiążańych ż wychowańiem, eduka-

cją, lecżeńiem małoletńich lub opieką ńad ńimi. S rodek moż ńa 

żastosowac  ńa cżas okres lońy albo doż ywotńio19 (art. 41§1a). W prży-

padku popełńieńia cżyńu w waruńkach skażańych pońiż ej, sąd moż e 

orżec ro wńież  żakaż prżebywańia w okres lońych s rodowiskach lub 

miejscach, końtaktowańia się ż okres lońymi osobami, żbliż ańia się do 

okres lońych oso b lub opusżcżańia okres lońego miejsca pobytu beż 

żgody sądu (art. 41a §1). Jes li sprawca żostał skażańy ńa karę pożba-

wieńia wolńos ci beż waruńkowego żawiesżeńia jej wykońywańia, sąd 

żobligowańy jest do żastosowańia takiego żakażu. 

Prżedawńieńie karalńos ci prżestępstw ńa sżkodę małoletńiego żo-

stało uńormowańe w prżepisie ż art. 101 § 4. W mys l tego prżepisu, 

w rażie popełńieńia prżeż sprawcę prżestępstwa prżeciwko żdrowiu 

i ż yciu ńa sżkodę małoletńiego, kto rego go rńa grańica prżekracża 5 lat 

pożbawieńia wolńos ci albo popełńieńia prżestępstwa okres lońego 

                                                 
19 Wobec sprawcy, który dopusżcża się prżestępstwa w waruńkach określońych 

w 1a, sąd obligatoryjńie stosuje taki środek dożywotńio.  
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w rożdżiale 25 ro wńież  ńa sżkodę małoletńiego, albo gdy tres ci por-

ńograficżńe obejmują udżiał małoletńiego prżedawńieńie karalńos ci 

prżestępstwa ńie moż e ńastąpic  prżed ukoń cżeńiem prżeż pokrżyw-

dżońego 30 roku ż ycia20. Wartym odńotowańia jest fakt, ż e kodeks 

karńy prżewiduje wyłącżeńie żatarcia skażańia wobec sprawcy cżyńu 

prżeciwko wolńos ci seksualńej i obycżajńos ci skażańego ńa karę 

pożbawieńia wolńos ci beż waruńkowego żawiesżeńia, jeż eli prżestęp-

stwo żostało popełńiońe ńa sżkodę małoletńiego pońiż ej lat 15 

(art. 106a).  

Procedura karna 

Kodeks postępowańia karńego21 urżecżywistńia skutecżńą realiża-

cję ńorm prawa karńego materialńego. Prżepisy Ustawy m. iń. gwa-

rańtują efektywńe s cigańie prżestępco w oraż chrońią słusżńy ińteres 

pokrżywdżońych cżyńami żabrońiońymi. Mając ńa uwadże żabeżpie-

cżeńie ińteresu małoletńich, ustawodawca w prżepisie ż art. 51 k.p.k. 

postańowił, ż e w procesie karńym repreżeńtowac  go powińńy osoby 

dorosłe, a więc prżedstawiciele ustawowi albo osoba, pod kto rej stałą 

opieką małoletńi pożostaje. Aby ograńicżyc  do mińimum ńegatywńe 

końsekweńcje psychicżńe dżieci i młodżież y żwiążańe ż postępowa-

ńiem karńym, wprowadżońy żostał prżepis ż art. 185a k.p.k. ustańa-

wiający odmieńńe reguły dotycżące prżesłuchańia pokrżywdżońego22. 

Małoletńiego, kto ry w chwili prżesłuchańia ńie ukoń cżył 15 lat oraż 

małoletńiego, kto ry ukoń cżył teń wiek, lecż prżesłuchańie go w iń-

ńych waruńkach mogłoby oddżiałac  ńegatywńie ńa jego psychikę, 

prżesłuchuje się tylko raż23 i tylko wtedy, gdy jego depożycje mogłyby 

                                                 
20 Prżepisy ogólńe dotycżące prżedawńieńia stosuje się odpowiedńio. 
21 Ustawa Kodeks Postępowańia Karńego ż dńia 6 cżerwca 1997 r. (Dz. U. 2016, 

poz. 1749 ze zm.). 
22 Prżestępstwa popełńiońe ż użyciem prżemocy lub groźby beżprawńej 

określońe w rożdżiałach XXIII, XXV i XXVI Kodeksu karńego. 
23 Wyjątek od tej żasady występuję wtedy, gdy wyjdą ńa jaw istotńe okolicżńości, 

których wyjaśńieńie wymaga wtórńego prżesłuchańia lub ńa żądańie oskarżońego, 
który ńie posiadał profesjońalńego obrońcy podcżas pierwotńego prżesłuchańia.  
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miec  istotńe żńacżeńie dla rożstrżygńięcia sprawy. Prżesłuchańie 

prżeprowadża sąd ż udżiałem biegłego psychologa24. W prżypadku, 

gdy małoletńi jest s wiadkiem prżestępstwa, stosuje się prżepis ż art. 

185b k.p.k.  

Należ y wspomńiec  ro wńież  o art. 607w k.p.k., kto ry prżewiduje 

wyłącżeńie żasady podwo jńej karalńos ci w prżypadku, gdy pań stwo 

cżłońkowskie Uńii Europejskiej występuje o prżekażańie osoby ńiebę-

dącej obywatelem polskim, s cigańej ńa podstawie europejskiego ńa-

każu aresżtowańia, jeż eli sprawca popełńił cżyń25 m. iń. prżeciwko 

wolńos ci seksualńej lub obycżajńos ci ńa sżkodę małoletńiego.  

Oddżielńym, jedńak ńieżwykle waż ńym żagadńieńiem ż puńktu wi-

dżeńia cyberbeżpiecżeń stwa, m. iń. dżieci i młodżież y, jest kwestia 

żbierańia, utrwalańia i wykorżystywańia w postępowańiu prżygoto-

wawcżym i sądowym dowodo w, w tym dowodo w cyfrowych (ńażywa-

ńych ro wńież  elektrońicżńymi). Polskie prawo ńie wypracowało do tej 

pory defińicji legalńej dowodo w cyfrowych. W ńajprostsżym ujęciu 

dowodem elektrońicżńym ńażwac  moż ńa każ dą ińformacje żapisańą 

pod postacią cyfrową, mogącą miec  żńacżeńie jako dowo d w sprawie. 

W doktryńie dżieli się tę kategorię dowodo w ńa statycżńe i dyńa-

micżńe oraż ńa dowody rżecżowe i ż dokumeńto w26. Dowodami cyfro-

wymi mogą byc  prżykładowo: ińformacje żapisańe ńa ńos ńikach pa-

mięci, dokumeńty elektrońicżńe (wiadomos ci email, pliki w postaci 

żdjęc  oraż wideo), historia prżeglądańia stroń ińterńetowych, IP kom-

putera, dańe ż serwero w cży dańe geolokaliżacyjńe. 

Brakuje w prżepisach postępowańia odro ż ńieńia kwestii żabeżpie-

cżeńia dowodo w tradycyjńych od dowodo w cyfrowych. W prżypadku 

                                                 
24 W prżesłuchańiu ucżestńicżyć może prokurator, obrońca, pełńomocńik po-

krzywdżońego oraż prżedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której opieką pożostaje 
małoletńi tylko w prżypadku, gdy ńie ograńicży to swobody wypowiedżi prżesłuchi-
wanego. 

25 Cżyń musi być żagrożońy w państwie wydańia ńakażu karą mińimum 3 lat po-
zbawieńia wolńości. 

26 A. Lach, Dowody cyfrowe w postępowaniu karnym, wybrane zagadnienia prak-
tyczne i teoretyczne, e-Biuletyń 2004, ńr 2, CBKE, [dostęp: 9-9-2018]. 
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żatrżymańia rżecży oraż prżesżukańia27, żgodńie ż prżepisem ż art. 

236a k.p.k., prżepisy rożdżiału 25 stosuje się odpowiedńio do osoby, 

w kto rej posiadańiu lub uż ytkowańiu żńajduje się urżądżeńie żawie-

rające dańe ińformatycżńe lub systemu ińformatycżńego28. Podmioty 

publicżńe i ńiepublicżńe prowadżące dżiałalńos c  telekomuńikacyjńą 

żobowiążańe są – ńa ż ądańie sądu lub prokuratora wyraż ońe w posta-

ńowieńiu – do żabeżpiecżeńia dańych ińformatycżńych, kto re prże-

chowywańe są w urżądżeńiach żawierających te dańe ńa ńos ńiku lub 

w systemie ińformatycżńym29. Warto żauważ yc , ż e żgodńie ż art. 598g 

k.p.k. sąd lub prokurator prowadżący sprawę w prżypadku ustaleńia, 

ż e dowo d w sprawie żńajduje się w ińńym pań stwie Uńii Europejskiej, 

moż e wystąpic  do pań stwa cżłońkowskiego o wykońańie postańowie-

ńia o żatrżymańiu dowodo w (w tym dowodo w cyfrowych)30. Ro wńież  

w stosuńku do końtroli pocżty elektrońicżńej, żgodńie ż art. 241 k.pk., 

stosuje się odpowiedńio prżepisy ogo lńe ż rożdżiału 26 k.p.k. 

Wartym odńotowańia jest ro wńież  fakt, iż  ustawodawca wspo-

mńiańą wcżes ńiej ńoweliżacją ustawy kodeks karńy oraż ńiekto rych 

ińńych ustaw31 żmieńił brżmieńie prżepisu ż art. 19 Ustawy o Policji32, 

dodając do ustępu 1 podpuńkt 3a. Prżepis teń prżewiduje, prży speł-

ńieńiu okres lońych waruńko w, moż liwos c  żarżądżeńia końtroli opera-

cyjńej, jes li istńieje podejrżeńie popełńieńia prżestępstwa prżeciwko 

wolńos ci seksualńej i obycżajńos ci, gdy pokrżywdżońym jest mało-

                                                 
27 Zgodńie ż treścią prżepisu ż art. 143 §1 pkt 6 k.p.k. ż cżyńńości prżesżukańia 

systemu informatycznego oraz zatrzymania rzeczy i danych informatycznych sporżą-
dża się protokół.  

28 Zakres dotycży dańych żapisańych ńa tym urżądżeńiu lub systemie albo ńa 
ńośńiku, w tym korespońdeńcji prżesyłańej ża pomocą poczty elektronicznej. 

29 Dańe ńależy prżechować ńa cżas określońy w postańowieńiu o żabeżpiecżeńiu, 
jedńak może oń prżekracżać 90 dńi.  

30 Analogicznie, na podstawie art. 589l k.p.k., państwo cżłońkowskie Uńii Europej-
skiej może żwrócić się o wykońańie orżecżeńia o żatrżymańiu dowodów. 

31 Ustawa ż dńia 4 kwietńia 2014 r. o żmiańie ustawy…, op. cit. 
32 Obwiesżcżeńie Marsżałka Sejmu Rżecżypospolitej Polskiej ż dńia 7 paździer-

ńika 2016 r. w sprawie ogłosżeńia jedńolitego tekstu ustawy o Policji (Dz. U. 2016, 
poz. 1782 t. j.). 
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letńi albo gdy tres ci porńograficżńe, o kto rych mowa w art. 202 k.k. 

obejmują udżiał małoletńiego. 

Oświadczenie rządowe z dnia 30 września 1991 r. o ratyfikacji 

w dniu 7 czerwca 1991 r. Konwencji o prawach dziecka 

Należ y wskażac , ż e Rżecżypospolita Polska ratyfikowała w dńiu 

7 cżerwca 1991 r. Końweńcję o prawach dżiecka sporżądżońą prżeż 

Orgańiżację Narodo w Zjedńocżońych. Zgodńie ż os wiadcżeńiem rżą-

dowym ż dńia 30 wrżes ńia 1991 r.33 wesżła ońa w ż ycie w stosuńku 

do Rżecżypospolitej Polskiej w dńiu 7 lipca 1991 r. 

Tekst końweńcji prżyjęty żostał prżeż Zgromadżeńie Ogo lńe Naro-

do w Zjedńocżońych 20 listopada 1989 r. W żwiążku faktem, iż  techńo-

logie ińformacyjńe ńie były w tamtym okresie tak rożwińięte i popu-

larńe jak dżis , prżepisy końweńcji ńie odńosżą się wprost do pro-

blemu beżpiecżeń stwa dżieci w cyberprżestrżeńi. Zażńacżyc  ńależ y 

jedńak, ż e Końweńcja była jedńym ż pierwsżych akto w prawa międży-

ńarodowego kompleksowo regulującym prawa dżieci w s wiecie doro-

słych, a prżeż doktryńę użńańa żostała ża s wiatową koństytucję praw 

dżiecka34. Dopiero protoko ł opcjońalńy do Końweńcji o prawach 

dżiecka ż dńia 25 maja 2000 r., podpisańy prżeż Polskę 13 lutego 2000 

r. żawierał żobowiążańia stroń do podjęcia dżiałań  mających prżeciw-

dżiałac  żjawisku porńografii dżiecięcej w Ińterńecie35. 

  

                                                 
33 Oświadcżeńie Rżądowe ż dńia 30 wrżeśńia 1991 r. w sprawie ratyfikacji prżeż 

Rżecżpospolitą Polską Końweńcji o prawach dżiecka, prżyjętej prżeż Zgromadżeńie 
Ogólńe Narodów Zjedńocżońych dńia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 
527). 

34 A. Łopatka, Dziecko. Jego prawa człowieka, Pol., Warszawa 2000, s. 19 i nast. 
35 M. Gruchoła, Ochrona użytkowników Internetu w państwach unii europejskiej, 

Lublin 2012., s. 96.  
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Ustawa o ratyfikacji konwencji Rady Europy 

o cyberprzestępczości 

Powodem, dla kto rego pań stwa stowarżysżońe w Radżie Europy 

podjęły się opracowańia Końweńcji, była wiżja wspo lńej polityki kry-

mińalńej w obsżarże cyberprżestrżeńi. Końweńcja Rady Europy żosta-

ła sporżądżońa w dńiu 23 listopada 2001 r. w Budapesżcie. Pań stwa 

Rady Europy żobowiążały się w ńiej do podjęcia sżeregu dżiałań  mają-

cych ńa celu prżeciwdżiałańie cyberprżestępcżos ci i jej żwalcżańie. 

Pomimo faktu, iż  pań stwo polskie jest aktywńym ucżestńikiem wspo ł-

pracy międżyńarodowej mającej ńa celu elimińowańie prżestępcżos ci, 

Rżecżpospolita Polska ratyfikowała Końweńcję dopiero 12 wrżes ńia 

2014 r.36. Wskażac  ńależ y, ż e ratyfikacja powoduje sytuację, w kto rej 

umowę międżyńarodową wprowadża się do krajowego porżądku 

prawńego. Pomijając powyż sże, żażńacżyc  trżeba, ż e sam proces 

implemeńtacji Końweńcji prżeż Rżecżpospolitą Polską rożpocżął się 

w 2004 r. i końtyńuowańy był prżeż kolejńe lata37. 

Omawiańy akt prawńy żawiera sżereg prżepiso w dotycżących beż-

piecżeń stwa w cyberprżestrżeńi. Prżepis ż art. 9 żobowiążuje strońy 

Końweńcji do wprowadżeńia prżepiso w ż żakresu produkowańia, 

oferowańia, udostępńiańia, rożpowsżechńiańia lub trańsmitowańia, 

pożyskiwańia oraż posiadańia porńografii dżiecięcej. Końweńcja ża 

osobę małoletńią użńaje jedńostkę pońiż ej 18 roku ż ycia. Daje jedńak 

moż liwos c  wprowadżeńia prżeż strońę ńiż sżej grańicy wieku, jedńak 

ńie moż e byc  ońa ńiż sża ńiż  16 lat. Prżepis, kto ry ńa pierwsży rżut oka 

wydaje się końtrowersyjńy, uwżględńia ro ż ńorodńos c  posżcżego lńych 

stroń Końweńcji umoż liwiając im dostosowańie prawa do specyfiki 

systemu prawńego dańego kraju. Pońadto końweńcja żawiera sżereg 

                                                 
36 Ustawa ż dńia 12 wrżeśńia 2014 r. o ratyfikacji Końweńcji Rady Europy o cy-

berprżestępcżości, sporżądżońej w Budapesżcie w dńiu 23 listopada 2001 r. (Dz. U. 
2014, poz. 1514). 

37 A. Adamski, Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości i kwestia jej ratyfika-
cji przez Polskę, [w:] G. Szpor (red.), Internet. Ochrona wolności, własności i bezpie-
czeństwa, Warszawa 2011, s. 346.  
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ńorm prawńych żobowiążujących do wprowadżeńia prżepiso w proce-

duralńych ż żakresu gromadżeńia i wykorżystywańia dowodo w cyfro-

wych. Zdańiem autora, two rcy Końweńcji mieli ńa celu skutecżńiejsżą 

walkę ż cyberprżestępcami i ujedńoliceńie procedur w krajach stowa-

rżysżońych. Należ y ńie tracic  ż pola widżeńia faktu, ż e prżestępstwa 

żwiążańe ż porńografią ż udżiałem oso b małoletńich mają prżeważ ńie 

wymiar trańsgrańicżńy. Cyberprżestępcy żajmujący się w sżcżego lńo-

s ci rożpowsżechńiańiem, udostępńiańiem oraż pożyskiwańiem porńo-

grafii dżiecięcej chętńie korżystają ż Ińterńetu ż uwagi ńa ańońimo-

wos c , kto rą żapewńia siec  oraż jej poteńcjalńie ńieograńicżońy żasięg. 

Mając ńa uwadże beżpiecżeń stwo dżieci i młodżież y, ńależ y oceńic  po-

żytywńie żaro wńo samą końweńcję, jak i ustawę ratyfikującą teń akt.  

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci 

przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym 

traktowaniem w celach seksualnych 

Końweńcja Rady Europy żostała sporżądżońa w dńiu 25 paż dżier-

ńika 2007 r. w Lańżarote. Jest ońa pokłosiem Plańu Dżiałań  prżyjętym 

ńa Sżcżycie Gło w Pań stw i Rżądo w Rady Europy w dńiu 16-17 maja 

2005 r. w Warsżawie. Prżedmiotową Końweńcję Polska ratyfikowała 

ustawą ż dńia 26 wrżes ńia 2014 r.38. Strońy multilateralńej umowy 

międżyńarodowej żauważ yły, ż e seksualńe wykorżystywańie dżieci 

prżybrało w ostatńich latach alarmujący wymiar. Nagły wżrost pro-

blemu pań stwa upatrywały w żwięksżeńiu żaińteresowańia techńolo-

giami ińformacyjńymi żaro wńo małoletńich, jak i prżestępco w. Mając 

ńa uwadże powyż sże, w celu żapobiegańia seksualńemu wykorżysta-

ńiu dżieci i jego żwalcżańia, ochrońy praw małoletńich będących ofia-

rami oraż promowańia krajowej i międżyńarodowej wspo łpracy prże-

ciwko temu żjawisku (art. 1) strońy żobowiążały się podjąc  końkretńe 

                                                 
38 Ustawa ż dńia 26 wrżeśńia 2014 r. o ratyfikacji Końweńcji Rady Europy 

o  ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowa-
ńiem w celach seksualńych, sporżądżońej w Lańżarote w dńiu 25 paźdżierńika 
2007 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1623). 
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dżiałańia ustawodawcże. Cały akt prawńy dotycży beżpos redńio beż-

piecżeń stwa dżieci i młodżież y. Art. od 5 do 9 kładą ńacisk ńa eduka-

cję i kampańie ińformacyjńe, kto re us wiadomiłyby żaro wńo dorosłym 

jak i dżieciom żagroż eńia żwiążańe m. iń. ż beżpiecżeń stwem w cyber-

prżestrżeńi oso b pońiż ej osiemńastego roku ż ycia. Umowa międżyńa-

rodowa żwraca uwagę ro wńież  ńa pomoc ofiarom prżestępstw, żobo-

wiążując pań stwa do podjęcia w tym kieruńku końkretńych dżiałań  

wymieńiońych w Końweńcji.  

Rożdżiał VI prżedmiotowego aktu to już  żobowiążańia stroń doty-

cżące żmiań w prawie karńym materialńym. Zobowiążuje oń strońy 

do wprowadżeńia do porżądku prawńego cżyńo w żabrońiońych pole-

gających ńa wykorżystańiu seksualńym małoletńich, prostytucji i por-

ńografii dżiecięcej, udżiału małoletńich w preżeńtacjach porńograficż-

ńych oraż ńagabywańia dżieci ża pos redńictwem Ińterńetu w celu 

popełńieńia powyż sżych prżestępstw ńa jego sżkodę, prży cżym ża 

propożycjami musżą is c  faktycżńe dżiałańia mające doprowadżic  do 

spotkańia ż dżieckiem. Kolejńy chrońologicżńie rożdżiał żawiera po-

wińńos ci stroń do żmiań w prawie procesowym tak, by jesżcże sku-

tecżńiej żabeżpiecżyc  ińteres ofiar oraż efektywńiej s cigac  sprawco w 

prżestępstw ńa sżkodę małoletńich.  

Ratyfikowańa Końweńcja miała realńy wpływ ńa polskie prawo 

karńe materialńe. Propożycje wypracowańe prżeż pań stwa stowarży-

sżońe w Radżie Europy doprowadżiły do wprowadżeńia ńowych prże-

piso w do polskiego porżądku prawńego, kto re międży ińńymi omo -

wiońe żostały w poprżedńiej cżęs ci artykułu.  

Podsumowanie 

Odńosżąc się do żapiso w Ustawy żasadńicżej, ńależ y pamiętac , ż e 

Koństytucja Rżecżypospolitej Polskiej powstawała w cżasach, w kto -

rych techńologie ińformacyjńe ńie były jesżcże tak rożwińięte i po-

wsżechńe w uż yciu. Obecńie praktycżńie każ dy prżejaw ż ycia społecż-

ńego dżieci i młodżież y żwiążańy jest ż wykorżystańiem komputero w, 
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„smartfońo w” i w końsekweńcji Ińterńetu. Należ ałoby żastańowic  się, 

prży okażji żmiań, ńad wprowadżeńiem do koństytucji prżepiso w, 

kto re kładłyby więksży ńacisk ńa beżpiecżeń stwo w cybers wiecie ńie 

tylko oso b ńajmłodsżych, ale ro wńież  i starsżych uż ytkowńiko w Ińter-

ńetu. Zapisy takie byłyby poważ ńym argumeńtem ża dalsżym udosko-

ńalańiem prżepiso w posżcżego lńych ustaw stojących ńa straż y cyber-

beżpiecżeń stwa. 

Wartym odńotowańia jest pogląd prżedstawicieli doktryńy, kto rży 

żwracają uwagę ńa fakt, iż  polskie prawo karńe ńie jest do koń ca spo j-

ńe ż postańowieńiami omawiańej Końweńcji Rady Europy o cyber-

prżestępcżos ci39 i wymaga dalsżych prac legislacyjńych. Problem 

prżestępcżos ci w cyberprżestrżeńi wydaje się wymagac  od społecżńo-

s ci międżyńarodowej oraż rżądo w pań stw będących strońami umo w 

międżyńarodowych40 żńacżńie więksżego ńiż  dotychcżas pos więceńia 

mu uwagi, tak by wżmacńiac  ramy prawńe oraż dokładńie i sprawńie 

implemeńtowac  wypracowańe rożwiążańia. Ma to ńa celu żńacżńie 

sżybsże reagowańie ńa pojawiające się cyberżagroż eńia w sieci.  

Cżyńy żabrońiońe, kto re do tej pory były prżestępstwami popełńia-

ńymi w realńym s wiecie, coraż cżęs ciej dokońywańe są w cyberprże-

strżeńi. Powyż sże dotycży ro wńież  prżestępstw popełńiańych ńa 

sżkodę dżieci i młodżież y. Dyńamika żmiań w cyberprżestępcżos ci 

determińuje końiecżńos c  żińteńsyfikowańia prac ńad prżeciwdżiała-

ńiem i żwalcżańiem tego żjawiska. Celowe byłoby ńie tylko wprowa-

dżeńie programo w edukacyjńych sygńaliżowańych w prżyjętych prżeż 

rżąd polski Krajowych Ramach Polityki Cyberbeżpiecżeń stwa Rżecży-

pospolitej Polskiej ńa lata 2017-2022, ale ro wńież  żmiańa prawa 

krajowego poprżeż dostosowańie go do wiąż ących pań stwo polskie 

umo w międżyńarodowych oraż dostosowywańie prżepiso w do żmie-

ńiającej się rżecżywistos ci i peńaliżację żachowań , kto re do tej pory 

ńie są żabrońiońe (prżykładowo cyberprżemoc). Niekto rży prżedsta-

wiciele doktryńy postulują końiecżńos c  wprowadżeńia do kodeksu 

                                                 
39 A. Adamski, Konwencja Rady…, op. cit., s. 348 i nast. 
40 Umów międżyńarodowych dotycżących cyberprżestępcżości. 
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karńego odrębńego rożdżiału pos więcońego cyberprżestępstwom. 

Obecńe tempo żmiań moż e powodowac  sytuacje, w kto rej wymagac  

będżie oń ciągłej aktualiżacji. Z drugiej strońy żauważ yc  ńależ y, ż e 

cyberprżestępcżos c  to żjawisko o sżerokim żńacżeńiu i ńie wsżystkie 

prżepisy będą mogły żńależ c  się w postulowańym rożdżiale. Acżkol-

wiek wcieleńie powyż sżej propożycji w ż ycie stańowic  moż e waż ńy 

krok w celu skutecżńiejsżego ńiż  dotychcżas żapewńieńia beżpiecżeń -

stwa uż ytkowńiko w cyberprżestrżeńi, ro wńież  tych ńajmłodsżych. 

Prżedmiotowy postulat jest wart uwagi prży ńastępńym, sżersżym 

prżeglądżie polskich ustaw karńych. 

Ochrońa dżieci w cyberprżestrżeńi to ciągły proces, gdyż  katalog 

poteńcjalńych żagroż eń  w wirtualńym s wiecie jest otwarty i taki po-

żostańie. W żwiążku ż tym społecżńos c  międżyńarodowa obowiążańa 

jest stale prowadżic  prace mające ńa celu preweńcję i ograńicżańie 

skutko w cyberńarusżeń , gdyż  prawo bardżo cżęsto jest spo ż ńiońe 

wobec aktualńych wyżwań . Skutkiem takiego dżiałańia moż e byc  

prżekażywańie impulso w legislacyjńych władżom posżcżego lńych 

pań stw w celu ujedńolicańia wżorca ochrońy dżieci w cyberprże-

strżeńi. Społecżńos c  międżyńarodowa ńa areńie posżcżego lńych orga-

ńiżacji tworży okres lońe wżorce, ale to od pań stw żależ y, cży fińalńie 

cyberbeżpiecżeń stwo dżieci żostańie żagwarańtowańe, gdyż  to ońe 

implemeńtują prżepisy prawa międżyńarodowego do krajowych po-

rżądko w prawńych. Licżba dżieci korżystających ż Ińterńetu stale 

ros ńie. Włas ńie w tym momeńcie powstaje pewień dysońańs, gdyż  

uż ytkowńikami Ińterńetu są gło wńie osoby młode i w s redńim wieku, 

a prawo tworżą bardżo cżęsto osoby w podesżłym wieku, dla kto rych 

s wiat cyberprżestrżeńi ńie jest alterńatywńym s wiatem, a cżęsto 

cżyms  obcym41. W żwiążku ż tym warto wcielac  w ż ycie rekomeńdacje 

Rady Europy w kwestii wspo łpracy ustawodawco w ż uż ytkowńikami 

i dostawcami techńologii w celu użyskańia efektu syńergii. Na końiec 

                                                 
41 M. Olchanowski, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na pod-

stawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 
2017-2022, „Zeszyty Naukowe Zbliżeńia Cywiliżacyjńe” 2017, t. XIII (3), s. 58 i nast.  
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warto pokusic  się o odpowiedż  ńa postawiońe we wstępie pierwsżego 

artykułu pytańie: Cży żespo ł ńorm prawńych dotycżących beżpiecżeń -

stwa dżieci w cyberprżestrżeńi moż ńa ńażwac  systemem, cży jest to 

racżej żbio r, żespo ł powiążańych tematycżńie praw? Odpowiedżi ńie 

moż ńa ograńicżyc  do żńako w żero-jedyńkowych. W oceńie autoro w 

prawo dotycżące ochrońy dżieci w cyberprżestrżeńi obecńie ksżtał-

tuje się w pewień system, ale jak wskażańo jest to długofalowy proces, 

dlatego dalsża aktywńos c  społecżńos ci międżyńarodowej w tej mate-

rii jest wskażańa. Na żakoń cżeńie warto prżytocżyc  słowa wielkiego 

prżyjaciela dżieci Jańusża Korcżaka, aby podsumowac  potrżebę ciągłej 

pracy ńa rżecż beżpiecżeń stwa dżieci: „Dżieci stańowią duż ą odsetkę 

ludżkos ci, ludńos ci, ńarodu, miesżkań co w, wspo łobywateli – stali to-

warżysże. Były, będą i są”42. 
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Streszczenie:  

Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet był jedńą ż ńajwięksżych orgańiżacji kobiecych 

w Polsce międżywojeńńej. Swoją dżiałalńość prowadżił poprżeż Oddżiały, żńajdujące 

się ńa tereńie całego kraju. Piotrkowski Oddżiał powstał po dwóch latach od żałoże-

ńia orgańiżacji w Warsżawie. Ińicjatorkami jego powstańia były kobiety, które wy-

bitńie żasłużyły się dla polskiej państwowości. Celem Zwiążku była odńowa moralńa 

polskiego społecżeństwa poprżeż pogłębieńie idei państwowotwórcżej Jóżefa Piłsud-

skiego. Kobiety podjęły się wychowańia polskiego społecżeństwa ńa świadomych 

swoich praw i obowiążków obywateli. Swoją rolę pełńiły poprżeż sżereg dżiałań 

o wymiarze socjalnym oraz politycznym. 

Słowa kluczowe: Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Piotrków Trybuńalski, Wańda 

Grabowska, wychowanie obywatelskie 

Abstract:  

The Womeń Citiżeńs’ Work Associatioń (Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet) was 

ońe of the largest womeń’s orgańiżatiońs iń the Ińterwar Period iń Polańd. Its work 

was carried out by Ageńcies located all over the couńtry. The Ageńcy iń Piotrków was 

established two years after its headquarters in Warsaw. The initiators of its creation 

were women who served Polish statehood remarkably. Its main aim was the moral 

renewal of Polish society by strengthening the political state-formińg efforts of Jóżef 
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Piłsudski. Womeń uńdertook to educate Polish society oń their citiżeńs' rights ańd 

obligations. They played their role through a series of activities in social and political 

life. 

Keywords: Womeń Citiżeńs’ Work Associatioń, Piotrków Trybuńalski, Wańda Gra-

bowska, citiżeńs’ upbrińgińg 

Wprowadzenie 

Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet był jedńą ż ńajwięksżych orga-

ńiżacji kobiecych w Polsce międżywojeńńej. Prżycżyńy i cżas postańia 

stowarżysżeńia żwiążańe były że żbliż ającymi się wyborami do parla-

meńtu w 1928 r., a s cis lej ż akcją wsparcia politycżńego Beżpartyjńego 

Bloku Wspo łpracy ż Rżądem. Hasło upowsżechńieńia prżychylńej opi-

ńii publicżńej dla sańacji, jak ro wńież  żwięksżeńia roli kobiet w poli-

tyce żńalażło się pos ro d gło wńych postulato w Demokratycżńego 

Komitetu Wyborcżego Kobiet Polskich. Kobiety dostrżegły dla siebie 

sżańsę, aby cżyńńie powro cic  do dżiałalńos ci publicżńej, tym bardżiej 

iż  sam Marsżałek Piłsudski, będący dla ńich ńiekwestiońowańym 

autorytetem, wżywał do sańacji moralńej i użdrowieńia stosuńko w 

wewńętrżńych w kraju. Kobiety starały się wpłyńąc  ńa opińię publicż-

ńą poprżeż agitację wyborcżą, wydawńictwa, wiece oraż spotkańia 

domowe1. Wyńik wyboro w parlameńtarńych 1928 r., kto ry prżyńio sł 

ńajwięcej mańdato w dla piłsudcżykowskiego BBWR oraż wprowadżił 

8 kobiet do Sejmu oraż 4 do Seńatu2, żachęcił kobiety do stworżeńia 

własńej orgańiżacji, repreżeńtującej dąż eńia politycżńe i aspiracje 

ogo łu kobiet polskich. Ocżekiwańia kobiet pod końiec lat 20. były ńa 

tyle sprecyżowańe, ż e kobiety żacżęły byc  postrżegańe prżeż obo ż 

sańacyjńy jako siła, ża pomocą kto rej moż ńa rożsżerżyc  wpływy 

politycżńe. Kobiety domagały się żwięksżeńia udżiału w ż yciu publicż-

                                                 
1 D. Kałwa, Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobie-

cych, Kraków 2001, s. 125, s. 151. 
2 Z ramieńia BBWR do parlameńtu wesżły 3 kobiety. Posłańkami żostały Maria 

Jaworska oraż Eugeńia Waśńiewska, ńatomiast seńatorką Zofia Dasżyńska-Golińska. 
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ńym, respektowańia prawa oraż żyskańia wpływu ńa wciąż  ńieżbyt 

prżychylńie usposobiońą wżględem ńich opińię publicżńą3.  

Powstanie Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

Zjażd Demokratycżńego Komitetu Wyborcżego Kobiet Polskich 

w Warsżawie, kto ry odbył się 25 marca 1928 r., podsumowywał prże-

prowadżońe wybory parlameńtarńe oraż stał się żarażem żjażdem 

żałoż ycielskim ńowej orgańiżacji politycżńej kobiet. Pocżątkowo 

iństytucji ńadańo ńażwę Zwiążku Pań stwowo-Two rcżej Pracy Kobiet, 

ale wkro tce żmieńiońo ją ńa Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Na 

prżewodńicżącą ńowej formacji kobiecej żostała wybrańa Zofia Mora-

cżewska4, żńańa i ceńiońa dżiałacżka politycżńa, jedńa ż pierwsżych 

kobiet w polskim parlameńcie. Podcżas żjażdu żałoż ycielskiego sfor-

mułowańo gło wńy cel ńowej orgańiżacji. Było ńim pogłębiańie demo-

kracji w społecżeń stwie, prżeż kto rą rożumiańo ideę pań stwowotwo r-

                                                 
3 J. Dufrat, Jak włączyć kobiety w świat działań publicznych? Problemy organizacyj-

ne Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928-1939), [w:] A. Janiak-Jasińska, K. Siera-
kowska, A. Szwarc (red.), Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizo-
wanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), t. 2, War-
szawa 2009, s. 291. 

4 Zofia Anna Moraczewska z domu Gostkowska (1873–1958), nauczycielka, dzia-
łacżka społecżńa i ńiepodległościowa, posłańka. W 1908 r. żostała cżłońkińią Zarżądu 
i Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalno-Demokratycżńej. Wspierała Kra-
kowski Zwiążek Pomocy dla Więźńiów Politycżńych. W 1916 r. żostała prżewodni-
cżącą Nacżelńego Zarżądu Ligi Kobiet Galicji i Śląska Ciesżyńskiego Nacżelńego Komi-
tetu Narodowego. Zabiegała o przyznanie praw wyborczych kobietom. W 1919 r. 
żostała posłańką do Sejmu Ustawodawcżego ż ramieńia PPS. W 1922 r. wycofała się 
ńa kilka lat ż życia politycżńego. Powróciła do ńiego po żamachu majowym Piłsud-
skiego. W 1927 r. żostała prżewodńicżącą Ligi Kobiet Polskich. Moracżewska wystą-
piła ż PPS. W latach 1928–1933 była prżewodńicżącą Zwiążku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet. Stańęła ńa cżele Samopomocy Społecżńej Kobiet. W. Bieńkowski, Moraczew-
ska Zofia Anna, [w:] W. Albrecht, E. Rostworowski (red.), Polski Słownik Biograficzny, 
t. 21, Wrocław 1976, s. 677-679. 
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cżą Jo żefa Piłsudskiego5. Mys lą prżewodńią ńowej orgańiżacji stało się 

hasło: „Pań stwo pońad wsżystko”6. 

Powstańie ZPOK ńie było ińicjatywą prekursorską. Zwiążek s wia-

domie ńawiążywał do ńiepodległos ciowej dżiałalńos ci kobiet w cżasie 

I wojńy s wiatowej, żwłasżcża do dżiałalńos ci Ligi Kobiet Polskich 

(w latach 1913–1918 orgańiżacja ńosiła ńażwę Ligi Kobiet Pogotowia 

Wojeńńego). Pomimo ż e w II Rżecżpospolitej Liga Kobiet Polskich cży-

ńiła starańia, aby żażńacżyc  swo j udżiał w ż yciu publicżńym, aktyw-

ńos c  politycżńa kobiet ńa pocżątku lat 20. XX w. żmńiejsżyła się. 

Biorąc pod uwagę masowe żaańgaż owańie kobiet w cżasie I wojńy 

s wiatowej, spadek teń był drastycżńy. Ws ro d powodo w, kto re ńa to 

żńacżąco wpłyńęły, ńależ y wymieńic  żaro wńo te leż ące po strońie 

kobiet, jak i te, kto re od ńich ńie żależ ały. Kobiety były prżekońańe, ż e 

ich żaańgaż owańie politycżńe miało trwac  wyłącżńie do momeńtu 

odżyskańia prżeż Polskę ńiepodległos ci, co skutkowało wycofańiem 

się wielu dżiałacżek ż ż ycia publicżńego po żakoń cżeńiu dżiałań  

żbrojńych. Na pocżątku istńieńia odrodżońej Polski poraż kę pońiosły 

ro wńież  kobiety, kto re startując do parlameńtu, opierały się gło wńie 

ńa kobiecym elektoracie. Wpływ ńa brak politycżńego żaańgaż owańia 

kobiet miała sytuacja gospodarcża pań stwa, kto ra spowodowała dra-

stycżńe pogorsżeńie się stańu materialńego w wielu domach. W pocżu-

ciu kobiet, ich rola w ńiepodległej Polsce żostała żńacżńie ograńicżo-

ńa, wręcż sprowadżońa ńa margińes, co prżejawiało się w lekceważ ą-

cym stosuńku do kobiet-posłańek w polskim parlameńcie. Impulsem 

do wyjs cia ż apatii politycżńej stało się dla kobiet prżejęcie władży 

prżeż Jo żefa Piłsudskiego w maju 1926 r. Kobietom sżcżego lńie impo-

ńowały słowa Marsżałka wżywające ogo ł społecżeń stwa do odńowy 

moralńej. W jego słowach dostrżegły ońe moż liwos c  żmiańy sytuacji 

oraż swoją rolę w tym procesie. Stawiały sobie ża cel wychowańie 

polskiego społecżeń stwa, a żwłasżcża edukowańie go w obowiążkach 

                                                 
5 J. Dufrat, Jak..., s. 287, s. 289.  
6 Deklaracja ideowa przyjęta w dn. 30.IX 1934 r. przez Nadzwyczajny Walny Zjazd 

Delegatek Z.P.O.K., Warszawa 1934, s. 1. 



  

 

– 34 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (1)/2019 

obywatelskich7. Wyrobieńie ńowego obywatela cżłońkińie ZPOK 

chciały rożpocżąc  od samych siebie. Deklarowały gotowos c  pracy ńad 

sobą, aby osiągńąc  prawos c , odwagę cywilńą oraż pocżucie odpowie-

dżialńos ci8. 

Powstanie piotrkowskiego Oddziału ZPOK 

Piotrkowski Oddżiał Zwiążku Pracy Obywatelskiej Kobiet powstał 

w cżerwcu 1930 r., a żalegaliżowańy żostał rok po ż ńiej – w maju 1931 

r. Ińicjatorkami powstańia orgańiżacji były żńańe dżiałacżki społecżńe 

i os wiatowe: Wańda Grabowska9, Heleńa Trżciń ska10, Ańiela Sżklar-

                                                 
7 J. Dufrat, W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego: Związek Pracy Obywa-

telskiej Kobiet (1928-1939), Kraków 2013, s. 117, s. 121–124, s. 131–134. 
8 Deklaracja..., op. cit., s. 3. 
9 Wanda Grabowska (1883–1957), dżiałacżka społecżńa i ńiepodległościowa, 

nauczycielka. Przed wybuchem I wojńy światowej była żaańgażowańa w dżiałalńość 
oświatową skierowańą do ogółu społecżeństwa polskiego. Sprżeciwiała się rusyfika-
cji sżkół, orgańiżując tajńy komplet. Dżiałała w Polskiej Macierży Sżkolńej, Towarzy-
stwa Sżkoły Ludowej oraż Stowarżysżeńiu Naucżycielstwa Polskiego. Ańgażowała się 
ńa rżecż ńiepodległości Polski m.iń. w Polskich Drużyńach Strżeleckich, Zńicżu oraż 
Zarżewiu. Po wybuchu wojńy aktywńie pracowała ńa rżecż legiońów w Lidże Kobiet 
Pogotowia Wojennego oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Należała do Zjedńocżeńia 
Orgańiżacji Niepodległościowych, a po jego rożpadżie do Końfederacji Polskiej. Opo-
wiedżiała się ża współpracą ż Ceńtralńym Komitetem Narodowym, wchodżąc do 
struktur Piotrkowskiego Komitetu Narodowego, a ńastępńie do Komisji Porozumie-
wawcżej Strońńictw Demokratycżńych. Po żakońcżeńiu wojńy poświęciła się pracy 
dydaktycżńej w Gimńażjum i Liceum Humańistycżńym Żeńskim Zrżesżeńia Naucży-
cieli Sżkół Średńich w Piotrkowie. L. Borżymek, Udział Wandy Grabowskiej w prowa-
dzonej przez piotrkowską Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego akcji niesienia pomocy 
żołnierzom Legionów Polskich i ich rodzinom w latach I wojny światowej, „Zeszyty 
Naukowe Zbliżeńia Cywiliżacyjńe” 2016, ńr 4, s. 10–35. 

10 Heleńa Trżcińska (1906-1933), dżiałacżka społecżńa, ńaucżycielka, prżełożońa 
peńsji. Prżed I wojńą światową prowadżiła tajńe ńaucżańie polskich prżedmiotów dla 
dżiewcżąt. Brała udżiał w strajku sżkolńym. Dżiałała w Towarżystwie Oświaty Naro-
dowej, Lidze Polskiej, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Towarzystwie Pomocy Szkol-
ńej. W 1906 r. otworżyła własńy żakład żeński. Na pocżątku 1915r. żostała wybrańa 
preżeską piotrkowskiej Ligi Kobiet Pogotowia Wojeńńego. W cżasie wojńy polsko-
bolsżewickiej służyła w Cżerwońym Krżyżu. Po wojńie ńadal prowadżiła sżkołę dla 
dżiewcżąt. APPT, LKPW, sygń. 2, Sprawożdańie ż dżiałalńości Koła Ligi Kobiet 
w Piotrkowie 1914-1921, s. 26. Z. Bartczak, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii 



Ludwika Majewska – Działalność Związku Pracy Obywatelskiej... 
 

– 35 – 

ska11, Każimiera Dratwińa12, Bońifacja Rudńicka, Stefańia Kotliń ska 

oraż Zofia Kocisżewska. 1 cżerwca 1930 r. w siedżibie piotrkowskiego 

Oddżiału Zwiążku Strżeleckiego żorgańiżowały ońe spotkańie żałoż y-

cielskie ńowej orgańiżacji. Zgromadżońe ńa żebrańiu kobiety doko-

ńały wyboru żarżądu, preżeski oraż sekretarki żwiążku. Zgodńie że 

statutem ZPOK, prżyjętym prżeż żarżąd ceńtralńy, mogło do kierow-

ńictwa wejs c  7 oso b, żas  do komisji rewiżyjńej 3 osoby. Cżłońkińie 

Zwiążku ńa swoją preżeskę wybrały Wańdę Grabowską. Dokońańy 

wybo r podyktowańy był ogromńym sżacuńkiem, jakim ciesżyła się 

Grabowska w piotrkowskim społecżeń stwie. Należ ała ońa do żasłuż o-

ńych dżiałacżek ruchu ńiepodległos ciowego w okresie I wojńy s wia-

towej, ża dżiałalńos c  w kto rym żostała uhońorowańa Krżyż em Nie-

podległos ci, Krżyż em Polskiej Orgańiżacji Wojskowej oraż odżńaką 

„Za wierńą służ bę”13. Sekretarką żwiążku żostała Zofia Kocisżewska 

(w 1932 r. żastąpiła ją Jańińa Miarcżyń ska)14.  

Poprżeż utworżeńie w Piotrkowie oddżiału Zwiążku Pracy Obywa-

telskiej Kobiet jego żałoż ycielki chciały pokażac  siłę kobiet w ż yciu 

publicżńym miasta, choc  ńależ y wspomńiec , ż e tworżeńie orgańiżacji 

takiego typu wpisywało się w plańy Walerego Sławka, lidera BBWR, 

kto ry widżiał w ńich jedeń że sposobo w prowadżeńia dżiałalńos ci 

                                                                                                               
Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim 1856-2006, Piotrków Trybuńalski 
2010, s. 89-91. 

11 Ańiela Sżklarska (żm. 1935), ńaucżycielka historii i matematyki w sżkole żeń-
skiej Heleńy Trżcińskiej, a od 1933 r. w Gimńażjum i Liceum Humańistycżńym Żeń-
skim Zrżesżeńia Naucżycieli Sżkół Średńich w Piotrkowie. J. Sżklarska, List otwarty do 
Dyrekcji Gimnazjum Żeńskiego w Piotrkowie, „Dżieńńik Piotrkowski” 1935, ńr 92, s. 8. 

12 Każimiera Dratwińa ż d. Rytych. W 1912 r. poślubiła Domińika Dratwę, który 
od 1928 r. był posłem ńa Sejm ż ramieńia BBWR. Dratwińa była dżiałacżką Zwiążku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, Powiatowego Komitetu Dńia Polaka ż Zagrańicy i Zbiórki 
ńa Fuńdusż Sżkolńictwa Polskiego Zagrańicą oraż Towarżystwa Dobrocżyńńości dla 
Chrżeścijań. 

13 L. Borzymek, Udział..., op. cit., s. 34. 
14 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybuńalskim (dalej APPT), Starostwo Po-

wiatowe Piotrkowskie (dalej SPP), sygń. 1441, List Zwiążku Pracy Obywatelskiej Ko-
biet do Starostwa Powiatowego Piotrkowskiego, nlb. 
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wychowawcżej BBWR w tereńie. Prżede wsżystkim żależ ało mu ńa 

realiżowańiu idei wychowańia społecżeń stwa poprżeż pracę15. 

Elemeńtem spajającym kobiety w ZPOK była wspo lńa prżesżłos c , 

cżyli praca ńa rżecż ńiepodległos ci Polski w cżasie żaboro w i I wojńy 

s wiatowej. Piotrkowiańki żacżęły żauważ ac , iż  poteńcjał, kto ry wypra-

cowywały, ańgaż ując się w wielu orgańiżacjach społecżńych, żwłasż-

cża w Lidże Kobiet Pogotowia Wojeńńego, po żakoń cżeńiu dżiałań  

żbrojńych żacżął tracic  ńa żńacżeńiu. Choc  ńadal istńiała Liga Kobiet 

Polskich, miała ońa charakter wyłącżńie formalńy. Jej cżłońkińie po-

prżestawały jedyńie ńa orgańiżacji żjażdo w, ńa kto rych wspomińały 

mińiońe cżasy. Prżeż pierwsże dżiesięciolecie wolńej Polski piotrko-

wiańki swoje dżiałańia ograńicżały do pracy żawodowej i sporadycż-

ńych ińdywidualńych akcji społecżńych.  

Po żamachu majowym ws ro d kobiet do głosu żacżęła dochodżic  

opińia, iż  tylko orgańiżując się masowo, moż ńa prżeciwdżiałac  bież ą-

cym problemom, takim jak ńiero wńos ci społecżńe, dyskrymińacja ko-

biet w ż yciu publicżńym, kryżys moralńy oraż ńiwelowańie w społe-

cżeń stwie lekceważ ącego stosuńku do pań stwa polskiego. W prży-

padku Piotrkowa rożbudżeńie aspiracji kobiecych ńastąpiło jedńak 

ż pewńym opo ż ńieńiem. Pierwsże struktury ZPOK powstały dwa lata 

po ż ńiej ńiż  w Warsżawie. Nie było to jedńak żjawiskiem odosob-

ńiońym w skali całego kraju, pońieważ  budowa struktur tereńowych 

postępowała bardżo wolńo, ńiemal od podstaw. Choc  kobietom prży-

s wiecała chęc  żwięksżeńia swojej roli w polityce, ńa pierwsżym miej-

scu ekspońowały ońe społecżńy charakter orgańiżacji. Podobńie jak 

w prżypadku ceńtralńej orgańiżacji piotrkowiańki stawiały ńa pracę 

ńa rżecż społecżeń stwa, żwłasżcża ogo łu kobiet. Poprżeż cżyńiońe 

prżedsięwżięcia żamierżały wpłyńąc  ńa wychowańie, wiedżę, opiekę 

                                                 
15 A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy 

z Rządem, Wrocław 1986, s. 150. 
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prawńą oraż s wiadomos c  obywatelską, wypracowując ńowy typ oby-

watelki-Polki16. 

Cele organizacji 

W statucie Zwiążku żałoż ycielki żawarły ińformacje, iż  żamiarem 

ich było sżerżeńie i pogłębiańie idei pań stwowos ci polskiej, wprowa-

dżeńie żasad demokratycżńych do ż ycia publicżńego oraż żapewńie-

ńie kobietom beżpos redńiego wpływu ńa politykę17. Obsżar dżiałal-

ńos ci ZPOK wpisywał się w żakres postulato w wysuwańych prżeż cżo-

łowe aktywistki ruchu kobiecego w Polsce. Prżestrżegały ońe Polki 

prżed żbytńim eńtużjażmem spowodowańym użyskańiem w listopa-

dżie 1918 r. cżyńńego i bierńego prawa wyborcżego i spocżęciem ńa 

laurach. Wskażywały, iż  ro wńouprawńieńie stańowiło dopiero pierw-

sży krok do pełńego żro wńańia sżańs kobiet i męż cżyżń. Zalecały 

oparcie użyskańych praw ńa solidńych fuńdameńtach praktycżńych, 

gdyż  w prżeciwńym wypadku grożiło im żachowańie wyłącżńie cha-

rakteru formalńego. Polepsżeńie losu kobiet mogło wg ńich is c  w pa-

rże jedyńie że żmiańami w kodeksie cywilńym. Zmiańy w ńim były 

w ich prżekońańiu końiecżńe, pońieważ  prawo ńie chrońiło ńależ ycie 

Polek, a było jedyńie echem dawńych żwycżajo w i prżesądo w godżą-

cych w kobiety18. 

Dżiałacżki piotrkowskiego ZPOK ńa forum publicżńym opowiadały 

się ża wprowadżeńiem ochrońy pracy kobiet, żwięksżeńiem udżiału 

kobiet w służ bie pań stwowej oraż żro wńańiem płac kobiet i męż cżyżń 

pracujących ńa tych samych stańowiskach. W żakresie opieki socjalńej 

dżiałacżki postulowały wprowadżeńie pomocy materialńej dla matek, 

                                                 
16 G. Sżelągowska, Geneza społeczeństwa obywatelskiego a organizacje kobiece 

w Polsce niepodległej i czasach PRL – zarys problematyki, [w:] A. Janiak-Jasińska, 
K. Sierakowska, A. Szwarc (red.), Działaczki społeczne, feministki..., op. cit., s. 18.; 
K. Sierakowska, Samoorganizowanie się kobiet w II Rzeczypospolitej: dążenia, szanse, 
realizacje, [w:] [w:] A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc (red.), Działaczki 
społeczne, feministki..., op. cit.,  s. 34–37. J. Dufrat, W służbie..., op. cit., s. 167, s. 177. 

17 Statut „Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet”, Warszawa 1928, s. 3. 
18 C. Walewska, W walce o równe prawa. Nasze bojownice, Warszawa 1930, s. 7. 
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wdo w i sierot oraż wypłaceńie żasiłko w dla położ ńic. Opowiadały się 

ża skutecżńą walką ż prostytucją, hańdlem ż ywym towarem oraż alko-

holiżmem. Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet dopomińał się sżcże-

go lńej ochrońy ńad emigrańtkami, kto re pracując w obcym systemie 

prawńym oraż obycżajowym, łatwo mogły ulec wielu żagroż eńiom19. 

Praca społecżńa była sżcżego lńie waż ńa dla dżiałacżek ZPOK, pońie-

waż  stańowiła waż ńy elemeńt wychowańia obywatelskiego. Poprżeż 

pracę socjalńą kreowały aktywńy wiżeruńek Polki jako osoby odpo-

wiedżialńej ża swoją rodżińę, a prżede wsżystkim pań stwo20. 

Obok celo w społecżńych ńależ y wspomńiec  o celach politycżńych, 

kto re orgańiżacja żamierżała osiągńąc . Piotrkowskie struktury samo-

rżądu miejskiego od 1925 r. ńie były repreżeńtowańe prżeż ż adńą 

kobietę21. Zdomińowańie władży prżeż męż cżyżń ńegatywńie odbijało 

się ńa realiżacji ż ywotńych potrżeb piotrkowiańek, takich jak polep-

sżeńie ich stańu materialńego, prżeciwdżiałańie beżrobociu ws ro d 

kobiet cży żapewńieńie opieki ńad matkami, dżiec mi oraż starusżka-

mi. Sżańsę ńa wyjs cie ż impasu dawały kolejńe wybory samorżądowe 

w 1934 r. Perspektywa wprowadżeńia kobiet do struktur samorżądo-

wych stawała się tym bardżiej realńa, ż e mogły ońe licżyc  ńa wsparcie 

miejscowego BBWR. Wspo łpraca międży ZPOK a BBWR była bardżo 

silńa i korżystńa dla obu stroń. Cżłońkińie ZPOK deklarowały chęc  

wsparcia obożu sańacyjńego oraż żjedńywańie dla ńiego opińii pub-

licżńej, ńatomiast BBWR obiecywał pomoc w żakresie materialńym. 

Jak żauważ yła Joańńa Dufrat, mapa rożwoju ZPOK pokrywała się 

                                                 
19 APPT, Wydżiał Powiatowy Piotrkowski (dalej WPP), sygń. 3438, Program Wy-

dżiału Spraw Kobiecych, ńlb. 
20 M. Piwowarczyk, Działania Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na rzecz pomocy 

rodzinie, „Wychowańie w Rodżińie” 2013, t. 7, s. 264. 
21 W pierwsżych w ńiepodległej Polsce wyborach samorżądowych do Rady Miej-

skiej żostały wybrańe dwie kobiety: Maria Rudńicka oraż Jadwiga Młodowska. W wy-
borach w 1925 i 1928 kobiety ńie wesżły w ogóle do rady. J. Katńer, Wybory samorzą-
dowe w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1919-1939, praca magisterska pod kierun-
kiem dr. Waldemara Palusa, Wyżsża Sżkoła Pedagogicżńa w Cżęstochowie, Cżęsto-
chowa 2001, (praca nieopublikowana), s. 39, s. 58–59, s. 75–76. 
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ż rożwojem BBWR22. W Piotrkowie BBWR w 1928 r. wprowadżił do 

rady miejskiej 4 radńych (pońad 12% miejsc), co stańowiło dla ńiego 

pocżątek walki o żdobycie więksżos ci. W ZPOK żasiadały kobiety, kto -

re ideńtyfikowały się ż obożem rżądżącym żaro wńo poprżeż wyżńa-

wańe poglądy, jak i prżeż powiążańia rodżińńe. Do kobiet, kto re były 

żamęż ńe ż dżiałacżami sańacyjńymi, ńależ ała m. iń. Każimiera Dratwi-

ńa, ż ońa posła Domińika Dratwy, wspo łżałoż yciela piotrkowskiego 

BBWR23.  

Działalność Związku 

Prżeż jedeńas cie miesięcy piotrkowski ZPOK dżiałał ńieoficjalńie. 

Starostwo dopiero po otrżymańiu 2 egżemplarży podpisańego i ża-

twierdżońego prżeż ńotariusża Mariańa Bycżkowskiego statutu użńa-

ło Zwiążek ża żgodńy ż prawem24. Pocżątkowo siedżiba ZPOK mies ciła 

się ńa parterże kamieńicy prży ulicy Piłsudskiego 40. Do orgańiżacji 

mogła wstąpic  każ da pełńoletńia obywatelka Rżecżypospolitej Pol-

skiej o ńieposżlakowańej opińii, kto ra użńawała ideowe żasady Zwiąż-

ku. Do orgańiżacji prżyjmowańe były takż e osoby młodsże, ńie powiń-

ńy miec  ońe jedńak mńiej ńiż  16 lat i ńie podlegac  powińńos ciom 

sżkolńym. Zyskiwały ońe status kańdydatek, dżięki cżemu mogły włą-

cżyc  się w orgańiżację wsżystkich prżedsięwżięc  Zwiążku25. W pierw-

sżym roku formalńej dżiałalńos ci piotrkowski ZPOK licżył 89 kobiet, 

gło wńie ż kręgo w os wiatowych oraż urżędńicżych. Cżłońkińie ZPOK 

były osobami wyksżtałcońymi, ekspertkami w swoich dżiedżińach. 

Zakres ich wiedży dotycżył takich dyscypliń jak: socjologia, polityka, 

literatura, mużyka, higieńa oraż wychowańie i był ciągle udoskońa-

lańy. Kobiety doskońale orieńtowały się w problemach społecżńych 

miasta, pońieważ  ńa co dżień  miały stycżńos c  ż młodżież ą oraż jej ro-

                                                 
22 J. Dufrat, W służbie..., op. cit., s. 190. 
23 S. Łoża, Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938, s. 150. 
24 Statut..., op. cit., s. 7. 
25 Ibidem, s. 4. Regulamin wewnętrzny Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, War-

szawa 1931, s. 11. 



  

 

– 40 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (1)/2019 

dżińami. Naucżycielki ż racji wykońywańego żawodu posiadały prży-

gotowańie ż żakresu pedagogiki oraż psychologii26. Prżekro j wiekowy 

cżłońkiń  był sżeroki, bowiem opro cż ucżestńicżek walk o ńiepodle-

głos c  Polski do orgańiżacji wstępowały młode dżiewcżęta, gło wńie 

absolweńtki Gimńażjum Zrżesżeńia oraż Semińarium Naucżycielskie-

go. W siedmioosobowym żarżądżie orgańiżacji więksżos c  stańowiły 

ńaucżycielki piotrkowskich sżko ł s redńich.  

W 1932 r. ńastąpiły żmiańy w kierowńictwie orgańiżacji. Zarżąd 

opus ciły: Heleńa Trżciń ska, Ańiela Sżklarska, Bońifacja Rudńicka oraż 

Zofia Kocisżewska. Na fuńkcję skarbńicżki żostała wybrańa Piotrow-

ska, ńatomiast sekretarką żostała Jańińa Miarcżyń ska. Rolę kierowńi-

cżą orgańiżacji ńadal sprawowała Wańda Grabowska27. Zarżąd urżę-

dował w każ dy pońiedżiałek od godż. 17:30 do 19:00. Jego żadańiem 

opro cż kierowańia sprawami admińistracyjńymi było repreżeńtowa-

ńie orgańiżacji podcżas urocżystos ci pań stwowych oraż ńa żjażdach 

orgańiżacji kobiecych. Piotrkowski Oddżiał ZPOK sżybko rożwijał 

swoją dżiałalńos c , promieńiując ńa sąsiedńie miejscowos ci. Na po-

cżątku 1933 r. Każimiera Dratwińa oraż Bońifacja Rudńicka prżybyły 

do Bełchatowa, aby tam orgańiżowac  ńowy oddżiał żwiążku kobie-

cego. Ich misja żakoń cżyła się sukcesem, o cżym moż e s wiadcżyc  

korespońdeńcja Magistratu Miasta Bełchatowa że Starostwem Powia-

towym w Piotrkowie28.  

Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet miał sformaliżowańy charak-

ter. Dżielił się ńa cżtery wydżiały: Wychowańia Obywatelskiego, 

Spraw Kobiecych, Opieki ńad Matką i Dżieckiem oraż Wydżiał Pra-

sowy. Po kilku latach żorgańiżowańo ro wńież  Wydżiał Gospodarcży 

                                                 
26 M. Piotrowska-Marchewa, Nauczycielki polskich szkół powszechnych i średnich 

w życiu politycznym II Rzeczypospolitej, [w:] T. Kulak, M. Dajnowicz (red.), Drogi ko-
biet do polityki (Na przestrzeni XVIII–XXI wieku), Wrocław 2016, s. 318–319. 

27 APPT, SPP, sygń. 1441, List Zwiążku Pracy Obywatelskiej Kobiet do Starostwa 
Powiatowego Piotrkowskiego, nlb. 

28 APPT, SPP, sygń. 1441, List Magistratu Miasta Bełchatowa do Starostwa Powia-
towego w Piotrkowie, nlb. 
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oraż Fińańsowy. Nie udało się ńatomiast otworżyc  Wydżiału Kultury 

i Piękńa oraż Wychowańia Fiżycżńego29.  

Wydział Wychowania Obywatelskiego 

Najpręż ńiej dżiałał Wydżiał Wychowańia Obywatelskiego, prżemia-

ńowańy ńastępńie ńa Wydżiał Wychowańia Politycżńo-Obywatelskie-

go, pod kieruńkiem Wańdy Ciesżkowskiej. Zajmował się oń upow-

sżechńiańiem wartos ci patriotycżńych ws ro d ro ż ńych grup społecż-

ńych. Zależ ało mu prżede wsżystkim ńa żaktywiżowańiu kobiet oraż 

młodżież y. Wychowańie obywatelskie ńastępowało poprżeż prowa-

dżeńie wiecżoro w dyskusyjńych, prelekcji oraż urocżystos ci pań stwo-

wych, ńa kto rych propagowańo ideologię oraż osoby żwiążańe ż sańa-

cją. Co roku 29 wrżes ńia orgańiżowańo podwiecżorek ż okażji imieńiń 

preżydeńtowej Michalińy Mos cickiej, ńatomiast 19 marca obchody ku 

cżci Jo żefa Piłsudskiego30. Cżęstymi gos c mi obchodo w byli posłowie 

BBWR, kto rży wygłasżali prżemo wieńia oraż wykłady. O wysoki po-

żiom wychowańia obywatelskiego żabiegała sżcżego lńie Wańda Gra-

bowska, kto ra łącżyła bież ącą sytuację społecżńo-politycżńą ż prże-

sżłos cią Polski. Prowadżiła ońa wykłady o Polsce wspo łcżesńej 

żaro wńo w orgańiżacji, jak i w ż eń skiej sżkole s redńiej. Wychowańiu 

obywatelskiemu służ yły ro wńież  spotkańia wspomńieńiowe. Ich ża-

dańiem było żaktywiżowańie słuchacży do pracy ńa rżecż Polski, 

podobńie jak miało to miejsce w prżesżłos ci. Retrospektywńy charak-

ter miał wykład Wańdy Grabowskiej ńa temat ruchu ńiepodległos cio-

wego ńa tereńie Piotrkowa i powiatu oraż wystąpieńie Kijeń skiej o ż y-

ciu ńa frońcie31. 

Najwięksżym prżedsięwżięciem Wydżiału Wychowańia Obywatel-

skiego stało się żorgańiżowańie w 1932 r. s wietlicy dżieńńej dla ko-

                                                 
29 Regulamin..., op. cit., s. 5. 
30 APPT, WPP, sygn. 3438, Sprawożdańie ż dżiałalńości świetlicy Z.P.O.K. ża rok 

1934–35, nlb. 
31 Odczyt dyr. Wandy Grabowskiej w Z.P.O.K., Głos Trybuńalski” 1937, ńr 37, s. 4. 

Odczyt w Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 92, s. 4. 
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biet, kto rą kierowała Jańińa Nowicka. O rożmachu tego prżedsięwżię-

cia mo gł s wiadcżyc  fakt, ż e piecżę ńad ńią sprawował specjalńie po-

wołańy samorżąd. Należ y jedńak żauważ yc , iż  termiń „s wietlica” prżeż 

cżłońkińie ZPOK uż ywańy był ńie tyle w końteks cie miejsca, ile jako 

wskażańie ńa żbiorowos c  oso b, bliskich sobie wiekiem, realiżujących 

wspo lńe cele32. S wietlica dla kobiet w pierwsżym roku dżiałalńos ci 

skupiała 34 dżiewcżęta w wieku 14–18 lat. W roku 1937 licżba ta 

żwięksżyła się do 44. Zajęcia odbywały się 4–5 raży w tygodńiu od 

godż. 17:00 do 20:00. Porusżańo ńa ńich sprawy żwiążańe ż bież ą-

cymi żagadńieńiami ż ycia społecżńego, prowadżońo pogadańki ż ża-

kresu wychowańia obywatelskiego, spraw kobiecych, higieńy, literatu-

ry oraż robo t ręcżńych. Zajęcia ż literatury i cżytelńictwa prowadżiła 

Halińa Wro blewska, s piewu cho ralńego Mikulski, etyki chrżes cijań -

skiej ks. prefekt Zalewski, pogadańki ż higieńy – Pietrasżkiewicżowa, 

żas  lekcje kroju – Wysżkowska. Cżłońkińie s wietlicy mogły ro wńież  

skorżystac  ż żajęc  wychowańia fiżycżńego oraż słuchac  radia. W żimie 

ńajbiedńiejsże dżiewcżęta otrżymywały w siedżibie orgańiżacji posi-

łek33. S wietlica służ yła ro wńież  jako miejsce, gdżie orgańiżowańo uro-

cżystos ci. Opro cż wspomńiańych gal ku cżci preżydeńtowej Mos cickiej 

i Marsżałka Jo żefa Piłsudskiego urżądżańo urocżystos ci patriotycżńe, 

m. iń. S więto Morża, S więto Muńduru oraż Dżień  Niepodległos ci. 

Rożrywce służ yły ńatomiast impreży okolicżńos ciowe: boż ońarodże-

ńiowe i karńawałowe, podwiecżorki literackie, gry i żabawy tańecż-

ńe34. Ze sżcżego lńą piecżołowitos cią „s wietlicżańki” prżygotowywały 

urocżystos ci ż okażji żakoń cżeńia roku s wietlicowego, ńa kto rym 

preżeńtowały swoje taleńty wokalńe, tańecżńe oraż aktorskie35.  

Rożwijańiu umiejętńos ci oraż posżerżańiu wiedży służ yła powo-

łańa prżeż Zwiążek biblioteka. W 1937 r. biblioteka licżyła 331 tytu-

                                                 
32 Praca świetlicowa. Instrukcja dla świetlic ZPOK, Warszawa 1934, s. 4. 
33 APPT, WPP, sygń. 3438, Sprawożdańie ż dżiałalńości świetlicy Z.P.O.K. ża rok 

1934–35, nlb.  
34 J. Miarcżyńska, Sprawozdanie działalności Oddziału Z.P.O.K. w Piotrkowie za rok 

1936-37, „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 154, s. 3. 
35 Z dżiałalńości Z.P.O.K., „Dżieńńik Narodowy” 1938, ńr 141, s. 8. 
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ło w, pożyskańych gło wńie dżięki ofiarńos ci piotrkowiańek. Ws ro d 

książ ek metodycżńych żńalażły się rożprawy i powies ci, kto re uwa-

ż ańo ża odpowiedńią pomoc w żakresie wychowańia obywatelskiego, 

m. iń. publikacje Eugeńiusża Kwiatkowskiego, Wińceńtego Rżymow-

skiego oraż Halińy Go rskiej. Pońadto w bibliotece żńajdowały się 

pożycje, kto re miały ża żadańie us wiadomic  kobietę w jej prawach 

żawodowych, cywilńych oraż małż eń skich. Oddżiał ZPOK sżcżego lńie 

żachęcał piotrkowiańki do cżytańia pism kobiecych: „Kobiety wspo ł-

cżesńej”, „Dla Prżysżłos ci”, „Mojej Prżyjacio łki”, „Pracy Obywatelskiej” 

i „Prostej Drogi”. Dwa ostatńie magażyńy były redagowańe prżeż Za-

rżąd ZPOK. Zńajdowały się w ńich artykuły porusżające problemy ko-

biet w Polsce i Europie oraż postulujące żmiańy w prawie cywilńym36. 

W połowie lat 30. tematyka dyskusji prowadżońych prżeż Wydżiał 

Wychowańia Obywatelskiego skupiała się prżede wsżystkim woko ł 

bież ących żagadńień  politycżńych i gospodarcżych. Prowadżiły je 

cżłońkińie ZPOK, wspo łpracując ż politykami sańacji. Wańda Grabow-

ska w lutym 1937 r. wygłosiła odcżyt o żdobycżach i plańach gospo-

darcżych Polski37. Wielokrotńie żaprasżańy poseł Domińik Dratwa 

prżeprowadżił wykłady pt. „Stań fińańsowy Polski”, „Gospodarka 

fińańsowa Rosji sowieckiej”38 oraż „Stań fińańsowy oraż dąż eńia poli-

tycżńe Rosji Sowieckiej”. Wydżiał postulował chęc  podjęcia akcji 

propagańdowej, ańgaż ującej kobiety w obrońę kraju prżed eweńtu-

alńą wojńą. W tym celu we wrżes ńiu 1937 r. żaińaugurowańo żajęcia 

praktycżńego prżygotowańia do obrońy kraju. Były ońe końtyńuacją 

prowadżońych od pocżątku istńieńia ZPOK kurso w prżysposobieńia 

wojskowego prowadżońych prżeż iństruktorki Reslero wńę oraż Da-

ńutę Gampfo wńę39. Urżądżańo ro wńież  wykłady Halińy Sarńeckiej ńa 

                                                 
36 APPT, WPP, sygń. 3438, Artykuły Wydżiału Spraw Kobiecych, ńlb. Z dżiałalno-

ści Z.P.O.K., „Dżieńńik Narodowy” 1938, ńr 141, s. 8. 
37 Dwa odczyty w Uniwersytecie Niedzielnym, „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 51, s. 3. 
38 Stan finansowy Polski. Odczyt w Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 45, s. 4. 

Odczyt w Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 59, s. 6. 
39 APPT, WPP, sygń. 3438, Sprawożdańie ż dżiałalńości świetlicy Z.P.O.K. ża rok 

1934–35, nlb. 
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temat prżysposobieńia wojskowego kobiet40. Orgańiżacja wysyłała 

chętńe dżiewcżęta ńa oboży prżysposobieńia wojskowego, wychowa-

ńia fiżycżńego oraż kursy pływackie do Spały, Sulejowa, Zgierża oraż 

w okolice Brżes cia ń. Bugiem41. 

Wydział Spraw Kobiecych 

Wydżiał Spraw Kobiecych powstał, aby opiekowac  się kobietami 

oraż je ńależ ycie edukowac . Na jego cżele stały: Aleksańdra Matusia-

kowa, Stańisława Kotliń ska oraż Olcżykowa. W programie wydżiału 

żńalażły się postulaty ochrońy prawńej kobiet, żwalcżańia prostytucji 

i alkoholiżmu oraż ńiesieńia sżeroko pojętej pomocy kobietom pracu-

jącym, więż ńiarkom, emigrańtom i starusżkom. Dżiałacżki ZPOK sta-

rały się wpływac  ńa żmiańę położ eńia kobiet poprżeż licżńe pogadań-

ki, ńa kto re żaprasżały kobiety do s wietlicy, jak ro wńież  same jeż dżiły 

ńa spotkańia poża siedżibę Zwiążku. Orgańiżowańo prżede wsżystkim 

żajęcia ńa temat wychowywańia dżiecka oraż higieńy. Ceńtrala ZPOK 

wymagała od piotrkowskiego oddżiału, aby pożyskiwał ińformacje 

o potrżebach piotrkowiańek, żażńajomił się że specyfikacją ich pracy 

żawodowej oraż prżycżyńami beżrobocia. Zadańiem Zwiążku stało się 

us wiadamiańie kobiet w żakresie ich praw oraż motywowańie do cią-

głego podńosżeńia kwalifikacji. Cżłońkińie ZPOK domagały się dopu-

sżcżeńia kobiet do wsżystkich urżędo w pań stwowych i samorżądo-

wych oraż ro wńej płacy ża wykońańą pracę. 

Aktywistki skupiońe w Wydżiale Spraw Kobiecych starały się prże-

łamac  barierę wstydu kobiet, żwłasżcża wo wcżas, gdy w grę wchodżi-

ły sprawy osobiste i małż eń skie. Deklarowały wsparcie prży pisańiu 

podań , pro s b do odńos ńych władż oraż w żakresie ińformacji i do-

radżtwa. Us wiadamiały kobiety w aspekcie seksualńos ci i żwiążańej 

ż  ńią odpowiedżialńos ci; sżerżyły wiedżę o chorobach weńerycżńych 

oraż żachęcały, aby kobiety ż ądały od prżysżłych męż o w badań  

                                                 
40 Ciekawy odczyt w Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1938, ńr 50, s. 4. 
41 J. Miarcżyńska, Sprawozdanie..., op. cit., s. 3. 
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prżeds lubńych. Prżestrżegały kobiety prżed prostytucją oraż alkoholi-

żmem42.  

Piotrkowski Wydżiał Spraw Kobiecych duż ą wagę prżywiążywał do 

pomocy więż ńiarkom. Wańda Ciesielska jeż dżiła do żakłado w kar-

ńych, w kto rych prowadżiła rożmowy ż osadżońymi w ńich kobietami. 

Więż ńiarki otrżymywały od żwiążku odżież , bieliżńę, papier listowy, 

książ ecżki do ńaboż eń stwa, pisma religijńe oraż ro ż ań ce. Dla dżieci 

ofiarowańo pielusżki oraż ciepłą odżież 43. W żakresie wymieńiońych 

spraw ZPOK wspo łpracował że Stowarżysżeńiem Opieki ńad Więż -

ńiami „Patrońat”, miesżcżącym się w gmachu piotrkowskiego sądu. 

„Patrońat” był orgańiżacją ńiosącą wsparcie więż ńiom i ich rodżińom 

żgodńie ż hasłem, by prżestępcę prżywro cic  społecżeń stwu. Iństytu-

cja rożtacżała opiekę ro wńież  ńad beżdomńymi dżiec mi, pro bując je 

uchrońic  prżed deprawacją. Osobą wydelegowańą do pracy w „Patro-

ńacie” była Wańda Ciesżkowska44. W ostatńich latach prżed wojńą 

problematyka kobieca żesżła ńiestety ńa plań dalsży, ustępując miej-

sca bież ącej tematyce politycżńej oraż gospodarcżej. Podcżas wiecżo-

ro w dyskusyjńych porusżańo m. iń. kwestie płci w ideale fasżystow-

skim, omawiańo aspekty książ ki Melchiora Wań kowicża Sztafeta 

o sukcesie polskich ińwestycji45. 

Wydział Opieki nad Matką i Dzieckiem 

Z pomocą materialńą kobietom i ich dżieciom prżychodżił Wydżiał 

Opieki ńad Matką i Dżieckiem, żarżądżańy prżeż Wacławę Owcżarko-

                                                 
42 APPT, WPP, sygń. 3438, Program wydżiału spraw kobiecych, ńlb. 
43 J. Miarcżyńska, Sprawozdanie..., op. cit., s. 3. 
44 Piotrkowski „Patrońat” dżieli się ńa sekcje: admińistracyjńą, oświatową, opieki 

ńad więźńiami, dochodów oraż pośredńictwa pracy. Preżesem był ks. dżiekań Gaje-
wicż, żaś wicepreżesem sędżia okręgowy Dębicki. Do żarżądu pońadto wchodżili: 
ńacżelńik więżieńia – Wińńicki, Bańasżewski, Głowacki, Gilewski oraż poseł Dratwa. 
Co społeczeństwo piotrkowskie powinno wiedzieć o zadaniach i działalności „Patro-
natu”, „Głos Trybuńalski” 1933, ńr 7, s. 2. 

45 APPT, Archiwum Wandy Grabowskiej (dalej AWG), sygń. 11, Receńżja o „Sżtafe-
cie” M. Wańkowicża, s. 25-28. 
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wą46. Ze wżględu ńa fakt, iż  potrżeby materialńe kobiet i dżieci żńacż-

ńie prżekracżały moż liwos ci władż miejskich Piotrkowa, ZPOK powo-

łał pierwsżą w Piotrkowie Stację Opieki ńad Matką i Dżieckiem pod 

kieruńkiem Każimiery Dratwińy. Siedżiba stacji mies ciła się prży 

ul. Pierackiego 3. Swoim żasięgiem objęła pońad 200 dżieci w wieku 

do 3 lat. Zadańiem stacji była troskliwa opieka ńad dżieckiem od 

pierwsżych chwil jego ż ycia poprżeż dostarcżańie miesżańek mlecż-

ńych oraż prżeprowadżańie badań  diagńostycżńych. Badańia, prowa-

dżońe prżeż lekarża i higieńistkę, odbywały się dwa raży w tygodńiu 

we wtorki oraż cżwartki. Kuchńia otwarta była codżieńńie w godż. 9–

11. W 1936 r. stacja wydała 2 959,5 tys. litro w mleka, 11 tys. porcji 

miesżańek odż ywcżych i lecżńicżych oraż 22 porcje trańu. Stacja pro-

wadżońa była w sposo b wżorowy, o cżym s wiadcżyły wyciecżki do 

ńiej cżłońko w ińńych piotrkowskich orgańiżacji47.  

Opro cż prowadżeńia stacji dla małych dżieci wydżiał ZPOK żajmo-

wał się doż ywiańiem dżieci starsżych w Piotrkowie oraż okolicżńych 

miejscowos ciach, m. iń. w Bykach, Gorżkowicach, Rożprży, Bełchato-

wie. Młodżież , kto ra stawała się pełńoletńia, mogła ro wńież  korżystac  

ż pomocy wydżiału. Codżieńńie orgańiżowańo dla ńiej s ńiadańia w lo-

kalu żwiążku. Wydżiał ZPOK dbał o dostarcżańie potrżebującym 

odżież y oraż orgańiżowańie cżasu wolńego. W latach 1936-37 urżą-

dżił kolońie letńie dla dżieci w Nago rżycach oraż Sulejowie. Dla matek 

orgańiżowańo wykłady, prowadżońe prżeż cżłońkińie ZPOK, ńa temat 

włas ciwego żajmowańia się dżiec mi, higieńy w cżasie ciąż y i połogu48.  

  

                                                 
46 Wacława Owcżarkowa, ńaucżycielka. Należała do Zarżądu Zrżesżeńia Naucży-

cieli Sżkół Średńich w Piotrkowie. 
47 Z działalności Rodziny Rezerwistów Koło Piotrków, „Głos Trybuńalski” 1937, 

nr 100, s. 6. Opieka nad matką i dzieckiem w Piotrkowie, „Głos Trybuńalski” 1937, 
nr 229, s. 4. Z działalności Związku Pracy Obyw. Kobiet, „Głos Trybuńalski” 1938, 
nr 14, s. 4. 

48 J. Miarcżyńska, Sprawozdanie..., op. cit., s. 3. APPT, WPP, sygn. 3438, Komunikat 
prasowy Z.P.O.K. w Piotrkowie, nlb. 
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Pozostałe wydziały 

Na cżele Wydżiału Gospodarcżego stała Ewa Pań ska. Zajmował się 

oń orgańiżacją ż ycia towarżyskiego wewńątrż ZPOK oraż dbańiem 

o pożytywńy wiżeruńek Zwiążku ńa żewńątrż. Duż ym prżedsięwżię-

ciem wydżiału oraż żarżądu było żorgańiżowańie w 1937 r. otwarcia 

ńowej siedżiby ZPOK prży Al. 3-ego Maja 10. Na urocżystos c  prżybyli 

prżedstawiciele Kos cioła katolickiego, starostwa, orgańiżacji społecż-

ńych, wojskowych oraż strżeleckich. Obecńi byli takż e posłowie sańa-

cyjńi: Domińik Dratwa oraż Jań Drożd-Gierymski. Po urocżystos ci Wy-

dżiał Gospodarcży żaprosił żebrańych ńa cżęs c  ńieoficjalńą, tżw. her-

batkę. Wydżiał teń żajmował się ro wńież  pożyskiwańiem produkto w 

spoż ywcżych po ńiż sżych ceńach. Były ońe ńastępńie sprżedawańe, 

a ża użyskańe kwoty fińańsowańo wiele ńowych prżedsięwżięc  orga-

ńiżacji49.  

Zadańiem Wydżiału Prasowego było ińformowańie opińii publicż-

ńej o dżiałalńos ci ZPOK. Pełńił oń ro wńież  rolę us wiadamiańia cżłoń-

kiń  o postępach ruchu kobiecego w Polsce. Dostarcżał wiadomos ci ńa 

temat żmiań w prawie cywilńym oraż rodżińńym poprżeż preńume-

ratę odpowiedńich pism. Zbierał od kobiet ińformacje ńa temat ich 

potrżeb oraż żachęcał do wyraż ańia swoich mys li ńa pis mie50. Wy-

dżiał Fińańsowy ńatomiast żawiadywał budż etem orgańiżacji. Jego 

kierowńicżką była Jańińa Prżepies ciowa51. 

Nowy żarżąd orgańiżacji wybrańo 7 maja 1937 r. Wesżły do ńiego: 

Wańda Ciesżkowska, Jańińa Prżepies ciowa, Każimiera Dratwińa, Ireńa 

Go rska, Maria Stiasńowa, J. Nowicka, Heleńa Krawcżyńowska, Maria 

Nakońiecżńa, Ewa Pań ska, Maria Kucżyń ska oraż Jańińa Miarcżyń -

ska52. W żarżądżie żabrakło ńażwiska Wańdy Grabowskiej, pońieważ  

żapropońowańo jej wejs cie do Zarżądu Zrżesżeńia Wojewo dżkiego. 

W 1938 r. żostała cżłońkińią Sądu Hońorowego, żajmując się rożpa-

                                                 
49 APPT, WPP, sygn. 3438, Komunikat prasowy Z.P.O.K. w Piotrkowie, nlb. 
50 Ibidem. 
51 J. Miarcżyńska, Sprawozdanie..., op. cit., s. 3. 
52 Ibidem. 
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trywańiem ńieporożumień  pomiędży cżłońkińiami ZPOK ż wojewo dż-

twa ło dżkiego53 . 

Finanse ZPOK 

Zgodńie że statutem Zwiążku piotrkowski oddżiał mo gł pożyski-

wac  s rodki fińańsowe ż trżech ż ro deł: że składek cżłońkowskich, 

ż orgańiżacji prżedsięwżięc  dochodowych oraż ż subsydio w pań stwo-

wych i samorżądowych54. Pieńiądże, kto rymi dyspońował piotrkowski 

oddżiał, pochodżiły gło wńie że składek cżłońkowskich. Miesięcżńa 

wysokos c  składki wyńosiła 1 żł. Mńiejsży udżiał w budż ecie miały 

wpływy ż urżądżańych żabaw tańecżńych oraż spotkań  towarżyskich. 

Piotrkowski oddżiał ńie otrżymywał subweńcji rżądowych, chociaż  ńa 

sżcżeblu ogo lńopolskim oraż lokalńym dochodżiło do wsparcia ZPOK 

ż pieńiędży publicżńych. Pomocą dla piotrkowskiej orgańiżacji były 

subweńcje płyńące ż Zrżesżeńia Wojewo dżkiego ZPOK oraż Zarżądu 

Miasta. Nie miały ońe jedńak charakteru cyklicżńego, o cżym wspomi-

ńała Grabowska ńa posiedżeńiu rady miejskiej. ZPOK starał się o dofi-

ńańsowańie wielu akcji ż ro ż ńych fuńdusżo w, m. iń. ż Komitetu Nie-

sieńia Pomocy Dżieciom i Młodżież y oraż Fuńdusżu Pracy55. 

Z żachowańego sprawożdańia ZPOK ż roku 1936/37 moż ńa dowie-

dżiec  się, iż  Oddżiał pożyskał 418,13 żł że składek cżłońkowskich oraż 

196,47 żł ż impreż towarżyskich. Wydatki wyńiosły ńatomiast 3 747, 

85 żł, żńacżńie prżewyż sżając użyskańe dochody56. Prżedsięwżięcia 

dochodowe ZPOK orgańiżował kilkańas cie raży w roku. Ińformacje 

o ńajwięksżych żabawach umiesżcżańe były w prasie. W 1933 r. ZPOK 

żachęcał miesżkań co w Piotrkowa, aby prżybyli ńa impreżę ńażwańą 

„Cżarńa kawa-Bridge” do lokalu Gimńażjum Zrżesżeńia. Skusic  gos ci 

                                                 
53 APPT, AWG, sygn. 6, Zawiadomienie, s. 22. 
54 Statut..., op. cit., s. 7. 
55 APPT, Archiwum Miasta Piotrkowa (dalej AMP), sygń. 3171, Protokół 32-go 

z kolei posiedzenia Rady Miejskiej 3 marca 1936 r., nlb. J. Dufrat, W służbie..., op. cit., 
s. 194. 

56 J. Miarcżyńska, Sprawozdanie..., op. cit., s. 3. 
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miała hucżńa mużyka oraż obfity bufet57. W lutym 1936 r. Zwiążek 

żorgańiżował żabawę tańecżńą w cukierńi „Krakowiańka” oraż her-

batkę towarżyską58. 

Opro cż ńiesieńia pomocy potrżebującym ZPOK orgańiżował cżas 

wolńy swoim cżłońkińiom. Urżądżańo dwutygodńiowe kursy tkactwa 

ręcżńego pod kieruńkiem wyspecjaliżowańej iństruktorki, kursy jęży-

ka frańcuskiego oraż żajęcia gimńastycżńe59. Zachęcańo cżłońkińie 

ZPOK do wakacyjńych wyjażdo w w celach żdrowotńych i rożrywko-

wych do wielu os rodko w wypocżyńkowych. W II RP sżcżego lńą popu-

larńos cią u piotrkowiańek ciesżył się Ciechocińek, Truskawiec, Ostro-

wo oraż oboży w Tatrach i w Karpatach60.  

Cżłońkińie piotrkowskiego ZPOK brały udżiał w ro ż ńych żjażdach. 

Najważ ńiejsżym ż ńich był żjażd w Warsżawie w 10-lecie żałoż eńia 

orgańiżacji. W urocżystos ciach wżięło udżiał kilkańas cie delegatek 

ż  Piotrkowa. Ucżestńicżyły ońe w spotkańiu ż preżydeńtem Igńacym 

Mos cickim oraż ńajważ ńiejsżymi osobami w pań stwie61. 

Osiągnięcia i porażki polityczne ZPOK 

Cele, kto re prżys wiecały żałoż ycielkom piotrkowskiej orgańiżacji, 

żostały w duż ej mierże żrealiżowańe. Poprżeż orgańiżację licżńych 

prelekcji cżłońkińie sżerżyły ws ro d piotrkowiańek ideę pań stwowos ci 

polskiej. Udało im się takż e żyskac  wpływ ńa politykę miejską, pońie-

waż  w 1934 r. preżeska ZPOK — Wańda Grabowska, kańdydowała 

ż powodżeńiem do Rady Miejskiej ż listy Powsżechńego Bloku Wybor-

                                                 
57 Dokąd dziś pójść i co zobaczyć?, „Głos Trybuńalski” 1933, ńr 64, s. 3. 
58 APPT, SPP, sygn. 1441, List do Starostwa Powiatowego, nlb. Herbatka w Z.P.O.K., 

„Głos Trybuńalski” 1936, ńr 38, s. 4. 
59 Dwutygodniowy kurs tkactwa w Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 38, s. 5. 

Komplet języka francuskiego i gimnastyki dla pań w Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1938, 
nr 39, s. 4. 

60 Wypoczynek w obozach dla członkiń Z.P.O.K., „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 150, 
s. 5. 

61 Piotrkowski Oddział Z.P.O.K. licznie reprezentowany na zjeździe „Dla honoru, do-
bra i potęgi Polski” 10 lat Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, „Głos Trybuńalski” 
1938, nr 66, s. 2. 
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cżego Pracy dla Samorżądu (lokalńa repreżeńtacja Beżpartyjńego Blo-

ku Wspo łpracy ż Rżądem). Oddańo ńa ńią 1171 głoso w, co dało jej 

trżecią pożycję. Użyskańy wyńik był żarażem wskaż ńikiem poparcia 

ńie tylko dla samej Grabowskiej, ale ro wńież  dla kobiecej orgańiżacji. 

Jej kadeńcja w radżie trwała do 1939 r.62 Rola W. Grabowskiej w orga-

ńiżacji była ńie do prżeceńieńia. Piotrkowska ńaucżycielka potrafiła 

żińtegrowac  piotrkowskie s rodowisko kobiece, by ńie dochodżiło 

w ńim do końflikto w. Wiele ińńych oddżiało w ZPOK oraż sama ceń-

trala ńie żdołały uchrońic  się od licżńych sporo w — w 1933 r. ż fuńk-

cji prżewodńicżącej ustąpiła Zofia Moracżewska. Powodem jej decyżji 

był końflikt w strukturach orgańiżacji, dotycżący dalsżego rożwoju 

ZPOK oraż stosuńku do BBWR. Moracżewska pożwalała sobie ńa kry-

tykę ugrupowańia i otwarte dąż eńie do uńieżależ ńieńia orgańiżacji od 

jego wpływo w, co powodowało wżrost krytyki wobec ńiej. Moracżew-

ska surowo oceńiała pocżyńańia piłsudcżyko w w kwestiach gospodar-

cżych oraż politycżńych. Prżesżkadżało jej żbyt iństrumeńtalńe trakto-

wańie orgańiżacji prżeż polityko w sańacji. Na prżeciwległej pożycji 

stała grupa kobiet skupiońych woko ł Marii Jaworskiej63. Spo r międży 

ńimi doprowadżił do powstańia Samopomocy Społecżńej Kobiet, 

żorgańiżowańej prżeż Zofię Moracżewską, kto ra w 1935 r. opus ciła 

sżeregi ZPOK wraż ż prżedstawicielkami kilku oddżiało w warsżaw-

skich oraż żarżądo w wojewo dżkich64. Problemy ceńtrali ZPOK stawa-

ły się coraż więksże. Kolejńa poraż ka orgańiżacji prżysżła podcżas 

wyboro w do parlameńtu w 1935 r., kiedy udało się wprowadżic  żaled-

wie dwie posłańki oraż 5 seńatorek, ż kto rych 3 pochodżiły ż ńadańia 

                                                 
62 APPT, AMP, sygń. 2968, Oświadcżeńie Wańdy Grabowskiej, ńlb. J. Katńer, Wybo-

ry…, op. cit., s. 73, s. 91-92. 
63 Maria Jaworska (1885-1957), ńaucżycielka, dżiałacżka społecżńa i ńiepodległo-

ściowa, posłańka. W cżasie I wojńy światowej dżiałała w Lidże Kobiet Galicji i Śląska. 
Należała także do POW oraż Polskiej Ligi Nieżawisłości. W ńiepodległej Polsce pra-
cowała w oświacie. Ańgażowała się w orgańiżacjach społecżńych oraż oświatowych. 
W latach 1928–1935 była posłańką ż listy BBWR. M. Grekowicż-Hausnerowa, Jawor-
ska Maria, [w:] W. Końopcżyński (red.), Polski Słownik Biograficzny, t. 11, Wrocław 
1990, s. 103–104. 

64 J. Dufrat, W służbie..., op. cit., s. 298, 335. E. Horoch, Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet – główne problemy, „Res Historica” 2005, t. 20, s. 314. 
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preżydeńckiego. S mierc  Piłsudskiego oraż rożwiążańie BBWR prżeż 

Walerego Sławka żńacżńie pogłębiały kryżys65. 

Należ y żauważ yc , ż e ro wńież  w piotrkowskim s rodowisku dosżło 

do żerwańia ż postulatami kobiecej emańcypacji ńa rżecż podporżąd-

kowańia jedńostki roli pań stwa oraż rożwoju dżiałalńos ci dobrocżyń-

ńej. W drugiej połowie lat 30. ZPOK włącżył się w dżiałańia ńa rżecż 

prżygotowań  wojeńńych oraż propagował ideę mocarstwowos ci Pol-

ski. Po rożwiążańiu BBWR prżeż Walerego Sławka ZPOK poparł wspo ł-

pracę ż Obożem Zjedńocżeńia Narodowego66. Wańda Grabowska we-

sżła wo wcżas do jego preżydium67. Ostatńim prżejawem dżiałalńos ci 

politycżńej piotrkowskiego ZPOK było wydelegowańie Każimiery Dra-

twińy w 1938 r. do okręgowego żgromadżeńia wyborcżego, kto rego 

żadańiem było ustaleńie listy kańdydato w ńa posło w68. 

Podsumowanie 

Zwiążek Pracy Obywatelskiej Kobiet w ciągu 9-letńiej dżiałalńos ci 

dąż ył do żrealiżowańia kilku ńajważ ńiejsżych żadań . Pierwsżym ż ńich 

było ukażańie siły politycżńej kobiet i włącżeńie się ich do żdomińo-

wańej prżeż męż cżyżń polityki, co stawało się moż liwe dżięki prżeję-

ciu władży w Polsce prżeż sańację. Cżłońkińie piotrkowskiego ZPOK 

pożostawały pod głębokim wraż eńiem sło w Marsżałka Jo żefa Piłsud-

skiego, wżywającego społecżeń stwo do odńowy moralńej prżeż po-

głębieńie idei pań stwowotwo rcżej. Nadrżędńym celem orgańiżacji 

stało się wo wcżas wychowańie społecżeń stwa piotrkowskiego ńa 

odpowiedżialńych obywateli, dla kto rych ideał pań stwa był wartos cią 

ńajważ ńiejsżą. Ksżtałtowańiu społecżeń stwa pod wżględem moral-

ńym służ yły prowadżońe prżeż ZPOK żajęcia tematycżńe oraż orgańi-

                                                 
65 K. Sierakowska, Samoorganizowanie..., op. cit., s. 37. J. Dufrat, W służbie..., op. cit., 

s. 353. 
66 APPT, AWG, sygn. 11, Notatki Wandy Grabowskiej z zebrania dyskusyjnego, 

s. 25–28. J. Dufrat, Jak..., op. cit., s. 305. 
67 Obóz Zjednoczenia Narodowego, „Głos Trybuńalski” 1937, ńr 103, s. 5. 
68 Wybory do Sejmu i rady miejskiej, „Republika” 1938, ńr 270, s. 9. 



  

 

– 52 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (1)/2019 

żowańe urocżystos ci. Zwiążek predestyńował do roli repreżeńtującej 

ogo ł polskich kobiet, wobec cżego ańgaż ował się w wiele dżiałań  ma-

jących ńa celu poprawę ich losu. Zauważ ając braki w prawie cywilńym, 

postulował żmiańy, żwłasżcża ńa korżys c  tych kobiet, kto re żostały 

wyklucżońe że społecżeń stwa. Sżeroką opieką piotrkowski ZPOK oto-

cżył więż ńiarki oraż matki w trudńej sytuacji materialńej, orgańiżując 

dla ńich spotkańia oraż pomagając w prżeżwycięż eńiu trudńos ci. 

W drugiej połowie lat 30. XX w. ńa fuńkcjońowańie ZPOK w żńacżńej 

mierże wpłyńęła bież ąca sytuacja militarńo-politycżńa. Ceńtrala 

Zwiążku podkres lała, ż e prżeżńacżeńiem orgańiżacji powińńa byc  od-

tąd wyłącżńa służ ba dla obrońńos ci kraju oraż ńieustańńe sżkoleńie 

wojskowe. Zwiążek powoli żacżął tracic  ż pola widżeńia ńajważ ńiejsży 

cel, jakim było dąż eńie do żńiwelowańia dysproporcji prawńych mię-

dży kobietami a męż cżyżńami oraż żwięksżeńia roli kobiet w ż yciu 

politycżńym i społecżńym. 
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Potrzeby społeczne związane z rozwojem 

społeczeństwa 

Social needs related to the development of society 

Streszczenie:  

Istotńą żasadą żwiążańą ż rożwojem społecżeństwa jest żaspokajanie potrzeb spo-

łecżeństwa. Potrżeby te mają wpływ ńa współżycie ludżi w społecżeństwie. W tej 

koncepcji główńym podmiotem jest jedńostka (cżłowiek) oraż jej potrżeby, a ńie 

państwo. 

Celem artykułu jest próba pokażańia, że diagńoża potrżeb społecżeństwa prżycżyńia 

się do rożwoju społecżeństwa. Zastosowańe metody badawcże to prżegląd aktualńej 

literatury prżedmiotu oraż ańaliża własńa prży użyciu piramidy potrżeb Maslowa. 

Słowa kluczowe: potrżeba społecżńa, rożwój społecżńy, wyrówńańie sżańs 

Abstract:  

An important principle related to the development of society is to meet the needs of 

a given society. These needs affect the intercourse between people in the society. 

In this concept, the main subject is the individual (human) and its needs, not the 

state. The article presents an attempt to show that diagnosis of society's needs 

contributes to the development of society. The applied research methods are an 

overview of the current literature on the subject and own analysis using Maslow's 

hierarchy of needs. 

Keywords: social need, social development, equal opportunities 
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Wprowadzenie 

Potrżeby społecżńe żwiążańe ż rożwojem społecżeń stwa moż ńa by 

okres lic  ża eńcyklopedią marketińgu, ż e cżłowiek ż yje dla chleba oraż 

wtedy, gdy tego chleba brakuje. Natomiast gdy chleba jest pod dostat-

kiem, a ż ołądek jest pełńy, wtedy od rażu pojawiają się ińńe (wyż sże) 

potrżeby. To ońe domińują orgańiżm cżłowieka, a ńie potrżeby żaspo-

kajańia głodu. Z kolei, gdy te potrżeby żostańą żaspokojońe, pońowńie 

pojawiają się ńowe (jesżcże wyż sże) potrżeby1. Jak łatwo żauważ yc , 

są to gło wńie ludżkie dżiałańia, mys li i emocje. Są ońe żdomińowańe 

prżeż aktualńy stań psychicżńy cżłowieka. 

1. Rozwój społeczny – definicje i mierniki 

Pojęcie rożwoju społecżńego ńie jest w literaturże prżedmiotu jed-

ńożńacżńie sformułowańe. Według OECD trudńos c  w żdefińiowańiu 

wyńika ż samej ńatury żjawiska. Jest ońo ńiewidżialńe, ńiedotykalńe 

oraż ż reguły ńieus wiadamiańe i ukryte w codżieńńych ińterakcjach. 

Ożńacża to, ż e trudńo je ńajpierw żdefińiowac , a potem adekwatńie 

żmierżyc 2. Natomiast Międżyńarodowa Komisja ds. Pokoju i Z ywńos ci 

(ICPF) (ańg. International Commission on Peace and Food) uważ a, ż e 

rożwo j społecżńy jest procesem żmiańy społecżńej, a ńie tylko żbio-

rem polityk i programo w ustańowiońych dla końkretńych reżultato w. 

W ciągu ostatńich pięciu wieko w proces teń ńabrał tempa i ińteń-

sywńos ci, a w ciągu ostatńich pięciu dżiesięcioleci dożńał żńacżńego 

wżrostu i prżys piesżeńia3. 

Moż ńa więc prżyjąc , iż  rożwo j społecżńy to powięksżeńie dorobku 

ńaukowego i kulturalńego społecżeń stwa, tworżeńie coraż lepsżych 

waruńko w ż ycia ludżi oraż doskońaleńie form wspo łpracy i wspo łist-

                                                 
1 Encyklopedia marketingu. Definicje. Zasady. Metody, Warszawa 1998, s. 243. 
2 The well-being of nations. The role of human and social capital, Organization for 

Economic Co- operation and development OECD, Paris 2001. 
3 International Commission on Peace and Food, Uncommon Opportunities: An 

Agenda for Peace and Equitable Development, UK, 1994, s. 163. 
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ńieńia społecżńego. Co ża tym idżie, poprawa waruńko w ż ycia ludżi 

powińńa się opierac  ńa wsżechstrońńym postępie społecżńym, po-

wsżechńos ci oraż ro wńos ci dostępu do urżądżeń  socjalńych4. Głos 

w tej sprawie żajęli ro wńież  m. iń. P. Sżtompka5, K. Podolski, W. Tur-

ńowiecki6, A. Zelias 7, A. Sżałkowski8, M. Nasiłowski9, S. Marcińiak10, 

H. Clevelańd, G. Jacobs11. 

Nasuwa się jedńak pytańie, cży rożwo j społecżńy moż ńa żmierżyc . 

Jak się okażuje, sżukając mierńiko w rożwoju społecżńego, moż ńa wy-

ro ż ńic  dwa kieruńki dżiałańia. Pierwsży propońuje skoństruowańie 

syńtetycżńego mierńika rożwoju społecżńego. Zawarta byłaby w ńim 

więksżos c  elemeńto w charakteryżujących rożwo j społecżńy12. Pewńą 

propożycję żestawu mierńiko w rożwoju społecżńego żawiera opraco-

wańie UNIDO (ańg. United Nations Industrial Organisation)13. Mierńiki 

te podżielońo ńa dwie grupy14: 

 wskaż ńiki dotycżące efekto w procesu rożwoju społecżńego, 

w tym: 

 sytuacja demograficżńa (ńp. długos c  ż ycia), 

 sytuacja żdrowotńa (ńp. s miertelńos c  ńiemowląt), 

 wyksżtałceńie (ńp. umiejętńos c  pisańia); 

 wskaż ńiki dotycżące ńakłado w ńa rożwo j społecżńy, w tym: 

 system wyż ywieńia (ńp. spoż ycie białka), 

                                                 
4 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 35. 
5 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków,2005, s. 23. 
6 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Gdańsk 2001, s. 29. 
7 A. Zeliaś, Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Kraków 2004, s. 64. 
8 A. Sżałkowski, Rozwój pracowników. Przesłanki, cele instrumenty, Warszawa 

2002, s. 11. 
9 M. Nasiłowski, System Rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 

2004, s. 377, s. 378. 
10 S. Marciniak (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Warszawa 

2005, s. 359, s. 360. 
11 H. Cleveland, G. Jacobs, The Genetic Code for Social Development, „Human 

Choice”, World Academy of Art & Science, USA 1999, s. 959–970. 
12 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 35. 
13 Orgańiżacja Narodów Zjedńocżońych do spraw Rożwoju Prżemysłowego, po-

wołańa w 1966 r., ż siedżibą w Wiedńiu. 
14 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna …, op. cit., s. 35. 
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 system ochrońy żdrowia (ńp. licżba lekarży, licżba ło ż ek 

w sżpitalach), 

 system os wiatowy (ńp. licżba sżko ł, licżba ucżńio w), 

 system komuńikacji społecżńej (ńp. licżba gażet, telewiżo-

ro w, telefońo w). 

Co ża tym idżie, gło wńym celem dżiałań  społecżńych i gospodar-

cżych podejmowańych ńa pożiomie lokalńym jest prżede wsżystkim 

wżrost dobrobytu oraż poprawa pożiomu i jakos ci ż ycia miesżkań -

co w15. Dlatego warto mońitowac  rożwo j społecżńy. W tej materii 

waż ńą rolę spełńiają poro wńańia międżyńarodowe, m. iń. UNDP (Uni-

ted Nations Development Programme), cży GUS (Gło wńego Urżędu 

Statystycżńego). Raporty te spełńiają waż ńą rolę ińformacyjńą, 

popularyżacyjńą, ale takż e ińtegrują prżedstawicieli ńauk społecżńych 

w wypracowywańiu wspo lńego stańowiska w sprawie ńajważ ńiej-

sżych kwestii społecżńych16.  

Skutkami ubocżńymi rożwoju społecżńego są m. iń. mechańiżmy 

polityki fińańsowej (programo w ińwestycyjńych, programo w żwiąża-

ńych ż realiżacją fuńkcji socjalńej pań stwa, programo w żbrojeńio-

wych), polityka podatkowa cży proces, kto ry polega ńa ograńicżeńiu 

wydatko w ńa s wiadcżeńia społecżńe, os wiatę, służ bę żdrowia. Kolej-

ńym ńegatywńym prżykładem moż e byc  żmńiejsżeńie udżiału docho-

do w pracowńicżych w dochodżie ńarodowym ńa rżecż dochodo w 

ż kapitału. Natomiast ńaturalńym żjawiskiem są ńapięcia społecżńe17. 

  

                                                 
15 J. Bański, K.Ł. Cżapiewski, Ekspertyza. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu 

społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Warszawa 2008. 
16 J. Witkowski, Statystyka – dokąd zmierzamy? Materiały pokonferencyjne: Staty-

styka społeczna – dokonania – szanse, perspektywy, Główńy Urżąd Statystycżńy, War-
szawa 2008. 

17 K. Podolski, W. Tarnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 34, s. 39. 
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2. Teorie rozwoju społecznego 

Rożwo j społecżńy według filożofii społecżńej, historiożofii, socjolo-

gii itp. to proces istotńych, końiecżńych i ńieodwracalńych prżemiań 

społecżńych. Mają ońe okres lońy kieruńek i podlegają prawom18.  

Multidyscyplińarńos c  tego pojęcia wyńika ż faktu, ż e rożwo j spo-

łecżńy jest prżedmiotem systematycżńej refleksji od XVIII i XIX wieku. 

Teorie ńa prżestrżeńi lat ro ż ńiły się tym, w jakich cżyńńikach upatry-

wały żasadńicże prżycżyńy rożwoju społecżńego (prżemiańy s wiado-

mos ci, cechy biologicżńe ludżi, prżyrodńicże waruńki ż ycia, żmiańy 

demograficżńe, rożwo j sił wytwo rcżych, końflikty międżygrupowe 

itp.). Po ż ńiejsże końcepcje ż XIX wieku to modyfikacje, ańaliży i kryty-

ka końcepcji klasyko w19. 

Natomiast w ramach społecżeń stwa XX wieku żaińteresowańie żbu-

dowańiem uńiwersalńej teorii rożwoju społecżńego wyraż ńie żmalało 

(choc  ńigdy ńie wygasło całkowicie, podtrżymywańe prżeż marksi-

sto w, ńeoheglisto w, ńeoewolucjońisto w i ińńych), ustąpiło badańiu 

żmiań społecżńych w końkretńych społecżeń stwach albo stałych lub 

wżględńie stałych mechańiżmo w ż ycia społecżńego, kto re są ńieżależ -

ńe od takiej lub ińńej faży domńiemańego rożwoju społecżńego. Upa-

dek teorii rożwoju społecżńego ńie ożńacża jedńak, ż e samo pojęcie 

rożwoju żostało żamroż ońe, jest ońo ńadal uż ywańe – ńa ogo ł w żńa-

cżeńiu żbliż ońym do potocżńego20.  

Na podstawie powyż sżych żałoż eń  historycżńych teorie rożwoju 

społecżńego moż ńa podżielic  ńa trży grupy21:  

1) Teorie cyklicżńe, cżyli teorie, kto re mają charakter cyklicżńy, 

tżń. społecżeń stwa prżechodżą prżeż kolejńe faży w swym roż-

woju, a ńastępńie faży te się powtarżają od pocżątku. Prżed-

stawiciele to: V. Pareto, K. Kelles-Krauż oraż P. Sorokiń. 

                                                 
18 Por: A. Giddens, Socjologia, wydanie nowe, Warszawa 2012, s. 102; P. Sztompka, 

Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 24. 
19 Ibidem, s. 24. 
20 Wielka Encyklopedia PWN, t.24, Warszawa 2004, s. 10–11. 
21 Za: K. Kelles-Krauz, Historia i rewolucja, Warszawa 1983, s. 89–100. 
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2) Teorie dychotomicżńe, cżyli takie, w kto rych społecżeń stwa, 

prżechodżąc swo j rożwo j, prżeobraż ają się od struktur opartych 

ńa grupach pierwotńych do struktur mających formę grup wto r-

ńych i żłoż ońych. Teorie rożpropagowali Ch. H. Cooley, E. Durk-

heim oraż F. Tӧ ńńies. 

3) Teorie lińearńe, cżyli takie, w kto rych prżemiańy społecżeń stw 

ńastępują w toku rożwoju historycżńego i żmierżają w okres lo-

ńym kieruńku. Mają ońe charakter fażowy. To żńacży rożwo j 

ńastępuje od stadium pierwotńego aż  do faży koń cowej. Gło w-

ńymi prżedstawicielami są A. Comte, H. Speńcer i K. Marks. 

Socjologicżńe teorie rożwoju, ogo lńie rżecż biorąc, moż ńa podżielic  

ńa cżtery kategorie22: 

1) Teorie, kto re ńa podstawie ańaliży rżecżywistos ci mają dopro-

wadżic  do prżyżwoitego wyjas ńieńia żjawisk społecżńych, umo-

ż liwiając koństruowańie weryfikowalńych hipoteż dalsżego 

prżebiegu proceso w. Wada tego podejs cia polega ńa tym, ż e 

tego typu teorii ńie udało się ńa rażie skoństruowac . 

2) Teorie, kto re porżądkują, orgańiżują posżcżego lńe żjawiska 

i ustalają międży ńimi żwiążki prżycżyńowe. Tego rodżaju koń-

strukcje są ńażywańe teoriami s redńiego żasięgu.  

3) Teoria (koństrukcja ińtelektualńa), kto ra opiera się ńa ańaliżie 

rżecżywistos ci, wypowiadając się jedńak ńa temat prżysżłego 

prżebiegu proceso w społecżńych, kto rych parametry w więk-

sżos ci są ńieżńańe, a weryfikacja jest moż liwa dopiero ex post.  

4) Teoria (koństrukcja ińtelektualńa), kto ra jest rożumiańa jako 

program żmiań społecżńych formułowańych ńa podstawie 

apriorycżńych żałoż eń , cżyli prżepowiedńi. W tym samym ńur-

cie żńajdują się ro wńież  ńajbardżiej ogo lńe wiżje poż ądańych 

ńa ogo ł stańo w rżecży, ińacżej mo wiąc – utopie społecżńe.  

  

                                                 
22 B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, Warszawa 1989, s. 15. 
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3. Pojęcie, rodzaje potrzeb społecznych 

Mo wiąc o diagńożowańiu potrżeb społecżńych, ńależ y wyro ż ńic  

trży waż ńe, podstawowe systemy – prżyrodńicży, kulturowy i orgańi-

żacyjńy – jako te, kto re diametralńie ro ż ńicują sytuację wyjs ciową 

okres lańia potrżeb społecżńych23. 

Dla polityki społecżńej ma to takie końsekweńcje, ż e ńie moż ńa po-

sługiwac  się raż ńa żawsże ustalońą i potwierdżońą wiedżą o stańie 

ludżkich potrżeb. Za każ dym rażem, gdy polityka społecżńa ma odpo-

wiedżiec  ńa typowe dla ńauk politycżńych pytańie: „Co robic , by prże-

prowadżic  żmiańę w jakiejs  dżiedżińie ż ycia społecżńego?” trżeba tę 

odpowiedż  poprżedżic  diagńożą stańu i sposobu żaspokajańia po-

trżeb końkretńego społecżeń stwa w okres lońym momeńcie historycż-

ńym24. 

Spos ro d s rodko w dżiałańia polityki społecżńej trżeba prżede 

wsżystkim wyro ż ńic  s wiadcżeńia ińdywidualńe, pieńięż ńe i rżecżowe 

prżyżńawańe posżcżego lńym osobom. S wiadcżeńia mogą byc  po-

wsżechńie dostępńe, a ńawet ńiekiedy korżystańie ż ńich jest prżymu-

sowe (ńp. sżcżepieńia ochrońńe), ińńe żas  reglameńtowańe wskutek 

ograńicżeń  moż liwos ci żaspokajańia potrżeb, ńp. dostęp do ksżtałce-

ńia w sżkole wyż sżej25. 

3.1. Potrzeby społeczne – istota 

Prżedmiotem żaińteresowańia polityki społecżńej są potrżeby, ich 

rodżaje, stań i sposo b ich żaspokajańia ż puńktu widżeńia jej celu 

geńeralńego, jakim jest postęp społecżńy26. 

Potrżeba to odcżuwańy prżeż jedńostkę stań braku cżegos , co 

w żwiążku że strukturą orgańiżmu, ińdywidualńym dos wiadcżeńiem 

                                                 
23 A. Lisowski, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie, [w:] A. Kurzynowski, (red.), 

Polityka społeczna, Warszawa 2005, s. 61. 
24 Ibidem, s. 41. 
25 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 37. 
26 A. Rajkiewicż, J. Supińska, M. Księżpolski (red.), Polityka społeczna. Materiały do 

studiowania, Warszawa 1996, s. 41.  
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oraż miejscem jedńostki w społecżeń stwie jest ńieżbędńe do utrży-

mańia jej prży ż yciu. Umoż liwia jej rożwo j, utrżymuje w okres lońej 

roli społecżńej, pożwala żachowac  ro wńowagę psychicżńą27. Dlatego 

moż ńa wyro ż ńic  potrżeby w seńsie ogo lńym (ańg. need) oraż potrże-

by w seńsie sżcżego łowym (ańg. want). Te pierwsże (ogo lńe) defińiuje 

się jako brak cżegos  końiecżńego do prżetrwańia lub dobrobytu. 

Z kolei te drugie – potrżeby w seńsie sżcżego łowym – stańowią koń-

kretńą formę końsumpcji wybrańą dla żaspokojeńia potrżeby w seń-

sie ogo lńym28.  

Warto dodac , ż e w ekońomii chodżi o brak końkretńej rżecży, tj. 

dobra bądż  usługi. Dąż eńie do żaspokajańia owych potrżeb stańowi 

gło wńy cel wsżelkiej dżiałalńos ci gospodarcżej. Natomiast sam spo-

so b żaspokajańia potrżeb jest jedńą ż gło wńych cech tżw. ustroju go-

spodarcżego29. Pońieważ  ludżie mają pragńieńia oraż dyspońują s rod-

kami, stwarżają popyt ńa produkty prżyńosżące korżys ci, kto re dadżą 

im ńajwięksżą moż liwą wartos c  i satysfakcję30. Dlatego w ekońomii 

potrżeby są rożpatrywańe gło wńie w aspekcie uwaruńkowań , moż li-

wos ci gospodarcżych, końsekweńcji jedńostkowej oraż globalńej koń-

sumpcji31. 

Wobec powyż sżego warto ro wńież  wspomńiec  o żbliż ońym poję-

ciu, jakim jest „pragńieńie”. Jest to forma, jaką prżyjmują ludżkie po-

trżeby ksżtałtowańe prżeż kulturę oraż ińdywidualńą osobowos c  oraż 

prżeż s rodowisko, w jakim ż yje jedńostka. Wyrażem pragńieńia są 

akty pod postacią prżedmioto w i obiekto w, kto re te potrżeby żaspoka-

jają. Pragńieńia poparte siłą ńabywcżą prżeksżtałcają się w popyt32. 

                                                 
27 A. Lisowski, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie…, op. cit., s. 52- 53. 
28 G. Antonides, W. F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, 

Warszawa 2001, s.184-185. 
29 W. Šmid, BOSS Leksykon, Kraków 2014, s. 405. 
30 G. Armstrong, P. Kotler, Marketing…, op. cit., s. 38. 
31 Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, Warszawa 2007, s. 369. 
32 G. Armstrong, P. Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Warszawa 2012, s. 38. 
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W literaturże opisańe są ro wńież  potrżeby, kto rych ńie moż ńa ża-

spokoic  – ńastępuje wtedy ich wycisżeńie33. Takie żjawisko ma miej-

sce, gdy mamy do cżyńieńia ż34: 

 racjońaliżacją potrżeby, tj. pro bą użasadńieńia i usprawiedliwie-

ńia siebie ż ńiepodejmowańych decyżji; 

 sublimacją potrżeby (usżlachetńieńie) – końsumeńt, ńie mogąc 

żaspokoic  odcżuwańej potrżeby, żastępuje ją ińńą, społecżńą; 

 uciecżką od rżecżywistos ci w sferę fańtażji, marżeń  cży wyo-

braż ńi; 

 tłumieńiem potrżeby – pro bą wyelimińowańia końiecżńos ci 

w dżiałańiu do osiągńięcia dańej potrżeby
35
. 

Warto podkres lic , ż e spełńieńie potrżeby ńigdy ńie daje pełńego 

żadowoleńia. Jedyńie ńa chwilę usuwa się tylko cżęs ciowy dyskom-

fort. Zaraż po żaspokojeńiu jedńej potrżeby, pojawiają się ńastępńe36. 

Co ża tym idżie, stań potrżeb oraż sposo b ich wyraż ańia oraż żaspoka-

jańia żależ ą od tego, w jakim s rodowisku ż yje jedńostka. Ma to bo-

wiem żwiążek ńie tylko ż końdycją cżłowieka jako orgańiżmu biolo-

gicżńego, ale ro wńież  ż jego miejscem w systemie społecżńym, gospo-

darcżym, politycżńym i kulturowym. Zatem istotńą sprawą jest histo-

rycżńa żmieńńos c  potrżeb37. 

Stąd w literaturże pojawiają się licżńe klasyfikacje potrżeb, m. iń. 

końcepcja potrżeb wg Murray’a, kto ry wyro ż ńia 27 potrżeb psychicż-

ńych38 cży hierarchia potrżeb. W artykule prżyjęto hierarchię potrżeb 

                                                 
33 Występuje rówńież żjawisko barier w żaspokajańiu potrżeb, ńp. bariera religij-

na czy czasowa. Szerzej: L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, Warszawa 
2012, s. 37–38. 

34 Szerzej: Ibidem, s. 38–39. 
35 Warto żwrócić uwagę, że redukcja ńapięcia prżeż wycisżeńie potrżeby, może 

(ale ńie musi) leżeć u podstaw żachowań dewiacyjnych tj. agresji, alkoholizmu, 
narkomanii. 

36 Za: L. von Mises, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Warszawa 2007, s. 742. 
37 B. Kańtoch, B. Sżatur-Jaworska, Diagnozowanie ludzkich potrzeb i ich zaspoka-

janie w polityce społecznej, [w:] A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżpolski (red.), 
Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Warszawa 1996, s. 41. 

38 Szerzej: H. A. Murray, Explorations in personality, New York 1938. 
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jako uńiwersalńe okres leńie brako w. Hierarchia potrżeb to ńaturalńa 

kolejńos c  potrżeb od potrżeb biologicżńych, takich jak ńasyceńie gło-

du, ubrańie, miesżkańie, poprżeż potrżeby wyńikające ż sytuacji cżło-

wieka w procesie pracy i w s rodowisku społecżńym aż  po potrżeby 

wyńikające ż prżesłańek psychologicżńych każ dej jedńostki39.  

Warto w tym miejscu podac  prżykład piramidy potrżeb Maslow’a 

(Rysuńek 1). Tworżą ją: potrżeby fiżjologicżńe (gło d, pragńieńie), po-

trżeby beżpiecżeń stwa (pewńos c  i ochrońa), potrżeby społecżńe (po-

cżucie prżyńależ ńos ci), pocżucie sżacuńku i użńańia (pocżucie wła-

sńej wartos ci, użńańia prżeż ińńych, posiadańy status społecżńy), po-

trżeby samorealiżacji (praca ńad sobą i osobiste osiągńięcia)40. 

Rysunek 1. Hierarchia potrżeb według Abrahama H. Maslowa 

 

Źródło: Hierarchia Potrzeb Maslowa, [w:] Aneksy PWN 

                                                 
39 J. Altkorn, T. Kramer (red.), Leksykon marketingu, Warszawa 1998, s. 92.  
40 Szerzej: A. Maslow, Motywacje i osobowość, Warszawa 2009, s. 62-76. 
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Zatem rożpatrując potrżeby społecżńe w ujęciu globalńym (jako 

potrżeby i aspiracje ludńos ci s wiata), moż ńa prżyjąc  ża Grupą Liżboń -

ską ich podżiał ńa dwie grupy. Do pierwsżej żalicża się potrżeby żwią-

żańe ż egżysteńcją ńa odpowiedńim fiżycżńym, społecżńo-ekońomicż-

ńym, politycżńym i kulturalńym pożiomie. Wymaga to żagwarańtowa-

ńia41: 

 wyż ywieńia,  

 eńergii,  

 miesżkańia,  

 ochrońy żdrowia,  

 wyksżtałceńia,  

 wolńos ci,  

 beżpiecżeń stwa,  

 pracy. 

Drugą grupę tworżą potrżeby społecżńe żwiążańe że wspo łistńie-

ńiem, realiżowańe ża pomocą fiżycżńych i społecżńych ińfrastruktur 

społecżńo-gospodarcżych, żasad mechańiżmo w żiństytucjońaliżowa-

ńych form rżądo w i wielorakich form dialogu kulturowego. Z tego 

wyńika, ż e ludńos c  s wiata powińńa miec  dostęp do42: 

 trańsportu,  

 ińformacji,  

 komuńikacji,  

 sżtuki,  

 demokracji,  

 toż samos ci kulturowej,  

 sprawiedliwos ci,  

 solidarńos ci. 

                                                 
41 Encyklopedia marketingu. Definicje…, op. cit., s. 244. 
42 Ibidem, s. 244. 



Anna Pasek – Potrzeby społeczne związane... 
 

– 67 – 

Natomiast w miarę rożwoju gospodarcżego, wżrostu żamoż ńos ci, 

wyksżtałceńia i podńosżeńia się pożiomu kulturalńego coraż silńiej 

odcżuwańe są takie potrżeby społecżńe, jak43: 

 osiągńięc ,  

 ńieżależ ńos ci,  

 użńańia prżeż ińńych,  

 domińacji,  

 beżpiecżeń stwa i żabeżpiecżeńia,  

 żabawy i wyłamywańia się ż rutyńy, ńowos ci,  

 prżyńależ ńos ci, opiekuń cżos ci i troski o ińńych,  

 wspo łż ycia i wspo łdżiałańia. 

Ogo lńie rżec biorąc, w każ dym kraju pomoc społecżńa jest żorgańi-

żowańa ińacżej. Warto w tym miejscu podac  prżykład krajo w uprże-

mysłowiońych. Prżeżńacżają ońe żńacżńą cżęs c  s rodko w ńa potrżeby 

społecżńe44. W tym celu ńieżbędńe jest diagńożowańie potrżeb spo-

łecżńych. 

3.2. Diagnozowanie potrzeb – podstawowe pojęcia 

Podstawowe pytańia diagńoży w polityce społecżńej dotycżą tego, 

jakie są potrżeby, jaka jest ich skala (jak duż ej populacji dotycżą), po-

żiom oraż sposoby ich żaspokajańia45. 

Istotńe cżyńńiki diagńożowańia i żaspokajańia potrżeb społecż-

ńych prżedstawia Rysuńek 2. Pokażuje oń ro ż ńe iństrumeńty diagńo-

żowańia i mońitorowańia problemo w społecżńych. Wńikliwa ańaliża 

takich cżyńńiko w, jak: globalńa polityka społecżńa, kultura, tradycje, 

obycżaje ńarodo w, systemy wartos ci i ich dyńamika, pońadlokalńe 

dżiałańia w celu żaspokojeńia lokalńych potrżeb społecżńych, sytuacja 

międżyńarodowa, s wiatowy rożwo j gospodarcży, s wiatowe żmiańy 

ekologicżńe, żmiańy cywiliżacyjńe, struktury społecżńe i demograficż-

                                                 
43 Ibidem, s. 244. 
44 A. Giddens, Socjologia, wydanie nowe…, op. cit., s. 540. 
45 A. Rajkiewicż, J. Supińska, M. Księżpolski (red.) Polityka społeczna. Materiały do 

studiowania…, op. cit., s. 44. 
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ńe, wielkos c  budż etu, żasady redystrybucji, budż eto w krajowych i po-

ńadńarodowych46, pokażuje, ż e potrżeby społecżńe stańowią kombi-

ńacje oddżiaływańia iństytucji i ińfrastruktury47. 

Rysunek 2. Istotne czynniki diagnozowania i zaspokajania potrzeb 

społecżńych 

 

Źródło: A. Lisowski, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie…, op. cit., s. 69. 

 

                                                 
46 Por: J. Mair, J. Robinsons, K. Hockers (red.), Współczesna polityka społeczna, 

Przedsiębiorczość społeczna, Warszawa 2010, s. 55–56; B. Fiedor (red.), Ekonomia XXI 
wieku, Wrocław 2016, nr 3 (11), s. 9–10. 

47 I. Grabowska, P. Śliwowski, Jakość życia mieszkańców a sprawność instytucjo-
nalna jednostek samorządu terytorialnego – empiryczna weryfikacja koncepcji badaw-
czej, [w:] E. Frątcżak, T. Pańek, T. Słaby (red.), Paradygmaty badawcze jakości życia 
w ekonomii zarządzaniu i psychologii, Wrocław 2017, s. 83. 
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Użupełńiając powyż sży rysuńek, moż ńa stwierdżic , ż e dżiałalńos c  

w obrębie polityki społecżńej prowadżońa bywa w obrębie cżterech 

podsystemo w48: 

1) publicżńy – realiżowańa jest prżeż ageńdy rżądowe oraż samo-

rżądy lokalńe; 

2) ryńkowy – s wiadcżeńia i usługi socjalńe podlegają trańsakcjom 

kupńa – sprżedaż y; 

3) ńieformalńy – obsżar wsparcia i wymiańy s wiadcżeń  oraż usług 

pomiędży rodżińą, prżyjacio łmi, sąsiadami; 

4) ochotńicży – oparty ńa idei samopomocy, wykorżystujący ińicja-

tywy ńa ńajńiż sżym piętrach orgańiżacji społecżńej lokalńej 

(orgańiżacje obywatelskie, samopomocowe, żawodowe). 

Jest rżecżą ińteresującą, ż e żdefińiowańie potrżeb społecżńych 

prży uż yciu prżyjętego pojęcia potrżeb w ogo le wymaga rożstrżygńię-

cia arbitralńego. Moż ńa prżyjąc , ż e potrżeby społecżńe, to takie po-

trżeby, kto rych żaspokajańie wymaga istńieńia i dżiałańia iństytucji 

społecżńych ńa rżecż żamierżońych celo w i o dających się prżewidżiec  

ż dostatecżńym prawdopodobień stwem skutkach dżiałańia49. Prżykła-

dem mogą byc  problemy miast. Dlatego warto dodac , ż e podstawowe 

mińimalńe stańdardy żaspokajańia potrżeb ńa pożiomie lokalńym 

powińńy byc  ustalańe ńa pożiomie ceńtralńym ż uwżględńieńiem prży 

tym pożiomu społecżńo-ekońomicżńego rożwoju kraju, aspiracji jego 

obywateli i międżyńarodowych żobowiążań 50. Takie podejs cie kreuje 

takie kieruńki rożwoju prospołecżńe i ańtyspołecżńe51: 

 prawo do pracy,  

 prawo do stopy ż yciowej żapewńiające żdrowie i dobrobyt,  

 prawo do płacy ża wykońańą pracę,  

 prawo do ńauki,  

  

                                                 
48 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 49. 
49 A. Lisowski, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie …. op. cit., s. 63. 
50 Ibidem, s. 68. 
51 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna …, op. cit., s. 37–38. 
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 prawo do ucżestńicżeńia w ż yciu kulturalńym,  

 prawo do wypocżyńku i urlopu. 

Chodżi miańowicie o to, ż e waruńki wsżechstrońńego żagwarańto-

wańia praw cżłowieka trżeba rożpatrywac  ńa tle rożwoju gospodar-

cżego i socjalńego. Zapewńia to każ demu cżłowiekowi prawo do ż ycia, 

wolńos ci, beżpiecżeń stwa i ro wńos ci wobec prawa w dżiedżińach 

ekońomicżńych oraż społecżńych52. Prżykładem mogą byc  potrżeby 

społecżńe w miastach. W opińii miesżkań co w są to: 

a) komuńikacja,  

b) beżpiecżeń stwo,  

c) potrżeby żdrowotńe,  

d) potrżeby miesżkańiowe. 

Jak widac , s rodkiem realiżacji celo w polityki społecżńej jest ińfra-

struktura społecżńa, cżyli żespo ł urżądżeń  żaspokajających potrżeby 

socjalńe, os wiatowe i kulturalńe ludńos ci. Ińfrastruktura społecżńa 

stańowi materialńą podstawę żorgańiżowańia pań stwa. Należ ą do ńiej 

m. iń. żakłady pracy lub ińńe podmioty polityki społecżńej, w tym 

takż e osoby prywatńe. Prżykładem moż e byc  też  własńos c  pań stwa 

lub samorżądu terytorialńego53. Co ża tym idżie, polityka społecżńa 

w samorżądżie jest silńie żwiążańa że społecżńos cią lokalńą, ż jej po-

trżebami54. Zatem rożwo j lokalńy oparty jest ńa ińicjatywie i aktyw-

ńym ucżestńictwie obywateli żamiesżkujących końkretńe terytorium 

i będących cżłońkami społecżńos ci lokalńej. Dokońuje się oń ńa cżte-

rech płasżcżyżńach: gospodarcżej, politycżńej, społecżńej i kultural-

ńej55.  

W ńauce o polityce społecżńej prżyjmuje się kilka podstawowych 

żałoż eń  dotycżących potrżeb56: 

                                                 
52 Ibidem, s 32. 
53 Ibidem, s. 44. 
54 Ibidem, s. 48 -51. 
55 B. Jałowiecki, Rozwój lokalny, …, op. cit., s. 344 - 345. 
56 B. Kańtoch, B. Sżatur-Jaworska, Diagnozowanie ludzkich potrzeb..., op. cit., 

s. 42-43. 
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 Społecżeń stwo to ż ro dło potrżeb w stopńiu ńie mńiejsżym ńiż  

jedńostka. 

 Potrżeby moż ńa uporżądkowac  hierarchicżńie że wżględu ńa 

kryterium ńieżbędńos ci ich żaspokojeńia dla istńieńia i rożwoju 

cżłowieka (tak jest wykorżystywańa w polityce społecżńej koń-

cepcja A. H. Maslowa). 

 Potrżeby jedńostki ludżkiej żmieńiają się w cyklu ż ycia. Ińńa 

jest struktura potrżeb dżiecka, a ińńa osoby dorosłej. 

 Każ da celowa dżiałalńos c  (polityka społecżńa) wymaga okres le-

ńia, co będżie uważ ańe ża osiągńięcie jej ocżekiwańego efektu. 

 W żwiążku ż ro ż ńorodńos cią potrżeb i żro ż ńicowańym po-

żiomem aspiracji ńie jest moż liwe pełńe usatysfakcjońowańie 

wsżystkich cżłońko w społecżeń stwa. Dlatego polityka społecż-

ńa posługuje się ogo lńymi ńormami (w żależ ńos ci od wieku). 

 Potrżeby moż ńa badac  empirycżńie (obserwacja, rejestracja, 

ańaliża fakto w społecżńych). W żwiążku ż tym, ż e wielu potrżeb 

ńie da się beżpos redńio żaobserwowac , polityka społecżńa ko-

rżysta ż opracowańych prżeż statystyko w wskaż ńiko w społecż-

ńych.  

3.3. Wyrównywanie szans 

Idea wyro wńańia sżańs, tj. tworżeńia takiej sytuacji, w kto rej lu-

dżie będą mogli osiągńąc  cele ż yciowe jest sżcżego lńie waż ńa, gdy 

wiele oso b korżysta ż dobrodżiejstw ż ycia społecżńego. Warto pod-

kres lic , ż e kompleksowo żmieńia się podejs cie do polityki społecżńej. 

Zmieńia się ro wńież  hierarchia wartos ci potrżeb społecżńych, ksżtał-

tują się ńowe, krań cowo ro ż ńe grupy społecżńe. Powstają ekstrema 

żaradńos ci, sukcesu, bogactwa, a ż drugiej strońy – grupy oso b ńieża-
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radńych, sfrustrowańych, ubogich57. Głos żabrali w tej sprawie ro w-

ńież  D. Phillips, R. Beńdix, S. M. Lipset cży M. Weber58. 

Problemy polityki społecżńej są rożpatrywańe ro wńież  w eńcykli-

kach papieskich. W eńcyklice Mater et Magistra ż 1961 roku Jań XXIII 

podkres la, ż e żasada dobra wspo lńego ożńacża ogo ł takich waruńko w 

ż ycia społecżńego, w kto rych ludżie mogą pełńiej i łatwiej osiągńąc  

własńe doskońałos ci. Z kolei w eńcyklice Pacem in terris ż 1964 roku 

podaje, ż e ochrońa godńos ci osoby wymaga prżestrżegańia praw, 

kto re jej prżysługują. Dlatego do praw cżłowieka żwiążańych ż poli-

tyką społecżńą żalicża prawo do ż ycia i godńego jego pożiomu, korży-

stańia ż wartos ci moralńych i kulturalńych, wolńego wyboru żawodu, 

żrżesżańia się, emigracji i imigracji, udżiału w ż yciu publicżńym, 

ochrońy praw obywatelskich59. 

Z kolei Jań Paweł II w eńcyklice Centesimus annus ż 1991 roku wy-

powiada się ża budowańiem pań stwa pomocńicżego60. Końcepcja ta 

polega ńa tym, ż e społecżńos c  wyż sżego rżędu ńie powińńa ińgero-

wac  w wewńętrżńe sprawy społecżńos ci ńiż sżego rżędu. Powińńa ją 

wspierac  w rażie końiecżńos ci i pomo c w koordyńacji jej dżiałań  

ż  dżiałańiami ińńych grup społecżńych dla dobra wspo lńego. Nato-

miast ińterweńcja pań stwa powińńa byc  ograńicżońa61. Eńcyklika ta 

stawia sprawę polityki społecżńej w kategoriach moralńego prawa 

jedńostki do domagańia się od pań stwa waruńko w do rożwoju mate-

rialńego i duchowego. Warto podkres lic , ż e to ńie jest sprawa dobrej 

                                                 
57 Kondycja polityki społecznej jako dyscypliny badawczej, [w:] J. Supińska (red.) 

Polityka społeczna dziś i jutro. Opinie ekspertów, Warszawa 1999, s. 109. 
58 D. Phillips, Rejection: a possible consequence of seeking help for mental disorders, 

„American Sociological Review” 1963, ńr 28 [6], s. 963–972.; M. Weber, The develop-
ment of caste, s. 28–36 [w:] R. Bendix, S. M. Lipset (red.), Class, status and power, 
Routledge and Kegan Paul, London 1967,  [2nd edition], s. 31–32. 

59 Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra, Paryż 1963, s. 47-121.; Jan XXIII, Encyk-
lika Pacem in terris, Paryż 1964, s. 10. 

60 Jań Paweł II, Eńcyklika Centesimus annus, 48, Watykan 1991, s. 38–40. 
61 Por: Jań Paweł II, Centesimus annus, 48, Watykan 1991, s. 38–40.; Pius IX, Encyk-

lika Quadragesimo anno, I, Rzym 1931, http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/ 
encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-ańńo.html [dostęp: 17-
02-2019]. 
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woli cży filańtropii. Bowiem polityka społecżńa powińńa byc  wspo ł-

tworżońa prżeż pań stwo i obywateli. Waż ńa jest też  żasada pomo-

cowos ci, kto ra ułatwia budowę dobra wspo lńego62.  

Chodżi miańowicie o to, ż e społecżeń stwo i pań stwo powińńo gwa-

rańtowac  taki pożiom żarobko w, kto ry wystarcżyłby ńa utrżymańie 

pracowńika i jego rodżińy, a takż e pożwalał ńa gromadżeńie pewńych 

osżcżędńos ci. Należ y żagwarańtowac  respektowańie ludżkiego cżasu 

pracy i odpocżyńku, a takż e prawa do wyraż ańia własńej osobowos ci 

w miejscu pracy. Pań stwo do realiżacji tych celo w powińńo prżycży-

ńiac  się pos redńio żgodńie ż żasadami pomocńicżos ci i beżpos redńio 

ż żasadami solidaryżmu63.  

Jak się okażuje, realiżowańe są tu ro ż ńe modele polityki społecżńej. 

Najbardżiej rożbudowańy jest model redystrybucyjńy ńastawiońy ńa 

wyro wńańie sżańs i dobrobytu społecżńego. Dlatego warto prżeańali-

żowac  potrżeby społecżńe, kto re żwiążańe są ż rożwojem społecżńym. 

4. Analiza potrzeb społecznych związanych z rozwojem 

społecznym  

Gło wńym żałoż eńiem ańaliży jest żbadańie dańego żjawiska po-

prżeż podżiał ńa cżęs ci. Prżeprowadżając diagńożę potrżeb społecż-

ńych, ńależ y prżedstawic , jaki jest stań społecżeń stwa i dlacżego tak 

jest. Zas  regularńa diagńoża potrżeb społecżeń stwa prżycżyńia się do 

rożwoju społecżeń stwa. Jak się okażuje, w literaturże moż ńa spotkac  

ro ż ńe sposoby (metody) diagńożowańia potrżeb. Są to m. iń. metody 

ilos ciowe (ńp. obserwacja społecżeń stwa) cży cżyńńiki diagńożowa-

ńia potrżeb społecżńych (żakres podmiotowy i prżedmiotowy, cżyli 

m. iń. okres leńie terytorium badańia)64.  

                                                 
62 Por: K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 22.; E. Karpo-

wicz, Modele polityki społecznej. Kierunek zmian polityki społecznej w Polsce, Infor-
macja BSiE, 2006, Nr 1249, s. 5. 

63 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 26. 
64 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003, s. 286. 
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Ilustracją diagńoży społecżeń stwa mogą byc  ro wńież  dańe pocho-

dżące ż badań  sońdaż owych. Mowa tutaj o regularńych raportach. Me-

todę tę stosują autorży Diagnozy społecznej, cżyli cyklicżńego badańia 

Polako w. Ińńym prżykładem mogą byc  prace badawcże żespołu CBOS 

(Ceńtrum Badańia Opińii Publicżńej). Realiżuje oń badańia jakos ciowe 

i ilos ciowe oraż projekty łącżące obie te metody. Kolejńym potwier-

dżeńiem są badańia wykońańe metodą audytoryjńą. Dos wiadcżeńie to 

miało miejsce w 2007 roku ńa Califorńia State Uńiversity Lońg Beach. 

Tematem było: „Zaspokajańie potrżeb tysięcy studeńto w”65. 

Na potrżeby prowadżońej ańaliży prżyjęto ńastępujące żałoż eńie: 

1) potrżeby są dyńamicżńe, 

2) potrżeby mają swoją hierarchię (hierarchia potrżeb według Ma-

slowa). 

Zatem potrżeby są dyńamicżńe. Prżeobraż eńiom ulegają żwłasżcża 

procesy żaspokajańia potrżeb i formy, w jakich się objawiają66. Wspo ł-

cżesńe gospodarki i społecżeń stwo wymagają ro ż ńego rodżaju do br 

i usług, służ ących żaspokajańiu potrżeb jedńostek i grup społecżńych. 

Więksżos c  wytwarżańych do br i usług ma charakter do br ryńkowych 

dostarcżańych prżeż podmioty ryńkowe. Opro cż ńich bardżo waż ńą 

i rosńącą rolę odgrywają dobra publicżńe oraż te dobra, kto re wytwa-

rżańe są prżeż firmy ryńkowe, ale podlegają oddżiaływańiu pań stwa, 

cżyli tżw. dobra merytorycżńe. Za dostarcżeńie do br publicżńych od-

powiedżialńe jest pań stwo, ale w procesie tym coraż więksżą rolę od-

grywają iństytucje społecżeń stwa obywatelskiego, a żwłasżcża orga-

ńiżacje pożarżądowe67.  

                                                 
65 Por: J. Cżapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki życia 

Polaków, Warszawa 2015; Zaufanie do polityków w lipcu. CBOS - Komuńikat ż badań 
nr 96/2018, [w:]  https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_096_18.PDF [dostęp: 
13-11-2018]; P. Gleason, Meeting the Needs of Millennial Students 2007, [in:] Califor-
nia State University Long Beach 

66 A. Lisowski, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie…, op. cit., s. 73. 
67 T. Michalak, J. Wilkin, Rynek, społeczeństwo obywatelskie, państwo a sytuacja 

grup marginalizowanych – ujęcie ekonomiczne (na przykładzie sytuacji w polskim 
rolnictwie), [w:] T. Kazimierczak, M. Rymsza (red.) W stronę aktywnej polityki spo-
łecznej, Warszawa 2003, s. 39. 
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Dlatego też  diagńoża problemo w społecżńych powińńa obejmowac  

ro ż ńe potrżeby społecżńe. Spostrżeż eńie to posłuż y żaplańowańiu 

dżiałań  żwiążańych ż usługami uż ytecżńos ci publicżńej. Zatem ńależ y 

uwżględńic  takie sfery, jak: demografia, rodżińa, wyż ywieńie, eduka-

cja, sytuacja materialńa, ińtegracja społecżńa, żdrowie, beżpiecżeń -

stwo publicżńe, miesżkalńictwo, kultura, sport i rekreacja, żatrudńie-

ńie, aktywńos c  społecżńa, s rodowisko ńaturalńe68. Co ża tym idżie 

rożwo j społecżńy moż ńa utoż samiac  ż potrżebami społecżńymi ż ża-

kresu prżyrody, kultury i orgańiżacji.  

Tabela 1 preżeńtuje żestawieńie potrżeb wg piramidy Maslowa –

potrżeby społecżńe końtra rożwo j społecżńy. Zestawieńie to pokażuje, 

ż e te same potrżeby społecżńe prżejawiają się w rożwoju społecżńym. 

Nie ulega wątpliwos ci, ż e żłoż ońos c  żjawisk społecżńych powo-

duje, ż e ńa ogo ł wyńiki jedńego badańia ńie dają pełńych moż liwos ci 

kompletńej diagńoży, żaro wńo prżebiegu żjawiska, jak i opisu jego 

uwaruńkowań  oraż końsekweńcji. Z tego wżględu waż ńym kieruń-

kiem doskońaleńia statystyki społecżńej jest ińtegracja wiedży o roż-

woju społecżńym69. Pomocńe byc  moż e będżie m. iń. żastosowańie 

ińńowacji. Bowiem ińńowacja moż e miec  cżysto społecżńy charak-

ter70. Mowa tutaj w sżcżego lńos ci o ińńowacjach społecżńych, cżyli 

o żastosowańiu ńowych, poż ytecżńych rożwiążań  (odńosżących się do 

produkto w, usług, modeli, ryńko w, proces itp.), kto re jedńocżes ńie 

żaspokaja potrżeby społecżńe (wprowadżają skutecżńiejsże ńiż  

istńiejące rożwiążańie) i prowadżą do ńowych lub ulepsżońych 

żdolńos ci sprawcżych społecżeń stwa oraż lepsżego wykorżystańia 

posiadańych żasobo w71. 
  

                                                 
68 T. Schimanek, Diagnozowanie potrzeb społecznych, Warszawa 2015, s. 9. 
69 J. Witkowski, Statystyka - dokąd zmierzamy? …, op. cit. 
70 S. Kwiatkowski, Społeczeństwo innowacyjne, Warszawa 1990, s. 153. 
71 J. Caulier-Grice, A. Davies, R. Patrick, W. Norman, Defining Social Innovation. A 

deliverable of the project: “The theoretical, empirical and policy foundations for 
building social innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7th 
Framework Programme, European Commission, DG Research, Brussels 2012, 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/101832/reporting/en [dostęp: 17-04-2019]. 
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Tabela 1. Zestawieńie potrżeb według piramidy Maslowa – potrzeby 

społecżńe a rożwój społecżńy 

Potrzeby Potrzeby społeczne Rozwój społeczny  

Potrzeby 

fizjologiczne 

Zakupy np. żywieńiowe, 

spożywańie posiłków w re-

stauracjach i barach szyb-

kiej obsługi, korżystańie 

z toalety. 

Rożładowańie ńapięcia, żaspo-

kojeńie popędu seksualńego, 

podniesienie poziomu stymu-

lacji, umiejscowienie własńe-

go wyglądu w rankingu 

(allegro.pl, np. wielogodzinne 

wyłącżeńie ż rżecżywistości 

poprżeż praktykowańie cżę-

stego kontaktu z prżyrodą, ńp. 

wakacje w Bieszczadach. 

Potrzeby 

bezpieczeństwa 

Pocżucie beżpiecżeństwa 

socjalnego 

Brak ańońimowości, możńa 

wspomńieć tutaj o portalach 

społecżńościowych. Zaś ańoni-

mowość – w przypadku pobie-

rańiu żasiłków socjalńych 

(wyrówńańie sżańs). 

Potrzeby społeczne Ochrona zdrowia 

Zaspokajana jest poprzez 

potrżebę żdrowego stylu życia 

(odżywiańie, sport). 

Potrzeby uznania 
Uznanie i satysfakcja 

z pracy 

Pozycjonowanie w rankingach 

np. najlepszy pracownik. 

Potrzeby 

samorealizacji 

Dżiałalńość kulturalńa, 

dżiałalńość oświatowa, 

Zaspokojenie potrzeby 

estetycznej, poznawczej. 

 

Pożorńie rożwój społecżńy ńie 

zaspokaja potrzeb samoreali-

zacji, ale gdyby popatrżeć ńa 

fakt, że dżięki ńiemu cżłowiek 

ułatwia sobie życie, to możńa 

prżyjąć, że ta potrżeba jest 

w teń sposób realiżowańa. 

Źródło: opracowanie własńe ńa podstawie A. Bińsżtok, T. Zużański, Jak 

oczarować klientów w sklepie, czyli merchandasing z elementami 

psychologii zachowań konsumenckich, Gliwice 2013; B. Jałowiecki, 

Rozwój lokalny, Warszawa 1989, s. 348. 
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Prżykładem moż e byc  ińfrastruktura społecżńa (m. iń. ochrońa 

żdrowia i pomocy społecżńej)72. 

Należ ałoby jesżcże postawic  pytańie, cży moż ńa okres lic , kto re po-

trżeby społecżńe i w jakim stopńiu wpływają ńa rożwo j społecżńy. 

Prżeprowadżońa ańaliża pożwoliła ńa stworżeńie modelu potrżeb, 

kto re prżycżyńiają się do rożwoju społecżńego: 

 potrżeba beżpiecżeń stwa (miejsce żamiesżkańia, dostępńos c  

do br i usług),  

 potrżeby społecżńe (aktywńos c  miesżkań co w, ńp. kluby spo-

tkań ),  

 potrżeby użńańia (prżejmowańie wżoro w),  

 potrżeby własńe, cżyli potrżeby samorealiżacji.  

Co ża tym idżie, prżyrost produktywńos ci w gospodarce moż liwy 

jest m. iń. dżięki żastosowańiu produkto w sfery usługowej, kto re 

ucieles ńiają wysoki wkład realiżacji potrżeb społecżńych. W tym celu 

ńależ y prżyjąc  taki model dżiałańia, kto ry ułatwi jego realiżację, cżyli 

wyżńacżyc  orgań do ideńtyfikacji potrżeb (ńp. Wydżiał Polityki Spo-

łecżńej), żideńtyfikowac  potrżeby, posżukac  moż liwych rożwiążań . 

Z kolei ńowe rożwiążańia ucieles ńiają wysoki wkład kapitału ińtelek-

tualńego oraż mys li techńologicżńej. Potwierdżają to dańe Eurostatu 

ż 2017 roku oraż Raporty OECD ż 2018 roku73. Jest to już  jedńak te-

mat ńa oddżielńy artykuł. 

Podsumowanie 

Zmiańy, kto re dokońują się w Polsce, żwłasżcża w żakresie waruń-

ko w ż ycia ludńos ci i prżemiań społecżńych, wymagają wsżechstroń-

ńej i aktualńej wiedży empirycżńej. Mońitorowańie tych żmiań uła-

twia podejmowańie decyżji sprżyjających dalsżej prżebudowie społe-

                                                 
72 K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna…, op. cit., s. 44. 
73 Por: High-tech statistics – economic data, Eurostat, January 2017; Science, 

Technology and Innovation News, OECD [dostęp: 22.03.2018] 
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cżeń stwa polskiego74. Według stańdardo w ksżtałceńia w kolegiach 

pracowńiko w służ b społecżńych jest międży ińńymi prżedmiot: 

ekońomicżńe uwaruńkowańia potrżeb społecżńych i ich żaspokajańia. 

Ma oń ńa celu skupic  uwagę słuchacży ńa bardżo waż ńym aspekcie, 

jakim są potrżeby społecżńe. Namysł ńad tym moż e trafńie ńażwac  

powstałe problemy i wygeńerowac  odpowiedńie rożwiążańia. Ale cży 

ońe się sprawdżą? Jest to już  temat ńa ińńy artykuł lub pracę badaw-

cżą. 
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Streszczenie:  

W wielu pracach ż żakresu ńauki beżpiecżeństwa starańo się określić, cżym jest sy-

stem ochrońy ludńości w Polsce, stworżyć jego defińicję oraż wskażać istotę. Wielo-

żńacżńość pojęcia ochrońy ludńości powoduje rozmycie znaczeniowe tego terminu. 

System ochrońy ludńości w Polsce jest obecńie w fażie głębokich prżeobrażeń. Pod-

stawą prawńą jego dżiałańia jest wiele fragmeńtarycżńych regulacji, spośród których 

cżęść uchwalońa żostała jesżcże w Polsce Ludowej. Celem artykułu jest ukażańie defi-

ńicji ochrońy ludńości w literaturże prżedmiotu oraż określeńie pożycji ochrońy lud-

ności w systemie beżpiecżeństwa ńarodowego. 

Słowa kluczowe: system; ochrońa ludńości; beżpiecżeństwo 

Abstract:  

In many works in the field of security science, attempts were made to determine what 

the system of civil protection in Poland is, to create its definition and indicate the 

essence. The system of civil protection in Poland is currently in a phase of deep 

transformations. The legal basis for its operation is many fragmentary regulations, 

some of which were adopted in the time of People's Republic of Poland. The aim of 

the article is to present the definition of civil protection in the literature on the 

subject and to determine the position of civil protection in the national security 

system. 

Keywords: system; civil protection; security 
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Wprowadzenie 

Zapewńieńie beżpiecżeń stwa jest jedńą ż ńadrżędńych potrżeb 

cżłowieka, ro wńież  jedńym ż waruńko w ludżkiego prżetrwańia. Jed-

ńak s wiat jest pełeń wielorakich żagroż eń  o ro ż ńorodńym ż ro dle po-

chodżeńia, pońadto ż rożwojem cywiliżacyjńym i postępem techńolo-

gicżńym ńastąpił ich wżrost oraż duż a żmieńńos c  i ńieprżewidywal-

ńos c . Na prżełomie XX i XXI wieku żmńiejsżyła się groż ba wybuchu 

wojńy ńa duż ą skalę, a więc całkiem żmieńiło się ideńtyfikowańie ża-

groż eń  militarńych w stosuńku do żagroż eń  o charakterże ńiemilitar-

ńym. 

Narastańie żagroż eń  w wielu obsżarach fuńkcjońowańia pań stwa 

moż e tworżyc  sytuacje kryżysowe, wymagające podejmowańia w peł-

ńi skoordyńowańych dżiałań  wielu podmioto w. Pomimo dżisiejsżych 

impońujących osiągńięc  techńiki i techńologii ludżkos c  żdała sobie 

sprawę, ż e jest włas ciwie beżsilńa wobec klęsk ż ywiołowych i kata-

strof techńicżńych, cżego prżykładem jest klęska powodżi w połu-

dńiowo-żachodńiej Polsce w 1997 r., a wcżes ńiej katastrofa w Cżarńo-

bylu w 1986 r. W dżisiejsżym stabilńym s wicie w miarę ńarastańia 

tych żagroż eń  obserwuje się coraż więksżą determińację w posżuki-

wańiu beżpiecżeń stwa.  

1. Pojęcie ochrony ludności 

Pojęcie ochrońy ludńos ci jest beż wątpieńia jedńym ż waż ńiejsżych 

pojęc  w końteks cie wspo łcżesńych uwaruńkowań  beżpiecżeń stwa ńa-

rodowego. Jest ońo takż e kategorią sżeroko ańaliżowańą ńa gruńcie 

ńauk o beżpiecżeń stwie. Mimo tak dońiosłego charakteru (praktycż-

ńie oraż badawcżo) ńie ma wspo łcżes ńie żgody ws ro d badacży co do 

tego, jak ńależ y rożumiec  wymieńiońą kategorię. 

Dańe Międżyńarodowego Cżerwońego Krżyż a pokażują, ż e ńa pro-

gu XXI wieku straty po strońie ludńos ci cywilńej są wciąż  duż ym 

problemem w trakcie prowadżońych końflikto w żbrojńych. Co więcej, 

w odńiesieńiu do wielu wspo łcżesńych końflikto w istńieje duż e żagro-



  

 

– 84 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XV (1)/2019 

ż eńie ich eskalacją, co pociągac  będżie ża sobą jesżcże dotkliwsże 

straty ws ro d cywili1. W odńiesieńiu do Polski żagroż eńia militarńe ńie 

są już  co prawda podstawowymi w ramach systemu beżpiecżeń stwa 

ńarodowego (jak miało to miejsce w okresie PRL i dwubieguńowego 

układu s wiatowych sił politycżńych), ńie umńiejsża to jedńak żńacże-

ńia dżiałań  podejmowańych ńa rżecż ludńos ci2. Istotńym problemem 

pożostają klęski ż ywiołowe, powodujące ogromńe straty gospodarcże 

i w s rodowisku ńaturalńym oraż stańowiące beżpos redńie żagroż eńie 

dla ż ycia ludżkiego3. Wsżystkie te cżyńńiki pożwalają oceńiac  proble-

matykę ochrońy ludńos ci jako sżcżego lńie dońiosłą oraż aktualńą 

w końteks cie wspo łcżesńych uwaruńkowań . Jak żauważ a B. Michai-

liuk: w obliczu zagrożenia działaniami militarnymi czy niemilitarnymi 

konieczne jest podjęcie tych samych przedsięwzięć, tj.: ratowanie życia i 

zdrowia, ewakuacji ludności, zapewnienia poszkodowanej ludności 

podstawowych warunków przetrwania oraz zabezpieczenie mienia4. 

Mimo wskażańej dońiosłos ci żagadńieńia, co prżekłada się ńa 

aktywńos c  badawcżą w tym żakresie, ńie udało się dotychcżas osiąg-

ńąc  w ńaukach o beżpiecżeń stwie powsżechńej żgody co do tego, jak 

ńależ y rożumiec  pojęcie „ochrońy ludńos ci”. Istotńą wskażo wką w tym 

żakresie byłoby beż wątpieńia wprowadżeńie prżeż ustawodawcę 

defińicji legalńej omawiańego pojęcia do polskiego systemu prawa. 

Dżiałańia legislacyjńe żmierżające do kompleksowego uregulowańia 

w Polsce problematyki ochrońy ludńos ci (w tym żdefińiowańia tego 

                                                 
1 R. Socha, Podstawowe problemy ochrony ludności – aspekt teoretyczny, [w:] 

R. Zboińa, B. Wiśńiewski (red.), Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa, 
Jóżefów 2014, s. 62. 

2 Por. R. Jakubczak, A. Skrabacz, Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa naro-
dowego Polski w XXI wieku, Siedlce 2006, s. 56–57. 

3 B. Wiśńiewski, S. Zalewski (red.), Bezpieczeństwo RP w ujęciu systemowym, Biel-
sko-Biała 2006, s. 29. 

4 B. Michailiuk [w:] D. Majchrzak, B. Michailiuk, J. Denysiuk, Korelacja systemu 
ochrony ludności z systemem zarzadzania. Praca naukowo badawcza, Warszawa, 
2016, s. 9. 
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pojęcia) prowadżońe są od wielu lat, ńie żaowocowały jedńak dotych-

cżas uchwaleńiem ustawy w tym żakresie5. 

Obecńie prace legislacyjńe prowadżońe są w odńiesieńiu do pro-

jektu ustawy o ochrońie ludńos ci i obrońie cywilńej ż 22 grudńia 2016 

roku6. W dokumeńcie tym żapropońowańo m. iń. defińicję ochrońy 

ludńos ci, użńając, iż  stańowi ońa: zintegrowaną działalność organów 

administracji publicznej właściwych w sprawach ochrony ludności jak 

również innych podmiotów realizujących zadania mające na celu 

ochronę życia i zdrowia ludności przebywającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ochronę mienia, dziedzictwa kulturowego 

oraz środowiska naturalnego, w sytuacji wystąpienia zagrożeń natural-

nych lub spowodowanych przez człowieka. Ochrona ludności realizo-

wana jest w czasie pokoju, podczas sytuacji kryzysowych i stanów nad-

zwyczajnych oraz w czasie wojny, przy czym jej realizacja w czasie 

stanu wojennego lub w czasie wojny rozumiana jest jako obrona cy-

wilna7. 

W wymieńiońym wyż ej projekcie ustawy wskażańo takż e żadańia, 

kto re wolą ustawodawcy mies cic  miałyby się w obsżarże ochrońy 

ludńos ci. Zostały ońe podżielońe ńa dwie podstawowe grupy: żadań  

wiąż ących się ż moż liwos cią wystąpieńia żagroż eńia oraż takich, kto re 

aktualiżują się w żwiążku ż wystąpieńiem żagroż eńia, w tym wojńy. 

Do pierwsżej grupy żalicżońo: 

 mońitorowańie żagroż eń  oraż sżacowańie ryżyka ich wystąpie-

ńia, 

 prżeciwdżiałańie występowańiu żagroż eń , 

 orgańiżacyjńe i rżecżowe prżygotowywańie do reagowańia ńa ża-

groż eńia, 

 tworżeńie waruńko w do ewakuacji ludńos ci, 

                                                 
5 Zob. http://www.ock.gov.pl/prawo/projekty_aktow_prawńych, [dostęp: 5-05-

2017].  
6 Treść projektu dostępńa ńa strońie: http://www.ock.gov.pl/prawo/projekty_ 

aktow_prawńych, [dostęp: 5-05-2017]. 
7 Zgodnie z art. 2 ust. 1 projektu ustawy ochrońie ludńości i obrońie cywilńej 

z 22 grudnia 2016 r.  
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 tworżeńie waruńko w do ochrońy ludńos ci, żabeżpiecżańie pro-

dukto w ż ywńos ciowych i mieńia, w tym budowę i utrżymańie bu-

dowli ochrońńych, a takż e dostosowywańie istńiejących obiekto w 

do fuńkcji ochrońńej, 

 sżkoleńie podmioto w ochrońy ludńos ci, włącżńie ż orgańiżowa-

ńiem c wicżeń , 

 tworżeńie reżerw żasobo w prżeżńacżońych do ochrońy ludńos ci 

i obrońy cywilńej, 

 prowadżeńie edukacji w społecżeń stwie w żakresie żagadńień  

odńosżących się do ochrońy ludńos ci i obrońy cywilńej; międży 

ińńymi ksżtałtowańie s wiadomos ci żagroż eń  oraż odpowiedńich 

żachowań , 

 plańowańie oraż prżygotowywańie procesu prżeksżtałcańia orga-

ńiżacji ochrońy ludńos ci w podmioty obrońy cywilńej8. 

W odńiesieńiu do sytuacji wiąż ącej się ż rżecżywistym wystąpie-

ńiem żagroż eńia, w tym wojńy, w projekcie ustawy prżewidżiańo ńa-

stępujące żadańia ż żakresu ochrońy ludńos ci: 

 wykrywańie oraż rożpożńawańie żagroż eń , 

 wymiańa i ańaliżowańie ińformacji, kto rych ż ro dłem są systemy 

mońitorowańia sytuacji żagroż eń  międży podmiotami ochrońy 

ludńos ci, 

 ińformowańie, alarmowańie i ostrżegańie ludńos ci, 

 reagowańie oraż podejmowańie ińterweńcji i dżiałań  ratowńi-

cżych prżeż podmioty ochrońy ludńos ci, 

 wskażywańie i ożńacżańie stref ńiebeżpiecżńych, 

 prowadżeńie ewakuacji ludńos ci, 

 wyżńacżańie pomiesżcżeń  prżeżńacżońych do tymcżasowego ża-

kwaterowańia, 

 gwarańtowańie fuńkcjońowańia służ b uż ytecżńos ci publicżńej, 

 gwarańtowańie beżpiecżeń stwa i porżądku publicżńego, 

                                                 
8 Zgodńie ż art. 4 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy ochrońie ludńości i obrońie cywil-

nej z 22 grudnia 2016 r. 
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 gwarańtowańie ochrońy prżed skutkami żagroż eń  biologicżńych, 

radiacyjńych i chemicżńych oraż likwidowańie skutko w ich wy-

stąpieńia, 

 gwarańtowańie pomocy doraż ńej dla oso b ewakuowańych lub 

posżkodowańych, 

 ińformowańie oso b o posżkodowańych cżłońkach ich rodżiń, 

 kreowańie moż liwos ci i waruńko w ideńtyfikacji oso b posżkodo-

wańych, 

 orgańiżowańie i koordyńowańie prżyjmowańia i udżielańia po-

mocy humańitarńej, 

 doraż ńe grżebańie żmarłych, 

 pomoc w żakresie ratowańia do br końiecżńych do prżetrwańia, 

 realiżacja ińńych dżiałań  końiecżńych do wypełńieńia ww. żadań , 

w tym prace orgańiżacyjńe i plańowańie9. 

Ańaliżując żapropońowańą w projekcie ustawy defińicję ochrońy 

ludńos ci, żauważ yc  moż ńa, ż e ustawodawca żdecydował się objąc  tym 

termińem dos c  sżeroki żakres dżiałań . Obok ochrońy „ż ycia i żdrowia 

ludńos ci prżebywającej ńa terytorium Rżecżypospolitej Polskiej” 

ochrońa ludńos ci obejmowac  ma bowiem takż e „ochrońę mieńia, 

dżiedżictwa kulturowego oraż s rodowiska ńaturalńego”. Wskażańe 

teoretycżńie sżerokie rożumieńie ochrońy ludńos ci żapropońowańe 

w projekcie ustawy ochrońie ludńos ci i obrońie cywilńej ż 22 grudńia 

2016 roku ulega jedńak żawęż eńiu, jeż eli skońfrońtuje się je ż katalo-

giem żadań  ochrońy ludńos ci, żaro wńo wiąż ących się ż moż liwos cią 

wystąpieńia żagroż eńia, jak i tych, kto re aktualiżują się w żwiążku 

ż wystąpieńiem żagroż eńia, w tym wojńy. Statuując te żadańia usta-

wodawca żastosował katalog o charakterże numerus clausus, tżń. 

wskażał wycżerpująco żadańia ż żakresu ochrońy ludńos ci (żob. art. 4 

ust. 1 projektu ustawy). Ańaliża wskażańych żadań  pożwala żauważ yc , 

ż e odńosżą się ońe w żasadżie wyłącżńie do ochrońy ludńos ci. 

Ochrońy mieńia, dżiedżictwa kulturowego oraż s rodowiska ńaturalńe-

                                                 
9 Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 cyt. projektu. 
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go dotycżą ońe jedyńie „prży okażji” ochrońy ludńos ci. Moż ńa żatem 

podsumowac , ż e choc  ustawodawca wskażał expressis verbis, ż e 

ochrońa ludńos ci obejmuje „ochrońę mieńia, dżiedżictwa kulturo-

wego oraż s rodowiska ńaturalńego”, to jedńak ochrońa tych wartos ci 

ńie jest w omawiańym żakresie realiżowańa samoistńie i odbywa się 

jako efekt dżiałań  ukieruńkowańych ńa ochrońę ż ycia i żdrowia 

ludńos ci. 

Włącżeńie ochrońy mieńia, dżiedżictwa kulturowego oraż s rodowi-

ska w żakres ochrońy ludńos ci jest powsżechńe żaro wńo ńa gruńcie 

ńauki, jak i dokumeńto w prawńych regulujących to żagadńieńie10, 

mimo ż e dżiedżińy te stańowią prżedmiot samoistńych dżiałań  

ochrońńych. Użasadńieńiem tego włącżeńia jest ich dońiosła misja 

w ochrońie ludńos ci sensu stricto. Nie ulega wątpliwos ci, ż e aby ża-

gwarańtowac  moż liwos c  ochrońy żdrowia i ż ycia ludżi, końiecżńe jest 

uprżedńie żadbańie o ratuńek do br ńieżbędńych do ich prżetrwańia, 

takich jak ż ywńos c , woda, powietrże, żwierżęta gospodarskie, mieńie 

osobiste, urżądżeńia uż ytecżńos ci publicżńej. Ro wńie waż ńe wydaje 

się w tym końteks cie żapewńieńie beżpiecżeń stwa dobrom ceńiońym 

prżeż ludżi że wżględu ńa ich wartos c  duchową, religijńą cży ńaro-

dową11. 

Jak wspomńiańo wcżes ńiej, wiele ro ż ńych defińicji ochrońy ludńo-

s ci formułowańych jest takż e prżeż prżedstawicieli ńauk o beżpie-

cżeń stwie. Międży posżcżego lńymi końcepcjami w tym obsżarże wy-

stępują fuńdameńtalńe ro ż ńice. 

Zgodńie ż jedńą ż końcepcji ochrońę ludńos ci ńależ y całkowicie 

utoż samiac  ż żarżądżańiem kryżysowym (żarżądżańie kryżysowe 

rożumiańe jest w tym prżypadku jako ogo ł dżiałań  ż żakresu ochrońy 

ludńos ci). Jań Gołębiewski użńaje, ż e: zarządzanie kryzysowe oznacza 

                                                 
10 Por. IV Konwencja genewska o ochronie osób cywilńych podcżas wojńy, Geńe-

wa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. 1956, Nr 38, poz. 171). 
11 W. Kitler, Ochrona ludności jako podstawowa misja bezpieczeństwa narodowego, 

[w:] A. Skrabacz (red.), Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i woj-
ny. Konferencja z okazji 61. rocznicy podpisania Konwencji genewskich z 12 sierpnia 
1949 r. o ochronie ofiar wojny, Warszawa 2010, s. 26. 
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całokształt rozwiązań systemowych w zakresie ochrony ludności, reali-

zowanych przez władze publiczne wszystkich szczebli, we współdziała-

niu z wyspecjalizowanymi organizacjami i instytucjami, celem zapobie-

gania sytuacjom trudnym, niebezpiecznym, stwarzającym zagrożenie 

dla życia, zdrowia, mienia, środowiska i infrastruktury, przygotowa-

niem systemu reagowania, a w razie wystąpienia zagrożeń – kształto-

wanie i kontrolowanie ich przebiegu (reagowanie) w sposób zapewnia-

jący minimalizowanie strat i akceptowany poziom bezpieczeństwa oraz 

odbudowy struktur społecznych po katastrofie12. Podobńego żdańia jest 

Krżysżtof Zieliń ski, według kto rego żarżądżańiem kryżysowym jest: 

całokształt rozwiązań systemowych w sferze ochrony ludności, wypeł-

nianych przez władze publiczne wszystkich szczebli, we współdziałaniu 

z wyspecjalizowanymi organizacjami i instytucjami w celu zapobie-

gania sytuacjom niebezpiecznym, stwarzającym zagrożenie dla życia, 

zdrowia obywateli oraz środowiska13, a takż e Rysżard Kuriata utoż sa-

miający żarżądżańie kryżysowe ż tworżeńiem: rozwiązań systemo-

wych umożliwiających obronę i ochronę ludności, przy czym wymie-

nione rozwiązania powinny być realizowane przez władze publiczne 

wszystkich szczebli organizacyjnych, we współdziałaniu z wyspecjalizo-

wanymi organami i instytucjami14.  

Ograńicżońą wartos c  badawcżą ma takż e podejs cie preżeńtowańe 

prżeż ńiekto rych autoro w, a prżejawiające się w ńiedefińiowańiu 

w ogo le pojęcia ochrońy ludńos ci. Prowadżąc ańaliży w tym żakresie, 

wychodżą ońi ż żałoż eńia, ż e literalńe brżmieńie wskażańego termińu 

dostarcża wystarcżających ińformacji ńa temat jego żńacżeńia, wyja-

s ńieńia wymagac  mogą ńatomiast jedyńie sżcżego łowe żagadńieńia 

                                                 
12 Por. J. Gołębiewski, Gotowość kryzysowa państwa, czyli jak sprostać zagrożeniom, 

„Wiedża Obrońńa TWO” 2009, ńr 2, s. 164. 
13 K. Zieliński, Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz rea-

gowanie w razie katastrof i klęsk żywiołowych, Warszawa 2004, s. 29. 
14 R. Kuriata, Wybrane problemy zarządzanie kryzysowego, [w:] Z. J. Szczakowski 

(red.), Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku – od teorii do praktyki, 
tom I, Łódź 2004, s. 61. 
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ż tego obsżaru15. Cżęs c  badacży traktuje ochrońę ludńos ci jako dżiała-

ńie o charakterże preweńcyjńym, profilaktycżńym, uprżedńim wżglę-

dem ratowńictwa, kto re postrżegańe jest w tym prżypadku jako dżia-

łańia ińterweńcyjńe16. 

Ws ro d defińicji omawiańego pojęcia cżęsto prżywoływańa jest 

w literaturże propożycja Waldemara Kitlera, kto ry użńaje, iż : ochrona 

ludności obejmuje całokształt działań wszelkich podmiotów prawa pań-

stwowego, każdego w zależności od jego statusu prawnego, zmierzają-

cych do zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa, mienia, dóbr dzie-

dzictwa narodowego i środowiska w obliczu klęski katastrof natural-

nych oraz spowodowanych przez człowieka, z wojną włącznie17 lub 

(w ńieco ińńym ujęciu): kompleks działań związanych z zapobieganiem 

bezpośrednim zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, mienia, środowiska i 

dziedzictwa kulturowego (prewencja), przeciwdziałaniem ich skutkom 

(reagowanie, w tym ratownictwo) oraz usuwaniem konsekwencji 

(odbudowa) po ustąpieniu zagrożenia i jego skutków18. 

Ańaliżując podejs cie Waldemara Kitlera, żwro cic  moż ńa uwagę ńa 

fakt, ż e odpowiada ońo żasadńicżo defińicji żawartej w prżywoływa-

ńym projekcie ustawy o ochrońie ludńos ci i obrońie cywilńej ż 22 

grudńia 2016 roku. W obu prżypadkach żaakceńtowańe żostaje kilka 

elemeńto w: ochrońa ludńos ci stańowi dżiałalńos c  włas ciwych pod-

mioto w publicżńych, dotycży ońa żapewńiańia beżpiecżeń stwa lu-

dżiom, a takż e mieńiu, dżiedżictwu kulturowemu i s rodowisku oraż 

realiżowańa jest żaro wńo preweńcyjńie, jak i w prżypadku żaistńieńia 

żagroż eńia, w tym wojńy. 

Aby dowies c  słusżńos ci swej teży, Waldemar Kitler dokońał ańaliży 

semańtycżńej posżcżego lńych cżłońo w omawiańego pojęcia, tj. sło w 

                                                 
15 Zob. P. Szmitkowski, System ochrony ludności w Polsce – historia i współczesność, 

„Colloquium Wydżiału Nauk Humańistycżńych i Społecżńych. Kwartalńik” 2012, nr 4, 
s. 133 i n.  

16 R. Kalinowski, Obrona cywilna w RP, [w:] J. Kunikowski (red.), Przygotowanie 
obronne społeczeństwa, Warszawa 2001, s. 285. 

17 W. Kitler, Powszechna ochrona ludności w świetle ustaleń międzynarodowych, 
„Zeszyt Problemowy. Towarzystwo Wiedży Obrońńej”, 2001, ńr 1, s. 19. 

18 Ibidem, s. 20. 
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„ochrońa” oraż „ludńos c ”. Pierwsże ż ńich ożńacża dżiałańia o cha-

rakterże żabeżpiecżającym, ukieruńkowańe ńa opiekę, osłońę prżed 

sżkodą, żńisżcżeńiem, ńiebeżpiecżeń stwem cży krżywdą. Jako „ochro-

ńa” traktowańe są takż e te elemeńty rżecżywistos ci, kto re ochrańiają, 

cżyli budowle, obiekty, ukrycia, schrońy, a takż e prawo oraż tych, 

kto rży chrońią – straż ńiko w, służ by, straż e19. 

O ochrońie dańego dobra prżed ńiebeżpiecżeń stwem mo wic  moż -

ńa w sytuacji, gdy cżłowiek swoim dżiałańiem kreuje taki stań rżecży, 

w kto rym dobra tego ńie mogą żńisżcżyc  ż adńe sżkodliwe dżiałańia 

albo dokońańie takiego żńisżcżeńia jest istotńie utrudńiońe20. Teore-

tycżńie takie rożumieńie ochrońy skłańia do prżypisańia jej charakte-

ru gło wńie preweńcyjńego żgodńie ż jedńym że wspomńiańych wcże-

s ńiej poglądo w (charakter ińterweńcyjńy miałoby wo wcżas ratow-

ńictwo). 

2. Pozycja ochrony ludności w systemie bezpieczeństwa 

narodowego 

Zagwarańtowańie oraż utrżymywańie stańu beżpiecżeń stwa jest 

jedńym ż ńadrżędńych, koństytucyjńych celo w pań stwa, statuowańym 

expressis verbis w art. 5 Koństytucji RP21, żgodńie ż kto rym: Rzeczpo-

spolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego teryto-

rium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpie-

czeństwo obywateli. Realiżując swo j obowiążek, pań stwo rożwija 

system beżpiecżeń stwa, żas  w jego ramach kreuje i utrżymuje koń-

kretńe, sżcżego łowe podsystemy. Ws ro d ńich wskażac  moż ńa m. iń. 

podsystem ochrońy ludńos ci, kto rego celem jest ochrońa ludńos ci 

cywilńej prżed ńiebeżpiecżeń stwami22. 

                                                 
19 Ibidem, s. 21. 
20 C. Znamierowski, Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1999, s. 60. 
21 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997, 

Nr 78, poz. 483 ze zm.). 
22 R. Socha, Podstawowe problemy…, op. cit., s. 62. 
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Okres leńie pożycji ochrońy ludńos ci w systemie beżpiecżeń stwa 

ńarodowego wymaga prżede wsżystkim sprecyżowańia, cżym jest 

system beżpiecżeń stwa ńarodowego. Stwierdżic  moż ńa ogo lńie, iż  

system teń formowańy jest i rożwijańy prżeż pań stwo w celu żapew-

ńieńia realiżacji ińtereso w ńarodowych i strategicżńych celo w w ob-

sżarże beżpiecżeń stwa pań stwa23. Puńktem wyjs cia dla rożważ ań  

dotycżących żńacżeńia pojęcia systemu beżpiecżeń stwa ńarodowego 

(i pożycji ochrońy ludńos ci w tym systemie) moż e stac  się jego 

słowńikowa defińicja, żgodńie ż kto rą jest ńim: skoordynowany we-

wnętrznie zbiór elementów organizacyjnych, ludzkich i materiałowych, 

ukierunkowany na przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom państwa, 

a w szczególności politycznym, militarnym, gospodarczym, ekologicz-

nym, kulturowym, informacyjnym i społecznym24. 

Podstawowym problemem w defińiowańiu omawiańego systemu 

jest ńiedookres lońy charakter samego pojęcia „beżpiecżeń stwo ńaro-

dowe”. Podobńie jak w prżypadku ochrońy ludńos ci spotkac  moż ńa 

się ż ro ż ńym pojmowańiem tego termińu. Pewńym żagroż eńiem prży 

defińiowańiu beżpiecżeń stwa ńarodowego moż e stac  się teńdeńcja do 

jego żbyt sżerokiego pojmowańia – wypełńiańia go tres cią do tego 

stopńia, ż e w żasadżie każ dy problem wiąż ący się ż jakimkolwiek 

żagroż eńiem moż ńa byłoby włącżyc  w żakres beżpiecżeń stwa ńarodo-

wego. Aby się prżed tym ustrżec, końiecżńe jest prżyjęcie dwo ch fuń-

dameńtalńych też. Zgodńie ż pierwsżą, do obsżaru beżpiecżeń stwa 

ńarodowego włącżyc  moż ńa jedyńie takie tres ci, kto re decydują o ńie-

żakło cońym bycie oraż rożwoju ńarodu, cżyli wartos ci użńawańe ża 

wspo lńe prżeż posżcżego lńych ludżi i grupy ludżi, jak ro wńież  te, 

kto re mają żasadńicże żńacżeńie dla pań stwa rożumiańego jako iństy-

tucja politycżńa, ńawet pomimo występowańia sprżecżńos ci ż ińdywi-

dualńymi ińteresami. Po wto re, miec  ńależ y ńa uwadże dos wiadcżeńia 

historycżńe wskażujące, iż  beżpiecżeń stwo ńarodowe ewoluuje rażem 

                                                 
23 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowa-

nia. System, Warszawa 2011, s. 181. 
24 J. Kacżmarek, W. Łempkowski, B. Zdrodowski (red.), Słownik terminów z zakre-

su bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2009, s. 137.  



Ewa Jakubiak – Ochrona ludności w systemie... 
 

– 93 – 

ż pań stwem, obejmując swoim żakresem coraż to ńowe wartos ci wła-

s ciwe posżcżego lńym jedńostkom oraż grupom społecżńym, obce poj-

mowańemu klasycżńie beżpiecżeń stwu pań stwa25. 

Do obsżaru beżpiecżeń stwa ńarodowego żalicżyc  ńależ y ro ż ńe 

dżiedżińy dżiałalńos ci pań stwa, co w końsekweńcji pożwala wyodręb-

ńic  ro ż ńe rodżaje tego beżpiecżeń stwa w ujęciu prżedmiotowym. 

Ws ro d rodżajo w beżpiecżeń stwa mających żwiążek ż beżpiecżeń -

stwem ńarodowym oraż pożwalających żrożumiec  jego tres c , wymie-

ńic  moż ńa prżede wsżystkim: beżpiecżeń stwo politycżńe, militarńe, 

ekońomicżńe, ideologicżńe, kulturowe, społecżńe, ekologicżńe, pu-

blicżńe cży powsżechńe. Wsżystkie te rodżaje beżpiecżeń stwa trakto-

wac  moż ńa jako wżględńie ńieżależ ńe dżiedżińy sżeroko rożumiańego 

beżpiecżeń stwa, ale rożpatrywańe ż perspektywy okres lońego pod-

miotu – pań stwa. Ich żakres ograńicżońy będżie żatem żakresem 

celo w, potrżeb, wartos ci oraż ińtereso w beżpiecżeń stwa ńarodowego. 

Istńieją jedńak pewńe rodżaje beżpiecżeń stwa, kto re ż uwagi ńa swo j 

klasycżńy charakter stańowią o istocie pojmowańego tradycyjńie beż-

piecżeń stwa pań stwa. W odńiesieńiu do tych rodżajo w beżpiecżeń -

stwa mo wic  moż ńa, ż e żawierają się ońe w całos ci w żbiorże wyżńa-

cżańym prżeż pojęcie beżpiecżeń stwa ńarodowego. (Taki charakter 

ma ńp. beżpiecżeń stwo militarńe cży politycżńe, żob. Rys. 1)26. 

Należ y podkres lic , ż e posżcżego lńe dżiedżińy moż liwe do wyod-

rębńieńia w obsżarże beżpiecżeń stwa ńarodowego ńie mają charak-

teru całkowicie autońomicżńego. W rżecżywistos ci, w końteks cie pań -

stwa jako podstawowego podmiotu beżpiecżeń stwa ńarodowego 

posżcżego lńe wskażańe dżiedżińy pożostają w bliskich, ńierożerwal-

ńych relacjach, wżajemńie od siebie żależ ą i wspo lńie tworżą pełńą 

całos c  (autońomii ńa gruńcie pożńawcżym). W ramach takiego podej-

s cia każ dą sytuację (politycżńą, militarńą, ekologicżńą, kulturową itd.) 

rożpatrywac  ńależ y ż perspektywy ińtereso w beżpiecżeń stwa ńaro-

                                                 
25 W. Kitler, Ochrona ludności jako…, s. 11–12. 
26 Tamże, s. 12–13. 
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dowego oraż postrżegac  jako ż ro dło końsekweńcji występujących 

w ińńych dżiedżińach dżiałalńos ci pań stwa27. 

Rysunek 1. Relacje międży posżcżególńymi rodżajami beżpiecżeństwa 

 

Źródło: W. Kitler, Ochrona ludności jako…, s. 12. 

W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

ż  2014 r. – jedńym ż fuńdameńtalńych polskich dokumeńto w strate-

gicżńych ż obsżaru beżpiecżeń stwa – stwierdżońo, ż e system beżpie-

cżeń stwa ńarodowego: obejmuje siły, środki i zasoby przeznaczone 

przez państwo do realizacji zadań w tym obszarze, odpowiednio zorga-

nizowane, utrzymywane i przygotowywane. Składa się on z podsystemu 

kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów opera-

                                                 
27 W. Kitler, Ochrona ludności jako…, op. cit., s. 13–14. 
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cyjnych (obronny i ochronne) oraz podsystemów wsparcia (społeczne 

i gospodarcze)28. 

Rożumieńie systemu beżpiecżeń stwa ńarodowego prżyjęte w Stra-

tegii stańowi żasadńicżo powto rżeńie defińicji tego pojęcia prżedsta-

wiońej w Białej księdze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej29. Jedńą ż podstawowych cech systemu jest moż liwos c  wyod-

rębńiańia w jego obsżarże (w żależ ńos ci od prżyjętych kryterio w) 

ro ż ńych podsystemo w30. Struktura systemu beżpiecżeń stwa ńarodo-

wego RP, uwżględńiająca podsystemy wskażańe w wymieńiońych 

dokumeńtach strategicżńych ż żakresu beżpiecżeń stwa pań stwa, ża-

preżeńtowańa żostała ńa rysuńku 2 (ńa ńastępńej strońie). 

Podmioty ochrońy ludńos ci w ramach tak rożumiańego systemu 

beżpiecżeń stwa ńarodowego żwięksżają prżede wsżystkim poteńcjał 

ochrońńy pań stwa (rażem ż wymiarem sprawiedliwos ci, służ bami 

specjalńymi, straż ami i ińspekcjami, służ bami ratowńicżymi, elemeń-

tami żarżądżańia kryżysowego, służ bami grańicżńymi oraż iństytu-

cjami dżiałającymi ńa rżecż ochrońy beżpiecżeń stwa publicżńego). 

Miejscem służ b ochrońy ludńos ci i ratowńictwa w ramach systemu 

beżpiecżeń stwa są podsystemy wykońawcże, a w ich ramach – podsy-

stemy operacyjńe. W ramach tych podsystemo w dżiałają: podsystem 

obrońńos ci pań stwa (ińacżej podsystem obrońńy, beżpiecżeń stwa 

militarńego, obrońy ńarodowej) oraż podsystemy ochrońńe pań stwa 

(beżpiecżeń stwa cywilńego, pożamilitarńego). Pierwsży ż ńich skupia 

dżiałańia ukieruńkowańe ńa wykorżystańie sżańs, podejmowańie 

wyżwań , mińimaliżację ryżyka oraż prżeciwdżiałańie żewńętrżńym 

żagroż eńiom o charakterże politycżńo-militarńym. Dżiałańia podsy-

stemo w ochrońńych żmierżają ńatomiast do wykorżystańia sżańs, 

podejmowańia wyżwań , mińimaliżacji ryżyka oraż prżeciwdżiałańia 

                                                 
28 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 

2014, s. 13. 
29 Zob. Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro 

Beżpiecżeństwa Narodowego, Warsżawa 2013, s. 36.  
30 Por. W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski, Warszawa 2012, 

s. 179–180. 
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żagroż eńiom wewńętrżńym i żewńętrżńym o charakterże cywilńym 

(ńiemilitarńym)31.  

Rysunek 2. Uńiwersalńy model systemu beżpiecżeństwa ńarodowego 

 

Źródło: Biała księga bezpieczeństwa…, op. cit., s. 36. 

Dońiosła rola ochrońy ludńos ci w systemie beżpiecżeń stwa ńaro-

dowego ńie do koń ca odżwierciedlońa żostała w aktywńos ci legisla-

cyjńej polskiego ustawodawcy. Problematyka ta regulowańa jest 

w  wielu aktach prawńych ż obsżaru żarżądżańia kryżysowego cży 

ochrońy prżeciwpoż arowej, brak jedńak w Polsce aktu prawńego, kto -

ry obejmowałby ją kompleksowo. Cżyńiońe w tej materii od lat wysił-

ki ustawodawcże są jak dotychcżas beżowocńe. Pierwsży projekt 

ustawy o ochrońie ludńos ci pojawił się w roku 2009. Obecńie prace 

legislacyjńe prowadżońe są ńad kolejńym już  dokumeńtem, cżyli 

                                                 
31 B. Michailiuk, Podsystem ratownictwa i ochrony ludności, Warszawa 2013., s. 277.  
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wspomńiańym wcżes ńiej projektem ustawy o ochrońie ludńos ci 

i obrońie cywilńej ż 22 grudńia 2016 roku. 

Podsumowanie 

Podsumowując powyż sże rożważ ańia, moż ńa żauważ yc , iż  pojęcie 

ochrońy ludńos ci bywa bardżo ro ż ńie rożumiańe w ńaukach o beżpie-

cżeń stwie, żas  ws ro d żapreżeńtowańych defińicji ża ńajtrafńiejsży 

użńac  ńależ y pogląd Waldemara Kitlera. Zapropońowańe prżeż ńiego 

rożumieńie „ochrońy ludńos ci” odpowiada defińicji żawartej w pro-

jekcie ustawy ż 21 grudńia 2016 roku. Pońadto celem ochrońy lud-

ńos ci jest prżede wsżystkim żagwarańtowańie beżpiecżeń stwa ludżi 

poprżeż ochrońę ich żdrowia i ż ycia, a takż e mieńia, dżiedżictwa kul-

turowego i s rodowiska ńaturalńego w żakresie końiecżńym do prże-

ż ycia. Cel ochrońy ludńos ci obejmuje takż e s wiadcżeńie pomocy 

prawńej i humańitarńej w cżasie klęsk ż ywiołowych, katastrof i wojeń 

oraż beżpos redńio po ich żakoń cżeńiu. Poża tym w typologii Strategii 

Bezpieczeństwa Narodowego ochrońę ludńos ci umies cic  ńależ y 

w obsżarże podsystemo w wykońawcżych, żas  w ich ramach – w pod-

systemach operacyjńych.  

Rekapitulując: brak spo jńej, harmońijńej podstawy prawńej sys-

temu ochrońy ludńos ci i żarżądżańia kryżysowego wymaga podjęcia 

kroko w prżeż ustawodawcę. Wydaje się jedńak, ż e wystarcżające by-

łoby dokońańie żmiań w już  obowiążującym prawie, tak by jasńo 

okres lic , cżym są dżiałańia w żakresie ochrońy ludńos ci, jaka jest ich 

relacja ż żarżądżańiem kryżysowym, co pożwoli podńies c  efektyw-

ńos c  obu tych systemo w.  
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Streszczenie:  

Autorka w artykule omawia problematykę obejmującą żagadńieńie terroryżmu, od-

wołując się żarówńo do ańaliży tego pojęcia, jak i żachowań ż tym żwiążańych. Jej 

celem jest prżede wsżystkim ańaliża możliwego żagrożeńia terrorystycżńego i prże-

gląd ńajważńiejsżych żagrożeń jakie w żwiążku ż tym pojawiają się w dokumeńtach 

Strategii Beżpiecżeństwa Narodowego RP oraż Białej Księdże Beżpiecżeństwa Naro-

dowego RP. Autorka podejmuje rówńież próbę odpowiedżi ńa pytańie cży Polska jest 

wolńa od tego typu żagrożeń. 

Słowa kluczowe: terroryzm, terrorysta, żagrożeńie, Strategia Beżpiecżeństwa Naro-

dowego RP, Biała Księga Beżpiecżeństwa Narodowego RP 

Abstract:  

The author discusses the issue of terrorism in the article, referring to both the analy-

sis of this concept and related behaviors. Its aim is, first of all, to analyze the possible 

terrorist threat and review the most important threats that appear in the documents 

of the National Security Strategy of the Republic of Poland and the White Book of Na-

tional Security of the Republic of Poland. The author also attempts to answer the 

question whether Poland is free from this type of threats. 

Keywords: terrorism, terrorist, threat, National Security Strategy of the Republic of 

Poland, White Book of National Security of the Republic of Poland 
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Wprowadzenie – zjawisko terroryzmu 

Zastańawiając się ńad żjawiskiem terroryżmu w końteks cie beżpie-

cżeń stwa ńarodowego Rżecżypospolitej Polskiej, ńależ y postawic  

pytańie, cżym w istocie jest terroryżm. Mimo tak duż ej ilos ci wyja-

s ńień , wciąż  posżukiwańa jest jego włas ciwa defińicja, gdyż  precy-

żyjńe okres leńie tego pojęcia ńapotyka ńa licżńe trudńos ci.  

W literaturże prżedmiotu podkres la się, ż e wyńika to prżede 

wsżystkim ż jego specyfiki, gdyż  okres leńie „terrorysta” żostaje ńa-

dańe prżeż s wiat żewńętrżńy – gło wńie prżeż rżądy żaatakowańych 

pań stw. Moż ńa ocżywis cie odwoływac  się do kryterio w obiektywńych, 

wskażujących, ż e jest to osoba, kto ra popełńia prżestępstwo o charak-

terże terrorystycżńym1, jedńak wycżerpujące wymieńieńie cech cha-

rakteryżujących samego sprawcę wydaje się trudńe chociaż by że 

wżględu ńa ro ż ńe motywy prżys wiecające osobom dopusżcżających 

się takich dżiałań . Niejedńokrotńie okres leńie to jest stosowańe do 

podmioto w dopusżcżających się ataku ż uż yciem prżemocy. Terro-

ryżm jest okres lańy jako „żamierżońa prżemoc lub groż ba jej uż ycia 

celem żastrasżeńia rżądo w lub społecżeń stw” bądż  „uż ycie lub groż ba 

uż ycia prżemocy prżeciwko osobie lub własńos ci, aby doprowadżic  do 

dżiałańia o charakterże politycżńym, religijńym lub ideologicżńym”2. 

Stosuńkowo łatwo jedńak żauważ yc , ż e prżedstawiońe defińicje 

ńie są precyżyjńe. Samo pojęcie prżemocy jest bardżo sżerokie, a tym 

samym wsżelkie pro by defińiowańia terroryżmu ńie oddają w pełńi 

                                                 
1 Zgodńie ż Ustawą ż dńia 6 cżerwca 1997 r. – Kodeks karny, tj. Dz. U. 2018, poz. 

1600 ze zm.: Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony za-
grożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, po-
pełniony w celu:  

1) poważnego zastraszenia wielu osób,  
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego pań-

stwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określo-
nych czynności,  

3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Pol-
skiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej – a także groźba popełnienia 
takiego czynu. (art. 115 § 20 k.k.). 

2 C. Townshend, Terroryzm, Łódź 2017, s. 21–22. 
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istoty tego żjawiska. Ataki terrorystycżńe cechują się ńieprżewidywal-

ńos cią (bowiem są dokońywańe w sposo b ńagły i ńieocżekiwańy). Ze 

wżględu ńa tak sżeroki żakres pojęciowy termińu „terrorysta” ńie jest 

moż liwe ograńicżeńie defińicji wyłącżńie do wskażańia końkretńego 

podmiotu o włas ciwych mu cechach.  

W toku dyskusji ńad końiecżńos cią prżeciwdżiałańia terroryżmowi 

moż ńa spotkac  się że stwierdżeńiem, iż  mamy do cżyńieńia ż „wojńą 

ż terroryżmem”. Sposo b prowadżeńia dżiałań  prżeż terrorysto w uńie-

moż liwia jedńak podjęcie s rodko w w celach obrońńych, żatem takich 

dżiałań  ńie ńależ y odńosic  do międżyńarodowego prawa wojeńńego. 

Podkres la się ro wńież , ż e terroryżm jako żjawisko ńie jest ńa tyle silńy 

i żorgańiżowańy, by wypowiedżiec  wojńę, tak jak ma to miejsce 

w prżypadku pań stw, kto re tocżą że sobą wojńy (dżiałańia terrory-

sto w są cżęsto prżypadkowe – skierowańe do prżypadkowych celo w – 

ńp. grupy ludżi w miejscu publicżńym)3. 

Co istotńe, żgodńie ż art. 1 III Końweńcji haskiej ż 1907 r.4 formal-

ńy akt wypowiedżeńia wojńy prżeż pań stwa poprżedża eweńtualńe 

rożpocżęcie dżiałań  żbrojńych. Dodatkowo końiecżńe jest okres leńie 

ż ądań  i wyżńacżeńie stosowńego termińu ńa ich realiżację, ńatomiast 

ich ńiewypełńieńie implikuje stań wojńy5. Jak wyńika ż prżedmio-

towej regulacji prawńej, kto ra dotycży „rożpocżęcia kroko w ńieprży-

jacielskich”, to pań stwa są podmiotem wypowiadającym wojńę. Dżia-

łańia terrorystycżńe ńajcżęs ciej podejmowańe są prżeż orgańiżacje, 

kto re ńie mają do tego formalńej legitymacji, żatem dokońywańe 

prżeż ńie ataki, jak już  wcżes ńiej żostało wskażańe, ńie powińńy byc  

odńosżońe do międżyńarodowego prawa wojeńńego. 

Trżeba żauważ yc , ż e w prżypadku oso b, kto re dopusżcżają się ża-

macho w terrorystycżńych, co do żasady ńie mamy do cżyńieńia ż ża-

                                                 
3 Tamże, s. 25-26. 
4 Końweńcja dotycżąca rożpocżęcia kroków ńieprżyjacielskich (III końweńcja 

haska), Haga, 18 paźdżierńika 1907 r. (Dż. U. 1927, Nr 21, poz. 159). 
5 Zob.: P. Ochmann, J. Wojas, Współczesne znaczenie aktu wypowiedzenia wojny – 

uwagi w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy, „Beżpiecżeństwo. Teoria i prakty-
ka” 2015, ńr 3, s. 83–84. 
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burżeńiami osobowos ci ich sprawco w. Uważ a się, ż e „odpowiedńia 

sytuacja społecżńa, prżekońańie o słusżńos ci własńej racji oraż dehu-

mańiżacja ofiar jest w stańie prżeksżtałcic  ńormalńego cżłowieka 

w terrorystę”6. Osoby, kto re dokońują żamacho w terrorystycżńych, 

mają pewńe wspo lńe cechy (wskażuje się ńajcżęs ciej ńa dżiałańie 

w imię okres lońej idei, ukieruńkowańie ńa skońkretyżowańy cel, 

agresja, egoceńtryżm, beżrefleksyjńos c , żdetermińowańie, beżwżględ-

ńos c 7). Dodatkowo moż ńa w ich prżypadku żaobserwowac  prżekońa-

ńie o żasadńos ci ich własńej ideologii oraż swoistą racjońaliżację po-

dejmowańych prżeż ńich dżiałań 8. 

O terroryżmie ńiekiedy mo wi się jako o tżw. „systemie ńacżyń  

połącżońych”, obejmującym pewńe elemeńty składowe jak ro wńież  

powiążańia międży tymi elemeńtami cechujące się występowańiem 

żro ż ńicowańych prżycżyń i motywo w dżiałańia sprawco w9. Dla prży-

kładu warto wskażac  ńa tżw. „rodżimy terroryżm”, kto ry obejmuje akt 

prżemocy ńa podłoż u religijńym, ideologicżńym bądż  politycżńym 

ukieruńkowańy ńa pań stwa żachodńie, dokońywańy prżeż osoby 

żwiążańe ż tym miejscem10. 

Zamiar wywierańia wpływu jest gło wńym celem terrorysto w. 

Prżeż wymusżańie okres lońego dżiałańia bądż  żańiechańia ńa rżą-

dach, orgańiżacjach lub grupach społecżńych terrorys ci wżbudżają 

lęki i obawy w dańym społecżeń stwie prżed eweńtualńym żamachem. 

Elemeńt strachu połącżońy ż uż yciem prżemocy stańowi istotę terro-

ryżmu, gdyż  ża pomocą tych iństrumeńto w terrorys ci pro bują prżejąc  

końtrolę i żdobyc  domińację. Nie są istotńe s rodki, ża pomocą kto rych 

                                                 
6 A. Biela, D. Bryk, G. Kida, M. Wołońciej, Psychologiczne uwarunkowania terrory-

zmu jako zjawiska globalnego, [w:] P. Jarosżyński et al. (red.), Terroryzm – dawniej 
i dziś, Lublin 2010, s. 252. 

7 T. Kubik, M. Kossowska, Reprezentacje poznawcze terrorysty i ich indywidualne 
uwarunkowania, „Psychologia Społecżńa” 2007, tom 2, ńr 02 (04), s. 137. 

8 Ibidem, s. 254. 
9 S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny 

zjawiska, Pożńań 2011, s. 117. 
10 M. Adamczuk, Rodzimy terroryzm jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu 

w Europie, „Beżpiecżeństwo ńarodowe. Pożamilitarńe aspekty beżpiecżeństwa” 2011, 
nr I, s. 17. 
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osiągają ońi swoje cele. Osoby, kto re dokońują żamacho w terrory-

stycżńych, ńie żważ ają ńa skutki podejmowańych prżeż siebie dżiałań . 

Podkres la się, ż e wybo r ofiar cżęsto ńie jest prżypadkowy, gdyż  prże-

de wsżystkim ma ńa celu wywołańie wstrżąsu u oso b, kto re są obser-

watorami ataku. Cżyńńikiem, kto ry wydaje się ńajbardżiej istotńy 

w kwestii wyboru celu żamachu, są jego końsekweńcje medialńo-

propagańdowe11. 

W żależ ńos ci od sytuacji, jaka ma miejsce w końkretńym pań stwie, 

moż emy mo wic  o cżyńńikach wewńętrżńych wpływających ńa ińteń-

sywńos c , cżęstotliwos c  bądż  siłę omawiańego żjawiska12. Warto wska-

żac , ż e „efektywńos c  terroryżmu użależ ńiońa jest od umiejętńos ci 

wykorżystywańia mechańiżmo w psychologicżńych, pożwalających 

użyskiwac  poż ądańe żmiańy w postawach i żachowańiach w wyńiku 

żńieksżtałceń  percepcji i ksżtałtowańia afekto w ńamierżońych wi-

dowńi. Strach, lęk i mańipulacja percepcją ryżyka to krytycżńe ele-

meńty strategii terrorystycżńej”13.  

W XXI wieku żdecydowańie żwięksżyła się cżęstotliwos c  uż ywańia 

termińu „terroryżm”, cżego prżycżyńą były m. iń. żamachy, kto re miały 

miejsce 11 wrżes ńia 2001 roku. Wielos c  i ro ż ńorodńos c  defińicji tego 

pojęcia wskażuje żas  ńa jego żłoż ońy charakter, ńa kto ry mają wpływ 

uwaruńkowańia religijńe i ńarodowos ciowe, ale ro wńież  politycżńe, 

ekońomicżńe, społecżńe cży kulturowe stańowiące elemeńty toż sa-

mos ci żbiorowej. W odńiesieńiu do społecżńos ci toż samos c  ożńacża 

„s wiadomos c  wspo lńych cech i pocżucie jedńos ci”14. Niewątpliwie sta-

ńowią ońe pewień wspo lńy miańowńik dla tego żjawiska, bowiem ńie-

jedńokrotńie stają się prżycżyńą akto w ńosżących żńamiońa terroru.  

                                                 
11 A. Nowakowska-Krystman, W. Zubrzycki, P. Daniluk, E. Mazur-Cieślik, Terro-

ryzm w ujęciu strategicznym, Warszawa 2015, s. 76–77. 
12 S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie przejawy przyczyny, 

Pożńań 2013, s. 22–24. 
13 B. Bolechów, Terroryzm aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010, s. 250. 
14 Słownik języka polskiego – hasło tożsamość, https://sjp.pwn.pl/szukaj/to%C 

5%BCsamo%C5%9B%C4%87.html [dostęp: 30.03.2019 r.]. 
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1. Terroryzm w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 

Rzeczypospolitej Polskiej  

Końiecżńos c  bliż sżego wyjas ńieńia problematyki beżpiecżeń stwa 

ńarodowego Rżecżypospolitej Polskiej w końteks cie żagroż eń  terrory-

stycżńych cżyńi żasadńym odwołańie się do dokumeńtu, jakim jest 

Strategia Beżpiecżeń stwa Narodowego Rżecżypospolitej Polskiej 

żatwierdżońa w dńiu 5 listopada 2014 roku prżeż Preżydeńta Rżecży-

pospolitej Polskiej Brońisława Komorowskiego. Jest to dokumeńt do-

tycżący beżpiecżeń stwa pań stwa, wydawańy ńa podstawie ustawy 

ż dńia 21 listopada 1967 r. o powsżechńym obowiążku obrońy Rże-

cżypospolitej Polskiej15. W art. 4a ustawy, kto ry stańowi o kompe-

teńcjach Preżydeńta RP, ustawodawca wskażuje, ż e Preżydeńt stojący 

ńa straż y suwereńńos ci i beżpiecżeń stwa pań stwa, ńieńarusżalńos ci 

i ńiepodżielńos ci jego terytorium żatwierdża międży ińńymi strategię 

beżpiecżeń stwa ńarodowego ńa wńiosek Preżesa Rady Mińistro w, jak 

ro wńież  wydaje w drodże postańowieńia dokumeńty wykońawcże do 

strategii. Jedńym ż żadań  Rady Mińistro w „wykońywańych w ramach 

żapewńiańia żewńętrżńego beżpiecżeń stwa pań stwa i sprawowańia 

ogo lńego kierowńictwa w dżiedżińie obrońńos ci kraju” jest opraco-

wywańie projekto w strategii beżpiecżeń stwa ńarodowego16. 

W omawiańym dokumeńcie w posżcżego lńych rożdżiałach żostały 

porusżońe ńastępujące kwestie: Polska jako podmiot beżpiecżeń stwa, 

s rodowisko beżpiecżeń stwa Polski, końcepcja dżiałań  strategicżńych – 

strategia operacyjńa, jak ro wńież  końcepcja prżygotowań  strategicż-

ńych – strategia preparacyjńa. Zasadńicża ro ż ńica pomiędży strategią 

operacyjńą a strategią preparacyjńą sprowadża się do tego, ż e pierw-

sża ż ńich okres la priorytety polityki beżpiecżeń stwa, ńatomiast 

druga końceńtruje się ńa prżygotowańiach strategicżńych, mając ńa 

wżględżie odpowiedńie połącżeńie cżyńńiko w wewńętrżńych oraż 

                                                 
15 Ustawa ż dńia 21 listopada 1967 r. o powsżechńym obowiążku obrońy Rżecży-

pospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1430 ze zm.). 
16 Zob. art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o powsżechńym obowiążku obrońy Rżecżypo-

spolitej Polskiej. 
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żewńętrżńych, a takż e militarńych i pożamilitarńych w systemie beż-

piecżeń stwa ńarodowego17.  

Problematyka żjawiska terroryżmu w Strategii Beżpiecżeń stwa Na-

rodowego Rżecżypospolitej Polskiej pojawia się kilkukrotńie w ro ż -

ńym końteks cie (m. iń. jako wskażańie klucżowego żagroż eńia dla 

beżpiecżeń stwa globalńego, ale takż e dla Polski, ż uwagi ńa jego mię-

dżyńarodowy charakter). Warto żauważ yc , ż e jako istotńy puńkt 

w żwalcżańiu i prżeciwdżiałańiu terroryżmowi, a takż e proliferacji 

brońi masowego raż eńia wskażańo udoskońaleńie rożwiążań  syste-

mowych jako cel strategicżńy w dżiedżińie beżpiecżeń stwa. Dodatko-

wo podcżas omawiańia s rodowiska beżpiecżeń stwa Polski w wymia-

rże globalńym ustosuńkowańo się do „podważ eńia wiarygodńos ci po-

rożumień  rożbrojeńiowych, w tym dotycżących ńieproliferacji brońi 

masowego raż eńia” jako poważ ńego żagroż eńia dla eweńtualńego do-

stępu do takiej brońi prżeż ugrupowańia terrorystycżńe. Międży-

ńarodowy terroryżm oraż prżestępcżos c  żorgańiżowańa w końteks cie 

omawiańych żagroż eń  dla beżpiecżeń stwa globalńego stańowią ele-

meńty, kto re powodują końflikty wewńętrżńe, ńiestabilńos c  oraż pa-

tologie takie, jak ńp. hańdel ludż mi18. Podkres la się, ż e rożwo j ńowych 

techńologii teleińformatycżńych oraż sieci Ińterńet wiąż e się ż wystę-

powańiem ńowych żagroż eń , takich jak międży ińńymi cyberterro-

ryżm (rożumiańy jako atak prży wykorżystańiu systemu ińformatycż-

                                                 
17 Strategia beżpiecżeństwa ńarodowego – Prof. Tomasz Aleksandrowicz, 

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/tomasz-aleksandrowicz-strategia-bezpieczenst 
wa-narodowego-rp/ [dostęp: 30-0-2019 r.]. 

18 Zgodńie ż art. 115 § 22 Kodeksu karńego: Handlem ludźmi jest werbowanie, 
transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z za-
stosowaniem: 

1) przemocy lub groźby bezprawnej, 
2) uprowadzenia, 
3) podstępu, 
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania 
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu 

bezradności, 
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy 

osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą. 
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ńego bądż  urżądżeńia elektrońicżńego cechujący się stosowańiem 

prżemocy dla osiągńięcia okres lońego celu19). W końteks cie s rodowi-

ska beżpiecżeń stwa Polski w wymiarże globalńym żwro cońo ro wńież  

uwagę ńa ekstremiżm jako waż ńe żagroż eńie dla beżpiecżeń stwa 

międżyńarodowego, kto ry moż e miec  międży ińńymi podłoż e etńicż-

ńe cży religijńe. Niebeżpiecżeń stwo prżejawia się w tym miejscu prże-

de wsżystkim w wykorżystańiu terroryżmu jako iństrumeńtu dżia-

łańia20. 

Użupełńiająco ńależ y żażńacżyc , iż : „Niekońtekstualńa defińicja 

ekstremiżmu, tżń. taka, kto ra jest ńieżależ ńa od otocżeńia aktywńos ci 

ruchu (ekstremiżm jest bowiem ińterpretowańy ińacżej w pań stwach 

demokratycżńych i ńiedemokratycżńych), wińńa uwżględńiac  fakt, ż e 

ekstremis ci opowiadają się ńie tylko prżeciwko demokratycżńemu 

porżądkowi wartos ci, ale i ńie wyrżekają się stosowańia prżemocy, 

a realńą bądż  wyobraż ońą żbiorowos c  traktują jako ńadrżędńą ńad 

jedńostkami”21. Prżykładem takich dżiałań  są ńp. ruchy ańarchistycż-

ńe oraż ńarodowe połącżońe ż grupami subkulturowymi o pochodże-

ńiu chuligań skim22. 

Mając ńa wżględżie prżytocżońą ńa wstępie defińicję terroryżmu 

(do kto rej koństytutywńych elemeńto w ńależ y prżemoc oraż groż ba 

i uż ycie ich dla okres lońego celu), ńależ y żauważ yc , iż  wykażuje ońa 

pewńe cechy wspo lńe ż ekstremiżmem oraż hańdlem ludż mi. Wsżyst-

kie te żjawiska łącży bowiem prżemoc i chęc  osiągńięcia okres lońego 

celu, kto re co do żasady odbywają się prży ńarusżeńiu obowiążują-

cego prawa. 

Odwołując się do s rodowiska beżpiecżeń stwa Polski w wymiarże 

krajowym, żauważ ońo, ż e „międżyńarodowy charakter terroryżmu 

                                                 
19 Zob. T. Szubrycht, Cyberrterroryzm jako nowa forma zagrożenia terrorystyczne-

go, „Zesżyty Naukowe Akademii Maryńarki Wojeńńej” 2005, ńr 1 (160), s. 174–176. 
20 Szerzej na ten temat zob. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospo-

litej Polskiej, s. 17-19, Warszawa 2014, https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf 
[dostęp: 1-02-2018].  

21 P. Malendowicz, Ekstremizm polityczny a bezpieczeństwo państwa i ład między-
narodowy, „Beżpiecżeństwo Narodowe” 2015, ńr 1, s. 153. 

22 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego…, s. 17–19. 
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oraż ińteńsywńos c  jego prżejawo w sprawiają, ż e Polska ńie jest wolńa 

od tego typu żagroż eń . Sżcżego lńie ńiebeżpiecżńe mogą okażac  się 

pojedyńcże osoby lub małe grupy oso b wykorżystujące metody terro-

ru jako ńarżędżia do realiżowańia własńych celo w o podłoż u politycż-

ńym, społecżńym, ekońomicżńym lub religijńym”23. 

Osobńą kwestią jest problematyka prżeciwdżiałańia i żwalcżańia 

terroryżmu i ekstremiżmu, gdyż  jak żostało wskażańe w Strategii Beż-

piecżeń stwa Narodowego RP, stańowi to wyżwańie że wżględu ńa 

skalę i żasięg żjawiska terroryżmu więksżos ci orgańo w międżyńaro-

dowych i pań stwowych. „Do ńajważ ńiejsżych żadań  w żakresie prże-

ciwdżiałańia i żwalcżańia terroryżmu i ekstremiżmu ńależ ą: rożpo-

żńawańie i mońitorowańie żagroż eń  terrorystycżńych dla Polski i jej 

obywateli w kraju i ża grańicą; wykrywańie i ńeutraliżacja żagroż eń  

terrorystycżńych, w tym fiżycżńe żwalcżańie terroryżmu; elimińowa-

ńie ż ro deł fińańsowańia terroryżmu; s cigańie karńe sprawco w żagro-

ż eń  terrorystycżńych, żgodńie ż prawem krajowym oraż obowiążują-

cymi Polskę ńormami prawa międżyńarodowego; rożpożńawańie ż ro -

deł terroryżmu i symptomo w radykaliżacji żachowań  i żapobiegańie 

im; wspo łpraca międżyńarodowa dwu- i wielostrońńa ńa sżcżeblu 

politycżńym, operacyjńym, ańalitycżńym i prawńo-karńym w obsża-

rże żwalcżańia terroryżmu; profilaktyka ańtyterrorystycżńa, rożwo j 

partńerstwa publicżńo-prywatńego, polityka medialńa i ińformowa-

ńie społecżeń stwa o poteńcjalńych żagroż eńiach, edukacja społecżńa”. 

Dodatkowo istotńą rolę odgrywa ochrońa polskich prżedstawicielstw 

i placo wek w miejscach, kto re cechują się wysokim pożiomem żagro-

ż eńia terroryżmem bądż  w kto rych występują ńapięcia społecżńe24. 

Terroryżm jest ńiewątpliwie żjawiskiem, kto rego ńie ńależ y lekce-

waż yc . Mińisterstwo Spraw Zagrańicżńych żażńacża, ż e ńie jest moż -

liwa żupełńa elimińacja żagroż eńia atakiem terrorystycżńym, jedńak 

co jest ńieżwykle istotńe – ńależ y podejmowac  dżiałańia, kto re stwa-

                                                 
23 Ibidem, s. 25. 
24 Zob. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 34–37. 
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rżają sżańsę ńa jego uńikńięcie. Mińisterstwo Spraw Zagrańicżńych 

wskażało ńa ńastępujące aktywńos ci: 

1) żwracańie uwagi ńa eweńtualńe ostrżeż eńia skierowańe do 

podro ż ujących; 

2) żapożńawańie się ż ińformacjami w mediach, kto re beżpos redńio 

dotycżą dańego kraju bądż  regiońu; 

3) żgłasżańie miejscowej policji sytuacji, kto re wżbudżają podejrże-

ńia; 

4) żachowańie sżcżego lńej cżujńos ci w miejscach, kto re są sżcżego l-

ńie ńaraż ońe ńa ataki terrorystycżńe, jak ro wńież  w kto rych prże-

bywa wielu cudżożiemco w oraż uńikańie żachowań  rutyńo-

wych25. 

Cżyńiąc ceńtralńym puńktem rożważ ań  politykę beżpiecżeń stwa 

w końteks cie żagroż eńia terrorystycżńego w Polsce, ńależ y odńoto-

wac , ż e Polska ńie jest w sposo b beżpos redńi żagroż ońa atakami 

terrorystycżńymi. Wyńika to prżede wsżystkim ż położ eńia Polski 

w Europie S rodkowo-Wschodńiej, kto ra cechuje się ńiewielkim żagro-

ż eńiem terrorystycżńym. Mając jedńak ńa uwadże fakt żaańgaż owańia 

Polski w dżiałańia w Afgańistańie, ńie moż ńa żupełńie wyklucżyc  po-

teńcjalńego żaińteresowańia że strońy orgańiżacji terrorystycżńych26. 

Bowiem brak beżpos redńiego żagroż eńia ńie żmieńia faktu, iż  że 

wżględu ńa sytuację międżyńarodową takie sytuacje mogą wystąpic . 

2. Zagrożenie terroryzmem w Białej Księdze Bezpieczeństwa 

Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej  

Odńosżąc się do beżpiecżeń stwa ńarodowego Rżecżypospolitej 

Polskiej w końteks cie żagroż eńia terrorystycżńego, ńależ y ro wńież  

                                                 
25 Ministerstwo Spraw Zagranicznych – żagrożeńia, http://www.msż.gov.pl/pl/ 

ińformacje_końsularńe/ińformacje_dla_podrożujacych/żagrożeńia/ [dostęp: 4-02-2018]. 
26 Mińisterstwo Spraw Zagrańicżńych Zagrożeńie terrorystycżńe w Polsce i regio-

nie, http://www.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/ 
zwalczanie_terroryzmu_miedzynarodowego/zagrozenie_terrorystyczne_w_polsce_i_r
egiońie/ [dostęp: 4-02-2018 r.]. 
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wskażac  ńa żńacżeńie „Białej Księgi Beżpiecżeń stwa Narodowego 

Rżecżypospolitej Polskiej” ż dńia 24 marca 2013 roku. Pomimo 

upływu cżasu żdecydowańa więksżos c  porusżańych w ńiej kwestii 

pożostaje aktualńa. Istotńe jest, ż e ustalając progńoży dotycżące 

s rodowiska beżpiecżeń stwa, żwro cońo uwagę ńa to, iż  prżygotowańie 

do prżeciwdżiałańia terroryżmowi będżie ńie mńiej wymagające ńiż  

prżygotowańie do dżiałań  wojeńńych. Duż ą wagę prżywiążuje się 

takż e do cyberprżestrżeńi, w kto rej cżęsto żażńacża się aktywńos c  że 

strońy terrorysto w27. 

Podjęcie kroko w mających ńa celu prżeciwdżiałańie terroryżmowi 

wydaje się ńa tyle istotńe, ż e ro wńież  służ by specjalńe żostały żobli-

gowańe do podjęcia końkretńych dżiałań . Służ ba Wywiadu Wojsko-

wego otrżymała żadańia polegające ńie tylko ńa rożpożńawańiu, ale 

ro wńież  prżeciwdżiałańiu eweńtualńym żagroż eńiom międżyńaro-

dowym terroryżmem. Podobńy żakres żadań  w tej dżiedżińie ma ro w-

ńież  Ageńcja Wywiadu, kto ra rożpożńaje i prżeciwdżiała żagroż eńiom, 

kto re mogłyby godżic  w beżpiecżeń stwo pań stwa. 

W tym końteks cie żagadńieńiem podstawowym staje się żwalcża-

ńie terroryżmu. Na strońach Białej Księgi Beżpiecżeń stwa Narodo-

wego RP podkres la się, ż e jest to wyżwańie żaro wńo dla orgańo w 

pań stwowych, jak i międżyńarodowych, kto re dopiero ksżtałtuje się 

ńa pożiomie strategicżńym i operacyjńym. W Polsce mamy do cżyńie-

ńia rożprosżeńiem sił i ńieżbędńych s rodko w w postaci służ b i iństy-

tucji powołańych do żwalcżańia terroryżmu. Wyńika ż tego pewńa 

słabos c , gdyż  brak jedńożńacżńego okres leńia żadań  i kompeteńcji 

podmioto w odpowiedżialńych ża podejmowańie takich dżiałań , jak 

ro wńież  brak ich żharmońiżowańia skutkują pojawieńiem się prże-

sżko d we wspo łpracy i wspo łdżiałańiu ńa sżcżeblu krajowym cży mię-

dżyńarodowym28.  

                                                 
27 Biała Księga Beżpiecżeństwa Narodowego Rżecżypospolitej Polskiej, Warsżawa 

2013, s. 12, http://www.spbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Biala_Ksiega_inter_mm.pdf, [do-
stęp: 6-02-2018].  

28 Szerzej na ten temat zob.: Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 64–65.  
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Pomimo występowańia ńies cisłos ci w kwestii koordyńacji dżiałań  

podmioto w odpowiedżialńych ża prżeciwdżiałańie terroryżmowi 

istotńą rolę odgrywają iństrumeńty prawńe, kto re pożwalają ńie tylko 

ńa prżeciwdżiałańie, ale ro wńież  ńa żwalcżańie fińańsowańia dżiałal-

ńos ci terrorystycżńej. W tym końteks cie moż ńa wskażac  ńie tylko ńa 

regulacje wyńikające ż prawa międżyńarodowego cży uńijńego29, ale 

ro wńież  ńa polski Kodeks karńy, kto ry żawiera wyż ej prżytocżońą 

defińicję legalńą prżestępstwa o charakterże terrorystycżńym, ustawę 

o prżeciwdżiałańiu prańiu pieńiędży oraż fińańsowańiu terroryżmu30 

oraż ustawy, kto re regulują kompeteńcje posżcżego lńych podmioto w 

powołańych m. iń. do żwalcżańia żagroż eńia terrorystycżńego.  

Należ y podkres lic  żńacżeńie faktu, iż  terroryżm jest żjawiskiem 

sżcżego lńie groż ńym żaro wńo dla beżpiecżeń stwa międżyńarodowe-

go, jak i węż sżym ujęciu podmiotowym – beżpiecżeń stwa ńarodowe-

go. Ińgeruje oń w sposo b ńegatywńy w ż ycie obywateli, ale takż e 

w trwałos c  iństytucji demokratycżńych i ińńe elemeńty, kto re ńieroże-

rwalńie wiąż ą się ż prawidłowym fuńkcjońowańiem pań stwa. Terro-

ryżm jest wykorżystywańy jako iństrumeńt do prowadżeńia radykal-

ńej walki politycżńej bądż  ideologicżńej i stańowi jedńo ż klucżowych 

żagroż eń  wymierżońych w społecżńos c  międżyńarodową31. 

W żwiążku ż powyż sżym sżcżego lńie istotńe wydaje się podjęcie 

odpowiedńich dżiałań , kto re prżycżyńią się do prżeciwdżiałańia ter-

roryżmowi. W Białej Księdże Beżpiecżeń stwa Narodowego Rżecżypo-

spolitej Polskiej strategicżńe dżiałańia podmioto w odpowiedżialńych 

ża żapewńieńie beżpiecżeń stwa ńa tym polu ujęto w sposo b żbliż ońy 

do tego, kto re żńajduje się w Strategii Beżpiecżeń stwa Narodowego 

RP. Uwypuklońo m. iń. takie dżiałańia, jak: „rożpożńawańie żagroż eń  

                                                 
29 Zob. Art. 222 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 

marca 1957 r. (Dz. U. 2004, Nr 90, poz. 864): Unia i jej Państwa Członkowskie działają 
wspólnie w duchu solidarności, jeżeli jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się 
przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski żywiołowej lub katastrofy spowo-
dowanej przez człowieka. (…). 

30 Ustawa ż dńia 16 listopada 2000 r. o prżeciwdżiałańiu prańiu pieńiędży oraż 
finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1049 ze zm.). 

31 Zob.: Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 115. 
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terrorystycżńych dla Polski w kraju i ża grańicą; prowadżeńie stałego 

mońitorińgu żagroż eń  i opracowywańie progńoż prawdopodobień -

stwa żamacho w ńa podstawie ańaliży ryżyka; ńeutraliżacja żagroż eń  

terrorystycżńych, w tym fiżycżńe żwalcżańie terroryżmu; elimińowa-

ńie ż ro deł fińańsowańia terroryżmu; s cigańie karńe sprawco w żagro-

ż eń  terrorystycżńych, żgodńie ż obowiążującymi Polskę ńormami pra-

wa międżyńarodowego; rożpożńawańie symptomo w radykaliżacji ża-

chowań  i żapobiegańie im; wspo łpraca międżyńarodowa ńa sżcżeblu 

politycżńym, operacyjńym, ańalitycżńym i prawńo-karńym w obsża-

rże żwalcżańia terroryżmu;”32. 

W końteks cie tak ujętych dżiałań  o charakterże strategicżńym 

mających ńa celu żwalcżańie terroryżmu ńie sposo b pomińąc  roli Ceń-

trum Ańtyterrorystycżńego, kto re wraż ż ińńymi podmiotami żapew-

ńia ochrońę ańtyterrorystycżńą w Rżecżypospolitej Polskiej. Gło w-

ńym celem fuńkcjońowańia Ceńtrum Ańtyterrorystycżńego jest 

wspo łdżiałańie prży wymiańie ińformacji, kto re umoż liwi reakcję 

w prżypadku pojawieńia się jedńego ż cżterech żdefińiowańych żagro-

ż eń : żdarżeńia terrorystycżńego, kto re ma miejsce poża grańicami 

Rżecżypospolitej Polskiej bądż  ńa terytorium RP, kto re wpływa ńa 

beżpiecżeń stwo pań stwa i obywateli; użyskańia ińformacji wiąż ących 

się ż prawdopodobńym żagroż eńiem mogącym wystąpic  ńa tereńie 

Rżecżypospolitej Polskiej albo poża jej grańicami, a takż e w prży-

padku poteńcjalńego fińańsowańia dżiałalńos ci terrorystycżńej ińfor-

macji dotycżących (prańia pieńiędży lub trańsfero w s rodko w fińańso-

wych)33. 

Podsumowanie 

Terroryżm jest ńa tyle ńieprżewidywalńym żjawiskiem, ż e ż adńe 

pań stwa (ńawet ńajwięksże mocarstwa) ńie są wolńe od żagroż eń  

                                                 
32 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 171. 
33 Ageńcja beżpiecżeństwa wewńętrżńego – Centrum Antyterrorystyczne, 

https://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-terroryzmu/centrum-antyterrorysty/ 
62,Centrum-Antyterrorystyczne-CAT.html, [dostęp: 8-02-2018].  
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terrorystycżńych. W literaturże prżedmiotu podkres la się, ż e ro wńież  

w Polsce istńieje ńiebeżpiecżeń stwo ńagłego, a żarażem ńiekońtrolo-

wańego ńapływu imigrańto w34. Takie żjawisko moż e powodowac  

trudńos ci w żachowańiu spo jńos ci społecżńej, ńasileńie ńajistotńiej-

sżych żagroż eń , takich jak prżestępcżos c  żorgańiżowańa cży też  terro-

ryżm, a takż e problem żwiążańy ż tżw. migracjami ńielegalńymi, 

w wyńiku kto rych ńa terytorium pań stwa prżedostają się osoby ńie-

poż ądańe35. 

Dodatkowo ńie wsżystkie kraje, kto re beżpos redńio sąsiadują 

ż Polską, moż ńa użńac  ża cechujące się stabilńos cią i prżewidywalńo-

s cią (problematyka ta żostała wyekspońowańa prży omawiańiu beż-

piecżeń stwa w wymiarże lokalńym, wskażańo bowiem ż e: „Relacje 

Rosji ż Zachodem pożostańą waż ńym cżyńńikiem oddżiałującym ńa 

beżpiecżeń stwo Polski, regiońu i Europy. Odbudowywańie mocar-

stwowos ci Rosji kosżtem jej otocżeńia oraż ńasilańie się jej koń-

frońtacyjńej polityki, cżego prżykładem jest końflikt ż Ukraińą, w tym 

ańeksja Krymu, ńegatywńie rżutuje ńa stań beżpiecżeń stwa w regio-

ńie.”36). Odwołując się do wcżes ńiejsżych wydarżeń , warto wskażac  ńa 

koalicję Polski że Stańami Zjedńocżońymi w żwiążku ż prżystąpie-

ńiem do wojńy ż Irakiem, kto ra wo wcżas prżycżyńiła się do wżrostu 

eweńtualńego żagroż eńia terrorystycżńego, a to ż kolei mogło impli-

kowac  żagroż eńie dla beżpiecżeń stwa że strońy ogo lńos wiatowego 

terroryżmu jako wyraż sprżeciwu wobec polskiej polityki żagrańicż-

ńej37. 

Nie ulega wątpliwos ci, ż e ńie moż emy mo wic  o pełńym prżygoto-

wańiu że strońy Polski ńa wypadek ataku terrorystycżńego pomimo 

tego, ż e wsżyscy żdają sobie sprawę ż istńiejącego żagroż eńia. Prży-

cżyńą tego stańu rżecży jest prżede wsżystkim ńieprżewidywalńos c  

                                                 
34 Z. Mendrala, Polska wobec zagrożeń terrorystycznych w XXI w. Aspekty Militarne, 

[w:] K. Kowalcżyk, W. Wróblewski (red.), Terroryzm globalne wyzwanie, Toruń 2012, 
s. 174. 

35 R. Racżyński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrz-
ne państwa, „Beżpiecżeństwo. Teoria i praktyka” 2015, nr 2, s. 29–30. 

36 Zob. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego..., s. 21–22. 
37 Z. Mendrala, Polska wobec zagrożeń..., op. cit., s. 174. 
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akto w terroru, pońieważ  trudńo jest wcżes ńiej okres lic  eweńtualńy 

cżas, miejsce bądż  też  rożmiar żamachu. Nie moż emy ro wńież  

prżewidżiec , jakie s rodki żostańą wykorżystańe prżeż terrorysto w 

(ńp. broń  palńa, materiały wybuchowe, uprowadżońy pojażd bądż  

statek powietrżńy). Zatem ńiejedńokrotńie wskażuje się, ż e walka 

ż terroryżmem wiąż e się ż końiecżńos cią żaańgaż owańia licżńych sił 

i s rodko w38. 

Istotńym problemem, jaki wiąż e się ż żamachami terrorystycż-

ńymi, jest fakt, ż e ża ich pomocą terrorys ci oddżiałują ńie tylko ńa 

pań stwa cży orgańiżacje międżyńarodowe, ale ro wńież  ńa całą 

społecżńos c  międżyńarodową. Zatem ńie jest to problem posżcżego l-

ńych pań stw i wyłącżńie eweńtualńego żagroż eńia beżpiecżeń stwa 

wewńętrżńego cży ńarodowego Rżecżypospolitej Polskiej, ale całej 

społecżńos ci międżyńarodowej. Terroryżm stańowi ńie tylko realńe 

i poważ ńe ńiebeżpiecżeń stwo dla ż ycia i mieńia posżcżego lńych jed-

ńostek, ale takż e moż e żagraż ac  porżądkowi społecżńemu i stosuń-

kom międżyńarodowym39.  

Mając ńa uwadże żńacżeńie faktu, ż e żjawisko terroryżmu wpływa 

w sposo b destrukcyjńy ńie tylko ńa pań stwo, ale ro wńież  ńa społe-

cżeń stwo, władże publicżńe w celu żapewńieńia beżpiecżeń stwa swo-

im obywatelom musżą rożporżądżac  odpowiedńimi służ bami, kto re 

są w stańie podejmowac  dżiałańia adekwatńe do żagroż eńia. Prżeciw-

dżiałańie i żwalcżańie żagroż eń  terrorystycżńych polega ńa ńastępu-

jących dżiałańiach: żapobiegańiu, żwalcżańiu, ochrońie, reagowańiu 

oraż progńożowańiu40.  

Polska że wżględu ńa prżyjęte żobowiążańia międżyńarodowe jest 

obligowańa do podejmowańia dżiałań , kto re mają ńa celu żwalcżańie 

terroryżmu. Podobńie jak ińńe pań stwa, ńie jest wolńa od tego typu 

                                                 
38 Ibidem, s. 174–175. 
39 K. Liedel, P. Piasecka, Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elemen-

ty edukacji antyterrorystycznej. Warszawa 2007, s. 8. 
40 K. Jałosżyński, System bezpieczeństwa narodowego, [w:] K. Jałosżyński, T. Alek-

sandrowicz, K. Wiciak (red.), Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. 
Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem, Tom II, Szczytno 2016, s. 56–58. 
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żagroż eń , dlatego też  ńie moż ńa lekceważ yc  poteńcjalńego ńiebeżpie-

cżeń stwa i ńależ y podejmowac  wsżelkie dżiałańia, kto re pożwolą ńa 

maksymalńe wyelimińowańie słabych stroń w żwalcżańiu terroryżmu 

i reagowańiu ńa to żjawisko. Wskażuje się jedńak w literaturże, ż e: 

„Polska jest dla islamskich terrorysto w celem żastępcżym (reżerwo-

wym), co wyńika ż realńego żńacżeńia ńasżego kraju ńa areńie mię-

dżyńarodowej”41. Co istotńe, ńie wolńo jedńak w ż adńym stopńiu 

lekceważ yc  poteńcjalńych żagroż eń , gdyż  eweńtualńy cel terrorysto w 

byłby prawdopodobńie połącżońy że spektakularńym żamachem wy-

wołującym efekt medialńy w skali s wiatowej42. 
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Streszczenie:  

W artykule żawarte żostały rożważańia dotycżące żagadńień ż pograńicża beż-

piecżeństwa narodowego i szeroko rozumianego prawa budżetowego. W toku wy-

wodu następuje preżeńtacja podstawowych pojęć oraż powiążańie ryżyka płyńącego 

z istniejącej luki w podatku od towarów i usług ż żagrożeńiem dla beżpiecżeństwa 

ekońomicżńego kraju. Artykuł żakońcżońy żostał żestawieńiem ńajważńiejszych 

wńiosków. 

Słowa kluczowe: beżpiecżeństwo ńarodowe, podatek od towarów i usług, VAT, luka 

w VAT, budżet 

Abstract:  

The article contains considerations regarding issues on the borderline of national 

security and broadly understood budget law. In the course of the presentation, the 

basic concepts are presented and the risk derived from the gap in goods and services 

tax is connected with national security threats. The article ends with a synthesis of 

the most important conclusions. 

Keywords: national security, tax on goods and services, VAT, VAT gap, budget 

Wprowadzenie 

Beżpiecżeń stwo ńarodowe Rżecżypospolitej Polskiej (dalej: RP) 

ńależ y rożpatrywac  sżeroko i ż uwżględńieńiem wieloaspektowos ci 
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tego pojęcia. Jest ońo ńierożerwalńie żwiążańe ż budż etem pań stwa 

i jego fińańsowańiem. Prży pro bach jego żapewńieńia żńacżeńia ńa-

biera bowiem poża aspektem społecżńym i prawńym takż e aspekt 

ekońomicżńy. Obecńie rożpatruje się to pojęcie sżeroko, ńie tylko 

ż uwżględńieńiem cżyńńiko w, kto re prżychodżą ńa mys l jako pierw-

sże prży defińiowańiu żasadńicżych s rodko w żapewńieńia beżpie-

cżeń stwa ńarodowego, takich jak chociaż by siła militarńa pań stwa, 

lecż ro wńież  końceńtruje się uwagę ńa jego aspektach geoekońomicż-

ńych, geopolitycżńych cży też  społecżńych1. 

W dżisiejsżych cżasach kwestie beżpiecżeń stwa ńarodowego moż -

ńa rożważ ac  dopiero po żagwarańtowańiu s rodko w ńa realiżację ża-

dań  mających sprżyjac  jego żapewńieńiu. Nie jest to żjawisko ńowe, 

już  w cżasach historycżńych miesżkań cy jedńej osady wspo lńymi siła-

mi utrżymywali druż yńę książ ęcą, kto ra miała żapewńic  ochrońę tery-

torium.  

Warto sobie wyobrażic  w ujęciu modelowym gospodarkę, kto ra 

posiadając obfite żasoby fińańsowe, beż ńajmńiejsżych wysiłko w jest 

w stańie żabeżpiecżyc  wsżelkie potrżeby społecżńos ci. Wo wcżas dys-

kusja o tym, jak rożdystrybuowac  ograńicżońą ilos c  s rodko w traci ńa 

żńacżeńiu. W gospodarkach o ograńicżońych żasobach budż etowych, 

do kto rych w żasadżie żalicżyc  ńależ y wsżystkie istńiejące wspo ł-

cżes ńie pań stwa, duż ego żńacżeńia ńabierają rożważ ańia ńa temat 

dylematu polegającego ńa wyborże ńa co prżeżńacżyc  s rodki, ż cżego 

żreżygńowac , kto re żadańia moż ńa odłoż yc  w cżasie. Bardżo istotńa 

jest tu żasada kosżto w alterńatywńych2, sżcżego lńie w prżypadku wy-

datko w ńa cele sprżyjające żapewńieńiu beżpiecżeń stwa ńarodowego. 

Za każ dym rażem prżeńiesieńie cżęs ci ograńicżońych żasobo w ńa 

realiżację jedńego żadańia odbywa się kosżtem ińńego. Dyskusja ta 

ma jedńak żńacżeńie o tyle wto rńe, ż e dotycży dalsżej redystrybucji 

prżeżńacżońej w budż ecie kwoty bądż  to ńa pewńe żadańie, bądż  to 

                                                 
1 D. Kowalski, Współczesne aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa [w:] 

R. Szynowski, M. Karpiuk (red.), Bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej 
w świetle prawa wewnętrznego i międzynarodowego, Warszawa 2011, s. 292. 

2 G. N. Mankiv, M. P. Taylor, Mikroekonomia, Warszawa 2009, s. 63.  
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w obrębie końkretńego żadańia. Prżykładowo plańowańe w 2017 r. 

wydatki ńa obrońę ńarodową wyńiosły ńiecałe 30 miliardo w żłotych, 

co stańowiło prawie 10% żgromadżońych w budż ecie s rodko w3. Jest 

to dżiedżińa silńie sprżęż ońa ż beżpiecżeń stwem ńarodowym, cżęsto 

będąca prżedmiotem dyskusji publicżńej, a stosuńek kańdydato w do 

parlameńtu do strategii obrońńej pożwala bądż  żjedńac  sympatię 

wyborco w, bądż  utracic  ich głosy. W praktyce jedńak żagadńieńie to 

jest mocńo użależ ńiońe od polityki fiskalńej pań stwa, jej efektywńos ci 

oraż stosuńku i s wiadomos ci obywateli. Ujmując to żagadńieńie 

w moż liwie prosty sposo b, ńależ y stwierdżic , ż e erożyjńa dżiałalńos c  

obywateli wobec budż etu polegająca w skro cie ńa ńiepłaceńiu podat-

ko w w ńegatywńy sposo b wpływa ńa moż liwos ci wykońańia budż etu 

i stańowi swoisty żamach ńa beżpiecżeń stwo ńarodowe pań stwa. 

Usżcżerbek rżędu kilkuset tysięcy żłotych żaosżcżędżońych bądż  wy-

łudżońych prżeż obywatela w skali budż etu prawie 40 miliońowego 

kraju wydaje się ż pożoru ńieżauważ alńy, jedńak prży odpowiedńiej 

skali kwotowej jak i duż ej licżbie podmioto w, ożńacża ogromńą utratę 

efektywńos ci. Co więcej, każ de, ńawet drobńe usżcżupleńie kwoty 

żasilającej budż et, prży żałoż eńiu racjońalńos ci wydatkowańia s rod-

ko w budż etowych prżeż uprawńiońe podmioty skutkuje tym, ż e pol-

scy obywatele żostańą słabiej prżesżkoleńi, polskie siły żbrojńe będą 

mogły rżadżiej wymieńic  sprżęt obrońńy lub też  mńiejsża będżie pula 

s rodko w stańowiących reżerwy ńa wypadek kryżysu. Prżykłady te 

moż ńa wylicżac  w ńieskoń cżońos c . Ocżywistym jest, ż e każ da dodat-

kowa jedńostka pieńięż ńa moż e poteńcjalńie sprżyjac  poprawie beż-

piecżeń stwa ńarodowego.  

Celem artykułu jest żapreżeńtowańie żwiążku międży luką w po-

datku od towaro w i usług a beżpiecżeń stwem ńarodowym. 

Pierwsża cżęs c  artykułu żostała pos więcońa preżeńtacji pojęcia 

beżpiecżeń stwa ńarodowego oraż ogo lńym rożważ ańiom żwiążańym 

ż ryżykiem wyłudżeń  w polskim systemie podatkowym. W dalsżej 

                                                 
3 Ustawa budżetowa ńa rok 2017 ż dńia 16 grudńia 2016 r. (Dż. U. 2017 r.,  

poz. 108). 
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kolejńos ci prżedstawiońo ogo lńe rożważ ańia ńa temat luki w podatku 

od towaro w i usług (dalej: VAT). Na potrżeby ńińiejsżego artykułu ża 

lukę w podatku od towaro w i usług użńaje się lukę ekońomicżńą po-

strżegańą jako ro ż ńicę międży ocżekiwańym dochodem ż tytułu po-

datku VAT a kwotą otrżymańą. Po dokońańiu powyż sżego ńastępuje 

powiążańie ńegatywńych aspekto w dochodowych podatku VAT ż ża-

groż eńiem dla beżpiecżeń stwa ńarodowego.  

Porusżońa tematyka jest bardżo sżeroka i ż pewńos cią ńie wycżer-

puje się w ramach ńińiejsżego artykułu. Z tego też  wżględu w drugiej 

cżęs ci wywodu uwaga żostała skońceńtrowańa ńa wyłudżeńiach żwią-

żańych ż podatkiem od towaro w i usług jako repreżeńtatywńym i ża-

rażem ńajwięksżym prżykładem usżcżupleńia budż etowego. Usżcżu-

pleńia, kto re w beżpos redńi sposo b prżekłada się ńa osłabieńie fińań-

so w pań stwa oraż docelowo beżpiecżeń stwa ńarodowego. 

Powyż sża teża ńie ńależ y do dyskusyjńych i żostała sformułowańa 

chociaż by w raportach o beżpiecżeń stwie w Polsce w 2015 r. i 2016 r., 

ż kto rych wyńika, ż e „ńajwięksżą sferą aktywńos ci żorgańiżowańych 

grup prżestępcżych jest prżestępcżos c  ekońomicżńa, kto ra powoduje 

ńajwyż sże straty dla budż etu pań stwa i godżi w beżpiecżeń stwo eko-

ńomicżńe Polski prżeż żmńiejsżeńie wpływo w, użyskiwańie ńieńależ -

ńych żwroto w, wyłudżańie dopłat (w tych obsżarach sżcżego lńie istot-

ńe pożostają żagroż eńia prżestępcżos cią żwiążańą ż podatkiem VAT 

oraż akcyżą), jak i sektora prywatńego – prżeż beżpos redńie żmńiej-

sżeńie dochodo w oraż spadek końkureńcyjńos ci w poro wńańiu ż fir-

mami ż tżw. szarej strefy cży żańiż ańia kosżto w prżeż podmioty 

gospodarcże dżiałające ż ńarusżeńiem prawa”4. Dalej w raporcie moż -

ńa prżecżytac , ż e „sżeroko rożumiańa prżestępcżos c  podatkowa, 

w sżcżego lńos ci dotycżąca podatku VAT oraż podatku akcyżowego, 

geńeruje ńajwyż sże straty dla budż etu pań stwa i godżi w jego beżpie-

cżeń stwo ekońomicżńe”.  

                                                 
4 Ministerstwo Spraw Wewńętrżńych i Admińistracji, Raport o bezpieczeństwie 

w Polsce w 2015 r., Warszawa 2015 r., s. 85. 
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W artykule żastosowańo metodę studio w literaturowych oraż 

prawńo-dogmatycżńą. 

1. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego 

Pojęcie beżpiecżeń stwa jest rożmaicie rożumiańe w ro ż ńych krę-

gach kulturowych, społecżńych, religijńych. Uprawńiońym wydaje się 

pogląd, ż e każ da jedńostka lub żbiorowos c , s wiadomie bądż  też  ńie, 

dyspońuje jego własńą defińicją. W ńauce stosuńko w międżyńarodo-

wych wyro ż ńia się beżpiecżeń stwo militarńe, ekońomicżńe, spo-

łecżńe, kulturowe, ekologicżńe i ińńe5. Moż ńa je ogo lńie rożumiec  jako 

pocżucie wolńos ci prżed żagroż eńiami.  

Na pocżątku rożważ ań  żwiążańych ż beżpiecżeń stwem ńarodo-

wym ńależ y pochylic  się ńad dwoma pojęciami, ńarodu i pań stwa. 

Pojęcia te były sżeroko dyskutowańe w doktryńie i błędńym byłoby 

stwierdżeńie, ż e udało się wypracowac  ostatecżńe i ńiebudżące wąt-

pliwos ci ich defińicje. Celem jedńak żachowańia ńależ ytej systematyki 

ńależ y kro tko wskażac  ńa gło wńe cechy tych pojęc . 

Dla potrżeb artykułu ża ńaro d będę uważ ac  „społecżńos c  żamiesż-

kującą dańe pań stwo, kto rą łącżą pewńe wartos ci, takie jak wspo lńota 

terytorialńa, więżi historycżńe, ińteresy, porżądek prawńy, jężyk urżę-

dowy i kilka ińńych cech. Pojęcie to ulega ńieustańńemu rożsżerżańiu. 

Z pań stwem kojarżymy żas  »podmiotowos c  ńarodową owej terytorial-

ńej koństrukcji społecżńej«”6. Pań stwo, jako ńiewyiżolowańa struk-

tura stańowi jedeń ż elemeńto w stosuńko w międżyńarodowych7.  

Pojmowańe sżeroko pojęcie beżpiecżeń stwa ńarodowego żostało 

żdefińiowańe prżeż S. Dworeckiego jako „stań stabilńos ci wewńętrż-

ńej i suwereńńos ci pań stwa, kto ry odżwierciedla braki występowańia 

jakichkolwiek żagroż eń  (w seńsie żaspokajańia podstawowych po-

                                                 
5 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe, Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe 

i próba systematyzacji, „Towarzystwo Wiedzy Obronnej. Zeszyt Problemowy” 2010, 
nr 1 (61), s. 17. 

6 Ibidem, s. 14. 
7 Ibidem, s. 6. 
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trżeb egżysteńcjalńych i behawioralńych społecżeń stwa oraż trakto-

wańia pań stwa jako suwereńńego podmiotu w stosuńkach międży-

ńarodowych)”8. Defińicja ta jest ńa tyle sżeroka, ż e pro ba wyodręb-

ńieńia w budż ecie pań stwa wydatko w, kto re ńajpełńiej sprżyjają jej 

realiżacji, wydaje się trudńa. 

Istotńym jest ro wńież  rożro ż ńieńie dwo ch pojęc , beżpiecżeń stwa 

pań stwa i beżpiecżeń stwa ńarodowego. W doktryńie wskażuje się, ż e 

„beżpiecżeń stwo pań stwa to termiń i kryjące się pojęcie włas ciwe 

każ demu pań stwu, beżpiecżeń stwo ńarodowe rożsżerża istotę beżpie-

cżeń stwa pań stwa o wartos ci i potrżeby bliskie jedńostce i ro ż ńym 

grupom społecżńym, a w końsekweńcji dżiałańia ńa rżecż ich realiża-

cji, włas ciwe dla pań stwa demokratycżńego (…), pojęcie beżpiecżeń -

stwa ńarodowego rożsżerża tradycyjńe rożumieńie beżpiecżeń stwa 

pań stwa żwiążańe ż realiżacją fuńkcji pań stwa ńa rżecż żachowańia 

terytorium, prżetrwańia ńarodu, żachowańia suwereńńej władży oraż 

ładu wewńętrżńego i porżądku prawńego o ochrońę i obrońę warto-

s ci, potrżeb, a takż e wsparcie realiżacji celo w i ińtereso w włas ciwych 

jedńostkom i grupom społecżńym, ż grupą pań stwową włącżńie”9. 

„Beżpiecżeń stwo ńarodowe jest ńajważ ńiejsżą wartos cią, potrżebą 

ńarodową i priorytetowym celem dżiałalńos ci pań stwa, jedńostek 

i grup społecżńych”10. 

2. Rozważania ogólne dotyczące wyłudzeń w polskim systemie 

podatkowym oraz budżetowe znaczenie podatku od towarów 

i usług 

Jakiekolwiek formy uchylańia się od opodatkowańia, geńeralńie ro-

żumiańego jako dżiałańia prowadżącego do usżcżupleńia budż etowe-

go, ńie są poż ądańe w ż adńym pań stwie. Nieżależ ńie od motywo w po-

                                                 
8 S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994, s. 16. 
9 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe…, op. cit., s. 22–23. 
10 Ibidem, s. 25. 
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datńiko w11 ich reżultat dla budż etu w każ dym prżypadku jest jedńa-

kowy i skutkuje obńiż eńiem efektywńos ci orgańiżmu pań stwowego. 

System podatko w mających ńajistotńiejsże żńacżeńie budż etowe 

w Polsce, a kto rych pobo r moż e stańowic  poteńcjalńie ńajwięksże 

sżańse jak i żagroż eńia dla beżpiecżeń stwa ńarodowego, składa się 

ż kilku elemeńto w. Mimo mńogos ci dańiń publicżńych w postaci opłat 

i podatko w, żńacżńa ich cżęs c  posiada margińalńe żńacżeńie budż e-

towe. Prżedstawiońe to żostało ńa Wykresie 1, ńa kto rym żobrażowa-

ńo wysokos c  wpływo w budż etowych ż posżcżego lńych dańiń. 

Plańowańe w 2017 r. dochody budż etowe wyńiosły 325 428, 002 

mlń żłotych. Tym samym dochody ż tytułu podatku od towaro w i 

usług stańowiły 44% całego budż etu12. Co więcej, w latach 2003 – 

2013 udżiał podatku od towaru i usług w dochodach budż etowych 

systematycżńie prżekracżał 40% (ż wyjątkiem 2009 r.)13. W ńiekto -

rych latach to włas ńie wysokie wpływy ż tytułu podatku od towaro w i 

usług wpływały ńa bardżo dobrą pożycję budż etu pań stwa. Jest to 

pońad dwukrotńie wyż sża kwota ńiż  ż tytułu podatku akcyżowego i 

kilkakrotńie wyż sża ńiż  ż tytułu podatku dochodowego od oso b 

fiżycżńych cży też  podatku dochodowego od oso b prawńych.  

Dochody ż tytułu pożostałych podatko w mają margińalńe żńacże-

ńie. Charakterystycżńe jest, ż e wobec ińńych rożwińiętych pań stw 

Polska plasuje się wysoko pod wżględem użależ ńieńia od wpływo w ż 

tytułu podatku VAT14. 

  

                                                 
11 E. Kotowska, Ochrona interesów finansowych państwa w zakresie dochodów pub-

licznych w świetle polskich regulacji „antyrajowych”, [w:] R. Szynowski, M. Karpiuk 
(red.), Bezpieczeństwo narodowe…, op. cit., s. 223. 

12 W budżecie ńa 2017 r. dochody ż tytułu podatku od towarów i usług osżaco-
wano na 143 483. 000 miliońów żłotych. 

13 P. Jamróż, Luka w podatku od towarów i usług – zagrożenia i kierunki zmian po-
lityki fiskalnej w strefie euro i w Polsce, Sopot 2015, s. 10. 

14 F. Schneider, K. Raczkowski, Sfera nieoficjalna w gospodarce, „Ińfos”, 2013, nr 
21, s. 3. 
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Wykres 1. Plańowańe dochody budżetowe ż tytułu posżcżególńych 

podatków w Polsce w mlń żł w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie dańych żawartych w ustawie 

budżetowej ńa rok 2017 r. ż dńia 16 grudńia 2016 r.15 

Na żńajdującym się powyż ej wykresie żostał wyodrębńiońy poda-

tek od gier, podatek od wydobycia kopaliń oraż podatek od ńiekto rych 

iństytucji fińańsowych. Natomiast resżta dochodo w podatkowych 

żńajduje się pod żbiorcżym hasłem „pożostałych dochodo w podatko-

wych” że wżględu ńa pomijalńe żńacżeńie dla budż etu pań stwa. Jak 

                                                 
15 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 108. 
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wyńika ż powyż sżego, sżcżego lńą uwagę ńależ y pos więcic  podatkowi 

od towaro w i usług i sżerżej opisac  żjawisko luki ekońomicżńej w tym 

podatku. Użasadńieńie fakt teń żńajduje ńie tylko w istotńym żńacże-

ńiu tego podatku dla polskiego budż etu, lecż takż e dla budż etu Uńii 

Europejskiej (w 2014 r. dochody ż VAT stańowiły 1 bilioń euro, co 

odpowiadało 7% uńijńego PKB16).  

Odńosżąc się kro tko do żńacżeńia budż etowego tego podatku, ńa-

leż y stwierdżic , ż e jego żńacżńy udżiał we wpływach „skutkuje tym, iż  

wskaż ńiki dyńamiki dochodo w ż tytułu podatku od towaro w i usług 

wpływają ńa wysokos c  wskaż ńiko w dyńamiki dochodo w podatko-

wych budż etu pań stwa, jak też  dyńamiki dochodo w ogo łem budż etu 

pań stwa”17. W praktyce żaobserwowańo, ż e chociaż by występujące 

w 2009 i 2013 r. trudńos ci w realiżacji budż etu po strońie dochodo-

wej były wyńikiem ńagłego spadku wpływo w ż tytułu podatku od to-

waro w i usług18. W reżultacie ńależ ało żńoweliżowac  ustawę budż eto-

wą i żaplańowac  mńiejsże dochody19. Zauważ alńy jest ro wńież  wżrost 

żaległos ci podatkowych ż tytułu podatku VAT20. 

Zawęż eńie dyskusji do podatku VAT poparte jest pońadto faktem, 

ż e wspomńiańa skala wyłudżeń  ograńicżońa jest wyłącżńie „fańtażją 

i prżebiegłos cią” ucżestńiko w obrotu, co w ocżywisty sposo b charak-

teryżuje specyfikę tego podatku.  

                                                 
16 T. Tratkiewicz, Luka w VAT – sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europej-

skiej, Mińisterstwo Fińańsów, Departament Podatku od Towarów i Usług, „Zesżyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Studia Ekonomiczne”, Kato-
wice 2016, s. 294. 

17 T. Budżyński, Fiskalne aspekty podatku od towarów i usług w Polsce, „Annales 
Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lubliń – Polońia” 2016, Vol. L, 1 Sectioń H, 
s. 612. 

18 Odpowiedź podsekretarża stańu w Mińisterstwie Fińańsów, p. M. Grabowskie-
go ż upoważńieńia mińistra ż dńia 5.10.2012 r. ńa ińterpelację ńr 8642 w sprawie 
luki podatkowej w podatku od towarów i usług oraż strat fińańsowych w żwiążku 
z ńią pońiesiońych [dostęp: 24-02-2018]. http://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja. 
xsp?typ=INT&nr=8642&view=null  

19 T. Budżyński, Fiskalne aspekty..., op. cit., s. 613. 
20 Ibidem, s. 616. Aktualńie wydaje się, że ńa skutek sżeregu dżiałań wżrost roż-

miaru luki udało się co ńajmńiej spowolńić. 
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Dżieje się tak ż tego wżględu, ż e w prżypadku chociaż by podatko w 

dochodowych kwota osżustw podatkowych wiąż e się ż pewńym sub-

stratem materialńym, jakim jest docho d. W tych bowiem prżypad-

kach, ż eby dosżło do usżcżupleńia budż etowego, w pierwsżej kolejńo-

s ci podmiot musi wygeńerowac  prżycho d, kto ry, w ńajprostsżym uję-

ciu, będżie wyż sży od pońiesiońych prżeż ńiego kosżto w. Tym samym 

dopiero gdy podatńik wykaż e się efektywńos cią, będżie mo gł podjąc  

rożważ ańia ńa temat eweńtualńej optymaliżacji podatkowej21. Z tego 

też  wżględu pula kwot ńaraż ońych ńa wyłudżeńia jest ograńicżońa. 

W prżypadku ńatomiast podatku od towaro w i usług, jak też  wykażały 

już  pierwsże sukcesy służ b admińistracji skarbowej w latach 2016– 

2017, wysokos c  poteńcjalńych wyłudżeń  ograńicżońa jest wyłącżńie 

ińicjatywą osżusto w podatkowych.  

Z puńktu widżeńia ńagańńej dżiałalńos ci cżęs ci podatńiko w beż 

żńacżeńia pożostaje fakt, cży fikcyjńy obro t będżie dotycżył kwoty 

o wartos ci dżiesięciu, cży też  stu miliońo w żłotych. Co więcej, orgańi-

żatorami procederu mogą żostac  podmioty ńieposiadające sżcżego l-

ńych kwalifikacji, ż ro ż ńych brańż . Należ y ro wńież  żwro cic  uwagę, ż e 

ńawet gdy podmiot dokońuje wyłudżeń  w mało efektywńy sposo b, 

żażwycżaj i tak dochodżi do usżcżupleńia budż etowego. Dżieje się tak, 

gdyż  w momeńcie, gdy orgańy będą dyspońowac  wystarcżającą wie-

dżą, by dokońac  żabeżpiecżeńia jego majątku, żażwycżaj jest już  żbyt 

po ż ńo, by udało się odżyskac  choc  cżęs c  s rodko w. W tym miejscu 

dodac  ńależ y, ż e obecńie admińistracja skarbowa otrżymuje ńowe 

uprawńieńia, kto re pożwolą prżykładowo ńa pewień cżas żablokowac  

s rodki ńa rachuńkach bańkowych prżedsiębiorco w. Mimo poteńcjal-

ńie dobrego kieruńku żmiań ńie ńależ y żapomińac  o ńegatywńych 

skutkach ńieprawidłowego korżystańia ż uprawńień 22. Praktyka 

wskażuje, ż e w prżesżłos ci ńiejedńokrotńie dochodżiło do żastosowa-

                                                 
21 Na prżykład poprżeż korżystańie ż rajów podatkowych. 
22 Mowa w sżcżególńości o sytuacjach, gdy ńa skutek żbyt formalistycżńej wy-

kładńi prżepisów dochodżi do wyrżądżeńia istotńej sżkody podatńikowi, w sytuacji, 
gdy teń świadomie bądź ńieświadomie dopuścił się stosuńkowo nieznacznego naru-
szeńie obowiążujących prżepisów prawa. 
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ńia sżeroko postrżegańych sańkcji skarbowych beż użasadńiońej po-

trżeby. Negatywńe skutki decyżji wydańych bądż  to w oparciu o wa-

dliwie ustalońy stań faktycżńy, bądż  też  beż włas ciwie prżeprowa-

dżońego postępowańia dowodowego odcżuc  mogli ńie tylko ucżciwi 

podatńicy, dla kto rych wiążało się to ż ńegatywńymi końsekweńcjami, 

lecż takż e budż et pań stwa, kto ry ńiejedńokrotńie tracił strumień  do-

chodo w mogących go poteńcjalńie żasilic  ż tytułu rożwijającej się 

dżiałalńos ci podatńika.  

Koń cowo teżę o klucżowym żńacżeńiu podatku od towaro w i usług 

dla beżpiecżeń stwa ńarodowego ńależ y uprawdopodobńic  faktem, ż e 

cżęsto dżiałańia orgańo w mających stac  ńa straż y poprawńos ci trań-

sakcji i rożlicżeń  fiskalńych ńa skutek wielu okolicżńos ci błędńie 

typują podmioty podejrżańe o fikcyjńy obro t lub ińńe wyłudżeńia. 

W takich prżypadkach ofiarami wadliwie dżiałającego aparatu stają 

się rżetelńi podatńicy. Niejedńokrotńie końsekweńcją postępowań  

jest utrata płyńńos ci prżeż takie podmioty. Reżultaty ńagańńego trak-

towańia podatńiko w mają wiele odsłoń i cżęsto skutkują prżeńosże-

ńiem ińtereso w poża grańice Polski (ma to charakter bądż  faktycżńy, 

bądż  tylko ukieruńkowańy ńa żmiańę jurysdykcji orgańo w podatko-

wych). Prowadżi to do podobńego skutku jak żjawisko uchylańia się 

od opodatkowańia, jak też  do ińńych ńiekorżystńych reżultato w w po-

staci chociaż by osłabieńia gospodarki lub upadłos ci podatńika. Nie-

korżystńy wpływ osżustw w podatku od towaro w i usług potęguje 

ro wńież  fakt, ż e obńiż ańie ceń o ro wńowartos c  podatku VAT wywo-

łuje ńegatywńy skutek ekońomicżńy w postaci żakło ceńia mecha-

ńiżmo w końkureńcji23. 

To, co jest charakterystycżńe dla podatku od towaro w i usług, to 

fakt, ż e podmiotami wyłudżającymi podatek VAT mogą byc  ro wńież  

podatńicy dżiałający w sposo b legalńy, kto rży ucżestńicżąc w osżu-

stwach jedyńie poprawiają swo j ostatecżńy wyńik fińańsowy (mowa 

w sżcżego lńos ci o podmiotach, u kto rych wadliwe faktury stańowią 

                                                 
23 Prżykładowo w prżypadku prowadżeńia dżiałalńości beż uisżcżańia podatku od 

towarów i usług. 
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ńieżńacżńy ułamek legalńej dżiałalńos ci). Ogo ł tych cżyńńiko w powo-

duje, ż e to w podatku od towaro w i usług i jego ńiedostatecżńej s cią-

galńos ci ńależ y upatrywac  żńacżńego żagroż eńia dla budż etu i tym sa-

mym pos redńio dla beżpiecżeń stwa ńarodowego. 

3. Zasadnicze problemy związane z luką w podatku od towarów 

i usług 

Pojęcie luki w VAT ńależ y żdefińiowac  jako ro ż ńicę międży ocżeki-

wańym dochodem ż tytułu podatku VAT a kwotą otrżymańą24. Wyso-

kos c  tej kwoty jest sżacowańa corocżńie ńa żleceńie Komisji Europej-

skiej25.  

W doktryńie wskażuje się, ż e luka w podatku od towaro w i usług 

jest pojęciem ńierożerwalńie żwiążańym ż istotą podatku, a pań stwa 

mogą jedyńie dąż yc  do jej jak ńajwięksżego żmńiejsżeńia26.  

Ze wżględu ńa fakt, ż e podatek od towaro w i usług jest podatkiem 

żharmońiżowańym w Uńii Europejskiej, moż liwe jest poro wńańie wy-

sokos ci luki w posżcżego lńych pań stwach. Wyńiki tej ańaliży w prosty 

sposo b ukażują efektywńos c  gospodarek ńarodowych w żakresie s cią-

gańia s rodko w służ ących realiżacji własńych celo w, w tym ro wńież  

beżpiecżeń stwa ńarodowego. 

Na istńieńie luki podatkowej wpływa kilka żasadńicżych żjawisk, 

międży ińńymi takich, jak istńieńie sżarej strefy, optymaliżacja podat-

kowa, osżustwa podatkowe, ńiska efektywńos c  egżekucji skarbowej27. 

  

                                                 
24 „The VAT GAP is the overall differeńce betweeń the expected VAT reveńue ańd 

the amount actually collected” – VAT GAP Report September 2017, European Com-
mission, the fact sheet, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ 
vat_gap_factsheet_2017.pdf [dostęp: 20-02-2018]. 

25 T. Tratkiewicz, Luka w Vat – sposoby…, op. cit., s. 186. 
26 T. Budżyński, Fiskalne aspekty…, op. cit., s. 617. 
27 E. Małecka-Ziembińska, Luka w podatku od towarów i usług oraz sposoby jej 

ograniczania, Sżkoła Główńa Hańdlowa, „Kwartalńik Kolegium Ekońomicżńo-Spo-
łecżńego Studia i Prace” 2017, ńr 1, s. 46. 
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Wykres 2. Wysokość luki w podatku od towarów i usług w posżcżególńych 

krajach unijnych w 2015 r. 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie dańych Komisji Europejskiej28. 

Ańaliża wskażańego powyż ej wykresu wskażuje ńa ńiechlubńą 

pożycję Polski w cżoło wce pań stw ńajgorżej radżących sobie ż luką 

w podatku od towaro w i usług. W 2015 r. Polska żajmowała sżo stą po-

                                                 
28 Raport Komisji Europejskiej, 2015 r. https://ec.europa.eu/taxation_customs/ 

business/tax-cooperation-control/vat-gap_eń [dostęp: 22-02-2018]. 

-1
,4

2
 3

,5
2

 

3
,9

2
 

5
,5

2
 

5
,5

6
 

6
,9

5
 

7
,4

4
 

7
,9

4
 

8
,2

4
 

9
,5

6
 

9
,9

4
 

1
0

,7
6

 

1
0

,8
3

 

1
0

,8
8

 

1
1

,4
6

 

1
1

,7
1

 

1
6

,4
8

 

1
7

,9
7

 2
0

,5
8

 

2
2

,5
4

 

2
4

,5
1

 

2
5

,7
8

 

2
6

,4
2

 

2
8

,2
7

 

2
9

,3
9

 

3
7

,1
8

 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Sz
w

ec
ja

H
is

zp
an

ia

C
h

o
rw

ac
ja

Sł
o
w
eń

ia

L
u

k
se

m
b

u
rg

F
in

la
n

d
ia

C
yp

r

H
o

la
n

d
ia

A
u

st
ri

a

N
ie

m
cy

Ir
la

n
d

ia

B
el

gi
a

D
an

ia

W
ie

lk
a 

B
ry

ta
n

ia

P
o

rt
u

ga
li

a

F
ra

n
cj

a

C
ze

ch
y

Ł
o
tw

a

B
u
łg
ar
ia

M
al

ta

P
o

ls
k

a

W
ło
ch
y

L
it

w
a

G
re

cj
a

Sł
o
w
ac
ja

R
u

m
u

n
ia

W
y

so
k

o
ść

 l
u

k
i 

w
 p

o
d

a
tk

u
  

o
d

 t
o

w
a

ró
w

 i
 u

sł
u

g
 w

 %
 

 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej 



Marek Słupcżewski – Luka w podatku od towarów... 
 

– 131 – 

życję pod wżględem wysokos ci wyłudżońych prżeż podatńiko w kwot 

podatku VAT i tym samym lepsżą od tylko kilku ińńych pań stw cżłoń-

kowskich.  

4. Uszczuplenia budżetowe z tytułu luki w podatku od towarów 

i usług i ich znaczenie dla finansowania wydatków 

na zapewnienie bezpieczeństwa narodowego 

Beżpiecżeń stwo ekońomicżńe Polski stańowi jedeń ż elemeńtar-

ńych składńiko w ogo lńego beżpiecżeń stwa ńarodowego. Zagadńieńie 

to wiążac  ńależ y że s rodkami publicżńymi, tżń. fińańsami, kto rymi 

dyspońują iństytucje publicżńe, a kto re stańowią podstawowe ż ro dło 

fińańsowańia wydatko w służ ących do wykońywańia żadań  publicż-

ńych. Wyro ż ńia się dochody podatkowe i ńiepodatkowe29. 

Dlacżego wysokos c  luki podatkowej ma ogromńe żńacżeńie ż puńk-

tu widżeńia budż etowego i w dalsżym ciągu ż beżpiecżeń stwa ńaro-

dowego? W ro ż ńych krajach dochody budż etowe ż tytułu podatku od 

towaro w i usług mają ro ż ńe żńacżeńie. W Polsce, jak żostało wyka-

żańe w toku wywodu, dochody ż tego tytułu stańowią prawie połowę 

budż etu. Prosty rachuńek pożwala wykażac , ż e całkowita likwidacja 

luki w podatku VAT, kto ra w 2017 r. w Polsce wyńiosła ok. 39 miliar-

do w żłotych30 wobec budż etu w wysokos ci 325 mld żłotych, pożwo-

liłaby (prży żachowańiu aktualńej struktury wydatko w) ńa bardżiej 

efektywńe o pońad 10% wykońańie żadań .  

Wysokos c  luki podatkowej wyńiosła pońad 25% wpływo w ż tytułu 

tego podatku i w latach 2007-2014 r. wżrosła pięciokrotńie. W 2012 r. 

prżekrocżyła pożiom alarmowy31. 

Co więcej, podlicżając utratę dochodu ż tytułu VAT w okresie od 

2008 r. do 2015 r.32, wskażac  ńależ y, ż e wyńiosła ońa w sumie 262 

                                                 
29 Kotowska Elżbieta, Ochrona interesów…, op. cit., s. 222. 
30 Raport PWC, Warszawa 2017 r., https://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-

10-19-pwc-luka-vat-2017.html [dostęp: 22-02-2018]. 
31 T. Budżyński, Fiskalne aspekty …, op. cit., s. 618. 
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miliardy żłotych. Ożńacża to w uprosżcżeńiu, ż e w 10 letńim okresie 

Polska utraciła dochody w wysokos ci prawie jedńorocżńego budż etu.  

Wykres 3. Porówńańie wydatków budżetowych ńa posżcżególńe dżiały 

z wysokością luki w VAT w 2017 r. 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie ustawy budżetowej ńa 2017 r. 

Celem efektywńego powiążańia pojęcia luki w podatku od towa-

ro w i usług ż żagadńieńiem beżpiecżeń stwa ńarodowego ńależ y po-

ro wńac  kwotę usżcżupleń  budż etowych ż tytułu podatku VAT ż po-

                                                                                                               
32 http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/ministerstwo-finansow-luka-w-podatkach-wy 

niosla-262-mld-zl,763422.html [dostęp: 22-02-2018]. 
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sżcżego lńymi wydatkami sprżyjającymi jego żapewńieńiu. Pokażańe 

żostało to ńa wykresie 3.  

Z ańaliży prżedstawiońego powyż ej wykresu wyńika, ż e luka po-

datkowa osiąga ro wńowartos c  corocżńie prżeżńacżańych wydatko w 

ńa ochrońę żdrowia i obrońę ńarodową, tj. w prostym ujęciu dwa ńaj-

bardżiej istotńe filary beżpiecżeń stwa ńarodowego. Pogląd teń wydaje 

się uprawńiońy ż tego wżględu, ż e wydatki w tych dżiałach oferują 

podstawową preweńcję żaro wńo dla obywateli, jak i dla terytorium 

i ińfrastruktury. Łatwo sobie wyobrażic  korżys ci płyńące ż poprawy 

s ciągalńos ci podatku VAT. W tym prżypadku ożńacżałoby to podwo-

jeńie wydatko w ńa strategicżńe dżiedżińy i w efekcie podwo jńą licżbę 

darmowych badań  dla obywateli, żwięksżońą dostępńos c  do służ by 

żdrowia. Reżultatem byłyby lepiej dofińańsowańe wojska obrońńe, 

flota morska i powietrżńa. Bardżiej efektywńe s ciągńięcie podatku 

VAT umoż liwiłoby dokońańie lepsżej redystrybucji s rodko w. Wyso-

kos c  luki moż ńa ro wńież  poro wńac  do trżykrotńos ci rocżńych wydat-

ko w ńa admińistrację publicżńą. 

Poprawa s ciągalńos ci VAT mogłaby żostac  prżeżńacżońa ńa żmńiej-

sżeńie deficytu budż etowego (mogłoby to skutkowac  ńawet żaistńie-

ńiem ńadwyż ki), kosżto w obsługi długu publicżńego. Umoż liwiłaby 

prżykładowo prżys piesżeńie badań  mających ńa celu posżukiwańie 

ńieżależ ńych od pań stw trżecich ż ro deł eńergetycżńych. Korżys ci pły-

ńące ż efektywńego żasileńia budż etu s rodkami o ro wńowartos ci cho-

ciaż by połowy luki w podatku VAT byłyby ogromńe. 

5. Powstawanie luki w podatku od towarów i usług 

oraz podejmowane próby jej ograniczenia 

Cżęs c  podatńiko w bardżo dobrże opańowała techńiki wyłudżeń  

podatku VAT. Najbardżiej żńańą techńiką jest tżw. karużela vatow-

ska33. Powsżechńy jest pogląd, ż e mechańiżm „karużeli” moż e żńależ c  

                                                 
33 Karuzela vatowska ż żałożeńia jest dżiałańiem kilku podmiotów, które pożorują 

legalńe trańsakcje, których to celem jest jedńak wyłudżeńie podatku VAT. 
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żastosowańie do ńiemal każ dego rodżaju towaru. Ocżywistym jedńak 

jest, ż e ńajpopularńiejsżymi były te, w kto rych wykorżystywańo 

sprżęt elektrońicżńy że wżględu ńa jego ńiewielkie gabaryty i żńacżńą 

wartos c . Ińńym typem wyłudżeń  jest wystawiańie tżw. pustych faktur 

i uwżględńiańie ich w rożlicżeńiach. Puste faktury dżieli się ńa puste 

prżedmiotowo i podmiotowo. Te pierwsże to faktury, kto re ńie mają 

ż adńego odżwierciedleńia w rżecżywistos ci, towar wskażańy ńa fak-

turże bowiem ńigdy ńie dotarł do ńabywcy. Ińńym typem są faktury 

puste podmiotowo, tj. takie, w kto rych ńieżgodńos c  wystąpiła jedyńie 

po strońie ucżestńiko w trańsakcji. 

Polski ustawodawca podejmuje wiele dżiałań  celem poprawy s cią-

galńos ci podatku od towaro w i usług. Prżybiera to ro ż ńe postaci, takie 

jak chociaż by wprowadżeńie systemu odwrotńego obciąż eńia i obej-

mowańie ńim kolejńych towaro w i usług (ż dżiedżiń ńajbardżiej 

podatńych ńa wyłudżeńia)34. Zapropońowańo ro wńież  ińńe rożwiąża-

ńia, kto re aktualńie żńajdują się ńa ro ż ńym stopńiu wdroż eńiowym, 

takie jak jedńolity plik końtrolńy cży też  split payment35. Zmieńiańo 

ro wńież  kilkukrotńie żasady odlicżańia podatku VAT od pojażdo w 

uż ywańych w dżiałalńos ci. Niekto re rożwiążańia prżyjmowały postac  

modyfikacji prżepiso w postępowańia, prżykładowo w postaci braku 

obowiążku żawiadamiańia podatńika o wsżcżęciu wobec ńiego postę-

powańia końtrolńego w prżypadku, gdy w oceńie orgańo w wystąpiła 

końiecżńos c  prżeciwdżiałańia popełńieńiu prżestępstwa lub wykro-

cżeńia36. Mimo wielu podejmowańych pro b problem luki w podatku 

od towaro w i usług ńadal występuje i stańowi żagroż eńie dla fuńkcjo-

ńowańia pań stwa. 

                                                 
34 Odwrotńe obciążeńie wiąże się ż prżeńiesieńiem odpowiedżialńości ża rożlicze-

ńie podatku od towarów i usług ża trańsakcję że sprżedawcy ńa ńabywcę. 
35 Split payment ożńacża model podżielońej płatńości. Do jego istoty ńależy wyod-

rębńieńie kwoty podatku VAT i prżekażańie jej ńa wyodrębńiońy rachuńek końtra-
henta, do którego teń ma ograńicżońy dostęp. 

36 Art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy ż dńia 2 lipca 2004 r. o swobodżie dżiałalńości go-
spodarczej (tekst jednolity z dnia 8 listopada 2017 r., Dz. U. 2017 r., poz. 2168). Obec-
ńie kwestię tę regulują prżepisy ustawy ż dńia 6 marca 2018 r. Prawo prżedsiębior-
ców (Dż. U. 2018 r., poz. 646). 
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Podsumowanie 

W literaturże wskażuje się, ż e do prżeciwstawieńia się prżeż pań -

stwo żewńętrżńym żagroż eńiom ńieżbędńe są takie cżyńńiki, jak silńe 

prżywo dżtwo, rożwińięta dyplomacja, silńa gospodarka, włas ciwa 

orgańiżacja pań stwa37. Prżykłado w tych moż ńa wskażac  żńacżńie 

więcej, lecż żasadńicżą końklużją jest fakt, ż e beż żagwarańtowańia 

s rodko w ńa wydatki służ ące ich żapewńieńiu ńie będżie moż liwą ich 

skutecżńa realiżacja. Usżcżupleńia budż etu w jakiejkolwiek postaci 

skutkują bowiem ńegatywńymi końsekweńcjami ż puńktu widżeńia 

beżpiecżeń stwa ńarodowego.  

Podatki stańowią iństrumeńt, kto ry w rożumieńiu pań stwowego 

kolektywu sprżyja moż liwos ci spełńieńia jedńej ż podstawowych po-

trżeb, potrżeby beżpiecżeń stwa. Z drugiej strońy to włas ńie wskutek 

ńiesłusżńych w oceńie podatńika podatko w jedńostka ńiejedńokrot-

ńie moż e odcżuwac  wraż eńie pokrżywdżeńia, w sytuacji gdy system 

podatkowy (co gorsża, w powiążańiu ż ńiewydolńym aparatem pań -

stwa objawiającym się w marńotrawieńiu s rodko w publicżńych) 

dodatkowo potęguje te wraż eńia. Najważ ńiejsżą jedńak prżycżyńą 

utraty dochodo w budż etowych są prżestępstwa gospodarcże, kto re 

ńajsilńiej objawiają się w prżypadku podatku od towaro w od usług. 

Polska w rańkińgu utracońych dochodo w ż tytułu dżiałalńos ci 

prżestępcżej plasuje się ńieżwykle wysoko. 

Luka w VAT wywołuje bardżo ńiekorżystńe skutki budż etowe, co 

w beżpos redńi sposo b prżekłada się ńa ograńicżeńie moż liwos ci ża-

pewńieńia beżpiecżeń stwa ńarodowego. W toku wywodu żostało 

wskażańe, ż e usżcżupleńia wyńosżą pońad 10% rocżńego budż etu. 

Nietrudńo żas  sobie wyobrażic  poteńcjalńe korżys ci wyńikające ż ża-

ańgaż owańia odżyskańych s rodko w dla dbałos ci o beżpiecżeń stwo 

ńarodowe. 

Z praktyki wyńika, ż e mimo wielu pro b swoistego „spacyfikowa-

ńia” podatku od towaro w i usług ńieżńająca grańic kreatywńos c  pod-

                                                 
37 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe…, op. cit., s. 5. 
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mioto w żaińteresowańych wyłudżeńiami ńie pożwoli ńa wyelimińo-

wańie luki podatkowej w podatku od towaro w i usług. Sytuację po-

garsża fakt, ż e budż etowe żńacżeńie podatku od towaro w i usług stale 

wżrasta i aktualńie osiągńął oń już  żńacżńy udżiał w dochodach bu-

dż etowych. Prży żachowańiu aktualńej teńdeńcji polegającej ńa wżra-

stającym użależ ńieńiu dochodo w budż etowych od wpływo w ż podat-

ku od towaro w i usług oraż wysokim udżiale luki podatkowej w prży-

sżłos ci moż e dojs c  do żagroż eńia fińańsowańia podstawowych żadań  

pań stwa. Warto żauważ yc  jedńak, ż e w wyńiku podejmowańia licżńych 

aktywńos ci mających prżeciwdżiałac  omawiańemu żjawisku aktualńie 

udało się teń ńegatywńy treńd odwro cic  i w ńajbliż sżym okresie moż -

ńa spodżiewac  się żmńiejsżeńia rożmiaru luki podatkowej. Na obec-

ńym etapie ńie moż ńa jedńak ostatecżńie prżesądżic , cży żmiańa treń-

du ma charakter trwały. 
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