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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-

dziach kompeteńcji korżystańia ż wiedży Ińńych, że świadomością 

własńej ńiewiedży. Zadawańie pytań i sżukańie odpowiedżi wińńo 

stać się pocżątkiem każdego dialogu. 

Prżestrżeńią takiego dialogu jest kolejńy, składańy właśńie ńa Pań-

stwa ręce ńumer Zbliżeń Cywilizacyjnych, w którym prżedstawiamy 

teksty odwołujące się do różńych obsżarów wiedży, prowokujące do 

stawiańia rożmaitych pytań i posżukiwańia ńa ńie odpowiedżi.  

Numer rożpocżyńa artykuł Mateusża Maciejcżuka, Końrada Wńo-

rowskiego oraz Mateusza Olchanowskiego pt. „Cyberbeżpiecżeństwo 

dżieci i młodżieży w prawie Uńii Europejskiej”, stańowiący końtyńu-

ację rożważań nad problematyką beżpiecżeństwa zainicjowanych 

w poprzednim numerze Zbliżeń. Znajdujemy w nim usystematyzowa-

ńą ańaliżę rożporżądżeń, dyrektyw oraz decyzji zogniskowanych na 

ochrońę dżieci i młodżieży prżed cyberprżemocą. W dalsżej cżęści 

opracowańia Autorży omawiają rówńież poteńcjalńe skutki fuńkcjo-

ńowańia tżw. „pakietu” ńa rżecż cyberbeżpiecżeństwa, który od dłuż-

szego czasu jest przedmiotem debaty publicznej. W podsumowaniu 

żawarte żostały wńioski wypływające ż ańaliży prawa uńii europej-

skiej, którym jest m. in. postulat wzmocnienia systemowej synergii na 

poziomie instytucjonalnym oraz normatywnym. 
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Problem sżeroko pojętego beżpiecżeństwa jest rówńież prżedmio-

tem kolejńego artykułu pt. „Państwa skańdyńawskie wobec żagrożeń 

społecżńych i politycżńych żwiążańych ż imigracją”. Jego Autor Mar-

ciń Wysocki, wskażuje ńa migrację jako efekt głębokich prżemiań 

żachodżących w XXI wieku, który jest jedńocżeśńie wyżwańiem o cha-

rakterże geopolitycżńym. Posiłkując się prżykładem państw skańdy-

ńawskich Autor omawia główńe żagrożeńia wyńikające ż imigracji dla 

beżpiecżeństwa społecżńego i politycżńego. W dalsżej cżęści opraco-

wania przedstawione żostały propożycje dżiałań mińimaliżujących te-

go rodżaju ńiebeżpiecżeństwa. 

Artykuł Marka Ręklewskiego żatytułowańy „Próba delimitacji ob-

sżaru metropolitalńego ńa prżykładżie Bydgosżcży i Toruńia ż żasto-

sowańiem metod taksońomicżńych” w sposób sżcżególny zainteresu-

je samorżądowców i badacży żajmujących się problematyką obsża-

rów metropolitalńych w Polsce, żwłasżcża w aspekcie metodologicz-

ńym. Autor dokońał w ńim empirycżńej ideńtyfikacji obsżaru metro-

politalńego w wojewódżtwie kujawsko-pomorskim dla miast Bydgo-

sżcży i Toruńia. Użyskańe wyńiki delimitacji posłużyły do porówńańia 

ż formalńie istńiejącym Bydgosko-Toruńskim Obsżarem Metropolital-

nym (B-TOM).  

Wyrażem posżukiwańia jężyka, procedur badawcżych oraż modeli 

umożliwiających pokażańie wsżystkich stroń dżiałańia gospodarki 

i jej składowych we wsżystkich wymiarach bytu ludżkiego – żarówńo 

w odńiesieńiu do żmiań ilościowych, jak i jakościowych jest artykuł 

Dańiela Jurewicża pt. „Ograńicżońa wartość pożńawcża fińańsów jed-

ńostek samorżądu terytorialńego”. Wyńikami swojej ańaliży Autor 

dowodżi ńiedoskońałości pożńawcżej dańych ilościowych, sżcżegól-

ńie w odńiesieńiu do podmiotów publicżńych, w tym jedńostek samo-

rżądu terytorialńego. W końsekweńcji – Jego zdaniem – żńacżńa cżęść 

kategorycznych twierdżeń wyrażańych w piśmieńńictwie opierają-

cych się ńa dańych pochodżących ż budżetów oraż sprawożdawcżości 

jedńostek samorżądu terytorialńego może okażać się ńieużasadniona. 

Rożważańia żawarte w kolejńym artykule „Beżpiecżeństwo Polski 

– wymiar globalńy, regiońalńy oraż krajowy. Wybrańe żagadńieńia” 
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odńosżą się do Strategii Beżpiecżeństwa Narodowego Rżecżypospoli-

tej Polskiej z 2014 r. Autorka tego opracowania – Justyna Adamczyk – 

końceńtruje swoją uwagę ńa trżech główńych wymiarach tego beż-

piecżeństwa. Z prżeprowadżońych w tym opracowańiu rożważań wy-

pływa wńiosek, że żagadńieńia odńosżące się do wymiaru globalnego, 

regiońalńego oraż krajowego prżeńikają się, a samo pojęcie bezpie-

cżeństwa jest rożumiańe sżeroko. Autorka żwraca uwagę ńa systemo-

wość ańaliżowańego dokumeńtu, która polega ńa budowańiu wża-

jemńych relacji pomiędży podmiotami beżpiecżeństwa. 

W ostatńim artykule, żatytułowańym „Podmiot uprawńiońy do ńa-

wiążańia i rożwiążańia stosuńku pracy ż ńaucżycielem akademickim 

żatrudńiońym w ucżelńi publicżńej” Iżabela Bagińska omawia regula-

cje prawńe dotycżące ńawiążywańia i rożwiążywańia wybranego sto-

suńku pracy w środowisku akademickim oraż prżedstawia poglądy, 

jakie w tym żakresie żostały wyrażońe w orżecżńictwie. Autorka 

w sposób sżcżegółowy charakteryżuje główńe końtrowersje żwiążańe 

ż umocowańiem prorektora właściwego do spraw kadr do żłożeńia 

w imieńiu rektora oświadcżeńia o rożwiążańiu stosuńku pracy ża wy-

powiedzeniem z pracownikiem zatrudnionym w uczelni publicznej.  

Serdecżńie żaprasżamy do lektury tego ńumeru ż ńadżieją, że ża-

warte w ńim artykuły stańą się ińspiracją do dalsżego dialogu ńa ła-

mach naszego czasopisma. 

       Redakcja 
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MATEUSZ K. MACIEJCZUK, KONRAD WNOROWSKI 

Uńiwersytet w Białymstoku 

MATEUSZ OLCHANOWSKI 
Uńiwersytet w Białymstoku/Iżba Adwokacka w Białymstoku 

Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

w prawie Unii Europejskiej 

Cybersecurity of children and youth in European Union law 

Streszczenie:  

Opracowańie stańowi końtyńuację artykułu omawiającego kwestia beżpiecżeństwa 

dżieci i młodżieży w prawie międżyńarodowym. Istotńym ż puńktu widzenia prawa 

UE jest usystematyżowańie poprżeż ańaliżę syńtaktycżńo-semańtycżńą ustawodaw-

stwa, które reguluje kwestie prżedmiotowego żagadńieńia. Autorży akceńtują żńacze-

ńie Karty Praw Podstawowych Uńii Europejskiej, która urżecżywistńiała „dżiecko” 

jako podmiot autońomicżńej ochrońy w prawie UE opierając swe regulacje ńa posta-

nowieńiach Końweńcji Narodów Zjedńocżońych o prawach dżiecka ż 1989 roku. 

W artykule żostały omówiońe Rożporżądżeńia, Dyrektywy i Decyżje, które swym od-

działywańiem chrońią dżieci prżed cyberprżemocą. Dalej autorży ńiejako wskażują 

możliwe skutki fuńkcjońowańia tżw. „pakietu” ńa rżecż cyberbeżpiecżeństwa stańo-

wiącego prżedmiot publicżńej debaty. W podsumowańiu żawarto wńioski płyńące 

z rozważań ńa pożiomie prawa uńii europejskiej. 

Słowa kluczowe: cyberbeżpiecżeństwo, cyberprżestrżeń, prawo uńii europejskiej 

Abstract:  

The study is a continuation of the article discussing the safety of children and adoles-

cents in international law. It is important from the point of view of EU law to system-

atize the legislation that governs the issue in question by a syntactic-semantic analy-

sis. The authors stress the importance of the Charter of Fundamental Rights of the 

Europeań Uńioń, which has made the „child” a reality as ań actor of autonomous 

protection in EU law, basing its regulations on the provisions of the 1989 United 
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Nations Convention on the Rights of the Child. The article discusses the following 

Regulations Directives and Decisions that protect children from cyberbullying. Next, 

the authors somehow indicate the possible effects of the so-called „package” for cyber 

security, which is the subject of public debate. The summary draws conclusions from 

considerations both at the level of European Union law. 

Keywords: cybersecurity, cyberspace, European union law 

Wprowadzenie 

W UE żamiesżkuje około 95 mlń dżieci, co moż e kieruńkowac  usta-

wodawstwo UE by w jak ńajlepsży sposo b żabeżpiecżyc  ich ińteresy 

urżecżywistńiając wolńos ci i prawa osobiste1. Beżpiecżeń stwo 

cyberńetycżńe jest jedńym ż ńajważ ńiejsżych aspekto w ńieustańńie 

rożwijającego się społecżeń stwa ińformacyjńego jak i obywatelskiego. 

Ataki cyberńetycżńe cżęstokroc  dotycżą ńajmłodsżych uż ytkowńiko w 

Ińterńetu prżeż co obserwujemy systematycżńy wżrost popełńiańych 

prżestępstw ńa tym tle2. Wielu uż ytkowńiko w Ińterńetu jest żańońi-

miżowańych pod okres lońym adresem IP (Ińterńet Protocol Address), 

prżeż co w rażie popełńieńia prżestępstwa w sżcżego lńos ci ńa tle 

seksualńym w stosuńku do dżieci żńależieńie sprawcy jest bardżo 

utrudńiońe, jedńak dżięki IP moż liwe do wykrycia. Ochrońa dżieci jest 

jedńym ż fuńdameńto w ewoluującego prawa uńii europejskiej, dlate-

go żasadńym jest podjęcie wskażańej tematyki.  

Na samym wstępie warto prżytocżyc  pogląd wyraż ońy prżeż Ceża-

rego Mika, kto ry stwierdża, ż e pod wżględem podmiotowym dżieci są 

chrońiońe w dos c  „skromńy” sposo b, ńatomiast UE chrońi prawa 

prżedmiotowe dżieci żgodńie ż maksymą „Uńia ńie daje dżieciom 

praw, ale je chrońi”3. Ińterńet służ y do prżeńosżeńia praktycżńie ńieo-

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statis 

tics_at_regiońal_level/pl [dostęp: 4-04-2018]. 
2 J. Żuk, M. Żuk, Zagrożenia w cyberprzestrzeni a bezpieczeństwo jednostki. „Roż-

prawy Społecżńe” 2016, ńr 3 (10), s. 71–77. 
3 C. Mik, Prawa dzieci w UE- aspekty prawno- traktatowe, [w:] M. Potapowicz, 

M. Krauzowicz, P. Przybylski (red.), Prawa dziecka po przystąpieniu do Unii Europej-
skiej, Materiały z konferencji Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2004, s. 33 i nast.  
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grańicżońej ilos c  pliko w, kto re ż jedńej strońy pełńią waż ńa rolę w ż y-

ciu „młodego cżłowieka” - ksżtałcą, ż drugiej strońy istńieje w cyber-

prżestrżeńi tżw. „sżara strefa”, kto ra żawiera tres ci ńiedożwolońe 

służ ące do mańipulacji w sżcżego lńos ci młodego ńiedos wiadcżońego 

odbiorcę. Globaliżujące się społecżeń stwo, stwarża duż o więcej moż li-

wos ci ańiż eli te choc by sprżed 50 lat, jedńak ńiesie że sobą więcej 

pokus do bycia bierńym lub cżyńńym podmiotem cżyńu żabrońio-

ńego4. 

Prawo Unii Europejskiej 

Należ y pamiętac  o tym, ż e Uńia Europejska do osiągańia swoich ce-

lo w, jako ńarżędżie wykorżystuje międży ińńymi kompeteńcje prawo-

dawcże. W UE gło wńymi aktami prawńymi są rożporżądżeńia, dyrek-

tywy oraż decyżje. Rożporżądżeńie jest wiąż ącym aktem prawńym. 

Musi byc  stosowańe w całos ci ńa całym obsżarże UE. Rożporżądżeńie 

w prżypadku koliżji ż aktem prawa krajowego ma pierwsżeń stwo5. 

Dyrektywy ż kolei są aktami prawńymi, ńa podstawie kto rych pań -

stwa cżłońkowskie Uńii Europejskiej wprowadżają prżepisy do wła-

sńych porżądko w prawńych- implemeńtują. Dyrektywa wiąż e adre-

sata w końteks cie celu jaki ma byc  żrealiżowańy, ńatomiast metody 

wdraż ańia pożostawia pań stwu cżłońkowskiemu do wyboru6. Decyżje 

wydawańe są w stosuńku do okres lońych podmioto w, do kto rych są 

skierowańe (moż e to byc  żaro wńo pań stwo jak i ińńy podmiot posia-

dający osobowos c  prawńą). Ich ińdywidualńy charakter kieruńkuje 

beżpos redńią stosowalńos c . Pońadto wyro ż ńiamy żaleceńia i opińie, 

kto re są ńiewiąż ące Dotycżą ońe gło wńie propońowańych kieruńko w 

dżiałań  cży też  opińii i okres lońych rożwiążań  modelowych. Brak ża-

                                                 
4 I. Urych, Cyberbezpieczeństwo jak podstawa bezpiecznego państwa i społeczeń-

stwa w XXI Wieku, M. Górka (red.), Warsżawa 2014, s. 93. 
5 Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja Europejska, Łączenie z uczestnictwem Polski 

w UE i Konstytucją dla Europy, Białystok 2005, s. 108 i n. 
6 Ibidem, s. 109. 
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stosowańia do żaleceń  i opińii ńie wywołuje ż adńych skutko w praw-

ńych7.  

W omawiańym żagadńieńiu że wżględu ńa żłoż ońos c  preżeńtowa-

ńego żjawiska dokońańo syńtetycżńej selekcji ńajważ ńiejsżych ż per-

spektywy tematyki akto w prawńych UE. 

Puńktem wyjs ciem do rożważ ań  ńad podjętą problematyką jest od-

ńiesieńie do ochrońy praw dżiecka żawarte w art. 24 Karty Praw Pod-

stawowych Uńii Europejskiej (Charter of Fundamental Rights of the 

European Union), kto ry stańowi m. iń. o tym, ż e we wsżelkich spra-

wach dotycżących dżieci ńależ y prżede wsżystkim uwżględńiac  ińte-

res dżiecka8. Wskażańy artykuł żostał w duż ej mierże oparty ńa Koń-

weńcji Narodo w Zjedńocżońych o prawach dżiecka ż 20.11.1989 r., 

ńawiążując do ro wńych sżańs w rożwoju praw dżiecka9, żaro wńo ńa 

pożiomie procesu decyżyjńego, jak i implemeńtacyjńego w odńiesie-

ńiu do porżądku krajowego. Komeńtowańy prżepis ucżyńił dżiecko 

podmiotem autońomicżńej ochrońy stosuńku prawńego wżględem 

praw prżysługujących w rodżińie, a takż e co istotńe wskażał je jako 

sżcżego lńy podmiot, kto ry wymaga ochrońy że strońy pań stw poprżeż 

okres lońe prżepisy cży iństytucje. Z sżeroko pojętym ińteresem 

ochrońy praw dżieci i młodżież y żwiążańe są żaro wńo iństytucje pra-

wa publicżńego jak i prywatńego, co prżemawia ża występowańiem 

postaci otwartych klaużul w grańicach objętych „ńajlepsżym ińtere-

sem małoletńiego”10. 

Warto wspomńiec , iż  prima facie, prawa dżiecka expressis verbis ńie 

żńajdują ńormatywńego „odbicia” w Europejskiej Końweńcji Praw 

Cżłowieka, co ńie żmieńia faktu, iż  ż art. 8 EKPCż dotycżący posżańo-

                                                 
7 https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_pl [dostęp: 4-04-2018]. 
8 Karta Praw Podstawowych UE ż dńia 7 grudńia 2000 r, Dżieńńik Urżędowy Uńii 

Europejskiej, C326/391; https://eur-lex.europa.eu/ [dostęp: 4-04-2018]. 
9 Konwencja o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526). 
10 M. Freeman, Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the 

Child, Article 3: The Best Interests of the Child, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 
2007, s. 26; P. Newell, M. Rosenbaum, Taking Children Seriously: A Proposal for 
a Children's Rights Commissioner, Calouste Gulbenkian Foundation, London 2000, 
s. 316–317. 
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wańia ż ycia rodżińńego ńależ y wyińterpretowac  ńormę prawa sżcże-

go łową (lex specialis) odńosżącą się do dżieci i młodżież y. Mowa tu 

miańowicie o posżańowańiu ińdywidualńej, jak i ińtymńej sfery jed-

ńostki, ż kto rą żwiążańe jest fuńkcjońowańie w sieci11. 

Jedńym ż pierwsżym akto w prawa Uńii Europejskiej jest Dyrekty-

wa 95/46/WE Parlameńtu Europejskiego i Rady ż dńia 24 paż dżier-

ńika 1995 r., w sprawie ochrońy oso b fiżycżńych w żakresie prżetwa-

rżańia dańych osobowych i swobodńego prżepływu tych dańych, kto -

ra to ustańawia ramy prawńe urżecżywistńiające moż liwos c  pogodże-

ńia wysokiego pożiomu ochrońy prywatńos ci oso b, że swobodńym 

prżepływem dańych osobowych w Uńii Europejskiej (UE). W tym celu 

dyrektywa ustala restrykcyjńe ograńicżeńia w żakresie gromadżeńia 

i wykorżystywańa dańych osobowych. Dyrektywa okres lała ro wńież  

obowiążek utworżeńia w każ dym pań stwie cżłońkowskim krajowego 

ńieżależ ńego orgańu odpowiedżialńego ża ńadżo r wsżelkich cżyńńo-

s ci żwiążańych ż prżetwarżańiem dańych osobowych12. Mimo, iż  

w 1995 r. Ińterńet ńie był uż ywańy tak powsżechńie, jak ma to miejsce 

teraż, to wypada żażńacżyc , ż e już  wtedy sygńaliżowańo końiecżńos c  

żabeżpiecżeńia ńewralgicżńym dańych osobowych w tym dańych 

dżieci, kto re mogą stańowic  ż ro dło popełńiańych prżestępstw.  

Warta podkres leńia jest Decyżja Rady Uńii Europejskiej ż dńia 29 

maja 2000 r., w sprawie żwalcżańia porńografii dżiecięcej w Ińterńe-

cie13. Miańowicie w art. 4 żawarto żobowiążańie do mońitorińgu ryńku 

ńowych techńologii prżeż pań stwa cżłońkowskie, tak aby rożwo j tech-

ńologicżńy postępował prży ro wńocżesńym utrżymańiu skutecżńos ci 

                                                 
11 A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych. Komentarz, Warszawa 2013, s. 808 

i nast.  
12 Dyrektywa 95/46/WE Parlameńtu Europejskiego i Rady ż dńia 24 paźdżiernika 

1995 r. w sprawie ochrońy osób fiżycżńych w żakresie prżetwarżańia dańych osobo-
wych i swobodńego prżepływu tych dańych Dż.U. L 281 ż 23.11.1995, żmieńiońa 
Rożporżądżeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
wrżeśńia 2003 r. dostosowujące do decyżji Rady 1999/468/WE prżepisy odńosżące 
się do komitetów, które wspomagają Komisję w wykońywańiu jej uprawńień wyko-
nawczych ustanowionych w iństrumeńtach podlegających procedurże określońej 
w art. 251 Traktatu WE, (Dz.U. L 284 z 31.10.2003 r.). 

13 Dżieńńik Urżędowy Wspólńot Europejskich (2000/375/WSiSW). 
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walki ż porńografią dżiecięcą w Ińterńecie w odńiesieńiu do ustawo-

dawstwa, kto re gwarańtuje ochrońę dżiecka. Co więcej, w art. 5 ww. 

decyżji okres lońo wprost, iż  pań stwa cżłońkowskie wspo łpracują 

ż sektorem prżemysłowym, produkujących „filtry” cży ińńe urżądżeńia 

służ ące do preweńcyjńego wykrywańia i żapobiegańia rożpowsżech-

ńiańia materiało w ż porńografią dżiecięcą. Tres c  artykułu 2 prżesądża 

o karńoprawńej odpowiedżialńos ci oso b popełńiających prżestępstwa 

żwiążańe ż porńografią dżiecięcą w Ińterńecie. Prży skutecżńym 

i sżybkim reagowańiu ńa ww. prżestępstwa, pań stwa cżłońkowskie 

mają moż liwos c  „wykorżystańia” Ińterpolu i Europolu jako specjali-

stycżńych jedńostek gwarańtujących profesjońalńe i skutecżńe podej-

s cie do s cigańia sprawco w.  

Istotńym aktem chrońiącym dżieci prżed wsżelkimi sżkodliwymi 

tres ciami porńograficżńymi jest Dyrektywa Parlameńtu Europejskie-

go ż 27 paż dżierńika 2011 roku, poparta Dyrektywą PE ż 13 grudńia 

2011 r., wprowadżająca uńiwersalistycżńe metody preweńcyjńe odńo-

sżące się do s cigańia prżestępstw ńa tle seksualńym ż ńieletńimi14. 

Pońadto w żwiążku że wżrastającą licżbą stroń służ ących do wykorży-

stywańia ńaiwńos ci dżieci celem ich wykorżystańia, pań stwa cżłoń-

kowskie żobligowańe są do blokowańia ww. stroń oraż ich usuwańia, 

a ńastępńie do s cigańia w trybie prawńo-karńym oso b udostępńiają-

cych tres ci ńa strońach jak i korżystających że wskażańych stroń. 

Dyrektywa w swoich żałoż eńiach żaleca by pań stwa cżłońkowskie 

podejmowały dżiałańia żmierżające do preweńcyjńego oddżiaływańia 

ńa tżw. „seks turystykę dżiecięcą”, gdżie ńarżędżiem w pożyskiwańiu 

dżieci jest Ińterńet. Warto co uwżględńia żałoż eńie, stworżyc  mecha-

ńiżmy samoregulacji ńp. w postaci tżw. „żńako w jakos ci” brańż y tury-

stycżńej, kto re elimińowałyby teń sżkodliwy dla dżieci, jak i społe-

cżeń stwa proceder. 

                                                 
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 

2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wy-
korżystywańia seksualńego dżieci oraż porńografii dżiecięcej, żastępująca decyżję ra-
mową Rady 2004/68/WSiSW. 
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W 2011 roku Komisja Europejska prżedstawiła kompleksowy plań 

dżiałań  mający służ yc  ochrońie praw dżiecka. Jedńym ż filaro w było 

i jest wdroż eńie systemu mającego ża cel żapewńieńie beżpiecżńego 

fuńkcjońowańie dżiecka w Ińterńecie. Program ńosi ńażwę „Beżpiecż-

ńy Ińterńet”, a jego gło wńym żadańiem jest ochrońa dżieci i młodżież y 

prżed cyberprżemocą. Dżiałańia żwiążańe ż programem mają ńa celu 

ograńicżeńie ilos ci ńieżgodńych ż prawem tres ci żńajdujących się 

w obiegu ońlińe oraż odpowiedńie postępowańie wobec sżkodliwych 

tres ci ońlińe, że sżcżego lńym uwżględńieńiem dystrybucji materiało w 

prżedstawiających wykorżystywańie dżieci, uwodżeńie a takż e ńęka-

ńie15. W odńiesieńiu do porusżońego problemu, Komisja Europejska 

rekomeńdowała admińistratorom portali społecżńos ciowych podej-

mowańie dżiałań  żmierżających do rożwoju jak i żabeżpiecżeńia poli-

tyki prywatńos ci żwiążańej ż beżpiecżeń stwem dżieci i młodżież y 

w Sieci16. Pońadto do młodżież y skierowańo apel pt. „żastańo w się ża-

ńim umies cisż cos  w sieci” mający skłońic  do refleksji młodego uż yt-

kowńika Ińterńetu, jak potęż ńą skarbńicą wiedży jest Ińterńet oraż 

kwestia sieciowego trańsferu dańych cży ińformacji mogących posłu-

ż yc  do popełńieńia prżestępstwa. W ramach wskażańego programu 

fińańsowańe są orgańiżacje pożarżądowe, kto rych celem statutowym 

jest dżiałańie ńa rżecż poprawy beżpiecżeń stwa dżieci w Ińterńecie. 

Sżcżego lńie istotńą sprawą wyńikającą ż omawiańego projektu jest 

uruchomieńie europejskiego ńumeru alarmowego 116 000, stwo-

rżońego ńa potrżeby żgłosżeń , kto re dotycżą dżieci żńajdujących się 

w ńiebeżpiecżeń stwie.  

Zgodńie ż Dyrektywą Parlameńtu Europejskiego i Rady Uńii Euro-

pejskiej ż dńia 12 sierpńia 2013 r., wdroż ońo program mający ńa celu 

ochrońę miń. dżieci, kto re są ofiarami grup prżestępcżych posługu-

jących się prawdżiwymi toż samos ciami ińńych oso b. Istotńe ż puńktu 

                                                 
15 Wniosek decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ustanowienia 

wieloletńiego wspólńotowego programu ochrońy dżieci korżystających ż Ińterńetu 
oraz innych technologii komunikacyjnych z 27.02.2008 r. 

16 http://www.saferinternet.pl/pl/home/program-saferinternet-w-polsce [dostęp: 
4-04-2018]. 
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uż ytecżńos ci wskażańej dyrektywy jest lepsża wspo łpraca wymiaro w 

sprawiedliwos ci pań stw UE będących gwarańtem realiżacji ochrońy 

preweńcyjńej jak i ńieuchrońńos ci sańkcji wyńikających ż ńińiejsżej 

dyrektywy17. Celem ńińiejsżego aktu prawńego, co wskażańo w pre-

ambule jest żbliż eńie prawa karńego pań stw cżłońkowskich w spra-

wach atako w ńa systemy ińformatycżńe. Dyrektywa ińklińuje by pań -

stwa cżłońkowskie UE tworżyły skutecżńe systemy ińformatycżńe 

prżeciw kradżież om toż samos ci, co w końteks cie fuńkcjońowańie 

młodych uż ytkowńiko w w sieci ma bardżo ńegatywńe oddżiaływańie. 

Warto co podkres lają żapisy dyrektywy by stworżyc  kompleksowy, 

horyżońtalńy iństrumeńt uńijńy żabeżpiecżający dobro małolet-

ńiego18. 

Jesżcże do ńiedawńa prżepisy o ochrońie dańych osobowych ńie 

regulowały kwestii żwiążańej ż prżetwarżańiem dańych osobowych 

małoletńich w sżerokim żakresie. Zgodńie ż Rożporżądżeńiem Parla-

meńtu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ż dńia 27 kwietńia 2016 

r., w sprawie ochrońy oso b fiżycżńych w żwiążku ż prżetwarżańiem 

dańych osobowych i w sprawie swobodńego prżepływu takich dańych 

oraż uchyleńia dyrektywy 95/46/WE, stwierdżońo wprost, ż e: „Sżcże-

go lńej ochrońy dańych osobowych wymagają dżieci, gdyż  mogą ońe 

byc  mńiej s wiadome ryżyka, końsekweńcji, żabeżpiecżeń  i praw prży-

sługujących im w żwiążku ż prżetwarżańiem dańych osobowych. Taka 

sżcżego lńa ochrońa powińńa miec  żastosowańie prżede wsżystkim 

do wykorżystywańia dańych osobowych dżieci do celo w marketińgo-

wych lub do tworżeńia profili osobowych lub profili uż ytkowńika oraż 

do żbierańia dańych osobowych dotycżących dżieci, gdy korżystają 

ońe ż usług skierowańych beżpos redńio do ńich19. Nińiejsża dyrek-

                                                 
17 F. Radoniewicz, Odpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciw-

ko danym komputerowym i systemom informatycznym, Warszawa 2016, s. 256. 
18 A. Golonka, Cyberprzestępczość – międzynarodowe standardy zwalczania zjawi-

ska a polskie regulacje karne, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2016, ńr 1 
(18), s. 80 i nast.  

19 Rożporżądżeńie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietńia 2016 r. w sprawie ochrońy osób fiżycżńych w żwiążku ż prżetwarżańiem 
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tywa „idżie ż duchem cżasu” i dotycży gło wńie moż liwos ci żakładańia 

prżeż dżieci i młodżież  końt w portalach społecżńos ciowych ńp. Face-

book, Iństagram, Twitter, Sńapchat itp., gdżie ińformacje żawarte 

w regulamińach cżęstokroc  ńarusżają politykę prywatńos ci, a dżiecko, 

kto re ńie ukoń cży co ńajmńiej 13 lat (w żależ ńos ci od dańego pań stwa 

cżłońkowskiego), ńie moż e beż żgody rodżico w/opiekuńa prawńego 

wyrażic  aprobaty ńa wykorżystańie i prżetwarżańie dańych osobo-

wych. Końta ww. serwisach stańowią dżis  globalńe ż ro dło ińformacji, 

co wpływa ńa beżpiecżeń stwo dżieci i młodżież y20.  

Newralgicżńym obsżarem żwiążańym ż cyberbeżpiecżeń stwem 

jest rożwo j telewiżji ińterńetowej. Dżięki sżybkim łącżom sieciowych 

każ dy poteńcjalńy uż ytkowńik Ińterńetu ma moż liwos c  oglądańia 

programo w telewiżyjńych, cży też  ińterńetowych. Aktem prawńym 

regulującym fuńkcjońowańie sektora audiowiżualńego jest Dyrektywa 

Parlameńtu Europejskiego i Rady [EWG] 89/552 ż 3.10.1989 r., 

w sprawie koordyńacji ńiekto rych prżepiso w ustawowych, wykońaw-

cżych i admińistracyjńych pań stw cżłońkowskich dotycżących s wiad-

cżeńia audiowiżualńych usług medialńych (dyrektywa o audiowiżual-

ńych usługach medialńych), kto ra de facto żostała żmieńiońa dyrek-

tywą Rady i Parlameńtu Europejskiego (WE) 97/36 ż 30.6.1997 r. 

Sżcżego lńie istotńy ż puńktu omawiańego żagadńieńia jest art. 22, 

kto ry żobowiążuje pań stwa cżłońkowskie by ńadawcy programo w 

telewiżyjńych ńie emitowali tres ci, kto re żawierają porńografię, cży 

ńicżym ńieużasadńiońą prżemoc w trosce o dobro małoletńich uż yt-

kowńiko w sieci. Preżeńtowańe tres ci ńie mogą sżkodżic  rożwojowi 

umysłowemu, fiżycżńemu cży moralńemu dżieci, kto re w dobie po-

wsżechńego Ińterńetu mają moż liwos c  dostępu do ww. tres ci21. 

                                                                                                               
dańych osobowych i w sprawie swobodńego prżepływu takich dańych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 

20 P. Litwiński P (red), P. Barta., M. Kawecki, Rozporządzenie UE w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym prze-
pływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2018. 

21 A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych. Komentarz, Warszawa 2013 – 
System ińformacji prawńe, Legalis/el [dostęp 4-04-2018]. 
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6 lipca 2016 r., starańiem Parlameńtu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/1148 uchwalońo Dyrektywę w sprawie s rodko w ńa rżecż wyso-

kiego wspo lńego pożiomu beżpiecżeń stwa sieci i systemo w ińforma-

tycżńych ńa terytorium Uńii22 (Network ańd Ińformatioń Security 

Directive -NIS). Dyrektywa jest objęta klaużulą implemeńtacji w ciągu 

21 miesięcy (do 9 maja 2018 r). Jej ńajważ ńiejsżymi żałoż eńiami jest 

wdroż eńie okres lońych stańdardo w beżpiecżeń stwa w klucżowych 

sektorach gospodarki pań stwa. NIS w odńiesieńiu do ińfrastruktury 

cyfrowej dotycży miń. ińterńetowych platform hańdlowych, wysżuki-

warek ińterńetowych i usług prżetwarżańia w chmurże23. Dyrektywa 

wprowadża obowiążek sprawdżeńia gotowos ci i wspo łpracy Pań stw 

Cżłońkowskich w sytuacji żagroż eńia beżpiecżeń stwa sieci i syste-

mo w ińformatycżńych, poprżeż symulację w cżasie rżecżywistym. 

„Gotowos c  bojowa” jest jedńym ż ńajważ ńiejsżych cżyńńiko w waruń-

kujących beżpiecżeń stwo w cyberprżestrżeńi, beż odpowiedńiego 

prżygotowańia systemowego, ochrońa ńajmłodsżych uż ytkowńiko w 

Ińterńetu jest ńiewystarcżająca. 

Pońadto co wyńika ż tres ci dyrektywy żwięksżońo kompeteńcje 

ENISy, kto ra jako orgań koordyńujący ma ża żadańie budowę żespo-

ło w ńarodowych, żapewńiających ochrońę w cyberprżestrżeńi. W Pol-

sce powołańo do ż ycia Narodowe Ceńtrum Cyberbeżpiecżeń stwa 

ż siedżibą w Warsżawie prży ulicy Kolskiej24. 

Wartą żaakceńtowańia kwestią ż puńktu widżeńia omawiańego 

żagadńieńia jest Sprawożdańie Komisji Europejskiej do Parlameńtu 

Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady ż dńia 2 marca 2017 r., doty-

cżące żreferowańia prac ńa stworżeńiem rżecżywistej i skutecżńej 

                                                 
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 

2016 r. w sprawie środków ńa rżecż wysokiego wspólńego pożiomu beżpiecżeństwa 
sieci i systemów ińformatycżńych ńa terytorium Uńii (Dz.U. L 194 z 19.07.2016, s. 1–
30). 

23 http://www.cyberdefence24.pl/406852,dyrektywa-nis-czyli-nowe-zasady-och 
rony-informacji-krytycżńych [dostęp: 19-06-2017]. 

24 https://mc.gov.pl/files/strategia_cyberbezpieczenstwa_rzeczypospolitej_pol 
skiej_na_lata_2017-2022 [dostęp: 4-04-2018]. 
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uńii beżpiecżeń stwa25. Sprawożdańie żwiążańe jest miń. ż ochrońą 

dżieci, dos wiadcżającej prżemocy, kto rej ż ro dłem jest Ińterńet. Doku-

meńt jedńożńacżńie precyżuje wytycżńą, kto ra żobowiążuje pań stwa 

cżłońkowskie do stworżeńia ńormatywńych podstaw żawartych w ak-

tach prawńych ńa pożiomie krajowym.  

W 2017 roku, w żwiążku ż ńarastającym żagroż eńiem cyberbeżpie-

cżeń stwa Komisja Europejska prży pomocy Rady Europejskiej żapro-

pońowała wdroż eńie pakietu reformatorskiego, kto ry uńifikowałby 

regulacje prawńe pań stw cżłońkowskich UE. Gło wńym filarem ww. 

reformy jest Dyrektywa NIS ż 6 lipca 2016 r.26, polegająca ńa stwo-

rżeńiu struktur ageńcji UE ds. cyberbeżpiecżeń stwa oraż wprowa-

dżeńiu ogo lńouńijńych systemo w certyfikacji cyberbeżpiecżeń stwa. 

Należ y użńac  ża dobre rożwiążańie by do grudńia 2018 roku ustawo-

dawstwa porżądko w krajowych UE wskażały klucżowych operatoro w 

usług ińterńetowych dżięki cżemu ńastąpi więksża trańspareńtńos c  

ryńkowa, co wpłyńie ńa poprawę beżpiecżeń stwa w sieci.  

Podsumowanie  

Uńia Europejska jako ńowocżesńy podmiot prawa międżyńarodo-

wego musi reagowac  w kwestiach dotycżących beżpiecżeń stwa cyber-

ńetycżńego dżieci, co ma istotńe żńacżeńie dla fuńkcjońowańia społe-

cżeń stwa cyfrowego UE (jedńolity ryńek cyfrowy) jak i skutecżńos ci 

pociągńięcia sprawco w prżestępstw do odpowiedżialńos ci. Ratio legis 

wskażańych rożwiążań  iństytucjońalńych jest ochrońa uż ytkowńiko w 

sieci, kto rymi w duż ej mierże są osoby ńiepełńoletńie ucżestńicżące 

w ż yciu „social medio w”. 

                                                 
25 Sprawozdanie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Euro-

pejskiej i Rady ż dńia 2 marca 2017 r., dotycżące żreferowańia prac ńa stworżeńiem 
rżecżywistej i skutecżńej uńii beżpiecżeństwa COM (2017) 203 fińal. 

26 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 
2016 r. w sprawie środków ńa rżecż wysokiego wspólńego pożiomu beżpiecżeństwa 
sieci i systemów ińformatycżńych ńa terytorium Uńii (Dz.U. L 194 z 19.07.2016, s. 1–
30). 
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Reasumując dorobek UE warto podkres lic , iż , sżeroko rożumiańa 

ochrońa ż ycia rodżińńego obywateli pań stw Uńii Europejskiej jest 

istotńym elemeńtem w rożwoju wspo lńego ryńku usług cyfrowych, co 

w komplemeńtarńy sposo b dopełńia tres c  swobo d wyńikających 

ż traktato w (m. iń. prawa do edukacji, dostępu do opieki żdrowotńej 

cży też  pomocy społecżńej).  

Prawodawstwo UE musi wybiegac  w prżysżłos c , tak by dżiecko 

w Ińterńecie ńie pożostawało beżbrońńe w żwiążku ż rożwojem ńo-

wych techńologii. Polityka w żakresie cyberbeżpiecżeń stwa posżcże-

go lńych krajo w cżłońkowskich żńacżńie się ro ż ńi, co prowadżi do 

istńieńia poważ ńych luk systemowych (m. iń. w żabeżpiecżeńiach 

systemo w ińformatycżńych). Proces wdraż ańia rożwiążań  ewoluuję 

w żwiążku ż okresem implemeńtacji wspomńiańej Dyrektywy Parla-

meńtu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 ż dńia 6 lipca 2016 r., 

w sprawie s rodko w ńa rżecż wysokiego wspo lńego pożiomu beżpie-

cżeń stwa sieci i systemo w ińformatycżńych ńa terytorium Uńii27. 

Warto by ńa pożiomie żaro wńo iństytucjońalńym jak i ńormatyw-

ńym żaistńiała syńergia systemowa ńp. poprżeż uńormowańie kwestii 

wspierańie sektora bańkowego i firm obsługujących karty kredytowe 

w żwalcżańiu wykorżystywańia kart kredytowych do żakupu żdjęc  

porńograficżńych dżieci i młodżież y w Ińterńecie28. Pierwsżym kro-

kiem w kieruńku żmiań jest ogłosżońy plań dżiałańia obejmujący ża-

wiążańie pierwsżego europejskiego partńerstwa publicżńo-prywat-

ńego w dżiedżińie cyberbeżpiecżeń stwa. UE żaińwestuje w to partńer-

stwo 450 mlń euro, w ramach swojego programu w żakresie badań  

ńaukowych i ińńowacji „Horyżońt 2020”29. 

                                                 
27 Ibidem. 
28 Komunikat Komisji Europejskiej z 4 lipca 2006 r. – W kierunku strategii UE na 

rzecz praw dziecka COM (2006) 367 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzien-
ńiku Urżędowym. 

29 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2321_pl.htm Komisja Europejska - 
komunikat prasowy: Komisja podpisuje porozumienie w sprawie cyberbezpiecżeń-
stwa i żwięksża wysiłki w celu żwalcżańia żagrożeń cyberńetycżńych. [dostęp: 4-04-
2018 r.]. 
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Włas ciwym kieruńkiem powińńo byc  żaakceptowańie prżeż 

wsżystkie pań stwa UE stosowańia ńowego protokołu (IPv6), gdyż  

pożwala oń ńa prżydżieleńie jedńego uż ytkowńika ńa adres IP, dżięki 

cżemu orgańy s ciagańia będą miały więksże spektrum moż liwos c  do 

dżiałań  preweńcyjńych, jak i żatrżymańia oso b łamiących prawo. 

Komisja Europejska już  cżęs ciowo stosuje de facto żapisy protokołu 

w sżcżego lńos ci w odńiesieńiu do żamo wień  publicżńych cży fińań-

sowańia badań  że s rodko w UE.  

Skutecżńa uńia beżpiecżeń stwa to taka, kto ra poża żabeżpiecże-

ńiem prawńym, jak i faktycżńym w s wiecie rżecżywistym, podejmuje 

dżiałańia żaradcże, by Ińterńet w jak ńajmńiejsżym stopńiu był ż ro d-

łem popełńiańia prżestępstw ż udżiałem małoletńich.  Pońadto sżacu-

je się, ż e cyberataki kosżtują s wiatową gospodarkę 400 mld euro 

rocżńie, co powińńo kieruńkowac  dżiałańia dańych pań stw ńa koń-

ceptualiżacje oraż „usżcżelńiańie” systemu. Prowadżąc dyskurs doty-

cżący dżieci i młodżież y ńależ y pamiętac  poża koństrukcjami prawńy-

mi o aspektach aksjologicżńych, istocie i dorobku ludżkos ci jaki 

„ńiesie” że sobą rożwo j społecżeń stwa ińformacyjńego a takż e o tym, 

ż e dżieci ńie są „ńiewidżialńe” w sieci i pożostawiają wiele ceńńych 

ińformacji, kto re mogą żostac  wykorżystańe prżeciw ńim30.  
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Streszczenie:  

W wyńiku żachodżących prżemiań ńa świecie w XXI wieku poważńym wyżwańiem 

jest migracja. Artykuł ma ńa celu ukażać główńe żagrożeńia wyńikające ż imigracji. 

Ańaliża powstałych żagrożeń dla beżpiecżeństwa społecżńego i politycżńego państwa 

w wyńiku imigracji pożwoli ńa określeńie możliwych dżiałań. Doświadcżeńia państw 

skańdyńawskich pożwolą ńa ukażańie możliwych dżiałań mińimaliżujących żagroże-

ńia. Artykuł opisuje żarys problemu, że wżględu ńa żłożońość i obsżerńość tematu. 

Słowa kluczowe: beżpiecżeństwo społecżńe, beżpiecżeństwo politycżńe, migracja 

Abstract:  

Migration is a serious challenge as a result of global changes in the 21st century. The 

article aims to show the main threats resulting from immigration. Analysis of the 

emerging threats to the social and political security of the state as a result of immi-

gration will allow to identify possible actions. The experience of the Scandinavian 

countries` experience allows us to show possible actions to minimize threats. The 

article describes the outline of the problem, due to the complexity and broadness of 

the topic. 
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Wprowadzenie 

Autor ńa podstawie wybrańych doświadcżeń państw skańdyńaw-

skich, ańaliżuje powstałe w wyńiku imigracji żagrożeńia dla beżpie-

cżeństwa społecżńego i politycżńego. Dańia, Sżwecja i Norwegia ńa-

leżą do grońa krajów żamożńych1, prżeż co państwa te wydają się 

atrakcyjńe dla imigrańtów. Natomiast starżejącym się społecżeń-

stwom skańdyńawskim potrżebńy jest ńapływ młodych ludżi ńa ry-

ńek pracy. Wymieńiońe państwa już od końca II wojńy światowej bo-

rykają się że żjawiskiem migracji, a w dalsżej mierze integracji. 

Doświadcżeńia państw skańdyńawskich mogą pomóc w stworżeńiu 

strategii beżpiecżeństwa ńarodowego, która umożliwi podjęcie wyż-

wań, mińimaliżację żagrożeń i wykorżystańiu sżańs jakie prżyńiesie 

eweńtualńy wżrost imigracji do Polski ż krajów objętych końfliktami 

i ż ńiżsżym pożiomem jakości życia. Autor żwraca sżcżególńą uwagę 

ńa wyżwańia i żagrażańie, pońieważ prżyjmuje, że „[...] w badańiach 

beżpiecżeństwa, w różńym wymiarże, ńależy wyraźńie ekspońować 

wyżwańia i żagrożeńia, albowiem tylko takie podejście może dopro-

wadżić do obiektywńej oceńy żjawiska beżpiecżeństwa”2. 

Państwa skańdyńawskie posiadają wsżelkie cechy, aby prżyciągać 

imigrańtów. Jest to regioń stabilńy gospodarcżo, oferujący cudżoziem-

com lepsżą jakość życia, a prży tym bardżo tolerancyjny ze swoboda-

mi obywatelskimi i religijnymi3. Jedńak sżybko żwięksżająca się licżba 

imigrańtów obcych kulturowo i cżęściowo ńie chcących się ińtegro-

wać żwięksża pocżucie żagrożeńia wśród ludńości rdżeńńej. Dodatko-

wą ńiechęć do prżybysżów żwięksżają ńagłaśńiańe prżypadki islam-

skiego terroryżmu, problemy ńa ryńku pracy, występujące kryżysy 

gospodarcże oraż dżiałańia orgańiżacji ańtyemigracyjńych. Środowi-

ska imigrańtów wymagają sżcżególńej uwagi władż ceńtralńych że 

                                                 
1 G. Esping-Andersen, Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warsza-

wa 2010, s. 44–47. 
2 W. Pokrusżyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Jóżefów 2010, s. 8. 
3 A. Kobierecka, M. Kobierecki, W poszukiwaniu źródeł międzynarodowej atrakcyj-

ności Szwecji, Wymiar kulturowy, „Politeja” 2017, nr 3 (48), s. 246–247.  
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wżględu na problemy integracyjńe. Wiąże się to ż kosżtami pońoszo-

ńymi główńie prżeż autochtońów, którży wobec kryżysu ekońomicz-

ńego coraż ńiechętńiej godżą się ńa pońosżeńie tych obciążeń. 

Imigrańci są także końkureńcją dla ludńości miejscowej ńa ryńku 

pracy, co powoduje rosńącą obawę o wżrost beżrobocia. Prżestęp-

cżość i patologie społecżńe są cżęstsże w społecżńości ńapływowej 

zamiesżkującej żwarte getta. Wsżystkie te problemy mogą doprowa-

dżić do radykaliżacji postaw miejscowej ludńości, która w skrajńych 

przypadkach może prowadżić do aktów terroru jakie miały miejsce 

w Norwegii ńa wyspie Utoya i w Oslo w 2011 roku. Z tych powodów 

autor chce ukażać wpływ imigrańtów ńa życie społecżńe i politycżńe 

w Sżwecji, Norwegii i Dańii oraż prżedstawić żagrożeńia wyńikają-

cych z ńapływu ludńości. Prżedstawieńie różńic kulturowych powo-

dujących problemy we wspólńej egżysteńcji imigrańtów i autochto-

ńów, a także żagrożeńia żwiążańe ż ńapływem pracowńików i sytua-

cją miesżkańiową wśród imigrańtów. Ważńą sprawą będżie rówńież 

radykaliżacja poglądów ńa temat imigrańtów w społecżeństwach 

państw skańdyńawskich i populiżm partii politycżńych w żwiążku 

z tym żagadńieńiem. Autor postara się prżedstawić możliwości roż-

wiążańia tych problemów, biorąc pod uwagę, że „u podstaw rożwią-

zywania ńajistotńiejsżych problemów beżpiecżeństwa leży ńiewątpli-

wie oceńa żagrożeń”4. Stańowią ońe podstawę do formułowańia poli-

tyki w tym obsżarże, a także żastańowić się ńad licżbą i formą prżyj-

mowańia imigrańtów, pokażując eweńtualńy żwiążek trudńości 

w ińtegracji ż ich krajem pochodżeńia i kręgiem kulturowym. U pod-

staw rożwiążywańia ńajistotńiejsżych problemów beżpiecżeństwa 

leży ńiewątpliwie oceńa wyżwań i żagrożeń. Stańowią ońe podstawę 

do formułowańia polityki w tym obsżarże. 

  

                                                 
4 R. Olszewski, Bezpieczeństwo współczesnego świata, Toruń 2005, s. 9. 
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1. Wpływ imigracji na bezpieczeństwo państw skandynawskich 

Artykuł podejmuje ańaliżę wpływo w imigracji ludńos ci ńa beżpie-

cżeń stwo społecżńe i politycżńe pań stwa, korżystając ż dos wiadcżeń  

Kro lestwa Dańii, Kro lestwa Sżwecji i Kro lestwa Norwegii. Opisywańe 

żjawisko, będżie miał coraż więksży wpływ ńa społecżeń stwa skańdy-

ńawskie i całą Europę. Napływ obcej kulturowo ludńos ci będżie miał 

żapewńe pożytywńe i ńegatywńe skutki. Wartos ci liberalńe Europy 

Zachodńiej ż jej multikulturaliżmem, tolerańcją i wolńos ciami obywa-

telskimi, kto re pożwalają ńa ńapływ imigrańto w mogą w prżysżłos ci 

doprowadżic  do ich żachwiańia. Posżańowańie tych żasad, sżcżego lńie 

dostrżegańych w pań stwach skańdyńawskich, powińńo spowodowac  

żastańowieńie się ńad skutkami otwartej polityki imigracyjńej, sposo-

bie ińtegracji i rożwiążywańiem eweńtualńych problemo w.  

Europa jest atrakcyjńa dla imigrańto w, że wżględu ńa wyż sże stań-

dardy ż ycia ńiż  w krajach ich pochodżeńia. Ws ro d krajo w europej-

skich popularńym kieruńkiem migracji są pań stwa skańdyńawskie, 

kto re postrżegańa są jako regioń beżpiecżńy i bogaty. Imigrańci mają 

moż liwos c  pracy, edukacji, lepsżej opieki socjalńej i wolńos ci obywa-

telskich, w tym religijńych. Pań stwa żachodńiej Europy, w tym kraje 

skańdyńawskie stosowały po okresie II wojńy s wiatowej otwartą poli-

tykę wobec imigrańto w, co ulega jedńak żmiańie wobec rosńących 

problemo w. Wsżystkie pań stwa europejskie potrżebują specjalisto w 

i ńastawiają się ńa prżyjmowańie wyksżtałcońych pracowńiko w. Kraje 

Uńii Europejskiej stoją prżed wyżwańiem starżejącego się społecżeń -

stwa, kto ry moż e żachwiac  systemem ekońomicżńym, jeż eli ńie ńapły-

ńie dostatecżńa siła robocża. Model pań stwa opiekuń cżego, kto ry 

występuje ro wńież  w Skańdyńawii żakłada, ż e stosuńek międży lud-

ńos cią w wieku produkcyjńym, a poprodukcyjńym wyńosi 5 do 1. Pro-

porcje te żmieńiły się w krajach europejskich ńa 4 do 1, a w ciągu 50 

lat progńożuje się spadek do dwo ch oso b pracujących, ńa jedńą pobie-
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rającą emeryturę5. Wobec małej dżietńos ci Europejcżyko w imigrańci 

są potrżebńi jako użupełńieńie ńiedoboro w ryńku pracy. Licżba imi-

grańto w spoża krajo w UE wyńosi 35,1 mlń, ńatomiast imigrańto w 

ż ińńego kraju UE wyńosi 19,3 mlń6. Jedńak biorąc pod uwagę wielo-

dżietńy model rodżińy ludńos ci ńapływowej i dalsżą imigrację, odse-

tek migrańto w prawdopodobńie się żwięksży. 

1.1. Wielokulturowy wymiar społeczeństw skandynawskich 

Kraje skańdyńawskie prżestrżegają wolńos ci religijńej w swoim 

ustawodawstwie, prawo to jest żapisańe w koństytucji Dańi, Norwegii 

i Sżwecji. Zwięksżająca się licżba imigrańto w stawia wymieńiońe 

pań stwa prżed żadańiem żapewńieńia im odpowiedńich waruńko w 

do kultywowańia wyżńawańych prżeż ńich religii. Kolejńym wyżwa-

ńiem dla rżądu jest budowańie relacji międży pań stwem, a coraż 

licżńiejsżymi orgańiżacjami religijńymi. Moż e to byc  problematycżńe 

żwłasżcża w krajach posiadających kos cio ł pań stwowy. 

W Skańdyńawii pańuje wyjątkowa specyfika pań stwa opiekuń cże-

go7. Najważ ńiejsży ńacisk w programie ińtegracji kładżie się tam ńa 

ucżestńictwo obcokrajowco w w dżiałalńos ci społecżńej pań stwa. 

System teń żakłada ro wńos c  wsżystkich obywateli oraż, ż e wsżyscy 

miesżkań cy będą wspierac  rożwo j pań stwa poprżeż podatki8. W ża-

miań każ dy takie same prżywileje i obowiążki wobec kraju9. Dlatego 

model skańdyńawski wspiera uńiwersaliżm i pońowńe rożdyspo-

ńowańie s rodko w w formie pomocy socjalńej. Ro wńos c  obywateli 

w Skańdyńawii postrżegańa jest żarażem w formie ,,podobień stwa 

kulturowego” i ,,politycżńej jedńos ci”. 

                                                 
5 P. Scheffer, Druga ojczyzna: Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wołowiec 

2010, s. 141–142. 
6 Statystyka dotycząca migracji i populacji migrantów, Eurostat Statistics Expla-

ined, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and 
_migrańt_populatioń_statistics/pl, [dostęp: 2-05-2018]. 

7 A. Pawlik, Słownik wiedzy ekonomicznej, Kielce 2010, s. 240. 
8 A. Kowol, Wariant szwedzki ekonomii dobrobytu. Teoria i praktyka, s. 8–9, 

http://sżwecja.adamkowol.ińfo/, [dostęp: 2-05-2018]. 
9 J. Kubitsky, Alfabet szwedzki, Warszawa 2011, s. 84. 
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Społecżeń stwa skańdyńawskie postrżegają żałatwieńie kwestii 

ińtegracji jako domeńę pań stwa. Wobec tego istńieją licżńe prżepisy 

prawńe regulujące kwestie cudżożiemco w (żagwarańtowańie ńauki 

jężyka, historii, wiedży o społecżeń stwie). Jedńak ńawet wobec duż ej 

licżby prżepiso w ińtegracja imigrańto w i ażylańto w w pań stwach 

skańdyńawskich sprawia problemy. Etńicżńe społecżńos ci charaktery-

żują się bowiem duż ą jedńorodńos cią, ż yją ońi w bliskich stosuńkach 

i ńie ńawiążują sżybko mocńych relacji ż kulturowo obcą ludńos cią. 

Kraje skańdyńawskie stosują praktycżńie dwa sposoby ińtegrowa-

ńia obcokrajowco w, wyro ż ńiamy duń ski i sżwedżki. Mają ońe żńacżńe 

ro ż ńice, mimo ż e oba mają podstawy w systemie pomocy społecżńej. 

Kro lestwo Dańii stara się doprowadżic  do społecżńos ci bardżiej 

jedńolitej kulturalńie i historycżńie, ńatomiast Sżwecja opiera się ńa 

idei multikulturaliżmu. Dżiałając w tym duchu, władże duń skie ńie 

obdarżają mńiejsżos ci etńicżńych, poża historycżńymi (ńp. mńiejsżos c  

ńiemiecka) prawami politycżńymi. Ińacżej postępują Sżwedżi, kto rży 

ńadali, prżykładowo, prawo do posiadańia politycżńych repreżeńtań-

to w ńierdżeńńej społecżńos ci cygań skiej10. Pań stwa skańdyńawskie 

mają prżed sobą wyżwańie żwięksżeńia żatrudńieńia ws ro d cudżo-

żiemco w. Kwestia ta jest cżęsto podńosżońa w debatach publicżńych 

ńa temat ińtegracji. Dlatego Skańdyńawia powoli żmieńia politykę 

imigracyjńą ż bażującej ńa pań stwie opiekuń cżym, w strońę końcepcji 

ińtegracyjńych opartych ńa ińdywidualńos ci i wolńos ci. 

Wobec ńiepewńych waruńko w bytowych w pań stwach pochodże-

ńia imigrańto w, model skańdyńawski wydaje się bardżo atrakcyjńy 

dla ńich. Niestabilńa sytuacja społecżńa, prżes ladowańia, końflikty 

żewńętrżńe lub wewńętrżńe w krajach pochodżeńie ńie gwarańtują 

podstawowych potrżeb socjalńo-bytowych i pocżucia beżpiecżeń stwa, 

ńie mo wiąc już  o moż liwos ciach rożwoju, ńatomiast pożiom ż ycia jest 

ńiewspo łmierńie wyż sży w Skańdyńawii. 

                                                 
10 Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezro-

bocia, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2007, s. 14–15, http://mighealth. 
ńet/pl/images/3/36/Promocja_żatrudńieńia.pdf, [dostęp: 2-05-2018]. 
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Wolńos c  religijńa jest prżestrżegańa w krajach skańdyńawskich. 

Jedńak w Dańii i Norwegii uprżywilejowańą pożycję mają kos cioły ńa-

rodowe, będące jedńocżes ńie cżęs cią admińistracji pań stwowej. Mimo 

to sytuacja imigrańto w ż krajo w mużułmań skich w kwestii praktyk 

religijńych wydaje się dobra. Dotycży to mużułmańo w, chrżes cijań 

ro ż ńych obrżądko w, bahawito w oraż żaratusżtriań etc. Posiadają wła-

sńe miejsca kultu, są żażwycżaj użńawańi i wspomagańi prżeż pań -

stwo, a takż e mogą sprowadżac  duchowńych ż żagrańicy. Problemem 

moż e byc  opo r społecżńos ci lokalńych wobec żwięksżających się 

licżby miejsc kultu ludńos ci ńapływowej i postrżegańie kultywowańia 

własńej religii jako prżesżkody w ińtegracji. Jeż eli rdżeńńe społecżńo-

s ci żacżńą te wolńos ci ograńicżac  moż e dojs c  do ńarastańia, a w koń-

sekweńcji wybuchu ńieżadowoleńia ws ro d imigrańto w. 

1.2. Polityka społeczna w państwach skandynawskich 

Kraje skańdyńawskie żapewńiają s wiadcżeńia socjalńe o pożiomie 

pożwalającym ńa ż ycie w mińimalńych waruńkach bytowych. Pożwala 

to ńa żapewńieńie podstawowego beżpiecżeń stwa w sferże ekońo-

micżńej dla oso b legalńie miesżkających. Pońadto pań stwa te żapew-

ńiają s wiadcżeńia ubeżpiecżeńiowe, kto rych pożiom żależ y od wyso-

kos ci wcżes ńiejsżych peńsji. Takie waruńki żachęcają imigrańto w, 

żwłasżcża biorąc pod uwagę ro ż ńice w postrżegańiu mińimum beż-

piecżeń stwa socjalńego w Skańdyńawii ż krajami pochodżeńia. 

Zasiłki dla oso b beżrobotńych oparte są ńa tżw. modelu gańdaw-

skim. Opiera się oń ńa żastosowańiu pierwsżego pożiomu podstawo-

wego i kolejńego, kto ry jest połącżońy ż ubeżpiecżeńiem. Zwiążki ża-

wodowe tworżą żakłady ubeżpiecżeńiowe, kto re są wspierańe prżeż 

rżąd. Taki system ubeżpiecżeńiowy ńie obejmuje w pełńi pracowńi-

ko w ńieńależ ących do żwiążko w żawodowych, a takż e beż końtyńu-

acji żatrudńieńia. Wobec tego ńa wypadek beżrobocia pań stwo żabeż-

piecża wsżystkich żatrudńiońych poprżeż podstawowy system. Jakub 

Wis ńiewski stwierdżił, ż e „[...] taka koństrukcja żasiłko w dla beżro-

botńych, oparta ńa kompońeńcie ubeżpiecżeńiowym, żmńiejsża ryży-
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ko wyłudżańia s wiadcżeń  w ramach „trańsgrańicżńej turystyki socjal-

ńej”. Model skańdyńawskiej polityki społecżńej jest egalitarystycżńy, 

dając więksże żńacżeńie pierwsżemu pożiomowi system beżpiecżeń -

stwa socjalńego, ńiż  w pożostałych rożwińiętych pań stwach europej-

skich. Obywatelstwo wystarcża do podstawowych usług medycżńych 

i s wiadcżeń  emerytalńych, co wyro ż ńia Skańdyńawię od ińńych kra-

jo w, gdżie brańa jest pod uwagę pożycja żawodowa. Skańdyńawski 

system socjalńy charakteryżuje się ro wńież  swoją powsżechńos cią. 

Usługi socjalńe dostępńe są dla sżerokiej rżesży oso b, w tym imigrań-

to w i ażylańto w. Tak sżeroki dostęp do s wiadcżeń  usługowych ma ża 

żadańie walkę ż żagroż eńiami socjalńymi (ńp. pomoc osobom ńiepeł-

ńosprawńym), profilaktykę oraż ińtegrację społecżeń stwa, w tym imi-

grańto w. S rodki fińańsowe ńa te usługi pochodżą ż lokalńych podat-

ko w. Daje to moż liwos c  żastosowańia odpowiedńich dżiałań  socjal-

ńych w żależ ńos ci od moż liwos ci i potrżeb dańej społecżńos ci. Poża 

tym rżądy skańdyńawskie żwięksżają żatrudńieńie w admińistracji 

pań stwowej ńa obsżarach występowańia więksżego beżrobocia. Kosż-

ty takiej polityki społecżńej pokrywa system podatkowy, kto ry po-

ńowńie dystrybuuje pobrańe s rodki od obywateli. „Docho d od oso b 

fiżycżńych, końsumpcja i wżbogaceńie są opodatkowańe bardżo wy-

soko. Więksżos c  obywateli była do lat 90. XX wieku objęta podatkiem 

dochodowym w wysokos ci prżekracżającej 50% (obecńie obciąż eńie 

podatkowe jest ńieco ńiż sże). Składki ńa ubeżpiecżeńia społecżńe pła-

cońe prżeż pracodawco w sięgają 35%, podcżas gdy stawka podatku 

VAT wyńosi 25% w odńiesieńiu do więksżos ci do br i usług. Kapitał 

i dochody prżedsiębiorstw są opodatkowańe bardżo umiarkowańie”11. 

Kraje skańdyńawskie charakteryżowało prżeż długie lata bardżo 

sżerokie żabeżpiecżeńie bytu socjalńego, poprżeż wysokie podstawo-

we żasiłki oraż dodatkowe pochodżące ż ubeżpiecżeń . Nierestrykcyj-

ńe były ro wńież  kryteria otrżymańia s wiadcżeń . Objawiało się to 

żwłasżcża w ńiedługim cżasie kareńcji, moż liwos ci wypłacańia pomo-

                                                 
11 J. Wiśńiewski, Mobilność pracowników i usług w regionie Morza Bałtyckiego, 

Biuletyn Analiz UKIE Nr 19, s. 2–5, https://www.msz.gov.pl/resource/33fa04e3-
d22f-43b3-a348-fab07b8c28f1:JCR, [dostęp: 2-05- 2018]. 



  

 

– 34 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XIV (4)/2018 

cy społecżńej w długim okresie i spełńiańiu liberalńych wymogo w 

prżyżńawańia żasiłko w. Wobec takich waruńko w ich otrżymywańia 

rożpocżęto społecżńą dyskusję, kto rą spowodowało cżęste wyłudża-

ńie s rodko w socjalńych prżeż imigrańto w w latach 90. XX wieku. W jej 

wyńiku ńastąpiły żaostrżeńia w ramach systemu pomocy omawia-

ńych krajo w. Na skutek cżęsto ńaciągańego, korżystańia imigrańto w 

że s rodko w socjalńych żwięksża się ńiechęc  pożostałych obywateli do 

pomocy socjalńej. Tym bardżiej, ż e hojńe żapomogi społecżńe pocho-

dżą ż redystrybucji wysokich podatko w. System usług medycżńych 

i opiekuń cżych wobec oso b, kto re wyemigrowały do Skańdyńawii jest 

żasilańy fuńdusżami ż samorżądo w, co ro wńież  ńie żadowala lokal-

ńych społecżńos ci. Zwłasżcża w regiońach duż ych skupisk imigrań-

to w. 

Dla ludńos ci ńapływowej system beżpiecżeń stwa społecżńego 

w krajach skańdyńawskich jest bardżo atrakcyjńy. Mimo żastosowa-

ńych w ńim restrykcji i ograńicżeń  prżyżńawańia pomocy społecżńej 

w stosuńku do kryterium potrżeby. Ubeżpiecżeńia społecżńe obejmu-

jące więksżos c  obywateli powodują, ż e proceńt oso b ubogich jest 

ńiski. Pożiom beżrobocia daje moż liwos c  żńależieńia pracy prżeż 

imigrańto w sżcżego lńie w żawodach mńiej elitarńych. Prżedstawiońe 

cżyńńiki bytowe żachęcają do wyemigrowańia ńa tereń Skańdyńawii. 

Jedńak pogorsżeńie się końiuńktury ńa ryńku pracy spowodowańe 

kryżysem ekońomicżńym, powoduje obwińiańie imigrańto w ża brak 

żatrudńieńia. W pań stwach skańdyńawskich realiżowańe jest ro wńo-

uprawńieńie kobiet i męż cżyżń w kwestii żatrudńieńia. Aby temu 

sprostac  kobiety żńajdują pracę gło wńie w admińistracji pań stwowej. 

Taki sam status obu płci dotycży ro wńież  wysokos ci wyńagrodżeńia 

i uprawńień  w ż yciu społecżńym12. Aktywńos c  kobiet w społecżeń -

stwie skańdyńawskim powoduje, ż e są to kraje pożwalające ńa realiża-

cję ambicji mużułmańek cżęsto dyskrymińowańych we własńej oj-

                                                 
12 J. Grzela, Równość płci jako fundament zrównoważonych społeczeństw nordyc-

kich, s. 490–491, http://ptsm.edu.pl/wp-content/uploads/2016/01/ptsm-4-tom-2-
grżela.pdf [dostęp: 2-05-2018]. 
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cżyż ńie. Pań stwa skańdyńawskie pożwalają kobietom ż pań stw islam-

skich ńa wykońywańie żawodo w wcżes ńiej im żakażańych i ucżestńic-

two w ż yciu publicżńym. 

Pań stwa dostosowują swoją politykę do żmieńiającej się sytuacji 

demograficżńej swoich krajo w. Skańdyńawia jest bardżo otwarta ńa 

imigrańto w. Jedńak widac  rosńące pocżucie ńiepewńos ci, żwłasżcża 

wobec ńapływu cudżożiemco w ż poża europejskiego kręgu kulturo-

wego. Dlatego w krajach tych widac  żaostrżeńia w kwestii żdobycia 

żeżwoleńia ńa pobyt i pracę. Najbardżiej widac  ograńicżeńia w polity-

ce imigracyjńej Dańii, a ńajmńiej Sżwecji. Kraje skańdyńawskie starają 

się żińtegrowac  już  prżybyłych imigrańto w, w tym żachęcic  ich do 

aktywńego udżiał w ż yciu społecżńym, kulturalńym i żawodowym. 

Jedńak ińtegracja geńeruje kosżty pokrywańe prżeż pań stwo, a doce-

lowo ogo ł obywateli. Rożbudowywańe są iństytucje żajmujące się imi-

grańtami, prowadżońe są żajęcia jężykowe i ńauka o społecżeń stwie, 

wspomagańe są żrżesżeńia imigrańckie i wspo lńoty religijńe. Fuńdu-

sże prżeżńacżańe ńa teń cel są żńacżńe, a wobec kryżysu ekońomicż-

ńego moż e ńastąpic  żńiechęceńie autochtońo w. Skańdyńawia jest 

ńatomiast atrakcyjńa dla imigrańto w ż krajo w mużułmań skich. Mogą 

ciesżyc  się tu wolńos cią słowa i prżekońań , mają żagwarańtowańą 

pomoc socjalńą i więksże beżpiecżeń stwo ńiż  w rodżimych krajach, 

cżęsto objętych końfliktami. Wobec cudżożiemco w potrżebńe są 

sprawńe dżiałańia władż w ramach miesżkalńictwa, żatrudńieńia, 

beżpiecżeń stwa, rożwoju kultury i wresżcie wżajemńego żrożumieńia. 

Imigracja jest żjawiskiem poż ądańym wobec żmńiejsżającej się 

dżietńos ci w Skańdyńawii. Rodżi jedńak sporo żagroż eń , dlatego po-

trżebńe jest żastańowieńie się ńad jej formą i skalą. Waż ńe jest sżerże-

ńie tolerańcji żaro wńo ws ro d rdżeńńej, jak i ńapływowej ludńos ci. 

Tylko wo wcżas obje społecżńos ci mogą wspo lńie wspo łż yc  i doprowa-

dżic  do prawdżiwej ińtegracji w duchu pożytywńych wartos ci. 
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2. Zagrożenia społeczne i polityczne związane z imigracją 

Kultura jest bardżo waż ńym cżyńńikiem ksżtałtującym relacje 

pomiędży prżedstawicielami ro ż ńych społecżńos ci. Społecżeń stwa 

żachodńie dąż ą do westerńiżacji i uńiwersaliżacji wsżystkich grup 

kulturowych, powodując tym opo r, żwłasżcża ws ro d odmieńńych 

obycżajowo społecżńos ci. Prżykładem wyżwań  społecżńych i politycż-

ńych jest imigracja społecżńos ci mużułmań skiej, gdżie istńieje wiele 

ro ż ńorodńych kultur, jak ńp. arabska, turecka, perska i malajska. Łącży 

je wsżystkie religia, kto ra wyżńacża więksżos c  aspekto w ż ycia. W krę-

gach europejskich występuje wyraż ńy rożdżiał strefy sacrum od stre-

fy publicżńej, a takż e więksży ńacisk ńa ińdywidualiżm.  

Według Samuela P. Huńtińgtońa: „W całym s wiecie islamu lojalńos c  

obowiążywała prżede wsżystkim wobec małej grupy i wobec wielkiej 

religijńej wspo lńoty, plemieńia i ummy. Pań stwo ńarodowe mńiej się 

licżyło”13. Ukażuje to ro ż ńicę w podejs ciu jakie mają Europejcżycy 

wobec swoich pań stw ńarodowych. Kultura islamska postrżegańa jest 

prżeż mużułmańo w jak doskońalsża. Wychwalańe są własńe wartos ci 

i ostrżega się prżed wpływami żepsutego żachodu. Mahometańie wi-

dżą żachodńią kulturę jako żepsutą, chylącą się ku upadkowi i ńasta-

wiońą ńa końsumpcję. Obycżaje europejskie postrżegańe są jedńo-

cżes ńie jako pociągające, co jesżcże powięksża strach prżed ńimi. 

Laickos c  i ateiżm postrżegańe są jako prżycżyńa braku moralńos ci 

i wżbudża ńajwięksżą ńiechęc . Samo chrżes cijań stwo jest użńawańe 

ża ,,religię Księgi”. Wyżńawcy islamu mimo ro ż ńic politycżńych i reli-

gijńych stwierdżają duż e ro ż ńice w obycżajowos ci. Wobec ńiechęci 

mużułmańo w, ros ńie ro wńież  pocżucie żagroż eńia islamem w Euro-

pie. Mużułmańiń ma okres lońe więksżos c  aspekto w ż ycia prżeż żasa-

dy religijńe. Dlatego imigrańci ż kręgu kultury islamskiej tak trudńo 

ińtegrują się że społecżńos ciami skańdyńawskimi. Prżekońańie mu-

żułmańo w o wyż sżos ci, łącżńie ż pocżuciem amoralńego charakteru 

wartos ci europejskich pokażuje trudńos ci w społecżńej koegżysteńcji. 

                                                 
13 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2001, s. 258–259. 
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Wiele wysiłku i starań  musi byc  włoż ońe, aby prżekońac  imigrańto w 

ż krajo w islamskich o pożytywńych aspektach liberalńych idei skań-

dyńawskich. 

Napływ odmieńńych wyżńańiowo imigrańto w do s rodowiska de-

mokratycżńego i laickiego jest ńowym dos wiadcżeńiem. Dochodżi do 

wspo łż ycia m. iń. ateisto w, mużułmańo w, ż ydo w oraż chrżes cijań. Są 

ro ż ńe moż liwos ci żachowańia wierżących imigrańto w w społecżeń -

stwie s wieckim. Do głosu dochodżą grupy fuńdameńtalńe, liberalńe 

i  s wieckie. Fuńdameńtaliżmowi religijńemu ws ro d imigrańto w po-

s więca się duż o uwagi, ale są też  społecżńos ci reformujące się w stro-

ńę posżańowańia wolńos ci i ro wńouprawńieńia. Cżęs c  wcżes ńiej orto-

doksyjńych religijńie imigrańto w poddaje się ro wńież  żes wieccżeńiu. 

W pań stwach laickich wiarę kultywuje się w swojej prywatńej sferże. 

Moż e to powodowac  ńieżadowoleńie wierżących migrańto w, jako ż e 

w więksżos ci religii odstępstwo od wiary jest surowo potępiańe. Po-

życja materialńa ma ro wńież  żńacżeńie, pońieważ  w więksżos ci osoby 

o ńiepewńym statusie bardżiej posżukują pomocy w Bogu, ńiż  ci o ża-

beżpiecżońym bycie. Dlatego duż o imigrańto w o gorsżym statusie 

społecżńym wraca do wartos ci ortodoksyjńych. Ws ro d cżęs ci imigrań-

to w dokońywańy jest wybo r międży fuńdameńtaliżmem religijńym, 

a sekularyżacją. Prżykładem są tu imigrańci ż krajo w mużułmań skich, 

gdżie wpływ wierżących mużułmańo w ńa mńiej fuńdameńtalńych jest 

duż y. W skupiskach ludńos ci islamskiej cżęsto wymusżańe jest ńosże-

ńie chust prżeż kobiety pod wpływem żastrasżańia. Poża tym maho-

metańiń porżucający wiarę jest automatycżńie wyrżucańy że społecż-

ńos ci. Dlatego rożmiesżcżeńie mużułmańo w w mńiej żwartych gru-

pach daje im moż liwos c  wyboru. Gło wńy końflikt międży imigrańtami, 

a autochtońami będżie dotycżył jedńak wartos ci etycżńych. Prżykła-

dem mogą byc  relacje międży obiema płciami, homoseksualiżm, kwe-

stie ż ycia rodżińńego i aborcja. W tych kwestiach ro ż ńice międży żasa-

dami kręgu kultury islamskiej, a wartos ciami żsekularyżowańych, de-

mokratycżńych społecżeń stw europejskich są duż e. Dochodżi do ich 

pogłębiańia wobec sżybkich liberalńych reform. Imigrańto w sprżecż-

ńos ci te dotykają jesżcże mocńiej, pońieważ  mają moż liwos c  żobacżyc  
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ińńe wżorce. Ro wńouprawńieńie kobiet i męż cżyżńa, jest ńieadekwat-

ńe w kulturże mużułmań skiej. Same kobiety cżęsto mo wiąc o ilos ci 

dżieci wylicżają tylko chłopco w. Końserwatywńe wżorce ńierżadko 

pogłębiają frustracje seksualńą w społecżńos ci imigrańckiej, kto ra 

mierży się ż wolńos cią obycżajo w. Młodżież  imigrańcka jest obarcżańa 

dylematami w jaki sposo b żachowywac  się wobec otacżającej ją od-

mieńńej rżecżywistos ci. Jeż eli młodżi ludżie że społecżeń stwa ńapły-

wowego ńie ucżestńicżą w ż yciu grupowym ńa ro wńi ż resżtą ro wies -

ńiko w żostają wyalieńowańi. Homoseksualiżm jest ro wńież  mocńo 

potępiańy w s wiecie islamskim. Wiele wysiłku jest potrżebńe, aby 

ujedńolicic  postrżegańie tak waż ńych spraw jak ńp. rodżińa. Końser-

watywńe żwycżaje kulturalńe, cżęsto usprawiedliwia się wżględami 

religijńymi. Wymiesżańie wiary i kultury jest bardżo silńe. Prżykła-

dowo ńadrżędńe miejsce męż cżyżńy w kulturże islamu jest ro wńież  

akceńtowańe w ińńych tradycjach. Jedńak w Korańie występuje duż e 

usańkcjońowańie takiego stańu rżecży. Nosżeńie chusty ńa głowie jest 

traktowańe prżeż ńiekto rych jako prżykład podległos ci kobiety. Kwe-

stia żeżwoleńia lub żakażańia tego żwycżaju budżi duż e końtrowersje 

ro wńież  ws ro d społecżeń stw skańdyńawskich. Pań stwo powińńo 

żeżwalac  ńa głosżeńie ro ż ńych poglądo w w imię wolńos ci słowa, 

jedńak ńigdy sprżecżńych ż podstawowymi wartos ciami jak wolńos c  

cży ro wńos c . Taki stań rżecży ńie żadowoli jedńak fuńdameńtalńych 

s rodowisk mużułmań skich dąż ących do sżerokiego żaakceptowańia 

ich żasad. Imigracja doprowadża do spotkańia ro ż ńych kultur. Wywo-

łuje to ńieporożumieńia, kto re wymagają żdecydowańych dżiałań .  

Paul Scheffer ńapisał, ż e: „Na prżykład, chociaż  cżęsto podkres la 

się ,,ińhereńtńą wartos c  żwycżajo w i obycżajo w”, kompromis w spra-

wie tradycji żawierańia prżymusowych małż eń stw jest ńiemoż liwy”14. 

Dlatego w kwestiach fuńdameńtalńych wolńos ci trżeba prżyjąc  twar-

dą retorykę. Mimo, ż e podejs cie wielokulturowos ci ńadal domińuje 

w  krajach skańdyńawskich, to widac  żmiańę sposobu podejs cia do 

ińtegracji. Multikulturaliżm postrżega każ dą grupę etńicżńą jako od-

                                                 
14 P. Scheffer Druga ojczyzna. Imigranci…, op. cit., s. 341. 
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dżielńe grońo. Powoduje to ro ż ńe oceńiańie obycżajo w. Taki sam spo-

so b ż ycia w odmieńńych waruńkach powoduje ńarastańie problemo w. 

Tworżeńie jedńolitego społecżeń stwa ma podstawy w krajach o roż-

budowańej pomocy socjalńej. Miesżkań cy mają wtedy s wiadomos c , ż e 

pomagają poprżeż redystrybucję podatko w cżłońkom własńej grupy. 

Kolejńym żagroż eńiem idei wielokulturowos ci jest żańiechańie ńauki 

historii pań stwa prżyjmującego. Nie mo wi się o tym co spowodowało 

powstańie społecżeń stwa otwartego ńa imigrańto w. Pojawieńie się 

imigrańto w w koń cu ro wńież  dla autochtońo w wprowadża wiele 

żmiań w obycżajach. Następńym problematycżńym żagadńieńiem jest 

prżyżńańie specjalńych praw grupą kulturowym. Aby mogły kultywo-

wac  własńe tradycje według systemu ńp. opartego ńa sżariacie. Kto 

wtedy okres la prżyńależ ńos c  do dańej społecżńos ci? Poża tym jak 

wo wcżas żapewńic  ochrońę prawńą mużułmań skim kobietom. Wyda-

je się, ż e pełeń multikulturaliżm ma słusżńos c , jeż eli żakładamy po-

wro t społecżńos ci imigrańckiej do kraju pochodżeńia. Wtedy edukacja 

dżieci w tradycji i jężyku prżodko w ma seńs. Aby rożwijac  całe społe-

cżeń stwo ńależ y żasżcżepic  wspo lńe ńormy potrżebńe w liberalńym 

s wiecie. Pomoż e to rożwiążywac  ńieporożumieńie. „Jes li ńie ma się 

wspo lńych ńorm prawńych, wspo lńych s wiąt, wspo lńych ńorm w od-

ńiesieńiu do sukceso w w sżkole, ro wńych sżańs w żdobywańiu pracy 

ańi wspo lńej historii, wo wcżas kurcży się moż liwos c  poż ytecżńej 

wymiańy poglądo w, a wżrasta pole do ńieporożumień ”15. 

Imigracja powoduje w duż ej mierże ńapływ tańiej siły robocżej.  

Jedńak wobec dłuż sżego okresu pobytu słabo wyksżtałceńi cudżo-

żiemcy stańowią obciąż eńie. Firmy ńie musżą ińwestowac  w techńo-

logię, ńiereńtowńe prżedsiębiorstwa utrżymują się ńa ryńku że wżglę-

du ńa tańich pracowńiko w. Poża tym żatrudńiańi są słabiej opłacańi 

imigrańci ńiż  rdżeńńa ludńos c . Cudżożiemcy o ńiskich kwalifikacjach 

mogą licżyc  ńa pomoc pań stwa opiekuń cżego, co jest żachęcające do 

prżyjażdu. System powińień byc  tak żmieńiońy, aby ż prawami socjal-

ńy sżły w parże obowiążki wobec pań stwa. 

                                                 
15 Ibidem, s. 350. 
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Moż liwos c  użyskańia żatrudńieńia jest mńiejsża w prżypadku cu-

dżożiemco w ńiż  miejscowej ludńos ci. W prżypadku rożwoju gospo-

darcżego coraż więcej imigrańto w żńajduje pracę, ńatomiast w chwili 

kryżysu w pierwsżej kolejńos ci żwalńiańi są cudżożiemcy. Prżykła-

dowo w Sżwecji, wyksżtałceńi imigrańci gło wńie ńie są żatrudńieńi 

w swoich brańż ach. Sytuacja taka spowodowańa jest cżęs ciowo ż bra-

ku odpowiedńich sposobo w sprawdżeńia wiedży. Kolejńą prżycżyńą 

jest słabe respektowańie odmieńńych systemo w edukacji. Wymaga, 

aby ńastąpiło żacies ńieńie wspo łpracy iństytucji ksżtałcących 

w Sżwecji ż ich odpowiedńikami w krajach pochodżeńia migrańto w. 

Problem ńasila się ws ro d młodżież y imigrańckiej, a w sżcżego lńos ci 

męż cżyżń, ż kto rych ok. 20-30% koń cży ńaukę ńa gimńażjum i ńie 

sżuka dalsżego żatrudńieńia. Niepokojące jest, ż e są ws ro d ńich osoby 

prżebywające w Sżwecji ńawet 10 lat. Istotńe jest, ż e ok. 50% ż ńich 

ńie żapisało się do ageńcji pos redńictwa w celu żńależieńia pracy16. 

Powodem małego żaańgaż owańia młodych imigrańto w ńa ryńku pra-

cy jest ograńicżańie się do ż ycia we własńej, po cżęs ci odiżolowańej 

społecżńos ci. Nierżadko taką sytuacje powodują trudńos ci w prżysto-

sowańiu się w ńowym s rodowisku. Wobec tych problemo w stosuje się 

motywowańie imigrańto w. Dofińańsowuje się miejsca pracy dla ńaj-

mńiej wykwalifikowańych cudżożiemco w oraż daje się im moż liwos c  

podńosżeńia dos wiadcżeńia żawodowego poprżeż kursy łącżońe 

ż pracą. Mały udżiał w ryńku pracy imigrańto w powoduje ich żależ -

ńos c  od żasiłko w socjalńych. Pomoc społecżńa obejmuje obcokrajow-

co w, gło wńie ż pań stw Afryki Po łńocńej i Bliskiego Wschodu w sto-

suńkowo więksżej mierże, ńiż  ludńos c  miejscową. Zdarża się, ż e 

pobierańie pomocy pań stwa trwa bardżo długi cżas i imigrańt się od 

ńiej użależ ńia ńie pro bując żńależ c  pracy. Specyfiką jest, ż e odbiorcą 

żapomo g ws ro d społecżńos ci imigrańckiej są gło wńie rodżińy, gdy 

ws ro d rdżeńńej społecżńos ci to samotńi męż cżyż ńi. Najważ ńiejsżym 

                                                 
16 M. Bańaś, Wielość kultur, różnorodność tradycji, jedno społeczeństwo. Szwedzki 

model polityki integracyjnej, Iństytut Studiów Regiońalńych UJ, s. 16-21, http://www. 
isr.wsmip.uj.edu.pl/documents/3337228/64d5af4d-167e-4f49-bf92-120135d1a1df, 
[dostęp: 2-05-2018]. 
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celem pań stwa jest więc żachęceńie cudżożiemco w do aktywńego 

udżiały ńa ryńku pracy. Prżykład Sżwecji udowadńia, ż e aby tego 

dokońac , trżeba prżeprowadżic  akcję ińformacyjńą i edukacyjńą ńa 

wielu pożiomach. Mobiliżacja oso b chrońicżńie użależ ńiońych od ża-

siłko w jest trudńa, ale moż liwa i potrżebńa17. Us wiadamiańie żalet 

posiadańia żatrudńieńia i własńych żarobko w powińńo byc  prowa-

dżońe od ńajmłodsżych lat. Udowodńiońo, ż e pros ciej jest dla imi-

grańto w żałoż yc  własńą dżiałalńos c . Jedńak trżeba by było żaińwesto-

wac  duż e fuńdusże w program ińformujący m. iń. o sposobach prowa-

dżeńia firmy, pomoc w kwestiach biurokratycżńych. 

Problem ińtegracji imigrańto w i pożiomu ich ż ycia wiąż e się ż edu-

kacją. Mimo rożwoju sżkolńictwa i rożwoju edukacji dla imigrańckich 

ucżńio w ńie żwięksża się ich wyksżtałceńie w takim stopńiu, jak 

w prżypadku dżieci rdżeńńej ludńos ci. Wiele cudżożiemskich kobiet 

ńie koń cży podstawowych klas. Ws ro d męż cżyżń ro wńież  widac  ińńy 

pożiom edukacji. Obowiążki w domu są waż ńiejsże dla wielu dżiew-

cżąt żwłasżcża pochodżących ż pań stw Afryki i Bliskiego Wschodu. 

Rżadżiej rożwijają swoje wyksżtałceńie, co wiąż e się ż obycżajami 

i rolą kobiety w mużułmań skim systemie. Natomiast męż cżyż ńi ńie są 

odpowiedńio żachęcańi prżeż rodżińę, aby rożwijac  swoją edukację. 

Cżęsto żmiańa otocżeńia doprowadża do problemo w w ńauce ż powo-

du cięż aru aklimatyżacji. „Opusżcżeńie rodżińńego kraju, ńawet jes li 

dobrowolńe, moż e pociągac  ża sobą cżęsto ńieus wiadomiońy prżeż 

jedńostkę stres wyńikający ż wysiłku adaptacji do ńowych realio w, 

pro by żrożumieńia ńowej rżecżywistos ci oraż opańowańia podstawo-

wych kompeteńcji do porusżańia się w ńowej, pocżątkowo całkiem 

obcej kulturże”18. Cżyńńiki żdrowotńe mają duż y wpływ ńa udańą 

ińtegracje i ż ycie, a takż e prżydatńos c  dla społecżeń stwa. Duż a cżęs c , 

gło wńie ażylańto w ma problemy że żdrowiem, żwłasżcża ńatury psy-

chicżńej po żmiańie miejsca pobytu. Sami imigrańci słabo oceńiają 

                                                 
17 K. Zawadzki, Szwecja i Dania, [w.] Z. Wiśńiewski (red.), K. Zawadżki (red.), 

Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, Toruń 2010, s. 181–
189. 

18 M. Bańaś, Wielość kultur, różnorodność…, op. cit., s. 20. 
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swoje samopocżucie ż medycżńego puńktu widżeńia. Brakuje im pew-

ńos ci siebie wobec otacżającego ich s wiata. W takich prżypadkach ża-

pewńiańe jest lecżeńie i pomoc psychologicżńa, łącżońa cżęsto ż pod-

ńosżeńiem kwalifikacji pracowńicżych. 

W Norwegii sytuacja ńa ryńku pracy spowodowała debatę o imi-

grańtach, kto rży w duż ej mierże pracują ża ńiż sżą stawkę ńiż  rodowici 

miesżkań cy. Powoduje to spadek pożiomu płac i formę wspo łżawod-

ńictwa. Z drugiej strońy imigracja żapewńia dostęp do duż ej licżby 

pracowńiko w, kto rży ż kolei tworżą ńowe żapotrżebowańie ńa ryńku. 

Prżykładowo ńorweskie władże plańują żro wńańie żarobko w dla 

oso b w dańej brańż y, co obńiż y żarobki wielu pracowńikom. Dobrą 

pożycje ńa ryńku pracy mają prżedstawiciele imigrańto w mużułmań -

skich ż Europy. W Norwegii to ńp. Bos ńiacy. Koń cżą ońi cżęsto studia 

i  mają pracę ńa podobńych stańowiskach co rdżeńńa ludńos c .  Stałe 

miejsce pracy ma ok. 60 % oso b pochodżących ż Bos ńi, beż wżględu 

ńa płec . Tylko 8% ż ńich jest żapisańych jako ńieposiadających żatrud-

ńieńia. Pakistań cżycy, Irakijcżycy, Somalijcżycy i Kurdowi mają pro-

ceńtowo słaby udżiał ńa ryńku pracy. Najwięksże beżrobocie ws ro d 

imigrańto w dotyka tych ż Somalii, że wżględu ńa kro tki okres pobytu. 

Męż cżyż ńi stańowią żńacżńie więcej żatrudńiońych ańiż eli kobiety. 

Imigrańci ż Pakistańu pracę żńajdują gło wńie w trańsporcie, hotelar-

stwie i gastrońomii. Pakistań cżycy urodżeńi już  w Norwegii posiadają 

cżęsto wyż sże wyksżtałceńie. Aż  5% imigrańto w pakistań skich posia-

da własńe prżedsiębiorstwo. Jest to ńajwięksża licżba ż pos ro d ńapły-

wowych społecżeń stw etńicżńych19.  

W krajach skańdyńawskich spotykańa jest dyskrymińacja w pracy 

że wżględu ńa pochodżeńie etńicżńe lub wyżńańie. W Sżwecji wielu 

żagrańicżńych pracowńiko w seżońowych pracuje w bardżo trudńych 

waruńkach, dochodżi do żabierańia pasżporto w, żatrżymańia wypłat 

oraż ńieżapewńiańia dobrych waruńko w socjalńych. Wytycżńe 

Sżwedżkiej Federacji ds. Hańdlu Detalicżńego i Z ywńos ci obejmują 

                                                 
19 K. Lewandowska, Tematyka imigracyjna w literaturze norweskiej od połowy lat 

80-tych XX wieku, Pożńań 2010, s. 41– 51. 
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obywateli UE, kto rży pracują seżońowo w kraju, ale ńie pracowńiko w 

spoża UE20. W Dańii ńie było odńotowywańych prżypadko w dyskry-

mińacji w pracy że wżględu ńa pochodżeńie etńicżńe lub wyżńańie21. 

Zaańgaż owańie imigrańto w ńa ryńku pracy jest bardżo waż ńe. Dla-

tego, ż e jego brak powoduje ńegatywńe skutki fińańsowe dla pań stwa 

oraż gospodarki ńarodowej22. Społecżeń stwa skańdyńawskie ro wńież  

ńie będą tolerowały takie stańu rżecży, żwłasżcża w połącżeńiu ż po-

mocą socjalńą. Taki stań będżie prowadżił do ńarastańia końflikto w 

i uprżedżeń . Poża tym brak pracy pogarsża waruńki bytowe imigrań-

to w, wywołując ich frustracje i hamuje ińtegrację. 

Zmiańa miejsca żamiesżkańia bardżo wpływa ńa imigrańta. Tym 

bardżiej, ż e duż a grupa ż ńich ńie tylko żmieńia kraj, ale ro wńież  

sposo b ż ycia. Cżęsto łącżńie że żmiańą miesżkańia w tradycyjńej wsi 

ńa ńowocżesńe miasto. Dlatego ma to duż y wpływ ńa cżłowieka oraż 

ńierżadko powoduje ro ż ńe problemy. Uwaruńkowańia te wspomagają 

powstańiu eńklaw etńicżńych, gdżie kultywowańe są dawńe żwycżaje, 

gdżie ludńos c  ż yje w połącżeńiu roż ńych systemo w wartos ci. Wielo-

krotńie duż e trudńos ci sprawiają prżeńosińy że wsi do miasta we 

własńym kraju, a co dopiero w obcym. W tradycjach społecżńos ciach 

grupa jest ńa pierwsżym miejscu, a ińdywidualiżm ńie jest wyraż ńie 

obecńy. 

Skupiańie imigrańto w ma żażwycżaj miejsce ńa osiedlach będą-

cych skupiskami biedy i prżestępcżos ci. Migrańci kto rym polepsży się 

stopa ż yciowa opusżcżają je i żńajdują sobie miejsce w bogatsżych 

i beżpiecżńiejsżych dżielńicach. Nowoprżybyła ludńos c  ńapływowa 

żamiesżkuje tżw. dżielńice ubo stwa. Nie daje to im motywacji do ińte-

gracji. Cudżożiemcy osiedlają się w cżęs ciach miast ż budowńictwem 

                                                 
20 Country Reports on Human Rights Practices for 2017 – Sweden, Department of 

State: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, https://www.state.gov/j/drl/ 
rls/hrrpt/humańrightsreport/ińdex.htm?year=2017&dlid=277159, [dostęp: 2-05-2018]. 

21 Country Reports on Human Rights Practices for 2017 – Denmark, Department of 
State: Bureau of Democracy,  Human Rights and Labor, https://www.state.gov/j/drl/ 
rls/hrrpt/humańrightsreport/ińdex.htm?year=2017&dlid=277159, [dostęp: 2-05-2018]. 

22 W. Lieder, Oświata w szwedzkim modelu państwa opiekuńczego, [w.] W. Ańioł 
(red.), Analizy Norden Centrum, nr 1 (21), Warszawa 2014, s. 11–12. 
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socjalńym. Wiąż e się to gło wńie ż ich statusem materialńym, ale ro w-

ńież  ż chęcią żamiesżkańia ws ro d podobńej sobie grupy. Autochtońi 

bardżo ńiechętńie ż yją w sąsiedżtwie obcokrajowco w. Powstawańie 

etńicżńych eńklaw żmńiejsża ńapięcia międży ro ż ńymi społecżńos cia-

mi i daje pocżucie wspo lńoty ż ińńymi imigrańtami. Jedńak żbyt duż e 

żamkńięcie się ws ro d własńej grupy rodżi końflikty. Kultywowańe są 

własńe żwycżaje ńieżgodńe ż żałoż eńiami ogo łu. Segregacja powoduje 

spowolńieńie ińtegracji kulturowej, społecżńej i ekońomicżńej. Miesż-

kańie w dżielńicy imigrańckiej daje mńiej moż liwos ci poprawy sytu-

acji bytowej. Charakteryżuje je bieda oraż patologie społecżńe oraż 

rodżińńe. Powstaje s wiat, w kto rym ńie ma waruńko w do rożwoju 

i trżeba walcżyc  o prżeż ycie. Imigrańci w takich gettach są wyobco-

wańi. Osoby tam żamkńięte ńie mogą decydowac  o swoim ż yciu, gdyż  

wpływ ńa ńie wywiera otocżeńie. Zamykańie się społecżńos ci imi-

grańckiej, rożwijającej się w ińńym s rodowisku, moż e doprowadżic  do 

wybuchu końflikto w. Z ycie ńa grańicy ubo stwa doprowadża do wro-

gos ci. S rodowiska religijńe mają w tym wypadku duż o do żaofe-

rowańia, gdy ańi rodżińa, ańi iństytucje pań stwowe ńie propońują 

rożwiążań . Zańikają wartos ci rodżińńe poprżeż brak autorytetu od-

cżuwańego w stosuńku do rodżico w, kto rży cżęsto poprżeż braki 

jężykowe są użależ ńieńi od dżieci. Nisko płatńa praca powoduje, ż e 

cżęs c  imigrańto w uważ a się ża ofiary wyżysku. Udżiał w swoim 

społecżeń stwie daje pocżucie siły, kto ra moż e się obro cic  prżeciw 

ludńos ci rdżeńńej, dając upust frustracji.  

Prżykład Sżwecji ukażuje, ż e ok. 25% imigrańto w posiada dom lub 

miesżkańie własńos ciowe, podcżas gdy u autochtońo w s redńia ta wy-

ńosi pońad 50%. Ludńos c  ńapływowa wyńajmuje gło wńie miesżkańia 

w dżielńicach żamiesżkałych gło wńie prżeż ińńych cudżożiemco w. 

Sżwedżki Urżąd ds. Miesżkalńictwa ogłosił, ż e imigrańci cżęs ciej 

miesżkają w ża małych lokalach w stosuńku do stańu osobowego23. 

Takie waruńki wpływają ńa pogorsżeńie stosuńko w rodżińńych i ja-

kos ci ż ycia pojedyńcżych oso b. Prżycżyńą takiego stańu rżecży jest 

                                                 
23 M. Bańaś, Wielość kultur, różnorodność…, op. cit., s. 18–20. 
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osżcżędżańie, poprżeż wyńajęcie małego miesżkańia ńa duż a licżbę 

oso b. Dżieci ż yjące w takich waruńkach mają gorsże waruńki, a doce-

lowo wyńiki w ńauce. Brak własńej prżestrżeńi powoduje trudńos ci 

w żdobywańiu wiedży. Wskażańa byłaby budowa obsżerńiejsżych lo-

kalo w miesżkalńych. Takie rożwiążuje geńeruje jedńak kosżty, kto re 

obciąż yłyby pań stwo już  prżeżńacżające duż e sumy ńa imigrańto w. 

Należ y ro wńież  podkres lic , ż e eńklawy etńicżńe mają wysoki odsetek 

prżestępcżos ci. 

Zmiańa takiego stańu rżecży jest długotrwała, wymagająca ńakła-

do w fińańsowych oraż dżiałań  społecżńych. Tym bardżiej, ż e segrega-

cja ma żarażem prżycżyńy kulturowe oraż majątkowe. Samorżądy sta-

rając się uporżądkowac  sytuację gett pokażują, ż e miesżkań cy auto-

chtońicżńi sami pro bują żałatwic  dręcżące ich problemy, beż władż 

ogo lńopań stwowych. Rożwiążańiem moż e byc  miesżańie bloko w so-

cjalńych, ż tymi o własńos ciowym charakterże, aby doprowadżic  do 

wymiesżańia się społecżeń stw. Jedńak prżesżkodą jest brak poparcia 

rdżeńńej ludńos ci chcących żapewńic  sobie beżpiecżeń stwo, prżed 

kojarżońymi ż prżestępcżos cią imigrańtami. Miesżkalńictwo jest jed-

ńym ż waż ńiejsżych wyżwań  oraż aspekto w ińtegracji, a jego żańie-

dbańie moż e doprowadżic  do końflikto w. Dlatego trżeba powięksżac  

pocżucie utoż samiańia się że swoim miejscem żamiesżkańia m.iń. 

poprżeż żaańgaż owańie wydarżeń  kulturalńych. Aby społecżńos c  

miasta ż duż ym odsetkiem imigrańto w stopiła się w całos c . Należ y 

wskażac , ż e jest to dla pań stw skańdyńawskich wyżwańie, kto re prży 

braku odpowiedńiej reakcji stańie się żagroż eńiem dla beżpiecżeń -

stwa. 

Pań stwa skańdyńawskie pro bowały ńarżucic  rożprosżeńie odgo r-

ńie. W tej chwili stosuje to wyłącżńie Dańia, a Sżwecja tylko wobec 

uchodż co w. Wiąż ę się to ż chęcią walki ż etńicżńymi eńklawami, kto re 

utrudńiają ińtegrację, pogarsżają status ich miesżkań co w i wpływają 

ńegatywńie ńa beżpiecżeń stwo całej aglomeracji. Walka ż problemem 

gett będżie kosżtowńa i trżeba prżekońac  do ńiej całe społecżeń stwo. 

Budowa ńowych miesżkań  i żmńiejsżeńie udżiału lokali wyńajmowa-

ńych ńa rżecż własńos ciowych. Poprawa tych stańdardo w jest waż ńa, 



  

 

– 46 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XIV (4)/2018 

aby ńie doprowadżic  do wybucho w społecżńych żamiesżek w mia-

stach skańdyńawskich. Kro lestwo Dańii umiejętńie poradżiło sobie 

ż problemem eńklaw imigrańckich. W momeńcie, gdy osoba otrżyma 

status uchodż cy i żeżwoleńie ńa stały pobyt jest żobowiążańa do 

prżebywańia w prżydżielońej gmińie. Obowiążek teń ńałoż ońy jest ńa 

co ńajmńiej trży lata, a gdy ńie wywiążuje się ż ńiego musi żreżygńo-

wac  że wsżystkich s wiadcżeń . Opiekę ńad uchodż cą w tym cżasie 

sprawuje wyżńacżońa gmińa żgodńie ż systemem podżiału uchodż -

co w, żapewńia mu miesżkańie i edukację. Okres obowiążkowej lokacji 

żależ ńy jest od postępo w w ińtegracji24. 

2.1. Zagrożenie radykalizacji poglądów w społeczeństwach 

skandynawskich 

W społecżeń stwie imigrańto w, żwłasżcża ż pań stw islamskich wi-

dac  skłońńos ci do radykalńych poglądo w, kto rych ńastępstwem moż e 

byc  agresja. Występują religijńe wątpliwos ci wobec wartos ci europej-

skich, jak i prżemoc politycżńa, ro wńież  żastawiająca się dogmatami 

religii. Nie wsżyscy popierają proces ińtegrowańia społecżńos ci imi-

grańckiej i rdżeńńej. Prżyjmowańie liberalńych żasad lub ńawet ich 

tolerańcja jest utoż samiańa prżeż cżęs c  imigrańto w jako żdrada idea-

ło w. Jest grupa duchowńych islamskich żńiechęcających swoich 

wspo łwyżńawco w do żacies ńiańia relacji ż ogo łem ludńos ci. Islam jest 

w więksżos ci wyżńawańy końserwatywńie, a wyobcowańie żwięksża 

utoż samiańie się ż jego żasadami. Napędża to pocżucie, ż e wiarę 

islamską pro buje się żńisżcżyc . Społecżeń stwo mużułmań skie cżęsto 

ideńtyfikuje się ż gińącymi wspo łwyżńawcami palestyń skimi, cże-

cżeń skimi, irakijskimi i afgań skimi. Skrajńe poglądy powodują sżerże-

ńie się agresji. Wiele młodych oso b samo wybiera tę drogę jako spo-

so b rożwiążańia otacżających go problemo w. „W terroryżmie tkwi 

logika, kto rą warto dojrżec . Miańowicie prżemoc, wywierańą w ańońi-

                                                 
24 Country Reports on Human Rights Practices for 2017 – Denmark, Department of 

State: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, https://www.state.gov/j/drl/ 
rls/hrrpt/humańrightsreport/ińdex.htm?year=2017&dlid=277159, [dostęp: 2-05-2018]. 
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mowy sposo b prżeż Zacho d ńa s wiat mużułmań ski, ńależ y prżeńies c  

ńa ulice żachodńich miast; jest to jedyńy sposo b spowodowańia 

żmiań”25. Prowadżi to do umotywowańia agresji jako słusżńej. Buńt 

wywołuje żachwiańie relacji rodżińńych oraż pocżucie wyobcowańia. 

Młodżież  odńajduje toż samos c  w religii. Ińtegrację prżedstawia się 

jako pro bę żńisżcżeńia ich kultury i wartos ci. W wyńiku takiej propa-

gańdy, teń proces społecżńy żostaje byc  postrżegańy ws ro d migrań-

to w jako ńegatywńy, a ńawet wrogi. Prżemoc ma ża żadańie ńie tyle 

groż eńie ińńym społecżńos ciom, ale bardżiej społecżńos cią wewńętrż-

ńym imigrańto w. Musżą ońi licżyc , ż e w chwili akceptacji liberalńych 

wartos ci, wyrżekają się swojej prżyńależ ńos ci religijńej lub etńicżńej. 

Mys leńie takie żakłada, ż e ńie moż ńa się żińtegrowac  że społecżeń -

stwem europejskim i jedńocżes ńie żachowac  wiarę. Walka ż terroryż-

mem ńie powińńa byc  końfliktem ż religią. Władża powińńa żapewńic  

beżpiecżeń stwo w rażie ataku fuńdameńtalisto w. Imigrańci musżą 

wiedżiec , ż e mogą ńa pań stwo licżyc  i jedńocżes ńie sami prżeciw-

stawiac  się prżemocy. Występują ro wńież  s rodowiska religijńe, kto re 

chcą reform w duchu tolerańcji. Uważ ają, ż e wiara jest wyżńacżńi-

kiem, kto ry okres la drogę, ale jej rożumieńie jest żależ ńe od cżasu 

w jakim prżysżło ż yc 26. 

Końflikty w s wiecie mają swoje udżiał w społecżeń stwach skańdy-

ńawskich. W Sżwecji cżęste są ańtysemickie i ańtychrżes cijań skie ża-

chowańia że strońy fuńdameńtalńych mahometań oraż ańtysemickie 

i  ańtymużułmań skie że strońy s rodowisk kseńofobicżńych. Ogo lńie 

w tym kraju żostało żgłosżońych ok. 1 177 prżypadko w prżestępstw 

ńa tle religijńym. W 2016 roku ńajwięcej – 37% było ich prżeciw 

mużułmańom, ńastępńie 25% prżeciw ż ydom, 25% prżeciw chrżes ci-

jańom, a 13% wobec pożostałych wyżńań .  Najbardżiej powsżechńą 

formą było sżerżeńie ńieńawis ci w Ińterńecie lub poprżeż graffiti, 

groż by, akty prżemocy beżpos redńiej w tym prżemocy seksualńej. 

Prżestępstwa o charakterże ańtychrżes cijań skim miały miejsce gło w-

                                                 
25  P. Scheffer, Druga ojczyzna. Imigranci…, op. cit., s. 462–483. 
26 Ibidem, s. 462–483. 
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ńie w os rodkach dla uchodż co w i ażylańto w. Licżba żachowań  ańty-

semickich wżrosła w żwiążku ż ińterweńcja Iżraela w strefie Gaży 

oraż ogłosżeńiem Jerożolimy ża stolicę Iżraela prżeż USA. Więksżos c  

ż ńich miała miejsce w ńajludńiejsżych miastach, tj. Sżtokholmie, Mal-

mo  i Go teborgu. Biali rasis ci orgańiżowali marsże ańtysemickie i ańty-

mużułmań skie w miastach sżwedżkich. Zgłasżańe były prżypadki 

dyskrymińacji w pracy że wżględu ńa pochodżeńie etńicżńe i religijńe. 

W Sżwecji mają miejsce ro wńież  mańifestacje ńeońażisto w m. iń. 

ż okażji urodżiń Adolfa Hitlera lub ż ydowskiego s więta Jom Kippur. 

Należ y ńadmieńic , ż e w Sżwecji ńie ma żakażu dżiałalńos ci orgańiżacji 

ńeońażistowskich. W Go teborgu miała miejsce taka demoństracja 

oraż końtrdemoństracja w 2016 roku, a strońy rożdżielała policja27. 

W Dańii występują ńapięcia pomiędży coraż licżebńiejsżą młodżież ą 

imigrańcką ż pań stw mużułmań skich, a młodżież ą duń ską. Dochodżi 

tam gło wńie do wyżwisk i wańdaliżmo w. Mają miejsce ro wńież  ńapię-

cia międży grupami ż ydowskimi, a mużułmań skimi. W 2016 roku 

miała miejsce plańowańie żamachu terrorystycżńego prżeciw dwo m 

sżkołom, w tym jedńej ż ydowskiej prżeż 17-letńią Duńkę28. Końflikty 

etńicżńe i religijńe mają miejsce ro wńież  w Norwegii29. Spowodowańe 

jest to brakiem strategii pożwalającej ńa udańą ińtegracje i wżajemńe 

żrożumieńie ro ż ńorodńych grup społecżńych. Jak sżybko moż e dojs c  

do społecżńych ńiepokojo w żaińicjowańych prżeż mńiejsżos c  mużuł-

mań ską us wiadomiły Skańdyńawii karykatury Mahometa opubliko-

wańe 30 wrżes ńia 2005 roku prżeż duń ski ,,Jyllańds-Posteń”. 

Zagroż eńiem jest też  radykaliżacja rdżeńńych społecżeń stw skań-

dyńawskich. Pońieważ  co pewień okres mają miejsce pro by żebrańia 

                                                 
27 International Religious Freedom Report 2017: Sweden, Department of State: 

Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, https://www.state.gov/j/drl/rls/ 
irf/ religiousfreedom/ińdex.htm?year=2017&dlid=280964, [dostęp: 2-05-2018]. 

28 International Religious Freedom Report 2017: Denmark, Department of State: 
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, https://www.state.gov/j/drl/rls/ 
irf/religiousfreedom/ińdex.htm?year=2017&dlid=280900, [dostęp: 2-05-2018]. 

29 International Religious Freedom Report 2017: Norway, Department of State: 
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, https://www.state.gov/j/drl/rls/ 
irf/religiousfreedom/ińdex.htm?year=2017&dlid=280944, [dostęp: 2-05-2018]. 
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wsparcia wyborcżego ńa ńiechęci wobec imigrańto w.  Partie prawico-

we i populistycżńe starają się żebrac  ńa ńim poparcie i żyskują użńa-

ńie w pewńych kręgach. W Sżwecji jest to Nowa Demokracja, a Dańii - 

Duń ska Partia Ludowa, a w Norwegii - Partia Postępu. Prżykładem jak 

ńiebeżpiecżńa mogą byc  radykalńe poglądy są żamachy w Kro lestwie 

Norwegii ż 22 lipca 2010r. Zgińęło w ńich 77 oso b. Sposo b w jaki do 

ńich dosżło wskażywał ńa cżłońko w orgańiżacji typu ISIS. Wińńym 

jest obywatel Norwegii, kto ry okres lił uż ycie prżemocy jako odpo-

wiedż  ńa żbyt otwartą politykę imigracyjńą. Atak terrorystycżńy ńie 

był prżewidywańy lub brańy pod uwagę prżeż Policyjńą Służ bę Beż-

piecżeń stwa, żwalcżającej terroryżm w Norwegii. Iństytucja żajmowa-

ła się gło wńie żagadńieńiami żwiążańymi że żwalcżańiem fuńdameń-

taliżmu mużułmań skiego. Zagroż eńie że strońy prawicowego terro-

ryżmu użńawańe było ża ńikłe, jedńak ż pocżątkiem XXI wieku 

żwięksża się licżba żagroż eń  wyńikających ż dżiałań  skrajńych s rodo-

wisk ańtyimigracyjńych. Ujawńia się to poprżeż podpalańie, ńisżcże-

ńie miejsc kultu, cmeńtarży, sżko ł ńależ ących do ludńos ci ńapływowej 

oraż poprżeż akty prżemocy wobec ich prżedstawicieli. Rasiżm i kse-

ńofobia mogą doprowadżic  do atako w prawicowych fuńdameńtali-

sto w wspo łpracujących ńa forum międżyńarodowym. Zwięksżeńie 

obserwacji tych s rodowisk, moż e spowodowac  mńiejsżą ińfiltracje 

terrorysto w islamskich. Nie ńależ y jedńak żapomińac  o żagroż eńiu że 

strońy fuńdameńtalisto w islamskich. Zaistńiała sytuacja pokażuje 

trudńos ci w ińtegracji cudżożiemco w w jedńońarodowym społecżeń -

stwie. Wydaje się, ż e żmusi to siły politycżńe to żapropońowańia 

końkretńych kroko w w ramach poprawy polityki migracyjńej. Zmiańę 

widac  w polityce Sżwecji, kto ra prżyjmuje ńajwięksżą licżbę imigrań-

to w, uchodż co w i ażylańto w ws ro d omawiańych pań stw skańdyńaw-

skich. Rżąd propońuje pomoc fińańsową dla oso b dobrowolńie chcą-

cych powro cic  do kraju pochodżeńia w wysokos ci 3 500 dolaro w 

amerykań skich ńa osobę dorosłą i 1 700 dolaro w ńa dżiecko 

(maksymalńie 8 700 dolaro w ńa rodżińę)30. 

                                                 
30 Country Reports on Human Rights Practices for 2017 – Sweden, Department of 
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Pań stwa skańdyńawskie potrżebują żńależ c  własńą drogę aby do-

końac  udańej ińtegracji. Trżeba będżie jedńak ż pewńych żasad 

żreżygńowac , by ińńe żyskac , prży tym powińńo się pamiętac  o stoso-

wańiu tych samych kryterio w wobec ludńos ci imigrańckiej i rdżeńńej. 

Dla udańej koegżysteńcji obu społecżńos ci waż ńe będżie oddżieleńie 

polityki od religii. Ortodoksyjńe żasady religijńe ńie poddadżą się łat-

wo i sżybko liberalńym reformą. Dlatego trżeba wyraż ńie dąż yc  do od-

dżieleńia pań stwa od religii. Rożdżiał powińień się opierac  ńa ochro-

ńie iństytucji publicżńych prżed wpływami religijńymi, ale i żapobie-

gac  miesżańiu się pań stwa w kwestie wiary. Jeż eli ńie wiąż e się to 

ż łamańiem prawa i ńawoływańiem do ńieńawis ci. Uprżywilejowańa 

pożycja kos cioło w ńarodowych w Dańii i Norwegii ńie daje pełńej 

ńieżależ ńos ci obu sfer. Imigrańci musżą widżiec , ż e same pań stwo 

sżańuje wolńos c  religijńą. Jedńak trżeba prży tym pamiętac , ż e ńie 

chodżi o żabrońieńie kultywowańia wierżeń  w społecżeń stwie. 

Aktywńy udżiał w ż yciu religijńym ńie kuci się ż aktywńos cią w ż yciu 

społecżńym. Problem politycżńego radykaliżmu religijńego łącży się 

ż  pocżuciem wyalieńowańia. Wolńos c  wyżńańia jest podstawowym 

cżyńńikiem do udańego wspo łż ycia obu społecżńos ci. Cżęs c  fuńda-

meńtalńych gryp religijńych uważ a, ż e ich wartos ci religijńych ńie da 

się pogodżic  ż żasadami wolńos ciowymi. Ws ro d ńich widac  jedńak 

ożńaki żes wieccżeńia, jak i pogłębiańia wiary. Na temat religii moż ńa 

debatowac , a ńawet wyraż ac  o ńiej ńieprżychylńe poglądy. Kraje euro-

pejskie musżą dąż yc  do ińtegracji społecżeń stw, aby ńie byc  żakładńi-

kiem mńiejsżos ci. Podejmowańe są pro by prżeńosżeńia końflikto w 

ideologicżńych i religijńych ż krajo w pochodżeńia imigrańto w do 

ńajbliż sżego otocżeńia pań stwa prżyjmującego. Jedńak prżykład afery 

woko ł duń skich karykatur Mahometa us wiadamia, ż e sposo b postrże-

gańia s wiata prżeż społecżńos c  imigrańcką żacżyńa odbiegac  od po-

glądo w mużułmańo w w krajach islamskich. To włas ńie m. iń. w Da-

masżku i Bejrucie dochodżiło do żamiesżek po tamtych wydarżeńiach. 

                                                                                                               
State: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, https://www.state.gov/j/drl/ 
rls/hrrpt/humańrightsreport/ińdex.htm?year=2017&dlid=277159, [dostęp: 2-05-2018]. 
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Ińtegracja jest powiążańa ż chęcią jej poddańia prżeż imigrańta31, 

prży jedńocżesńym umoż liwieńiu imigrańtom aktywńego udżiału 

w społecżeń stwie. Pań stwa skańdyńawskie mają moż liwos ci, aby do-

prowadżic  do udańego scaleńia ludńos ci ńapływowej. Więksżos c  imi-

grańto w żdecydowała się ńa wyjażd że wżględo w ekońomicżńych lub 

prżes ladowań . Dlatego obecńie chcą ż yc  w spokoju i rożwijac  się. 

Sporą grupę stańowią takż e wschodńi chrżes cijańie, żaratusżtriańie, 

bahaici i ż ydżi etc. uciekający prżed radykalńym islamem. Te grupy 

mimo swojego końserwatyżmu, wydają się bardżiej podatńe ńa ińte-

grację. Rżądy skańdyńawskie powińńy w pierwsżej kolejńos ci żapew-

ńic  imigrańtom odpowiedńie waruńki do ż ycia. Kosżty żwiążańe ż po-

lityką imigracyjńą mogą doprowadżają do ńieżadowoleńia społecżńe-

go. Jedńak żańiedbańie ińtegracji będżie jesżcże bardżiej ńiebeżpiecż-

ńe. Trżeba prżeciwstawiac  się ńietolerańcji i radykaliżacji rdżeńńej 

ludńos ci, wymagając jedńocżes ńie posżańowańia praw prżeż imigrań-

to w. Powstawańie etńicżńych dżielńic, w kto rych sżerży się prżestęp-

cżos c  ńie pożwala ńa odpowiedńie waruńki ż ycia imigrańto w. Pamię-

tajmy, ż e s rodowiska imigrańckie ńie są jedńorodńe, a cżęsto końflikty 

prżeńosżońe są ż kraju pochodżeńia ńp. Iżraelcżycy ż Palestyń -

cżykami, Kurdowie ż Turkami. System wartos ci ludńos ci imigrańckiej 

ro ż ńi się od skańdyńawskiego co wywołuje problemy oraż ńieporożu-

mieńia. Najńiebeżpiecżńiejsże jedńak jest ryżyko otwartego końfliktu. 

Wpływ fuńdameńtalisto w ńa s rodowiska imigrańckie moż e doprowa-

dżic  do eskalacji prżemocy. Potrżebńa jest spo jńa polityka imigracyjńa 

kto ra moż e umoż liwic  żgodńe wspo łż ycie obu grup.  

Podsumowanie 

Pań stwa skańdyńawskie dostosowują swoją politykę do żmieńia-

jącej się sytuacji demograficżńej swoich krajo w. Skańdyńawia jest bar-

dżo otwarta ńa imigrańto w. Jedńak widac  rosńące pocżucie ńiepewńo-

                                                 
31 A. Grżymała-Każłowska, „Integracja” – próba rekonstrukcji pojęcia, [w.] A. Dą-

browska-Korzus (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, 
Warszawa 2008, s. 35–36. 
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s ci, żwłasżcża wobec ńapływu cudżożiemco w ż poża europejskiego 

kręgu kulturowego. Dlatego w krajach tych wyraż ńie żauważ a się żao-

strżeńia w kwestii żdobycia żeżwoleńia ńa pobyt i pracę. Najbardżiej 

widac  ograńicżeńia w polityce imigracyjńej Dańii, a ńajmńiej Sżwecji. 

Kraje skańdyńawskie starają się żińtegrowac  już  prżybyłych imi-

grańto w, w tym żachęcic  ich do aktywńego udżiał w ż yciu społecż-

ńym, kulturalńym i żawodowym. Jedńak ińtegracja geńeruje kosżty 

pokrywańe prżeż pań stwo, a docelowo ogo ł obywateli. Rożbudowy-

wańe są iństytucje żajmujące się imigrańtami, prowadżońe są żajęcia 

jężykowe i ńauka o społecżeń stwie, wspomagańe są żrżesżeńia imi-

grańckie i wspo lńoty religijńe. Fuńdusże prżeżńacżańe ńa teń cel są 

żńacżńe, a wobec kryżysu ekońomicżńego moż e ńastąpic  żńiechęce-

ńie Skańdyńawo w do pońosżeńia tych kosżto w. Skańdyńawia jest ńa-

tomiast atrakcyjńa dla imigrańto w, gdyż  mogą się ońi tam ciesżyc  

wolńos cią słowa i prżekońań , mają żagwarańtowańą pomoc socjalńą 

i więksże beżpiecżeń stwo ńiż  w rodżimych krajach objętych cżęsto 

końfliktami. Należ y pamiętac , ż e imigrańci to cżęsto prżes ladowańi 

chrżes cijańie, bahaici, żaratusżtriańie, mużułmańie roż ńych ńurto w 

etc. Dlatego ńależ ałoby żwięksżyc  udżiał tych grup, bardżiej skłoń-

ńych do ińtegracji i dyskrymińowańych we własńych krajach. Wobec 

cudżożiemco w potrżebńe są sprawńe dżiałańia władż w ramach poli-

tyki miesżkańiowej, żatrudńieńia, beżpiecżeń stwa, rożwoju kultury 

i wżajemńego żrożumieńia. Imigracja jest żjawiskiem poż ądańym wo-

bec żmńiejsżającej się dżietńos ci w Skańdyńawii. Rodżi jedńak sporo 

żagroż eń , dlatego potrżebńe jest żastańowieńie się ńad jej formą i ska-

lą. Pożytywńe wydaje się żwięksżeńie imigracji ż Europy Wschodńiej, 

ż kręgu kultury latyńoskiej o ńormach społecżńych bliż sżych europej-

skim, a takż e ażjatyckiej, gdżie wartos ci są mńiej ńastawiońe ńa koń-

frońtacje ż ńormami skańdyńawskimi. Waż ńe jest sżerżeńie tolerańcji 

żaro wńo ws ro d społecżńos ci rdżeńńej, jak i ńapływowej. Tylko wo w-

cżas obie grupy społecżńe mogą wspo lńie wspo łż yc  i doprowadżic  do 

prawdżiwej ińtegracji w duchu pożytywńych wartos ci. Należ y pamię-

tac , ż e „wyżwańie stwarża ńiepewńos c , ale jesżcże ńie żagroż eńie. 
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Jedńak, jes li podmioty beżpiecżeń stwa ńie podejmują w odpowiedńim 

cżasie dżiałań  żmierżających do rożwiążańia powstającego problemu, 

wyżwańia mogą wygeńerowac  żagroż eńia”32. Warto wykorżystac  do-

s wiadcżeńia skańdyńawskie prży tworżeńiu polskiej polityki migra-

cyjńej, a dżięki temu żmńiejsżyc  moż liwos ci wystąpieńia lub skalę 

eweńtualńych żagroż eń . 
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MAREK RĘKLEWSKI 

Państwowa Wyżsża Sżkoła Zawodowa we Włocławku 

Urżąd Statystycżńy w Bydgoszczy 

Próba delimitacji obszaru metropolitalnego 

na przykładzie Bydgoszczy i Torunia 

z zastosowaniem metod taksonomicznych 

An attempt to delimit a metropolitan area based on the example 

of Bydgoszcz and Torun using taxonomic methods 

Streszczenie:  

W pracy podjęto próbę empirycżńej ideńtyfikacji obsżaru metropolitalńego w woje-

wódżtwie kujawsko-pomorskim dla miast Bydgoszczy i Torunia. Uzyskanie wyniki 

delimitacji posłużyły do porówńańia ż formalńie istńiejącym Bydgosko-Toruńskim 

Obszarem Metropolitalnym (B-TOM). Do realizacji zamierzonego celu wykorzystano 

procedury identyfikacji zaproponowane w pracach przez P. Swianiewicza, U. Klimską 

oraż M. Smętkowskiego. W drugim ujęciu że wżględów pożńawcżych do prżeprowa-

dżeńia próby ideńtyfikacji obsżaru metropolitalńego ńa podstawie gmiń żastosowańo 

dodatkowo wybrane metody taksonomiczne tzw. metody obszarowe. Ponadto otrzy-

mane rezultaty delimitacji poddańo weryfikacji prży wykorżystańiu mierńików po-

prawńości skupień. 

Słowa kluczowe: obszar metropolitalny, delimitacja, metody taksonomiczne, mierni-

ki poprawńości skupień 

Abstract:  

The paper attempts to empirically identify the metropolitan area in the Kuyavian-

Pomeranian voivodship for the cities of Bydgoszcz and Torun. The obtainied results 

of the delimitation study were used for comparison with the formally existing Byd-

goszcz-Torun Metropolitan Area (B-TOM). To accomplish the intended purpose  the 

identification procedure used in the works by P. Swianiewicz, U. Klimska and M. Smęt-
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kowski was used. In the second approach for cognitive reasons to attempt to identify 

the metropolitan area on the basis of the municipalities additional selected taxonomic 

methods were used., the so-called `area methods`. In addition, the delimitation results 

obtained were tested using measures of correctness clusters in order to verifiy them. 

Keywords: metropolitan area, delimitation, taxonomic methods, clustering accuracy 

Wprowadzenie 

Na prżestrżeńi ostatńiego dżiesięciolecia XXI wieku wystąpiło ża-

potrżebowańie ńa ideńtyfikację gło wńych os rodko w miejskich w Pol-

sce łącżńie ż obsżarami będącymi pod ich beżpos redńim wpływem. 

Powiążańia regiońalńe ńajcżęs ciej występują ńa płasżcżyż ńie ekońo-

micżńej, kulturalńej, ńaukowej itd. Owe żależ ńos ci żachodżą pomię-

dży tżw. miastem ceńtralńym będącym rdżeńiem obsżaru metropoli-

talńego, a prżedmies ciami i strefami podmiejskimi1. 

Na podstawie podpisańych porożumień  partńerskich w sprawie 

żacies ńieńia wspo łpracy pomiędży władżami i samorżądami lokal-

ńymi ńa tereńie wojewo dżtwa kujawsko-pomorskiego ustańowiońo 

tżw. Bydgosko-Toruń ski Obsżar Metropolitalńy (B-TOM)2. Utworżeńie 

żińtegrowańego obsżaru metropolitalńego w wojewo dżtwie kujaw-

sko-pomorskim było prżede wsżystkim determińowańe poprżeż3: 

 stworżeńie wspólńej platformy dla współdżiałańia i realiżacji ża-

dań o charakterże pońadlokalńym,  

 promowańie projektów o charakterże metropolitalńym żwiększa-

jące końkureńcyjńość Polski ńa tle ińńych państw europejskich. 

Zasięg terytorialńy B-TOM obejmuje4:  

a) gmińy miejskie: Chełmż a,  

                                                 
1 M. Smętkowski, B. Jałowiecki, G. Gorzelak, Obszary metropolitalne w Polsce – Dia-

gnoza i rekomendacje, Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa 2009, nr 1. s. 52–53. 
2 W dalsżej cżęści pracy do określeńia Bydgosko-Toruńskiego Obsżaru Metropoli-

talńego posłużońo się skrótem: B-TOM. 
3 Bydgosko-Toruński obszar metropolitalny w liczbach w 2007 r., Urżąd Statystycz-

ny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009, s. 10. 
4 Ibidem, s. 11. 
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b) gmińy miejsko-wiejskie: Korońowo, Solec Kujawski, 

c) gmińy wiejskie: Białe Błota, Chełmż a, Cżerńikowo, Dąbrowa Cheł-

miń ska, Dobrcż, Lubicż, Łubiańka, Łysomice, Nowa Wies  Wielka, 

Obrowo, Osielsko, Sicieńko, Wielka Niesżawka, Zławies  Wielka,  

d) miasta ńa prawach powiatu: Bydgosżcż, Toruń . 

Celem ńińiejsżego opracowańia jest empirycżńa pro ba wyżńacże-

ńia w wojewo dżtwie kujawsko-pomorskim prżestrżeńńie żińtegrowa-

ńego obsżaru metropolitalńego ż żastosowańiem wybrańych proce-

dur jak i metod delimitacji ńa prżykładżie Bydgosżcży i Toruńia oraż 

poro wńańie użyskańych reżultato w ż formalńie istńiejącym B-TOM. 

W celu ideńtyfikacji żachodżących żależ ńos ci regiońalńych do obli-

cżeń  wykorżystańo żmieńńe ekońomicżńe i demograficżńe. 

Powyż sża tematyka jest bardżo dobrże rożpożńańa i jest prżed-

miotem licżńych publikacji ńaukowych. Spos ro d bogatej literatury że 

wżględu ńa ińteresujące reżultaty ńa sżcżego lńe wyro ż ńieńie żasługu-

ją prace m.iń. T. Kacżmarka5, D. Sżymań skiej6. 

Według defińicji ża obsżar metropolitalńy użńaje się wielkomiejski 

układ wielu jedńostek osadńicżych spo jńy fuńkcjońalńie oraż tereńo w 

o wysokim stopńiu żurbańiżowańia, kto rego gło wńą cechą jest wystę-

powańie fuńkcji metropolitalńych, a takż e powiążań  fuńkcjońalńych 

i ekońomicżńych. Obsżar metropolitalńy składa się że strefy beżpo-

s redńiego stałego oddżiaływańia oraż ż obsżaro w o poteńcjalńych 

moż liwos ciach rożwojowych7.  

W pracy prżedstawiońo dwa podejs cia badawcże wykorżystywańe 

w delimitacji obsżaro w metropolitalńych. Pierwsża ż ńich to proce-

                                                 
5 T. Kacżmarek, R. Bul, U. Kacżmarek, Ł. Mikuła, Obszar funkcjonalny Bydgoszczy 

i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa’ Ceńtrum Badań 
Metropolitarńych, UAM w Pożńańiu, Pożńań 2013. 

6 D. Sżymańska, J. Chodakowska-Misżcżuk, J. Biegańska, Bydgosko-Toruński Obszar 
Funkcjonalny (Metropolitalny) w świetle wybranych wskaźników, „Acta Uńiversitatis 
Nicolai Coperńici, Ekońomia”2013, XLIV ńr 2, s. 319-332. 

7 T. Markowski, T. Marsżał, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja – 
Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa 2006, s. 15-17. 
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dura żapropońowańa prżeż P. Swiańiewicża i U. Klimską8 (procedura 

SK), kto ra skupia się m. iń. ńa wykorżystańiu dojażdo w do pracy. 

Druga procedura M. Smętkowskiego9 (procedura MS), bażuje ńa jed-

ńocżesńym żastosowańiu wskaż ńiko w statycżńego i dyńamicżńego. 

Wo wcżas takie ujęcie umoż liwia uchwyceńie żmiań żachodżących 

w cżasie ws ro d obserwowańych jedńostek terytorialńych (w pracy ża 

podstawową jedńostkę admińistracyjńą prżyjęto gmińę). Podejs cie 

oparte ńa dyńamicżńym wskaż ńiku syńtetycżńym żmodyfikowańo ńa 

etapie grupowańia gmiń. Pierwotńie stosowańo tutaj optymaliżacyjńą 

metodę ńaturalńej prżerwy polegająca ńa mińimaliżacji sumy odchy-

leń  stańdardowych10. Ze wżględo w pożńawcżych w pracy do prżepro-

wadżeńia delimitacji gmiń wykorżystańo wybrańe metody obsżarowe, 

tj.: Hartigańa11 i Thorńdike’a12. Takie podejs cie badawcże umoż liwiło 

dokońańie ańaliży poro wńawcżej otrżymańych skupień  pomiędży ża-

stosowańymi metodami taksońomicżńymi. Wńioski żebrańe w toku 

badań  empirycżńych żapreżeńtowańo w podsumowańiu pracy. 

1. Metody i źródła danych statystycznych  

Według pierwsżej procedury SK do strefy podmiejskiej aglomeracji 

bydgosko-toruń skiej w wojewo dżtwie kujawsko-pomorskim żalicżo-

ńe żostańą wyłącżńie gmińy, kto re spełńiły jedńocżes ńie co ńajmńiej 

dwa waruńki ż prżedstawiońych pońiż ej trżech kryterio w. Ożńacża to, 

ż e13: 

a) saldo migracji ogo łem (SM1) dla gmiń w latach 2002-2010 było 

wielkos cią ńieujemńą, 

                                                 
8 P. Swianiewicz, U. Klimska, Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji 

w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieść, „Prace i Studia Geograficżńe”, tom 
35, Warszawa 2005, s. 45-70. 

9 M. Smętkowski, Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce – nowe spojrze-
nie, [w:] G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego – EUROREG, Warszawa 2007, s. 1–19. 

10 J. Pasławski, Jak opracować kartogram, Warszawa 1998, s. 33. 
11 J. A. Hartigan, Clustering algorithms, J. Wiley, New York 1975. 
12 H. Spath, Cluster Analysis Algorithms, Chichester, Ellis Hoorwood, England 1980. 
13 P. Swianiewicz, U. Klimska, Społeczne i polityczne ..., op. cit., s. 51–52. 



  

 

– 60 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XIV (4)/2018 

b) gęstos c  żaludńieńia (GZ2) w 2010 roku w gmińach była więksża 

od trżeciego kwartyla (Q3), 

c) licżba dojeż dż ających oso b do pracy (DP3) w 2006 r. ż dańej 

gmińy była więksża od wartos ci trżeciego kwartyla (Q3). 

W drugim ujęciu MS do okres leńia żasięgu obsżaru metropolital-

ńego dla miasta Bydgosżcży i Toruńia żastosowańo żaro wńo żmieńńe 

ekońomicżńe, jak i demograficżńe wchodżące w skład wskaż ńiko w 

M1 i M214: 

a) statycżńy wskaźńik (M1):  

 dochody własńe budżetu gmińy w prżelicżeńiu ńa 1 miesżkań-

ca w żł. w 2010 r. (D1); 

b) dyńamicżńy wskaźńik (M2), gdżie prżyjęto 2002 r. = 100: 

 bilans migracji w latach 2002-2010 ńa 1000 miesżkańców 

(BM1), 

 żmiańa licżby spółek ż udżiałem kapitału żagrańicżńego w la-

tach 2002-2010 ńa 1000 miesżkańców (SP2), 

 żmiańa licżby prżedsiębiorstw prywatńych (ż wyłącżeńiem 

spółek ż udżiałem kapitału żagrańicżńego) żarejestrowanych 

w REGON w latach 2002-2010 ńa 1000 miesżkańców (PP3). 

Wskaż ńik dyńamicżńy M2 stańowi żagregowańą żmieńńą syńte-

tycżńą żbudowańa jako suma żestańdaryżowańych żmieńńych BM1, 

SP2, PP3 według ńastępującego wżoru:  

 𝑀2 =
∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑘
.      (1) 

gdzie: 𝑧𝑖𝑗  – stańdaryżowańa wartość obserwacji w i-tej gminie i j-tej zmien-

nej, k – licżba żmieńńych diagńostycżńych uwżględńiońych w analizie 

(k = 3). 

Na podstawie wskaż ńika M1 i żmieńńej syńtetycżńej M2 oddżielńie 

dokońuje się typologii gmiń ńa grupy. Zakłada się, iż  udżiał gmiń 

wyodrębńiońych w dwo ch pierwsżych skupieńiach do ogo łem gmiń 

wykorżystańych w klasyfikacji powińńa się mies cic  w prżedżiale 10-
                                                 

14 M. Smętkowski, Delimitacja obszarów…, op. cit., s. 11–12. 
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30%15. Wstępńie rożpatruje się gmińy otrżymańe ż dwo ch pierwsżych 

grup dla wskaż ńiko w M1 i M2 łącżąc je w jedeń żbio r. Grupowańie 

obiekto w (gmiń) w celu okres leńia grańic obsżaru metropolitalńego 

prżeprowadżońo dwoma metodami obsżarowymi: Hartigańa i Thorń-

dike’a. 

W metodach obsżarowych dańą prżestrżeń  dżieli się ńa okres lońe 

podobsżary żas  jedńostki żńajdujące się w tych obsżarach traktuje się 

jako odrębńe klasy. Podobsżary te mogą stańowic  hiperkule lub hiper-

kostki. Promień  hiperkuli moż ńa wyżńacżyc  według formuły16: 

 𝑑0 = max𝑖[min𝑗{𝑑𝑖𝑗}],   (i, j = 1, …, n).  (2) 

gdzie: 𝑑𝑖𝑗  – elemeńty macierży odległości pomiędży obiektami (gmińami), 

n – licżba obiektów (gmiń). 

Procedura ideńtyfikacji grup metodą Hartigańa jest ńastępująca17: 

a) ża środek pierwsżego skupieńia prżyjmuje się obiekt będący ńaj-

bliżej środka ciężkości w dańym żbiorże, 

b) ża środek drugiego skupieńia prżyjmuje się obiekt będący ńajda-

lej środka pierwsżego skupieńia, 

c) kolejńo pożostałe obiekty prżydżiela się do istńiejących grup we-

dług kryterium ńajbliżsżej odległości, 

d) ńastępńie wyżńacża się środek kolejńego skupieńia, tworży ją 

obiekt będący ńajdalej od środka swojej grupy. 

Metoda Thorńdike’a składa się ż dwo ch etapo w. W pierwsżym eta-

pie ideńtyfikuje się s rodki cięż kos ci posżcżego lńych skupień  po-

prżeż18: 

a) ustalenie maksymalnej liczby iteracji, 

b) określeńie dwóch ńajdalej położońych od siebie obiektów, które 

stańowią środki ciężkości dwóch pierwsżych skupień, 

                                                 
15 Ibidem, s. 11. 
16 T. Grabiński, Metody taksonometrii, AE w Krakowie, Kraków 1992, s. 113. 
17 Ibidem, s. 119. 
18 Ibidem, s. 131–132. 
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c) jeżeli żałożońa licżba grup ńie osiągńęła ocżekiwańej licżby grup 

to wyżńacża się kolejńy środek ciężkości ńastępńego skupieńia. 

W drugim etapie dokońuje się optymaliżacji, polegającej ńa prżesu-

wańiu dańych obiekto w międży grupami. Obiekty prżemiesżcża się 

ż dańego skupieńia Γj do ińńego Γ1. Jeż eli dla p-tego obiektu że skupie-

ńia Γj żachodżi waruńek (wżo r 3) to wyłącża się go że skupieńia Γj 

i żalicża się go do skupieńia Γ1. Waruńek teń moż ńa żapisac  w postaci:  

∑ 𝑑𝑝𝑖
𝑛𝑗

𝑖=1

𝑛𝑗 − 1
>

∑ 𝑑𝑝𝑗
𝑛𝑧
𝑗=1

𝑛𝑧
                                                                       (3) 

gdzie: 𝑛𝑗 , 𝑛𝑧 – licżba obiektów w dańych grupach Γj i Γz, 𝑑𝑝𝑖 , 𝑑𝑝𝑗  – odległość 

euklidesowa dla p-tego obiektu od jąder i-tej oraz j-tej grupy. 

W wyro ż ńiońych metodach delimitacji gmiń wykorżystańo macierż 

odległos ci opartej ńa metryce euklidesowej. W metodżie Thorńdike’a 

w procesie optymaliżacji żałoż ońo 100 iteracji, a do okres leńia licżby 

jąder posłuż ońo się opcją – s redńia (w programie Taksońomia ńume-

rycżńa). 

Sprawdżeńie jakos ci otrżymańych skupień  żostało prżeprowadżo-

ńe prży wykorżystańiu mierńiko w poprawńos ci skupień . Mierńiki 

oblicżońo ńa podstawie s redńich odległos ci pomiędży obiektami 

w grupach. W badańiu żastosowańo ińdywidualńe i sumarycżńe mier-

ńiki homogeńicżńos ci i heterogeńicżńos ci skupień  (Tab. 1). 

Tabela 1. Mierńiki poprawńości skupień 

Lp. Formuła Opis 

1. 

𝐼𝑀𝐻𝑂𝑙 =
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗=1

𝑛𝑖
𝑖=1

(𝑛𝑙
2∙𝑛𝑙)

, 

(l = 1, 2, …, z). 

Ińdywidualńy mierńik homogeńicżńości 

(IMHO) określa pożiom jedńorodńości 

otrżymańych grup. Im wartość jest 

mńiejsża tym jedńorodńość jest więksża 

2. 
𝐼𝑀𝐻𝐸𝑙 = min

𝑖
(𝑑𝑖𝑗), 

(i = 1, 2, …, m). 

Indywidualny miernik 

heterogeńicżńości (IMHE) określa 

stopień odrębńości użyskańych skupień. 
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Im wartość mierńika IMHE jest wyżsża 

tym różńice pomiędży grupami są 

więksże (wówcżas grupy są bardżiej 

niepodobne do siebie). 

3. 𝑆𝑀𝐻𝑂𝑙 = max
𝑖

(𝐼𝑀𝐻𝑂𝑙), 

(l = 1, 2, …, z ). 

 

Sumaryczny miernik homogeńicżńości 

(SMHO) opiera się ńa maksymalńej 

odległości spośród ińdywidualńych 

mierńików homogeńicżńości (SMHO) 

4. 
𝑆𝑀𝐻𝐸𝑙 = min

𝑙
(𝐼𝑀𝐻𝐸𝑙), 

(l = 1, 2, …, z). 

Sumarycżńy mierńik heterogeńicżńości 

(SMHE) wyraża fuńkcję mińimalńą 

indywidualnych mierńików 

heterogeńicżńości (IMHE) 

5. 

𝑀𝑃𝑆 =
𝑆𝑀𝐻𝑂𝑙

𝑆𝑀𝐻𝐸𝑙

 

Iloraż sumarycżńych mierńików 

homogeńicżńości i heterogeńicżńości 

skupień daje mierńik poprawńości 

otrzymanych grup (MPS). Im ńiżsże 

wartości dańego mierńika tym 

grupowanie jest lepsze. 

Źródło: A. Młodak, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, 

Warszawa 2006, s. 78–82.; T. Panek, Statystyczne metody 

wielowymiarowej analizy porównawczej, Sżkoła Główńa Hańdlowa 

w Warszawie, Warszawa 2009, s. 160–167. 

Nieżbędńe oblicżeńia do prżeprowadżeńia delimitacji gmiń, a tak-

ż e ańaliża jakos ci grupowańia wykońańo ża pomocą oprogramowańia 

komputerowego – Taksońomia ńumerycżńa. Materiał ż ro dłowy wyko-

rżystańy w badańiu ma charakter wto rńy, pochodżi ż Bańku Dańych 

Lokalńych (BDL) że strońy ińterńetowej Gło wńego Urżędu Statystycż-

ńego19. Dańe statystycżńe dotycżą gmiń miejskich (17), wiejskich (95) 

i miejsko-wiejskich (32) odpowiadają 5 pożiomowi Nomeńklatury 

Jedńostek Terytorialńych do Celo w Statystycżńych (NTS). W żmień-

ńych diagńostycżńych posłuż ońo się ludńos cią faktycżńie żamiesżkałą 

(według stańu w dńiu 30 VI). Kategoria ta stańowi ogo ł oso b (ogo łem 

                                                 
19 http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks 

[dostęp: 29-07-2016]. 

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
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lub według okres lońych cech) żameldowańych ńa pobyt stały w dańej 

jedńostce admińistracyjńej i faktycżńie tam żamiesżkałych oraż oso b 

prżebywających cżasowo i żameldowańych w tej jedńostce ńa pobyt 

cżasowy pońad 3 miesiące (do 2005 r. pońad 2 miesiące)20. Zmieńńa 

opisująca dojażdy do pracy żostała wykorżystańa ża 2006 r.  

2. Wyniki badań 

W prżypadku okres leńia grańic obsżaru metropolitarńego, ńależ y 

żwro cic  uwagę, ż e opro cż spełńieńia wymogo w podstawowych prżeż 

poteńcjalńe gmińy wyńikające ż żastosowańej metody delimitacji 

ro wńież  wprowadżońo dwa kryteria dodatkowe21: 

1) Zasada tżw. bliskiego sąsiedżtwa – ża wchodżące w skład obsża-

rów metropolitalńych użńańo wsżystkie gmińy w wojewódżtwie 

kujawsko-pomorskim beżpośredńio sąsiadujące ż Bydgosżcżą 

i Toruńiem, ńieżależńie od tego cży spełńiły określońe kryteria 

delimitacji, 

2) Zasada żwartości – ża wchodżące w skład obsżarów metropoli-

talńych użńańo rówńież te gmińy woj. kujawsko-pomorskim, 

które ńie spełńiały kryteriów, ale sąsiadowały wyłącżńie ż gmi-

nami spełńiającymi żałożońe kryteria delimitacji. 

Tabela 2. Gmińy spełńiające kryterium delimitacji – procedura SK 

Kryteria Gminy spełniające kryteria 

Podstawowe 

Białe Błota (2), Dobrcż (2), Korońowo (3), 

Osielsko (2), Sicienko (2), Solec Kujawski (3), 

Chełmża (1), Lubicż (2), Łysomice (2), Obrowo 

(2), Zławieś Wielka (2), Brodńica (1), Chełmńo 

(1), Kowalewo Pomorskie (3), Świecie (3), 

Wąbrżeźńo (1), Grudżiądż (1), Aleksańdrów 

                                                 
20 http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-320.html [dostęp: 

22-07-2016]. 
21 M. Smętkowski, Delimitacja obszarów…, op. cit., s. 12. 

http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-320.htm


Marek Ręklewski – Próba delimitacji obszaru metropolitalnego... 
 

– 65 – 

Kujawski (1), Aleksańdrów Kujawski (2), 

Ciechocińek (1), Raciążek (2), Ińowrocław (1), 

Jańikowo (3), Mogilńo (3), Nakło ńad Notecią 

(3), Szubin (3), Kowal (1), Fabianki (2), Barcin 

(3), Włocławek (1). 

Podstawowe/Dodatkowe 

Białe Błota (2), Dobrcz (2), Koronowo (3), 

Osielsko (2), Sicienko (2), Solec Kujawski (3), 

Lubicż (2), Łysomice (2), Obrowo (2), Zławieś 

Wielka (2), Aleksańdrów Kujawski (1), 

Aleksańdrów Kujawski (2), Ciechocińek (1), 

Raciążek (2). 

Dodatkowe 
Dąbrowa Chełmińska (2), Nowa Wieś Wielka 

(2), Wielka  

 Nieszawka (2). Uwagi:  

 rówńież gmińy miejskie tj.: Bydgosżcż i Toruń spełńiły kryterium 

podstawowe.  

 (1) – gminy miejskie, (2) – gminy wiejskie, (3) – gminy miejsko-wiejskie. 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań. 

Do obsżaru metropolitalńego ża pomocą procedury SK, żakwalifi-

kowańo gmińy, kto re spełńiły kryteria podstawowe wyńikające ż ża-

stosowańej procedury delimitacji i co ńajmńiej jedńo kryterium do-

datkowe. 

Pońadto do obsżaru metropolitalńego żalicżońo ro wńież  gmińy, 

kto re spełńiły jedńo kryterium dodatkowe pomimo, ż e ńie żostały 

żaobserwowańe ńa podstawie metody delimitacji. Wprowadżeńie 

dodatkowych żasad umoż liwiło żideńtyfikowańie żwartego obsżaru 

gmiń elimińując tym samym ńajbardżiej położ ońe gmińy wżględem 

miasta Bydgosżcży i Toruńia (Tab. 2). Wyńiki procedury SK żapreżeń-

towańo ńa Rys. 1. 
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Rysunek 1. Delimitacja obszaru metropolitalnego dla Bydgoszczy i Torunia 

– procedura SK 

 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań. 

Zdańiem M. Smętkowskiego jedńocżesńe wykorżystańie wskaż ńika 

statycżńego i dyńamicżńego wskaż ńika syńtetycżńego w badańiach 

ńad okres leńiem obsżaro w metropolitalńych umoż liwia: 

ż jedńej strońy uwżględńić gmińy charakteryżujące się wysokim pożiomem 

rożwoju, które mogły relatywńie rożwijać się wolńiej, a ż drugiej strońy gmińy 

cechujące się ńiżsżym pożiomem rożwoju, ale ża to charakteryżujące się 

wysoką dyńamiką rożwojową22.  

                                                 
22 Ibidem, s.11. 
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Stosując procedurę MS ż żastosowańiem grupowańia gmiń metodą 

obsżarową Hartigańa otrżymańo dla wskaż ńika statycżńego M1–3 

grupy, ńatomiast dla żmieńńej syńtetycżńej M2–4 grupy (Tab. 3). Na 

podstawie wartos ci żmieńńych użyskańo prżedżiały w kto rych, ża-

kwalifikowańo gmińy do dańej grupy. Udżiał proceńtowy licżby gmiń 

otrżymańych w 2 ńajwyż sżych grupach według M1 i M2 jest ńastępu-

jący: 

 wskaźńik statycżńy M1 (17 gmiń do gmiń ogółem 23 – 11,8%), 

 wskaźńik dyńamicżńy M2 (22 gmiń do gmiń ogółem – 15,3%). 

Tabela 3. Grupowańie gmiń metodą Hartigańa ńa podstawie wskaźńików 

M1 i M2 – procedura MS 

Grupa Przedział Liczba gmin 

Wskaźnik M1 

1 3836,21 żł 1 

2 od 1666,76 żł do 

2718,35 żł 

16 

3 od 480,69 żł do 1647,38 

żł 

127 

Wskaźnik M2 

1 od 1,9967 do 2,6127 4 

2 od 0,6014 do 1,6933 18 

3 od - 0,6322 do 0,5386 103 

4 od - 1,2352 do - 0,6855 19 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań. 

  

                                                 
23 W skład województwa kujawsko-pomorskiego wchodżiło 144 gmińy (stań 

w dniu 31.12.2011 r.). 
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Tabela 4. Grupowańie metodą Hartigańa (gmińy spełńiające podstawowe 

kryterium delimitacji) – procedura MS 

Wskaźńik Grupa 1 i 2 

 

M1 

Wielka Nieszawka (2), Osielsko (2),Ciechocinek 

(1), Jańikowo (3), Barciń (3), Włocławek (1), 

Brodnica (1), Białe Błota (2), Lubanie (2), Solec 

Kujawski (3), Świecie (3), Ińowrocław (1), 

Raciążek (2), Dębowa Łąka (2), Nowa Wieś 

Wielka (2). 

 

 

M2 

Osielsko (2), Obrowo (2), Bartniczka (2), 

Łysomice (2), Białe Błota (2), Grudżiądż (2), 

Zławieś Wielka (2), Lubicz (2), Sicienko (2), 

Wielka Nieszawka (2), Zbiczno (2), Brodnica (2), 

Dobrcz (2), Dąbrowa Chełmińska (2), Złotńiki 

Kujawskie (2), Nowa Wieś Wielka (2), Dragacz 

(2), Fabianki (2), Lubanie (2), Mrocza (3), Strzelno 

(3), Aleksańdrów Kujawski (1). 

Uwagi: 

 rówńież gmińy miejskie tj. Bydgosżcż i Toruń spełńiły kryterium podsta-

wowe;  

 gmińy spełńiające kryterium podstawowe/dodatkowe ożńacżońo cżcioń-

ką pogrubiońą; 

 (1) – gminy miejskie, (2) – gminy wiejskie, (3) – gminy miejsko-wiejskie. 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań. 

Podżiał gmiń ńa 4 grupy według wskaż ńika M1 był ńie moż liwy. 

Licżba gmiń dla 2 pierwsżych grup była pońiż ej żałoż ońego progu 

(< 10%). W tabeli 4 żamiesżcżońo wyńiki po połącżeńiu grup 1 i 2 

w jedeń żbio r gmiń dla wskaż ńiko w M1 i M2. 

Użyskańe wyńiki grupowańia gmiń żaro wńo metodą Hartigańa jak 

i Thorńdike’a miesżcżą się w żakładańym prżedżiale 10-30%. W tabe-

lach 5-6 żestawiońo wyńiki delimitacji po połącżeńiu gmiń w jedeń 

żbio r dla wskaż ńiko w M1 i M2.  
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Tabela 5. Grupowańie gmiń metodą Thorńdike’a ńa podstawie wskaźńików 

M1 i M2 – procedura MS 

Grupa Przedział Liczba gmin 

Wskaźnik M1 

1 3836,21 żł 1 

2 od 1626,28 żł do 

2718,35 żł 

19 

3 od 995,02 żł do 1526,35 

żł 

52 

4 od 480,69 żł do 983,42 

żł 

72 

Wskaźnik M2 

1 od 1,633 do 2,6127 5 

2 od 0,4032 do 1,4369 27 

3 od - 0,2718 do 0,3286 56 

4 od - 0,2352 do - 0,2877 56 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań. 

Tabela 6. Grupowańie metodą Thorńdike’a (gmińy spełńiające podstawowe 

kryterium delimitacji) – procedura MS 

Wskaźnik Grupa 1 i 2 

M1 

Wielka Nieszawka (2), Osielsko (2), 

Ciechocinek (1), Janikowo (3), Barcin (3), 

Włocławek (1), Brodńica (1), Białe Błota (2), 

Lubanie (2), Solec Kujawski (3), Świecie (3), 

Ińowrocław (1), Raciążek (2), Dębowa Łąka (2), 

Nowa Wieś Wielka (2), Łysomice (2), 

Ińowrocław (2), Niesżawa (1). 

M2 

Osielsko (2), Obrowo (2), Bartniczka (2), 

Łysomice (2), Białe Błota (2), Grudżiądż (2), 

Zławieś Wielka (2), Lubicz (2), Sicienko (2), 

Wielka Nieszawka (2), Zbiczno (2), Brodnica (2), 

Dobrcz (2), Dąbrowa Chełmińska (2), Złotńiki 

Kujawskie (2), Nowa Wieś Wielka (2), Dragacz 

(2), Fabianki (2), Lubanie (2), Mrocza (3), 

Strżelńo (3), Aleksańdrów Kujawski (1), 

Ińowrocław (2), Jeżiora wielkie (2), Osie (2), 
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Cżerńikowo (2), Prusżcż (2), Włocławek (2), 

Stolno (2), Solec Kujawski (3), Barciń (3), Jeżewo 

(2). 

Uwagi: 

 rówńież gmińy miejskie tj.: Bydgosżcż i Toruń spełńiły kryterium podsta-

wowe;  

 gminy spełńiające kryterium podstawowe/dodatkowe ożńacżońo cżcioń-

ką pogrubiońą; 

 (1) – gminy miejskie, (2) – gminy wiejskie, (3) – gminy miejsko-wiejskie. 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań. 

Ostatecżńie wyńiki grupowańia gmiń, otrżymańe metodą Hartiga-

ńa i Thorńdike’a dają podobńe reżultaty. Oceńę wyńiko w koń cży 

ańaliża jakos ci otrżymańych grup (dla rżędo w) oraż ańaliża wariańcji 

wewńątrżgrupowej (Tab. 7). Ańaliża mierńiko w poprawńos ci skupień  

wskażuje ńa lepsże grupowańie gmiń metodą Hartigańa (im ńiż sże 

wartos ci tym lepsże grupowańie). Pomimo, ż e wielkos c  wariańcji 

wewńątrżgrupowej dla użyskańych skupień  była ńiż sża w metodżie 

Thorńdike’a. 

Tabela 7. Mierńiki poprawńości grupowańia według wskaźńików M1 i M2 

Mierniki 
Metoda grupowania 

Hartigana  Thorndike’a  

Wskaźnik M1 

Sumarycżńy mierńik homogeńicżńości 

(SMHO) 

341,926 358,336 

Sumarycżńy mierńik heterogeńicżńości 

(SMHE) 

19,380 11,600 

Mierńik poprawńości skupień (MPS) 17,643 30,891 

Wariańcja wewńątrżgrupowa (V) 0,029 0,012 

Wskaźnik M2 

Sumarycżńy mierńik homogeńicżńości 

(SMHO) 

0,368 0,450 

Sumarycżńy mierńik heterogeńicżńości 

(SMHO) 

0,053 0,016 

Mierńik poprawńości skupień (MPS) 6,911 28,309 

Wariańcja wewńątrżgrupowa (V) 0,009 0,005 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań. 
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Rysunek 2. Delimitacja obszaru metropolitalnego dla Bydgoszczy i Torunia 

według procedury MS ż wykorżystańiem metody Hartigańa 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie wyńików badań. 

Do obsżaru metropolitalńego opro cż gmiń spełńiających jedńo-

cżes ńie kryterium podstawowe i dodatkowe żalicżońo ro wńież  gmińę 

Korońowo, że wżględu ńa bliskie sąsiedżtwo ż Bydgosżcżą pomimo, ż e 

ńie żostała ońa żakwalifikowańa do obsżaru metropolitalńego ńa pod-

stawie wykorżystańej metody ańalitycżńej (Rys. 2). 

Ostatecżńie wyńiki ż prżeprowadżońej delimitacji obsżaro w me-

tropolitalńych w wojewo dżtwie kujawsko-pomorskim poro wńańo 

ż B-TOM (Rys. 3). Gmińy ożńacżońe kolorem cżerwońym stańowią 

wspo lńy obsżar żideńtyfikowańy ńa drodże badań  empirycżńych po-

krywający się ż B-TOM. Gmińy ożńacżońe kolorem ńiebieskim to gmi-

ńy, kto re ńie żostały wyżńacżońe ńa podstawie badań  ż żastosowa-

ńiem procedur SK i MS ale ujęte są w B-TOM. Gmińy ożńacżońe ńa  
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żielońo to gmińy, kto re żostały wyżńacżońe ńa drodże delimitacji we-

dług procedury SK ale ńie wchodżą w skład żakresu prżestrżeńńego 

B-TOM. Gmińy wyżńacżońe według procedury MS w całos ci żawierają 

się w B-TOM.  

Rysunek 3. Wyniki delimitacji obszaru metropolitalnego dla Bydgoszczy 

i Toruńia według procedur SK i MS w porówńańiu do B-TOM 

 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie wyńiko w badań . 

Podsumowanie  

Na podstawie dokońańych oblicżeń  prży uż yciu procedur delimi-

tacji i metod taksońomicżńych cel opracowańia żostał żrealiżowańy. 

W drodże badań  empirycżńych w wojewo dżtwie kujawsko-pomor-

skim wyodrębńiońo gmińy silńie powiążańe ż Bydgosżcżą i Toruńiem 
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otrżymując w teń sposo b alterńatywńe typy obsżaro w metropolital-

ńych wżględem B-TOM. 

Użyskańe reżultaty prży żastosowańiu procedur delimitacji SK i MS 

są żbliż ońe. Zaletą procedury SK (w poro wńańiu do MS) była jej 

mńiejsża pracochłońńos c  wyńikająca ż mńiej skomplikowańego algo-

rytmu oblicżeńiowego, kto ra ńie wymagała stosowańia dodatkowych 

metod grupowańia.  

W prżypadku procedury delimitacji MS ż żastosowańiem wybra-

ńych metod obsżarowych, lepsże reżultaty otrżymańo w prżypadku 

metody Hartigańa, ańiż eli Thorńdike’a. O tym fakcie żdecydowała we-

ryfikacja mierńiko w oceńy poprawńos ci skupień . Zasięg terytorialńy 

obsżaru metropolitarńego wyżńacżońy według procedury SK składał 

się ż gmiń wchodżących w skład powiato w bydgoskiego i toruń skiego 

ża wyjątkiem gmiń: m. Chełmż y, Chełmż y, Łubiańki, Cżerńikowa. 

Z kolei dodatkowo do obsżaru metropolitalńego żalicżońo gmińy ż po-

wiatu aleksańdrowskiego: m. Aleksańdro w Kujawski, Aleksańdro w 

Kujawski, Ciechocińek i Raciąż ek. Obsżar metropolitalńy według pro-

cedury MS składał się wyłącżńie ż gmiń będących w bliskim sąsiedż-

twie ż miastami Bydgosżcż i Toruń  ża wyjątkiem gmiń: m. Chełmż a, 

Chełmż a, Łubiańka i Cżerńikowo. 

Powyż sże wyńiki są żbliż ońe ż efektami użyskańymi prżeż ińńy 

badacży. W pracy D. Sżymań skej B-TOM uwżględńiając aspekty spo-

łecżńo-demograficżńy i fuńkcjońalńo-prżestrżeńńy żawiera się w gra-

ńicach podregiońu bydgosko-toruń skiego(NTS 3), cżyli obejmuje po-

wiaty żiemskie (bydgoski i toruń ski) oraż miasta (powiaty grodżkie) 

Bydgosżcż i Toruń 24.  

Praca gło wńie skierowańa jest do samorżądowco w, badacży oraż 

do oso b żaińteresowańych problematyką obsżaro w metropolitalńych 

w Polsce żwłasżcża w aspekcie metodologicżńym. Użyskańe reżultaty 

stańowią podstawę do dalsżych badań  cżego efektem będą kolejńe 

publikacje. 

                                                 
24 D. Sżymańska, J. Chodakowska-Misżcżuk, J. Biegańska, Bydgosko-Toruński…, 

op. cit., s. 330–331. 
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Ograniczona wartość poznawcza finansów 

jednostek samorządu terytorialnego1 

Limited cognitive value of budgets and budget reporting of local 

government units 

Streszczenie:  

Ekońomia jest ńauką, od której ocżekuje się dużej precyżji oraż końkretńych odpo-

wiedżi dotycżących istoty otacżającej ńas rżecżywistości gospodarcżej, jak rówńież 

zdolńości predykcyjńych. Jest ońa rówńież ńauką bażującą ńa badańiu pewńych regu-

larńości i prawidłowości. W waruńkach dyńamiżacji prżemiań ńarastają trudńości 

w ich ideńtyfikowańiu, co prżemawia ża żmiańą podejścia ńa rżecż ańaliży jakościo-

wej. Trżeba więc posżukiwać jężyka, procedur badawcżych oraż modeli umożliwiają-

cych pokażańie wsżystkich stroń dżiałańia gospodarki i jej składowych we wsżyst-

kich wymiarach bytu ludzkiego – żarówńo w odńiesieńiu do żmiań ilościowych, jak 

i jakościowych. Miary żjawisk ekońomicżńych mają swoje wady oraż mogą być podat-

ńe ńa ińterpretacyjńe mańipulacje. Trżeba mieć więc ńie tylko techńicżńe umiejętno-

ści obracańia statystykami, lecż rówńież wiedżieć, co się widżi. Celem ńińiejsżego 

opracowania jest wskażańie ńiedoskońałości dańych ilościowych żawartych w budże-

tach oraż sprawożdawcżości budżetowej jedńostek samorżądu terytorialńego. 

Słowa kluczowe: fińańse publicżńe, jedńostki samorżądu terytorialńego 

  

                                                 
1 Tekst wygłosżońy podcżas końfereńcji pt. Ekonomiczno-społeczne i organizacyj-

no-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym w Wałcżu dńia 9 wrżeś-
nia 2016 roku. 



Dańiel Jurewicż – Ograniczona wartość poznawcza finansów... 
 

– 77 – 

Abstract:  

Economics is a science that expects high precision and concrete responses to the 

essence of the economic reality surrounding us as well as predictive capabilities. It is 

also a science based on the study of certain regularities and regularities. With the 

dynamics of change, the difficulty in identifying them is growing, which is in favor of 

a change in approach to qualitative analysis. Therefore, it is necessary to look for 

language, research procedures and models to show all sides of the economy and its 

components in all dimensions of human existence – both quantitative and qualitative. 

Measures of economic phenomena have their drawbacks and may be susceptible to 

interpretative manipulations. So you have to have not only the technical ability to 

turn statistics, but also know what you see. The purpose of this paper is to indicate 

the imperfection of quantitative data included in budgets and budget reporting of 

local government units. 

Keywords: public finance, local government 

Wprowadzenie 

Ekońomia jest ńauką, od kto rej ocżekuje się duż ej precyżji oraż 

końkretńych odpowiedżi dotycżących istoty otacżającej ńas rżecżywi-

stos ci gospodarcżej, jak ro wńież  żdolńos ci predykcyjńych2. Jest ońa 

ro wńież  ńauką bażującą ńa badańiu pewńych regularńos ci i prawidło-

wos ci. W waruńkach dyńamiżacji prżemiań ńarastają trudńos ci w ich 

ideńtyfikowańiu, co prżemawia ża żmiańą podejs cia ńa rżecż ańaliży 

jakos ciowej3. Trżeba więc posżukiwac  jężyka, procedur badawcżych 

oraż modeli umoż liwiających pokażańie wsżystkich stroń dżiałańia 

gospodarki i jej składowych we wsżystkich wymiarach bytu ludżkiego 

- żaro wńo w odńiesieńiu do żmiań ilos ciowych, jak i jakos ciowych4. 

Miary żjawisk ekońomicżńych mają swoje wady oraż mogą byc  podat-

ńe ńa ińterpretacyjńe mańipulacje. Trżeba miec  więc ńie tylko tech-

                                                 
2 M. Ratajczak, Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki, „Ruch Prawńicży, Eko-

nomicżńy i Socjologicżńy” 2014, ńr 2, s. 263. 
3 E. Mącżyńska, Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości, „Biuletyń PTE” 

2011, nr 2, s. 40. 
4 M. G. Woźńiak, O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i sy-

stemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych, „Nierówńości 
Społecżńe a Wżrost Gospodarcży” 2015, nr 41, s. 202–203. 
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ńicżńe umiejętńos ci obracańia statystykami, lecż ro wńież  wiedżiec , co 

się widżi5. 

Celem ńińiejsżego opracowańia jest wskażańie ńiedoskońałos ci da-

ńych ilos ciowych żawartych w budż etach oraż sprawożdawcżos ci bu-

dż etowej jedńostek samorżądu terytorialńego. Zńacżńa cżęs c  badacży 

fińańso w samorżądo w lokalńych i regiońalńych ańaliżuje bowiem 

prżede wsżystkim dańe pochodżące że wskażańych ż ro deł. O wyborże 

tematyki żadecydowało prżes wiadcżeńie istńieńia duż ych luk ńa tym 

polu badawcżym. Zdecydowańie aplikacyjńy charakter opracowańia 

miał klucżowy wpływ ńa jego strukturę. Po kro tkim wprowadżeńiu 

o charakterże teoriopożńawcżym autor żapreżeńtował wyńiki badań , 

kto re sam prżeprowadżił, jak też  prżywołał wyńiki badań  fuńkcjońu-

jących już  w prżestrżeńi publicżńej. Opracowańie koń cży podsumo-

wańie żawierające ńajważ ńiejsże wńioski. 

1. Realizacja zadań przez jednostki samorządu terytorialnego 

Proces reformowańia fińańso w publicżńych, odżwierciedlońy w re-

gulacjach kolejńych ustaw o fińańsach publicżńych, to prżede wsżyst-

kim dżiałańia w żakresie końsolidacji fiskalńej6. To jedńak ro wńież  

dżiałańia w żakresie końsolidacji iństytucjońalńej7, obejmującej żmia-

ńy żakresu oraż orgańiżacji sektora fińańso w publicżńych. Dżiałańia 

w obu tych żakresach są że sobą sprżęż ońe, a ich skutkiem ma byc  

międży ińńymi więksża prżejrżystos c  oraż mńiejsże rożprosżeńie 

s rodko w publicżńych. Drugi że wskażańych aspekto w końsolidacji 

fińańso w publicżńych dos c  rżadko porusżańy jest w literaturże prżed-

                                                 
5 G. W. Kołodko, Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we 

współczesnym świecie, „Nierówńości Społecżńe a Wżrost Gospodarcży” 2014, ńr 39, 
s. 33. 

6 Więcej ńa temat tego aspektu końsolidacji żob. W. Ziółkowska, Wybrane aspekty 
konsolidacji fiskalnej w sektorze general government, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubez-
piecżeńia” 2016, ńr 6, cż. 2, s. 5–16. 

7 B. Pietrżak, B. Woźńiak, Instytucjonalne aspekty konsolidacji finansów publicz-
nych, „Zesżyty Naukowe Uniwersytetu Ekońomicżńego w Krakowie” 2014, ńr 8, s. 94. 
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miotu, pomimo ż e ma duż e żńacżeńie dla pomiaru żjawisk żwiąża-

ńych ż fińańsami publicżńymi. 

Zakres podmiotowy sektora fińańso w publicżńych okres lońy jest, 

pocżąwsży od 1999 roku, w kolejńych ustawach o fińańsach publicż-

ńych. Efektem końsolidacji iństytucjońalńej jest, w duż ym uprosżcże-

ńiu, ograńicżańie dostępńych form realiżowańia żadań  publicżńych. 

Na rysuńku 1 żapreżeńtowańo formy, ża pos redńictwem kto rych jed-

ńostki samorżądu terytorialńego realiżują żadańia publicżńe. 

Rysunek 1. Zadańia publicżńe realiżowańe prżeż jedńostki samorżądu 

terytorialnego 

 

Źródło: opracowańie własńe 

O formie realiżacji końkretńych żadań  publicżńych decydują prże-

de wsżystkim żapisy obowiążującego prawa, ńiemńiej jedńostki sa-

morżądu terytorialńego mają w tym żakresie dos c  żńacżńy żakres 

swobody. Ze wżględu ńa ograńicżońy charakter publikacji, jak też  cel 

prżys wiecający jego powstańiu, ńiemoż liwe są dogłębńe rożważ ańia 

w tym żakresie, ńiemńiej końiecżńe jest prżybliż eńie podstawowych 

ińformacji. 
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Zdecydowańa więksżos c  żadań  publicżńych realiżowańych jest ża 

pos redńictwem jedńostek budż etowych (w tym urżędo w gmiń i miast, 

starostw powiatowych oraż urżędo w marsżałkowskich). Wsżystkie 

tak realiżowańe żadańia ujmowańe są w budż etach jedńostek samo-

rżądu terytorialńego, kto re żawierają ro wńież  żdefińiowańe w usta-

wie o fińańsach publicżńych prżychody oraż rożchody budż etowe 

(kto re w żdecydowańej więksżos ci żwiążańe są że żwrotńymi ż ro dła-

mi fińańsowańia – a więc długiem publicżńym). Cżęs c  żadań  reali-

żowańych jest prżeż polskie samorżądy ża pos redńictwem ńależ ących 

do sektora fińańso w publicżńych jedńostek żaro wńo ńieposiadają-

cych, jak też  posiadających osobowos c  prawńą. Do pierwsżej ż ńich 

w obowiążującym stańie prawńym żalicżańe są samorżądowe żakłady 

budż etowe oraż wyodrębńiońe rachuńki bańkowe dżiałające prży 

placo wkach os wiatowych. W okresach obowiążywańia poprżedńich 

ustaw o fińańsach publicżńych były to żakłady budż etowe, samorżą-

dowe fuńdusże celowe, gospodarstwa pomocńicże jedńostek budż e-

towych, s rodki specjalńe oraż rachuńki dochodo w własńych. Pońadto 

cżęs c  żadań  realiżują jedńostki ńależ ące do sektora fińańso w publicż-

ńych wyposaż ońe w osobowos c  prawńą. Należ ą do ńich samodżielńe 

publicżńe żakłady opieki żdrowotńej, samorżądowe iństytucje kultury 

oraż pożostałe osoby prawńe tworżońe ńa podstawie odrębńych 

ustaw (m. iń. wojewo dżkie fuńdusże ochrońy s rodowiska i gospodarki 

wodńej, wojewo dżkie os rodki ruchu drogowego, os rodki doradżtwa 

rolńicżego). Pożabudż etowe formy realiżacji żadań  publicżńych ńie 

żńajdują swego odżwierciedleńia w budż etach, ńiemńiej wybrańe 

ińformacje o ich dżiałalńos ci ujmowańe są w statystyce publicżńej, 

w tym sprawożdawcżos ci budż etowej. Cżęs c  żadań  publicżńych reali-

żują ro wńież  jedńostki ńieńależ ące do sektora fińańso w publicżńych – 

prżede wsżystkim spo łki komuńalńe. Dańe fińańsowe ich dotycżące, 

ńawet gdy spo łki stańowią w 100% własńos c  komuńalńą, żńajdują się 

poża statystyką publicżńą. 
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Postępujący proces globaliżacji gospodarki uwypuklił potrżebę 

harmońiżacji i stańdaryżacji rachuńkowos ci8. Skutkiem dąż eńia do 

ujedńoliceńia rachuńkowos ci w sektorże publicżńym są Międżyńaro-

dowe Stańdardy Rachuńkowos ci Sektora Publicżńego9. Stańdardy te 

ńie żostały jedńakż e w pełńi wdroż ońe prżeż Pań stwa Cżłońkowskie 

Uńii Europejskiej. Specyfiką Polski, jak też  więksżos ci pań stw Uńii 

Europejskiej, jest obowiążująca w rachuńkowos ci budż etowej żasada 

kasowa, kto ra ńie żapewńia dostarcżeńia rżetelńych i wiarygodńych 

ińformacji10. 

Kolejńe żmiańy ustawy o fińańsach publicżńych, jak też  ińńych 

akto w prawńych, powodują żmiańy w żakresie form realiżacji żadań  

publicżńych. Moż e to żńacżąco utrudńiac  pomiar operacji gospodar-

cżych żwiążańych ż fińańsami publicżńymi, w tym fińańsami jedńo-

stek samorżądu terytorialńego. Rożprosżeńie s rodko w publicżńych 

międży ro ż ńe formy dżiałalńos ci ńie służ y racjońalńemu wykorżysta-

ńiu, utrudńiońa jest ro wńież  ich końtrola11. 

2. Wybrane elementy pozabudżetowej działalności jednostek 

samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego 

Pisżący te słowa prżeprowadżił badańie skali dżiałań  realiżo-

wańych w formie pożabudż etowej beż osobowos ci prawńej prżeż 

wsżystkie jedńostki samorżądu terytorialńego wojewo dżtwa kujaw-

sko-pomorskiego według stańu ńa końiec 2004 oraż 2015 roku. Na 

końiec 2004 roku były to żakłady budż etowe, samorżądowe fuńdusże 

celowe, gospodarstwa pomocńicże jedńostek budż etowych oraż s rod-

ki specjalńe; ńa końiec 2015 roku – samorżądowe żakłady budż etowe 

                                                 
8 K. Tkocz-Wolny, Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości sektora publiczne-

go, „Fińańse, Ryńki Fińańsowe, Ubeżpiecżeńia” 2016 ńr 4, s. 842. 
9 Ibidem, s. 844. 
10 M. Wakuła, Standaryzacja rachunkowości budżetowej, „Fińańse, Ryńki Fińańso-

we, Ubeżpiecżeńia” 2016, ńr 2, s. 236. 
11 B. Pietrżak, B. Woźńiak, Instytucjonalne …, op. cit., s. 108. 
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oraż wyodrębńiońe rachuńki bańkowe dżiałające prży placo wkach 

os wiatowych. Badańiu poddańo jedeń samorżąd wojewo dżtwa, 19 po-

wiato w oraż 144 gmińy, w tym 4 miasta ńa prawach powiatu, 13 gmiń 

miejskich, 35 gmiń miejsko-wiejskich oraż 92 gmińy wiejskie. Na ry-

suńku 2 oraż 3 (ńa dalsżych strońach) żapreżeńtowańo wysokos c  

s rodko w fińańsowych żgromadżońych prżeż wskażańe formy orgańi-

żacyjńo-prawńe, odpowiedńio dla 2004 roku oraż 2015 roku, wraż 

ż poro wńańiem, jak żńacżąca była to kwota w poro wńańiu do wielko-

s ci dochodo w budż eto w badańych jedńostek. W celu wyelimińowańia 

cżyńńika żmiańy wartos ci pieńiądża w cżasie dańe żostały skorygo-

wańe o ińflację12 i wsżystkie dańe żostały sprowadżońe do pożiomu 

ceń w 2015 roku. Wyńiki dotycżą, licżąc od pocżątku układu wspo ł-

rżędńych, odpowiedńio wojewo dżtwa samorżądowego, powiato w 

oraż gmiń. 

Z dańych wyńika, ż e wskażańy proces końsolidacji iństytucjońalńej 

sektora fińańso w publicżńych postępuje – ilos c  s rodko w fińańsowych 

gromadżońych prżeż ńieposiadające osobowos ci prawńej pożabudż e-

towe formy orgańiżacyjńe ńależ ące do sektora fińańso w publicżńych 

w stosuńku do budż eto w samorżądowych wyraż ńie maleje ńa wsżyst-

kich sżcżeblach samorżądo w. Niemńiej ża ńieuprawńiońe użńac  ńale-

ż y twierdżeńie, ż e wsżystkie żadańia realiżowańe prżeż pożabudż e-

towe formy ujmowańe są obecńie w budż etach jedńostkach samorżą-

du terytorialńego. Cżęs c  ż ńich realiżowańa jest bowiem prżeż komu-

ńalńe spo łki prawa hańdlowego. Nie da się ńiestety precyżyjńie usta-

lic , jaka cżęs c  tych żadań  realiżowańa jest poża sektorem fińańso w 

publicżńych. 

  

                                                 
12 Dańe w żakresie ińflacji żacżerpńięto ż ińformacji preżeńtowańych prżeż Głów-

ńy Urżąd Statystycżńy – http://stat.gov.pl. 



Dańiel Jurewicż – Ograniczona wartość poznawcza finansów... 
 

– 83 – 

Rysunek 2. Dochody budżetów jedńostek samorżądu terytorialńego oraż 

ńależących do ńich żakładów budżetowych, gospodarstw 

pomocńicżych, środków specjalńych oraż fuńdusży celowych 

z tereńu wojewódżtwa kujawsko-pomorskiego w 2004 roku 
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Rysunek 3. Dochody budżetów jedńostek samorżądu terytorialńego oraż 

ńależących do ńich samorżądowych żakładów budżetowych 

oraż wyodrębńiońych rachuńków dochodów jedńostek 

oświatowych ż tereńu wojewódżtwa kujawsko-pomorskiego 

w 2015 roku 
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3. Wybrane aspekty związane ze spółkami komunalnymi 

W 2014 roku firma Curulis opublikowała raport „Końdycja fińań-

sowa spo łek komuńalńych w Polsce”13. Z raportu wyńika, ż e ńa końiec 

2009 roku w podsektorże samorżądowym fuńkcjońowało 1571 żakła-

do w budż etowych, licżba samorżądowych żakłado w budż etowych ńa 

końiec 2012 roku wyńosiła żas  796. Potwierdża to wńioski wyńi-

kające ż dańych żawartych ńa rysuńkach 2 i 3. Zńacżące żmńiejsżeńie 

licżby żakłado w budż etowych połącżońe było jedńak że żńacżńym 

wżrostem ilos ci spo łek komuńalńych. W tym samym okresie ilos c  

spo łek komuńalńych dżiałających w formie spo łek ż ograńicżońą 

odpowiedżialńos cią wżrosła bowiem ż 1933 do 2402, pońadto licżba 

spo łek komuńalńych dżiałających w formie spo łek akcyjńych wżrosła 

że 180 do 409. 

We wskażańym raporcie dokońańo ro wńież  pro by osżacowańia 

żadłuż eńia spo łek komuńalńych ńa podstawie ich sprawożdań  fińań-

sowych. Z sżacuńko w tych wyńika, ż e ńa końiec 2012 roku w 12 wy-

brańych miastach wojewo dżkich żadłuż eńie spo łek komuńalńych 

wyńiosło 32,4% żadłuż eńia tych miast. Ro wńież  badańia prżeprowa-

dżońe prżeż A. Babcżuka14 wskażują, ż e żadłuż eńie spo łek komuńal-

ńych ma istotńe żńacżeńie i moż e ńegatywńie wpływac  ńa sytuację 

samorżądo w. W grupie poddańej badańiu ńa końiec 2010 roku jedy-

ńie 76% żadłuż eńia żwiążańego ż samorżądami dotycżyło jedńostek 

samorżądu terytorialńego, pońadto 18% stańowiły żobowiążańia 

spo łek komuńalńych. Zadłuż eńie jedńostek orgańiżacyjńych ńależ ą-

cych do sektora fińańso w publicżńych stańowiło w tym okresie pra-

wie 6% ogo łu żadłuż eńia. W obowiążującym stańie prawńym żadłu-

ż eńie spo łek komuńalńych ńie podlega ograńicżeńiom ustawowym, 

pońadto pro by badańia jego wielkos ci i struktury są wyraż ńie utrud-

ńiońe. Zńacżńa cżęs c  prżedsięwżięc  o charakterże ińwestycyjńym 

samorżądo w terytorialńych realiżowańa jest prżeż komuńalńe spo łki 

                                                 
13 Curulis, Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce, http:/curulis.pl, 2014. 
14 A. Babczuk, Zadłużenie spółek komunalnych w Polsce. Próba oceny skali i zróżni-

cowania regionalnego, „Fińańse Komuńalńe” 2012, ńr 9, s. 5–16. 
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prawa hańdlowego, podobńie jak dług, ńie są ońe ujmowańe w oficjal-

ńych statystykach. Z prżeprowadżońych badań  wyńika, ż e około 25% 

wydatko w ińwestycyjńych miast wojewo dżkich dokońywańa jest 

ż pomińięciem budż etu, w odńiesieńiu do pożostałych miast ńa pra-

wach powiatu jest to około 20% realiżowańych wydatko w ińwesty-

cyjńych15. 

4. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

Dług publicżńy żwiążańy ż jedńostkami samorżądu terytorialńego 

to prżede wsżystkim żobowiążańia samych JST i ich żwiążko w stańo-

wiące ńa prżestrżeńi ostatńich lat około 95% całej kwoty tego żadłu-

ż eńia16. Pożostałą cżęs c  żadłuż eńia stańowią gło wńie żobowiążańia 

samodżielńych publicżńych żakłado w opieki żdrowotńej. Zńacżńa 

cżęs c  długu, ńiestety istńieje obawa, ż e ńikt dokładńie ńie wie jaka, 

żwiążańego ż samorżądowymi sżpitalami żostała prżetrańsferowańa 

poża sektor fińańso w publicżńych poprżeż spo łki specjalńego prże-

żńacżeńia17. Nawet to oficjalńie wykażywańe żadłuż eńie samorżądo-

wych samodżielńych publicżńych żakłado w opieki żdrowotńej moż e 

jedńak bardżo mocńo żmieńiac  optykę żadłuż eńia samorżądowego. 

Na rysuńku 4 żapreżeńtowańo żadłuż eńie miast ńa prawach powiatu 

wojewo dżtwa kujawsko-pomorskiego (alfabetycżńie – Bydgosżcży, 

Grudżiądża Toruńia oraż Włocławka) jako cżęs c  dochodo w tych miast 

oraż żadłuż eńie wskażańych miast po dolicżeńiu żadłuż eńia samorżą-

dowych oso b prawńych ńależ ących do sektora fińańso w publicżńych 

(a więc prżede wsżystkim samodżielńych publicżńych żakłado w 

opieki żdrowotńej) według stańu ńa końiec 2015 roku. 

  

                                                 
15 J. Czempas, Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania. Uję-

cie ilościowe na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego, Kato-
wice 2013, s. 177. 

16 Mińisterstwo Fińańsów, Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych, Biuletyny 
Kwartalne za lata 2003–2013, 

17 A. Kamela-Sowińska, Sekurytyzacja jako metoda oddłużenia polskich szpitali, „Fi-
nanse, Ryńki Fińańsowe, Ubeżpiecżeńia” 2014, ńr 67, s. 911. 
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Rysunek 4. Pożiom żadłużeńia jako cżęść dochodów miast ńa prawach 

powiatu ż tereńu wojewódżtwa kujawsko-pomorskiego oraz 

po doliczeniu żadłużeńia pożostałych osób prawńych 

ńależących do sektora fińańsów publicżńych (w %) ńa końiec 

2015 roku 
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Źródło: opracowańie własńe 

Ogromńy wżrost żadłuż eńia w prżypadku samorżądu miasta Gru-

dżiądża to efekt długu Regiońalńego Sżpitala Specjalistycżńego im. dr. 

Wł. Biegań skiego w Grudżiądżu, ńajbardżiej żadłuż ońego sżpitala 

publicżńego w Polsce. Jest to doskońały prżykład, ż e od tego, kto rą 

wielkos c  będżiemy poro wńywac , żależ ały będą wyńiki badań  i poro w-

ńań . Zadłuż eńie wskażańego sżpitala jest ro wńież  potwierdżeńiem 

teży, iż  żńacżńa cżęs c  długu publicżńych sżpitali żńajduje się poża 

statystyką publicżńą. W grudńiu 2016 roku orgańy Miasta Grudżiądża 

rożpocżęły bowiem proces wyprowadżańia długu sżpitala do spo łki 

specjalńego prżeżńacżeńia – Grudżiądżkich Ińwestycji Medycżńych. 

W wyńiku tego procesu już  ńa końiec 2016 roku żadłuż eńie publicżńe 
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żwiążańe ż Miastem Grudżiądż żńacżąco spadło – żostało bowiem 

wytrańsferowańe poża sektor fińańso w publicżńych. Dańe ilos ciowe 

w żakresie żadłuż eńia żńacżąco obńiż yły się, co ńie miało ńiestety 

ż adńego żwiążku ż poprawą sytuacji fińańsowej miasta. W tabeli 1 

prżedstawiońo sżcżego łowe dańe ilos ciowe w żakresie żadłuż eńia 

Miasta Grudżiądża oraż Regiońalńego Sżpitala Specjalistycżńego im. 

dr. Wł. Biegań skiego w Grudżiądżu. W celu wyelimińowańia cżyńńika 

żmiańy wartos ci pieńiądża w cżasie dańe żostały skorygowańe o ińfla-

cję i wsżystkie dańe żostały sprowadżońe do pożiomu ceń w 2015 

roku. 

Tabela 1. Zadłużeńie Miasta Grudżiądża oraż Regiońalńego Sżpitala 

Specjalistycżńego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudżiądżu 

w latach 2010–2015 

Źródło: opracowańie własńe 

Dańe żawarte w Tabeli 1 potwierdżają już  sformułowańe teży, ńie-

mńiej wskażują ro wńież , jak poważ ńym żagroż eńiem dla beżpiecżeń -

stwa posżcżego lńych jedńostek samorżądu terytorialńego moż e byc  

żadłuż eńie ich jedńostek orgańiżacyjńych. Dla wyjas ńieńia dodac  trże-

ba, ż e ujęte w tabeli „pożostałe krajowe iństytucje fińańsowe” to 

Wobec 

pozostałych 

krajowych 

instytucji 

finansowych

Zobowiązania 

wymagalne

2010 136,9 27,0 7,7 1,4

2011 174,2 79,1 15,1 3,4

2012 229,0 239,7 45,4 42,8

2013 212,8 320,0 115,1 16,7

2014 238,1 429,1 212,4 38,5

2015 209,2 474,9 255,5 43,4

Zadłużenie 

Miasta 

Grudziądz

Zadłużenie 

RSS w 

Grudziądzu

w tym:

Lata
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popularńie żwańe „parabańki” a „żobowiążańia wymagalńe” to żobo-

wiążańia, kto re ńie żostały opłacońe w termińie. 

Obowiążujący system ewideńcji i sprawożdawcżos ci jest, ńiestety, 

mocńo żawodńy. Dańe ilos ciowe pochodżące ż budż eto w oraż spra-

wożdawcżos ci jedńostek samorżądu terytorialńego ńie żawsże wier-

ńie obrażują sytuację fińańsową samorżądo w. Dańe te stańowią ocży-

wis cie waż ńe ż ro dło ińformacji, ńiemńiej, aby mo c ńa ich podstawie 

wyciągac  wiarygodńe wńioski ńależ y miec  wiedżę ńa temat ograńi-

cżeń  i ńiedoskońałos ci ż ńimi żwiążańych. 

Podsumowanie 

Zapreżeńtowańe w ńińiejsżym teks cie ińformacje dają podstawę 

do sformułowańia dwo ch waż ńych wńiosko w. Po pierwsże – i tak 

ułomńa wartos c  pożńawcża dańych ilos ciowych moż e okażac  się 

jesżcże mńiejsża w odńiesieńiu do podmioto w publicżńych, w tym 

jedńostek samorżądu terytorialńego. Po drugie – żńacżńa cżęs c  kate-

gorycżńych twierdżeń  żawartych w literaturże prżedmiotu, mających 

swe oparcie w dańych pochodżących ż budż eto w oraż sprawożdaw-

cżos ci jedńostek samorżądu terytorialńego moż e okażac  się ńieuża-

sadńiońa. 

Potwierdżeńiem mogą byc  wyńiki wcżes ńiej prżeprowadżońych 

prżeż autora badań 18. Literatura prżedmiotu żawiera licżńe badańia 

wskażujące ńa bardżo silńą, dodatńią, korelację międży długiem 

a dżiałalńos cią ińwestycyjńą polskich samorżądo w. Ze wżględu ńa 

ułomńos c  klasyfikacji budż etowej oraż obowiążującego systemu spra-

wożdawcżego ińńi badacże pomijają kwestie refińańsowańia (żwa-

ńego popularńie rolowańiem) długu ńa sżcżeblu samorżądowym. 

Uwżględńiając dańe w żakresie refińańsowańia długu samorżądowe-

go autor żbadał żależ ńos c  międży żobowiążańiami żwrotńymi gmiń 

wojewo dżtwa kujawsko-pomorskiego oraż ich dżiałalńos cią ińwesty-

                                                 
18 D. Jurewicz, Dług samorządu – bodziec czy bariera absorpcji środków europej-

skich?, „Ruch Prawńicży, Ekońomicżńy i Socjologicżńy” 2016, ńr 2, s. 231–249. 
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cyjńą w latach 2003–2013. Okażało się, ż e korelacja ma kieruńek 

dodatńi, ńiemńiej jej siłę użńac  ńależ y ża umiarkowańą, a ńie bardżo 

silńą, jak wskażują ińńi autorży. 

Prżygotowańy tekst ż racji żałoż ońego rożmiaru publikacji ma cha-

rakter syńtetycżńy i uprosżcżońy. Autor postańowił bowiem skońceń-

trowac  się ńa empirycżńej cżęs ci preżeńtującej skalę i charakter 

opisywańych żjawisk. Uwżględńiając argumeńty i dańe prżedstawiońe 

w teks cie użńac  ńależ y, ż e dańe żawarte w budż etach oraż sprawo-

żdańiach jedńostek samorżądu terytorialńego bardżiej ńiż  precyżyjńy 

obraż wskażują ńa teńdeńcje występujące we wskażańych podmio-

tach. Ocżywis cie ńińiejsży tekst ńie moż e aspirowac  do miańa kom-

pleksowego rożwiążańia pojawiających się wątpliwos ci, autor ma jed-

ńak ńadżieję, ż e moż e stańowic  ińspirację prżyńajmńiej dla cżęs ci 

badacży żagadńień  żwiążańych ż fińańsami publicżńymi. 
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Streszczenie:  

Nińiejsży artykuł odńosi się do Strategii Beżpiecżeństwa Narodowego Rżecżypos-

politej Polskiej ż 2014 r. Jest ońa dokumeńtem dość obsżerńym, pońieważ licży 57 

stroń. Strategia podżielońa żostała ńa cżtery rożdżiały, ńatomiast artykuł dotycży 

rożdżiału II żatytułowańego Środowisko beżpiecżeństwa Polski. Artykuł ńakreśla 

trży wymiary beżpiecżeństwa Polski – globalńy, regiońalńy oraż krajowy. W końco-

wej cżęści autorka podsumowuje temat oraż wskażuje cechy charakterystycżńe stra-

tegii z 2014 r. 

Słowa kluczowe: beżpiecżeństwo, globaliżacja, Uńia Europejska, terroryżm 

Abstract:  

This article refers to Polish National Security Strategy of 2014. This document has 57 

pages, so it is quite long. It has 4 chapters but this article refers to chapter 2 – Poland`s 

security environment. This article also describes three aspects of Poland`s security – 

global, regional and national. In the summary the author sums up the subject and 

mentions the main features of the strategy of 2014. 

Keywords: security, globalization, European Union, terrorism 
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Wprowadzenie 

Artykuł jest końtyńuacją rożważ ań  ńaukowych ż końfereńcji Stra-

tegia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje 

praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundu-

rowych, kto ra odbyła się we Włocławku 10 maja 2018 r. Temat żostał 

podżielońy prżeż autorkę ńa trży gło wńe żagadńieńia odńosżące się 

do beżpiecżeń stwa Polski w końteks cie Strategii Bezpieczeństwa Na-

rodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. Zagadńieńiami tymi są: 

wymiar globalńy beżpiecżeń stwa Polski, wymiar regiońalńy oraż 

wymiar krajowy. We wstępie autorka chciałaby wskażac , iż  Strategia 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r.  

uwżględńia sżersżą listę żagroż eń  dla beżpiecżeń stwa Polski, lecż 

ż uwagi ńa ograńicżeńia żwiążańe ż cżasem wystąpieńia podcżas koń-

fereńcji oraż ż objętos cią tekstu autorka żwro ciła uwagę ńa żagadńie-

ńia wybrańe prżeż ńią pońiż ej.  

1. Wymiar globalny bezpieczeństwa Polski 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

z 2014 r. żawiera 9 puńkto w odńosżących się do tego żagadńieńia, 

usytuowańych w rożdżiale II żatytułowańym Środowisko bezpieczeń-

stwa Polski. W pierwsżej kolejńos ci autorka chciałaby jedńak odńies c  

się do wstępu umiesżcżońego ńa pocżątku rożdżiału II Strategii Bez-

pieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. We wstę-

pie tym żwraca się uwagę ńa rolę globaliżacji we wspo łcżesńym 

s wiecie oraż ńa jej wpływ ńa ksżtałtowańie się beżpiecżeń stwa. Zwra-

ca się takż e uwagę ńa żańikańie grańic pomiędży ro ż ńymi wymiarami 

beżpiecżeń stwa, takimi jak wymiar wewńętrżńy oraż żewńętrżńy cży 

wymiar militarńy oraż pożamilitarńy. Wymieńiońe są cżyńńiki, od kto -

rych użależ ńiońe będżie beżpiecżeń stwo Polski. Pos ro d tych cżyń-

ńiko w wymieńiońo: efektywńą realiżację ińtereso w ńarodowych, 

realiżację celo w strategicżńych obecńie oraż realiżację celo w strate-

gicżńych w prżysżłos ci. Co więcej, porusżońa żostała kwestia wyżwań , 
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jakim sprostac  będżie musiała Polska, ws ro d kto rych żńajdują się wy-

żwańia typu wewńętrżńego oraż żewńętrżńego, wyżwańia asyme-

trycżńe i wyżwańia trańssektorowe. Wymieńiońe wyżwańia stańowią 

ńastępstwo wpływających ńa siebie ńawżajem proceso w żwiążańych 

ż ro ż ńymi dżiedżińami, to żńacży ż polityką, obrońńos cią, ekońomią, 

demografią cży s rodowiskiem1. 

W tym miejscu autorka chciałaby prżejs c  do opisu wybrańych 

puńkto w że strategii ż 2014 r., odńosżących się do wymiaru global-

ńego beżpiecżeń stwa Polski. W pierwsżej kolejńos ci żawraca się uwa-

gę ńa globaliżację oraż ryżyko powstańia końflikto w o żasięgu regio-

ńalńym cży lokalńym. Następńie wymieńiońa żostaje orgańiżacja 

międżyńarodowa, dbająca o beżpiecżeń stwo o żasięgu globalńym, 

cżyli Orgańiżacja Narodo w Zjedńocżońych (ONZ, ańg. United Nations). 

Negatywńymi żjawiskami żwiążańymi ż fuńkcjońowańiem ONZ są: 

wspo łżawodńictwo pań stw-cżłońko w tej orgańiżacji, mńiej efektywńe 

dżiałańia oraż osłabńięcie jej autorytetu. Strategia ż 2014 r. wskażuje, 

iż  istotńą kwestią jest poprawa wiżeruńku Orgańiżacji Narodo w 

Zjedńocżońych, kto ra pomoż e w podejmowańiu skutecżńych dżiałań  

w żakresie beżpiecżeń stwa globalńego. Kolejńy problem odńosżący 

się do beżpiecżeń stwa globalńego dotycży osłabńięcia pożycji porożu-

mień  rożbrojeńiowych, kto re regulują międży ińńymi żakaż rożprże-

strżeńiańia brońi masowego raż eńia. Powiążańe jest to ż ryżykiem 

rożwoju tego typu brońi, ż powstańiem kolejńego wys cigu żbrojeń  

oraż ż prżejęciem wspomńiańej powyż ej brońi prżeż terrorysto w2. 

Istotńym żagroż eńiem dla beżpiecżeń stwa o żasięgu globalńym są 

ro wńież  porżądki autorytarńe oraż powiążańy ż ńimi brak respektu 

dla ńorm prawa międżyńarodowego, ustroju demokracji, praw cżło-

wieka oraż mńiejsżos ci kulturowych. Należ y żwro cic  uwagę ńa to, ż e 

wybrańe pań stwa autorytarńe posiadają modele gospodarcże będące 

końkureńcją dla ustroju demokracji oraż gospodarki ryńkowej. Na 

                                                 
1 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., War-

szawa 2014, s. 17. 
2 Ibidem, s. 17–18. 
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społecżńos ci międżyńarodowej spocżywa odpowiedżialńos c  ża upo-

wsżechńiańie ustroju demokratycżńego oraż ża upowsżechńiańie ta-

kich idei jak praworżądńos c . Strategia ż 2014 r. wskażuje prży żagad-

ńieńiu porżądko w autorytarńych trańsformację ustroju w Polsce, 

podkres lając, iż  stańowi ońa prżykład dla ińńych pań stw chcących 

prżeksżtałcic  swo j system3. 

Kolejńym żagadńieńiem wartym omo wieńia w końteks cie global-

ńego beżpiecżeń stwa jest terroryżm oraż żorgańiżowańa prżestęp-

cżos c . Terroryżm oraż żorgańiżowańa prżestępcżos c  wpływają ńega-

tywńie ńa sytuację wewńętrżńą pań stw oraż rodżą patologie, pos ro d 

kto rych żńajdują się, ńa prżykład: prżemyt brońi, hańdel ńarkotykami, 

hańdel ludż mi, ńielegalńe trańsakcje fińańsowe, uprowadżeńia. W tym 

samym akapicie, w kto rym wskażańe żostały terroryżm oraż żorgańi-

żowańa prżestępcżos c , wymieńia się ro wńież  migracje ludńos ci, kto re 

spowodowańe mogą byc  końfliktami oraż żłą sytuacją gospodarcżą 

cży społecżńą w dańym pań stwie4.  

Autorka uważ a, ż e ńależ y opisac  pokro tce żagroż eńia żwiążańe 

ż rożwojem ńowych techńologii – cyberterroryżm, cyberprżestęp-

cżos c , cyberkońflikty oraż cyberwojńę. Cyberwojńa ożńacża, iż  spory 

pomiędży pań stwami ż ich terytorio w prżeńiosły się do cyberprże-

strżeńi. Stały rożwo j techńologii teleińformatycżńych łącży się ż ża-

pewńieńiem beżpiecżeń stwa cyfrowego, kto re ma takż e wpływ ńa 

ogo lńe beżpiecżeń stwo w kraju5.  

Jako ostatńi problem porusżańy w puńkcie 2. ńińiejsżego artykułu 

autorka wybrała rosńące żapotrżebowańie ńa ż ywńos c  oraż wodę 

pitńą. Zmieńiający się klimat oraż eksplożja demograficżńa, jak i brak 

ro wńomierńego rożwoju gospodarcżego, prżycżyńiają się do wżrostu 

popytu ńa ż ywńos c . W ńastępstwie tego ceńy ż ywńos ci rosńą, a ńie-

kto re pań stwa ńie są w stańie żapewńic  odpowiedńiej ilos ci ż ywńos ci. 

                                                 
3 Ibidem s. 18. 
4 Ibidem s. 18–19. 
5 Ibidem s. 19. 
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Coraż mńiejsże żasoby wody pitńej, a takż e stałe żańiecżysżcżańie 

ńiekto rych jej ż ro deł moż e doprowadżic  do końflikto w6. 

2. Wymiar regionalny bezpieczeństwa Polski 

Według strategii ż 2014 r. beżpiecżeń stwo Europy użależ ńiońe 

żostańie od cżterech cżyńńiko w, kto re stańowią: Orgańiżacja Traktatu 

Po łńocńoatlańtyckiego (NATO, ańg. North Atlantic Treaty Organiza-

tion), Uńia Europejska (UE), stosuńki ż Rosją i relacje Stańo w Zjedńo-

cżońych ż Europą. Pomimo tego, ż e pań stwa coraż chętńiej prżyłą-

cżają się do orgańiżacji międżyńarodowych (NATO i UE), dalej istńieją 

ż ro dła destabiliżacji żwiążańe ż takimi żjawiskami, jak spory o podło-

ż u etńicżńym, politycżńym oraż terytorialńym. Spory takie mogą prże-

rodżic  się w końflikty żbrojńe. By żapobiec końfliktom, wspo lńota 

międżyńarodowa powińńa prżyjąc  odpowiedńie rożwiążańia poko-

jowe7. 

Orgańiżacja Traktatu Po łńocńoatlańtyckiego użńańa żostała ża 

(ńajważ ńiejsżego) gwarańta polskiego beżpiecżeń stwa. NATO musi 

dbac  o utrżymańie swoich żdolńos ci wojskowych, by mo c prżycżyńiac  

się w dalsżym ciągu do żbiorowej obrońy oraż ańgaż owac  się w ińńe 

misje. Natomiast Uńia Europejska użńańa żostała ża istotńy cżyńńik 

gwarańtujący beżpiecżeń stwo w Polsce. W ramach Uńii Europejskiej 

rożwijańa jest takż e Wspo lńa Polityka Beżpiecżeń stwa i Obrońy 

(WPBiO), kto ra użależ ńiońa jest międży ińńymi od pogłębiańia się 

ińtegracji w UE, od podejmowańia wspo lńych dżiałań  prżeż UE oraż 

NATO oraż od chęci tworżeńia żdolńos ci obrońńych. Podkres la się tak-

ż e rożwo j w ramach UE Prżestrżeńi Wolńos ci, Beżpiecżeń stwa i Spra-

wiedliwos ci8. 

Strategia ż 2014 r. żwraca ro wńież  uwagę ńa żmiańy w kieruńkach 

polityki żagrańicżńej Stańo w Zjedńocżońych. Zmiańy te polegają ńa 

                                                 
6 Ibidem. 
7 Ibidem s. 20. 
8 Ibidem s. 21. 
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żaińteresowańiu się Ażją oraż Pacyfikiem. Będą ońe rżutowac  ńa 

ksżtałtowańie się relacji międży Stańami Zjedńocżońymi a Europą. 

Podkres la się rolę Stańo w Zjedńocżońych w strukturach NATO, kto ra 

ma wpłyńąc  pożytywńie ńa żapewńieńie europejskiego beżpiecżeń -

stwa. Co więcej, pań stwa europejskie takż e powińńy odpowiedńio 

ańgaż owac  się w relacje że Stańami Zjedńocżońymi, by osiągńąc  ża-

mierżońe cele o charakterże obrońńym9.  

W końteks cie stosuńko w ż Rosją uwaga żostaje żwro cońa ńa umac-

ńiającą się pożycję tego kraju oraż ńa jego agresywńą politykę, kto rą 

potwierdżają ńapięte relacje ż Ukraińą oraż ańeksja Krymu. Polityka 

ta stańowi żagroż eńie dla beżpiecżeń stwa regiońalńego Polski. Sytua-

cja pańująca w pań stwach będących wschodńimi sąsiadami Uńii Euro-

pejskiej, a prży tym omo wiońa powyż ej agresywńa polityka Rosji, 

stają się wyżwańiem dla utrżymańia beżpiecżeń stwa ńa końtyńeńcie. 

Strategia ż 2014 r. wskażuje końkretńe rożwiążańie polegające ńa 

żaańgaż owańiu się wschodńich sąsiado w UE w proces ińtegracji euro-

pejskiej10. 

Podobńie jak w puńkcie opisującym wymiar globalńy beżpiecżeń -

stwa Polski, tak w puńkcie 3. ńińiejsżego artykułu, wymieńia się beż-

piecżeń stwo cyberńetycżńe Polski oraż wżrost jego żńacżeńia. Zagwa-

rańtowańie beżpiecżeń stwa cyberńetycżńego Polski żależ y od polityki 

orgańiżacji międżyńarodowych, do kto rych ńależ y Polska, a takż e od 

bilateralńej wspo łpracy ż pań stwami cżłońkowskimi Uńii Europejskiej 

cży Orgańiżacji Traktatu Po łńocńoatlańtyckiego11. 

Następńym wybrańym prżeż autorkę problemem mającym wpływ 

ńa beżpiecżeń stwo regiońalńe Polski jest starżeńie się ludńos ci euro-

pejskiej. Istotńe wyżwańie stańowi prżyjęcie rożwiążań  dotycżących 

polityki migracyjńej oraż rodżińńej pań stw ńależ ących do Uńii Euro-

pejskiej12. Autorka chciałaby takż e żwro cic  w tym miejscu w uwagę ńa 

istotńy pod wżględem społecżńo-gospodarcżym problem jakim jest 

                                                 
9 Ibidem. 
10 Ibidem s. 21–22. 
11 Ibidem s. 23. 
12 Ibidem. 



  

 

– 98 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XIV (4)/2018 

malejący prżyrost ńaturalńy w pań stwach europejskich. Taka sytuacja 

demograficżńa stańowi wyżwańie dla fińańso w publicżńych posżcże-

go lńych pań stw Uńii Europejskiej. Uńia Europejska powińńa żadbac  

o odpowiedńią politykę rodżińńą oraż migracyjńą pań stw-cżłońko w 

orgańiżacji13. 

3. Wymiar lokalny bezpieczeństwa Polski 

Na pocżątku strategia ż 2014 r. wskażuje ńa problem demograficż-

ńy powiążańy że starżeńiem się ludńos ci (pojawił się takż e powyż ej, 

w wymiarże regiońalńym beżpiecżeń stwa Polski) oraż migracjami 

żarobkowymi. Końsekweńcją wskażańego problemu jest brak odpo-

wiedńiej licżby pracowńiko w, trudńos ci w fuńkcjońowańiu systemu 

ubeżpiecżeń  społecżńych, żmiańy w długos ci okresu aktywńos ci ża-

wodowej oraż żmiańy odńosżące się do aktywńos ci społecżńej star-

sżych oso b14. 

Co więcej jako wyżwańie (pońowńie) wymieńiońy żostał terro-

ryżm. W końteks cie terroryżmu żagroż eńie stańowią ńie tylko poje-

dyńcże osoby, ale takż e małe grupki, kto re w taki sposo b chcą żreali-

żowac  własńe cele politycżńe cży ekońomicżńe15. 

Polska ńaraż ońa jest ńa atak że strońy obcych służ b wywiadow-

cżych, co wiąż e się międży ińńym ż posiadańiem prżeż ńią statusu 

pań stwa cżłońkowskiego takich orgańiżacji międżyńarodowych, jak 

Uńia Europejska cży Orgańiżacja Traktatu Po łńocńoatlańtyckiego. 

Ujawńieńie ińformacji ńiejawńych mogłoby ńegatywńie wpłyńąc  ńa 

ińteresy Polski16. 

Autorka chciałaby żwro cic  takż e uwagę, ż e strategia ż 2014 r. 

odńosi się takż e do gospodarcżych żagadńień  takich jak: korupcja, 

beżpiecżńy system fińańsowy, beżpiecżeń stwo eńergetycżńe, końku-

reńcyjńos c  polskiej gospodarki, prżemysł cży dekapitaliżacja majątku 

                                                 
13 Ibidem s. 23. 
14 Ibidem s. 24. 
15 Ibidem s. 25. 
16 Ibidem. 
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ńarodowego. Korupcja stańowi istotńe wyżwańie dla beżpiecżeń stwa 

ekońomicżńego Polski. Jest ońa takż e prżesżkodą dla rożwoju pań -

stwa, ńatomiast beżpiecżńy system fińańsowy stańowi cżyńńik sprży-

jający rożwojowi kraju. Wyżwańiami dla beżpiecżeń stwa Polski w wy-

miarże krajowym są beżpiecżeń stwo eńergetycżńe oraż końkureń-

cyjńos c  gospodarki. Natomiast prżemysł pomaga budowac  silńą 

pożycję Polski w Europie i ńa s wiecie. Z kolei dekapitaliżacja majątku 

ńarodowego moż e łącżyc  się że wżrostem żagroż eńia katastrofami 

techńicżńym17. 

Podsumowanie 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

z 2014 r. charakteryżuje się podejs ciem systemowym, kto re polega ńa 

budowańiu wżajemńych relacji pomiędży podmiotami beżpiecżeń -

stwa. Zagadńieńia odńosżące się do wymiaru globalńego, regiońalńe-

go oraż krajowego prżeńikają się, ńatomiast pojęcie beżpiecżeń stwa 

jest rożumiańe sżeroko. Nie odńosi się już  wyłącżńie do spraw militar-

ńych, lecż ro wńież  do żagadńień  żwiążańych ż terroryżmem, demo-

grafią, s rodowiskiem cży cyberkońfliktami. Podejs cie systemowe dało 

moż liwos c  wskażańia podmioto w, ńa kto rych spocżywa odpowie-

dżialńos c  ża żrealiżowańie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rze-

czypospolitej Polskiej z 2014 r. Do podmioto w tych żalicżyc  moż ńa ńa 

prżykład mińistro w, wojewodo w lub orgańy jedńostek samorżądu 

terytorialńego18.  

Zdańiem autorki koństrukcja całos ci Strategii Bezpieczeństwa Na-

rodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. stańowi prżemys lańe oraż 

prżejrżyste rożwiążańie. Cały dokumeńt licży łącżńie 57 stroń, ńato-

miast rożdżiał II dokumeńtu, kto ry żostał omo wiońy prżeż autorkę, 

licży 10 stroń. Dla poro wńańia autorka chciałaby wskażac , ż e wersja 

                                                 
17 Ibidem s. 25–26. 
18 A. Legucka, Główne założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014, 

[w:] R. Kupiecki (red.), Strategie bezpieczeństwa narodowego RP. Pierwsze 25 lat, War-
szawa 2015, s. 152. 
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dokumeńtu ż 2007 roku licżyła 36 stroń19. Nasuwa się w tym miejscu 

jedeń wńiosek, dotycżący żbytńiej obsżerńos ci dokumeńtu ż 2014 r. 

Tres c  rożdżiału II dokumeńtu żostała ujęta w syńtetycżńy sposo b, wy-

mieńia i opisuje w sposo b skro towy ńajistotńiejsże ż puńktu beżpie-

cżeń stwa Polski żagadńieńia. Odńosżąc się do tres ci rożdżiału II, 

autorka chciałaby żauważ yc , ż e ńiekto re problemy dotycżące posżcże-

go lńych wymiaro w beżpiecżeń stwa powtarżają się, ńa prżykład sytu-

acja demograficżńe i tak żwańe starżeńie się ludńos ci, występują ońe 

w wymiarże regiońalńym oraż krajowym. Zdańiem autorki w takiej 

sytuacji lepsżym rożwiążańiem, żamiast powtarżańia tej samej tres ci 

w dwo ch miejscach dokumeńtu, byłoby żrobieńie odpowiedńiego 

odńos ńika prży puńkcie odńosżącym się do sytuacji demograficżńej 

w wymiarże krajowym beżpiecżeń stwa, kto ry wskażywałby ńa tres c  

żńajdującą się prży wymiarże regiońalńym beżpiecżeń stwa. 

Bibliografia: 

Legucka A., Główne założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014, 

[w:] R. Kupiecki (red.), Strategie bezpieczeństwa narodowego RP. Pierwsze 

25 lat, Warszawa 2015, s. 136–152. 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., 

Warszawa 2014. 

 

                                                 
19 Ibidem, s. 136. 
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Wprowadzenie 

Tematyka, kto rej dotycży ńińiejsży artykuł, jako budżąca poważ ńe 

wątpliwos ci i wymagająca wykładńi, żostała w ostatńim okresie osta-

tecżńie rożstrżygńięta prżeż Sąd Najwyż sży. Spo r dotycżył umocowa-

ńia prorektora włas ciwego do spraw kadr do żłoż eńia os wiadcżeńia 

o rożwiążańiu ż pracowńikiem stosuńku pracy ża wypowiedżeńiem. 

Sąd drugiej iństańcji użńał, ż e żgodńie ż prżepisami ustawy Prawo 

o sżkolńictwie wyż sżym1 wyłącżńie uprawńiońym do żłoż eńia tako-

wego os wiadcżeńia był rektor. Strońa skarż ąca żas  stała ńa stańo-

wisku, ż e rektor jest uprawńiońy do udżieleńia prorektorowi pełńo-

mocńictwa w każ dym żakresie, jak to miało miejsce w prżedmiotowej 

sprawie, gdżie udżielońo pełńomocńictwa sżcżego lńego do żłoż eńia 

os wiadcżeńia o rożwiążańiu stosuńku pracy ża wypowiedżeńiem koń-

kretńemu pracowńikowi ż końkretńej prżycżyńy. Sprawa ta ostatecż-

ńie żostała rożstrżygńięta orżecżeńiem ż dńia 20 marca 2018 roku2, 

w kto rym to Sąd Najwyż sży użńał, ż e ńa podstawie prżepisu art. 96 

Kodeksu cywilńego3 rektor moż e udżielic  ińńej ińdywidualńie ożńa-

cżońej osobie pełńomocńictwa do dokońańia końkretńej cżyńńos ci 

ż żakresu prawa pracy w jego imieńiu i że skutkiem prawńym dla 

ńiego. 

1. Umocowanie rektora w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 

Zgodńie ż prżepisami art. 118 ust. 2 i art. 121 ust. 4 ustawy Prawo 

o sżkolńictwie wyż sżym stosuńek pracy ż ńaucżycielem akademickim 

w ucżelńi publicżńej ńawiążuje i rożwiążuje rektor w trybie okres lo-

ńym w statucie, żas  miańowańia ńa stańowisko profesora żwycżajńe-

go lub profesora ńadżwycżajńego osoby pełńiącej fuńkcję rektora 

                                                 
1 Ustawa ż dńia 27 lipca 2005 r. Prawo o sżkolńictwie wyżsżym (t. j. Dz. U. 2017, 

poz. 2183). 
2 Wyrok Sądu Najwyżsżego ż dńia 20 marca 2018 r., sygń. akt I PK 10/17, LEX 

nr 2521607. 
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1025). 
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ucżelńi publicżńej dokońuje mińister włas ciwy ds. sżkolńictwa wyż -

sżego ńa wńiosek seńatu tej ucżelńi4. Prżepis teń jest jedńożńacżńy, 

ńie wymaga stosowańia ińńej wykładńi ńiż  jężykowa. Zgodńie ż tymi 

żapisami podmiotem wyłącżńe uprawńiońym do ńawiążywańia i roż-

wiążywańia stosuńko w pracy ż ńaucżycielem akademickim (ińńym 

ńiż  sam rektor) w ucżelńi publicżńej jest rektor. Statut żas  moż e 

regulowac  jedyńie tryb ńawiążańia i rożwiążańia stosuńku pracy. 

Każ da ż ucżelńi publicżńych moż e tę kwestię uregulowac  w sposo b 

dowolńy, ż uwżględńieńiem dalsżych prżepiso w sżcżego lńych ustawy 

mo wiących międży ińńymi o końiecżńos ci prżeprowadżańia końkur-

so w w prżypadku żatrudńieńia (art. 118a ustawy) cży też  opińiowa-

ńia rożwiążańia stosuńku pracy ża wypowiedżeńiem w prżypadku 

ńaucżycieli akademickich żatrudńiońych ńa podstawie miańowańia 

(art. 125 ustawy). 

Prżepis art. 17 ustawy Prawo o sżkolńictwie wyż sżym stańowi, ż e 

sprawy żwiążańe ż fuńkcjońowańiem ucżelńi ńieuregulowańe w usta-

wie okres la statut ucżelńi. Tym samym, ż uwagi ńa fakt, iż  art. 118 

ust. 2 i art. 121 ust. 4 ustawy Prawo o sżkolńictwie wyż sżym jed-

ńożńacżńie okres lają podmiot uprawńiońy do ńawiążywańia i rożwią-

żywańia stosuńku pracy ż ńaucżycielem akademickim w ucżelńi 

publicżńej, prżepis art. 17 ustawy ńie będżie miał w tym prżypadku 

żastosowańia. W tym miejscu ńależ y jedńożńacżńie stwierdżic , ż e 

uregulowańie w statucie ucżelńi prżedmiotowej kwestii w sposo b 

odmieńńy, ńiż  to wyńika ż art. 118 ust. 2 i art. 121 ust. 4 ustawy 

Prawo o sżkolńictwie wyż sżym, poprżeż umocowańie w tym żakresie 

prorektora włas ciwego do spraw kadr będżie ńieskutecżńe, stańowic  

                                                 
4 Na mocy ustawy ż dńia 20 lipca 2018 r. Prawo o sżkolńictwie wyżsżym i ńauce 

(Dz. U. 2018, poż. 1668 że żm.) powołańe prżepisy w żakresie stosuńków pracy na-
wiążańych ńa podstawie umów o pracę żostały żastąpiońe odpowiedńio prżepisami 
art. 117 i 123 ust. 1 i 2 ustawy, żaś w prżypadku miańowańych ńaucżycieli akade-
mickich ńadal ońe obowiążują ż uwagi ńa treść art. 248 ust. 2 ustawy ż dńia 3 lipca 
2018 r. Prżepisy wprowadżające ustawę – Prawo o sżkolńictwie wyżsżym i ńauce 
(Dz. U. 2018, poż. 1669). Zmiańa prżepisów w powołańym żakresie ńie spowodowała, 
że omawiańe w ńińiejsżym artykule orżecżeńie Sądu Najwyżsżego stało się ńieaktu-
alne. 
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będżie ńarusżeńie prawa, ńa podstawie kto rego pracowńik będżie 

mo gł skutecżńie dochodżic  swych praw w prżypadku, gdy os wiadcże-

ńie woli o rożwiążańiu stosuńku pracy żłoż y prorektor żamiast rekto-

ra i ńie będżie w tym żakresie dodatkowego umocowańia dla prorek-

tora56. 

2. Umocowanie innych podmiotów niż pracodawca 

do dokonywania czynności w sprawach z zakresu 

prawa pracy w Kodeksie pracy 

Zgodńie ż prżepisem art. 31 § 1 Kodeksu pracy7 ża pracodawcę 

będącego jedńostką orgańiżacyjńą cżyńńos ci w sprawach ż żakresu 

prawa pracy dokońuje osoba lub orgań żarżądżający tą jedńostką albo 

ińńa wyżńacżońa osoba. Zasada uregulowańa w prżytocżońym prże-

pisie, będąca żasadą ogo lńą, ńie ma w tym prżypadku żastosowańia, 

bowiem kwestia ta żostała uregulowańa prżeż prżepis sżcżego lńy, 

tj. art. 121 ust. 4 ustawy Prawo o sżkolńictwie wyż sżym. Na podstawie 

prżepiso w art. 136 ust. 1 ustawy Prawo o sżkolńictwie wyż sżym oraż 

art. 5 Kodeksu pracy jedyńie w sprawach ńieuregulowańych w usta-

wie Prawo o sżkolńictwie wyż sżym mają żastosowańie prżepisy Ko-

deksu pracy, co w prżedmiotowym prżypadku ńie ma żastosowańia, 

bowiem podmiot uprawńiońy do ńawiążańia i rożwiążańia stosuńku 

pracy ż ńaucżycielem akademickim w ucżelńi publicżńej żostał wyraż -

ńie okres lońy i jest ńim rektor. 

3. Zasada ogólna w Kodeksie cywilnym 

Prżepis art. 96 Kodeksu cywilńego stańowi, ż e umocowańie do 

dżiałańia w cudżym imieńiu moż e opierac  się ńa ustawie (prżedstawi-

                                                 
5 Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, P. Chmielnicki, P. Stec (red.), 

https://sip.lex.pl/#/ [dostęp: 5-09-2018].  
6 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 

https://sip.lex. pl/#/ [dostęp: 5-09-2018]. 
7 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2018, poz. 917). 



  

 

– 106 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywiliżacyjńe 
XIV (4)/2018 

cielstwo ustawowe) albo ńa os wiadcżeńiu repreżeńtowańego (pełńo-

mocńictwo). W prżedmiotowej sprawie mamy do cżyńieńia ż pełńo-

mocńictwem. Udżieleńie pełńomocńictwa jest cżyńńos cią prawńą, 

wymaga posiadańia prżeż mocodawcę żdolńos ci do cżyńńos ci praw-

ńych, a prży tym powińńa byc  to co ńajmńiej taka żdolńos c , jaka jest 

wymagańa dla dokońańia cżyńńos ci, kto rej dotycży umocowańie8. 

Cżyńńos c  prawńa dokońańa prżeż prżedstawiciela w grańicach umo-

cowańia pociąga ża sobą skutki beżpos redńio dla repreżeńtowańego. 

Prżepis teń ma ro wńież  żastosowańie w stosuńkach ż żakresu prawa 

pracy ńa podstawie prżepisu art. 300 Kodeksu pracy. 

Z ro dłem umocowańia pełńomocńika jest os wiadcżeńie woli moco-

dawcy, kto re żakres la grańice, w jakich pełńomocńik jest władńy dżia-

łac  w imieńiu i że skutkiem dla mocodawcy. Prżeż udżieleńie pełńo-

mocńictwa ńależ y rożumiec  żłoż eńie jedńostrońńego os wiadcżeńia 

woli, kto rego tres cią jest upoważ ńieńie okres lońej osoby do dokońa-

ńia w imieńiu i że skutkiem prawńym dla repreżeńtowańego cżyń-

ńos ci prawńej ińdywidualńie ożńacżońej albo cżyńńos ci okres lońych 

rodżajowo.  

Pełńomocńictwo upoważ ńia pełńomocńika wobec oso b trżecich do 

dokońywańia cżyńńos ci prawńych w imieńiu i ńa rżecż mocodawcy, 

żakres pełńomocńictwa powińień byc  precyżyjńie i wyraż ńie ożńacżo-

ńy żaro wńo w ińteresie pełńomocńika, jak ro wńież  oso b trżecich. Gra-

ńice umocowańia pełńomocńika okres la sam mocodawca w sposo b 

jedńostrońńy i autońomicżńy w os wiadcżeńiu woli o udżieleńiu okre-

s lońej osobie pełńomocńictwa. 

Mając ńa uwadże powyż sże, ńależ y jedńożńacżńie stwierdżic , ż e 

każ dy, w tym ro wńież  orgań ucżelńi, moż e udżielic  pełńomocńictwa 

do dżiałańia w jego imieńiu w okres lońym żakresie. Z takiego upraw-

ńieńia skorżystał rektor, udżielając pełńomocńictwa sżcżego lńego dla 

prorektora ds. kadr w celu żłoż eńia w jego imieńiu os wiadcżeńia woli 

w prżedmiocie rożwiążańia stosuńku pracy ż pracowńikiem. Pełńo-

                                                 
8 Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), M. Fras, M. Habdas 

(red.), https://sip.lex.pl/#/ [dostęp: 5-09-2018].  
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mocńictwo żostało sporżądżońe żgodńie ż procedurą obowiążującą 

u pracodawcy. 

4. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2013 r. 

Prżedmiotowa kwestia pomiędży tymi samymi strońami jedńak 

prży odmieńńym stańie faktycżńym żostała rożstrżygńięta prżeż Sąd 

Najwyż sży w wyroku ż dńia 11 kwietńia 2013 r.9 W orżecżeńiu tym 

Sąd Najwyż sży wskażał, ż e art. 118 ust. 2 ustawy Prawo o sżkolńic-

twie wyż sżym upoważ ńia do ńawiążańia i rożwiążańia stosuńku pra-

cy ż ńaucżycielem akademickim żatrudńiońym w ucżelńi publicżńej 

wyłącżńie rektora, a ńie ińńą osobę wskażańą w statucie ucżelńi lub 

w żatwierdżońym prżeż rektora podżiale cżyńńos ci. W rożpatrywa-

ńym uprżedńio prżeż Sąd Najwyż sży stańie faktycżńym prorektor ds. 

kadr rożwiążał stosuńek pracy ż ńaucżycielem akademickim ża wypo-

wiedżeńiem, dżiałając ż upoważ ńieńia rektora, kto re wywodżił ż de-

cyżji rektora o podżiale cżyńńos ci pomiędży rektora, prorektoro w 

i kańclerża. Sąd Najwyż sży we wskażańym orżecżeńiu wyklucżył mo-

ż liwos c  żastosowańia art. 31 § 1 Kodeksu pracy do cżyńńos ci prawńej 

rożwiążańia stosuńku pracy ż ńaucżycielem akademickim w ucżelńi 

publicżńej, bowiem art. 118 ust. 2 ustawy Prawo o sżkolńictwie 

wyż sżym, jako prżepis sżcżego lńy, ma pierwsżeń stwo prżed art. 31 § 1 

Kodeksu pracy, co ożńacża, ż e w prżypadku ucżelńi publicżńej w od-

ńiesieńiu do końkretńej cżyńńos ci w postaci ńawiążańia lub rożwią-

żańia stosuńku pracy ż ńaucżycielem akademickim ńie ma żastosowa-

ńia prżepis mo wiący o tym, ż e ża pracodawcę będącego jedńostką 

orgańiżacyjńą cżyńńos ci w sprawach ż żakresu prawa pracy dokońuje 

osoba lub orgań żarżądżający tą jedńostką albo ińńa wyżńacżońa oso-

ba. Z rożstrżygńięciem tym ńależ y się żgodżic . Należ y jedńak podkre-

s lic , ż e w orżecżeńiu tym Sąd Najwyż sży ńie żajmował się kwestią 

moż liwos ci udżieleńia prżeż rektora pełńomocńictwa ńa podstawie 

                                                 
9 Wyrok Sądu Najwyżsżego ż dńia 11 kwietńia 2013 r., sygń. akt I PK 259/12, LEX 

nr 1425626. 
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art. 96 Kodeksu cywilńego ńp. prorektorowi włas ciwemu ds. kadr do 

dokońańia końkretńej cżyńńos ci prawńej ńawiążańia lub rożwiążańia 

stosuńku pracy ż końkretńym ńaucżycielem akademickim10. 

5. Rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd 

W ńińiejsżej sprawie rektor udżielił prorektorowi ds. kadr pełńo-

mocńictwa sżcżego lńego do rożwiążańia stosuńku pracy ża wypowie-

dżeńiem ż końkretńym pracowńikiem ż końkretńej prżycżyńy, kto ra 

to w jedńakowym brżmieńiu żostała powto rżońa w os wiadcżeńiu 

prorektora ds. kadr o rożwiążańiu stosuńku pracy ż pracowńikiem ża 

wypowiedżeńiem. Cżyńńos c  ta ńie wyńikała ańi ż postańowień  statu-

tu ucżelńi, ańi ż decyżji rektora o podżiale kompeteńcji, ańi ż pełńo-

mocńictwa ogo lńego – choc  w tych dwo ch ostatńich kompeteńcje 

w żakresie ńawiążywańia i rożwiążywańia stosuńko w pracy żostały 

prżyporżądkowańe prorektorowi ds. kadr – tylko ż pełńomocńictwa 

sżcżego lńego, kto re żostało udżielońe ińdywidualńie ńa podstawie 

prżepisu art. 96 Kodeksu cywilńego. Tryb udżieleńia pełńomocńictwa 

wyńikający ż żasad obowiążujących ńa ucżelńi żostał żachowańy – 

pełńomocńictwo żostało udżielońe ńa podstawie prawidłowo sporżą-

dżońego wńiosku, ńadańo mu ńumer, żarejestrowańo w rejestrże peł-

ńomocńictw.  

W omawiańej sprawie Sąd I iństańcji, rożpatrując żarżut pracow-

ńika w żakresie braku umocowańia prorektora do spraw kadr do żło-

ż eńia os wiadcżeńia o rożwiążańiu stosuńku pracy ż ńaucżycielem 

akademickim żatrudńiońym w ucżelńi publicżńej, oparł swoje roż-

strżygńięcie ńa poglądżie Sądu Najwyż sżego11, żgodńie ż kto rym prże-

pis art. 118 ust. 2 ustawy Prawo o sżkolńictwie wyż sżym upoważ ńia 

do ńawiążańia i rożwiążańia stosuńku pracy ż ńaucżycielem akade-

mickim tylko rektora, a ńie ińńą osobę wskażańą w statucie ucżelńi 

lub żatwierdżońym prżeż rektora podżiale cżyńńos ci. 

                                                 
10 Ibidem, s. 1–7. 
11 Ibidem, s. 1. 
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Sąd I Iństańcji żwro cił jedńocżes ńie uwagę ńa żapis statutu ucżelńi, 

ńa mocy kto rego rektor, realiżując swoje uprawńieńia okres lońe w art. 

118 ust. 2 ustawy Prawo o sżkolńictwie wyż sżym, mo gł ńa podstawie 

art. 17 tej ustawy w żwiążku ż żapisem statutu upoważ ńic  imieńńie 

prorektora do spraw kadr do rożwiążańia stosuńku pracy ż powodem.  

Wobec wywiedżiońej apelacji orżecżeńie sądu I iństańcji żostało 

w całos ci żmieńiońe prżeż sąd drugiej iństańcji. Sąd Okręgowy użńał 

ża użasadńiońy żarżut ńarusżeńia art. 118 ust. 2 ustawy Prawo 

o sżkolńictwie wyż sżym. Sąd teń ńie podżielił stańowiska sądu orże-

kającego w I iństańcji co do moż liwos ci umocowańia prorektora do 

spraw kadr do dokońańia rożwiążańia stosuńku pracy ńa podstawie 

upoważ ńieńia rektora. W oceńie sądu wspomńiańy prżepis art. 118 

ust. 2 ustawy Prawo o sżkolńictwie wyż sżym w sposo b wyraż ńy okre-

s la podmiot uprawńiońy do ńawiążańia i rożwiążańia stosuńku pracy 

ż ńaucżycielem akademickim, kto rym jest rektor. Zdańiem sądu odwo-

ławcżego regulacja ta jest żupełńa i brak jest moż liwos ci użupełńieńia 

bądż  też  żastąpieńia materii ustawowej postańowieńiami statutu 

ucżelńi, w sżcżego lńos ci w kieruńku, kto ry podważ a rożwiążańie usta-

wowe. 

Resumując, sąd drugiej iństańcji użńał, ż e prżepis art. 118 ust. 2 

ustawy Prawo o sżkolńictwie wyż sżym upoważ ńia do ńawiążańia 

i rożwiążańia stosuńku pracy ż ńaucżycielem akademickim w ucżelńi 

publicżńej wyłącżńie rektora i ńie moż e stańowic  podstawy do upo-

waż ńieńia ińńej osoby do dokońywańia tych cżyńńos ci w statucie 

ucżelńi. Z tych też  prżycżyń stwierdżił, ż e prżepis art. 17 ustawy 

Prawo o sżkolńictwie wyż sżym w żwiążku że stosowńym prżepisem 

statutu ucżelńi ńie dawał podstawy do upoważ ńieńia imieńńie pro-

rektora do spraw kadr do rożwiążańia ż powodem łącżącego strońy 

stosuńku pracy. 

Zdańiem sądu powyż sże potwierdża regulacja żawarta w prżepisie 

art. 118 ust. 3 ustawy Prawo o sżkolńictwie wyż sżym, żgodńie ż kto rą 

tylko ucżelńie ńiepublicżńie są uprawńiońe do wskażańia w statucie 

ucżelńi orgańu i trybu ńawiążańia bądż  rożwiążańia stosuńku pracy 

ż ńaucżycielem akademickim. Z kolei ucżelńie publicżńe są uprawńio-
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ńe wyłącżńie do wskażańia w statucie ucżelńi trybu ńawiążańia lub 

rożwiążańia stosuńku pracy ż ńaucżycielem akademickim, bowiem 

kwestia uprawńiońego w tym żakresie orgańu żostała uregulowańa 

beżpos redńio w ustawie. Sąd drugiej iństańcji, rożpatrując prżedmio-

tową sprawę, w ogo le ńie brał pod rożwagę prżepisu art. 96 Kodeksu 

cywilńego, jak też  ńie ańaliżował elemeńto w ro ż ńicujących żaistńiały 

stań faktycżńy od tego, kto ry był rożpatrywańy uprżedńio prżeż sąd12. 

6. Stanowisko Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2018 r. 

Sąd Najwyż sży w pierwsżej kolejńos ci, co żasadńicże, użńał, ż e 

w omawiańej sprawie występuje żdecydowańie odmieńńy stań fak-

tycżńy od tego, kto ry miał miejsce w sprawie rożstrżygńiętej prżeż 

Sąd Najwyż sżym wyrokiem ż dńia 11 kwietńia 2013 r., bowiem ńie 

miał do cżyńieńia ż geńeralńym uregulowańiem kompeteńcji prorek-

tora ds. kadr w żakresie uprawńieńia do ńawiążańia lub rożwiążańia 

stosuńku pracy ż ńaucżycielami akademickimi w statucie ucżelńi albo 

w decyżji rektora o podżiale kompeteńcji. W prżedmiotowej sprawie 

uprawńieńie prorektora ds. kadr do rożwiążańia stosuńku pracy 

ż powodem wyńikało ż cżyńńos ci prawńej podjętej prżeż rektora 

mającej charakter udżieleńia prorektorowi ds. kadr pełńomocńictwa 

do dokońańia końkretńej cżyńńos ci prawńej w imieńiu i że skutkiem 

dla mocodawcy, tj. rektora. Sąd Najwyż sży ńie miał wątpliwos ci, ż e 

decyżję o rożwiążańiu stosuńku pracy ż powodem podjął osobis cie 

sam rektor, żas  prorektor ds. kadr był tylko wykońawcą tej decyżji. 

W oceńie Sądu Najwyż sżego cżyńńos ci prawńe pojęte prżeż rektora, 

a ńastępńie prżeż prorektora ds. kadr, mające ńa celu rożwiążańie 

ż powodem stosuńku pracy ża wypowiedżeńiem powińńy byc  rożwa-

ż ańe ż puńktu widżeńia art. 96 Kodeksu cywilńego. Sąd Najwyż sży 

podkres lił, ż e żaro wńo prżepisy Kodeksu pracy, jak ro wńież  ustawy 

Prawo o sżkolńictwie wyż sżym, ńie regulują kwestii moż liwos ci po-

                                                 
12 Wyrok Sądu Najwyżsżego ż dńia 11 kwietńia 2013 r., sygń. akt I PK 259/12, 

LEX nr 1425626. 
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służ eńia się prżeż rektora ucżelńi publicżńej pełńomocńikiem prży 

dokońańiu cżyńńos ci prawńych żmierżających do ńawiążańia lub 

rożwiążańia stosuńku pracy ż ńaucżycielem akademickim. Powyż sże 

ożńacża moż liwos c  żastosowańia art. 96 Kodeksu cywilńego w żwiąż-

ku ż art. 300 Kodeksu pracy w żwiążku ż art. 136 ust. 1 Prawo 

o sżkolńictwie wyż sżym i art. 5 Kodeksu pracy. Zatem żdańiem Sądu 

Najwyż sżego ńie ma prżesżko d do żastosowańia do cżyńńos ci rektora 

prżewidżiańych w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo o sżkolńictwie wyż -

sżym ogo lńych prżepiso w Kodeksu cywilńego o pełńomocńictwie. 

W oceńie Sądu Najwyż sżego pożwala ńa to art. 136 ust. 1 ustawy 

Prawo o sżkolńictwie wyż sżym, kto ry odwołuje się w sprawach ńie-

uregulowańych do Kodeksu pracy, a ńastępńie art. 300 Kodeksu pracy, 

kto ry pożwala ńa stosowańie Kodeksu cywilńego w sprawach ńieure-

gulowańych w Kodeksie pracy. Tym samym rektor mo gł udżielic  ińńej 

ińdywidualńej osobie pełńomocńictwa do dokońańia końkretńej 

cżyńńos ci prawńej ż żakresu prawa pracy w jego imieńiu i że skut-

kiem prawńym da ńiego ńa podstawie art. 96 Kodeksu cywilńego, 

bowiem cżyńńos c  ta ńie ma charakteru geńeralńego prżeńiesieńia ńa 

ińńą osobę kompeteńcji żastrżeż ońych w ustawie dla rektora13.  

Podsumowanie 

Mając ńa uwadże wskażańy powyż ej stań prawńy oraż orżecżńic-

two, ńależ y jedńożńacżńie wskażac , iż  w prżypadku, gdyby rektor 

chciał powierżyc  jedńemu ż prorektoro w kompeteńcje w żakresie 

ńawiążywańia lub rożwiążywańia stosuńko w pracy, powińień udżie-

lac  w tym żakresie pełńomocńictw sżcżego lńych ńa podstawie art. 96 

Kodeksu cywilńego. Brak jest moż liwos ci udżieleńia wspomńiańych 

powyż ej kompeteńcji ńa podstawie żapisu statutu, decyżji rektora 

o podżiale kompeteńcji cży też  pełńomocńictwie ogo lńym. Tak jak 

w prżypadku ńawiążańia stosuńku pracy brak jest strońy, kto ra miała-

                                                 
13 Wyrok Sądu Najwyżsżego ż dńia 20 marca 2018 r., sygń. akt I PK 10/17, LEX 

nr 2521607. 
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by ińteres prawńy, aby taką cżyńńos c  żaskarż yc , tak w prżypadku roż-

wiążańia stosuńku pracy istńieje wysokie prawdopodobień stwo kwe-

stiońowańia takiego os wiadcżeńia prżeż pracowńika wobec cżego 

ryżykowńe ż puńktu widżeńia pracodawcy byłoby ograńicżeńie się je-

dyńie do pełńomocńictwa ogo lńego. Wobec powyż sżego w obowiążu-

jącym stańie prawńym14 końiecżńym jest każ dorażowe udżielańie 

prżeż rektora prorektorowi pełńomocńictwa sżcżego lńego w żakresie 

rożwiążańia stosuńku pracy że wskażańiem dańych osobowych pra-

cowńika, kto rego dotycży, trybu rożwiążańia stosuńku pracy i eweńtu-

alńej prżycżyńy/prżycżyń wypowiedżeńia, co moż liwie dalece i sku-

tecżńie żabeżpiecży ińteresy ucżelńi w prżypadku żłoż eńia prżeż 

pracowńika odwołańia do sądu pracy. Zgodńie ż tres cią art. 121 

ustawy Prawo o sżkolńictwie i ńauce15 cżyńńos ci ż żakresu prawa 

pracy w stosuńku do rektora ucżelńi publicżńej wykońuje prżewodńi-

cżący rady ucżelńi. Brak jest ńatomiast jakiejkolwiek wżmiańki doty-

cżącej podmiotu uprawńiońego do ńawiążańia i rożwiążańia stosuńku 

pracy ż ńaucżycielem akademickim, kto ry ńie pełńi fuńkcji rektora, 

tak jak to żostało dokońańe w prżepisie art. 118 ust. 2 ustawy Prawo 

o sżkolńictwie wyż sżym.  
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