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Mariusz Kozikowski 

 

Porównanie zadań dwóch służb państwowych powołanych do ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie Policji i Straży 

Granicznej. 

 

Comparison of tasks of two state services established to protect public 

safety and order on the example of the Police and Border Guard. 

 

Streszczenie 

Prawidłowe funkcjonowanie państwa prawa w systemie demokratycznym wymaga 

zorganizowania struktur służb państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie  poczucia 

bezpieczeństwa obywateli oraz za przestrzeganie porządku prawnego. W Polsce istnieje kilka 

służb państwowych mających za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom na różnym 

poziomie i w różnych jego aspektach. Takimi służbami działającymi na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej powołanymi do działania poprzez istniejące ustawy  są min. Policja 

i Straż Graniczna. Porównanie praw i obowiązków wymienionych formacji mundurowych da 

nam obraz  potrzeby ich funkcjonowania.   

Słowa kluczowe: Policja, ochrona bezpieczeństwa ludzi, utrzymanie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, Straż Graniczna, ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu 

granicznego. 

 

Summary 

The proper functioning of the rule of law in a democratic system requires the organization 

of state services responsible for ensuring a sense of security for citizens and for observing the 

legal order. In Poland, there are several state services whose task is to provide security to 

citizens at various levels and in its various aspects. Such services operating in the territory of 

the Republic of Poland, established to operate by the existing acts, include, among others Police 

and Border Guard. Comparing the rights and obligations of the aforementioned uniformed 

formations will give us a picture of the need for their functioning. 

Keywords: Police, protection of people's safety, maintenance of public safety and order, Border 

Guard, protection of the state border, border traffic control. 
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W opracowaniu zostanie podjęta próba porównania praw i obowiązków dwóch  

powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom służb: Policji i Straży Granicznej, 

oparta w głównym wymiarze na obowiązujących ustawach, na podstawie których powołano 

powyższe formacje mundurowe. 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji rozwiązywała Milicję Obywatelską  

i utworzyła Policję – umundurowaną i uzbrojoną formację służącą do utrzymania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Założeniem ustawy było uregulowanie spraw Policji 

w sposób kompleksowy, regulując zagadnienia związane ze strukturą organów formacji, 

zakresem jej zadań i kompetencji, formami działania, stosunkiem służbowym policjanta. 

W artykule 1 ustawy określono Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą 

społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

W artykule 1 ust. 2 ustawy o Policji określone zostały podstawowe zadania Policji1, 

a mianowicie: 

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami 

naruszającymi te dobra, 

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju  

w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego 

korzystania, 

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 

5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi 

formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach, 

6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych  

z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 

                                                 
1 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz. U. z 2015, poz. 355, z późn. zm. 
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7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi,  

a  także z organizacjami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów  

i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów, 

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych, 

9) prowadzenie zbiorów danych zawierającej informacje gromadzone przez uprawniony 

organ o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii 

papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu 

dezoksyrybonukleinowego (DNA). 

Policja realizuje także zadania wynikające z przepisów prawa unii Europejskiej oraz umów 

i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich ustalonych. 

W skład Policji wchodzą następujących rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz 

wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym  

(w skład Policji wchodzi policja sądowa) oraz : 

− Wyższa Szkoła Policji,  

− ośrodki szkolenia i szkoły policyjne, 

− wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne, 

− jednostki badawczo-rozwojowe. 

Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest Komendant Główny Policji, który 

określa2:  

− szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych 

jednostek organizacyjnych Policji, 

− metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie nie 

objętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy, 

− programy szkoleń zawodowych policjantów, 

− szczegółowe zasady szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a 

także normy ich wyżywienia, 

− szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Państwową 

Inspekcją Pracy, 

− zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego 

policjantów. 

                                                 
2 www.bip.kgp.policja.gov.pl, [data dostępu: 11.05.2020] 
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 Dodatkowo zadania Policji określa Zarządzenie nr 1041 z dnia 28 września 2008 roku 

w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych 

jednostek organizacyjnych Policji. 

Poza ogólnymi unormowaniami dotyczącymi Policji, w szczegółowych normowaniach 

zostały określone zadania poszczególnych jej komórek organizacyjnych.  

Do  zadań  Sztabu Komendy Głównej Policji należy:  

− zarządzanie bieżącymi informacjami o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz reagowanie w razie poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

w tym: 

− gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie bieżących informacji o wydarzeniach  

i zagrożeniach; 

− opracowywanie procedur i planów operacyjnych reagowania w sytuacjach 

kryzysowych,  

a także w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny; 

− monitorowanie, analizowanie, ocenianie oraz tworzenie standardów funkcjonowania 

etatowych i nieetatowych pododdziałów prewencji Policji, dyżurnych oraz komórek 

organizacyjnych właściwych w sprawach lotnictwa policyjnego jednostek 

organizacyjnych Policji; 

− zarządzanie działaniami Policji o zasięgu ogólnokrajowym w warunkach zagrożenia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

− zapewnienie funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania KGP i Centrum 

Operacyjnego KGP oraz wykonywania lotów przez statki powietrzne KGP; 

− inicjowanie i koordynowanie w Policji przygotowań do realizacji zadań w zakresie 

szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa  

w warunkach i sytuacjach.  

Szczególne znaczenie w działaniach Policji mają aspekty zwalczania terroryzmu, zarówno 

kryminalnego, jak i politycznego. Stąd szczegółowo zostały określone zadania poszczególnych 

komórek i jednostek realizujących te działania.  

 Zadania Biura Operacji Antyterrorystycznych obejmują: 

− gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie bieżących informacji o zaistniałych aktach 

terroru, metodach i formach działania sprawców oraz przedsięwzięciach 

podejmowanych w celu zwalczania tego rodzaju aktów, 
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− nadzorowanie przygotowań do działań samodzielnych pododdziałów 

antyterrorystycznych Policji, zespołów minersko-pirotechnicznych oraz negocjatorów, 

− prowadzenie działań bojowych, polegających na rozpoznawaniu i likwidowaniu 

zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałaniu zdarzeniom o tym charakterze, 

− prowadzenie negocjacji policyjnych w ramach operacji i akcji antyterrorystycznych, 

− zapewnienie, przez realizację programu szkolenia, stałej gotowości do prowadzenia 

działań bojowych, polegających na rozpoznawaniu i likwidowaniu zamachów 

terrorystycznych oraz innych działań, wymagających użycia specjalistycznych sił  

i środków, a także specjalnej taktyki działania, 

− określanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie oraz uczestniczenie w organizowaniu 

szkoleń i doskonaleniu zawodowym policjantów w komórkach antyterrorystycznych, 

komórkach właściwych w sprawach minersko-pirotechnicznych i w sprawach 

negocjacji policyjnych jednostek organizacyjnych Policji, 

− współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami właściwymi w sprawach 

zwalczania aktów terroru3. 

Policjanci wykonując czynności, wynikające z zadań ustawowych Policji, mają prawo: 

− legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

− zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

postępowania karnego i innych ustaw, 

− zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia 

właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym 

terminie nie powróciły do niego, 

− zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, 

− przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach 

kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, 

− dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania 

ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego  

i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu 

zabronionego pod groźbą kary, 

                                                 
3 § 18, Zarządzenia nr 372 KGP z 14 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji, Dz. Urz. 

KGP, Nr 8, poz. 47 z późn. zm. 
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− obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń  

w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych  

i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy - także  

i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom, 

− żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących 

działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy  

i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy,  

w zakresie obowiązujących przepisów prawa, 

zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji 

społecznych, jak również zwracania się do organizacji społecznych, jak również 

zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy,  

w ramach obowiązujących przepisów prawa, 

− dokonywania kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze 

zbiornika pojazdu mechanicznego, 

− używania środków przymusu bezpośredniego4. 

W przypadku gdy środki przymusu bezpośredniego okażą się niewystarczające, lub ich 

użycie, ze względu na okoliczności danego zdarzenia, nie jest możliwe, policjant ma prawo 

użycia broni palnej, jednakże wyłącznie: 

− w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność 

policjanta lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 

bezpośrednio do takiego zamachu; 

− przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego 

porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może 

życiu, zdrowiu lub wolności policjanta albo innej osoby, 

− przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną policjantowi 

lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej; 

− w celu odparcia niebezpiecznego bezpośredniego, gwałtownego zamachu na obiekty  

i urządzenia ważne dla bezpieczeństwa łub obronności państwa, na siedziby naczelnych 

organów władzy, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej albo 

wymiaru sprawiedliwości, na obiekty gospodarki lub kultury narodowej oraz na 

przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych albo organizacji 

                                                 
4 Art. 15, ustawy o Policji. 
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międzynarodowych, a także na obiekty dozorowane przez uzbrojoną formację ochronną 

utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, 

− w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzającego jednocześnie bezpośrednie 

zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności człowieka, 

− w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której użycie broni było dopuszczalne, albo 

za osobą, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia zabójstwa, 

zamachu terrorystycznego, uprowadzenia osoby w celu wymuszenia okupu lub 

określonego zachowania, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, 

umyślnego ciężkiego uszkodzenia ciała, zgwałcenia, podpalenia lub umyślnego 

sprowadzenia w inny sposób niebezpieczeństwa powszechnego dla życia albo zdrowia, 

− w celu ujęcia osoby, jeśli schroniła się ona w miejscu trudno dostępnym,  

a z okoliczności towarzyszących wynika, że może użyć broni palnej lub innego 

niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu, 

− w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na konwój 

ochraniający osoby, dokumenty zawierające wiadomości stanowiące tajemnicę 

państwową, pieniądze albo inne przedmioty wartościowe; 

− w celu ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej 

lub odbywającej karę pozbawienia wolności, jeśli: ucieczka osoby pozbawionej 

wolności stwarza zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzkiego; istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że osoba pozbawiona wolności może użyć broni palnej, materiałów 

wybuchowych lub niebezpiecznego narzędzia; pozbawienie wolności nastąpiło  

w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia ściśle 

określonych rodzajów przestępstw. Użycie broni palnej powinno następować  

w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto 

broni palnej5. 

W celu realizacji ustawowych zadań Policja współpracuje z organami administracji 

państwowej i samorządowej oraz innymi organami przeznaczonymi do ochrony porządku  

i bezpieczeństwa. Nadzoruje w zakresie określonym przepisami prawa Straże Gminne oraz 

                                                 
5 Pierwotnie regulowany ten obszar był przez: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w 

sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu 

bezpośredniego, Dz.U. Nr 70, poz. 410 z późn. zm.,  oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 

r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz 

zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji, Dz.U. Nr 135, poz. 1132. Obecnie materia 

ta została uregulowana w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 2418. 
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Specjalistyczne Formacje Uzbrojone6, przeznaczone do ochrony porządku. Policja wykonuje 

też czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji rządowej i samorządowej  

w zakresie określonym przepisami prawa. 

Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 12 października 1990 r. ustawa;  

o ochronie granicy państwowej7 i Straży Granicznej (SG)8 zobowiązywała ministra spraw 

wewnętrznych do zorganizowania nowej uzbrojonej i umundurowanej formacji ochrony granic 

i kontroli ruchu granicznego w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza. W związku z tym 16 maja 

1991r. utworzono Straż Graniczną Rzeczypospolitej Polskiej9, której powierzono realizację 

następujących  zadań:  

− ochrona granicy państwowej, 

− organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, 

− wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz, 

− rozpoznawanie, zapobieganie, a także wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz 

ściganie ich sprawców, w zakresie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

• przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności z przepisami przekraczania 

granicy państwowej, związanych z jej oznakowaniem oraz dotyczących 

wiarygodności dokumentów uprawniających do przekraczania granicy 

państwowej, 

• przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 134 §1  

pkt 1 kodeksu karnego skarbowego, 

• przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy 

państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz 

przedmiotów określonych w przepisach o oznaczaniu wyrobów znakami 

skarbowymi akcyzy, o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych, o ochronie 

dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii 

oraz o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 

                                                 
6 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 z późn. zm. 
7 Ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 12,  poz.67.  
8 Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 234,  poz.1997. 
9 A. Misiuk, Instytucje Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce, Szczytno 2011 str.365. 
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• przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o cudzoziemcach10 , ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej11. 

• przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających w związku  

z wykonywaniem komunikacji lotniczej, 

• przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych 

przez pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych, 

• przestępstw określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby 

niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku  

z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników 

Straży Granicznej, 

• przestępstw określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego skierowanych 

przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas lub w związku  

z pełnieniem obowiązków służbowych, 

− zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego 

w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie swojej właściwości  także 

w strefie nadgranicznej, 

− przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w zasięgu terytorialnym przejścia 

granicznego oraz w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej; 

− zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących 

przewóz lotniczy pasażerów, 

− ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed 

przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej, 

− prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom 

terroryzmem, 

− osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, 

aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,  

                                                 
10 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, t.j. Dz.U. z 201 r., nr 264, poz.1573 z późn.zm,  
11 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1666 z późn.zm. 
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− ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy 

państwowej, 

− gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej  

i kontroli ruchu granicznego oraz udostępnianie ich właściwym organom państwowym, 

− nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki 

przepisów obowiązujących na tych obszarach, 

− ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej 

poprzez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, 

przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie 

o tych przelotach właściwych jednostek Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 

− zapobieganie transportowaniu bez wymaganego zezwolenia - w myśl odrębnych 

przepisów - przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych 

oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód 

granicznych, 

− zapobieganie przemieszczaniu bez wymaganego zezwolenia - w myśl odrębnych 

przepisów - przez granicę państwową środków odurzających i substancji 

psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych. 

Straż Graniczna w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego 

współdziała z krajowymi podmiotami, m.in. z  Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych 

KGP oraz z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, a także z powodów oczywistych  

z organami ochrony granic innych państw12. Straż Graniczna chroni jedną z najdłuższych 

zewnętrznych granic lądowych Unii Europejskiej o długości 1110 km13. 

Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej jest Komendant Główny 

Straży Granicznej, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym  

w sprawach ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Komendant Główny 

Straży Granicznej określa też zasięg działania terenowych organów Straży Granicznej oraz 

organizację komend, strażnic granicznych, placówek kontrolnych i dywizjonów zgodnie  

z rozporządzeniem ministra MSWiA14.    

                                                 
12 A. Misiuk, Instytucje Bezpieczeństwa Wewnętrznego…, op. cit., s.367. 
13 Por. M. Świderski, Bezpieczeństwo wewnętrzne i jego uwarunkowania, [w:] K. A. Wojtaszczyk, A. Materska-

Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, Aspra JR F.H.U, Warszawa 2009, s.84. 
14 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 11 grudnia 2001r. w sprawie utworzenia 

oddziałów Straży Granicznej, Dz.U. z 2001 r., nr 152,poz.1733. 
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Straż Graniczna ma możliwość korzystania z informacji o osobie, w tym danych osobowych 

uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania 

czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej oraz przetwarzać 

je w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych15, bez wiedzy i zgody osoby której dane 

dotyczą. Ponadto Straż Graniczna może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej 

ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum 

Informacji Kryminalnych, wykorzystanie tych informacji może nastąpić tylko w celu ścigania 

karnego.  

Podczas wykonywania swych obowiązków zapisanych w ustawie, funkcjonariusze Straży 

Granicznej mają prawo: 

− dokonywania kontroli granicznej, 

− dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży, sprawdzania 

ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, 

kolejowej i wodnej - w celu wykluczenia możliwości popełnienia przestępstw lub 

wykroczeń, zwłaszcza skierowanych przeciwko nienaruszalności granicy państwowej 

lub bezpieczeństwu w międzynarodowej komunikacji,  

− wydawania wiz i innych zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej na podstawie 

odrębnych przepisów, 

− legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osoby, 

− zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach kodeksu 

postępowania karnego i innych ustaw oraz doprowadzania ich do właściwego organu 

Straży Granicznej, 

− przeszukiwania osób, rzeczy, pomieszczeń i środków transportu w trybie i przypadkach 

określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, 

− obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych służących do 

rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych, 

− zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu 

drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku 

- Prawo o ruchu drogowym, 

− zatrzymywania i cofania z granicy państwowej do nadawcy szkodliwych materiałów 

jądrowych i promieniotwórczych, środków chemicznych i biologicznych, jak również 

odpadów, 

                                                 
15 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, 
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− przebywania i poruszania się na gruntach bez uzyskiwania zgody ich właścicieli lub 

użytkowników oraz przechodzenia przez pola uprawne w czasie bezpośredniego 

pościgu, również z użyciem psa służbowego, jeżeli nie ma możliwości korzystania  

z dróg, 

− żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących 

działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy  

i jednostki obowiązane są (w zakresie swojego działania), do udzielenia tej pomocy,  

w zakresie obowiązujących przepisów prawa,  

− zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji 

społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby  

o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.  

Zgodnie z ustawą, przy wykonywaniu części czynności uprawnienia i obowiązki 

funkcjonariuszy Policji przysługują odpowiednio funkcjonariuszom Straży Granicznej. 

Ponadto w związku ze ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń, których zwalczanie 

należy do ustawowych zadań Straży Granicznej, jej funkcjonariusze mogą wykonywać 

uprawnienia także poza obszarem strefy nadgranicznej. 

W związku z ochroną morskiej granicy państwa Straży Granicznej przysługują dodatkowo 

uprawnienia określone w art. 14-18 i 25 ustawy o Straży Granicznej. Dowódcom jednostek 

pływających na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym, między innymi  

w sytuacji: 

− gdy wymagają tego względy obronności państwa lub nienaruszalności granicy 

państwowej, 

− przyjmowania na pokład lub wysadzania ludzi wbrew obowiązującym przepisom, 

− dokonywania załadunku lub wyładunku towarów poza miejscami do tego 

wyznaczonymi, 

− opuszczania portu bez kontroli granicznej, 

− nawiązywania łączności z wybrzeżem w celach przestępczych, 

− wpływania na obszar strefy zamkniętej lub niebezpiecznej dla żeglugi, 

− gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na ich pokładzie lub 

na skutek zawiadomienia o popełnieniu na nim przestępstwa, jeżeli zachodzą 

okoliczności wymienione wart. 15 ustawy o Straży Granicznej, przysługuje prawo: 
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− wezwania statku do zmniejszenia prędkości przepływu, zatrzymania się do kontroli oraz 

zastosowania się do wskazanego kursu przepływu; 

− zatrzymania statku, sprawdzeniu dokumentów dotyczących statku i ładunku, 

wylegitymowania załogi statku oraz znajdujących się na nim pasażerów, zbadania 

ładunku i przeszukania pomieszczeń statku, a także zatrzymania osoby podejrzanej  

o popełnienie przestępstwa; 

− zmuszenia statku do zawinięcia do wskazanego portu, jeżeli kapitan nie stosuje się do 

wydanych poleceń. 

Uprawnienia te przysługują dowódcom jednostek pływających Straży Granicznej również 

w stosunku do statków przepływających przez morze terytorialne, gdy zachodzi uzasadnione 

podejrzenie popełnienia przestępstwa na ich pokładzie lub na skutek zawiadomienia  

o popełnieniu na nim przestępstwa, podczas ich przepływu przez to morze, jeżeli:  

− skutki przestępstwa rozciągają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

− przestępstwo narusza spokój lub porządek publiczny na morzu terytorialnym,  

− jest to konieczne do zwalczania nielegalnego handlu środkami odurzającymi lub 

substancjami psychotropowymi,  

− kapitan statku, przedstawiciel dyplomatyczny lub urzędnik konsularny państwa bandery 

statku zwróci się do właściwych organów polskich o pomoc.  

W wyjątkowych wypadkach funkcjonariusze Straży Granicznej mają prawo użycia broni 

palnej16, jednak wyłącznie: 

− w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność 

funkcjonariusza lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom 

zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu, 

− przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego 

porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może 

życiu, zdrowiu lub wolności funkcjonariusza albo innej osoby, 

− przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną 

funkcjonariuszowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej, 

                                                 
16 Pierwotnie użycie broni palnej regulowało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie 

określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez 

funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także 

zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej, Dz.U. Nr 27, poz. 153. Obecnie materia 

ta została uregulowana w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 2418. 



  Mariusz Kozikowski 

 

 

18 

− w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na obiekty służące obronności 

państwa lub ważne dla gospodarki narodowej, a także na obiekty Straży Granicznej lub 

służące ochronie granicy państwowej, 

− w celu odparcia bezpośredniego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej ze 

strony działających w sposób zorganizowany osób, które przemocą wymuszają 

przekroczenie granicy państwowej przy użyciu broni lub pojazdu, 

− w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzającego jednocześnie bezpośrednie 

zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności człowieka, 

− w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której użycie broni było dopuszczalne  

w nadzwyczajnych przypadkach, albo za osobą, wobec której istnieje uzasadnione 

podejrzenie popełnienia zabójstwa, zamachu terrorystycznego, uprowadzenia osoby  

w celu wymuszenia okupu lub określonego zachowania, rozboju, kradzieży 

rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, umyślnego ciężkiego uszkodzenia ciała, 

zgwałcenia, podpalenia lub umyślnego sprowadzenia w inny sposób niebezpieczeństwa 

powszechnego dla życia albo zdrowia, 

− w celu ujęcia osoby, o której mowa w pkt 7, jeśli schroniła się ona w miejscu trudno 

dostępnym, a z okoliczności towarzyszących wynika, że może użyć broni palnej lub 

innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu, 

− w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na konwój 

ochraniający osoby, dokumenty zawierające wiadomości stanowiące tajemnicę 

państwową, pieniądze albo inne przedmioty wartościowe, 

− w celu ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej 

lub odbywającej karę pozbawienia wolności, jeśli: 

• ucieczka osoby pozbawionej wolności stwarza zagrożenie dla życia albo zdrowia 

ludzkiego, 

• istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba pozbawiona wolności może użyć broni 

palnej, materiałów wybuchowych lub niebezpiecznego narzędzia, 

• pozbawienie wolności nastąpiło w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub 

stwierdzeniem popełnienia określonych przestępstw.  

Przedłożona praca ma na celu podsumowanie uprawnień i obowiązków dwóch służb 

odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego działających na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej na przykładzie Policji i Straży Granicznej. Można przyjąć, że  

wymienione formacje mają bardzo zbliżone zadania. Służby te podlegają Ministrowi Spraw 
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wewnętrznych i Administracji i są to formacje umundurowane i uzbrojone. Funkcjonariusze 

tych służb mają podobne możliwości w zakresie stosowania środków przymusu 

bezpośredniego i broni palnej. Jednak rozpatrując szczegółowe zadania przypisane Straży 

Granicznej, związane głównie z ruchem granicznym widzimy spore różnice.  
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Streszczenie: 

   Artykuł porusza coraz bardziej aktualny i ważny problem uzależnienia dzieci od Internetu 

oraz gier komputerowych. Literatura z tego zakresu  jak również przeprowadzone badania  

wskazują na rozwój tego zjawiska. Obserwuje się, że do Internetu za pomocą smartfonu, tabletu 

czy laptopa włączają się dzieci coraz młodsze. W artykule dokonano przeglądu literatury z 

zakresu uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a  szczególny nacisk położono na uzależnienie 

dzieci młodszych od Internetu. Przeprowadzone badania natomiast pozwoliły odpowiedzieć  na 

ważne pytania:  

− Ile czasu dzieci poświęcają na korzystanie z Internetu i gier komputerowych? 

−  Jakie są główne formy aktywności dzieci w Internecie oraz w obszarze gier 

komputerowych? 

− Jakie są konsekwencje w poszczególnych obszarach rozwojowych w następstwie 

korzystania z Internetu i gier komputerowych? 

− Jakie symptomy wskazujące na uzależnienie od Internetu i gier komputerowych 

są  wykazywane przez dzieci? 

    Przeprowadzone badania potwierdziła, że wiek dzieci korzystających z Internetu bardzo się 

obniżył i bardzo zwiększyła się dostępność do sieci. Należy stwierdzić, że wzrasta również 

świadomość rodziców na temat zagrożeń, które niosą z sobą media elektroniczne, jak również 

świadomość kontroli dostępności do tego rodzaju mediów. Badania wykazały również, 

że  rodzice są świadomi  możliwości kontroli dostępności, doboru odpowiednich treści 

i  kanałów, co ma bardzo ważne znaczenie w prawidłowym rozwoju emocjonalnym, 

edukacyjnym i społecznym dziecka. 
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Słowa kluczowe: uzależnienie, Internet, gry komputerowe, bezpieczeństwo dzieci, środowisko 

społeczne, epidemia COVID-19. 

Summary 

 

The article deals with the increasingly significant and up-to-date problem of children's addiction 

to the Internet and computer games. The literature in this field as well as the conducted research 

indicate the development of this phenomenon. It has been observed that younger and younger 

children join the Internet using a smartphone, a tablet or a laptop. The article reviews the 

literature on addiction among children and adolescents, with particular emphasis on the 

addiction to the Internet of younger children. Whereas, the conducted research allowed us to 

answer important questions: 

- How much time do children spend using the Internet and computer games? 

- What are the main forms of children's activity on the Internet and in the area of computer 

games? 

- What are the consequences in particular development areas as a result of using the Internet 

and computer games? 

- What symptoms of Internet and computer games addiction do children express? 

    The conducted research confirmed that the age of children using the Internet has decreased 

significantly and the availability of the Internet has increased significantly. It should be noted 

that the awareness of the dangers of electronic media is also increasing, as is the awareness of 

controlling the availability of this type of media. The research has also shown that parents are 

aware of the possibilities of accessibility control, selection of appropriate content and channels, 

which is very important for proper emotional, educational and social development of a child. 

Keywords: addiction, Internet, computer games, child safety, social environment, COVID-19 

epidemic. 

 

1. Definicja Internetu i gier komputerowych 

 

Aktywność korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu oraz gier komputerowych 

jest bardzo powszechna. Ogromna powszechność korzystania z Internetu oraz z gier 

komputerowych jest dostrzegana począwszy od lat 90-tych, kiedy systematycznie zaczęła 

zwiększać się liczba komputerów domowych umożliwiających korzystanie z obu form 

rozrywki1. 

                                                 
1 P. Dziak, Bezpieczne korzystanie z Internetu, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2012, s. 6-7. 
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Internet jest współcześnie traktowane jako jedno z najważniejszych mediów, czyli 

środków masowego przekazu, które jest wykorzystywane w bardzo wielu obszarach 

funkcjonowania jednostek, grup społecznych oraz całych jednostek. Bardzo wysokie 

wykorzystanie Internetu wynika z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest ogromna liczba 

korzyści uzyskiwanych przez użytkowników sieci internetowej, np. możliwość stałej wymiany 

informacji oraz komunikowania się. Drugą zaletą Internetu jest systematycznie zwiększająca 

się powszechność w korzystaniu z tego medium. Współcześnie w Polsce korzysta z Internetu 

zdecydowana większość osób, w tym osób młodych oraz dorosłych. Korzystanie ze stron 

internetowych jest dokonywane nie tylko przez osoby prywatne, ale również przez instytucje 

publiczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które mają ogromne możliwości 

rozwoju w następstwie dostępu do Internetu. Współcześnie, sieć internetowa jest 

wykorzystywana w zdecydowanej większości obszarów życia publicznego i prywatnego,  

np. w: edukacji, obronie narodowej, telekomunikacji, służbie zdrowia, wymiarze 

sprawiedliwości, administracji publicznej, itp. Internet, poza ogromną liczbą zalet związanych 

przede wszystkich z nieograniczonym dostępem do informacji i komunikacji, posiada również 

sporą liczbę wad utrudniających korzystanie z sieci internetowej. Poszczególne wady Internetu 

mogą w rzeczywistości przyczynić się do braku możliwości korzystania z tego medium2. 

Sieć internetowa jest zaliczana do kategorii najważniejszych środków komunikacji 

masowej. Termin „Internet” pochodzi z języka kraju, w którym były realizowane pierwsze 

projekty związane z siecią internetową, czyli z języka angielskiego. Z kolei krajem 

realizującym pierwsze projekty dotyczące powiązania komputerów miedzy sobą były Stany 

Zjednoczone. Określenie „Internet” pochodzi od słów „inter” i „net”, które oznaczają 

połączenie sieciowe. Internet jest w rzeczywistości połączniem miliardów komputerów  

i urządzeń mobilnych, przy czym każde urządzenie umożliwia nie tylko odbieranie treści, ale 

również umieszczanie własnych informacji. Przesyłanie informacji jest dokonywane za 

pomocą przewodów telekomunikacyjnych, sygnału telefonii komórkowej lub sygnału 

satelitarnego. Osoby przebywające w zdecydowanej większości regionów świata mają 

możliwość korzystania z Internetu. Nawet w bardzo słabo zaludnionych regionach świata 

istnieje możliwość korzystania z Internetu za pomocą sieci satelitarnej. Oprócz urządzeń 

przekazujących informacje internetowe konieczne jest zastosowanie serwerów, które są 

wykorzystywane do bieżącego zapisywania treści zawartych na poszczególnych stronach 

internetowych. Komputery i urządzenia mobilne łączą się z serwerami i pobierają z nich 

                                                 
2 D. Jemielniak, Socjologia Internetu, Scholar, Warszawa 2019, s. 11-14.  
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określone treści, ale także przekazują własne informacje, które są na bieżąco zapisywane na 

serwerach3. 

Pierwsze prace nad stworzeniem sieci łączącej ze sobą kilka komputerów były 

prowadzone w armii Stanów Zjednoczonych w latach 60-tych. Pierwotnie, sieć posiadała 

nazwę „Arpanet”, zaś podmiotami, które mogły z niej korzystać, były jedynie jednostki  

i instytucje wojskowe w USA. Dopiero w latach 80-tych zaczęto stosować połączenia sieciowe 

pomiędzy komputerami należącymi do osób lub instytucji cywilnych. W tym okresie były 

również prowadzone działania nad tworzeniem pierwszych stron internetowych, do których 

dostęp miały wszystkie osoby mające podłączenie do sieci komputerowej4. 

W ujęciu ogólnym Internet jest definiowany jako sieć umożliwiająca przekazywanie  

i odbieranie określonych treści zapisanych na stronach internetowych. Realizacja korzystania  

z Internetu jest możliwa w następstwie odczytywania przez komputer lub urządzenia mobilne 

specjalnych pakietowych protokołów komunikacyjnych. Pomimo ogromnej różnorodności 

urządzeń, które są wykorzystywane do korzystania z Internetu, to jednak wszystkie tego 

rodzaju urządzenia korzystają z tych samych technik komunikacyjnych. Dzięki temu możliwe 

było osiągnięcie ogromnej powszechności w użytkowaniu i korzystaniu z sieci internetowej5. 

Pierwotnie Internet umożliwiał wzajemne łączenie się ze sobą poszczególnych 

komputerów. Jednak współcześnie sposób działania sieci internetowej kształtuje się zupełnie 

inaczej, gdyż jest on swoistego rodzaju połączeniem setek tysięcy mniejszych sieci, które 

funkcjonują w określonych państwach lub regionach świata. Jedną z najbardziej 

charakterystycznych jego cech jest praktycznie bieżące przekazywanie informacji między 

poszczególnymi urządzeniami znajdującymi się w znacznych odległościach względem siebie. 

Dzięki temu różni się od innych środków masowego przekazu. Drugą ważną  

i charakterystyczną cechą dla sieci internetowej jest brak posiadania jednego, określonego 

centrum. Zatem żadna jednostka ani urządzenie nie jest w stanie w całości nim zarządzać. Poza 

tym, nie istnieją mechanizmy, ani możliwości kontrolowania i analizowania wszystkich treści 

zawartych na stronach internetowych6. 

Poszczególni użytkownicy Internetu posiadają możliwość korzystania z ogromnej 

liczby stron, których dokładna wartość nie jest znana, ale ocenia się, że łącznie jest ich około 

1,5 mld. Poszczególne strony internetowe różnią się miedzy sobą nie tylko rodzajem treści, ale 

                                                 
3 N. Dhanjani, J. Clarke, Bezpieczeństwo sieci: narzędzia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 11-14. 
4 E. Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 430.  
5 P. Dziak, Bezpieczne korzystanie …, op. cit., s. 9-10. 
6 A. Freedman, Encyklopedia komputerów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2004, s. 309.  
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również sposobem umieszczania, przekazywania i odbierania informacji. W następstwie tej 

różnorodności wyróżnia się następujące ich rodzaje: strony mediów społecznościowych, strony 

poczty elektronicznej, czaty, blogi, fora, strony przekazujące informacje. W zależności od 

sposobu użytkowania sieci wyróżnia się: jednostki bierne oraz jednostki aktywne. Cechą 

charakterystyczną osób biernych jest jedynie odczytywanie informacji zamieszczonych na 

stronach internetowych. Z kolei osoby aktywne nie tylko odczytują treści, ale również 

zamieszczają własne informacje, np. w mediach społecznościowych, na blogach7. 

Poza ogromną ilością zalet Internetu, związanych głównie z możliwością 

przekazywania informacji oraz komunikowania się, wskazuje się również na istnienie znacznej 

ilości wad korzystania z sieci internetowej. Jedną z największych wad jest bardzo wysoki 

stopień anonimowości poszczególnych jego użytkowników, co przekłada się na brak 

konsekwencji w zamieszczaniu obraźliwych, aroganckich lub niezgodnych z prawem treści. 

Anonimowość umożliwia podejmowanie aktywności w takiej formie, która nie jest 

prezentowana przez użytkowników w świecie realnym. Drugą istotną wadą Internetu jest brak 

możliwości kontrolowania treści zamieszczanych na poszczególnych stronach.  

W konsekwencji, w sieci są zamieszczane informacje nie tylko bulwersujące ale również 

przestępcze, np. pornografia dziecięca. Kolejną wadą Internetu jest możliwość uzależnienia się 

od tego medium. Dostrzega się systematycznie zwiększającą się liczbę osób, które ryzykownie 

(czyli zbyt intensywnie) korzystają z sieci internetowej lub są wręcz uzależnieni od korzystania 

z tej sieci8. 

W państwach rozwiniętych dostęp do Internetu jest na bardzo wysokim poziomie. 

Dotyczy to również Polski, gdzie dostęp gospodarstw domowych do sieci internetowej jest na 

jednym z najwyższych poziomów w Europie. W 2018 roku ponad 4/5 gospodarstw domowych 

(84%) posiadało dostęp do Internetu. W przypadku gospodarstw, w których są dzieci, dostęp 

do sieci był na jeszcze wyższym poziomie i wynosił 99%. Poziom dostępu do sieci internetowej 

jest na zbliżonym poziomie w miejscowościach miejskich i wiejskich.  

W okresie do 2014 do 2018 roku zaobserwowano wzrost poziomu dostępu do Internetu we 

wszystkich rodzajach badanych gospodarstw domowych (wykres nr 1)9. 

 

                                                 
7 Ibidem, s. 311-313. 
8 P. Dziak, Bezpieczne korzystanie …, op. cit., s. 21-23. 
9 IAB, Raport strategiczny. Internet 2018/2019, Warszawa 2019, s. 8. 
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Wykres nr 1. Dostęp do Internetu w Polsce w latach 2014-2018 

 

Źródło: IAB, Raport strategiczny. Internet 2018/2019, Warszawa 2019, s. 8. 

Oprócz przebywania w przestrzeni internetowej, dzieci i młodzież przeznaczają znaczną 

ilość czasu na wszelkiego rodzaju inną aktywność związaną z mediami lub nowoczesnymi 

urządzeniami informatycznymi. Jedną z takich aktywności jest granie w gry komputerowe. 

Współcześnie wyróżnia się wiele form i rodzajów gier komputerowych, które różnią się między 

sobą w znacznym stopniu. W ujęciu informatycznym są one definiowane jako specjalistyczne 

oprogramowanie informatyczne, które służy rozrywce lub edukacji. Pierwotnie, gry 

komputerowe były użytkowane wyłącznie na komputerach osobistych. W następstwie rozwoju 

technologii informatycznej możliwe jest korzystanie z nich na wielu rodzajach urządzeń, 

począwszy od telewizorów (do których jest podłączona konsola do gry), przez komputery, 

laptopy, tablety, telefony komórkowe oraz różnego rodzaju sprzęt specjalistyczny. Dodatkowo, 

poszczególne rodzaje gier komputerowych mogą być rozgrywane z wykorzystaniem sieci 

internetowej10. 

Pod względem klasyfikacyjnym wyróżnia się ogromną liczbę gier komputerowych, co 

wynika w głównym stopniu z bardzo zróżnicowanych potrzeb graczy. Podstawowa klasyfikacja 

wyróżnia 40 rodzajów gier, które są podzielone na osiem podstawowych kategorii: gry 

zręcznościowe, gry logiczne, gry edukacyjne, gry fabularne, gry przygodowe, gry strategiczne, 

gry symulacyjne oraz gry sportowe. Z kolei przykładowymi rodzajami gier w ramach tych 

                                                 
10 A. Pitrus, Olbrzym w cieniu. Gry wideo w kulturze audiowizualnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012, s. 
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ośmiu kategorii są: gry „strzelanki”, gry „taktyczne”, gry „wyścigowe”, gry „ekonomiczne”, 

gry „akcji”, gry „platformowe”. Poszczególne rodzaje gier wymagają określonych parametrów 

urządzeń elektronicznych, na których są one zainstalowane. Gry komputerowe są zaliczane do 

kategorii najbardziej zaawansowanych i specjalistycznych programów informatycznych. 

Dodatkowo, korzystanie z poszczególnych rodzajów gier wymaga od gracza znacznego 

zaangażowania oraz posiadania umiejętności11. 

Współcześnie, duża liczba osób jest bardzo zaangażowana w korzystanie z gier 

komputerowych. Do grup wiekowych, które wykazują największe zainteresowanie grami 

zalicza się: dzieci, młodzież oraz osoby młode do 35 roku życia. Gry komputerowe stanowią 

ważny element życia poszczególnych jednostek, jak również odnoszą się do wielu obszarów 

życia społecznego, np. kultury, edukacji, ekonomii. W obszarze gier wyróżnia się sześć 

kluczowych elementów, pozwalających na zakwalifikowanie poszczególnych programów jako 

gry. Do kategorii tych elementów zalicza się: 

− posiadanie określonych reguł i zasad podejmowania aktywności w trakcie korzystania 

z gry, 

− uzyskiwanie wyniku w grze, który charakteryzuje się policzalnością, 

− przypisywanie określonych wartości do poszczególnych wyników, 

− konieczność podejmowania aktywności i wysiłku przez gracza celem uzyskania 

wyniku,  

− wykazywanie przywiązania emocjonalnego gracza do wyników osiąganych w trakcie 

gry, 

− kształtowanie się określonych konsekwencji w następstwie podejmowania gry 

komputerowej12. 

Podstawowym celem powstawania gier komputerowych jest zaspokojenie potrzeb 

poszczególnych jednostek w obszarze rozrywki, edukacji oraz aktywności społecznej. Dla 

zdecydowanej większości graczy, korzystanie z gier komputerowych wiąże się z możliwością 

uzyskania odprężenia, relaksu, odpoczynku fizycznego emocjonalnego i psychicznego. Jednak 

w następstwie zbyt częstego i intensywnego korzystania z gier komputerowych pojawiają się 

bardzo negatywne elementy, w tym również zjawisko uzależnienia13. 

                                                 
11 B. Zajączkowski, D. Urbańska-Galanciak, Co o współczesnych grach wiedzieć powinniśmy, Wydawnictwo 

SPiDOR, Warszawa 2009, s. 3-4.  
12 J. Juul, Gra, gracz, świat: w poszukiwaniu sedna „growości”, [w:] M. Filiciak (red.), Świat z pikseli. Antologia 

studiów nad grami komputerowymi, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 2010, s. 45.  
13 A. Surduk, Edukacyjna funkcja gier w dobie „cywilizacji zabawy”, „Homo Comunicativus” 2008, nr 3,  

s. 28-38. 
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2. Istota i formy oddziaływania Internetu i gier komputerowych na dziecko 

 

Internet we współczesnej dobie jest jednym z najczęściej wykorzystywanych środków 

komunikacji interpersonalnej oraz kluczowym źródłem uzyskiwania informacji i wiadomości 

w różnych obszarach i zakresach. Korzystanie z niego umożliwia również użytkownikom 

dostęp do szeroko rozumianych dóbr i usług, np. filmów, muzyki, bankowości elektronicznej, 

itp. Jednym z podstawowych elementów związanych z korzystaniem z Internetu jest możliwość 

kształtowania relacji i kontaktów, co zostało w ostatniej dekadzie zdecydowanie 

upowszechnione w następstwie rozwoju mediów społecznościowych, takich jak: „Facebook”, 

„Twitter”, itp. Dodatkowo, dostrzega się bardzo wiele pozytywnych elementów związanych  

z korzystania z Internetu w innych obszarach, np. w edukacji. Obok telewizji jest on 

najważniejszym środkiem masowego przekazu dla dzieci i młodzieży, które korzystają z sieci 

internetowej głównie w celu utrzymywania kontaktów i relacji rówieśniczych. Poza tym młode 

osoby aktywnie przeglądają strony internetowe, aby uzyskać określone informacje, poszerzyć 

zakres wiedzy, pozyskać treści edukacyjne, posiąść dostęp do dóbr kultury  

(w szczególności do muzyki i filmów). Dostrzega się również mimowolne korzystanie  

z sieci celem wyeliminowania zjawiska nudy. Dzieci i młodzież mają bardzo szeroki dostęp do 

Internetu, co wynika z faktu, że zjawiskiem powszechnym stało się posiadanie przez młode 

osoby urządzeń umożliwiających bieżące korzystanie z sieci internetowej. Dodatkowo, stał się 

on jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych przez współczesne szkoły  

w procesie dydaktycznym. Jednakże, korzystanie z Internetu wiąże się nie tylko  

z określonymi zaletami, ale również wadami i zagrożeniami. Młode osoby użytkujące Internet 

w bardzo ograniczonym stopniu zdają sobie sprawę z wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw 

wynikających z korzystania z sieci14. 

Proces korzystania z sieci jest względnie bezpieczny i umożliwia zrealizowanie 

zamierzonych celów. Jednak istnieje cały szereg negatywnych elementów związanych  

z jego użytkowaniem, co wynika w głównej mierze z braku zachowania odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa i roztropności. Współcześnie, nawet dwuletnie dzieci posiadają swoją 

pierwszą styczność z urządzeniami posiadającymi dostęp do sieci internetowej. Z kolei dla 

                                                 
14 J. Węgrzecka – Giluń, Uzależnienia behawioralne. Rodzaje oraz skala zjawiska, sygnały ostrzegawcze i skutki, 

Wydawnictwo Fundacji Etoh, Warszawa 2014, s. 10. 
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dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym przeglądanie stron internetowych  

i korzystanie z mediów społecznościowych jest praktycznie normą15. 

Identycznie kształtuje się sytuacja w odniesieniu do gier, które są tworzone  

i produkowane w celu dostarczania określonych form rozrywki, zabawy lub poszerzania 

zakresu wiedzy, co dotyczy w szczególności gier edukacyjnych. Jednak wpływ korzystania  

z gier komputerowych na jednostki jest bardzo zróżnicowany, gdyż zależy od wielu czynników 

i elementów. Podstawowym elementem warunkującym oddziaływanie jest ich rodzaj, z których 

korzysta jednostka. Najbardziej negatywny wpływ na gracza dostrzega się w przypadku gier 

zawierających elementy agresywne, przemoc, wulgarne zachowanie lub słownictwo 

bohaterów. Tego rodzaju elementy w zdecydowany sposób negatywnie pobudzają sferę 

psychiczną i emocjonalną gracza16.  

Drugim, bardzo istotnym elementem oddziaływania gier komputerowych na gracza jest 

ilość czasu przeznaczanego na granie. Badania naukowe wskazują, że zdecydowana większość 

młodych osób w Polsce systematycznie gra w gry komputerowe. Blisko połowa młodych 

graczy przeznacza na to ponad 50% swojego wolnego czasu. Dzienny, średni czas, jaki młodzi 

ludzie wykorzystują na korzystanie z gier wynosi około 105 minut, czyli  

1 godziny i 45 minut. Wskazana ilość czasu przeznaczanego na gry przewyższa ilość czasu 

wykorzystywanego na inne formy spędzania czasu wolnego, np.: podejmowanie aktywności 

fizycznej, spotykanie się ze znajomymi17. 

Kolejnym elementem oddziaływania gier komputerowych na funkcjonowanie dzieci 

jest wiek gracza. Bardzo negatywnym zjawiskiem jest systematycznie zmniejszający się wiek 

inicjacji dziecka z grami komputerowymi. Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku większość 

dzieci zaczynała grać w gry komputerowe mając 6-8 lat, czyli pod koniec wieku 

przedszkolnego oraz na początku młodszego wieku szkolnego. Współcześnie, wiek inicjacji 

znacznej części dzieci z grami komputerowymi przypada na początek wieku szkolnego, zaś  

w przypadku niektórych dzieci inicjacja dokonuje się jeszcze przed wejściem jednostki w wiek 

przedszkolny. Tak niski wiek inicjacji wiąże się najczęściej z poważnymi konsekwencjami w 

sferze emocjonalnej, psychicznej, społecznej i fizycznej dziecka. Osobami, które ponoszą 

                                                 
15 P. Chocholska, M. Osipczuk, Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo 

Hachette Polska, Warszawa 2009, s. 21-22. 
16 M. Griffiths, Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2004, s. 36-37. 
17 D. Gałuszka, Relacja dziecko-rodzic w perspektywie gry komputerowej. Wyniki badania nad obecnością gier 

wideo w rodzinie, „Kultura i Edukacja” 2016, nr 1(111), s. 198.  
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główną odpowiedzialność za taki stan rzeczy są rodzice, którzy niejednokrotnie sami zachęcają 

dzieci do korzystania z gier komputerowych18. 

W przypadku zdecydowanej większości dzieci korzystających z Internetu oraz 

grających w gry komputerowe dostrzega się występowanie określonych zmian w zachowaniu 

jednostek, przy czym rodzaj i intensywność tych zmian jest zależna od wielu czynników. 

Najmniejsza ilość zmian postępowania dostrzegalna jest wśród dzieci, które w znikomym lub 

niewielkim stopniu korzystają z nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Z kolei największa 

liczba niepokojących zjawisk w obszarze zachowania dzieci jest widoczna  

u jednostek, które korzystają z Internetu i gier komputerowych w wymiarze kilku godzin 

dziennie. W skrajnych przypadkach dzienna ilość czasu przeznaczanego na obie formy 

aktywności przekracza 10 godzin. W związku z ilością czasu przeznaczanego przez dzieci  

i młodzież dokonano wyróżnienia trzech kategorii korzystania z Internetu oraz gier 

komputerowych: 

− korzystanie o charakterze racjonalnym – jednostka przeznacza na podejmowanie 

aktywności w świecie wirtualnym maksymalnie 2 godziny dziennie, co praktycznie nie 

wpływa negatywnie na funkcjonowanie dziecka w żadnym jego obszarze, 

− korzystanie o charakterze problematycznym – jednostka przebywa w rzeczywistości 

wirtualnej od 2 do 4 godzin dziennie, co według analiz badawczych powoduje 

powstawanie niewielkich negatywnych zjawisk, np. przemęczenie, zmniejszenia więzi 

towarzyskich, senność, 

− korzystanie o charakterze destrukcyjnym – jednostka przeznacza na przebywanie  

w rzeczywistości wirtualnej powyżej 4 godzin na dobę, zaś negatywne takie aktywności 

są widoczne we wszystkich najważniejszych obszarach aktywności dziecka, począwszy 

od sfery fizycznej, aż po obszar psychiczny i emocjonalny19. 

Zatem uznaje się, że najważniejszym elementem warunkującym oddziaływanie 

Internetu i gier komputerowych na dziecko jest ilość czasu przeznaczanego na tego rodzaju 

aktywność. Drugim istotnym czynnikiem, który decyduje o występowaniu jakichkolwiek 

konsekwencji z przebywania dziecka w rzeczywistości wirtualnej, jest rodzaj podejmowanej 

aktywności, czyli kategoria gier komputerowych i stron internetowych. Większość dzieci 

przebywających w rzeczywistości wirtualnej posiada pełny dostęp do treści tam zawartych. 

Zdecydowana mniejszość rodziców zwraca uwagę i podejmuje działania związane  

                                                 
18 M. Griffiths, Gry i hazard …, op. cit., s. 82-84. 
19 A. Augustynek, Psychologiczne aspekty korzystania z Internetu, [w:] (red.) L. Haber, Formowanie się 

społeczności informacyjnej, Wydawnictwo Tekst-Graf, Kraków 2003, s. 77 – 78. 
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z wychowaniem dziecka w obszarze świadomego i rozsądnego użytkowania gier i sieci 

internetowej. Konsekwencją braku jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z przestrzeni 

wirtualnej jest występowanie szeregu problemów, które obejmują:  

− sferę fizyczną – pojawiają się problemy natury zdrowotnej i fizjologicznej, np.: wady 

postawy, problemy z zasypianiem i snem, brak apetytu lub nadmierne łaknienie,  

− sferę psychiczną i emocjonalną – pojawienie się zachowań agresywnych, częste 

stosowanie wulgaryzmów, wybuchy złości, zwiększony poziom nerwowości  

i rozdrażnienia, trudności z kontrolowaniem negatywnych emocji, pojawianie się 

frustracji,  

− sferę społeczną – dziecko zmniejsza aktywność społeczną, w coraz mniejszym stopniu 

angażuje się w kształtowanie relacji interpersonalnych w środowisku rodzinnym  

i rówieśniczym20. 

Wszelkiego rodzaju oddziaływanie przestrzeni wirtualnej na dziecko obejmuje również 

wszelką aktywność jednostki w sieci internetowej oraz w obszarze gier komputerowych. 

Dziecko, które często i długotrwale przebywa w przestrzeni wirtualnej staje się podatne na 

podejmowanie tzw. zachowań ryzykownych, które uwidaczniają się głównie poprzez 

realizowanie coraz bardziej agresywnych oraz niezgodnych z normami lub niebezpiecznych 

form zachowania. Przykładowymi ryzykownymi formami aktywności zachowania dziecka  

w sferze wirtualnej są: podejmowanie kontaktów z osobami całkowicie nieznajomymi, 

wchodzenie na strony lub granie w gry zakazane dla osób poniżej 18 roku życia, okazywanie 

zachowań nieakceptowalnych społecznie, itp. Tego rodzaju formy zachowania powodują, że 

dziecko staje się coraz mniej uczulone na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Poza 

samodzielnym podejmowaniem zachowań ryzykownych należy wskazać na występowanie 

bardzo wielu skutków wynikających z aktywności innych użytkowników. Dzieci są zaliczane 

do kategorii osób, które są najbardziej narażone na różnorodne formy nagannych form 

zachowania prezentowanych przez pozostałych internautów lub graczy komputerowych. 

Podstawową przyczyną występowania tego rodzaju ryzyka jest niedojrzałość emocjonalna, 

psychiczna i społeczna dziecka, w konsekwencji czego nie potrafi ono dostrzec prawdziwych 

intencji działania innych osób oraz uchronić się samodzielnie przed tego rodzaju aktywnością. 

Dziecko doświadczające negatywnych form zachowania innych użytkowników sieci wirtualnej 

staje się zamknięte w sobie, bojaźliwe, przestraszone i przelęknione. W następstwie 

długotrwałego utrzymywania się tego rodzaju sytuacji mogą powstawać trwałe zmiany 

                                                 
20 N. Dhanjani, J. Clarke, Bezpieczeństwo sieci …, op. cit., s. 89-94. 
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emocjonalne i psychiczne u dziecka, zaś w skrajnych przypadkach dostrzega się występowanie 

myśli samobójczych, a nawet podejmowanie prób samobójczych. Istotnym problemem 

negatywnych sytuacji doświadczanych przez dziecko w przestrzeni wirtualnej jest brak 

dostrzeżenia tego problemu przez rodziców lub nauczycieli, a zatem niepodejmowanie żadnych 

działań ani reakcji ochronnych w odniesieniu do dziecka21. 

 

3. Zjawisko uzależnienia dziecka od Internetu i gier komputerowych 

 

Literatura przedmiotu jest bardzo bogata w prezentowanie definicji zjawiska 

uzależnienia. Poszczególni autorzy, jak również instytucje publiczne oraz organizacje 

międzynarodowe prezentują odmienne poglądy w zakresie wyjaśnienia uzależnienia. Jedną  

z kluczowych definicji uzależnienia prezentuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).  

W ramach tej definicji określono uzależnienie jako stan zależności psychicznej i fizycznej od 

określonej substancji. Definicja WHO jest bardzo niedokładna, gdyż nie zawiera wskazania 

możliwości występowania uzależnień behawioralnych polegających na konieczności 

podejmowania konkretnych form zachowania22. 

Zjawisko uzależnienia jest powszechnie zaliczane do kategorii stanów chorobowych 

wymagających określonego leczenia w obszarze psychiatrii oraz innych dziedzin medycyny. 

Kluczową cechą uzależnienia jest wewnętrzna konieczność realizowania skonkretyzowanych 

działań obejmujących przyjmowanie konkretnych substancji lub realizowanie form 

zachowania. W uzależnieniu istnieją dwa stany, które występują naprzemiennie: stan nawrotów 

oraz stan abstynencji. Każde uzależnienie cechuje się koniecznością zażywania substancji lub 

podejmowania działań, co powoduje zaspokojenie tzw. „głodu”, czyli zaprzestanie 

występowania zachowań charakterystycznych dla stanu odstawienia. Po podjęciu działań 

związanych z uzależnieniem następuje czasowe uspokojenie się jednostki, zmniejszenia 

napięcia, co jednak z czasem systematycznie zwiększa się i przyczynia do podjęcia kolejnych 

działań polegających na przyjęciu środka uzależniającego23. 

Osoba uzależniona zaczyna tracić częściową lub całkowitą kontrolę nad swoim 

zachowaniem i postępowaniem. Jedynym czynnikiem istotnym w codziennym funkcjonowaniu 

jednostki staje się zażywanie substancji, od której osoba jest uzależniona. Poszczególne 

                                                 
21 J. Bednarek, A. Andrzejewska, Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja, Impuls, Kraków 2018, s. 103. 
22 A. Mardofel, Z. Iwanowski, B. Chudzik, Czy Internet uzależnia?, „Remedium”, 2005, nr 7-8, s. 34. 
23 M. Jedrzejko, M. Janusz, M. Walancik, Zachowania ryzykowne i uzależnienia, Wydawnictwo Aspra-JR, 

Warszawa 2013, s. 16-18. 
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substancje uzależniające wywołują u uzależnionego różne skutki. W opinii lekarzy 

zajmujących się zjawiskiem uzależnienia, najmniejsze negatywne skutki są widoczne  

w przypadku nikotynizmu, czyli uzależnienia od nikotyny znajdującej się w tytoniu. Z kolei 

najbardziej negatywne skutki uzależnienia są widoczne w przypadku: alkoholizmu, 

narkomanii, uzależnienia od hazardu. Przyczyną uzależnienia jest powstanie zależności  

w organizmie uzależnionego związanej z przyjęciem konkretnej substancji. Organizm nie jest 

w stanie prawidłowo funkcjonować, gdy nie zostanie zapodana konkretna substancja lub nie 

zostanie zrealizowana określona czynność24. 

Uzależnienie jest zaliczane do kategorii tzw. efektów zastępczych, które charakteryzują 

się zastępowaniem potrzeb lub wartości innymi substancjami i formami postępowania.   

W przypadku braku realizowania konkretnych potrzeb pojawia się zjawisko zdenerwowania, 

które z czasem przeradza się we frustrację będącą bardzo często niedostrzegalną przez 

najbliższych członków rodziny. Dopiero w następstwie długotrwale występującej frustracji 

jednostka zaczyna świadomie lub podświadomie poszukiwać środków, które przyczynią się do 

zmniejszenia poziomu frustracji, co następuje jednak tylko na chwilę. Do kategorii najczęściej 

występujących potrzeb i wartości, które nie są zaspokajane i których brak przyczynia się do 

powstawania uzależnienia, zalicza się: potrzebę uznania, potrzebę satysfakcji, miłość25. 

Każdy przypadek uzależnienia wymaga zdiagnozowania oraz podjęcia 

specjalistycznych działań medycznych. Proces diagnozowania odbywa się na zasadzie 

przeprowadzenia wywiadu z uzależnionym oraz z członkami najbliższej rodziny, zaś  

w przypadku osoby nieletniej wywiad odbywa się w obecności rodziców. Potwierdzenie 

uzależnienia jest dokonywane w sytuacji, gdy trzy z sześciu wskazanych zjawisk uzyskają 

potwierdzenie: 

− występowanie silnej wewnętrznej potrzeby zażycia substancji lub podjęcia czynności, 

− brak możliwości całkowitego kontrolowania korzystania z uzależnionej substancji, 

− powstanie zjawiska tzw. „tolerancji”, czyli konieczności systematycznego zwiększana 

ilości przyjmowanych substancji lub wykonywanych czynności, 

− występowanie określonych czynności fizjologicznych w sytuacji niedostarczenia dla 

organizmu substancji, od której jednostka jest uzależniona, czyli tzw. „stanu 

odstawienia”, 

                                                 
24 Ibidem, s. 24-26. 
25 P. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999, s. 31. 
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− zażywanie substancji lub podejmowanie czynności związanych z uzależnieniem mimo 

posiadania świadomości, że tego rodzaju działania powodują powstawanie 

negatywnych konsekwencji, 

− zaniedbywanie większości sfer życia rodzinnego, edukacyjnego, zawodowego26. 

Uzależnienie nie jest zjawiskiem, które zachodzi natychmiast, lecz dokonuje się  

w pewnej perspektywie czasowej. Zatem uzależnienie konkretnej osoby jest procesem, który 

może trwać od kilku miesięcy do nawet kilkudziesięciu lat. Cały proces uzależnienia jest 

podzielony na cztery etapy: 

− stadium eksperymentowania – jednostka dokonuje inicjacji z substancją lub zaczyna 

realizować określone czynności, a zatem poznaje specyfikę i sposób oddziaływania tej 

substancji, 

− stadium zachwycenia – jednostka zaczyna odczuwać bardzo wysoki poziom 

przyjemności w następstwie przyjmowania substancji lub podejmowania czynności, co 

powoduje powstawanie stanów euforii bardzo intensywnie oddziałujących na sferę 

psychiczną i emocjonalną, 

− stadium przewlekłe – jednostka stara się funkcjonować względnie normalnie oraz 

realizować wszystkie zadania, jednak pojawia się konieczność systematycznego 

zwiększania ilości substancji uzależniającej, 

− stadium ostre – jednostka funkcjonuje wyłącznie w oparciu o konieczność 

przyjmowania substancji lub realizowania określonych czynności. Jest to stadium tzw. 

pełnego uzależnienia, gdzie jednostka zaniedbuje wszystkie pozostałe obszary 

aktywności27. 

Zjawisko uzależnienia jeszcze do niedawna dotyczyło praktycznie osób dorosłych. 

Jednak w okresie ostatnich trzech dekad można dostrzec systematycznie zwiększającą się liczbę 

młodych osób, które popadają w stan uzależnienia. W latach 80-tych i 90-tych największym 

zagrożeniem w obszarze uzależnień młodych osób stanowiły narkotyki. W następstwie rozwoju 

nowych technologii i masowego korzystania z urządzeń i środków komunikacyjnych  

i elektronicznych pojawiło się bardzo poważne zjawisko uzależnienia behawioralnego młodych 

osób charakteryzującego się koniecznością wykonywania konkretnych czynności. Do kategorii 

przykładowych nowych form uzależnienia zalicza się m.in.: uzależnienie od telewizji, 

uzależnienie od Internetu, uzależnienie od gier komputerowych, uzależnienie od mediów 

                                                 
26 J. Strelau, Psychologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 27 – 29. 
27 L. Cierpiałkowska, Oblicza współczesnych uzależnień, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2006, s. 61-

64. 
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społecznościowych, uzależnienie od telefonów komórkowych. Wszystkie wskazane rodzaje 

uzależnienia cechują się wewnętrznym przymusem korzystania z poszczególnych urządzeń lub 

form oprogramowania. Główną przyczyną uzależnień behawioralnych wśród młodych osób 

jest nadmierne korzystanie ze środków masowego przekazu oraz nowoczesnych urządzeń 

telekomunikacyjnych, co wynika z braku zaspokajania poszczególnych potrzeb. Coraz większa 

liczba dzieci i młodzieży żyje w rodzinach i środowiskach, w których coraz większy nacisk 

kładzie się na sprawy finansowe oraz na konsumpcjonizm, w następstwie czego dzieci 

nawiązują z rodzicami coraz słabsze więzy. W następstwie braku właściwych relacji w rodzinie 

oraz w środowisku rówieśniczym, dzieci i młodzież zaczynają poszukiwać form spędzania 

czasu wolnego, które stanowią swoistego rodzaju zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, 

psychicznych i społecznych28. 

Jedną z częściej występujących form uzależnienia wśród młodych osób jest 

uzależnienie od Internetu. Najbardziej charakterystycznym elementem tej formy uzależnienia 

jest nadmierne, długotrwałe i bardzo częste korzystanie z sieci internetowej. Jednostka 

uzależniona nie potrafi kontrolować nad czasem przeznaczanym na przeglądanie stron 

internetowych, co jest realizowane przy każdej możliwej okoliczności. Konsekwencjami 

uzależnienia wśród dzieci i młodzieży są: zdecydowane pogorszenie wyników w nauce, 

znaczne problemy z koncentracją, chroniczne zmęczenie, osłabienie relacji z członkami 

rodziny oraz rówieśnikami, zaniedbywanie realizacji obowiązków domowych29. 

Pierwsze przypadki uzależnienia od Internetu wśród młodych osób były obserwowane 

w Stanach Zjednoczonych pod koniec XX wieku. Początkowo, ta forma uzależnienia była 

bardzo rzadko spotykana ze względu na stosunkowo niewielki dostęp populacji do sieci oraz 

możliwość przebywania w rzeczywistości wirtualnej wyłącznie przy użyciu komputerów 

stacjonarnych. W następstwie systematycznego zwiększania się powszechności w dostępie do 

Internetu oraz pojawiania się urządzeń mobilnych umożliwiających korzystanie z sieci, zaczęto 

dostrzegać znaczące zwiększanie się liczby młodych osób wykazujących cechy uzależnienia 

od sieci internetowej. Współcześnie wyróżnia się dwie kategorie osób młodych uzależnionych 

od Internetu: 

− aktywnych uzależnionych – osoby podejmują wszelkiego rodzaju aktywność 

uzewnętrznianą poprzez realizowanie konkretnych działań, np. pisanie bloga 

                                                 
28 M. Griffiths, Gry i hazard …, op. cit., s. 20-24. 
29 N. Ogińska-Bulik, Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno–

Ekonomicznej, Łódź 2006, s. 59. 
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internetowe, prowadzenie rozmów na czacie lub za pomocą mediów 

społecznościowych, umieszczanie własnych plików w sieci internetowej, 

− biernych uzależnionych – działalność jednostki w sieci internetowej skupia się 

wyłącznie na przeglądaniu stron internetowych30. 

W literaturze wskazuje się na pięć rodzajów uzależnienia w obszarze korzystania  

z sieci internetowej. Poszczególne rodzaje różnią się między sobą rodzajem podejmowanych 

działań w przestrzeni wirtualnej. W ramach tej klasyfikacji wyróżnia się: 

− ogólne uzależnienie od sieci internetowej – jednostka podejmuje działania związane  

z korzystaniem z Internetu we wszystkich możliwych obszarach, 

− korzystanie ze stron zawierających określone treści – użytkownik skupia swoją 

aktywność wyłącznie na przeglądaniu stron zawierających konkretne informacje, 

− korzystanie ze stron wzbudzających pożądanie – użytkownik przegląda strony 

internetowe o treści erotycznej lub korzysta z serwisów umożliwiających nawiązywanie 

relacji intymnych, 

− korzystanie ze stron umożliwiających nawiązywanie i kształtowanie relacji 

towarzyskich i społecznych – odnosi się głównie do obszaru korzystania z mediów 

społecznościowych,  

− korzystanie ze stron związanych z obszarem rozrywki – jednostka podejmuje 

aktywność na stronach związanych m.in. z: grami internetowymi, hazardem31. 

Badania socjologiczne wskazują, że liczba młodych osób charakteryzujących się 

uzależnieniem od Internetu systematycznie zwiększa się. Jednak w poszczególnych krajach 

odsetek dzieci i młodzieży uzależnionych od Internetu jest bardzo zróżnicowany. Najwyższy 

wskaźnik uzależnienia jest notowany w krajach tzw. „Dalekiego Wschodu”, czyli w Japonii, 

Chinach i innych państwach tego regionu, gdzie około 11-12% młodych osób wykazuje cechy 

uzależnienia od sieci internetowej. W państwach Europy Zachodniej oraz w Ameryce 

Północnej wskaźnik uzależnienia wynosi w granicach 8-10%. Z kolei w Polsce ten wskaźnik 

jest na zdecydowanie niższym poziomie i wynosi około 2%. Jednocześnie wskazuje się, że 

blisko co czwarta osoba poniżej 18 roku życia korzysta z Internetu w sposób nadmierny. 

Konsekwencją zbyt dużej ilości czasu przeznaczanego na przebywanie w rzeczywistości 

wirtualnej jest możliwość popadnięcia w uzależnienie32. 

                                                 
30 Ibidem, s. 59-60. 
31 E. Mastalerz, K. Pytla, H. Nogi, Cyberuzależnienia: przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu, 

Akademia Pedagogiczna, Kraków 2007, s. 58-60. 
32 M. Nawrot-Borowska, D. Zając, Dziecko i dzieciństwo: wybrane konteksty badań, Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego, Bydgoszcz 2017, s. 167-168. 



Uzależnienie dzieci w wieku szkolnym od Internetu. 

Raport z badań przeprowadzonych w okresie występowania stanu epidemicznego 

COVID-19 , wiosna 2020r. 

 

 

37 

Drugą formą uzależnienia wśród młodych osób, która jest coraz bardziej powszechna, 

jest uzależnienie od gier komputerowych. W oficjalnej klasyfikacji chorób DSM-5 uzależnienie 

od gier komputerowych jest zaliczane do kategorii chorób natury psychicznej. Główną 

przyczyną systematycznie zwiększającej się liczby młodych osób nadmiernie korzystających  

z gier jest powszechna dostępność tego rodzaju rozrywki oraz chęć zapełnienia czasu wolnego, 

jakim dysponują młode osoby. Uzależnienie od gier komputerowych jest definiowane jako 

zaburzenie indywidualnych odruchów kontrolnych w obszarze korzystania z gier 

komputerowych, co przyczynia się do systematycznego zwiększania się konieczności 

podejmowania tego rodzaju aktywności. W konsekwencji dochodzi do całkowitego 

podporządkowania życia i jednostka odczuwa systematyczną potrzebę grania. Uzależnienie od 

gier komputerowych jest rozpoznawane dopiero po okresie minimum 12 miesięcy nadmiernego 

korzystania z tego rodzaju rozrywki33. 

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem w obszarze uchronienia jednostki przed 

uzależnieniem się od gier komputerowych jest racjonalne korzystanie z tego rodzaju rozrywki. 

Uzależnienie od gier komputerowych jest zaliczane do kategorii uzależnień behawioralnych, 

które charakteryzują się występowaniem przepływu hedonistycznego oraz przepływu 

eudajmonistycznego, czyli odczuwaniem satysfakcji w trakcie gry oraz odczuwaniem 

niezadowolenia, gdy nie jest podejmowana gra. W literaturze przedmiotu wskazuje się wiele 

przyczyn związanych z powstawaniem uzależnienia od gier komputerowych. Podstawowymi 

przyczynami w tym zakresie są: chęć zapełnienia okresu związanego z nudą, wysoki poziom 

atrakcyjności gier komputerowych, niski poziom więzi rodzinnych, słabe kształtowanie relacji 

rówieśniczych, występowanie poczucia osamotnienia oraz niskiej samooceny34 

 

4. Charakterystyka terenu i przebieg badań 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w szkole podstawowej.  Naukę w szkole 

pobiera 95 uczniów, z czego 42 uczniów to dziewczęta, zaś 53 uczniów jest chłopcami. Co 

czwarty uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej (24 osoby) jest zapisany do oddziału 

przedszkolnego. Łącznie, w placówce szkolnej znajduje się osiem oddziałów klasowych. Rada 

                                                 
33 I. Grzegorzewska, L. Cierpałkowska, Uzależnienie behawioralne, PWN, Warszawa 2018, s. 183-184.  
34 K. Skok, Paradoks gracza, czyli co motywuje gracza do korzystania z gier online, „Homo Ludens” 2013,  

nr 1(5), s. 235-236.  
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pedagogiczna  składa się z dziewiętnastu pedagogów, przy czym siedmiu z nich jest 

zatrudnionych na pełen etat, zaś dwunastu nauczycieli posiada niepełny stosunek pracy35. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone na grupie 50 rodziców dzieci 

uczęszczających do szkoły. Czynności badawcze zostały poprzedzone uzyskaniem zgody 

dyrekcji szkoły na realizowanie badań.  

W następstwie stanu epidemicznego i braku uczęszczania uczniów do placówki 

szkolnej, czynności badawcze zostały zrealizowane z wykorzystaniem platformy internetowej 

umożliwiającej realizowanie tego rodzaju działań. Rodzice uczniów za pomocą mediów 

społecznościowych zostali zaproszeni do udziału w badaniach. Pozytywnie na wysłane 

zaproszenie odpowiedziało 50 rodziców. Zastosowanie platformy internetowej umożliwiło nie 

tylko przeprowadzenie badań, ale również uzyskanie zbiorczych wyników końcowych,  

w których dokonano zsumowania odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Kolejnym 

etapem w realizacji badań empirycznych było zaprezentowanie i opisanie wyników badań  

w pracy dyplomowej.  

 

5. Charakterystyka badanej populacji 

Zdecydowaną większość ankietowanych osób (48 osób) stanowiły kobiety. W grupie 

badawczej było jedynie dwóch mężczyzn . Trzech na pięciu badanych (29 osób) było w wieku 

od 31 do 40 lat. Co trzeci ankietowany (15 osób) posiadał mniej niż 30 lat. Pozostałych sześciu 

respondentów miało od 41 do 50 lat. Ponad połowa ankietowanych rodziców (28 osób) 

posiadało wykształcenie wyższe. Jeden na trzech badanych (18 osób) ukończył szkołę średnią 

lub policealną. Pozostałych czterech respondentów posiadało wykształcenie zawodowe.  

Połowa ankietowanych rodziców (25 osób) posiadało w rodzinie dwoje dzieci.  

Co czwarty badany (13 osób) wychowywał troje dzieci. Dalszych siedmiu respondentów 

posiadało tylko jedno dziecko, zaś pięciu ankietowanych wychowywało w rodzinie czworo lub 

więcej dzieci. 

 

6.  Analiza wyników badań 

Większość ankietowanych rodziców (29 osób) odpowiedziało, że ich dzieci 

zdecydowanie posiadają codzienny dostęp do sieci internetowej. Co czwarty badany (12 osób) 

stwierdził, że dziecko raczej codziennie korzysta z Internetu. Jeden na dziesięciu respondentów 

                                                 
35 Strona internetowa: https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-
szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-wojewodztw/ [data dostępu: 11.05.2020]. 

https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-wojewodztw/
https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/podstawowe-informacje-dotyczce-wykazu-szko-i-placowek-owiatowych/wykaz-wg-wojewodztw/
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(5 osób) uznał, że dziecko raczej nie posiada możliwości codziennego korzystania z sieci 

internetowej, zaś trzech badanych stwierdziło, że dzieci zdecydowanie nie mają takiego 

dostępu. Jedna osoba nie miała zdania w tej kwestii.  

Odpowiedzi ankietowanych odnośnie ilości czasu przeznaczanego przez dzieci na 

korzystanie z Internetu są zróżnicowane. Najwięcej badanych (21 osób) uznało, że dzieci 

spędzają w przestrzeni wirtualnej od dwóch do trzech godzin dziennie. Jeden na czterech 

respondentów (13 osób) odpowiedział, że dostęp dziecka do Internetu wynosi mniej niż jedną 

godzinę dziennie. Co piąty badany (10 osób) odpowiedział, że dziecko spędza na korzystaniu 

z Internetu od czterech do pięciu godzin dziennie. Pozostałych sześciu ankietowanych wskazało 

na sześć lub siedem godzin, jako wymiar czasowy przeznaczany przez dzieci na korzystanie  

z sieci internetowej.  

Zdecydowana większość ankietowanych (80 osób) odpowiedziało, że dzieci łącząc się 

z siecią internetową korzystają z telefonu komórkowego. Połowa badanych (25 osób) wskazało 

na laptop. Jeden na trzech ankietowanych (16 osób) zaznaczył tablet. Dalszych jedenastu 

badanych odpowiedziało, że dzieci korzystają z Internetu za pomocą komputera stacjonarnego. 

Dodatkowo, sześciu ankietowanych wskazało na inne urządzenia.  

Ponad połowa ankietowanych (27 osób) odpowiedziała, że dzieci przeznaczają na 

korzystanie z gier komputerowych mniej niż jedną godzinę dziennie. Co trzeci badany  

(16 osób) uznał, że dziecko gra na komputerze około dwóch-trzech godzin dziennie. Dalszych 

pięciu respondentów wskazało na przedział czasowy wynoszący od czterech do pięciu godzin 

dziennie. Pozostałych dwóch ankietowanych odpowiedziało, że ich dzieci grają na komputerze 

od sześciu do siedmiu godzin dziennie.  

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców (34 osoby) odpowiedziało, że dzieci 

korzystają z telefonów komórkowych celem grania w gry komputerowe. Co czwarty badany 

(13 osób) wskazał na laptop. Nieco mniej respondentów (11 osób) zaznaczyło komputer 

stacjonarny. Prawie tyle samo badanych (10 osób) wskazało na tablet. Dalszych siedmiu 

badanych wskazało na inne urządzenia.  

Prawie wszyscy ankietowani (48 osób) odpowiedziało, że dzieci korzystając z Internetu 

preferują oglądanie filmów na platformach. Co trzeci respondent (15 osób) stwierdził, że 

aktywność dzieci w przestrzeni wirtualnej jest realizowana poprzez przeglądanie stron 

internetowych. Pozostałe formy aktywności zostały wskazane przez następującą liczbę 

badanych: używanie mediów społecznościowych – osiem osób, używanie poczty 

elektronicznej – siedem osób, wymiana plików – trzy osoby. 



  Natalia Opęchowska, Tadeusz Olszewski 

 

 

40 

Ankietowani rodzice wskazali wiele rodzajów stron internetowych, z których korzystają 

ich dzieci, jednak do najczęściej zaznaczanych rodzajów stron należy zaliczyć: strony 

zawierające filmiki lub pliki audio – 28 osób, strony zawierające gry internetowe – 26 osób, 

strony zawierające bajki lub baśnie dla dzieci – 22 osoby. Zdecydowanie mniejsza liczba 

respondentów zaznaczyła strony zawierające informacje rozrywkowe (10 osób) oraz strony 

zawierające informacje sportowe (5 osób).  

Prawie połowa ankietowanych (24 osoby) odpowiedziało, że ich dziecko nie prowadzi 

żadnej komunikacji z wykorzystaniem sieci internetowej. Ponad 2/5 badanych (22 osoby) 

stwierdziło, że dzieci komunikują się przez Internet wyłącznie z rówieśnikami. Po ośmiu 

respondentów zaznaczyło komunikację z kuzynami oraz komunikację z dorosłymi członkami 

rodziny. Z kolei jeden badany wskazał na komunikację ze starszymi kolegami/koleżankami. 

Również jedna osoba zaznaczyła komunikację z innymi osobami.  

Ankietowani dokonując wskazania rodzaju gier komputerowych ze względu na rodzaj 

urządzenia, z których korzystają ich dzieci, w zdecydowanej większości wskazali na gry na 

telefonach komórkowych – 37 osób. Zdecydowanie mniejsza liczba badanych zaznaczyła: gry 

na komputerach stacjonarnych lub laptopach – 18 osób, gry na konsolach – 14 osób. Z kolei, 

ze względu na dostęp urządzenia do Internetu, większość respondentów (30 osób) wskazała gry 

wymagające dostępu urządzenia do Internetu, zaś pozostałych 20 badanych zaznaczyło gry 

niewymagające dostępu urządzenia do Internetu. Dokonując wskazania gier ze względu na 

liczbę uczestników, zdecydowana większość ankietowanych rodziców (42 osoby) zaznaczyło 

gry indywidualne. Pozostałe odpowiedzi zostały wskazane przez następującą liczbę badanych: 

gry zespołowe – 20 osób, gry dwuosobowe – 9 osób.  

Odnosząc się do kwestii preferowanych rodzajów gier komputerowych przez dzieci, 

ankietowani rodzice wskazali wiele odpowiedzi. Największa liczba ankietowanych (31 osób) 

zaznaczyło gry przygodowe. Znaczna liczba respondentów zaznaczyła również: gry 

edukacyjne – 20 osób, gry logiczne – 18 osób, gry sprawnościowe – 16 osób - gry strategiczne 

– 15 osób, gry wyścigowe – 15 osób, gry wojenne – 10 osób. Jeden ankietowany zaznaczył, że 

dziecko nie preferuje żadnych gier komputerowych.  

Za najpoważniejszy skutek w obszarze fizycznym nadmiernego korzystania z Internetu 

i gier komputerowych wskazano występowanie problemów ze wzrokiem (21 osób). Nieco 

mniej badanych (18 osób) zaznaczyło, że często występującym problemem są wszelkiego 

rodzaju wady postawy. Pozostałe rodzaje problemów fizycznych zostało wskazanych przez 

względnie niewielką liczbę respondentów, a mianowicie: nadwaga lub otyłość – 9 osób, 

pogorszenie wyników sportowych – 4 osoby, bóle nadgarstków – 2 osoby. Jednocześnie, ponad 
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1/3 ankietowanych (18 osób) odpowiedziało, że ich dzieci nie mają żadnych poważnych 

problemów fizycznych w następstwie korzystania z Internetu i gier komputerowych.  

Najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem poznawczym w następstwie 

korzystania z Internetu i gier komputerowych przez dzieci wskazano trudności z koncentracją 

(28 osób). Pozostałe rodzaje negatywnych skutków zostały wskazane przez niewielką liczbę 

respondentów, a mianowicie: pogorszenie wyników w nauce – 10 osób, problemy  

z przyswojeniem wiedzy – 8 osób, trudności z nabywanie nowych umiejętności – 6 osób, 

powstawanie opóźnień edukacyjnych – 3 osoby. Dodatkowo, około 1/3 badanych (16 osób) 

odpowiedziało, że nie dostrzega żadnych negatywnych elementów związanych z obszarem 

poznawczym.  

Ponad połowa ankietowanych (27 osób) odpowiedziało, że najpoważniejszym skutkiem 

emocjonalnym korzystania dzieci z Internetu i gier komputerowych jest zwiększony poziom 

rozdrażnienia. Dwóch na pięciu badanych (22 osoby) wskazało na częstsze występowanie 

złości u dzieci. Pozostałe odpowiedzi zostały wskazane przez następującą liczbę respondentów: 

gwałtowne okazywanie gniewu – 13 osób, 11 osób – bardzo częste zmiany nastrojów 

emocjonalnych, stosowanie przemocy fizycznej względem innych osób lub zwierząt – 3 osoby, 

występowanie stanów lękowych – 3 osoby. Około 1/3 ankietowanych stwierdziło, że dzieci nie 

posiadają żadnych negatywnych konsekwencji emocjonalnych wynikających z korzystania  

z Internetu lub gier komputerowych.  

Za dwa najważniejsze negatywne skutki społeczne wynikające z korzystania przez 

dzieci z Internetu i gier komputerowych wskazano: częstsze podejmowanie kłótni i sprzeczek 

– 18 osób, zmniejszenie relacji z członkami rodziny – 16 osób. Zdecydowanie mniejsza liczba 

badanych wskazało na występowanie pozostałych negatywnych skutków społecznych,  

a mianowicie: niechętne prowadzenie rozmów – 10 osób, zmniejszenie lub zanik relacji  

z rówieśnikami – 5 osób, stosowanie bardziej wulgarnego języka – 5 osób. Co trzeci respondent 

(17 osób) uznał, że nie dostrzega żadnych negatywnych skutków społecznych wynikających  

z korzystania przez dzieci z Internetu i gier komputerowych.  

Ponad 1/3 ankietowanych (18 osób) odpowiedziało, że korzystanie dzieci z Internetu  

i gier komputerowych posiada raczej negatywne oddziaływanie na użytkowników, zaś ponad 

1/4 badanych stwierdziło, że wpływ ten jest zdecydowanie negatywny. Jedynie co piąty 

respondent (9 osób) uznał, że korzystanie z Internetu i gier komputerowych posiada raczej 

pozytywne oddziaływanie na dzieci. Pozostałych dziewięciu respondentów nie miało zdania w 

tej kwestii.  
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Około 1/3 badanych uznało, że korzystanie przez dzieci z Internetu i gier 

komputerowych posiada raczej negatywne przełożenie na ich zachowanie, zaś sześciu 

respondentów odpowiedziało, że wpływ ten jest zdecydowanie negatywny. Jedynie co piąty 

ankietowany (10 osób) stwierdziło, że korzystanie z tych mediów ma raczej pozytywne 

oddziaływanie na zachowanie dzieci. Jednocześnie, aż 1/3 badanych (17 osób) nie miało zdania 

w tej kwestii .  

Ankietowani rodzice wskazali na bardzo wiele negatywnych konsekwencji w obszarze 

zachowania dzieci w następstwie korzystania przez nich z Internetu i gier komputerowych. Za 

najważniejsze negatywne skutki uznano: rozdrażnienie – 22 osoby, kłótliwość – 17 osób, złość 

i gniew – 16 osób, rozgoryczenie – 12 osób. Względnie niewielka liczba respondentów 

wskazała na pozostałe rodzaje negatywnych skutków, a mianowicie: trudności ze skupieniem 

uwagi – 8 osób, stosowanie wulgaryzmów – 4 osoby, stosowanie przemocy fizycznej – 2 osoby, 

niszczenie przedmiotów – 2 osoby. Jednocześnie, ponad 1/4 ankietowanych (14 osób) nie 

dostrzega żadnych negatywnych skutków użytkowania przez dzieci Internetu i korzystania  

z gier komputerowych.  

Negatywne skutki braku dostępu do Internetu lub gier komputerowych wśród dzieci 

utrzymują się w opinii 2/5 rodziców (21 osób) przez około kilka-kilkanaście minut, zaś  

1/3 badanych stwierdziło, że skutki tego rodzaju w ogóle się nie pojawiają. Pozostali 

respondenci wskazali następujące przedziały czasowe, przez które utrzymują się wskazane 

negatywne skutki: do pół godziny – 4 osoby, do godziny – 7 osób, przez kilka godzin –  

2 osoby, przez cały dzień – 1 osoba. 

Odpowiedzi ankietowanych rodziców w odniesieniu do czasu przerwy pomiędzy 

poszczególnym korzystaniem przez dzieci z Internetu lub gier komputerowych były 

zróżnicowane. Jeden na czterech badanych (12 osób) wskazał na okres czasowy wynoszący 

jeden dzień. Nieco mniej respondentów (10 osób) zaznaczyło od dwóch do czterech godzin. 

Pozostali badani wskazali następujące okresy czasowe: mniej niż 1 godzina -4 osoby, od 1 do 

2 godzin – 5 osób, od 4 do 6 godzin – 6 osób, od 6 do 8 godzin – 5 osób, 2-3 dni – 4 osoby, 

dłużej niż 3 dni – 4 osoby.  

Około 2/5 badanych (19 osób) odpowiedziało, że ich dzieci raczej nie są uzależnione od 

Internetu lub gier komputerowych, zaś 1/4 ankietowanych (13 osób) uznało, że dzieci 

zdecydowanie nie wykazują cech uzależnienia. Co piąty respondent (9 osób) stwierdził, że 

dziecko raczej jest uzależnione, zaś czterech ankietowanych odpowiedziało, że ich dziecko 

zdecydowanie jest uzależnione od Internetu lub gier komputerowych. Pozostałych pięciu 

badanych nie miało zdania w tej kwestii. 
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7. Wnioski z badań 

Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, że zdecydowana większość dzieci  

w młodszym wieku szkolnym posiada codzienny dostęp do sieci internetowej. Czas 

przeznaczany na korzystanie z Internetu jest zróżnicowany, jednak najczęściej oscyluje on w 

granicach około dwóch-trzech godzin na dobę. Zdecydowanie najchętniej używanym 

przedmiotem do korzystania z Internetu przez dzieci w młodszym wieku szkolnym jest telefon 

komórkowy. Na drugiej pozycji pod względem wykorzystywanych urządzeń do łączenia się  

z siecią internetową wskazano laptop. Średni czas przeznaczany na korzystanie przez dzieci  

z gier komputerowych jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku korzystania z Internetu  

i wynosi około jednej godziny dziennie. Korzystanie z gier komputerowych odbywa się 

głównie przy użyciu telefonu komórkowego.  

Aktywność dzieci w młodszym wieku szkolnym w obszarze korzystania z sieci 

internetowej ogranicza się w głównym stopniu do przeglądania filmów na platformach 

internetowych takich jak „YouTube”. Inne rodzaje aktywności internetowej są podejmowane 

ze zdecydowanie mniejszą częstotliwością. Do kategorii stron internetowych, które są 

najczęściej przeglądane przez dzieci, ankietowani zaliczyli głównie strony zawierające: filmiki 

lub pliki audio, gry internetowe oraz bajki lub baśnie dla dzieci. Znaczna liczba dzieci 

korzystając z Internetu nie podejmuje żadnej komunikacji, a jeżeli już dochodzi do tego rodzaju 

wymiany treści, to odbywa się to z rówieśnikami. Odnosząc się do aktywności  

w obszarze gier komputerowych, dzieci preferują gry indywidualne wymagające dostępu 

urządzenia do Internetu. Pod względem rodzaju tych programów komputerowych, dzieci 

najchętniej wybierają gry przygodowe. 

Rodzice wskazywali na wiele, zróżnicowanych konsekwencji wynikających  

z korzystania dzieci z Internetu lub gier komputerowych. Do kategorii najbardziej negatywnych 

skutków fizycznych zaliczono problemy ze wzrokiem oraz występowanie wad postawy.  

W obszarze poznawczym za najpoważniejszy skutek nadmiernego korzystania z sieci 

internetowej lub gier komputerowych uznano trudności z koncentracją. Najpoważniejszymi 

skutkami emocjonalnymi uznano zwiększony poziom rozdrażnienia oraz częstsze 

występowanie złości u dzieci. Z kolei w aspekcie społecznym za najczęściej występujące skutki 

użytkowania Internetu i gier komputerowych uznano częstsze podejmowanie kłótni i sprzeczek, 

a także zmniejszenie relacji z członkami rodziny.  
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W ujęciu ogólnym, zdecydowana większość ankietowanych uznała, że korzystanie  

z Internetu i gier komputerowych przekłada się negatywnie na funkcjonowanie dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym. Negatywne oddziaływanie użytkowania tych przedmiotów dotyczy  

w szczególności zachowania, co jest szczególnie widoczne w zwiększonym poziomie 

rozdrażnienia, częstszym występowaniu napadów złości i gniewu, a także wzmożonej 

kłótliwości i rozgoryczenia. Poszczególne zmiany w zachowaniu dzieci utrzymują się 

najczęściej przez kilka lub kilkanaście minut.  

Uzyskane wyniki badań empirycznych pozwoliły na zrealizowanie celu badawczego, 

jakim było poznanie opinii rodziców w zakresie uzależnienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

od Internetu i gier komputerowych. Jednocześnie uzyskano odpowiedzi na  pytania takie jak: 

−  „Ile czasu dzieci poświęcają na korzystanie z Internetu i gier komputerowych?” 

−  „Jakie są główne formy aktywności dzieci w Internecie oraz w obszarze gier 

komputerowych?” 

− „Jakie są konsekwencje w poszczególnych obszarach rozwojowych w następstwie 

korzystania z Internetu i gier komputerowych?” 

− „Jakie symptomy wskazujące na uzależnienie od Internetu i gier komputerowych są 

wykazywane przez dzieci?” 

Podsumowując obszar oddziaływania Internetu i gier komputerowych na dzieci  

w młodszym wieku szkolnym należy podkreślić, że zdecydowana większość rodziców nie 

dostrzega żadnych elementów świadczących o występowaniu zjawiska uzależnienia młodych 

osób od obu elementów. Jednakże w opinii co czwartego rodzica możliwe jest zaobserwowanie 

form zachowania świadczących o zjawisku uzależnienia od sieci internetowej lub gier 

komputerowych.  

Internet oraz gry komputerowe stanowią nieodzowny element we współczesnym 

funkcjonowaniu młodych osób. Czas przeznaczany przez poszczególne osoby na przebywanie 

w przestrzeni wirtualnej jest bardzo zróżnicowany, jednak najczęściej wynosi on kilka godzin 

dziennie. Dzieci są bardzo zafrapowane korzystaniem z nowoczesnych środków, takich jak 

Internet lub gry komputerowe, gdyż wiąże się to dla nich z wieloma pozytywnymi przeżyciami, 

doświadczeniami oraz spędzaniem czasu wolnego na korzystaniu z obu przedmiotów. 

Użytkowanie środków umożliwiających przebywanie w przestrzeni wirtualnej wiąże się  

z ryzykiem występowania wielu negatywnych elementów, nie tylko obejmujących obszar 

czasowy. Szczególnie narażonymi osobami na występowanie różnego rodzaju zagrożeń są 
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osoby młode, które nie posiadają wykształconych mechanizmów obiektywnej analizy sytuacji, 

co ma miejsce u osób dorosłych cechujących się dojrzałością.  

Uzależnienie od Internetu i gier komputerowych jest zaliczane do kategorii uzależnień 

behawioralnych, którego główną cechą jest występowanie przepływu hedonistycznego  

i eudajmonistycznego, definiowanego jako odczuwanie satysfakcji w trakcie wykonywania 

określonych czynności lub niezadowolenia przy braku korzystania z tego środka. 

Podstawowymi przyczynami uzależnień behawioralnych są: chęć wykorzystania wolnej 

przestrzeni czasowej, wysoki poziom atrakcyjności Internetu i gier komputerowych, niski 

poziom więzi rodzinnych lub rówieśniczych, niska samoocena, występowanie poczucia 

osamotnienia. 

Przeprowadzone badania potwierdzają że: 

− dzieci spędzają na korzystaniu z Internetu i gier komputerowych około trzech godzin 

dziennie, 

− głównym obszarem aktywności dzieci w Internecie jest korzystanie z platformy 

udostępniającej filmy wideo, zaś w obszarze gier komputerowych dzieci preferują gry 

przygodowe, 

− w poszczególnych obszarach rozwojowych występuje wiele negatywnych 

konsekwencji korzystania z Internetu i gier komputerowych, 

− najważniejszymi czynnikami warunkującymi uzależnienie od Internetu i gier 

komputerowych są: rozdrażnienie, problemy z nauką oraz z pozytywnym 

kształtowaniem relacji społecznych.  

 W przeprowadzonych badaniach około 1/4 rodziców stwierdziło, że ich dzieci 

wykazują cechy świadczące o występowaniu uzależnienia do Internetu lub gier 

komputerowych. Świadczyć o tym mają poszczególne formy zachowania prezentowane przez 

młode osoby. Część dzieci w młodszym wieku szkolnym wykazuje negatywne formy  

w aspekcie emocjonalnym, poznawczym i społecznym. Dodatkowo, dochodzą również 

konsekwencje fizyczne i zdrowotne. Znaczna liczba ankietowanych potwierdziła, że 

korzystanie ich dzieci z Internetu i gier komputerowych wpływa negatywnie na 

funkcjonowanie i rozwój.  

Podsumowując należy stwierdzić, że część dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest 

zagrożonych wystąpieniem zjawiska uzależnienia od sieci internetowej lub gier 

komputerowych. Rodzice są świadomi występowania tego ryzyka, co wynika w głównym 
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stopniu z dostrzegania negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych, poznawczych 

i fizycznych u dzieci.  
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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI – STAN AKTUALNY 

I PERSPEKTYWY 

SOURCES OF POTENTIAL INTERNAL CRISES IN POLAND 

 

 

Streszczenie 

 

 W opracowaniu przedstawiono istotę pojęcia bezpieczeństwa i bezpieczeństwa 

energetycznego, a także strategię energetyczną Polski i jej podstawowe cele. Następnie 

wyróżniono rodzaje odnawialnych źródeł energii oraz dokonano ich charakterystyki,  

w szczególności wskazując korzyści z ich wykorzystywania płynące dla środowiska  

i człowieka. Wiele miejsca w niniejszym opracowaniu poświęcono omówieniu istoty 

gospodarki o obiegu zamkniętym i jej znaczeniu dla problematyki ochrony środowiska, w tym 

głównie korzystnego wpływu na ograniczenie zmian klimatu. Rozważania zawarte  

w opracowaniu zostały podsumowane i zakończone sporządzeniem wniosków.  

Słowa Kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, odnawialne źródła energii, 

gospodarka o obiegu zamkniętym, środowisko, ekologia, dywersyfikacja 

 

Summary 

 The study presents the essence of the concept of energy security and security, as well as 

Poland's energy strategy and its basic goals. Then, the types of renewable energy sources were 

distinguished and their characteristics were made, in particular, the environmental and human 

benefits of their use were indicated. Much space in this study is devoted to discussing the 

essence of the circular economy and its importance for environmental protection issues, 

including mainly its beneficial effects on limiting climate change. The considerations contained 

in the study were summarized and concluded with drawing up conclusions. 
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Wstęp 

 

 W wyniku zmian transformacyjnych w Europe Środkowej i Wschodniej przełomu lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku oddaliło się widmo wojny globalnej i 

pojawiła się nadzieja na lepszą przyszłość. Ludzkość przystąpiła do realizacji marzenia 

zbudowania świata bez wojen, nędzy, terroryzmu państwowego oraz niedorzecznych ideologii 

i wynaturzeń systemowych. Bezpieczeństwo przestało być iluzją i nabrało konkretnych 

kształtów pozbawionych paranoi strachu, opierając się na realnych kryteriach osadzonych w 

coraz bardziej pozytywnej rzeczywistości. 

 „Sielanka” została przerwana 11 września 2001r. atakiem samobójczym wykonanym 

przy użyciu porwanych samolotów pasażerskich w budynki World Trade Center i Pentagon, 

który spowodował śmierć około 3000 osób (M. Tomczyk, 2010). W roku 2002 dokonano 

zamachów terrorystycznych w Bali, w 2003 w Madrycie, w 2005 w Londynie, a także wielu 

innych w kolejnych latach. Nie mniejsze przerażenie budziła zbrodnicza działalność 

powstałego państwa islamskiego. Coraz bardziej radykalizować zaczęła się Rosja, która 

prowokowała konflikty ze swoimi sąsiadami, a w 2014 roku dokonała aneksji Krymu, a 

następnie przy pomocy separatystów konflikt z Ukrainą w Donbasie. 

 Jednocześnie zaczęło narastać zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego, szczególnie 

poprzez zmiany klimatu, które niosą ze sobą różne katastrofy naturalne (tsunami, powodzie, 

susze, pożary, utrata bioróżnorodności, zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby itd.), a także 

epidemie (COVID-19 oraz wiele innych nie mniej groźnych). Powodem wielu z tych nieszczęść 

jest nieodpowiedzialna działalność człowieka, w tym także realizowana w obszarze energetyki, 

głównie poprzez powszechne wykorzystywanie nieprzyjaznych dla środowiska naturalnego 

źródeł energii, zaniedbując możliwości tkwiące w odnawialnych źródłach. W konsekwencji 

doszło do sytuacji, w której bezpieczeństwo energetyczne kraju jest istotnie zagrożone. Wynika 

to z ograniczania się zasobów naturalnych (głównie ropy i gazu) i dostępu do nich, a także 

gromadzenia zapasów. Wpływ na to mają również wymagania stawiane przez UE, ONZ i inne 

organizacje międzynarodowe, które nakładają różne ograniczenia w wykorzystywaniu 

nieprzyjemnych dla środowiska i ludzi źródeł energii (np. węgla, który stanowi nadal podstawę 

polskiej energetyki), a także wymogi w zakresie zwiększenia udziału odnawialnych źródeł 

energii w polskiej energetyce. Bezpieczeństwu energetycznemu Polski nie sprzyja również 
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istniejące nadal pewne uzależnienie się od dostaw gazu i ropy naftowej z nieprzewidywalnej 

Rosji. Należy podkreślić, iż niedoskonałość bezpieczeństwa energetycznego niekorzystnie 

wpływa na gospodarkę, bezpieczeństwo kraju, a także poszczególnych jego mieszkańców. 

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty bezpieczeństwa 

energetycznego Polski oraz jego wpływu na bezpieczeństwo narodowe i gospodarkę kraju, a 

także minimalizowanie zagrożeń ekologicznych, które przyczyniają się do niekorzystnych 

zmian klimatu. 

 

 

Pojęcie i istota bezpieczeństwa energetycznego 

 

 Utrzymujący się od marca 2014r. kryzys ukraiński unaocznił kruchość podstaw 

bezpieczeństwa zarówno w wymiarze narodowym jak i globalnym. To, co wydawało się 

przeszłością niepodziewanie powróciło w postaci aneksji Krymu przeprowadzonej przez 

„zielonych ludzików” (faktycznie rosyjskie oddziały specjalne). Zapędy imperialistyczne 

stopniowo „cywilizowanej„ Rosji odżyły wzbudzając niepokój sąsiadów i mocarstw 

europejskich, a także Stanów Zjednoczonych. Był to szok, którego skala była podobna do tej, 

która towarzyszyła zamachom terrorystycznym z dnia 11 września 2001r., a obecnie 

koronawirusowi COVI-19. Problematyka bezpieczeństwa stała się żywa i komentowana 

różnorodnie. Stała się również częścią analiz niniejszego artykułu, stanowiąc wprowadzenie do 

ich zasadniczego przedmiotu (T. Staszewski 2021). 

 Współcześnie bezpieczeństwo utożsamiane jest z aktywnością opartą na przemyślanych 

działaniach wyprzedzających, charakteryzujących się rozsądkiem, brakiem zbędnego ryzyka, 

oparciem na wiedzy i doświadczeniu. Zazwyczaj w bardziej okrojonym wymiarze było celem 

i wartością człowieka w każdej epoce (E. Haliżak, R. Kuźniar, 2001). 

 W starożytności (m.in. Platon i Arystoteles) rozumiano bezpieczeństwo, jako 

przestrzeganie harmonii zasad przyjętych przez ówczesne społeczeństwa. Mijały stulecia,  

a dyskusje w obszarze bezpieczeństwa odbywały się z uwzględnianiem podobnych standardów 

(w szczególności takich, jak: sprawiedliwość, państwo dobrze zorganizowane, w którym 

funkcjonuje wewnętrzna harmonia, ład moralny i porządek, a także przejrzyste zasady polityki 

i gospodarki oraz prawość rządzących itp.). Jednak najczęściej postrzegano bezpieczeństwo 

przez pryzmat wojny i pokoju, ponieważ te dwa zjawiska stanowiły stały element cyklów 

rozwojowych społeczeństw (H.M. Królikowski, 2003).  
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 W średniowieczu w rozważaniach dotyczących problematyki bezpieczeństwa przede 

wszystkim akcentowano potrzebę harmonii władzy, której gwarantem powinno być właściwe 

prawo, aczkolwiek częste wówczas wojny traktowane jako zjawisko, które nie wymagało 

usprawiedliwienia, jeśli przestrzegano „ceremoniału zabijania”, zaś zwycięzcy nie byli stawiani 

przed sądami (W. Tehler, 2003). W swoich krajach zazwyczaj uznawano ich za wielkich  

i godnych szacunku. 

 W okresie odrodzenia koncepcja w zakresie bezpieczeństwa w istotnym stopniu 

kształtowana była przez czołowego teoretyka tej epoki Machiarellego. Zasadniczo był on 

kontynuatorem koncepcji bezpieczeństwa wylansowanych w poprzednich okresach, 

aczkolwiek istotę rozumienia analizowanego pojęcia oparł na twierdzeniu, „że człowiek, aby 

mógł czuć się szczęśliwym i szczęśliwym, musi żyć w państwie bezpiecznym”. Zapewnienie 

szczęścia i bezpieczeństwa społeczeństwa danego państwa scedował na polityków, którzy  

w osiągnięciu tego celu (także i innych) powinni kierować się dewizą „cel uświęca środki”, co 

oznaczało możliwość stosowania przemocy, obłudy i podstępu (Nicco Machiarelli 1469-1527). 

 W okresie oświecenia jednym z czołowych teoretyków w zakresie problematyki 

bezpieczeństwa był filozof Immanuel Kant (1724-1804), który analizując kwestie pokoju  

w kategoriach filozoficznych zauważył, iż „można go osiągnąć w drodze przezwyciężenia 

konfliktów”. Upowszechniona przez Kanta dewiza rzymska „si vis pacem, para in” (chcesz 

mieć pokój, przygotuj odpowiednie prawo) niejako jest wyrazem ciągłości przemyśleń 

poprzedników w tym obszarze. 

 Zarówno w przeszłości jak i obecnie na kształt obrazu bezpieczeństwa istotny wpływ 

mają katastrofy powodowane przez naturę (np. powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy 

wulkanów, susze, tornada, nadmierne opady, epidemie, zmiany klimatu, COVID-19 i wiele 

innych zagrożeń generowanych przez naturę oraz przez samego człowieka), a także terroryzmu, 

przestępczość pospolita i od połowy XX wieku przestępczość zorganizowana. 

 W świetle dokonanych rozważań można stwierdzić, iż bezpieczeństwo w ujęciu 

historycznym postrzegano zawsze w kontekście określonych uwarunkowań. W ich grupie 

klasyfikowane są przede wszystkim takie, jak: zdefiniowanie; przyjęcie; wdrożenie; 

przestrzeganie norm i gwarancji prawnych; sposób zorganizowania władzy w państwie, w tym 

szczególnie, organów decyzyjnych i sadowniczych; określenie zasad zorganizowania  

i funkcjonowania organów administracji publicznej z uwzględnieniem instytucji urzędniczych; 

a także warunki i poziom życia społeczeństwa oraz stworzenie odpowiednich warunków 

zapewniających ochronę ludności przed zjawiskami groźnymi dla zdrowia, życia i mienia,  

a ponadto właściwe przygotowanie do ograniczania skutków nieszczęśliwych zdarzeń, 
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katastrof i wszelkich trudnych do przewidzenia nieszczęść zagrażających człowiekowi i jego 

otoczeniu (H.M. Królikowski, 2005). Ponadto zgodnie wskazywano we wszystkich epokach na 

konieczności zapewnienia harmonii w otoczeniu i całej „globalnej wiosce”.  

 Stosunkowo duże podobieństwo dawnych i obecnych koncepcji w zakresie 

bezpieczeństwa wyraża ich wspólny motyw, który wyartykułować można w formie 

następującego twierdzenia: „W tworzeniu i realizacji możliwie najskuteczniejszej strategii 

bezpieczeństwa należy oprzeć się na ludziach najlepszych z najlepszych, a więc mądrych, 

dobrze wykształconych, posiadających bogate doświadczenie, których charakteryzuje prawośći 

wysoki poziom moralności (W. Teher, 2003). Z charakterystycznych dla poszczególnych 

okresów koncepcji wyłania się jeszcze inny motyw wspólny, a mianowicie traktowanie 

bezpieczeństwa jako dobra wspólnego, co jeszcze bardziej akcentuje potrzebę powierzenia 

organizacji i realizacji tego procesu właściwym ludziom. 

 Wśród wielu definicji pojęcia bezpieczeństwa występujących w literaturze przedmiotu 

oprócz przedstawionych powyżej na uwagę zasługuje ta, która określa te zjawisko jako stan 

braku zagrożenia oraz stan pewności i pokoju. Natomiast według jeszcze innej (H. Zgółkowa, 

1995) bezpieczeństwo oznacza stan pewności istnienia państw i ludzi w wymiarze 

podmiotowym, przedmiotowym oraz procesualnym (J. Kukułka, 2006). Z kolei w słowniku 

języka polskiego bezpieczeństwo zdefiniowano jako stan braku zagrożenia. Również  

w przeszłości analizowane pojęcie definiowano bardzo ogólnie. Dlatego niezbędne jest jego 

uszczegółowienie, którego można dokonać poprzez wskazanie jego rodzajów (W. Hebda, 

2019). W literaturze występują różne klasyfikacje bezpieczeństwa w zależności od zasięgu, 

stosunku do obszaru państwa oraz przedmiotu i dziedziny, w której występuje. Zastosowanie 

tych kryteriów pozwala wyróżnić następujące jego rodzaje: 

• ze względu na zasięg: bezpieczeństwo globalne, międzynarodowe, regionalne, 

narodowe i lokalne; 

• według kryterium stosunku do obszaru państwa: bezpieczeństwo zewnętrzne  

i wewnętrzne; 

• według kryterium przedmiotowego i dziedziny, w której występuje: bezpieczeństwo 

militarne, kulturowe, polityczne, społeczne, informatyczne, ekologiczne, ekonomiczne 

oraz energetyczne. 

 Na potrzeby niniejszego opracowania analizie zostanie poddane tylko bezpieczeństwo 

energetyczne, które od kryzysu naftowego z lat siedemdziesiątych minionego stulecia stało się 

jednym z najważniejszych elementów polityki większości państw, w tym szczególnie 

wysokorozwiniętych. W tym miejscu należy jednocześnie zauważyć, że przez wiele stuleci, aż 
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do połowy XX wieku (w Polsce do roku 1990, czyli wdrażania modelu gospodarki rynkowej) 

posiadanie lub dostęp do paliw, surowców i innych dóbr rzadkich stanowił o przewadze 

konkurencyjnej danego podmiotu gospodarczego na rynku. Dzisiaj wolny rynek ułatwia dostęp 

do kapitału, a tym samym do surowców i paliw, stanowiących podstawowe źródło energii 

niezbędnej dla gospodarki oraz funkcjonowania społeczeństw ludzkich, państw, 

przedsiębiorstw, itp. (Z. Łucki, W. Misiak, 2012). 

 Doświadczenia ostatnich dziesięcioleci pokazują, iż powyższe ułatwienia, a także 

procesy globalizacji, integracji gospodarczej i pogłębiającej się liberalizacji handlu nie 

wystarczają do zapewnienia bezwzględnego bezpieczeństwa energetycznego danego kraju. 

Zasadność tego twierdzenia wynika nie tylko z dotychczasowych doświadczeń, ale również 

samej istoty bezpieczeństwa energetycznego, które doczekało się w literaturze wielu definicji, 

ale żadna z nich nie posiada waloru powszechnej akceptacji (J. Braun, 2018). W ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997r. – prawo energetyczne (Dz.U.2006, nr 89, poz.625, z póź.zm.) 

bezpieczeństwo energetyczne jest jako „stan gospodarki oraz zapotrzebowania 

perspektywicznego odbiorców na paliwa i energię w sposób uzasadniony technicznie  

i ekonomicznie, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska”.  

 Ta ustawowa definicja po dokonaniu niewielkiej modyfikacji została zamieszczona  

w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2023r. opracowanego w 2004r. przez Zespół 

ds. Polityki Energetycznej powołany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Członkowie tego 

zespołu nadali swojej definicji następujące brzmienie: „Bezpieczeństwo energetyczne oznacza 

stan gospodarki, który umożliwia pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania 

odbiorców na paliwa i energię, w sposób ekonomicznie i technicznie uzasadniony, przy 

jednoczesnej minimalizacji oddziaływania negatywnego sektora energetycznego na 

środowisko naturalne oraz warunki życia społeczeństwa”. W dokumencie tym zaakcentowano 

ochronę środowiska naturalnego, co pozostaje w zgodzie z podejściem Unii Europejskiej do 

rozumienia bezpieczeństwa energetycznego także w kontekście ekologicznym (T. Młynarski, 

2017). 

 Kolejnym przykładem szerokiego rozumienia pojęcia bezpieczeństwa jest definicja,  

w której oznacza ono „stan zagwarantowania wszystkim obywatelom i funkcjonującym na 

terenie państwa przedsiębiorstwom dostępu do źródeł energii pokrywających ich 

zapotrzebowanie, bez zakłóceń w procesie przesyłu, sprzedawanej po akceptowanych cenach, 

których poziom jest możliwy do oszacowania w bliskiej perspektywie czasowej (M. Janowski, 

2016). W ramach uzupełnienia tej definicji M. Golarz (Bezpieczeństwo energetyczne Polski na 

przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny, ropę naftową i energię elektryczną, 2016) dodaje takie 
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czynniki bezpieczeństwa energetycznego, jak: stan oraz sprawność i przepustowość 

infrastruktury, a także poziom zabezpieczeń systemów wydobywanych, wytwórczych  

i przesyłowych. 

 Natomiast w znaczeniu znacznie uogólnionym bezpieczeństwo energetyczne jest 

definiowane jako „stabilność dostaw energii oraz jej nośników”. Według innej definicji jest to 

zapewnienie dostaw energii w odpowiedniej ilości i jakości po uzasadnionych ekonomicznie 

cenach (R. Ney, 2000). Podobnie w piśmiennictwie angielskim pojęcie bezpieczeństwa 

energetycznego jest ograniczane do zagwarantowania ciągłości dostaw surowców 

energetycznych (F. Hoogeveen, W. Periot, 2007). Z kolei Komisja Europejska, a także rząd 

niemiecki uważają, iż bezpieczeństwo energetyczne należy rozumieć jako „możliwość 

produkcji i wykorzystywania energii w miarę taniej, pewnej i przyjaznej środowisku  

(S. Müller-Kraenner, 2009). Natomiast w Stanach Zjednoczonych bezpieczeństwo 

energetyczne zazwyczaj jest utożsamiane z nieustanną zdolnością państwa do utrzymania 

swego funkcjonowania bez większych zaburzeń (A. Szcześniak, 2010). 

 Niemalże we wszystkich propozycjach definicji element bezpieczeństwa 

energetycznego uważa się niezawodność dostaw energii, a nie jej cenę. Należy jednak 

pamiętać, że bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko zapewnienie bezpiecznych i stałych 

źródeł dostaw energii. Jest ono również warunkowane przez takie czynniki, jak: umiejętność 

budowy proenergetycznych bloków i sojuszy międzypaństwowych; strategiczne planowanie  

i wyznaczanie głównych celów długoterminowej polityki energetycznej państwa; 

innowacyjność, a od pewnego czasu (zarysowania się istotnych zmian klimatycznych oraz 

szeregu zagrożeń ekologicznych generowanych przez siły natury, a także człowieka) 

kształtowanie świadomości w społeczeństwie. Oznacza to, iż osiągnięcie trwałego stanu 

bezpieczeństwa energetycznego wymaga opracowania i realizacji stosownej strategii w tym 

zakresie (R. Ruszel, S. Podmiotko, 2019). 

 

Strategia energetyczna Polski 

  

 Każde państwo powołane jest do realizacji określonych funkcji, celów i zadań, której 

wymiernym efektem jest zapewnienie rozwoju, sprawnego funkcjonowania oraz stosownych 

warunków życia jego mieszkańcom. Realizacje tak określonych zadań może zapewnić tylko 

rozumne i nowoczesne zarządzanie nim, które może zagwarantować odpowiednia strategia 

odnosząca się do poszczególnych obszarów funkcjonowania państwa. Jednym z tych obszarów 

jest niewątpliwie bezpieczeństwo energetyczne, które wywiera istotny wpływ przede 
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wszystkim na funkcjonowanie gospodarki państwa (J. Kraś, 2011). Pomimo, że termin 

„strategia” wywodzi się z terminologii wojskowej (związany on jest z niemieckim marszałkiem 

Karl von Clausewitz, który w swoim dziele „O wojnie” z pierwszej połowy XIX w. określił 

zasady działania militarnego) to w pełni wykorzystywany jest także do działań w sferze 

gospodarczej. Rozumiana jest w niej jako program działania wyznaczający główne cele 

organizacji i sposoby ich osiągania (P. Wachowiak, 2011). 

 Natomiast w obszarze energetyki państwa strategia energetyczna wyraża się 

długofalowymi działaniami ze stosownym wyprzedzeniem, które pozwalają zapobiec 

zagrożeniom dla żywotnych interesów narodowych pozostających w związku  

z funkcjonowaniem państwa, a także obejmuje działania, które likwidują powstałe zagrożenia 

oraz mogą one stanowić odpowiedź na różne wyzwania w tym obszarze, czy też działania 

wykorzystujące dla zapewnienia w/w interesów pojawiające się szanse (P. Soroka, 2015). 

 Generalnie uważa się, iż opracowana strategia energetyczna państwa powinna dotyczyć 

długiego okresu. Jednocześnie wskazuje się, że „długi okres” należy traktować jako pojęcie 

względne, zależne od stabilności otoczenia i „reguł gry” w zakresie energetyki. W zasadzie 

strategia energetyczna powinna dotyczyć okresów 3-5 letnich. W przypadku niektórych państw 

wybiegają one w dalszą przyszłość (niekiedy nawet powyżej 10-15 lat). Są również i takie (np. 

Stany Zjednoczone), które tworzą strategie krótkoterminowe (poniżej 3 lat). W Polsce ze 

względu na dużą zmienność i niewystarczającą przewidywalność polityki gospodarczej,  

a przede wszystkim burzliwa zmienność otoczenia (COVID-19; kryzys ukraiński; 

przewartościowanie polityki zagranicznej przez Stany Zjednoczone, głównie odnośnie Chin, 

Rosji i Białorusi) oraz niewielkie zasoby surowcowe (szczególnie ropy naftowej i gazu 

ziemnego), już plany strategiczne trzy, cztero- bądź pięcioletnie uznawane są zazwyczaj za 

przejaw odwagi i pozostają obarczone znacznym ryzykiem (P. Waniowski, D. Sobotkiewicz, 

M. Daszkiewicz, 2010). 

 Tworząc strategię energetyczną państwa powinni przede wszystkim zdefiniować jego 

żywotny interes w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, a także określić zagrożenia 

występujące i mogące wystąpić w tym obszarze. Muszą również sformułować wyzwania dla 

energetyki, których spełnienie jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania państwa, a także 

zmianom klimatu. Pomimo nieustających zmian otoczenia, postępującej globalizacji  

i integracji, a także pojawiania się różnych zakłóceń w funkcjonowaniu „globalnej wioski” 

konieczne jest sformułowanie celów tej strategii, które powinny korespondować z założeniami 

polityki państwa. Ich zgodność powinna się również odnosić do polityki Unii Europejskiej 

realizowanej w obszarze energetyki (W. Hebda, 2019). Przy opracowywaniu naszej strategii 
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energetycznej wiele miejsca poświęcono uniezależnieniu się od dostaw gazu i ropy z Rosji, 

oficjalnie może ono nastąpić w roku 2022, w którym wygasa umowa na zakup tych paliw od 

państwa zarządzanego przez nieobliczalnego przywódcę, za jakiego uważany jest W. Putin  

(M. Miś, 2019). Pamiętać również trzeba o narastającym od ostatniego ćwierćwiecza XX wieku 

kryzysie ekologicznym, który objął naszą planetę. Uwzględnić także należy wyzwania jakie  

z niego wynikają dla szeroko rozumianej energetyki, a które zostały wyartykułowane przez UE, 

ONZ i liczne organizacje międzynarodowe działające w tym obszarze. Nie można również 

zapomnieć o kwestiach społecznych, które są związane z tym sektorem (Z. Łucki, W. Misiak, 

2010), a także o tym, że stabilność gospodarki kraju zależy w znacznym stopniu od poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego. 

 Wskazane powyżej, a także inne liczne uwarunkowania pozwalają określić pięć 

podstawowych celów dla polskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego. Pierwszy z nich 

polega na zrównoważeniu popytu i podaży energii, aby system energetyczny państwa 

funkcjonował stabilnie. Drugi cel strategii wiąże się z zapewnieniem nieprzerwanych  

i niezawodnych dostaw nośników energii, które zasilają podsystemy sektora energetycznego 

państwa (tj. system ciepłowniczy, naftowy, elektroenergetyczny, gazowy itd.). Kolejny cel tej 

strategii mówi o stworzeniu niezawodnej technicznie i właściwie rozmieszczonej infrastruktury 

produkcyjnej, przetwórczej, przesyłowej oraz magazynowej energii, a także surowców 

energetycznych. Zgodnie z czwartym celem niezbędne jest stworzenie sektora energetycznego 

państwa, który będzie efektywny i bezpieczny dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Istota 

celu piątego polega na zagwarantowaniu odpowiedniego tempa transformacji energetycznej, 

uwzględniając przyszłe potrzeby społeczne oraz możliwości gospodarki i wymagania 

międzynarodowe w tym zakresie (P. Soroka, 2019). 

 Ponadto należy zapewnić: odpowiednio wysoki stan zapasów paliw, w ilości 

zapewniającej ciągłości dostaw do odbiorców; racjonalne zróżnicowanie struktury nośników 

energii tworzących krajowy bilans paliwowy; poprawę stanu technicznego oraz sprawności 

urządzeń i instalacji, w których dochodzi do przemiany energetycznej nośników energii, a także 

usprawnienie systemów przesyłowych, transportowych oraz dystrybucyjnych energii i paliw; 

możliwie największy stopień dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, ropy i energii przy 

racjonalnym poziomie kosztów; właściwe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw 

energetycznych, a także odpowiednio wysoki poziom regionalnego bezpieczeństwa 

energetycznego, czyli zdolności do pełnego zaspokojenia potrzeb energetycznych zgłaszanych 

przez społeczność lokalną (J. Kraś, 2011). 
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 Analizy celów polskiej polityki w obszarze bezpieczeństwa energetycznego można 

również dokonać w oparciu o Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. 

Założenia i cele oraz polityki i działania, którego projekt został opracowany w 2019r. Zgodnie 

z projektem tego planu uruchomienie pierwszego bloku (o mocy ok. 1-1,5GW) pierwszej 

elektrowni jądrowej przewidziana na 2033r., zaś kolejnych pięciu takich bloków do 2043r. 

Kolejny cel zakłada zmniejszenie do roku 2030 udziału węgla w wytwarzaniu energii 

elektrycznej do 60%. Ponadto w planie tym mówi się o dywersyfikacji ropy naftowej i gazu 

ziemnego i rozbudowie infrastruktury przesyłowej, magazynowej i przetwórczej, a także 

utrzymaniu dotychczasowego poziomu wydobycia gazu ziemnego dzięki wdrożeniu 

innowacyjnych metod; rozwój e-mobilności i paliw alternatywnych  w transporcie; utrzymanie 

autonomii w zakresie importu energii elektrycznej z państw trzecich; powstanie 300 obszarów 

zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym (klastry energii, spółdzielnie 

energetyczne itp.) do roku 2030. W planie tym zakłada się również utrzymać krajowe 

wydobycie węgla na poziomie pozwalającym na pokrycie zapotrzebowania przez sektor 

energetyczny. Natomiast do roku 2030 udział energii ze źródeł odnawialnych (udział OZE)  

w zużyciu energii finalnej brutto ma wynieść 21%. 

 

 

Odnawialne źródła energii 

  

 Aktualnie polityka energetyczna Polski oparta jest o trzy strategiczne dokumenty 

ramowe, a mianowicie: Polityka energetyczna Polski do 2040r.; Strategia Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 – z perspektywą do 2030r. oraz Krajowy plan na rzecz energii i klimatu 

na lata 2021-2030, założenia i cele oraz polityki i działania. W świetle tych dokumentów celem 

głównym polityki energetycznej Polski jest bezpieczeństwo energetyczne przy zapewnieniu 

konkurencyjności gospodarki, optymalnym wykorzystaniu rodzinnych zasobów 

energetycznych, a także wysokiej efektywności energetycznej oraz zminimalizowaniu 

oddziaływania sektora energii na środowisko. Natomiast jednym z głównych kierunków 

działania tej polityki czyni się rozwój odnawialnych źródeł energii. 

 Generalnie istota odnawialnych źródeł energii polega na tym, że nie zużywają one 

zasobów naturalnych, które tym samym mogą być uzupełniane przez naturę. W literaturze 

przedmiotu odnawialne źródła energii często nazywane są zieloną energią i obejmują szereg 

źródeł pierwotnych, które mogą być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej lub 

paliw (Z. Łucki, W. Misiak, 2012). Klasyfikacje tych źródeł przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1. Rodzaje odnawialnych źródeł energii 

Table 1.  Types of renewable energy sources 

PIERWOTNE ŹRÓDŁA ENERGII 

NATURALNE 

PROCESY 

PRZEMIANY 

ENERGII 

PROCESY 

TECHNICZNE 

PRZEMIANY 

ENERGII 

FORMA 

UZYSKANEJ 

ENERGII 

SŁOŃCE 

WODA 
Parowanie, 

topnienie lodu                
i śniegu, opady 

Elektrownie 
wodne 

Energia 
elektryczna 

WIATR 
Ruch atmosfery 

Elektrownie 
wiatrowe 

Energia 
elektryczna                

i cieplna Energia fal 
Elektrownie 

falowe 

PROMIENIOWANIE 

SŁONECZNE 

Prądy 
oceaniczne 

Elektrownie 
wykorzystujące 

prądy 
oceaniczne 

Energia 
elektryczna 

Nagrzewanie 
powierzchni 

ziemi i 
atmosfery 

Elektrownie 
wykorzystujące 
ciepło oceanów 

Energia 
elektryczna 

Promieniowanie 
słoneczne 

Kolektory                   
i cieplne 

elektrownie 
słoneczne 

Energia cieplna 

Fotoogniwa              
i elektrownie 

słoneczne 

Energia 
elektryczna 

Fotoliza Paliwa 

Biomasa Produkcja 
biomasy 

Ogrzewanie          
i elektrownie 
geotermalne 

Energia cieplna                    
i elektryczna 

ZIEMIA Rozpad izotopów Źródła 
geotermalne 

Ogrzewanie                 
i elektrownie 
geotermalne 

Energia cieplna                     
i elektryczna 

KSIĘŻYC Grawitacja Wpływy wód 
Elektrownie 

pływowe 
Energia 

elektryczna 

Źródło: Małachowski K. (red.), „Gospodarka a środowisko i ekologia”, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2021, s. 194 

 

 

 Największą zaletą odnawialnych źródeł energii jest wytwarzanie energii poprzez 

procesy naturalne, a także to, że energia ta nie generuje zanieczyszczeń. Ponadto wytwarzanie 

z tych źródeł paliw nie generuje kosztów, a w przypadku biomasy unika się kosztów transportu 

paliw na duże odległości. W literaturze funkcjonuje powszechne przekonanie, że rozwój 

odnawialnych źródeł energii jest przede wszystkim przyjazny środowisku, a także sprzyja 

wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwia poprawę zaopatrzenia 
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energetycznego terenów o niezbyt dobrze rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Rozwój 

infrastruktury (w szczególności podejmowanie nowych inwestycji) w obszarze OZE  

w znacznym stopniu prowadzi do redukcji emisji CO2, a ponadto przyczynia się do 

oszczędności energii oraz poprawy efektywności energetycznej. 

 W grupie najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych odnawialnych źródeł 

energii klasyfikowane są takie, jak: biomasa, biogaz, energia słoneczna, energia wiatrowa, 

energia geotermalna, energia wodna i energia pływów morskich. 

 Najstarszym i często wykorzystywanym ekologicznym źródłem energii jest biomasa. 

W art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006r, 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1233 biomasa jest definiowana jako „stałe lub ciekłe substancje 

pochodzenia rodzinnego bądź zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, powstała z produktów, 

a także odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich 

produkty, a również części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji,  

a w szczególności surowce rolnicze. Biomasa może również pochodzić z uprawy roślin 

energetycznych (F. Adamczyk, P. Frąckowiak, Z. Zbytek, 2010). 

 Kolejnym odnawialnym źródłem energii jest biogaz, który w art. 3 ust. 20a ustawy – 

prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.) 

definiuje biogaz rolniczy, jako „paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji 

metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych 

odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów 

pochodzenia rolniczego bądź biomasy leśnej z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców 

pochodzących z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów. Paliwo te może również być 

wytwarzane poprzez rozpadu gnilnego ścieków i odpadów komunalnych. Wykorzystywanie 

biogazu sprzyja redukcji emisji gazów cieplarnianych, podtlenku azotu oraz metanu  

(A. Jędrzejczak, 2007). 

 Specyficzną formą energii odnawialnej jest energia słoneczna, która może być 

przetwarzana przy pomocy kolektorów w energię cieplną i za pomocą ogniw fotowoltaicznych 

w energię elektryczną. Jej obecny udział w zaspokojeniu potrzeb energetycznych w naszym 

kraju wynosi nieco więcej niż 0,05%. 

 Odnawialnym źródłem energii, aczkolwiek nieobojętnym dla środowiska jest energia 

wiatru. Za jej wykorzystywaniem do celów energetycznych przemawia to, że: może być 

stosowana na lądzie i u wybrzeży; niezbyt dużym kosztem dostarcza energię produkowaną 

lokalnie; stanowi źródło czystej energii, wolnej od emisji dwutlenku węgla. Jej mankamentem 

jest natomiast to, że prowadzi do zmiany krajobrazu, aczkolwiek działalność rolna  



  Tomasz Staszewski 

 

 

62 

i przemysłowa nadal może być prowadzona   (K. Małachowski, 2021). Specyficznym 

odnawialnym źródłem energii jest pochodząca z wnętrza ziemi energia geotermalna, 

wykorzystująca ciepło wewnętrzne naszej planety, które ogrzewa wody podziemne. Część  

z tych wód wydostaje się na powierzchnie jako para wodna lub ciepła woda (gorąca), która po 

wykorzystaniu do celów energetycznych „oddawana” jest ponownie Ziemi. Oprócz 

wykorzystywania jej do celów grzewczych przydatna jest także w rekreacji, hodowli ryb oraz 

produkcji rolnej. 

 Powszechnie znanym i w miarę często wykorzystywanym odnawialnym źródłem 

energii jest energia wodna, która w Polsce jest wytwarzana przez elektrownie wodne 

(przepływowe i zbiornikowe, a także przyzaporowe i derywacyjne niezależnie od sposobu 

uzyskania spadu). Korzystne warunki do budowy małych elektrowni wodnych istnieją  

w Karpatach, Sudetach, a także na Roztoczu i Pomorzu.  

 Ekologiczny charakter mają również elektrownie pływów morskich, które wytwarzają 

energię elektryczną poprzez zastosowanie specjalnych urządzeń wykorzystujących przepływy 

i odpływy morza. Wraz ze wzrostem pływów zwiększa się ilość wyprodukowanej energii. 

Należy podkreślić, iż elektrownie te pracują zarówno podczas przypływów, jak i odpływów, co 

nie ma miejsca w przypadku pozyskiwania energii z wiatrów (dni bezpowietrzne, huragany  

i wichury). Zazwyczaj tego typu elektrownie budowane są w wąskich ujściach rzek, cieśninach 

i zatokach (W.M. Lewandowski, 2007). 

 

 

Ograniczanie zmian klimatu poprzez  upowszechnianie gospodarki o obiegu 

zamkniętym 

  

 Gospodarka o obiegu zamkniętym (w skrócie GOZ) doczekała się w literaturze wielu 

definicji, aczkolwiek jej powstanie wiąże się z końcem lat sześćdziesiątych minionego stulecia. 

Natomiast szerszy opis jej istoty miał miejsce w latach osiemdziesiątych XX wieku przez 

Stahela i Redaya-Mulveya, którzy twierdzili, że oprócz recyklingu należy zadbać o regenerację 

wyrobów i ich ponowne wykorzystywanie. Według Stahela gospodarka o obiegu zamkniętym 

jest modelem ekonomicznym, charakteryzującym „gospodarkę opartą na systemie spiralnym”, 

w ramach której minimalizuje się zużycie materiałów oraz zmniejsza przepływ energii, a przy 

tym nie dochodzi do ograniczenia wzrostu gospodarczego oraz postępu technicznego  

i społecznego (J. Kulczycka, E. Pędziwiatr, 2019). 
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 Stahel w roku 1998 wskazał na konieczność zamknięcia cyklu obiegu produktu poprzez 

wprowadzenie następującego schematu: pozyskanie surowców i produkcja – użytkowanie 

produktu – odzysk i ponowne wykorzystanie surowców, co przedstawiono graficznie na 

rysunku 1. Ten schemat wyraźnie różni się od tego, który charakteryzuje obecna gospodarkę 

linearną, która funkcjonuje według schematu: pozyskanie surowców i produkcja – użytkowanie 

produktu – składowanie odpadów. 

 

Rysunek 1. Schemat gospodarki o obiegu zamkniętym 

Figure 1. Circular economy diagram 

 

 

Źródło: Gwiazdowicz. M., „Gospodarka o obiegu zamkniętym”, Infos nr 6 (259) z 6 czerwca 2019r., s. 1 

 

 W oparciu o koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym rozwijała się równolegle idea 

ekologii przemysłowej, która wskazywała na konieczność wykorzystywania odpadów jako 

wkład do procesów produkcyjnych i promowania recyklingu.  

 Jednym z pierwszych krajów, który podjął się wprowadzenia gospodarki o obiegu 

zamkniętym były Chiny. Z uwagi na znacznie ograniczone zasoby i wysokie zużycie energii  

w 2005r. przyjęto i wdrożono krajową strategię dla GOZ w tym kraju. Celem zasadniczym 

chińskiej strategii w zakresie GOZ uczyniono uzyskanie wysokiej jakości zasobów oraz 

efektywności poprzez „ograniczenie, ponowne użycie i recykling”. Sukcesy Chin związane  

z GOZ zachęciły również inne kraje, a także niektóre przedsiębiorstwa do organizowania 

działalności gospodarczej, wykorzystującej procesy sprężenia zwrotnego i naśladujące 

naturalne ekosystemy poprzez zastosowanie następującego cyklu: zasoby naturalne → 

transformacja w wytwarzane produkty → produkty uboczne stosowane jako zasoby dla innych 

gałęzi przemysłu (J. Kulczycka, 2019). 
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 Jako strategii GOZ został zdefiniowany w 2011r. przez Hislopa i Hilla, której 

zastosowanie pozwala zmaksymalizować efektywność zasobów oraz istotnie ograniczyć 

produkcję odpadów. Kraje, które zaczęły wprowadzać GOZ zazwyczaj najpierw podejmowały 

działania usprawniające gospodarkę odpadami, następnie starały się ograniczać zużycie 

zasobów, a także energii, a dopiero potem starały się wykorzystać odpady jako zasoby. Od 

2012r. GOZ jest traktowany jako system służący odtwarzaniu i regeneracji. Natomiast w roku 

2013 zauważono, iż GOZ może być przydatny jako system ekonomiczny, który między innymi 

w celu zachowania zasobów naturalnych mówi o konieczności ponownego wykorzystania 

produktów i materiałów. Dzięki temu tworzy się dodatkowa wartość dla gospodarki, 

środowiska i oczywiście ludzi (M. Karwacka, 2017). 

 Zgodnie z koncepcją GOZ, aby każdy składnik produktu mógł być biodegradowalny 

bądź w pełni podlegał recyklingowi należy odpowiednio projektować produkty. 

 Pewne elementy GOZ występują w wielu dokumentach Unii Europejskiej zarówno 

związanych z gospodarką jak i ekologią, w tym również mówiących o zagrożeniach dla 

środowiska naturalnego i zmianach klimatu. Z reguły wskazuje się w nich znaczenie działań, 

które promują racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, a także umiejętne 

zarządzanie odpadami. Ponadto wskazuje się w nich potrzebę odmaterializowania gospodarki, 

a także konieczność zwiększenia efektywności wykorzystywania zasobów i zmniejszenie ilości 

odpadów (powstałe powinny podlegać segregacji). W Polsce gospodarka o obiegu zamkniętym 

została określona w Mapie drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegi 

zamkniętym. Zgodnie z tym dokumentem należy dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć 

maksymalnie wytwarzanie odpadów, co można osiągnąć poprzez wydłużenie obiegu 

produktów, materiałów i surowców. Jak już wcześniej wspomniano w literaturze funkcjonuje 

ponad 200 definicji GOZ, a najbardziej popularne z nich zamieszczono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Rodzaje odnawialnych źródeł energii 

Table 2.   Types of renewable energy sources 

Źródło Definicja 

1 2 

Andersen 
(2007) 

Koncepcja GOZ – obecnie szeroko promowana w Azji – ma swoje korzenie 
w ekologii przemysłowej, która przewiduje formę symbiozy przemysłowej 
pomiędzy różnymi podmiotami i procesami produkcyjnymi. Ekologia 
przemysłowa podkreśla korzyści z recyklingu resztkowych materiałów 
odpadowych i produktów ubocznych, na przykład poprzez rozwój 
złożonych powiązań, takich jak te w odnowionych projektach symbiozy 
przemysłowej. Jednak bardziej ogólnie, promuje minimalizację zasobów              
i przyjęcie czystszych technologii. 
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Tisserant 
I inni (2007) 

Koncepcja GOZ ma na celu wydłużenie okresu użytkowania materiałów            
i promuje recykling w celu maksymalizacji użycia materiałów 
przypadających na zasób przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na 
środowisko i wykorzystania zasobów. Jest ściśle związana z Zasadami 3U: 
unikanie, ponowne użycie i utylizowanie. 

Pin i Hutao 
(2007) 

GOZ wymaga organizowania działań gospodarczych w celu wytworzenia 
przepływu zwrotnego „zasobów-produktów-zasobów wtórnych”                       
o cechach niskiej eksploatacji, wysokiego wykorzystania i niskiej emisji. 
Cała substancja i energia mogą być wykorzystywane w rozsądny i trwały 
sposób w nieustannym obiegu gospodarczym, aby w jak najmniejszym 
stopniu zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne powodowany przez 
działalność gospodarczą. 

Zhu, Geng i 
Lai (2010) 

Model GOZ wdraża się na trzech poziomach: w ekoregionach na poziomie 
makro, ekoprzemysłowych parkach na poziomie mezo i 
przedsiębiorstwach ekologicznych na poziomie mikro. Praktyki GOZ 
obejmują wymogi ochrony środowiska w zakresie redukcji, ponownego 
użycia i recyklingu (3R) z naciskiem na osiągnięcie jednocześnie celów                 
w zakresie ochrony środowiska i wydajności ekonomicznej. 

OECD 
(2011) 

Poprawa produktywności zasobów dzięki zrównoważonemu zarządzaniu 
materiałami wymaga zintegrowanej polityki opartej na cyklu życia 
odpadów, materiałów i produktów, takich jak GOZ lub inicjatywy związane 
z 3R, zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw oraz wykorzystanie 
instrumentów mających na celu stymulowanie zmian technologicznych. 
Oznacza to również internalizację kosztów gospodarowania odpadami na 
ceny towarów konsumpcyjnych i usług zarządzania odpadami oraz 
zapewnienie większej opłacalności i pełnego zaangażowania 
społeczeństwa w projektowanie. 

Hilsop i Hill 
(2011) 

GOZ stanowi strategię rozwoju, która maksymalizuje efektywność zasobów 
i minimalizuje produkcję odpadów w kontekście zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego i społecznego. 

Aldersgate 
(2012) 

 

GOZ to odradzająca się gospodarka przemysłowa, w której występują 
przepływy materiałowe dwojakiego rodzaju: biologiczne zaprojektowane 
w celu ponownego bezpiecznego wejścia do biosfery, oraz techniczne które 
są zaprojektowane do obiegu w wysokiej jakości z zachowaniem lub 
wzmocnieniem ich wartości ekonomicznej. 

Geng, 
Sarkis, 

Ulgiati i 
Zhang 
(2013) 

GOZ to system przemysłowy skoncentrowany na zamknięciu pętli 
przepływów materiałów i energii oraz przyczyniający się do 
długoterminowej stabilności. GOZ zawiera zasady i strategie na rzecz 
bardziej efektywnego zużycia energii, materiałów i wody, a jednocześnie 
emituje minimalne ilości odpadów do środowiska. 

Thomas i 
Birat (2013) 

Ekologia przemysłowa, zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle) lub 
zrównoważone projektowanie to koncepcje, które powinny doprowadzić 
do koncepcji „gospodarki o obiegu zamkniętym”. Oznacza to, że firmy 
produkcyjne lub surowcowe powinny współpracować ze sobą w celu 
wymiany materiałów, odpadów, energii i wody, tak aby nowe produkty 
mogły być projektowane z odpadów. GOZ jest definiowana materiał po 
materialne i przemysł wytwórczy za przemysłem wytwórczym, co określa, 
w jakim stopniu i kiedy można osiągać idealny stan. Praktycznie, w 
przypadku wysoce nadającego się do recyklingu materiału, takiego jak stal, 
można podejść do GOZ tylko w szczycie produkcyjnym, tak aby ilość 
materiału końcowego i poziom popytu były zbliżone 

Park i 
Chertow 
(2014) 

Wraz z pojęciem systemu obiegu zamkniętego, ekonomii materiałów 
cyrkularnych i zrównoważonego zarządzania materiałami, paradygmat 
oparty na zasobach opiera się na przekonaniu, że to, co poprzednio 
postrzegaliśmy jako odpady, powinno być uważane za potencjalne zasoby, 
dopóki nie zostanie ustalone inaczej. 
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Stahel 

(2016) 

W krajach słabiej rozwiniętych GOZ polegająca na ponownym 
wykorzystaniu towarów i recyklingu materiałów jest powszechna. 
Ekonomia cyrkularna rozpoczyna się po zakończeniu użytkowania 
towarów. Celem GOZ jest przywrócenie towarów i molekuł do nowego 
wykorzystania w podejściu grave-to-cradle. Zmniejsza to zarówno ilość 
odpadów końcowych (po wykorzystaniu), jak i zapotrzebowanie na 
surowce pierwotne na początku obiegu (produkcja materiału 
podstawowego). 

Circular 
Academy 

GOZ to zmieniająca się gospodarka, która redefiniuje wzorce produkcji                  
i konsumpcji, inspirowana zasadami ekosystemów i projektowaniem 
odtwórczym, co zwiększa odporność, eliminuje marnotrawstwo i tworzy 
wspólną wartość dzięki zwiększonemu obiegowi przepływów materialnych 
i niematerialnych. 

Cullen 
(2017) 

GOZ to taka, która jest odtwarzająca i regeneracyjna z założenia i ma na 
celu utrzymanie produktów, komponentów i materiałów na najwyższym 
poziomie użyteczności i wartości przez cały czas. 

den 
Hollander, 

Bakker i 
Hultink 
(2017) 

W GOZ ekonomiczna i środowiskowa wartość materiałów jest 
zachowywana tak długo, jak to możliwe, przez utrzymywanie ich                          
w systemie gospodarczym, albo przez wydłużenie życia wytworzonych                 
z nich produktów, albo przez włączenie ich z powrotem do systemu dla 
ponownego użycia. Pojęcie odpadów już nie istnieje w GOZ, ponieważ 
produkty i materiały są, co do zasady, ponownie wykorzystywane                         
i przetwarzane bez końca. 

Źródło: Kulczycka J., Pędziwiatr E., Definicje, modele i strategie GOZ, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2019, s. 

12-13 

 

Podsumowanie i wnioski 

  

 Rozważania w niniejszej pracy oparto o analizę bogatej literatury obejmującej 

problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także jeden z jego rodzaju, a mianowicie 

bezpieczeństwo energetyczne. W ogólnym rozumieniu bezpieczeństwo oznacza brak zagrożeń 

oraz stan pewności istnienia państwa i ludzi w wymiarze podmiotowym, przedmiotowym oraz 

procesualnym. Jego rozumienie ewoluowało w poszczególnych okresach historycznych, 

aczkolwiek zawsze uważane było za szczególną wartość; wspólne dobro, którego zapewnienie 

należy powierzyć właściwym ludziom – najlepszym z najlepszych. Ponadto jego obraz 

kształtuje wiele różnych czynników i uwarunkowań, których liczba i rodzaj zwiększa się wraz 

z rozwojem społeczeństw, państw i pojawianiem się nowych zagrożeń (wzrost 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby; zmiany klimatyczne; katastrofy powodowane siłami 

natury, a także działalnością człowieka; imperialistyczne zapędy Rosji i terroryzm; 

przestępczość zorganizowana; migracja ludności; epidemie – COVID-19 itd.). Na jego obraz 

składają się również jego rodzaje, w tym również bezpieczeństwo energetyczne stanowiące 

zasadniczy przedmiot rozważań niniejszego opracowania. 
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 Na gruncie ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postepowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. 2007r. nr 52, poz. 

343) bezpieczeństwo energetyczne zostało zdefiniowane jako bezpieczeństwo paliwowo-

surowcowe, które oznacza stan pozwalający na bieżąco pokrywać zapotrzebowanie odbiorców 

na surowce energetyczne oraz paliwa z nich wytwarzane w określonej jakości i ilości, a także 

czasie dostawy  i akceptowanej cenie, co umożliwia właściwe funkcjonowanie polskiej 

gospodarki. Uzupełnieniem definicji przedstawionych w punkcie drugim opracowania może 

być definicja Komisji Europejskiej, która określa bezpieczeństwo jako bezpieczeństwo dostaw 

oznaczające nieprzerwaną, rzeczywistą dostępność do rynku produktów energetycznych, po 

cenie akceptowanej przez wszystkich konsumentów, z uwzględnieniem wpływu 

podejmowanych działań na środowisko naturalne. 

Sprawne funkcjonowanie sektora energetycznego, a także jego odpowiedni kształt korzystnie 

wpływa na gospodarkę oraz środowisko spowolnienia zmian klimatu, a także życie ludzi. 

Istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa energetycznego ma posiadanie zasobów 

surowcowych (szczególnie gazu, ropy i węgla) i dostęp do nich. W przypadku Polski 

wystarczające są tylko zasoby węgla, zaś niewystarczający gazu i ropy. Istotne braki są 

uzupełniane eksportem tych paliw z rożnych krajów, w tym również z Rosji, która nie jest zbyt 

odpowiedzialnym i pożądanym partnerem. Innym ważnym problemem polskiej energetyki jest 

zbyt małe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, co kłóci się między innymi  

z wymaganiami Unii Europejskiej i ONZ w tym zakresie. Kraj nasz nie może również 

pochwalić się działaniami w zakresie popularyzacji i stosowania w praktyce gospodarki  

o obiegu zamkniętym. Ciągle zbyt mało robimy w zakresie przekształcania dotychczasowej 

energetyki opartej na węglu w bardziej nowoczesną, bazująca na odnawialnych źródłach 

energii (biomasa, biogaz, energia słoneczna, energia wiatrowa, energia wodna, energia 

geotermalna, energia pływów morskich itd.). Dalszej budowy i usprawnienia wymaga 

infrastruktura techniczna, aczkolwiek w tej dziedzinie zrobiono stosunkowo dużą. 

 W oparciu o analizę dokonane w niniejszym opracowaniu można pokusić się  

o sformułowanie bezpieczeństwa energetycznego następujące wnioski” 

1. Istotne zdynamizowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także innych 

nośników energii niskoemisyjnej, w tym szczególnie wykorzystywanych  

w transporcie alternatywnych paliw. 

2. Ograniczanie popytu na energię w gospodarce oraz gospodarstwach domowych  

i infrastrukturze społecznej. 
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3. Opracowanie strategii sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi 

oraz zanieczyszczeniem powietrza. 

4. Opracowanie strategicznego planu innowacyjnych technologii energetycznych, który 

pozwoli w sposób optymalny wykorzystać zasoby Polski na potrzeby energetyki. 

5. Poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikacje 

kierunków i źródeł dostaw oraz zapewnienie pełnej ochrony strategicznych obiektów 

polskiej energetyki (Naftoport w Gdańsku, terminal LNG w Świnoujściu, budowa 

Baltic Pipe itd.). 

6. Pozostawienie w zarządzie państwa polskich koncernów paliwowych (także udziałów 

w nich), a także systemów infrastruktury przesyłowej. 

7. Przyspieszenie procesu wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. 

8. Usprawnienie zarządzania bezpieczeństwem energetycznym, w szczególności na 

poziomie lokalnym. 

 Lista tych wniosków nie stanowi katalogu zamkniętego i wraz z rozwojem sytuacji  

w obszarze problematyki bezpieczeństwa energetycznego powinna być modyfikowana  

i ewentualnie wzbogacana o nowe zadania. 
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ETYCZNY I PRAWNY WYMIAR CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH 

PODEJMOWANYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI 

 

ETHICAL AND LEGAL DIMENSION OF MISSIONARY ACTIVITIES 

TAKEN BY POLICE OFFICERS 

 

 

Streszczenie 

 

Pragmatyka realizowania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji zawsze 

powinna być rozpatrywana na dwóch płaszczyznach: prawnej i etycznej. Na możliwość przyjęcia  

oceny realizacji czynności służbowej składa się szereg elementów z których część będzie dotyczyć 

litery prawa a druga etyki postępowania. Tylko kompleksowe uwzględnienie tych elementów daje 

uprawnienie do zajęcia właściwego stanowiska wartościującego. 

Słowa kluczowe: Policja, prawo, etyka. 

Summary 

 

The pragmatics of performing official activities by Police officers should always be 

considered on two levels: legal and ethical. The possibility of accepting an assessment of the 

performance of an official activity consists of a number of elements, some of which will be related to 

the letter of the law and the other to the ethics of conduct. Only a comprehensive consideration of 

these elements gives the right to adopt a proper evaluative position. 

Keywords: Police, law, ethics. 
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Wstęp 

 Policja jako organizacja publiczna odgrywa w Polsce kluczową rolę w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Funkcjonariusze 

Policji realizują zadania służbowe, które zawsze będą uwzględniać dwa wymiary uwarunkowań: 

prawnych i etycznych. Tym samym ta sytuacja skutkować będzie koniecznością dokonania oceny 

poszczególnych czynności służbowych wykonywanych przez policjantów, których to charakter, 

sposób jak i skutek może decydować o takim samym bądź różnej ocenie w zależności od przyjętego 

kontekstu- prawnego     czy etycznego. 

 

Aspekt prawny czynności służbowych 

 

 Zgodnie z ustawową definicją Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą 

społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania  

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Takie ujęcie wskazuje jednocześnie jej misję, w którą 

wpisują się podstawowe zadania stawiane przed tą organizacją, a do których należy zaliczyć m. in.: 

− ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te 

dobra; 

− ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 

publicznych; 

− wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców1. 

Zadaniom nałożonym na tę formację, a bezpośrednio realizowanym w toku czynności 

służbowych podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji towarzyszy katalog przysługujących im 

praw oraz ciążących na nich obowiązków. Ważną kwestię w tym zakresie stanowi rodzaj i sposób 

realizacji zadań.  

Po pierwsze należy wskazać podstawowy podział na trzy rodzaje czynności wykonywanych przez 

funkcjonariuszy Policji wynikające z treści art. 14 Ustawy o Policji, to jest: 

1/ czynności operacyjno-rozpoznawcze, 

2/ czynności dochodzeniowo-śledcze, 

3/ czynności administracyjno-porządkowe. 

Wszystkie rodzaje tych czynności mogą być z kolei podejmowane  w następujących celach: 

                                                 
1 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji [The Act of April 6, 1990 about the Police], Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179 z 
późniejszymi zmianami. 
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− rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych  

i wykroczeń; 

− poszukiwania osób ukrywających się przed organami ściągania lub wymiaru sprawiedliwości; 

− poszukiwania osób zaginionych (…). 

W efekcie realizowania poszczególnych rodzajów czynności w celach określonych jak wyżej, 

ustawodawca przekazał policjantom szereg uprawnień, wśród których można wskazać: 

- prawo do  legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

- prawo do zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia; 

- prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń  

w miejscach publicznych (…); 

- prawo do wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach wykonywania 

czynności służbowych podejmowanych w zakresie i w celu realizacji ustawowych zadań Policji (…); 

- prawo do przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych  

w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw(…)2. 

 Z prakseologii Policji wprost wynika, że w codziennej służbie funkcjonariusze wykonujący 

czynności służbowe w związku z realizacją zadań ustawowych muszą ingerować często w sferę 

swobód i wolności obywatelskich. Ta sytuacja koreluje z podstawowymi zasadami odnoszącymi się 

do funkcjonowania wskazanej organizacji, mianowicie odwołuje się do zasady legalizmu i zasady 

praworządności. Z nich właśnie wynika, że Policja jako instytucja wraz z jej funkcjonariuszami działa 

na podstawie prawa i w granicach stanowionego prawa. O ile wskazanie podstawy prawnej 

wykonania czynności służbowej wykonanej przez funkcjonariusza Policji wynika z przejętych i 

obowiązujących przepisów prawa i w związku  z tym nie powinno to budzić wątpliwości co do 

spełniania kryterium legalności- rozumianego jako uzasadnienia prawnego, to problemem pozostaje 

częstokroć uzasadnienie faktyczne i prawidłowość samego sposobu wykonania czynności. 

Sądy w Polsce rozpatrując środki zaskarżenia w formie zażalenia na wykonanie poszczególnych 

czynności wykonywanych przez policjantów w stosunku do obywateli, wiele razy wskazywały, że 

dana czynność była podjęta legalnie, ale była bezzasadna i przeprowadzona w sposób 

nieprawidłowy3.  

                                                 
2 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji [The Act of April 6, 1990. about the Police], Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179 z 
późniejszymi zmianami. 
3 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sygn. Akt VIII Ko 71/18 z dnia 21.08.2018 r.[Judgment of the District Court in 
Warsaw, File no. Act VIII Ko 71/18 of August 21, 2018], 
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyrok%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego.pdf (data dostępu: 
28.11.2020). 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyrok%20S%C4%85du%20Okr%C4%99gowego.pdf
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Wydaje się, że przyczynami takiego stanu rzeczy może być często dynamiczny charakter przebiegu 

interwencji podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji, którym towarzyszy duży ładunek emocji, 

co w efekcie może wpływać zarówno na możliwość zbyt pochopnego podejmowania decyzji a po 

drugie na sam sposób-nie spełniający wymogów obowiązujących procedur- wykonania czynności. 

 Niewątpliwie, gama celów (rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw czy 

wykroczeń) wskazanych przez ustawodawcę w zakresie których policjanci mają prawo podejmować 

szereg czynności służbowych, powodować może zajęcie różnych stanowisk  

w zakresie interpretacji stanu faktycznego. W ocenie autora artykułu sądy polskie rozpatrując środki 

zaskarżenia wniesione przez poszczególne osoby na czynności służbowe podejmowane w stosunku 

do nich przez policjantów, oceniają ich zasadność i prawidłowość w sposób  istotnie zawężający, nie 

uwzględniając szerokich możliwości rozumienia istoty i zakresu rozpoznawania, zapobiegania  

i wykrywania przestępstw i wykroczeń. Taka- niekorzystna dla funkcjonariuszy Policji- ocena 

sytuacji przyjęta przez sąd, która znajduje następnie potwierdzenie w wydanych orzeczeniach, może 

wpływać w sposób negatywny na sposób pełnienia służby przez samych policjantów – powodując 

wręcz unikanie wykonania niektórych prawnie i faktycznie uzasadnionych czynności. Co gorsze dla 

funkcjonariuszy, następstwem decyzji sądów, mogą być dalsze negatywne konsekwencje natury 

dyscyplinarnej jak i karnej.  

Naruszeniem dyscypliny służbowej w myśl definicji ustawowej jest czyn policjanta, który polegać 

może na zawinionym przekroczeniu uprawnień. Trzeba przy tym pamiętać, że czyn stanowiący 

przewinienie dyscyplinarne- polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu 

zasad etyki zawodowej- wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa lub wykroczenia, podlega 

odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej. Skutkiem uznania 

policjanta za winnego popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, może być nałożenie na niego kary 

dyscyplinarnej w jednej z postaci: upomnienia, nagany, ostrzeżenia o niepełnej przydatności do 

służby na zajmowanym stanowisku, wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe, obniżenie stopnia, 

ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby czy wreszcie wymierzenie kary najsurowszej  

w postaci wydalenia oznaczającego zwolnienie ze służby w Policji4. 

  

Zasady etyki zawodowej w świetle wykonywania czynności służbowych 

 

                                                 
4 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji[The Act of April 6, 1990. about the Police ][, Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179 z 
późniejszymi zmianami. 
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 Obowiązkiem każdego policjanta expressis verbis jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej, 

które są wymienione w treści załącznika do Zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 

31.12.2003 roku. W sposób bezpośredni zasady wskazują na zachowanie przez policjanta powinności 

polegającej na wykonywaniu przez niego czynności służbowych według najlepszej woli i wiedzy,  

z należytą uczciwością, rzetelnością z jednoczesnym wykazywaniem odpowiedzialności, odwagi  

i ofiarności5. 

Jednym z wcześniej przyjętych rozwiązań, mającym wpływ na sformułowanie zasad  

w wyżej wymienionym dokumencie było ustanowienie przez Radę Europy Kodeksu Etyki 

Zawodowej Policji. Było to zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy określające szereg 

niewiążących zasad, opracowanych dla celów oddziaływania na szczeblu krajowym. Rola policji jako 

strażnika swobód obywatelskich wiąże się z określonymi wyzwaniami. Zaznacza się, że osoby 

stojące nastraszy praworządności w społeczeństwie demokratycznym, którym powierzono zadani 

pilnowania porządku publicznego, same muszą ponosić odpowiedzialność wobec prawa. Także na 

co dzień  policjanci są obrońcami praw człowieka, a wykonując to zadanie, często musza ingerować 

w prawa osób, które łamią prawa innych6. 

W myśl przyjętych przez polską Policję zasad, każdy funkcjonariusz Policji ma obowiązek 

poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, co w szczególności 

ma się wyrażać w respektowaniu prawa każdego człowieka do życia oraz w zakazie inicjowania, 

stosowania lub tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania7. 

 Warto w tym miejscu przytoczyć niektóre z ustaleń poczynionych przez delegację 

Europejskiego Komitetu do spraw zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu 

traktowaniu podczas wizyty przeprowadzonej w Polsce w dniach 9-16.09. 2020 roku. Celem tej 

wizyty był przegląd realizacji zaleceń Komitetu dotyczących traktowania osób zatrzymanych przez 

Policję. Z ustaleń poczynionych wynika, że osoby zatrzymane przez Policję nadal są narażone na 

ryzyko niewłaściwego traktowania, w szczególności w momencie zatrzymywania. Komitet stwierdził 

brak w sprawdzonych przypadkach brak zapewnienia podstawowych gwarancji służących przed 

niewłaściwym traktowaniem, a mianowicie prawa dostępu do prawnika i lekarza, prawa do 

                                                 
5 Zasady etyki zawodowej policjanta [Principles of professional ethics of a policeman] , Załącznik do Zarządzenia nr 805 
Komendanta Głównego Policji z dnia 31.12.2003 roku, https://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/akty-prawne-i-
dokumenty/9072,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html (dostęp: 26.11.2020). 
6 J. Murdoch, R. Roche, Europejska Konwencja Praw Człowieka a działania policji. Podręcznik dla funkcjonariuszy policji 
i innych organów ścigania, [The European Convention on Human Rights and the activities of the police. A handbook for 
police officers and other law enforcement agencies], Wydawnictwo Rady Europy 2013, s. 9, 123. 
7 Zasady etyki zawodowej policjanta załącznika [Principles of professional ethics of a policeman], Załącznik do 
Zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31.12.2003 roku, https://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-
poli/akty-prawne-i-dokumenty/9072,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html (dostęp: 26.11.2020). 

https://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/akty-prawne-i-dokumenty/9072,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html
https://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/akty-prawne-i-dokumenty/9072,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html
https://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/akty-prawne-i-dokumenty/9072,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html
https://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/akty-prawne-i-dokumenty/9072,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html
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zawiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu oraz prawa do bycia poinformowanym o wyżej 

wymienionych prawach. Komitet do spraw zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub 

poniżającemu traktowaniu stanął na stanowisku, że poważne niedociągnięcia zaobserwowane przez 

delegacje mają charakter trwały i systemowy8. 

 Ocena sposobu wykonywania czynności w tym przypadku zatrzymywania osób przez 

funkcjonariuszy polskiej Policji została oceniona jednoznacznie negatywnie. Trzeba jednak 

zauważyć, że zakres ustaleń poczynionych przez Komitet z oczywistych powodów (ramy czasowe 

wizyty i zakres czynności wykonywany przez 3 pracowników Komitetu) ograniczył się w dużej 

mierze jak wynika z treści raportu do sprawdzeń w jednostkach Policji w czterech polskich miastach 

(Gdańsk, Warszawa, Kraków, Sopot). Również fakt, że czytając raport nieodparcie można odnieść 

wrażenie, że ustalenia przyjęte jako pewnik a poczynione przez Komitet opierają się jednostronnie 

przede wszystkim na relacjach osób zatrzymywanych przez Policję, i których skargi również były 

powodem wizyty członków Komitetu w Polsce. 

 Opisana sytuacja związana w wnioskami płynącymi z opublikowanego raportu jest nie tylko 

niekorzystna dla Policji ale też i dla państwa polskiego, co może spowodować dalsze niekorzystne 

dla niego reperkusje. Stanowi to jednocześnie asumpt do rozważań, których przedmiotem powinien 

być zarówno prawny jak i etyczny wymiar w kontekście wykonywanych czynności służbowych przez 

funkcjonariuszy Policji. 

 

Realizacja czynności służbowych przez funkcjonariuszy- wspólny mianownik dla prawa i etyki   

 Oczywistym jest, że funkcjonowanie współczesnej policji w każdym demokratycznym 

państwie musi nie tylko uwzględniać uwarunkowania prawne ale w takim samym stopniu 

koniecznym staje się implementacja przez policję tego wszystkiego co można umieścić w ramach 

etyki. Koniecznością instytucjonalną Policji są zachowania policjantów oparte nie tylko na ścisłym 

przestrzeganiu litery prawa, ale też wynikające z powinności przestrzegania norm i wartości 

moralnych9.  

                                                 
8 Raport dla Rządu RP z wizyty Europejskiego Komitetu do spraw zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub 
poniżającemu traktowaniu albo karaniu przeprowadzonej w Polsce w dniach 9-16.09.2020 r. [Report for the 
Government of the Republic of Poland on the visit of the European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, conducted in Poland on September 9-16 
2020],https://www.gov.pl/attachment/1756a5fc-6780-4ae2-bfbc-21201558e203, (dostęp: 30.11.2020). 
9 A. Tyburska, Udział Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przeszłość- teraźniejszość- przyszłość 
[The participation of the Police in ensuring safety and public order. Past-present-future][w:] Fałdowski M., Kordela P. 
(red.), Dawniej niż wczoraj – 100 lat polskiej Policji [More than yesterday - 100 years of the Polish Police], WSPol. 
Szczytno, Szczytno 2019, s. 206. 

https://www.gov.pl/attachment/1756a5fc-6780-4ae2-bfbc-21201558e203
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Z badań przeprowadzonych wśród polskich funkcjonariuszy Policji jednostek wojewódzkich 

i im podległych jednostek terenowych wynika jednak, że duża część z nich ocenia rozwój moralny 

organizacji w której pracuje na niskim poziomie. Z ich oceny wynika, że bycie etycznym to znaczy 

być po prostu posłusznym wobec prawa. Uznają oni jedyni zobowiązania prawne, które są 

wykorzystywane na rzecz zrealizowania swoich korzyści. Według nich dominuje moralność 

instrumentalnego egoizmu i wspólnego ustalania wymiany korzyści oraz amoralny model 

dowodzenia10. 

Koniecznym więc jest podjęcie szeregu przedsięwzięć, które pozwolą na uosobienie 

etycznych zachowań przez funkcjonariuszy. Zaliczyć do nich można: 

- poszerzenie kodeksów etycznych o więcej norm kompleksowych, zrozumiałych standardów i reguł 

postępowania w konkretnych przypadkach (jeśli organizacja ni wskazuje, które zachowania 

traktowane są jako etyczne, które nieetyczne, powstaje ryzyko pojawiania się tych drugich; 

- zwracanie uwagi nie tylko na cele, lecz także na środki wykorzystywane do ich osiągania  

z uwzględnieniem podlegających równoważnej oceni, aspektów etycznych; 

- szkolenia w zakresie etyki zawodowej dla wszystkich funkcjonariuszy; 

- wprowadzenie screeningu etycznego polegającego na strategicznym, „przesiewowym” badaniu 

kondycji etycznej funkcjonariuszy11. 

 

 

Podsumowanie 

 

 Wykonywanie przez policjantów czynności służbowych związanych zawsze  

z realizacją co najmniej jednej z trzech podstawowych funkcji Policji: prewencyjnej, represyjnej czy 

usługowej będzie zawsze- przy spełnieniu warunku legalności działania- oparte o przepisy prawa. 

Funkcjonariusze tym samym będą podejmować interwencje, dokonywali przeszukań, legitymowali 

osoby w granicach ustanowionych przepisów. Jednak sam kontekst legalności podejmowanych 

działań nie może dawać wyłącznej podstawy do oceny takich działań bez uwzględnienia aspektu 

etycznego. To jakimi normami i wartościami kierują się policjanci w swoim działaniu ma ogromne 

znaczenie nie tylko dla indywidualnej oceny postepowania w konkretnej czynności służbowe przez 

                                                 
10 M. Mroziewski, Więź moralna funkcjonariuszy jako czynnik rozwoju moralnego jednostek organizacyjnych Policji w 
warunkach jej systemowej stereotypizacji w sferze bezpieczeństwa ludzi[Moral ties of officers as a factor in the moral 
development of Police organizational units in the conditions of its systemic stereotyping in the sphere of human safety] 
Przegląd Policyjny 2(138), WSPol. Szczytno, Szczytno 2020, s. 21- 31. 
11 L. Młodzik, Profil osobowo- moralny funkcjonariuszy mundurowych [Personal and moral profile of uniformed officers], 
Przegląd Policyjny 4(132), WSPol. Szczytno, Szczytno 2018, s. 202. 
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niego podjętej, ale ma ogromne znaczenie dla wizerunku Policji jako organizacji publicznej 

realizującej szczególny rodzaj zadań służbowych. 
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ANALIZA WPŁYWU STOSOWANIA INNOWACYJNYCH TECHNIK 

KRYMINALISTYCZNYCH NA WYKRYWALNOŚĆ SPRAWCÓW 

PRZESTEPSTW 

 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE USE OF INNOVATIVE 

FORENSIC TECHNIQUES ON THE DETECTION OF OFFENDERS 

 

Streszczenie  

 

Tematem niniejszych rozważań jest wpływ rozwoju technik kryminalistycznych na 

wykrywanie sprawców przestępstw. 

W pierwszym rozdziale przedstawiono historię powstania Kryminalistyki, jej zakres, oraz 

istotę techniki kryminalistycznej. W drugiej części pracy skupiono się na innowacyjnych metodach 

oraz narzędziach służących do efektywnego wykrywania przestępców, w tym na: badaniach 

daktyloskopijnych i DNA, funkcjonowaniu baz danych AFIS oraz GENOM.  

W trzecim rozdziale przedstawiono rezultaty stosowania nowoczesnych technologii w pracy organów 

ścigania. Nawiązano także do działalności Zespołów ds. Niewykrytych- powszechnie nazywanych 

Policyjnymi Archiwami X, których funkcjonariusze dzięki rozwojowi technik kryminalistycznych 

rozwiązują umorzone przed laty tajemnicze sprawy zbrodni. 

Słowa kluczowe: kryminalistyka, przestępstwo, technika kryminalistyczna, wykrywanie sprawców, 

metody, nowoczesne technologie, Archiwum X 

 

Summary 

The subject of these considerations is the impact of the development of forensic techniques 

on detecting perpetrators of crimes. 
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The first part of the thesis presents the history of forensics, scope, and essence of forensic 

technique. The second chapter focuses on innovative methods and tools for effectively detecting 

criminals, including: fingerprinting or DNA testing and databases: “AFIS” and “GENOM” operation. 

The third part of the thesis presents the results of using modern technologies used during the work of 

law enforcement agencies. This chapter also refers to the activities of the “Zespołów ds. 

Niewykrytych”- commonly called as “Policyjnymi Archiwami X”, whose officers, thanks to the 

development of forensic techniques, solve mysterious cases of crime discontinued many years ago. 

Keywords: forensics, crime, forensic technique, detection of perpetrators, methods, modern 

technologies, “Archiwum X” 

 

WSTĘP 

 

Od kilkunastu lat na antenach telewizyjnych pojawia się coraz więcej produkcji o tematyce 

kryminalnej. Ukazane w nich innowacyjne metody wykrywania sprawców wykorzystujące 

nowoczesne technologie sprawiają, że tego typu realizacje biją rekordy popularności. Intrygująca 

fabuła oraz ta szybka i w 100% skuteczna wykrywalność przestępstw mają wpływ na nasze 

wyobrażenie kryminalistyki. Eksperci w nowoczesnych laboratoriach, wypełnionych 

specjalistycznym sprzętem, którzy przy pomocy komputerów w mgnieniu oka otrzymują wizerunek 

sprawcy przestępstwa czy uzyskują wyniki różnych ekspertyz.1 Wgłębiając się w obecnie stosowane 

techniki kryminalistyczne, uświadomimy sobie, że część z nich zdecydowanie odbiega od tych 

rzeczywiście wykorzystywanych przez organy ścigania. Pomimo tego, że wiele z nich jest fikcją, 

istnieją też takie techniki i narzędzia, które jednak dorównują tym wykorzystywanym w serialach.  

I to właśnie te nowoczesne metody wykrywania sprawców przestępstw stały się inspiracją do 

podjęcia przeze mnie wybranego tematu. Kryminalistyka jest interesującą i na pewno nieszablonową 

nauką. Do jej poznania wykorzystujemy nie tylko rozum, ale również angażujemy emocje. Technika 

kryminalistyczna natomiast- na której skupiono uwagę- jest szczególną dyscypliną kryminalistyki. 

Ta interdyscyplinarna dziedzina wymaga niemałej wiedzy, cierpliwości oraz precyzji. Ta ponad 100-

letnia nauka może pochwalić się wieloma osiągnięciami. W ciągu swojego istnienia zmieniła się  

w sposób niewiarygodny. Przestępczość towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów.  

Z biegiem lat przybiera ona nowe, groźniejsze formy. Zagadki przestępstw stają się coraz bardziej 

skomplikowane, a sprawcy wymyślają nowe, wyrafinowane sposoby uniknięcia wymiaru 

sprawiedliwości. W tym wypadku pomocne staje się wykorzystywanie nowoczesnych technologii, 

                                                 
1 J. Stojer-Polańska, Seriale kryminalne okiem kryminalistyka, [w]: https://www.swps.pl/centrum-prasowe/informacje-

prasowe/18056-seriale-kryminalne-okiem-kryminalistyka-o-efekcie-csi-2 (dostęp: 15.01.2020 r.) 



Analiza wpływu stosowania innowacyjnych technik kryminalistycznych na wykrywalność 

sprawców przestępstw 

 

 

81 

które w dużym stopniu wpływają na rozwój wielu nauk. Ewolucja kryminalistyki oraz jej dziedzin 

przyczyniła się i wciąż przyczynia do rozwiązania mnóstwa spraw kryminalnych. Warto więc, 

pochylić się nad tematem wpływu rozwoju technik kryminalistycznych na wykrywanie sprawców 

przestępstw. Z każdym dniem możliwości badawcze stają się coraz większe. Wygląda na to, że na 

skutek tego ciągłego postępu żaden sprawca przestępstwa nie pozostanie bezkarny. Zbrodnia 

doskonała nie istnieje. Zawsze pozostaje ślad.2 Zdarza się, że jego ujawnienie jest ograniczone przez 

niewydolność lub brak odpowiednich metod badawczych. Jednak właśnie dzięki ewolucji nauki 

można śmiało stwierdzić, że ujawnienie śladu i identyfikacja osoby jest tylko kwestią czasu.

Podstawowe Zagadnienia Kryminalistyki 

 

Określenie czasu powstania kryminalistyki nie jest jednoznaczne- przecież żadna dziedzina 

nie rodzi się z dnia na dzień. Podanie przybliżonego okresu narodzin kryminalistyki, 

uwarunkowane jest postrzeganiem tego terminu. Kryminalistykę możemy pojmować  

w dwojaki sposób. W szerokim rozumieniu tego znaczenia przyjmujemy, że kryminalistyka to 

wszelkie działania związane ze zwalczaniem przestępczości. Odbierając w ten sposób istotę tej 

dziedziny możemy przyjąć, że kryminalistyka narodziła się wraz z dokonaniem pierwszego 

przestępstwa. Od zarania dziejów ludzie szukali skutecznych metod na wykrywanie sprawców 

przestępstw i udowodnienie im winy na podstawie pozostawionych śladów. Pierwszym znanym 

dokumentem opisującym metodę ścigania przestępcy jest pochodzący z IX w. p.n.e. egipski 

papirus, zawierający instrukcję ścigania truciciela.1 Również w Starym Testamencie 

znajdziemy opis wydarzenia z ok. 500 r. p.n.e., w którym to dokonano wykrycia sprawców na 

podstawie zostawionych śladów. Panujący ówcześnie Cyrus Wielki składał codzienną ofiarę 

bogowi Bel- opiekunowi państwa, płodów rolnych i pogody. Ofiarę w postaci okazałego 

pokarmu składano w świątyni boga, po czym drzwi zamykano i opieczętowywano. Każdego 

kolejnego ranka pokarmu w świątyni nie znajdywano, co było dowodem dla władcy na 

przyjmowanie ofiary i tym samym na istnienie jego boga. Jeden z przyjaciół króla- prorok 

Daniel, postanowił jednak udowodnić oszustwo i obalić dowody na istnienie bóstwa. Wzięty  

na świadka składania ofiary i pieczętowania drzwi, rozsypał popiół na podłodze świątyni. 

Następnego dnia, Król chcąc sprawdzić teorię Daniela, udał się do świątyni. Drzwi były 

zapieczętowane. Po otwarciu jednak ujrzeli liczne ślady stóp na podłodze i znaleźli tajemne 

                                                 
2 J. Stojer-Polańska, Fenomen polskiego Archiwum X, [w]: https://www.swps.pl/centrum-prasowe/informacje-

prasowe/20215-fenomen-polskiego-archiwum-x (dostęp: 10.01.2020 r.) 
1 Historia kryminalistyki [w]: http://www.kryminalistyka.fr.pl/crime_historia.php (dostęp: 13.01.2020 r.) 
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przejście prowadzące do komnat kapłanów i ich rodzin. Sprawcy zostali wykryci.2  

W innym, znacznie węższym znaczeniu, przyjmuje się współcześnie, że kryminalistyka to stale 

rozwijająca się dyscyplina naukowa o interdyscyplinarnym charakterze. Pewien zwarty system, 

stosujący specjalistyczne metody, które wymagają nieustannej weryfikacji, oraz ciągłego 

udoskonalania. Kryminalistyka jako dziedzina powstała niedawno- jej początki datuje się na 

XIX w. Za jej matkę uważa się medycynę sądową, z której to metod badawczych  

oraz identyfikacyjnych kryminalistyka czerpie po dzień dzisiejszy. Pierwszą udokumentowaną 

sekcję zwłok przeprowadzono już w 44 r. p.n.e. W XIII w. w Chinach powstał pierwszy 

podręcznik medycyny sądowej autorstwa Songa T’zu’ego.3 W Europie rozwój medycyny 

sądowej przypada na XVI w., kiedy to ukazują się dzieła: „Kodeks Bambergski”  

oraz „Constitutio Criminalis Carolina”.4 Znajdziemy w nich nakaz dokonania ekspertyz 

medycznych w przypadkach podejrzenia morderstwa, otrucia, dzieciobójstwa, aborcji, 

powieszenia czy utopienia. Natomiast pierwszy europejski podręcznik medycyny sądowej 

ukazał się w 1663 r. Za powstanie współczesnej kryminalistyki jako samodzielnej dyscypliny 

przyjmuje się umownie rok 1893. Wtedy właśnie ukazuje się dzieło Hansa Grossa  

pt.: „Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte, Gendarmen, u.s.w.”. Podręcznik ten 

został przyjęty jako pierwsze na świecie opracowanie zawierające usystematyzowaną wiedzę  

i metody służące do walki z przestępczością. Do dziś uznawany jest za podstawę nauk 

kryminalistycznych. W 1902 r. w Lozannie powstaje pierwszy Uniwersytecki Instytut Nauk 

Policyjnych, a w Lionie pracownia kryminalistyczna prowadzona przez Edmonda Locarda.  

W Polsce rozwój dyscypliny kryminalistycznej nastąpił po okresie zaborów.  Na mocy ustawy 

z 24 lipca 1919 roku utworzono Policję Państwową, a 3 lata później wyodrębniono komórkę 

policji śledczej.5 Zostały uruchomione również registratury prowadzące albumy fotograficzne, 

informacje o kryminalnej przeszłości  osób oraz zbiory daktyloskopijne. W 1927 roku  

w wyniku reorganizacji Głównej Szkoły Policyjnej, w strukturach Wydziału IV Centrali  

Służby Śledczej Komendy Głównej PP w Warszawie powstaje laboratorium kryminalistyczne.6 

W II połowie XX w. kryminalistyka dołączyła do dyscyplin akademickich w Polsce. W 1956 

r. na Uniwersytecie Warszawskim utworzono Katedrę Kryminalistyki, a kilka lat później 

                                                 
2 Księga Daniela 14, 1-22, Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo: 

Pallottinum, Poznań 2000. 
3 Historia kryminalistyki [w]: http://www.kryminalistyka.fr.pl/crime_historia.php (dostęp:13.01.2020 r.) 
4 Ibidem. 
5 G. Kędzierska, Kryminalistyka w systemie nauk, [w]: G. Kędzierska, W. Kędzierski (red.), Kryminalistyka: 

wybrane zagadnienie techniki,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 7-17. 
6 D. Buras, Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji Państwowej w latach 1920-1939, [w]: 

Problemy Kryminalistyki nr 267, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, 

Warszawa 2010, s.71. 
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powołano Zakład Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który nieprzerwanie 

funkcjonuje do dziś. 

Pochylając się nad  istotą kryminalistyki, nie da się nie wspomnieć o zjawisku, przez 

które powstała analizowana dziedzina, a mianowicie o przestępczości. To negatywne i wciąż 

rozszerzające się zjawisko w ogromnym stopniu wpływa na spadek poczucia bezpieczeństwa 

w społeczeństwie. Nie dotyczy ono tylko mieszkańców wybranego regionu czy pojedynczych 

państw- jest to problem, stojący na piedestale problemów ogólnoświatowych. Burzy ład  

i dezorganizuje życie wszystkim środowiskom- poczynają od „zwykłych obywateli”, a kończąc 

na organach państwowych najwyższego szczebla. I to właśnie przed kryminalistką „(…) 

społeczeństwo stawia największe zadanie w zakresie zwalczania przestępczości(…)”.7  

W literaturze znajdziemy wiele definicji kryminalistyki. Z racji jednak ciągłego rozwoju tej 

nauki liczba jej określeń stale rośnie. Wybitny ekspert dziedziny kryminalistki i kryminologii- 

prof. B. Hołyst ujmuje pojęcie kryminalistyki następująco: „Kryminalistyka jest to nauka  

o metodach ustalania faktu przestępstwa, oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym”.8 

Nieco inaczej kryminalistykę definiuje  prof. T. Hanausek twierdząc, że „kryminalistyka jest 

nauką o taktycznych zasadach i sposobach oraz technicznych metodach i środkach 

rozpoznawania oraz wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych,  

w szczególności zdarzeń przestępnych i ich sprawców, oraz udowadniania istnienia lub braku 

związków między tymi sprawcami a zdarzeniami, a także zapobiegania przestępstwom i innym 

niekorzystnym dla rozwoju społecznego prawnie relewantnym zjawiskom”.9 Przyjmuje się 

więc, że kryminalistyka opracowuje techniczne i taktyczne środki, które obejmują zagadnienia 

związane z przestępczością, a mianowicie z jej trzema etapami: dokonaniem przestępstwa, jego 

zwalczaniem oraz zapobieganiem. W rzeczy samej kryminalistykę dzielimy na taktykę  

oraz technikę. Obszar taktyki obejmuje wszelkie metody przeprowadzania czynności 

związanych ze sprawcą przestępstwa. Ma na celu poznanie jego tożsamości, motywów  

i sposobu popełnienia czynu karalnego. To ogół rozwiązań organów ścigania oraz sądowych 

dążących do ujawnienia przestępstwa, wykrycia sprawcy, uzyskania środków dowodowych 

oraz wykorzystania ich w toku postępowania sądowego. Taktyka to również opracowywanie 

środków niezbędnych do działań w zakresie zapobiegania przestępczości. Technika 

kryminalistyczna natomiast zajmuje się wykrywaniem i wykorzystywaniem dowodów  

                                                 
7 S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Wydawnictwo Temida2, Białystok 1997,  

s. 10. 
8 B. Hołyst, Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. 25. 
9 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo Wolters Kulwer Polska  Sp. z o.o,  

Warszawa 2009, s. 20. 
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w postępowaniach karnych. Jej zakres stanowią: identyfikacja śladów, ustalenie sprawcy 

przestępstwa na podstawie zabezpieczonych dowodów, badanie środków technicznych 

służących do popełnienia przestępstwa oraz orzekanie na podstawie śladów czy przestępstwo 

miało miejsce. Po za taktyką i techniką wyróżniamy jeszcze trzy dziedziny: strategię, metodykę 

oraz teorię kryminalistyczną. Strategia ma na celu tworzenie środków służących do 

przewidywania oraz zwalczania przestępczości. 10 Metodyka spaja działania taktyki i techniki. 

Obejmuje specjalistyczną wiedzę, dzięki której opracowywane zostają skuteczne metody 

wykrywacze do zwalczania określonych grup przestępczych.11 Teoria kryminalistyczna tworzy 

nowe metody i środki kryminalistyczne mające służyć zwalczaniu przestępczości, a także 

analizuje możliwość wykorzystania tych metod w praktyce.12 Definiując pojęcie 

kryminalistyki, należy wskazać również jej najważniejsze funkcje: rozpoznawczą, wykrywczą, 

dowodową oraz zapobiegawczą. 

Funkcja rozpoznawcza wpływa na efektywność działań wszystkich obszarów 

kryminalistyki. Jej rolą jest dostarczanie informacji organom ścigania  

o przestępstwach oraz ich sprawcach. Działalność rozpoznawcza ukierunkowana jest  

na środowiska przestępcze oraz kryminogenne. Rozpoznania prowadzi się również  

w związku z faktami mającymi lub mogącymi mieć związek z przestępstwem. Motywami do 

rozpoczęcia działań rozpoznawczych są informacje własne służb, zawiadomienia  

oraz doniesienia obywateli, wyniki badań naukowych, przyjęte plany rozpoznawcze dla 

poszczególnych zagrożeń, przewidywania oraz intuicja organów ścigania czy przypadkowe 

zdarzenia. W skład działalności rozpoznawczej wchodzi: 

• rozpoznanie terenowe- mające na celu pozyskanie jak największej ilości informacji  

o terenie, na którym mają odbywać się działania, 

• rozpoznanie środowiskowe- mające na celu zbadanie struktury środowiska  

oraz wzajemnych relacji i powiązań członków danego środowiska, 

• rozpoznanie problemowe- mające na celu uzyskanie pełnej orientacji w zakresie 

danego problemu, 

• rozpoznanie osobowe- mające na celu uzyskanie jak największej ilości informacji  

o zainteresowanej osobie poprzez m.in.: przeanalizowanie istniejących dokumentów 

np.: karty karnej i wywiadów, a także obserwację13 itp. 

                                                 
10 Strategia kryminalistyczna [w]: https://pl.wikipedia.org/wiki/Strategia_kryminalistyczna (dostęp:17.01.2020r.) 
11 S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia…, op. cit. s. 17-18.  
12 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo: Wolters Kulwer Polska Sp. z o. o, Warszawa 

2009, s. 12. 
13 T. Hanausek, K. Sławik, Wprowadzenie do kryminalistyki i kryminologii, Wydawnictwo: Oficyna wydawnicza 

„BRANTA”, Bydgoszcz 1995, s. 22. 
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Celem funkcji wykrywczej jest wykrycie przestępstwa oraz ustalenie jego sprawcy. 

Doprecyzowując- są to działania dążące to ujawnienia wydarzenia, które w toku postępowania 

określone zostało mianem przestępstwa. To również starania uzyskania informacji o osobie 

mającej związek ze zdarzeniem. Postawienie hipotezy o domniemywanym dokonaniu 

przestępstwa przez tę osobę oraz zebranie materiałów udowadniających sprawstwo czynu 

karalnego. Osiągniecie celu ww. funkcji możliwe jest dzięki zastosowaniu pewnej reguły,  

a mianowicie  tzw. 7 złotych pytań kryminalistyki: 

• co?- należy ustalić co się wydarzyło, czy zdarzenie będące przedmiotem 

zainteresowania jest przestępstwem, 

• gdzie?- należy określić miejsce, w którym doszło do zdarzenia, oraz ewentualnie 

określić inne miejsca, które mogą mieć z nim związek, 

• kiedy?-  należy ustalić czas, w którym doszło do zdarzenia oraz chronologię 

zdarzenia,  

• w jaki sposób?- należy ustalić w jaki sposób doszło do zdarzenia oraz tzw. modus 

operandi14 sprawcy, 

• za pomocą czego?- należy ustalić narzędzie i środki przy pomocy których dokonano 

przestępstwa, 

• dlaczego?- należy ustalić motyw działania sprawcy, 

• kto?- należy ustalić sprawcę, ofiarę oraz ewentualnie inne osoby będące uczestnikami 

przestępstwa oraz określić ich rolę w zdarzeniu. 

Celem funkcji dowodowej jest udowodnienie hipotez wysuniętych podczas realizacji 

działań rozpoznawczych oraz wykrywczych. To zbieranie środków dowodowych  

w postępowaniu karnym. Do czynności dowodowych należą m.in.: oględziny, ekspertyzy, 

eksperymenty kryminalistyczne, okazania, przesłuchania, przeszukania, konfrontacje. 

Czynności te są niezbędne do udokumentowania przebiegu zdarzenia oraz do udowodnienia 

winy sprawcy podczas postępowania sądowego. 

Funkcja zapobiegawcza- zwana również profilaktyczną- ma na celu przewidywanie 

zagrożeń oraz opracowanie zasad prewencyjnych. To wszelkie środki oraz działania 

podejmowane do przeciwdziałania przestępczości poprzez uniemożliwienie, zapobiegnięcie 

lub utrudnienie popełnienia przestępstwa.15 

                                                 
14 „Modus Operandi jest pewnym charakterystycznym, powtarzającym się sposobem działania sprawcy przy 

popełnianiu przestępstw- a także przed i po ich popełnieniu.” [w]: https://www.infor.pl/prawo/prawo-

karne/ciekawostki/87637,Czym-jest-modus-operandi.html (dostęp: 03.02.2020 r.) 
15 Kryminalistyka, slajd nr 18-19 [w]: http://kryminalistyka.prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/Dokument3.pdf 

(dostęp:06.02.2020 r.) 
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Realizacja działań ww. funkcji jest fundamentem  procesu zwalczania przestępczości. 

Najważniejszymi zadaniami kryminalistyki są opracowywanie  oraz  stosowanie skutecznych 

metod przeciwdziałania przestępczości. Dzięki rozwojowi nie tylko kryminalistyki,  

ale również innych nauk, z których to osiągnięć czerpie, metody i środki wykorzystywane  

w kryminalistyce są stale doskonalone. Ciągły postęp przyczynia się do coraz to 

efektywniejszej walki z przestępczością. 

 

Technika kryminalistyczna szczególnym działem kryminalistyki. 

Taktyka i technika kryminalistyczna to dziedziny, które niewątpliwie wzajemnie się 

uzupełniają. Bez zastosowania metod technicznych: zabezpieczania i badania śladów  

czy ekspertyz, taktyka straciłaby w znacznym stopniu wykrywczą skuteczność. Pomimo tego, 

że w bezpośrednim procesie wykrywania sprawcy większą rolę przypisuję się taktyce,  

to wyniki działalności techniki są zwieńczeniem całego procesu. Znaczenie techniki 

kryminalistycznej jest nieocenione w procesie karnym, gdyż jej rezultaty dostarczają 

niepodważalnego materiału dowodowego.  

Do najważniejszych zadań techniki kryminalistycznej należą: 

• ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych w miejscach zdarzeń 

noszących znamiona przestępstwa, 

• dokumentowanie czynności oględzinowych oraz rejestracja sekcji zwłok, przebiegu 

wizji lokalnej, przeszukań, przesłuchań oraz eksperymentów, 

• badanie materiałów dowodowych i porównawczych oraz ocena ich wartości dla 

potrzeb procesów karnych, 

• daktyloskopowanie16, pobieranie materiałów DNA oraz wykonywanie fotografii 

rejestracyjnej osób podejrzanych, 

• odtwarzanie wyglądu sprawców przestępstw czy przedmiotów utraconych w wyniku 

przestępstwa na podstawie opisu osób pokrzywdzonych lub świadków, 

• opracowywanie oraz udoskonalanie środków i metod służących do identyfikacji osób  

i rzeczy, a także do badań wiarygodności informacji i źródeł ich pochodzenia.17 

Technika kryminalistyczna składa się z wielu działów, dzięki którym możliwa jest 

identyfikacja oraz badanie wielu rodzajów śladów jak i dowodów rzeczowych zabezpieczonych 

                                                 
16 Daktyloskopowanie- „czynności pobrania odbitek linii papilarnych…” [w]: M. Kaliszczak Problematyka 

kryminalistycznych badań daktyloskopijnych w świetle praktyki ustalania tożsamości sprawców przestępstw. 

„Przegląd Policyjny” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2008, nr 3 s. 91. 
17 A. Sengebusch, Taktyka I technika kryminalistyczna 

[w]:http://www.kryminalistyka.fr.pl/praktyka_technika.php (dostęp: 06.02.2020 r.) 
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podczas oględzin miejsca przestępstwa czy pozyskania w toku postępowania 

przygotowawczego. Należą do nich m. in.: 

• Daktyloskopia- technika śledcza zajmująca się badaniem odbitek linii papilarnych  

w celu wykrycia sprawcy, 

• Badania DNA- wykorzystywane do identyfikacji sprawców przestępstw, osób 

poszukiwanych oraz ustalania pokrewieństwa czy  tożsamości  nieznanych zwłok, 

• Traseologia- technika śledcza zajmująca się badaniem śladów przemieszczenia  

się osób, zwierząt lub pojazdów pozostawionych na miejscu zdarzenia,  

• Mechanoskopia- technika zajmująca się badaniem śladów pozostawionych przez 

narzędzie użyte przez sprawcę, 

• Grafologia- technika śledcza zajmująca się ustaleniem tożsamości autora pisma  

oraz jego autentyczności18, 

• Osmologia- technika śledcza wykorzystująca specjalnie szkolone psy do identyfikacji 

osób, na podstawie pozostawionych śladów zapachowych na miejscu zdarzenia, 

• Fonoskopia- technika śledcza zajmująca się badaniem zapisów dźwiękowych, 

ustaleniem autentyczności nagrania oraz identyfikacją osoby na podstawie nagrań19, 

• Cheiloskopia- technika śledcza zajmująca się badaniem śladów czerwieni wargowej, 

• Badanie mikrośladów- technika śledcza zajmująca się badaniem najmniejszych 

materialnych śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa, 

• Balistyka- technika śledcza zajmująca się badaniem broni palnej użytej na miejscu 

zdarzenia, w tym również badaniem pocisków oraz śladów powystrzałowych,  

• Fotografia kryminalistyczna- technika śledcza zajmująca się utrwalaniem- poprzez 

wykonywanie zdjęć- czynności oględzinowych, procesowych, operacyjnych  

oraz badawczych. 

Jak już wcześniej wspomniano, technika kryminalistyczna znacząco uzupełnia działalność 

taktyki kryminalistycznej. Niewątpliwie dziedzina techniki skoncentrowana jest na śladach. 

Ale to właśnie na podstawie analizy zabezpieczonych śladów wnioskuje się o sposobie 

działania sprawcy, użytych narzędzi itp., co bez wątpienia przyczynia się do skuteczności 

wykrywania sprawców przestępstw.  

                                                 
18 E. Tokarczyk, Psychologia kryminalistyczna [w]: 

https://www.pedagogium.pl/dokumenty/materialy/psych_krymin.pdf (dostęp: 06.02.2020 r.) 
19 Fonoskopia [w]:http://kryminalistyka.pl/ekspertyzy-fonoskopijne/ (dostęp: 06.02.2020 r.) 
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Ślad- „podpisem” sprawcy przestępstwa. 

Na początku XX w. wybitny francuski naukowiec- Edmond Locard sformułował 

podstawową zasadę kryminalistyki: „każdy kontakt pozostawia ślad”20. Mianem śladu 

kryminalistycznego określa się ślad, który powstał w wyniku działalności będącej 

postępowaniem. Niezaprzeczalnym twierdzeniem jest więc to, że ślad kryminalistyczny 

powstaje wraz z dokonaniem przestępstwa. Pewnym jest, że jeżeli nie ma śladów,  

nie miało miejsca również przestępstwo. Chociaż zdarza się, że przez niedoskonałe jeszcze 

środki i metody ślad może nie zostać wykryty, to wcale nie znaczy , że go nie ma. Według  

dr Jana Sehna „Ślady w znaczeniu kryminalistycznym są to wszelkie zmiany  

w obiektywnej rzeczywistości, które jako spostrzegalne znamiona po zdarzeniach będących 

przedmiotem postępowania stanowią podstawę do odtworzenia przebiegu tych zdarzeń zgodnie 

z rzeczywistością”21. Ślady kryminalistyczne można podzielić pod względem wielu kryteriów. 

Jednym z nich jest np. ograniczenie co do stopnia zorganizowania materii, który dzieli ślady na 

substancjalne czyli materialne oraz na pamięciowe. Innym wyznacznikiem jest wielkość 

śladów, która dzieli je na mikroślady oraz makroślady. Kolejnym kryterium jest podział śladów 

ze względu na mechanizm ich powstawania, a mianowicie: odwzorowania (odciski i odbitki), 

plamy oraz inne ślady (np.: przedmioty pozostawione na miejscu zdarzenia lub brak 

przedmiotów w miejscu, w którym powinny się znajdować). Ślady dzielimy również według 

ich rodzaju lub- jak powszechnie przyjęto- wg działów kryminalistyki czyli: daktyloskopijne 

(dermatoskopijne), traseologiczne, mechanoskopijne, biologiczne, osmologiczne, 

fizykochemiczne, ślady użycia broni, oraz dokumenty i audio dokumenty.22 

Ślady posiadają również funkcje, które realizują w procesie karnym. Należą do nich: 

• funkcja dowodowa- możliwość wykorzystania zebranych śladów 

kryminalistycznych w postępowaniu procesowym jako źródeł dowodowych,  

z których to organ procesowy czerpie informacje o zdarzeniu lub osobach 

związanych z przedmiotem postępowania, 

• funkcja identyfikacyjna- pozwala ustalić osobę, zwierzę bądź rzecz od której 

pochodzi zabezpieczony ślad, 

                                                 
20 K. Sobota, Historia współczesnej kryminalistyki [w]: https://minnie-kryminalistka.pl/historia-wspolczesnej-

kryminalistyki/ (dostęp: 06.02.2020 r.) 
21 K. Sobota, Czym jest ślad kryminalistyczny?, [w]:https://minnie-kryminalistka.pl/czym-jest-slad-

kryminalistyczny/ (dostęp: 06.02.2020 r.) 
22 I. Bogusz , M. Bogusz, Ślady kryminalistyczne dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, Zakład 

Szkoleń Specjalnych nr. 137, Wydawnictwo: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Legionowo 2015, s.14. 
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• funkcja organizacyjna- której zadaniem jest podjęcie określonych czynności 

procesowych np: przesłuchania po ujawnieniu śladu, 

• funkcja rejestracyjna- polegająca na wprowadzaniu do kartotek, registratur  

oraz katalogów zabezpieczonych śladów, 

• funkcja rekonstrukcyjna- której celem jest odtworzenie zdarzenia na podstawie 

zabezpieczonych śladów, 

• funkcja typującą- polegająca na typowaniu sprawcy zdarzenia np.:  

pod względem płci czy wieku, na podstawie zabezpieczonych śladów, 

• funkcja wersyjna- dająca możliwość postawienia hipotez, przedstawienia sprawy 

w kilku wariantach, 

• funkcja weryfikacyjna- dająca możliwość sprawdzenia, potwierdzenia 

autentyczności czegoś, 

• funkcja zapobiegawcza- kształtująca oraz udoskonalająca działalność 

profilaktyczną i prewencyjną23. 

Jakiekolwiek działanie osób na miejscu zdarzenia- sprawcy, ofiary czy też przypadkowej 

osoby, zostawia ślad. Przestępstwo doskonałe, czyli takie, po którym nie zostaną żadne ślady, 

nie istnieje. Każda drobinka pozostawiona na miejscu zdarzenia może być nośnikiem 

informacji o zdarzeniu czy samym sprawcy. Ślad pozostawiony przez sprawcę jest niczym jego 

podpis. Dzięki rozwojowi metod ujawniania oraz zabezpieczania śladów, zakres informacji jaki 

otrzymujemy dzięki ich analizie staje się coraz większy. Na skutek tego, sprawcom przestępstw 

coraz trudniej jest uniknąć odpowiedzialności. 

 

Rozwój nowatorskich technik kryminalistycznych. 

W ciągu ostatnich lat organy ścigania wypracowały szereg nowatorskich metod, które 

niewątpliwie są bardzo pomocne w procesie zwalczania przestępczości. Można powiedzieć, 

 że rozwój technologii i metod badawczych tworzy nową erę kryminalistyki. Współczesne, 

a zarazem wysoce zaawansowane metody badawcze wykorzystuje się już we wszystkich 

etapach procesu karnego. Działaniom tym sprzyjają nowoczesne technologie takie jak sprzęty 

badawcze, dzięki którym zadania wykonywane są bezbłędnie, szybko oraz w pełni 

profesjonalnie.24 Dzięki tej ewolucji coraz trudniej o uniknięcie wymiaru sprawiedliwości. 

Nowatorskie techniki rodem z amerykańskiej produkcji kryminalnej wprawiają w zdumienie. 

                                                 
23 G. Kędzierska, Kryminalistyka w systemie …, op. cit., s. 35-37. 
24

 J. Gąsiorowski, Nowoczesne technologie w kryminalistyce, Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 

nr 21, Wydawnictwo: Muzeum Historii Polski, 2016, s.74. 
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Przykładem mogą być badania daktyloskopijne czy badania DNA. Ktoś mógłby jednak 

stwierdzić, że są od lat znane i bardzo powszechne- nic nowego. Wbrew pozorom, są zaliczane 

do nowoczesnych technik kryminalistycznych. Prace nad ich udoskonalaniem trwają 

nieustannie na co dowodem są pojawiające się coraz to nowe metody. Dziś aby próbka DNA 

naprowadziła na sprawcę, nie musi być już porównywana z materiałem DNA zabezpieczonym 

na miejscu zdarzenia czy pobranym od przestępcy. Obecnie, specjaliści na podstawie materiału 

DNA są w stanie określić rasę, kolor oczu, włosów czy przybliżone rysy twarzy osoby, od 

której pochodzi próbka. Do niedawna takie działania wydawały się nieprawdopodobne, a dziś 

naprowadzają na podejrzanego w sytuacji, gdy znaleziona próbka DNA nie odpowiada 

materiałom znajdującym się w bazie.25 Metody wizualizacji-powszechnie mówiąc- odcisków 

palców, z czasem także stały się zadziwiające. Jedną z nich jest fizykochemiczna metoda 

cyjanoakrylowa.26 Pozwala na ujawnienie śladów odbitek linii papilarnych na podłożach, na 

których metoda proszkowa nie jest skuteczna. I co ciekawe, umożliwia również wykrycie 

śladów daktyloskopijnych nawet po wielu latach.27 Sposób ten sprzyja wykryciu dotychczas 

nieujętych przestępców. Jedną z nowatorskich metod kryminalistycznych jest również 

wirtualna sekcja zwłok- Virtopsy. Polega ona na laserowym zeskanowaniu powierzchni zwłok 

przy pomocy tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, technologii wizualizacji 

3D oraz spektroskopii. Technika ta umożliwia tworzenie dowolnych rekonstrukcji 3D, które 

obrazują wnętrze ciała czy poszczególne organy.28 Wirtualna autopsja nie wymaga użycia 

skalpela, więc nie niszczy tkanek- a co za tym idzie- dowodów, które mogłyby zostać 

uszkodzone przy tradycyjnej sekcji. Zaletami tej metody są również: możliwość analizy 

struktury kostnej, wykrycie przyczyn zgonu spowodowanych nagromadzeniem gazów lub 

płynów na danej powierzchni czy zidentyfikowania niewielkich  ciał obcych np.: fragmentów 

pocisków czy metali- trudnych lub niemożliwych do wykrycia podczas tradycyjnej sekcji 

zwłok. Niewątpliwie plusem wirtualnej autopsji jest również to, że wyniki badań i wszelkie 

obrazy są przechowywane w komputerowej bazie danych co ułatwia ich ponowne 

                                                 
25 Nowoczesne metody badawcze kryminalistyki. Coraz trudniej o zbrodnię doskonałą! ,  

[w]: https://gospy.pl/blog/72_Nowoczesne-metody-badawcze-kryminalistyki--Co.html (dostęp: 12.03.2020 r.) 

26 K. Browarny, Metody i środki wykorzystywane przez specjalistów w praktyce dochodzeniowo śledczej, 

[w:] M. Szostak, I. Dembowska (red.), Innowacyjne metody wykrywania sprawców przestępstw materiały z 

konferencji, Wydawnictwo: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 

2014, s. 21. 
27 Nowy sprzęt do ujawniania śladów daktyloskopijnych, [w]: http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/7767,Nowy-

sprzet-do-ujawniania-sladow-daktyloskopijnych.html (dostęp: 12.03.2020 r.) 
28

 R. Skowronek, Cz. Chowaniec, Ewolucja techniki sekcyjnej - od Virchowa do Virtopsy, [w]: Archiwum 

Medycyny Sądowej i Kryminologii, nr. 60(1), Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i 

Kryminologii, Kraków 2010, s. 48-54. 
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wykorzystanie oraz pozwala na sprawne konsultacje oraz opinie innych specjalistów dzięki 

możliwości przesyłania obrazów oraz wyników sekcji29 Technologię 3D wykorzystuje się 

również do odtworzenia wyglądu zwłok w stanie rozkładu czy szkieletu o nieustalonej 

tożsamości. Aby zrekonstruować wizerunek, czaszkę poddaje się procesowi  skanowania 

skanerem optycznym 3D, aby następnie dzięki programom komputerowym uzyskać jak 

najbardziej przybliżone rysy twarzy do przyżyciowego wizerunku osoby. Innowacyjna metoda 

3D to przełom w procesie rekonstrukcji twarzy. Z jej wykorzystaniem finalny obraz otrzymuje 

się o wiele szybciej niż w przypadku coraz rzadziej stosowanych już metod: rysunkowych czy 

plastycznych. Publikacja zrekonstruowanego wizerunku przyczynia się do zidentyfikowania -

ustalenia tożsamości osoby zmarłej,30 a w konsekwencji nawet i do wyjaśnienia okoliczności 

zdarzenia czy wykrycia ewentualnego sprawcy. Środkiem, który może zrewolucjonizować jest 

generowany komputerowo holistyczny portret pamięciowy. Wizerunek sporządzany jest za 

pomocą programu Evofit wyposażonego w pulę potencjalnych twarzy. Świadek przestępstwa 

nie musi- jak w przypadku powszechnie stosowanych programów komputerowych- dokładnie 

i skrupulatnie opisywać, po czym wybierać poszczególnych części twarzy aby skomponować 

cały wizerunek. Wystarczy, że wybierze odpowiednią bazę twarzy uwzględniając płeć, rasę  

i przedział wiekowy. Na ich podstawie system wygeneruje profile, z których opisujący 

wybierze te najbardziej podobne do twarzy sprawcy. Z kolei te podobizny staną się podstawą 

do wygenerowania kolejnych, coraz to bardziej przypominających twarzy przestępcy. Cykl jest 

powtarzany do momentu, w którym portret- wg. świadka- będzie w największym stopniu 

przypominał wizerunek sprawcy. Możliwość manipulacji wiekiem, atrakcyjnością, zdrowiem 

itd., bez modyfikacji uzyskanego podobieństwa przyczynia się do odtworzenia najbardziej 

zbliżonego wizerunku.31Praca nad sporządzeniem takiego portretu jest o wiele  bardziej 

komfortowa i prostsza niż wykonanie obrazowego portretu- kompozycyjnego. Nie obciąża 

świadka składaniem poszczególnych, indywidualnych cech twarzy w całość, ponieważ system 

sam kreuje twarze.32Pilotażowe badania przeprowadzono w trzech jednostkach policji  

                                                 
29 J. Gąsiorowski Nowoczesne technologie…, op. cit., s 98-101. 
30 K. Nylec, Kim była zaginiona? Czaszka rozwikła mroczną tajemnicę, [w]: https://wiadomosci.onet.pl/slask/kim-

byla-zaginiona-czaszka-rozwikla-mroczna-tajemnice/x4r3vby (dostęp: 18.03.2020 r.) 
31 J. Kabzińska, Portret pamięciowy- relikt przeszłości czy przyszłość organów ścigania?, [w]: 

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/blog-naukowy/16980-portret-pamieciowy-relikt-przeszlosci-czy-

przyszlosc-organow-scigania-2 (dostęp: 18.03.2020 r.) 
32 J. Kabzińska, Portret Pamięciowy XXI w., [w:] M. Szostak, I. Dembowska (red.), Innowacyjne metody 

wykrywania sprawców przestępstw materiały z konferencji, Wydawnictwo: Wydział Prawa, Administracji  

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 61. 
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w Wielkiej Brytanii, a ich skuteczność wyniosła 25,4%33. Natomiast skuteczność 

dotychczasowej metody obrazowej szacuje się na ok. 20%.34 Chociaż są to na razie tylko 

badania, ich wyniki są bardzo obiecujące. Prace nad programem Evofit wciąż trwają, ale na 

pewno już niedługo technika ta zostanie wprowadzona do powszechnego użytku. A o tym, czy 

metoda holistycznych portretów pamięciowych stanie się przełomem w obszarze wykrywania 

sprawców przestępstw, przesądzą rezultaty stosowania tego programu w codziennej pracy 

policji.35 Ilość pojawiających się metod do walki z przestępczością wciąż rośnie- a ogromna  

w tym zasługa nauki. Dzięki rozwijającej się technice przybywa narzędzi, których zastosowanie 

usprawnia realizację procesu wykrywczego, a wiele nowych metod okazuje się bardzo 

skutecznych w procesie wykrywania sprawców przestępstw.  

 

Daktyloskopia istotną techniką śledczą. 

Obok wielu stosowanych technik w procesie wykrywczym, jedną 

z najskuteczniejszych, jest wcześniej wspomniana już daktyloskopia zajmująca się 

identyfikacją człowieka na podstawie śladów linii papilarnych palców rąk.36 Unikatowy układ 

linii papilarnych uznawano już nawet 2000 lat p.n.e. Odcisk palca zostawiany przeważnie na 

różnego rodzaju dokumentach traktowano jako podpis, potwierdzenie własności czy ważności 

danej umowy.37 Obserwacje dotyczące linii papilarnych po raz pierwszy opisano w 1684 r. co 

zapoczątkowało zainteresowanie badaczy tym zagadnieniem.38 Jednak dopiero ponad 200 lat 

później, bo w 1892 r. brytyjski psycholog oraz filozof Francis Galton wydał pierwszy 

podręcznik poświęcony liniom papilarnym. Zawarł w nim opracowanie pełnego systemu 

klasyfikacji linii papilarnych oraz wyniki badań potwierdzające ich szczególne cechy,  

a mianowicie: niezmienność, nieusuwalność oraz niepowtarzalność.39 Pierwszej identyfikacji 

przestępcy na podstawie odbitek linii papilarnych dokonano w Argentynie w 1892 r.40 Na 

                                                 
33 C.D. Frowd [et al.], Catching more offenders with Evofit facial composites: lab research and police field trials, 

[w]: Global Journal of Human Social Science, tom 11, nr 3, Wydawnictwo: Global Journals Inc., 2011,  

s. 43. 
34 C.D. Frowd [et al.], Contemporary composite techniques: the impact of a forensically-relevant target delay, 

[w]: Legal and Criminological Psychology, tom10, nr 1, Wydawnictwo: The British Psychological Society, 2005, 

s. 64. 
35 J. Kabzińska, Portret Pamięciowy XXI w…, op. cit., s. 65-66. 
36 Ślady daktyloskopijne cz.1, [w]: http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/dzialalnosc/ogledziny/slady-

daktyloskopijne/378,Slady-daktyloskopijne-cz-1.html (dostęp:18.03.2020 r.) 
37 A. Gawliński, Daktyloskopia: Geneza i wybrane zagadnienia współczesne, [w]: Kortowski Przegląd Prawniczy, 

nr. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, str. 26. 
38 T. Szczepański, Daktyloskopia na przestrzeni wieków, „Problemy Kryminalistyki”, Wydawnictwo Centralnego 

Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Warszawa 2019, nr 303, s. 14. 
39 B. Hołyst, Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. 517. 
40 A. Gawliński, Daktyloskopia: Geneza…, op. cit., s. 26. 
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ziemiach polskich, choć pod rosyjskim zaborem, oficjalnie badania te zatwierdzono w 1906 r. 

Wtedy też utworzono Centralne Biuro Daktyloskopijne, w którym mieściła się również 

Centralna Registratura Daktyloskopijna. W Warszawie w 1909 r. dzięki przeprowadzonym 

badaniom daktyloskopijnym udało się ustalić sprawców dwóch morderstw. Ekspertyzy tych 

spraw, a także wzór karty daktyloskopijnej opracował policmajster Michał Żabczyński.  

Z chwilą odzyskania niepodległości i kilka miesięcy po utworzeniu Policji Państwowej,  

24 grudnia 1919 r. Komendant Główny wprowadził pierwszą polską instrukcję 

daktyloskopijną. Ekspertyzy daktyloskopijne stały się niezwykle ważnymi dowodami 

procesowymi. Trzy szczególne cechy linii papilarnych stanowią o wiarygodności  

i nieomylności tego dowodu. Badania porównujące odciski palców pobrane od osoby  

z zabezpieczonym materiałem identyfikacyjnym potwierdzają lub wykluczają obecność tej 

osoby na miejscu zdarzenia.41 Na skutek tego, że każdy człowiek posiada niepowtarzalne linie 

papilarne, badania daktyloskopijne są przeprowadzane bez obawy o pomyłkę  

i zidentyfikowanie niewłaściwej osoby. Daktyloskopię uważa się za najważniejszy dział 

kryminalistyki, a zarazem najskuteczniejsze narzędzie do walki z przestępczością ze względu 

na możliwość bezpośredniej oraz indywidualnej identyfikacji człowieka oraz możliwość 

powszechnego przeprowadzania tych badań przy stosunkowo niewielkich kosztach. 

Niewątpliwie daktyloskopia otrzymała miano tak istotnego działu kryminalistyki również 

dzięki dostarczaniu niepodważalnych dowodów organom procesowym.42 

Badania daktyloskopijne choć znane od wielu lat, zaliczane są do innowacyjnych metod 

z powodu ciągłego rozwoju i pojawiania się nowych technik zabezpieczania czy ujawniania 

śladów. Od czasów stosowania jedynie techniki proszku i pędzla zaszły zmiany. Pojawił się 

ogrom innowacyjnych rozwiązań zaczynając od sposobów ujawniania śladów, poprzez ich 

zabezpieczanie, aż po nowe możliwości porównywania tych śladów ze zbiorami.43 Sposoby  

i narzędzia do wizualizacji śladów ewoluowały. Udoskonalona została już wspomniana 

pierwotna metoda proszku i pędzla, której znaczenia pomimo wiekowości nie można 

umniejszać, ponieważ jest nadal aktualna, a o jej niezbędności w czasie wykonywania 

czynności oględzinowych zapewni każdy technik kryminalistyczny. Dla efektywniejszego 

ujawniania śladów powstały specjalistyczne pędzle oraz wiele proszków np.: 

                                                 
41 Ibidem. 
42 S. Zubański, Raport z badań dotyczących wizualizacji śladów linii papilarnych metodami chemicznymi. [w]: 

http://www.zielona-gora.po.gov.pl/magazyn/upload/lektury_elektroniczne/daktyloskopia-metody-chemiczne-sl-

zubanski-2.pdf (dostęp: 09.04.2020 r.) 
43 Daktyloskopia wciąż niezastąpiona przy szukaniu przestępcy, [w]: 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C365285%2Cdaktyloskopia-wciaz-niezastapiona-przy-szukaniu-

przestepcy.html (dostęp:09.04.2020 r.) 
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fluorescencyjnych, ferromagnetycznych czy różnobarwnych, aby dzięki zasadzie kontrastu jak 

najlepiej uwidocznić ślady znajdujące się na danym podłożu. Do ujawniania odbitek linii 

papilarnych stosuje się również inne nowoczesne środki techniczne tj.: ninhydryna do 

ujawniania śladów na papierze oraz opary jodu, wykorzystywane również do wizualizacji 

śladów na powierzchniach klejowych. Rewolucją w badaniach kryminalistycznych jest 

niewątpliwie uprzednio przybliżona metoda cyjanoakrylowa. Komory cyjanoakrylowe 

wykorzystuje się przy „trudnych podłożach” gdzie inne techniki zawodzą. Metoda ta skutecznie 

radzi sobie m.in. na powierzchniach metalowych, błyszczących, plastikowych, foliowych czy 

gumowych. Folie cyjanoakrylowe umożliwiają ujawnienie śladów nawet na dużych 

obiektach.44 Osadzające się cząsteczki kleju są w stanie uwidocznić także odcisk palca 

zostawiony nawet wiele lat wcześniej.45 Do wizualizacji śladów używane są również takie 

nowinki jak oświetlacze czy lampy UV. Rozwój techniki przyczynił się również do ewolucji 

sposobów zabezpieczania śladów linii papilarnych. Do utrwalenia odcisków palców 

wykorzystuje się dziś aparaty fotograficzne, oraz różnego rodzaju folie daktyloskopijne 

dostosowane do użytych proszków oraz podłoża. Ponadto proces porównywania śladów 

odcisków palców znacząco się zmienił. Poszukiwanie zgodności zabezpieczonych śladów  

z kartami daktyloskopijnymi w papierowych registraturach to już przeszłość. Obecnie do 

identyfikacji daktyloskopijnej wykorzystywany jest zautomatyzowany system AFIS.46 

 

Wprowadzenie systemu AFIS 

 Utworzona na początku XX w. na ziemiach polskich Centralna Registratura 

Daktyloskopijna działała niezmiennie do 2000 r.47 Gromadzone w niej zbiory kart 

daktyloskopijnych tworzone były według dziesięciopalcowej formuły daktyloskopijnej.48 

Umożliwiały one ustalenie tożsamości osób podejrzanych lub zwłok. Zbiory te jednak, były 

prawie że nieużyteczne do wykrycia sprawcy na podstawie pozostawionych przez niego 

odcisków na miejscu zdarzenia. Zabezpieczenie zazwyczaj pojedynczych odcisków nie 

pozwalało na wyprowadzenie formuły dziesięciopalcowej. W przypadku jednak, gdy 

przestępca pozostawił ślady większości palców, możliwe było utworzenie niekompletnej karty 

                                                 
44 K. Browarny, Metody i środki wykorzystywane przez specjalistów…, op. cit., s. 21. 
45 Nowy sprzęt do ujawniania śladów daktyloskopijnych, [w]: http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/7767,Nowy-

sprzet-do-ujawniania-sladow-daktyloskopijnych.html (dostęp:09.04.2020 r.) 
46 B. Krzemińska, System AFIS w polskiej Policji- wczoraj, dzisiaj, jutro, [w]: Problemy Kryminalistyki, nr 300(2), 

Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Warszawa 2018, str. 33. 
47

 J. Moszczyński, Z historii polskiej daktyloskopii, [w]: Studia Prawnoustrojowe, nr 26, Wydawnictwo: Muzeum 

Historii Polski, 2014, s. 171-185. 
48 P. Horoszowski, Kryminalistyka, PWN, Warszawa 1958, s. 389-406. 
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i wyprowadzenie formuł prawdopodobieństwa.49 Jednym z takich przypadków była sprawa 

seryjnego mordercy, który na miejscu zdarzenia zostawił 7 odcisków palców. Dzięki 

wykorzystaniu formuły prawdopodobieństwa, aczkolwiek po żmudnym, bo aż miesięcznym 

przeszukiwaniu zbiorów CRD, udało się odnaleźć kartę daktyloskopijną sprawcy morderstw.50 

Aby usprawnić proces porównywania śladów odcisków palców, w 2000 r. uruchomiono system 

AFIS- Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej.51 Wprowadzone za pomocą 

skanera odbitki z kart daktyloskopijnych osób czy śladów zabezpieczonych na miejscu 

zdarzenia w 2018 r. tworzyły blisko 4,5-mln. bazę.52 System umożliwia porównanie: nowej 

karty daktyloskopijnej z bazą kart (TP- TP), nowej karty z bazą śladów (TP- ULP), nowego 

zabezpieczonego śladu z bazą kart (LP- TP), nowego śladu z bazą śladów. (LP- ULP). 

Porównanie nowej karty z bazą kart służy ustaleniu tożsamości osób i zwłok. Porównanie nowej 

karty z bazą śladów przyczynia się do wykrycia popełnionych dawniej przestępstw przez nowo 

zarejestrowanego sprawcę. Dzięki porównaniu nowego śladu z bazą kart, ustala się sprawcę, 

którego rejestracja w bazie miała miejsce w związku z popełnieniem innych przestępstw. 

Porównanie natomiast nowego śladu z bazą śladów daje możliwość ustalenia miejsc, na których 

działali ci sami sprawcy. Wprowadzenie systemu AFIS zrewolucjonizowało proces 

wykrywania sprawców na podstawie śladów odbitek linii papilarnych. Porównanie ponad  

4 milionowego zbioru CRD byłoby fizycznie wręcz niewykonalne. System AFIS natomiast, 

radzi sobie z przeszukaniem oraz porównaniem tej kilkumilionowej bazy w zaledwie 

kilkanaście minut, co skutkuje wykryciem kilku tysięcy sprawców przestępstw każdego roku.  

 

Badania DNA powszechnie wykorzystywane w kryminalistyce 

Jedną z najskuteczniejszych technik stosowanych w procesie wykrywczym są także 

powszechnie wykorzystywane badania śladów biologicznych- potocznie nazywane badaniami 

DNA. Metody badań DNA na potrzeby organów ścigania opracowano w Wielkiej Brytanii,  

a wykorzystanie pierwszych wyników jako dowodu w sprawie gwałtu oraz morderstwa, datuje 

się na 1986 r. W Polsce natomiast, pierwszą ekspertyzę badań genetycznych opracowali 

eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wraz z pracownikami Zakładu 

                                                 
49 J. Moszczyński, Wykorzystywanie kryminalistycznych baz danych przez policyjne Archiwa X, [w]: Acta 

Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, nr 82, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 13-15. 
50 J. Moszczyński, Z historii polskiej…, op. cit., s. 175-176. 
51 D. Rembelska- Smaruj, System komputerowy AFIS, [w]: http://www.kujawsko-

pomorska.policja.gov.pl/kb/dzialania-policji/kryminalistyka/aktualnosci/arciwmlb/2547,System-komputerowy-

AFIS.html (dostęp:21.02.2020 r.) 
52 Liczba kart w zbiorze danych daktyloskopijnych, [w]: http://clkp.policja.pl/clk/zbiory-danych-d/dane-

statystycz/163191,Liczba-kart-w-zbiorze-danych-daktyloskopijnych.html (dostęp:21.02.2020 r.) 
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Genetyki Człowieka PAN w 1989 r.53 Metoda identyfikacji na podstawie DNA stała się 

rutynową procedurą w procesie karnym i warto podkreślić, że jest równie niezawodna jak 

badania daktyloskopijne. Podobnie jak w przypadku linii papilarnych- każdy człowiek posiada 

również indywidualny oraz niezmienny kod genetyczny. Jedynym wyjątkiem są bliźnięta 

jednojajowe, których DNA jest identyczne. Kod genetyczny znajduje się w prawie że każdej 

komórce ludzkiego ciała. Źródło materiału genetycznego mogą stanowić włosy, naskórek, 

wydzieliny- np. ślina, pot, krew czy nasienie.54 Badania genetyczne umożliwiają wykrycie 

potencjalnego sprawcy- właściciela pozostawionego śladu biologicznego, ale także 

identyfikację zwłok o nieznanej tożsamości dzięki ustaleniu pokrewieństwa. Pozytywny wynik 

oznaczenia profilu DNA otrzymuje się przy zbadaniu nawet niewielkiej ilości materiału, co  

z całą pewnością jest zaletą tych badań. Jeszcze do niedawna stosowane metody wymagały 

zużycia znaczącej ilości materiału biologicznego, a jego mała ilość ograniczała analizę- co 

skutkowało nieujęciem sprawcy przestępstwa. Możliwość analizy niewielkiej ilości materiału 

genetycznego oraz rozwój instrumentów badawczych, sposobów wnioskowania oraz narzędzi 

statystycznych dają sposobność Policyjnym Archiwom X na wznowienie niewyjaśnionych 

przed laty spraw.55 Nieustanna ewolucja badań genetycznych przyczynia się do opracowania 

coraz to nowych metod analitycznych. Dzięki nim, możliwe jest nie tylko genotypowanie-

oznaczenie profilu DNA, ale również fenotypowanie, czyli określenie cech. Z materiału 

genetycznego można odczytać takie informacje jak pochodzenie, kolor włosów, oczu, skóry 

czy przybliżony wiek chronologiczny człowieka.56 Fenotypowanie znajduje zastosowanie 

podczas prowadzonego dochodzenia. I choć nie wskaże konkretnej osoby- potencjalnego 

sprawcy, to pomoże zawęzić krąg podejrzanych. Należy także zaznaczyć, że badania DNA, na 

przestrzeni tych 30 lat, które upłynęły od ich wprowadzenia, stały się podstawowym 

narzędziem egzekwowania prawa. Dzięki niepowtarzalności oraz niezmienności kodu DNA, 

wyniki analizy śladów biologicznych mają ogromną wartość dowodową w procesie karnym. 

 

                                                 
53

 M. Szczepaniec, Badania genetyczne DNA na użytek procesu karnego, [w]: Zeszyty Prawnicze,  

nr 13, Wydawnictwo: Muzeum Historii Polski, 2013, s.171-172. 
54 Wykorzystanie badań DNA w kryminalistyce, [w]: https://www.testdna.pl/wykorzystanie-badan-dna-w-

kryminalistyce/ (dostęp: 21.04. 2020 r.) 
55 W. Achrem, I. Sołtyszewski. Wykorzystanie analizy DNA w działaniach zespołów „Archiwum X”, [w]: 

Problemy współczesnej Kryminalistyki Tom XXI, Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawki, Wydział Prawa i 

Administracji, Katedra Kryminalistyki, Warszawa 2017, s. 11-12. 
56 Ibidem s. 20-21. 
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Baza Danych DNA w Polsce. 

23 kwietnia 2007 r. w Polsce została zarejestrowana Krajowa Baza Danych DNA 

(GENOM) przeznaczona do gromadzenia oraz przetwarzania profili DNA na użytek organów 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości.57 Zasadniczą funkcją działalności bazy DNA jest 

identyfikacja osoby podejrzanej o dokonanie przestępstwa, identyfikacja osób o nieznanej 

tożsamości bądź osób usiłujących zataić swoje dane osobowe, identyfikacja zwłok i szczątków 

ludzkich oraz ustalenie rodzicielstwa czy pokrewieństwa na potrzeby dochodzenia.58 Zebrane 

w bazie danych profile DNA stwarzają możliwość porównań typu: ślad- człowiek, ślad- ślad, 

człowiek- człowiek, NN59 zwłoki- rodzina zgłaszająca zaginięcie.60 

Dopasowanie zabezpieczonego śladu z profilem osoby zarejestrowanej w bazie jest 

najbardziej pożądanym rezultatem ponieważ skutkuje wykryciem sprawcy przestępstwa. 

Porównanie zabezpieczonego śladu z tymi znajdującymi się w bazie pozwala poznać obszary 

na których działa sprawca- właściciel pozostawionego materiału genetycznego oraz jego 

modus operandi. Porównanie człowiek- człowiek pozwoli zidentyfikować zwłoki poprzez 

powiązanie materiału DNA denata z zarejestrowanym profilem w bazie, umożliwi 

potwierdzenie tożsamości osoby, lub pozwoli na powiązanie osoby usiłującej ukryć swoją 

tożsamość z wcześniej popełnionymi przestępstwami. 61Porównanie niezidentyfikowanych 

zwłok z materiałem genetycznym pobranym od rodzin zgłaszających zaginięcie osób pozwala 

na ustalenie tożsamości denata. Tylko w 2019 r. w Krajowej Bazie Danych DNA stwierdzono 

łącznie 821 dopasowań.62 Kluczowym znaczeniem dla skutecznego zwalczania 

przestępczości jest również międzynarodowa wymiana danych DNA. Wzajemny dostęp do 

zautomatyzowanych baz DNA pozwala państwom członkowskim Unii Europejskiej na 

szybkie sprawdzenie niezidentyfikowanych profili w zbiorach baz danych państw UE.  

W 2017 r. suma udostępnianych profili DNA liczyła ponad 5 mln, a liczba dopasowań 

wynikająca z wzajemnych przeszukań, wyniosła ponad 3150.63 Możliwość prowadzenia 

                                                 
57 A. Jurga, J. Mondzelewski, Funkcjonowanie bazy danych DNA w Polsce, [w]: Problemy Kryminalistyki, nr 

297(3) Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Warszawa 2017, s. 

14-20. 
58 W. Achrem, I. Sołtyszewski. Wykorzystanie analizy DNA…, op cit. s. 20. 
59 NN- skrót od łacińskiego: nomen nescio lub non notus; nieznany, o nieustalonej tożsamości, [w]: 

https://sjp.pl/NN (dostęp :21.04.2020 r.) 
60 Ślady biologiczne cz. 4, [w]: http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/dzialalnosc/ogledziny/slady-biologiczne/czesc-

4/377,Slady-biologiczne-cz-4.html (dostęp :21.04.2020 r.) 
61

 A. Jurga, J. Mondzelewski, Funkcjonowanie bazy danych DNA…, op. cit., s. 14-20. 
62 Liczba dopasowań krajowych(HIT), [w]: http://clkp.policja.pl/clk/baza-danych-dna/dane-

statystyczne/109312,Liczba-dopasowan-krajowych-HIT.html (dostęp: 26.04.2020 r.) 
63 A. Jurga, J. Mondzelewski, Funkcjonowanie bazy danych DNA…, op. cit., s 18. 
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przeszukań w zagranicznych bazach usprawnia pracę organów ścigania i tym samym wpływa 

na wzrost wykrywalności sprawców przestępstw. 

Efekty wykorzystywania nowoczesnych metod techniki kryminalistycznej w aspekcie 

wykrywania sprawców przestępstw 

 

Na przestrzeni lat, daktyloskopia stała się powszechnie stosowaną techniką śledczą. 

Czynności ujawniania oraz zabezpieczania śladów są już standardem podczas przeprowadzania 

oględzin na miejscu zdarzenia. Rutynową procedura jest również pobieranie odcisków linii 

papilarnych od osób mogących mieć związek z przestępstwem: świadków, ofiar czy 

zatrzymanych. Dane wprowadzone do działającego w ramach Centralnej Registratury 

Daktyloskopijnej- systemu AFIS- tworzą ponad 4 mln. zbiór.64 Liczbę poszczególnych danych 

w zbiorze na dzień 09 maja 2018 r. przedstawia tabela nr 1.  

Tabela nr 1. Liczba danych znajdujących się w zbiorach CRD na dzień 09. 05.2018 r. 

Liczba kart daktyloskopijnych Ponad 3 958 000 szt. 

Liczba obrazów dłoni Ponad 357 000 szt. 

Liczba NN śladów palców Ponad 101 500 szt. 

Liczba NN śladów dłoni Ponad 13 000 szt. 

Źródło: Liczba kart w zbiorze danych daktyloskopijnych, [w]:  http://clkp.policja.pl/clk/zbiory-danych-d/dane-

statystycz/163191,Liczba-kart-w-zbiorze-danych-daktyloskopijnych.html (dostęp: 11.05.2020 r.) 

Do 2002 r., system AFIS działał jedynie w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym 

Policji. Dzięki modernizacjom sytemu, w następnych latach, został zainstalowany we 

wszystkich Laboratoriach Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji.65Wprawdzie  

w ciągu kilku pierwszych lat funkcjonowania systemu technologie służące porównywaniu 

odbitek linii papilarnych nie były tak zaawansowane jak obecnie, to jednak przynosiły efekty. 

Na wykresie nr 1. zobrazowano liczbę śladów daktyloskopijnych wykrytych w ramach 

przeszukań ślad/karta(HIT) gdzie ślad oznacza odbitki linii papilarnych zabezpieczone na 

                                                 
64 Zespół CRD, [w]: http://clkp.policja.pl/clk/clkp/struktura/zaklad-daktyloskopii/65735,Zespol-CRD.html 

(dostęp: 11.05.2020 r.) 
65 D. Rembelska- Smaruj, System Komputerowy AFIS, [w]: http://www.kujawsko-

pomorska.policja.gov.pl/kb/dzialania-policji/kryminalistyka/aktualnosci/arciwmlb/2547,System-komputerowy-

AFIS.html (dostęp: 11.05.2020 r.) 
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miejscu zdarzenia, natomiast karta- zestaw obrazów linii papilarnych pobranych od osoby  

i zarejestrowanych bazie. 

Wykres nr 1. Liczba dopasowań (HIT) dla przeszukań ślad/karta daktyloskopijna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Liczba dopasowań (HIT), [w]: http://clkp.policja.pl/clk/zbiory-

danych-d/dane-statystycz/163193,Liczba-dopasowan-HIT.html (dostęp: 13.05.2020 r.); Trafienie(HIT) dla 

przeszukań ślad/karta daktyloskopijna, [w]: S. Gwoździewicz, K. Tomaszycki, Automatyczny System Identyfikacji 

Daktyloskopijnej w policyjnej „cyberpodprzestrzeni”, [w]: Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa , 

Wydawnictwo: Międzynarodowy Instytut Innowacji «Nauka - Edukacja - Rozwój» w Warszawie, Warszawa 

2017, s. 94. 

Stosunkowo niewielka liczba profili oraz śladów znajdujących się w bazie była przyczyną 

dosyć skromnych wyników podczas pierwszych dwóch lat funkcjonowania systemu AFIS. 

Wraz ze wzrostem pojawiających się danych w bazie- rosła również liczba wykryć- w 2003 r. 

wyniosła niespełna 6000. Z racji tego, że właśnie do 2003 r. dokonano identyfikacji większości 

zabezpieczonych śladów, w kolejnych latach zarejestrowano stały, średni poziom 

wykrywalności.66 W 2010 r.- za przyczyną modernizacji systemu porównywania obrazów linii 

papilarnych- odnotowano dość znaczny wzrost liczby dopasowań. Dzięki systematycznie 

uzupełnianej bazie danych oraz udoskonaleniu systemu w kolejnych latach zaobserwowano 

dobre wyniki liczące nawet do 4090, i nie mniejsze niż 2525 wykrytych przestępców. Każdego 

roku ustala się również tożsamość średnio ok. 15 000 osób oraz 500 zwłok.67 

                                                 
66 S. Gwoździewicz, K. Tomaszycki, Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej w policyjnej 

„cyberpodprzestrzeni”, [w]: Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa , Wydawnictwo: Międzynarodowy 

Instytut Innowacji «Nauka - Edukacja - Rozwój» w Warszawie, Warszawa 2017, s. 94.  
67 J. Moszczyński, Wykorzystywanie kryminalistycznych baz danych…, op. cit., s. 11-22. 
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Wyniki i ocena stosowania metody badań DNA oraz funkcjonowania Krajowej Bazy 

Danych DNA 

Rozwój metod Badań DNA, dzięki którym, do identyfikacji ofiary czy sprawcy obecnie 

wystarczy nawet niewielki ślad biologiczny, bez wątpienia usprawnił pracę organów ścigania. 

Badania przeprowadzane są obowiązkowo w przypadku zabezpieczenia na miejscu zdarzenia 

materiału biologicznego.68 Obligatoryjność badań DNA jest przyczyną ich skuteczności  

w procesie wykrywczym. Uznawane są za kluczową wartość dowodową z powodu 

jednoznaczności wyników. Baza GENOM umożliwia m.in. systematyczne porównywanie  

i automatyczne dopasowywanie śladów z miejsca przestępstwa oraz zarejestrowanych 

wcześniej profili. Na rezultaty identyfikacyjne oraz wykrywcze ma wpływ liczba danych 

znajdujących się w bazie. Tabela nr 2. przedstawia liczbę poszczególnych danych 

zarejestrowanych w bazie na dzień 31 grudnia 2019 r. 

 

Tabela nr 2. Liczba danych znajdujących się w zbiorze Polskiej Bazy Danych DNA na dzień 31.12.2019 r. 

Kategoria profilu Liczba profili DNA 

Podejrzani 93241 

Ślady nieznanych sprawców przestępstw 14917 

Zwłoki o nieustalonej tożsamości 1348 

Osoby o nieustalonej tożsamości lub ukrywające tożsamość 42 

Osoby zaginione 509 

Krewni osób zaginionych 2612 

Suma 112669 

Źródło: Liczba profili DNA, [w]: http://clkp.policja.pl/clk/baza-danych-dna/dane-statystyczne/109310,Liczba-

profili.html (dostęp: 13.05.2020 r.) 

Pomimo niewielkich zasobów- w porównaniu do Bazy Danych AFIS- Krajowa Baza Danych 

DNA wielokrotnie przyczyniła się do rozwiązania wielu spraw kryminalnych oraz 

identyfikacyjnych.69 Sukcesywna modernizacja systemu bazy oraz aktualizacja profili danych, 

skutkowały- na przestrzeni ostatnich lat- coraz większą wydajnością tego narzędzia, nie tylko 

w aspekcie wykrywania sprawców przestępstw, ale również identyfikacji zwłok czy 

powiązania ze sobą miejsc, na których działali ci sami sprawcy. Na wykresie nr 2. zobrazowano 

                                                 
68 A. Ruszczyk, Badania genetyczne w służbie Wymiaru Sprawiedliwości, [w]: 

http://gazetasledcza.pl/2016/04/badania-genetyczne-sluzbie-wymiaru-sprawiedliwosci/#.XuPgMdUzaUl (dostęp: 

13.05.2020 r.) 
69 A. Jurga, J. Mondzelewski, Funkcjonowanie bazy danych DNA…, op. cit., s. 14. 
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liczbę stwierdzonych dopasowań dla 4 rodzajów przeszukań od 2007 r. czyli od początku 

funkcjonowania Krajowej Bazy Danych DNA. 

Wykres nr. 2. Liczba dopasowań (HIT) stwierdzonych w Krajowej Bazie Danych DNA.

Źródło: Liczba dopasowań krajowych (HIT), [w]: http://clkp.policja.pl/clk/baza-danych-dna/dane-

statystyczne/109312,Liczba-dopasowan-krajowych-HIT.html (dostęp: 13.05.2020 r.) 

Pierwsze lata funkcjonowania Bazy Danych DNA nie przynosiły imponujących efektów, czego 

przyczyną był mały zasób danych w bazie. Jednak z czasem, dzięki systematycznemu 

uzupełnianiu zbiorów, z roku na rok, wyniki stawały się coraz lepsze. Powiązanie obszarów, 

na których działa ten sam sprawca- sposobność wykrycia seryjnego przestępcy, - jest możliwe 

dzięki tak licznym dziś dopasowaniom śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia,  

do śladów pochodzących z innego przestępstwa- już zarejestrowanych w bazie.70 Od 2014 r., 

baza danych przyczynia się również do ustalenia tożsamości średnio kilkudziesięciu zwłok 

rocznie- dzięki porównaniom materiału DNA zwłok z pobranym materiałem pochodzącym  

z osobistych rzeczy denata lub z jego ewentualnym profilem znajdującym się w bazie, czy 

materiałem pobranym od rodziny. Bardzo owocne rezultaty, na przestrzeni kilkunastu lat, 

przynosiły przeszukania, które stwierdzały dopasowania osoba- nn ślad- czyli wykrycie 

sprawcy przestępstwa. Od początku funkcjonowania Bazy GENOM, czyli od 2007 r. 

                                                 
70 Ibidem. s. 17 
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zaobserwowano wzrost od 7 do nawet 447 wykrytych przestępców w ciągu roku, co 

bezapelacyjnie należy uznać za sukces. Niewątpliwie, funkcjonowanie Bazy danych DNA 

znacznie przyczynia się do wykrywalności sprawców czynów karalnych, co potwierdzają dane 

z ostatnich 4 lat- kilkaset wykrytych sprawców każdego roku. 

 

Policyjne Archiwum X. Zbrodnie sprzed lat wykryte dzięki nowoczesnym narzędziom 

techniki 

Od 2005 r. w strukturach polskiej policji oficjalnie funkcjonują operacyjno-śledcze 

Zespoły ds. Przestępstw Niewykrytych- nazywane Policyjnymi Archiwami X. (Choć 

nieoficjalnie swoją działalność rozpoczęły kilka lat wcześniej). Zespoły te zajmują się 

nierozwiązanymi dotychczas sprawami- umorzonymi na etapie postępowania 

przygotowawczego ze względu na niewykrycie sprawców.71 Przyczyn tych niepowodzeń 

możemy doszukiwać się w niedostatecznie rozwiniętych ówcześnie metodach i narzędziach 

techniki kryminalistycznej. Rozwój nowoczesnych technologii spowodował jednak, że wiele 

starych spraw zostało wznowionych, a ponowne śledztwa niejednokrotnie kończyły się 

sukcesem. Wracając do niewykrytej przed laty sprawy, funkcjonariusze Policyjnych Archiwum 

X szukają wszelkich śladów, które mogą rzucić nowe światło na powtórnie podjęte śledztwo. 

Najbardziej pożądanymi są ślady, na podstawie których można ustalić tożsamość osoby lub 

udowodnić, że zabezpieczony ślad, pozostawiony niegdyś na miejscu zdarzenia, należy do 

osoby wskazanej przez policję. Do takich śladów zaliczają się ślady biologiczne oraz 

daktyloskopijne. Rozwój nowoczesnych technologii pozwala na indywidualną identyfikację 

osoby na podstawie właśnie tych śladów. Przełomem dla organów ścigania, było wdrożenie 

systemu AFIS w 2000 r. oraz Bazy Danych DNA siedem lat później72. Zbiory gromadzone  

w tych bazach oraz możliwość ich automatycznego przeszukania stały się sprzymierzeńcem dla 

funkcjonariuszy Archiwum X w procesie wykrywania sprawców dawniej popełnionych 

przestępstw. Przykładem jest rozwiązana po 11 latach sprawa okrutnego morderstwa. 

 W 1999 r. w Gryfinie, we własnym mieszkaniu, pozbawiona życia została 37 letnia 

Bizneswoman. Sprawca zadał cios nożem śpiącej kobiecie, po czym pogryzł jej ciało, 

zostawiając tym samym swoje ślady DNA. Obudzona 7 letnia córka ofiary widziała sprawcę. 

Na podstawie opisu dziewczynki sporządzono portret pamięciowy. Ówczesne metody nie 

                                                 
71 M. Zubańska, P. Knut, Niewykryte przestępstwa sprzed lat(…), cz.I…, op cit., s. 9. 
72 M. Zubańska, P. Knut, Niewykryte przestępstwa sprzed lat, nowoczesne narzędzia techniki kryminalistycznej i 

policyjne Zespoły ds. Przestępstw Niewykrytych, czyli crimen grave non potestesseimpunibile – cz. II, [w]: 

Problemy Kryminalistyki, nr 299(1), Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 

Policji, Warszawa 2018, s. 21-22. 
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pozwalały na dokonanie analizy DNA, a poszukiwania sprawcy na podstawie stworzonego 

wizerunku nie przynosiły efektów i sprawę finalnie umorzono. W 2011 r. Policjanci Archiwum 

X wrócili do tej sprawy.73 Przeprowadzono badania DNA, a wyniki jednoznacznie wskazały 

profil mężczyzny figurującego bazie od 2008 r.74 i odsiadującego  wyrok za kradzieże. 

Mężczyźnie postawiono zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem.75 System AFIS 

również niejednokrotnie przyczynił się do rozwiązania spraw sprzed lat. Jednym z przykładów 

jest zagadka morderstwa rozwiązana po 25 latach. W 1984 r. w jednym ze Staro-Dworzańskich 

mieszkań znaleziono ciało 71-latki. Przyczyną śmierci było kilkukrotne ugodzenie nożem. Na 

miejscu pracował pies milicyjny. Przesłuchano wielu świadków. Zabezpieczono ślady odbitek 

linii papilarnych znajdujących się na miejscu zbrodni i porównano je z pobranymi odbitkami 

od blisko 300 osób. Działania nie przyniosły jednak efektu- śledztwo umorzono. W 2009 r. 

funkcjonariusze wrócili do sprawy. Przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy z 1984 

r. oraz wprowadzili odciski do systemu AFIS. Przeszukanie zbiorów wskazało sprawcę-  

47-letniego mężczyznę odsiadującego wyrok za przestępstwa drogowe.76 Mężczyznę skazano 

na 15 lat pozbawienia wolności.77 Obu sprawców zgubiły nowoczesne technologie. Większość 

spraw sprzed lat udaje się wyjaśnić dzięki rozwojowi badań DNA, daktyloskopijnym, a także 

bazom AFIS oraz GENOM. Są również śledztwa, do których rozwiązania przyczyniły się inne 

nowoczesne technologie jak np. georadary wykorzystywane często do poszukiwania ciał ofiar. 

Jednym z przypadków zastosowania tego innowacyjnego sprzętu była sprawa zaginięcia 

Grażyny Z. z Rumii. W czerwcu 2009 r. mąż kobiety zgłosił jej zaginięcie. Poszukiwania nie 

przyniosły jednak skutku. W 2016 r. policjanci ponownie zajęli się tą sprawą. Przesłuchali wiele 

osób, z których wyjaśnień wynikło, że kobieta nigdy nie opuściłaby dobrowolnie swojego 

domu oraz dziecka. Śledczy ustalili również, że mężczyzna znęcał się nad swoją żoną. 

Funkcjonariusze wykorzystali georadar do sprawdzenia ogródka na posesji domu ofiary. 

Urządzenie wskazało anomalię, która okazała się być szkieletem zaginionej kobiety. Z ustaleń 

wynikło, że sprawcą jest mąż ofiary. Przyznał, że udusił żonę foliowym workiem po czym 

zakopał. Dzięki rozwojowi technologii informatycznych ustalono również, że sprawca 

poszukiwał w Internecie skutecznych sposobów na zabicie drugiego człowieka. Mężczyźnie 

                                                 
73 M. Parkitny, Policjanci z "Archiwum X" złapali mordercę sprzed 12 lat, [w]: https://gs24.pl/policjanci-z-

archiwum-x-zlapali-morderce-sprzed-12-lat-film/ar/5452398 (dostęp: 14.05.2020 r.) 
74 M. Zubańska, P. Knut, Niewykryte przestępstwa sprzed lat(…), cz.II…, op. cit., s. 22. 
75 M. Parkitny, Policjanci z "Archiwum X" złapali mordercę sprzed 12 lat, [w]: https://gs24.pl/policjanci-z-

archiwum-x-zlapali-morderce-sprzed-12-lat-film/ar/5452398 (dostęp: 14.05.2020 r.)  
76 Po 25 latach złapali zabójcę, [w]: https://tvn24.pl/polska/po-25-latach-zlapali-zabojce-ra100254-3597735 

(dostęp: 14.05.2020 r.) 
77 M. Zubańska, P. Knut, Niewykryte przestępstwa sprzed lat(…), cz.II…, op. cit., s. 22. 
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postawiono zarzuty znęcania się oraz zabójstwa.78 Innowacyjną techniką wykorzystywaną 

przez Zespoły ds. Niewykrytych są również badania wariografem. Jedną ze spraw, w której 

potocznie nazywany „wykrywacz kłamstw” pomógł rozwikłać zagadkę zbrodni, była sprawa 

zaginięcia 21-letniego Jacka Ł. 21 lipca 2000 r. rodzina zgłosiła zaginięcie chłopaka. 4 dni 

wcześniej wyszedł z domu i na rowerze miał udać się do swojej dziewczyny. Nie wrócił. 

Rozpoczęto poszukiwania, przesłuchano dziewczynę, z którą spotykał się zaginiony, sąsiadów  

i mieszkańców wsi. Podjęte działania nie przyniosły jednak rezultatów. Po 4 latach 

funkcjonariusze Archiwum X wrócili do sprawy. Poszlaką dla śledczych była pewna 

niezgodność w zeznaniach dziewczyny Jacka Ł. Kobieta podczas przesłuchań podawała różne 

daty, w których to miała ostatni raz widzieć zaginionego. Poddano ją badaniom wariografem. 

Podczas składania wyjaśnień reagowała emocjonalnie, płakała. Wyznała, że była maltretowana, 

oraz wykorzystywana seksualnie przez Jacka Ł. W końcu przyznała się do zamordowania  

oraz ukrycia zwłok swojego chłopaka. Rower wraz ze szkieletem ofiary znaleziono  

w klepisku pod podłogą w przedpokoju jej domu. Ze względu na okoliczności i towarzyszące 

im silne emocje będące motywem popełnienia przestępstwa , kobieta została skazana na 4 lata 

pozbawienia wolności.79 Współczesny rozwój kryminalistyki, nowe techniki oraz metody 

badawcze przyczyniają się do wykrycia przestępców dawniej popełnionych zbrodni lub 

pomagają skutecznie zawęzić krąg podejrzanych. Spraw, które zostały rozwiązane dzięki 

różnym innowacyjnym technologiom jest wiele. Zdarzają się również takie, do których 

wyjaśnienia zastosowano aż kilka nowoczesnych technik kryminalistycznych.  

 

Sprawa morderstwa sprzed 21 lat rozwiązana dzięki rozwojowi technik 

kryminalistycznych 

Jedną ze spraw, przy której wykorzystano wiele innowacyjnych technik jest sprawa 

makabrycznego zabójstwa studentki z 1999 r. To najbardziej brutalna oraz tajemnicza zagadka 

morderstwa podjęta przez Policyjne Archiwum X. Chodzi o głośną sprawę pozbawionej życia 

oraz oskórowanej Katarzyny Z.- 23-letniej studentki religioznawstwa z Krakowa. 7 stycznia 

1999 r. policja wodna zostaje powiadomiona o dziwnym znalezisku załogi barki. Statek został 

unieruchomiony- jak się okazało- przez znaczną część ludzkiej skóry wkręconą w turbinę. Po 

wstępnych oględzinach ustalono, że szczątki to „skóra z przedniej części korpusu bez tkanek 

                                                 
78 Udusił żonę foliowym workiem, ciało zakopał w ogrodzie. Siedem lat czuł się bezkarny, [w]: 

https://tvn24.pl/pomorze/rumia-zabojstwo-gryzyny-z-jest-akt-oskarzenia-ra728911-2488645  

(dostęp: 14.05.2020 r.) 
79 P. Litka, B. Michalec, M. Nowak, Polskie Archiwum X, Wydawnictwo WAM, Kraków2016, s. 139.  
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kostnych z widocznym pępkiem i fragmentem owłosienia łonowego”80. Tydzień później,  

w wyniku poszukiwań odnaleziono również strzępy ubrań oraz nogę z fragmentem pośladka. 

Badania wykazały, że szczątki wyłowione 7 oraz 14 stycznia należą do tej samej osoby. 

Ustalono, że ofiarą była młoda kobieta, zamordowana w bestialski sposób. Biegli orzekli,  

że sprawca odciął kobiecie sutki, a zdjętą z niej skórę najprawdopodobniej próbował na siebie 

zakładać. Ślady znajdujące się na fragmentach zwłok dowodziły o torturowaniu kobiety przed 

śmiercią. Znaleziono liczne złamania, a także obrażenia świadczące o rozciąganiu ciała.81 Na 

szczątkach znajdowały się również rany kłute, szarpane oraz rąbane.82 Przeprowadzone badania 

toksykologiczne potwierdziły również , że przed śmiercią podawano dziewczynie leki/środki 

chemiczne.83 Policjanci podjęli działania mające na celu identyfikację ofiary. Wśród kartotek 

osób zaginionych trafili na akta Katarzyny Z., której zaginięcie zgłosiła jej matka 12 listopada 

1998 r. Aby ustalić ewentualne pokrewieństwo między ofiarą, a matką zaginionej dziewczyny, 

wykonano wtedy jedno z pierwszych w kraju badań DNA. Przypuszczenia funkcjonariuszy 

potwierdziły się. Badania wykazały zgodność. Brutalnie zamordowaną kobietą, była zaginiona 

Katarzyna Z. Przy współpracy z FBI stworzono portret psychologiczny sprawcy. Określano go 

jako mężczyznę silnie zaburzonego psychicznie, agresywnego, pozbawionego empatii, 

sfrustrowanego seksualnie, z perwersyjnymi fantazjami seksualnymi oraz zdestabilizowanym 

popędem. Mężczyznę dążącego do zaspokojenia swoich potrzeb nawet kosztem innych. 

Według specjalistów mężczyzna nie miał w pełni rozwiniętej identyfikacji płciowej- 

utożsamiał się z mężczyzną, ale i kobietą, o czym dowodziło przymierzanie przez niego skóry 

ofiary- próba wcielenia się w kobietę. Precyzyjne zdjęcie skóry z dziewczyny- świadczyło  

o tym, że mężczyzna musiał mieć do czynienia z oprawianiem czy garbowaniem skór, lub być 

lekarzem albo rzeźnikiem Ustalono również, że sprawca mógł fascynować się działalnością 

Buffalo Billa- bohatera książki, który obdzierał swoje ofiary ze skóry. Nawet w mediach sprawę 

zabójstwa Katarzyny Z. nazywano „krakowskim milczeniem owiec”84 Śledztwo nie przyniosło 

                                                 
80 P. Litka, B. Michalec, M. Nowak, Polskie Archiwum X. Nie ma zbrodni bez kary, Wydawnictwo WAM, Kraków 

2018, s. 14. 
81 Ibidem. s. 16-18. 
82 A. Drożdżak, Kraków. Sprawa „skóry”…,[w]: https://gazetakrakowska.pl/krakow-sprawa-skory-jestem-

niewinny-zapewnia-oskarzony-o-zabojstwo-studentki-katarzyny-z-proces-rozpoczal-sie-po-22-latach-od/ar/c1-

14783146  

(dostęp: 14.05.2020 r.) 
83 M. Banasik, Kraków. Sprawa „skóry”. Minął rok, a śledczy dalej zbierają dowody na Roberta J., [w]: 

https://dziennikpolski24.pl/krakow-sprawa-skory-minal-rok-a-sledczy-dalej-zbieraja-dowody-na-roberta-

j/ar/13546281 (dostęp: 14.05.2020 r.) 

84 P. Litka, B. Michalec, M. Nowak, Polskie Archiwum X. Nie ma zbrodni…, op. cit., s. 54. 
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jednak rezultatów, mordercy nie odnaleziono i w 2000 r. sprawa została umorzona. W 2012r. 

funkcjonariusze Archiwum X wrócili do tej zagadkowej sprawy. Ekshumowano fragmenty 

zwłok Kasi. Nowoczesne technologie pozwoliły na badanie DNA znalezionych na szczątkach 

pyłków roślin. Specjaliści z dziedziny botaniki orzekli, że studentka została zamordowana  

w podziemiach- a nie w pobliżu rzeki jak wcześniej przypuszczano. Wykonano również 

innowacyjną rekonstrukcję zdarzeń 3D- czyli trójwymiarowe odtworzenie przebiegu 

morderstwa. Z charakteru zadawania ciosów ofierze wynikło, że sprawca znał sztuki walki. 

Funkcjonariusze ustalili, że ofiara nie była obca sprawcy. Została zabrana przez niego  

z mieszkania dobrowolnie w dniu zaginięcia. Przebieg wydarzeń wskazywał na to,  

że dziewczyna była przetrzymywana i torturowana w piwnicy85.  W dniu 4 października 2017r., 

prawie 19 lat od makabrycznego morderstwa , na krakowskim Kazimierzu zostaje zatrzymany 

podejrzany o popełnienie tej zbrodni Robert J. Wszystkie okoliczności wskazują właśnie na 

niego. Określany przez sąsiadów jako „dziwak”, w dzieciństwie znęcał się nad zwierzętami, 

przejawiał skłonności biseksualne, nosił damską bieliznę, a także prześladował, śledził  

i podglądał kobiety. W szkole trenował sztuki walki, a precyzyjnego używania skalpela mógł 

nauczyć się w szpitalu podczas odbywania służby wojskowej. Jak się okazało pomagał  

w prosektorium86. Został wyrzucony z pracy- Instytutu Zoologii, kiedy to podczas nocnej 

zmiany wypatroszył króliki przeznaczone do badań. Motywu swojego czynu nie potrafił 

wyjaśnić przełożonym87. Znaczącym jest również miejsce zamieszkania mężczyzny, które 

zlokalizowane jest kilkaset metrów od wyłowionych szczątków z Wisły. Zainstalowana kamera 

na grobie Katarzyny Z. zarejestrowała jak Robert J. kilkukrotnie odwiedzał mogiłę.  

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w znalezionych zapiskach mężczyzny, zawarty był opis 

dokonanej zbrodni. Również nieoficjalnie, w ręce policji miał trafić list autorstwa kolegi 

Roberta J, w którym to mężczyzna najprawdopodobniej opisuje przedstawioną mu przez 

aresztowanego relację zbrodni. Są to jednak przypuszczenia, ponieważ treść listu nie została 

ujawniona i jest pilnie strzeżona przez organy ścigania.88 Robert J. był podejrzewany  

o dokonanie tej makabrycznej zbrodni od początku śledztwa. Funkcjonariusze jednak, nie mieli 

                                                 
85 M. Piasecki, O sadystach, jasnowidzach, agentach FBI i najgłośniejszej zbrodni w Polsce, [w]: 

https://igimag.pl/2017/10/o-sadystach-agentach-fbi-i-najglosniejszej-zbrodni-w-polsce-skora-19-lat-pozniej/ 

(dostęp: 14.05.2020 r.) 
86 G. Krzywak, D. Braniec, D. Serafin, Wiemy, kim jest zatrzymany w sprawie zabójstwa Katarzyny Z., [w]: 

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/wiemy-kim-jest-zatrzymany-w-sprawie-zabojstwa-katarzyny-z/ 

(dostęp: 14.05.2020 r.) 

87 M. Piasecki, O sadystach, jasnowidzach, agentach FBI i najgłośniejszej zbrodni w Polsce, [w]: 

https://igimag.pl/2017/10/o-sadystach-agentach-fbi-i-najglosniejszej-zbrodni-w-polsce-skora-19-lat-pozniej/ 

(dostęp: 14.05.2020 r.) 
88 Ibidem. 

https://igimag.pl/2017/10/o-sadystach-agentach-fbi-i-najglosniejszej-zbrodni-w-polsce-skora-19-lat-pozniej/


Analiza wpływu stosowania innowacyjnych technik kryminalistycznych na wykrywalność 

sprawców przestępstw 

 

 

107 

wystarczających dowodów, aby udowodnić mu winę. Aż do teraz. Do rozwiązania zagadki 

przyczyniły się ciężka praca, cierpliwość i dociekliwość śledczych, ale także zastosowanie 

innowacyjnych technologii. W lutym bieżącego roku rozpoczął się proces Roberta J. 

Mężczyźnie zostały postawione zarzuty. Akt oskarżenia liczy 789 stron89. Prokuratura nie ma 

wątpliwości co do winy zatrzymanego. Orzeczenie skazującego wyroku jest wyłącznie kwestią 

czasu. „Nie ma zbrodni bez kary.”90 

Zakończenie 

Pojawiające się na przestrzeni ostatnich lat innowacyjne techniki zrewolucjonizowały 

kryminalistykę. Wciąż ewoluujące środki i metody, pozwalają na wykrywanie i zwalczanie tak 

złożonego zjawiska jakim jest przestępstwo. Nowoczesne narzędzia wykorzystywane podczas 

pracy organów ścigania mają wpływ na ujawnienie oraz zabezpieczenie nawet najmniejszych 

śladów na miejscu zdarzenia. Śladów, które zostawia każdy. I warto po raz kolejny podkreślić, 

że zbrodnia doskonała nie istnieje- zawsze pozostanie nawet najmniejszy ślad. A o tym czy 

zostanie ujawniony przesądzą umiejętności funkcjonariuszy oraz możliwości technologiczne  

i narzędzia wykorzystywane podczas oględzin. Obecny poziom rozwoju technik 

kryminalistycznych jest bardzo zaawansowany. Stosowane metody zaskakują i nierzadko 

przypominają te wykorzystywane w  amerykańskich kryminalnych serialach science-fiction. 

Nieustannie udoskonalane narzędzia umożliwiają organom ścigania rozwiązanie sprawy 

niemalże każdego przestępstwa. Rozwój badań daktyloskopijnych oraz DNA pozwala dziś na 

identyfikację sprawcy, pomimo pozostawienia przez niego nawet niewielkich śladów na 

miejscu przestępstwa, co jeszcze do niedawna nie było możliwe. Wyniki analizy śladów 

biologicznych oraz odbitek linii papilarnych dostarczają niepodważalnych dowodów organom 

procesowym, co niewątpliwie jest kluczową zaletą stosowania tych innowacyjnych badań. 

Milowym krokiem dla kryminalistyki było również wdrożenie baz AFIS oraz GENOM, które 

znacznie usprawniły pracę policji w procesie wykrywania sprawców przestępstw. Odnosząc się 

do tematu niniejszych rozważań, czyli wpływu rozwoju technik kryminalistycznych na 

wykrywanie sprawców przestępstw należy stwierdzić, że wpływ ten jest olbrzymi. Dowodem 

na to są uprzednio przedstawione statystki przybliżające liczbę wykrytych sprawców, dzięki 

nowoczesnym technologiom tj. funkcjonowaniu systemu AFIS oraz Krajowej Bazy Danych 

                                                 
89 G. Krzywak, D. Braniec, D. Serafin , Wiemy, kim jest zatrzymany w sprawie zabójstwa Katarzyny Z., [w]: 

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/wiemy-kim-jest-zatrzymany-w-sprawie-zabojstwa-katarzyny-z/ 

(dostęp: 14.05.2020 r.) 
90 A. Mickiewicz, Lilje, „Ballady i romanse”, Wydawnictwo GREG, 2009. s. 62. 
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DNA. Początki działania obu baz danych nie przynosiły imponujących efektów. Z czasem 

jednak, gdy bazy zaczęto systematycznie uzupełniać, rezultaty stały się o wiele lepsze- 

wykrywalność sprawców przestępstw znacznie wzrosła. Od kilku lat, systemy AFIS  

oraz GENOM przyczyniają się do wykrycia kilku tysięcy przestępców rocznie, co jest 

ogromnym sukcesem organów ścigania. Oceniając zależność pomiędzy rozwojem technik 

kryminalistycznych, a wykrywalnością sprawców przestępstw, nie sposób pominąć również 

wpływu stosowania nowoczesnych technologii na rozwiązywanie spraw przestępstw 

popełnionych przed laty. To właśnie te sprawy, których zagadek wiele lat temu nie udało się 

wyjaśnić policji, a które dziś zostają rozwiązane, uświadamiają, jak wielki wpływ na 

wykrywanie przestępców ma ewolucja metod stosowanych w kryminalistyce. Innowacyjne 

narzędzia takie jak wcześniej wspomniane bazy danych, skanery, georadary, technologie 3D  

i wiele innych, przyczyniają się do rozwikłania spraw wznowionych przez funkcjonariuszy 

Zespołów ds. Niewykrytych. Spraw dawniej nierozwiązanych z powodu barku śladów, 

jednoznacznych dowodów, a dziś śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że ze względu na 

niedostatecznie rozwinięte ówcześnie metody śledcze. Dziś możemy obserwować efekty pracy 

funkcjonariuszy Policyjnych Archiwów X, gdyż co jakiś czas w mediach pojawiają się 

informacje o wykryciu sprawcy przestępstwa popełnionego przed wielu laty. Wykryciu, 

którego skutkiem było zastosowanie innowacyjnych metod. Spraw rozwiązanych w ostatnich 

latach dzięki nowoczesnym technikom nie sposób policzyć. Są jednak zbrodnie, których 

tajemnic nie wyjaśniono do dziś. Rozwój metod i narzędzi kryminalistycznych to szansa na 

rozwikłanie tych zagadek w przyszłości. Postęp technologiczny jest tak szybki, że żaden 

nieujęty jeszcze sprawca nie może czuć się bezpiecznie. I warto pamiętać, że „(…) przestępstwa 

doskonałe to takie, które zrodziły się w czyjejś głowie i nigdy nie zostały zrealizowane…”91. 
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ROLNICTWIE NA PRZYKLADZIE 

GMINY GOWOROWO 

CRISIS MENAGEMENT IN AGRICULTURE ON THE EXAMPLE OF 

THE GOWOROWO COMMUNE 

Streszczenie 

Działalność rolnicza jest niezwykle wymagającą branżą z uwagi na możliwość 

pojawienia się sytuacji kryzysowych bądź ryzyka oddziałującego na wielkość produkcji 

rolniczej, a w konsekwencji również zyski rolnika. Ryzyko zazwyczaj dotyczy ewentualnych 

strat, które generują dodatkowe koszty, a tym samym pogarszają płynność finansową 

„przedsiębiorstwa rolniczego” w czasie występowania wcześniej podjętych decyzji. Natomiast 

kryzys to nagłe zdarzenie typu: katastrofa naturalna, klęska żywiołowa, które zagraża istnieniu 

podmiotu szkodami jakie może wywołać w produkcyjnym potencjale i zachwianiem 

długoterminowej płynności. 

Celem badań jest ocena działań podejmowanych przez jednostkę do spraw zarządzania 

kryzysowego w rolnictwie na ternie gminy Goworowo w opinii jej mieszkańców. Do jego 

realizacji wykorzystana został metoda sondażu diagnostycznego i technika ankiety. 

Kwestionariusz rozdano wśród 48 mieszkańców gminy Goworowo. Najważniejszymi 

zagrożeniami z jakimi muszą zmierzyć się respondenci, jeśli chodzi o straty w produkcji 

rolniczej to susza, przymrozki wiosenne oraz wysokie ceny paliwa. To właśnie z nimi 

najczęściej zmagali się rolnicy w ciągu ostatnich dwóch lat.  

Słowa kluczowe w języku polskim: zarządzenie kryzysowe, sektor rolnictwa w Polsce, gmina 

Goworowo 

 

Summary 

Agricultural activity is an extremely demanding industry due to the possibility of crisis 

situations or risks affecting the volume of agricultural production, and consequently also the 



115                   Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie na przykładzie gminy Goworowo 

 

 

 

farmer's profits. The risk usually relates to possible losses that generate additional costs and 

thus worsen the financial liquidity of the "agricultural enterprise" at the time of the occurrence 

of previously made decisions. On the other hand, a crisis is a sudden event of the type: natural 

catastrophe, natural disaster, which threatens the existence of the subject with the damage it 

may cause in productive potential and long-term liquidity imbalance. 

The aim of the research in this study is to evaluate the activities undertaken by the unit 

for crisis management in agriculture in the Goworowo commune in the opinion of its 

inhabitants. The method of diagnostic survey and survey technique were used for its 

implementation. The questionnaire was distributed among 48 inhabitants of the Goworowo 

commune. The most important threats that respondents have to face when it comes to losses in 

agricultural production are drought, spring frosts and high fuel prices. It was with them that 

farmers most often struggled in the last two years.  

Keywords: crisis management, agricultural sector in Poland, Goworowo commune 

 

Wstęp 

 
Rolnicza działalność jest narażona na oddziaływanie wielu czynników, które są 

niezależnie od woli konkretnego producenta rolnego. Czynniki te sprawiają, iż efekt 

wspomnianej działalności jest wątpliwy, aż do ostatniego etapu wytwarzania. Można 

wyodrębnić dwie kluczowe przyczyny takiej niepewności, mianowicie towarzyszące każdej 

ludzkiej działalności ryzyka, a także sytuacje kryzysowe. Ryzyko wiąże się  

w głównej mierze z pojawieniem się potencjalnych strat generujących dodatkowe koszty oraz 

pogarszające płynność finansową w czasie występowania wcześniej podjętych decyzji1. Z kolei 

kryzys może być tłumaczony jako zdarzenie o charakterze szoku: katastrofy, klęski, które 

zagraża istnieniu podmiot z uwagi na rozmiar szkód w produkcyjnym potencjale i zachwianie 

długoterminowej płynności2. Obie wspomniane przyczyny niepewności prowadzić mogą do 

straty dochodu, zmiany kierunku produkcji albo w ostateczności do jej zaprzestania.  

Jeśli chodzi o stosowane instrumenty prawne oraz ekonomiczne i czas ich uruchomienia 

w przypadku ryzyka posiadają one raczej prewencyjny charakter decyduje o nich sam rolnik, 

                                                 
1 E. Majewski, A. Wąs, Ł. Cygański, Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w 

kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa, [w:] Zarządzanie ryzykiem cenowym, a możliwości stabilizowania 

dochodów producentów rolnych, M. Hamulczak (red.), Warszawa 2008, s. 16 
2 I. Lipińska, Prawne instrumenty z zarządzania kryzysowego w rolnictwie, Przegląd Prawa Rolnego, nr  

2 (15)/2014, s. 83 
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np.: wybór ubezpieczenia dochodów, upraw, bądź zwierząt. Z kolei w przypadku sytuacji 

kryzysowych działania są podejmowanie ad hoc, czyli w chwili pojawienia się 

niespodziewanej, negatywnej sytuacji o kryzysowym charakterze. Zazwyczaj są one 

spowodowane klęskami żywiołowymi albo innymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami. 

Kryzysowa sytuacja łączy się z wyjątkowo poważnymi ujemnymi konsekwencjami. Oznacza 

ona stan zagrażający zdolności gospodarstw rolnych do sprostania konkurencji na lokalnym 

rynku albo w całym sektorze produkcji.  

 Z uwagi na powyższe tak ważne jest zarządzanie kryzysowe, które polega na wszelkiego 

rodzaju działaniach zapobiegających bądź umożliwiającym odpowiednim służbom  

i specjalistom przejąć kontrolę nad sytuacja kryzysową. W rolnictwie przejawiać się będzie 

między innymi w działaniach mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

wspomnianych sytuacji, np.: budowanie wałów przeciwpowodziowych itp. Jeśli już sytuacja 

kryzysowa nastąpi, np.: trąba powietrzna wówczas, należy zorganizować wszelkie możliwie 

służby, aby pomogły usuwać skutki takiego zdarzenia. Dodatkowo władze powinny zapewnić 

poszkodowanym mieszkańcom schronienie, pożywienie jak również pomoc finansową.  

 Znaczenie problematyki dotyczącej zarządzania kryzysowego w rolnictwie skłoniły do 

podjęcia próby oceny społecznego poczucia bezpieczeństwa w zakresie zarządzania 

kryzysowego w rolnictwie na przykładzie gminy Goworowo.  

 

Specyfika zagrożeń występujących w rolnictwie 

 

Rolnictwo stanowi istotny sektor rodzimej gospodarki. Znajduje to potwierdzenie  

w głównej mierze w strukturze użytkowania gruntów oraz strukturze zatrudnienia ludności  

w naszym kraju. Szczególna rola przypisywana jest rozwojowi społecznemu oraz 

gospodarczemu obszarów wiejskich. Z kolei przez obszary wiejskie rozumieć należy: „tereny 

położone poza administracyjnymi granicami miast, co oznacza iż są to gminy wiejskie bądź 

wiejskie części miejsko-wiejskich gmin”3. Oczywiście jest to tylko jedna z dostępnych 

definicji. W badaniach geograficznych opisywany jest poprzez następujące cechy: „tradycyjny 

styl życia bliski naturze oraz zwyczaj, stosunkowo niska gęstość zaludnienia, specyficzny 

                                                 
3 TERYT - Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju 
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otwarty krajobraz, ekstensywne użytkowanie ziemi, rozproszone osadnictwo i rzadka 

zabudowa, itp.”4. 

Gospodarując na blisko połowie ogólnej powierzchni kraju, rolnictwo wytycza 

podstawowe funkcje oraz kierunki użytkowania ziemi jak również kształtuje krajobraz  

i środowisko przyrodnicze. Od gospodarki rolnej w znacznym stopniu uzależniona jest czystość 

wód, gleby, powietrza, a także różnorodność gatunków zwierząt i roślin. Aktualnie 

obserwowana jest w Polsce modernizacja oraz specjalizacja produkcji rolnej, z uwagi na fakt 

iż nowoczesne rolnictwo wykorzystujące przemysłowe metody przynosi zdecydowanie 

większe korzyści ekonomiczne w porównaniu z rolnictwem tradycyjnym. Jednak należy 

zaznaczyć, że nowoczesne rolnictwo pociąga za sobą szereg rozmaitych zagrożeń5.  

Najogólniej przez pojęcie zagrożenia rozumieć należy „brak bezpieczeństwa,  

w związku z czym staje się nieuniknioną i niezmienną, zaś w niektórych przypadkach 

powszechną rzeczywistością ludzkiego życia. Równocześnie posiada ono nierozerwalny 

związek z bezpieczeństwem, tym samym czyniąc zagrożenie jego podstawową kategorię”6. 

Identyfikacja zagrożeń oraz wiedza o nich stanowią kluczowy warunek podejmowanie 

wszelkich działań zapobiegawczych jak również organizacji obrony.  

Uwzględniając źródło powstania zagrożeń wyodrębnić można zagrożenia: 

• naturalne, do których zaliczyć można między innymi: pożary, powodzie, opady, 

wiatry, itp.; 

• społeczne, czyli zaburzenia psychiczne oraz patologie; 

• techniczne, będące nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiskowymi, np.: katastrofami 

komunikacyjnymi, ekologicznymi, technologicznymi, czy budowlanymi;  

• militarne, które dzielone są z uwagi na środki rażenia bądź rodzaj formacji7. 

Wszystkie wymienione powyżej rodzaje zagrożeń pojawić się mogą na obszarach 

wiejskich. Na potrzeby niniejszej pracy omówione zostaną następujące kategorie, ze strony: 

• rolnictwa, 

• leśnictwa, 

• gospodarki wodnej, 

                                                 
4 J. Bański, W. Stola, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Komisja 

Obszarów Wiejskich, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Studia Obszarów Wiejskich tom III, Warszawa 2002, 

s. 121. 
5 A. Mrówczyńska-Kamińska, Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej Polski, analiza makroekonomiczna 

i regionalna, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 2008, 

s. 99-100. 
6 Z. Ciekanowski, Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, Nauki Humanistyczne i Społeczne na Rzecz 

Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2010, s. 88. 
7 K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Zarządzanie 

bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2010, s. 220. 
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• budownictwa, 

• turystyki i rekreacji, 

• transportu, 

• działalności przemysłowej oraz usługowej, 

• pozostałe dotyczące w głównej mierze anomalii pogodowych8.  

Jeśli chodzi o zagrożenia ze strony rolnictwa, wśród najczęściej występujących 

wymienić należy przede wszystkim zaprzestanie rolniczego wykorzystania gruntów ornych, 

pastwisk, łąk, co prowadzi do ustępowania typowych siedlisk i gatunków zwierząt oraz roślin, 

a także spadek wielkości powierzchni otwartych ekosystemów na skutej sukcesji roślinności 

leśnej oraz zaroślowej. Kolejnym zagrożeniem ze strony rolnictwa oddziałującym na stopień 

bezpieczeństwa i warunki codziennego funkcjonowania społeczeństwa jest stosowanie 

nadmiernych dawek chemicznych środków ochrony oraz nawozów, co może powodować 

między innymi: degradację gleb, zmianę warunków siedliskowych, zatrucie oraz zwiększoną 

śmiertelność zwierząt na wszystkich etapach łańcucha pokarmowego, eutrofizacją zbiorników 

wodnych w rolniczym krajobrazie, itp.. Nie można również zapominać, iż zagrożeniem jest 

również tworzenie wielkopowierzchniowych upraw i zajmowanie nowych terenów pod 

uprawy, co powoduje między innymi: izolację siedlisk oraz populacji dziko żyjących zwierząt, 

zanikanie miedz, oczek wodnych i śródpolnych zadrzewień, ograniczanie naturalnej oraz 

półnaturalnej powierzchni przyrody, zmiany mikroklimatu i warunków wodnych, nasilenie 

mineralnego nawożenia, czy zmniejszenie ekologicznych aspektów zasobów próchnicy9. 

Rolnicy poprzez nadmierny pobór wody na cele rolnicze, komunalne oraz przemysłowe, 

powodują daleko idące zmiany warunków siedliskowych, zaburzenie lokalnych 

hydrologicznych układów, oczek wodnych, mokradeł, torfowisk. Z kolei wypalanie łąk, 

nieużytków i ściernisk, skutkuje jałowieniem gleby, ubożeniem fauny i flory, a nawet 

powstawaniem poważnych pożarów zagrażających bezpieczeństwu i życiu ludzi. Porzucanie 

opakowań po chemicznych środkach ochrony roślin oraz nawozach, czy mycie sprzętu 

rolniczego, w konsekwencji prowadzące do zwiększonej śmiertelności zwierząt, zatruciem wód  

i gleb oraz kumulacją toksyn w ciele zwierząt. Funkcjonowanie wielkoprzemysłowych ferm 

zwierząt, w wyniku którego ma miejsce wysoka  emisja zanieczyszczeń, awaryjne zrzuty 

                                                 
8 K. Kocur-Bera, Identyfikacja zagrożeń występujących na obszarach wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów 

Wiejskich, Polska Akademia Nauk, nr 2/III/2012, s. 33. 
9 J. Siuta, B. Żukowski, Rozwój i potencjalne zagrożenia agroekosystemów. Część IV. Zagrożenia 

agroekosystemów, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 43/2010,s. 82. 
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gnojowicy do wód powierzchniowych, produkcja odchodów zwierzęcych, skutkują degradacją 

siedlisk, eutrofizacją, ustępowaniem gatunków wrażliwych10.  

Działania pojmowane w sektorze leśnictwa również powodują pojawianie się 

rozmaitych zagrożeń zarówno dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego jak również dla 

samego człowieka. Wśród nich można wymienić ubożenie zróżnicowania krajobrazu leśnego 

oraz zmniejszanie zróżnicowania mikrosiedlisk spowodowane eliminacją faz starzenia się  

i rozpadu drzewostanów na terenie lasów użytkowanych gospodarczo. Stosowanie 

chemicznych środków ochrony lasów przed owadami powoduje obniżenie naturalnej 

odporności leśnych ekosystemów oraz wymieranie najbardziej wrażliwych gatunków 

bezkręgowców. Nieodpowiednie dopasowanie drzewostanu do siedliska powoduje degradację 

tych siedlisk, ułatwia ekspansję obcym gatunkom, powoduje zmiany w kompozycji 

faunistycznej i florystycznej. Z kolei nadmierne pozyskiwanie zwierząt łownych oraz 

kłusownictwo może skutkować zubożeniem struktury populacji, łańcucha pokarmowego  

i ograniczaniem genetycznej różnorodności. Człowiek poprzez swoje działania w lasach 

uniemożliwia a nawet niszczy naturalną sferę leśno-wodną i polno-leśną, prowadząc tym 

samym do zmian mikrosiedliskowych warunków wewnątrz lasu, ułatwienia wnikania obcych 

gatunków, czy spadku bioróżnorodności bogatych gatunkowo sfer przejściowych. Ponadto 

wszelkie prace zrywkowe, dotyczące inicjowania odnowienia lasu, skutkują mechanicznym 

niszczeniem stanowisk rzadkich gatunków, zwiększaniem intensywności erozyjnych 

procesów, przekształcaniem mikrosiedliskowych warunków w lasach. Z kolei selekcyjna 

hodowla drzew leśnych oraz monotypizacja lasu powoduje utratę walorów krajobrazowych, 

genetycznej różnorodności gatunków drzew, zaburzenia w funkcjonowaniu leśnych 

ekosystemów, czy nadmierne przesuszanie ściółki sprzyjające pożarom11. 

Wśród działań ze strony gospodarki wodnej powodujących rozmaite zagrożenia  

w rolnictwie wskazać należy tworzenie hydrotechnicznej zabudowy cieków, w tym  

w głównej mierze zbiorników zaporowych i urządzeń piętrzących, będących naturalnym 

utrudnieniem przemieszczania się wędrownych gatunków i powstawanie tzw. „ekologicznych 

pułapek”, które skutkują miedzy innymi: zmianą warunków mikroklimatycznych  

i siedliskowych, ustępowaniem bardziej wrażliwych gatunków, zmniejszeniem powierzchni 

naturalnych siedlisk specyficznych dla dolin. Nieodpowiednia  gospodarka w zbiornikach bądź 

                                                 
10 J. R. Mroczek, J. Kostecka,  Zagrożenia zrównoważonego rozwoju środowiska obszarów wiejskich 

spowodowane intensyfikacją produkcji zwierzęcej, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddział  

w Rzeszowie, Zeszyty naukowe nr 10/ 2012, s. 93. 
11 K. Kocur-Bera, Identyfikacja zagrożeń występujących, op. cit., s. 37. 
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awarie przeciwpożarowych budowli skutkują podtopieniami, czyli „wezbraniami wody,  

w czasie których woda po przekroczeniu brzegowego stanu jeszcze nie powoduje zagrożenia 

dla ludności oraz mienia, jednak może powodować straty materialne” bądź powodziami, które 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne stanowią „wezbranie wody w zbiornikach 

wodnych, ciekach naturalnych, kanałach bądź na morzu w czasie którego, po przekroczeniu 

stanu brzegowego woda zalewa doliny rzeczne bądź tereny depresyjne powodując zagrożenia 

dla ludności lub mienia”12. Na skutek budowy nowych stawów przeznaczonych do intensywnej 

hodowli ryb, powodujących zaburzenie lokalnych układów hydrologicznych pojawiają się 

zmiany w warunkach siedliskowych. Z kolei zanieczyszczanie wód powierzchniowych oraz 

podziemnych spowodowane zrzutem niedostatecznie oczyszczonych ścieków do ziemi i wód 

bądź spływu powierzchniowego pól, gospodarstw wiejskich oraz komunikacyjnych układów 

oddziałują na zmiany warunków siedliskowych na skutek przyspieszonej eutrofizacji wód, 

ograniczenie rekreacyjnych walorów jezior, czy zwiększenie  śmiertelności gatunków 

wrażliwych na zanieczyszczenia13. Bardzo istotnym zagrożeniem są również melioracje 

odwadniające jak również brak konsekwencji oraz umiejętności prawidłowej obsługi 

melioracyjnych urządzeń przyczynia się do zanikania oczek wodnych, wilgotnych łąk, 

torfowisk, a w skrajnych przypadkach całkowite zanikanie zbiorników wodnych do 

powstawania deficytów wody na obszarach w najbliższym sąsiedztwie odwadnianych terenów, 

przede wszystkim przy bezśnieżnych zimach o niedostatecznych opadach deszczu. 

Jeśli chodzi o budownictwo zagrożenia dla rolnictwa mogą być rozpatrywane  

w dwóch ujęciach, mianowicie z uwagi na oddziaływanie rozbudowy obszarów zabudowanych 

na krajobraz i środowisko naturalne oraz z uwagi na oddziaływanie zmian powstałych  

w zabudowaniach i ich otoczeniu na wartości kulturowe. W związku z powyższym zwiększenie 

obszarów zabudowanych powodują między innymi: zmiany warunków siedliskowych 

zwierząt, co w konsekwencji prowadzi do przekształcania ekosystemów oraz ubożenia ich 

składu gatunkowego. Ponadto zmniejszeniu ulegają powierzchnie czynnych biologicznie 

terenów, pojawiają się utrudniania rozprzestrzeniania się gatunków na skutek powstawania 

nowych barier ekologicznych jak również powstawania warunków do rozprzestrzeniania się 

obcych gatunków. Rozwój budownictwa rozpatrywany w aspekcie rolnictwa, powodować 

może także fragmentację ekosystemów, wzrost śmiertelności i zaburzeń w cyklach życiowych 

                                                 
12 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne, t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm. 
13 K. Kocur-Bera, Identyfikacja zagrożeń występujących, op. cit., s. 35-36. 
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migrujących zwierząt, degradację krajobrazowych walorów, czy wzrost presji zwierząt 

domowych na biocenozy naturalne14. 

W przypadku zmian w zabudowaniach i ich otoczeniu polegających na nieodpowiedniej 

przebudowie oraz remoncie historycznych obiektów można mówić o takich zagrożeniach jak 

zanikanie przykładów regionalnej, tradycyjnej architektury oraz degradacja krajobrazu 

kulturowego15. 

Istniejąca rekreacyjna zabudowa w sąsiedztwie wód jak również rekreacyjno  

– turystyczna penetracja cennych przyrodniczo terenów skutkuje między innymi: 

• zniekształceniem wiejskiego krajobrazu, 

• wycinaniem szuwarowej roślinności, 

• ograniczeniem dostępności do wód oraz swobodne przejście wzdłuż brzegów, 

• zmianami w warunkach siedliskowych na skutek zanieczyszczania wód, strefy 

brzegowej oraz okolicznych lasów, 

• płoszeniem zwierząt, 

• niszczeniem porostów i mszaków z głazów narzutowych, 

• erozją powierzchniową, niszczeniem runa przez penetrację lasów w okresach 

masowego pojawiania się płodów runa leśnego, 

• zanieczyszczeniem odpadami, 

• obniżeniem wartości jezior jako bazy żerowej dla gatunków zwierząt, które nie 

tolerują obecności człowieka, 

• zwiększeniem zagrożenia pożarowego, 

• konfliktami pomiędzy mieszkańcami wsi i turystami, 

• konfliktami pomiędzy członkami wiejskiej społeczności, 

• nadmiernym hałasem16. 

W przypadku działalności transportowej spodziewać się można zanieczyszczeń 

powietrza jak również środowiska wzdłuż miejsc postojowych i wzdłuż dróg. Kolejnym 

zagrożeniem są zmiany warunków siedliskowych w wyniku zakłóceń funkcji ekosystemów 

oraz ustępowania gatunków wrażliwych. Jednocześnie działalność transportowa może 

                                                 
14 Ibidem, s. 39. 
15 Ibidem, s. 39. 
16 I. M. Batyk, Wpływ działalności turystycznej na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa 

warmińsko-mazurskiego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Polska Akademia Nauk, Oddział w 

Krakowie, Nr 1/2011, s. 51. 
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skutkować także śmiercią zwierząt na drogach, pogorszeniem jakości gleby, wzmożonymi 

drganiami i wibracjami17. 

Jeśli chodzi o działania prowadzone w ramach działalności przemysłowej oraz 

usługowej, zagrożenia w głównej mierze spowodowane są zanieczyszczeniami powietrza 

pochodzącymi z dalekich emisji pyłów oraz gazów, jak również zrzutem ścieków, zmianą 

struktury ekosystemów, składowaniem odpadów i hałasem. W wyniku nadmiernej eksploatacji 

ekosystemów torfowiskowych degradacji ulegają naturalne siedliska przyrodnicze, krajobraz. 

Jednocześnie zmianie ulegają stosunki wodne. Eksploatacja żwiru i piasku połączona  

z nielegalnym wysypywaniem odpadów oraz wylewaniem ścieków do wyrobisk, powodują 

między innymi degradację zbiorowisk roślinnych, krajobrazu oraz form geomorfologicznych 

powstałych ze żwirów i piasków18.  

Wśród pozostałych zagrożeń pojawiających się na obszarach wiejskich wymienia się 

zagrożenia związane przede wszystkim z anomaliami pogodowymi. Pomimo tego, że nasz kraj 

położony jest w strefie klimatu umiarkowanego, to jest narażony na wiele naturalnych zjawisk, 

czasami przybierających formę kataklizmu. Spowodowane są rozwojem cywilizacyjnym, 

zmianami klimatycznymi, brakiem barier w podróżowaniu. I tak na przykład w wyniku 

długotrwałych opadów bądź roztopów: 

• uprawy ulegają zniszczeniu, 

• pojawia się erozja gleb, 

• zasoby wodne ulęgają skażeniu19. 

Trąby powietrzne, wichury skutkują zakłóceniami w dostarczaniu wody, zniszczeniem 

upraw, czy zniszczeniem mienia np. zrywaniem dachów z budynków itp. Silne mrozy, zamiecie 

śnieżne, czy zawieje naruszają normalną pracę systemów energetycznych oraz 

komunikacyjnych, a także zakładów przemysłowych, powodują straty w produkcji rolnej.  

Z kolei upały skutkują wzrostem niebezpieczeństwa pojawienia się pożarów, zmniejszeniem 

plonów, wzrostem zapotrzebowania na wodę oraz obniżeniem jej jakości przez np.: zakwity 

glonów, zakłócenia w dostawach energii elektrycznej, negatywnymi skutkami dla zdrowia 

ludzkiego, utrudnieniem warunków hodowli zwierząt20.  

 

                                                 
17 K. Kocur-Bera, Specyfika wybranych oddziaływań sieci drogowej na otaczającą przestrzeń, Acta Scientarum 

Polonorum, Administratio Locorum 9 (2)/2010, s. 89-90. 
18 K. Kocur-Bera, Identyfikacja zagrożeń występujących, op. cit., s. 39. 
19 Ibidem, s. 41. 
20 Ibidem, s. 42. 
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Instrumenty zarządzania kryzysowego w rolnictwie 

 Rolnicza działalność narażona jest na wpływ wielu czynników, które niezależne są od 

woli producenta rolniczego. W wyniku ich oddziaływania efekt pracy rolników często jest 

wielką niewiadomą. Wśród podstawowych przyczyn wspomnianej niepewności, czyli 

elementy, które towarzyszą każdej ludzkiej działalności wymienić należy  ryzyko i sytuacje 

kryzysowe. Ryzyko związane jest z „pojawieniem się potencjalnych strat, generujących 

dodatkowe koszty, a ponadto pogarszające płynność finansową w czasie pojawienia się 

skutków wcześniej podjętej decyzji”21. Z kolei kryzys najczęściej oznacza „zdarzenie cechujące 

się elementem zaskoczenia, szoku (np.: katastrofa, klęska), zagrażające istnieniu podmiotu z 

uwagi na rozmiar szkód w produkcyjnym potencjale oraz zachwianie długoterminowej 

płynności”22. Obie wspomniane przyczyny skutkować mogą do: 

• straty dochodu, 

• zmiany kierunku produkcji, 

• a w ostateczności do zaprzestania rolniczej działalności. 

Między ryzykiem a kryzysem istnieje widoczna różnica, jeśli chodzi o kwestie związane ze 

stosowanymi instrumentami ekonomicznymi i prawnymi jak również czasem ich 

uruchomienia. Pierwsze zazwyczaj cechują się prewencyjnym charakterem. Rolnik podejmuje 

decyzję odnosząca się do wyboru sposobu ochrony procesu produkcji albo przed jej 

rozpoczęciem bądź w czasie jej trwania. Tego rodzaju działaniem jest np.: zawieranie umów 

ubezpieczenia upraw i zwierząt przed szkodnikami oraz chorobami.  Z kolei drugie działania 

są podejmowanie dopiero w chwili zaistnienia niespodziewanej, negatywnej sytuacji  

o kryzysowym charakterze. Najczęściej spowodowane są one klęskami żywiołowymi bądź 

innymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami. Przykładem takiej sytuacji może być pojawienie się 

afrykańskiego pomoru świń (ASF) w 2014 roku albo wprowadzenie przez Rosję embarga na 

niektóre produkty rolne. Oba wspomniane zdarzenia posiadały istotny wpływ na ekonomiczną 

sytuację wielu gospodarstw rolnych w Polsce jak również w Unii Europejskiej23.  

Jednocześnie nadmienić należy, iż brak jest legalnej, jednolitej definicji sytuacji 

kryzysowej w rolnictwie. Spowodowane jest to istnieniem wyjątkowo szerokiego zakresu 

                                                 
21 E. Majewski, A. Wąs, Ł. Cygański, Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w 

kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa, [w:] Zarządzanie ryzykiem cenowym, a możliwości stabilizowania 

dochodów producentów rolnych, M. Hamulczak (red.), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008, s. 164. 
22 B. Grzyl, Ryzyko, identyfikacja i ocena ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego w aspekcie działań logistycznych, 

Autobusy, nr 3/2013, s.603. 
23 I. Lipińska, Prawne instrumenty zarządzania kryzysowego w rolnictwie, Przegląd Prawa Rolnego, nr 2(13)/2014, 

s. 84. 
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czynników, które na nią oddziałują cechujących się społecznym, politycznym czy 

ekonomicznym charakterem. Uznanie konkretnej sytuacji za sytuację kryzysową na poziomie 

państwa członkowskiego stanowi o przyznaniu rolnemu producentowi pomocy w wyniku 

szkody powstałej na skutek pojawienia się negatywnego zdarzenia. Należy to do obowiązków 

właściwego organu państwa członkowskiego24.  

 Żeby poradzić sobie z kryzysem, najpierw odpowiednie instytucje i służby uświadomić 

sobie muszą z ryzyka jego wystąpienia, ponieważ ryzyko „stanowi miernik niekorzystnego 

oddziaływania konkretnej sytuacji problemowej. Odnosi się do kwestii oceny oraz 

komunikowania potencjalnych zagrożeń, które związane są z określonym procesem jak 

również korzyści, jakie oferuje”25. Tym samym ułatwia dokonywanie wyborów odnoszących 

się do kwestii związanych ze zdrowiem, ochroną otoczenia oraz bezpieczeństwem 

mieszkańców. Ocena ryzyka jest konieczna wówczas, gdy: 

• „pojawia się nowy typ ryzyka, 

• zmienia się stopień intensywności zaistniałego ryzyka, 

• zmianie ulega sposób postrzegania istniejącego ryzyka”26.  

Koniecznym jest również właściwe oszacowanie ryzyka w sytuacji przerażenia  

i popłochu, gdy publiczny ład jest szczególnie narażony na destrukcję. Nie można bowiem 

zapominać, że ryzyko wpisane jest we wszystkie obszary życia współczesnego 

społeczeństwa27.  

Na terytorium Europy, klęski żywiołowe zdarzają się od dziesięcioleci. Jednak siła i 

częstotliwość negatywnego oddziaływania środowiska naturalnego na ludzką działalność, w 

głównej mierze na działalność rolniczą, staję się coraz bardziej odczuwalna. W latach 1990-

2006 w europejskim regionie doszło miedzy innymi do: 

• 344 powodzie, 

• 170 huraganów, 

• 102 trzęsienia ziemi, 

• 58 pożarów lasów oraz 

• 31 przypadków suszy. 

                                                 
24 Ibidem, s. 85. 
25 M. Regester, J. Larkin, Zarządzanie kryzysem, PWE  Warszawa 2005, s. 27–28. 
26 W. Knapik, Powodziowe zarządzanie kryzysowe na przykładzie gmin Czernichów i Dobczyce, Problemy 

Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1/2013, s. 22. 
27 Ibidem, s. 23. 
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Powyższe zjawiska przyczyniły się do ogromnych strat osobowych, materialnych oraz  

w uprawach rolnych. Ogrom szkód, ich likwidacja jak również kompensacja stała się 

priorytetową sprawą w Unii Europejskiej. W obliczu skali klęsk żywiołowych, formy pomocy, 

które były dostępne dla poszkodowanych osób oraz krajów dotkniętych skutkami 

wspomnianych klęsk do tej pory okazały się niewystarczające28.  

 Faza reagowania w zarządzaniu kryzysowym w rolnictwie uzależniona jest od rodzaju 

sytuacji kryzysowej bądź zdarzenia nadzwyczajnego, które pojawi się na konkretnym obszarze. 

Wymaga oczywiście odpowiedniej współpracy właściwych służb i instytucji. Wśród 

instrumentów zarządzania kryzysowego – w fazie odbudowy natomiast - w odniesieniu do 

rolnictwa wyodrębnia się dwie następujące grupy, mianowicie: 

• pomoc nastawiona na naprawianie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi 

bądź pozostałymi zdarzeniami nadzwyczajnymi, 

• pomoc nastawiona na naprawę szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska 

klimatyczne, które są porównywane do klęsk żywiołowych.  

Warunkiem uzyskania pomocy z pierwszej grupy wsparcia jest formalne uznanie 

konkretnego wydarzenia przez odpowiedni organ państwa członkowskiego za klęskę 

żywiołową bądź zdarzenie nadzwyczajne. Kryteria we wspomnianym zakresie ustanawiane są 

w oparciu krajowe przepisy. Dodatkowo poszkodowany wykazać musi istnienie związku 

przyczynowego pomiędzy klęską żywiołową bądź nadzwyczajnym zdarzeniem a poniesionymi 

szkodami. Obliczanie materialnych szkód opiera się na wartościach kosztów naprawy bądź 

ekonomicznej wartości aktywów przed klęską żywiołową bądź zdarzeniem nadzwyczajnym. 

Należy jednak pamiętać, iż nie mogą one przekroczyć kosztów napraw albo spadku 

rzeczywistej rynkowej wartości spowodowanych  klęską żywiołową bądź zdarzeniem 

nadzwyczajnym czyli różnicy między wartością majątku bezpośrednio przed i po klęsce 

żywiołowej bądź zdarzeniu nadzwyczajnym. Natomiast „utratę dochodu szacuje się przez 

odjęcie iloczynu ilości produktów rolnych wyprodukowanych w roku klęski żywiołowej lub 

zdarzenia nadzwyczajnego lub w każdym kolejnym roku, którego dotyczy pełne lub częściowe 

zniszczenie środków produkcji, i średniej ceny sprzedaży uzyskanej w danym roku od iloczynu 

średniej rocznej ilości produktów rolnych wyprodukowanych w okresie trzech lat przed 

wystąpieniem klęski żywiołowej lub zdarzenia nadzwyczajnego, lub średniej  

z trzech lat opartej na okresie pięciu lat przed wystąpieniem klęski żywiołowej lub zdarzenia 

                                                 
28 B. Dubiel, Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia  nr  67/2014, s. 187. 
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nadzwyczajnego, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, i uzyskanej średniej ceny 

sprzedaży”29. Wspomniana kwota może zostać powiększona o pozostałe koszty poniesione 

przez poszkodowanego z powodu zaistniałej sytuacji kryzysowej. Wspomniany program 

pomocy  wdrażany jest w ciągu trzech lat od daty zaistnienia zdarzenia, zaś pomoc wypłacona 

musi być przed upływem czterech lat od tej daty30.  

 Druga z wcześniej wspomnianych form wsparcia w ramach fazy odbudowy zarządzania 

kryzysowego, zależna jest od specjalnej Komisji, która rozważa przyznanie pomocy na 

wyrównanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska klimatycznego 

porównywalnego z klęską żywiołową. Zasady zgodnie z którymi jest ona przyznawana są 

identyczne jak w przypadku poprzedniego wsparcia, z jedyną równicą i płatności na 

wyrównanie strat ograniczone są do 80% kosztów kwalifikowanych. Jeśli zaś rolnik nie posiada 

wykupionej polisy wówczas ulega zmniejszeniu31.  

 Problematyka związana z zarządzaniem kryzysowym w rolnictwie jest wyjątkowo 

złożona. Obejmuje szerokie spektrum działań, które podejmuje producent rolny, mogących być 

narażonym na ryzyko. Z uwagi na powyższe brak jest jednolitego systemu bezpieczeństwa, 

ukształtowanego w wyniku formułowania i kształtowania odpowiednich instrumentów 

prawnych i ekonomicznych. Zarządzanie kryzysowe zawsze jest wielostopniowe32. Oczywiście 

najistotniejszy etap, jeśli jest to możliwe, stanowi podjęcie wszelkich działań nastawionych na 

zapobieżenie pojawienia się niepożądanego zjawiska. Składają się na nie wszelkie 

przedsięwzięcia i działania dotyczące identyfikacji zagrożeń, prognozowania możliwości ich 

pojawienia się czy też ustalenie rodzaju oraz zakresu działań zapobiegających wspomnianych 

zagrożeń. Na tym etapie duże znaczenie posiadają właściwie sformułowane normy prawne, 

które powinny zachęcać producentów rolnych do podejmowania właściwych decyzji 

produkcyjnych jak również wyboru środków, które będą w stanie zniwelować potencjalne 

szkody, np.: zawieranie umów ubezpieczenia. Stanowi on równocześnie element kolejnego 

etapu zarządzania, czyli przygotowania, obejmującego miedzy innymi opracowywanie zasad 

w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej. Polega w głównej mierze ograniczeniu 

negatywnych skutków sytuacji kryzysowej. Istotne jest zatem, żeby zasady odnoszące się do 

szacowania szkód, czy wspierania producentów rolnych dotnie tych takim zdarzeniem były 

spójne33.  

                                                 
29 I. Lipińska, Prawne instrumenty…, op. cit., s. 90. 
30 Ibidem, s. 91 
31 Ibidem, s. 91-92. 
32 E. Kołodziński, Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, Warszawa 2009, s. 15. 
33 I. Lipińska, op. cit., s. 93. 
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 Do obowiązków państwa należy sformułowanie katalogu działań nastawionych na 

zabezpieczenie przed tego rodzaju zagrożeniami, a także łagodzeni ich skutków.  bowiem 

jedynie odpowiednie zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi powoduje zapewnienie 

ekonomicznego rozwoju gospodarstw rolnych34.  

 

Organizacja i funkcjonowanie zarządzania kryzysowego w gminie Goworowo 

 Gmina Goworowo położona jest w północno-wschodniej części województwa 

mazowieckiego i  w południowej części powiatu ostrołęckiego. Jednocześnie jej obszar 

rozciąga się na Nizinie Północnomazowieckiej i w obrębie dwóch mezoregionów: Doliny 

Dolnej Narwi oraz Międzyrzecza Łomżyńskiego. Zajmuje powierzchnię 219 km2, w obrębie 

której funkcjonuje 45 sołectw. Gmina Goworowo graniczy z 8 jednostkami administracyjnymi: 

• Od wschodu z gminami: Czerwin i Wąsewo,  

• Od zachodu z gminami: Młynarze, Olszewo-Borki i Różan, 

• Od północy z gminą Rzekuń, 

• Od południa z gminami Rzewnie i Długosiodło35. 

W centralnej części gminy położona jest siedziba władz gminy, wieś Goworowo. 

Podstawowe informacje charakteryzujące gminę Goworowo zostały zamieszczone w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Charakterystyka gminy Goworowo 

Wyszczególnienie Wartość 

Powierzchnia gminy ogółem, w tym: 

Użytki rolne: 

                        Grunty orne  

                        Sady 

                         Łąki 

                         Pastwiska 

                         Grunty rolne zabudowane 

                         Grunty rolne pod stawami 

                         Grunty rolne pod rowami 

                         Grunty leśne  

21 910 ha 

14 325 ha 

10 446 ha 

51 ha 

1 534 ha 

1 720 ha 

389 ha 

85 ha 

100 ha 

6 089 ha 

                                                 
34 Analiza wybranych tematów przedstawionych w komunikacie Komisji Europejskiej. Preparing for the „Health 

Check” of the CAP reform, Warszawa 2008, s. 19. 
35 http://goworowo.pl/gmina/polozenie, dostęp dn. 1.08.2020. 
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                         Grunty zadrzewione i  

                         zakrzaczone 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

Grunty pod wodami:  

                        powierzchniowymi pływającymi 

                        powierzchniowymi stojącymi 

Nieużytki  

Tereny różne 

19 ha 

 

1 033 ha 

186 ha 

157 ha 

29 ha 

244 ha 

14 ha 

Liczba ludności, w tym: 

Kobiet 

Mężczyzn  

8 654 osób 

4 268 osób 

4 386 osób 

Gęstość zaludnienia 39osób/km2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://goworowo.pl/gmina/informacje-ogolne, dostęp dn. 1.08.2020. 

Gmina cechuje się wyjątkowo zróżnicowanym środowiskiem przyrodniczym, które mimo 

istotnych przekształceń, zachowało wiele elementów wymagających ochrony. Wśród nich 

wymienić należy:  

• doliny rzek: Narew i Orz, a także mniejszych cieków, 

• obszary zabytkowe, 

• obszary leśne, 

• trwałe użytki zielone, 

• pomniki przyrody, 

• zasoby wód podziemnych i powierzchniowych36.  

Aerosanitarne warunki w gminie określane są jako dobre. Brak jest większych źródeł 

emisji istotnych dla kategorii zanieczyszczenia powietrza. Na jego czystości wpływa fakt 

spalania węgla dla potrzeb ogrzewania budownictwa mieszkaniowego oraz podstawowych 

usług z zakresu infrastruktury społecznej. Jeśli chodzi o stan kondycji prywatnych lasów ulega 

on znacznemu pogorszeniu, przede wszystkim z uwagi na ludzką działalność. Brak jest 

warstwy izolacyjnej pierwszego, zazwyczaj użytkowanego poziomu wodonośnego, co 

powoduje zanieczyszczanie wód. Dodatkowo charakter gleb: bielicowe kwaśne i wyługowane, 

zbudowane z luźnych piasków, stwarzają możliwość łatwego przenikania zanieczyszczeń w 

                                                 
36 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goworowo, Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr XXXIV/209/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2017 roku, s. 6. 
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głąb. Typ siedliskowy lasów wskazuje na stosunkowo niską odporność na emisyjne 

oddziaływanie zanieczyszczeń37. 

Gminę Goworowo cechuje typowo rolniczy charakter. Na jej obszarze prowadzone są 

wyspecjalizowane gospodarstwa rolne, nastawione zazwyczaj na chów bydła mlecznego, co 

decyduje o rozwoju przemysłu mleczarskiego w tym regionie. Rolnicy dostarczają mleko dla 

odbiorców z powiatu ostrołęckiego, posiadających uprawnienia Unii Europejskiej do eksportu 

swoich produktów na cały rynek wspólnoty i odbiorcom z pobliskich gmin, powiatów, czy 

województwa. Dodatkowo dobrze rozwinięta jest hodowla trzody chlewnej jak również uprawa 

zbóż, kukurydzy, a także roślin okopowych. W strukturze użytkowania gruntów rolnych 

największy jest udział gruntów ornych, znaczący łąk i pastwisk. Bardzo mała powierzchnia 

przeznaczona jest pod sady 38.  

Gospodarka rolna gminy opiera się przede wszystkim na rolnictwie indywidualnym. 

Tereny użytkowane rolniczo zajmują blisko 63% ogólnej powierzchni gminy, czyli 14 325 ha. 

Na terenie omawianej gminy jest zlokalizowanych 1 335 gospodarstw rolnych, powierzchnia 

których zajmuje 14 868 ha. Średnia wielkość gospodarstwa kształtuje się w granicach 11,1 ha. 

Największy udział posiadają gospodarstwa do 10 ha (863)39.  

 Jedną z istotniejszych funkcji należących do administracji państwowej jak również 

samorządowej stanowi zapewnienie obywatelom podstawowych warunków ochrony przed 

potencjalnymi i realnymi niebezpieczeństwami spowodowanymi przez występowanie klęsk 

żywiołowych jak również innego rodzaju podobnych zdarzeń, spowodowanych siłami natury 

bądź ludzką działalnością, jak również będących wynikiem wycinkowych działań obronnych 

państwa. Ochroną przed wspomnianymi zagrożeniami oraz usuwaniem ewentualnych skutków 

zajmują się profesjonalne służby ratownicze, które posiadają wyszkolony personel i dysponują 

odpowiednim sprzętem ratowniczym. Są one finansowane z budżetu państwa i podlegają 

własnym scentralizowanym strukturom kierowniczym. Niektóre działania ratownicze są 

wykonywane przez organizacje ochotnicze (OSP, PCK, GOPR, itp.).  

 Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy 

Goworowo jest wójt, który w ramach wspomnianych kwestii wykonuje następujące zadania: 

• Kierowanie działaniami dotyczącymi monitorowania, planowania, reagowania oraz 

usuwania skutków zagrożeń na obszarze gminy, 

                                                 
37 Ibidem, s. 7. 
38 Ibidem, s. 7. 
39 Ibidem, s. 8. 
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• Realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym między innymi 

opracowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego, realizowanie zaleceń do 

wspomnianego planu, czy zatwierdzanie gminnych planów zarządzania kryzysowego, 

• Zarządzanie, organizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń, ćwiczeń oraz treningów 

odnośnie reagowania na potencjalne zagrożenia, 

• Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o terrorystycznym charakterze, 

• Realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, itp. 

Wymienione zadania wójt wykonuje przy pomocy podległych jemu komórek 

organizacyjnych. Organem pomocniczym wójta w zakresie realizacji zadań z obszaru 

zarządzania kryzysowego w gminie Goworowo jest Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego. Do zadań Zespołu należy między innymi: 

• „Pełnienie całodobowego dyżuru celem zapewnienia przepływu informacji w ramach 

zarządzania kryzysowego, 

• Współpraca z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, 

• Współdziałanie z podmiotami, które prowadzą monitoring środowiska, 

• Nadzorowanie funkcjonowania systemu wykrywania raz alarmowania, a także 

systemu wczesnego ostrzegania ludności, 

• Współpraca z podmiotami, które prowadzą akcje ratownicze, humanitarne, 

poszukiwawcze, 

• Realizowanie stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa, 

• Dokumentowanie działań podejmowanych przez Zespół, itp.”. 

W strukturze Zespołu znajdują się następujące jednostki: 

• Osoby funkcyjne, 

• Stały dyżur wójta gminy, 

• Przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych (OSP), lokalni specjaliści i 

przedstawiciele administracji publicznej. 

Do zadań Zespołu w fazie zapobiegania i przygotowania należy przede wszystkim 

prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie skutkom klęsk 

żywiołowych, zbieranie informacji odnośnie pojawienia się ewentualnych zagrożeń,  

a następnie analizowanie i ocena możliwości pojawienia się takiej sytuacji, w konsekwencji 

opracowanie wniosków i ewentualnych propozycji odnoszących się do kwestii zapobiegania 

wspomnianym zagrożeniom. Dzięki analizie zebranych informacji, opracowywany jest 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, w którym zdefiniowano poszczególne zadania  
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w kolejnych fazach, a także wskazano na odpowiednie środki i siły do podjęcia niezbędnych 

działań. Ponadto w Planie określone zostają zasady przekazywania informacji, procedury 

postępowania jak również czynności kierownicze i pomocnicze. Zadaniem Zespołu jest także 

analizowanie przebiegu przeprowadzonych już działań ratowniczych i odbudowujących  

w przeszłości, tak aby można było wyciągnąć adekwatne wnioski na przyszłość i tym samym 

zapewnić sprawne i skuteczne działanie. Ważne jest również organizowanie i prowadzenie 

wszelkiego rodzaju ćwiczeń i gier decyzyjnych nastawionych na przygotowanie członków 

Zespołu i sił ratowniczych do skutecznego i skoordynowanego prowadzenia działań  

w przyszłości. Wśród zadań z fazy zapobiegania i przygotowania należy wymienić określenie 

i zabezpieczenie potrzeb materiałowo-technicznych koniecznych do realizowania przyjętych 

przez Zespół zadań. 

W kolejnej fazie - reagowania, w momencie pojawienia się zagrożenia bądź klęski 

żywiołowej, Zespół w składzie określonym przez Przewodniczącego pojawia się na miejscu 

zdarzenia celem zapoznania się z sytuacji i skalą zagrożenia, a następnie przekazania informacji 

do analizy członkom Zespołu, podczas której oceniane są zagrożenia i proponowane 

ewentualne działania nastawione na ograniczenie strat wśród ludności, jej mieniu oraz 

środowisku naturalnym. Ponadto do zadań Zespołu należy również przekazywanie ludności 

informacji odnośnie skali zagrożenia, bieżącej sytuacji jak również sposobach postępowania. 

Jednocześnie zobowiązany jest do analizowania na bieżąco informacji, które do nich napływają 

i korygować oraz nadzorować przebieg podejmowanych działań. Zespół ma również za zadanie 

zapewnienie poszkodowanym osobom zastępczego zakwaterowania oraz wyżywienia jak 

również opieki medycznej i pomocy społecznej. Należy wspomnieć także, iż każde prowadzone 

działanie musi zostać przedstawione we właściwym Raporcie.  

Faza odbudowy, czyli usuwania skutków, to czas w którym Zespół podejmuje wszelkie 

działania nastawione na przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb 

ratowniczych i odtwarzanie kluczowej dla funkcjonowania gminy infrastruktury krytycznej, 

przede wszystkim energetycznej, telekomunikacyjnej, transportowej i paliwowej. Wśród 

wspomnianych zadań można wymienić między innymi: 

• Organizowanie pomocy i zapewnienie im warunków do egzystencji poszkodowanym 

osobom, 

• Szacowanie strat i szkód, organizowanie przedsięwzięć, które nastawione są na 

usunięcie skutków klęski żywiołowej, 
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• Zapobieganie powstawaniu wtórnych zagrożeń spowodowanych następstwami klęski 

żywiołowej czy innymi zagrożeniami. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje na posiedzeniach, które są 

zwoływane przez Przewodniczącego. Mogą one być zwołane w trybie zwyczajnym, bądź  

w zależności od potrzeb , czyli w trybie alarmowym – natychmiastowym.  

 

Metodologia badań własnych 

 

 Procedura badawcza zazwyczaj rozpoczyna się w momencie sformułowania przez 

badacza przedmiotu oraz celu badań. Przedmiot badań to „wszelkie zjawiska podlegające 

pewnym procesom, w oparciu o które badacz formułuje pytania badawcze”40.  

 Uwzględniając powyższe przedmiotem badań w niniejszej pracy było poczucie 

bezpieczeństwa w zakresie funkcjonowania zarządzania kryzysowego w rolnictwie na 

przykładzie gminy Goworowo.  

 Sprecyzowanie celu, którym jest „poznanie naukowe, a zatem szukanie nowej wiedzy, 

jak również wzbogacanie wiedzy dotyczącej osób, rzeczy oraz zjawisk składających się na 

przedmiot badań. To też rodzaj efektu, który badacz zamierza uzyskać dzięki przeprowadzeniu 

badań oraz rodzaj czynności, z którymi wspomniane efekty będą związane”41. Celem badań 

podjętych w niniejszej pracy była ocena działań podejmowanych przez jednostkę do spraw 

zarządzania kryzysowego w rolnictwie na ternie gminy Goworowo w opinii jej mieszkańców.  

 Właściwe sformułowanie przedmiotu, a także celu badań pozwala na sprecyzowanie 

problemów badawczych, które traktowane są jako „pytanie, na które badacz szuka odpowiedzi 

podczas badania naukowego. Dociekanie prawd ma miejsce w wyniku własnego wysiłku, a nie 

przez oczekiwanie gotowej odpowiedzi podanej przez kogoś innego”42. Problem badawczy to 

„badawcze przedsięwzięcie dostarczające ściśle sprecyzowanej wiedzy, która w chwili 

podejmowania badań nie istnieje bądź jest niepełna”43.  

Główny problem badawczy został sformułowany następująco: jak mieszkańcy gminy 

Goworowo oceniają działania jednostki powołanej do zarządzania kryzysowego? 

                                                 
40 A. W. Maszke, Metodologiczne podstawy badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

Rzeszów 2004, s. 44. 
41 M. Turek, A. Michalak, Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów 

doktorskich i habilitacyjnych, Uniwersytet Śląski, Gliwice 2009, s. 40. 
42 M. Łobocki, Wprowadzenie  do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2009, s. 15. 
43 R. Kolman, Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje), Gdańsk 

2004, s. 146. 
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Powyższy problem wymagał wyodrębnienia problemów szczegółowych, które przyjęły 

formułę: 

1. Z jakimi sytuacjami kryzysowymi najczęściej muszą zmagać się respondenci  

w swoich gospodarstwach? 

2. Czy mieszkańcy gminy Goworowo mogą liczyć na pomoc specjalnych jednostek do 

zwalczania sytuacji kryzysowych?  

3. Czy udzielana pomoc jest wystarczająca? 

Z problemu głównego i problemów szczegółowych badacz w kolejnym etapie 

procedury badawczej ma za zadanie wysunięcie hipotez, które następnie muszą zostać przez 

niego zweryfikowane. Przez hipotezę rozumieć należy „prawdopodobne założenie, którego 

zgodność czy też ewentualną niezgodność z rzeczywistością badacz musi dowieść podczas 

prowadzonych przez siebie czynności badawczych. Zazwyczaj posiada ona postać 

rozwiniętego zdania twierdzącego, zawierającego tezę, domysł badacza, odnośnie interesującej 

go zagadnienia”44. Z uwagi na fakt, iż istnieje prawdopodobieństwo istnienia domysłu 

zawartego w hipotezie, wymaga ona empirycznego sprawdzenia. Jeśli badacz udokumentuje 

jej słuszność wówczas staje się tezą, jednak wcale nie musi się potwierdzić. 

Główna hipoteza badawcza przyjęła postać następującego założenia: 

1. Zakładam, że według mieszkańców gminy Goworowo jednostki powołane do 

zarządzania kryzysowego „raczej” wywiązują się ze swoich zadań. 

Hipotezie tej podporządkowanych zostało trzy hipotezy szczegółowe: 

1. Przypuszczam, że respondenci najczęściej muszą zmagać się z suszą  

i przymrozkami wiosennymi? 

2. Przypuszczam, że mieszkańcy gminy Goworowo mogą liczyć na pomoc specjalnych 

jednostek do zwalczania sytuacji kryzysowych 

3. Przypuszczam, że dla respondentów udzielana pomoc nie jest wystarczająca.  

 Każda metoda badawcza posiada przyporządkowane, adekwatne sobie techniki 

badawcze, określane jako „praktyczne, regulowane poprzez starannie wypracowane 

dyrektywy, czynności, dzięki którym możliwe jest uzyskanie optymalnie sprawdzalnych 

faktów, opinii bądź informacji”45. Dobór odpowiedniej metody oraz techniki badawczej 

pociąga za sobą konieczność doboru pasującego do nich narzędzia badawczego. Na potrzeby 

niniejszej pracy wykorzystano metodę sondażu, technikę ankiety oraz narzędzie kwestionariusz 

                                                 
44 M. Turek, A. Michalak, Zasady, tryb przygotowania, op. cit., s. 55. 
45 A. Kamiński, Metodologia środowiskowych badań pedagogicznych, Ossolineum, Wrocław 1980, s. 37.  
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ankiety. Metoda sondażu polega w głównej mierze na „gromadzeniu informacji, wiedzy na 

temat funkcjonalnych i strukturalnych atrybutów oraz o dynamice zjawisk społecznych, 

poglądów i opinii wybranych zbiorowości, również odnośnie nasilaniu się i kierunkach ich 

rozwoju”46. Ankieta skonstruowana na potrzeby niniejszej pracy składała się z 11 pytań 

właściwych, z których 4 miało formę zamkniętą, 4 półotwartą i pozostałe otwartą. Została ona 

skierowana do właścicieli gospodarstw rolnych zamieszkujących i prowadzących je na terenie gminy 

Goworowo. 

 

Wyniki badań 

 W badaniu ankietowym przeprowadzonym na potrzeby niniejszej pracy uczestniczyło 

48 mieszkańców gminy Goworowo, którzy posiadają gospodarstwa rolne. Analizując 

informacje zawarte na wykresie 1, stwierdzić należ że przeważającą większość badanych 

stanowili mężczyźni – 67%. Pozostałe 33% to kobiety. 

 

Wykres 1. Płeć ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Uwzględniając wiek ankietowanych najbardziej liczną grupę stanowiły osoby  

z przedziału wiekowego 45-55 lat (42%) . ¼ badanych to osoby w wieku 25-35 lat. Niewiele 

mniej – 17% stanowiły osoby z przedziału wiekowego 34-45 lat. Najmniej osób – po 8% (po 

cztery osoby) mają nie więcej niż 25 lat albo więcej niż 55 lat, co zostało zobrazowane na 

wykresie 2.  

 

                                                 
46 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998, s. 48. 
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Wykres 2. Wiek ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 3. Wykształcenie ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Analizując wyniki zawarte na wykresie 3, należy stwierdzić że przeważajaca większość 

respondentów – 59% to osoby deklarujące pozisdanie wykształcenia średniego. Kolejne 25% 

badanych deklaruje posiadanie wykształcenia zawodowego rolniczego. Po 8% osób 

uczestniczących w badaniu ukończyło szkołę wyższą o profilu rolniczym bądź zawodową nie 

zwiazaną z rolnictwem. Żaden z ankietowanych nie ukończył jedynie podstawówki, bądź 

szkoły wyższej o profilu nie zwiazanym z rolnictwem. 

Na wykresie 4, grupa respondentów został przedstawiona z uwzględnieniem wielkości 

gospodarstwa rolnego. Po 33% wskazało, ze ich gospodarstwo obejmuje obszar do 20 ha bądź 

w granicach 21-40 ha. ¼ badanych pracuje na gospodarstwie o wielkości 41-60 ha. Cztery 
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osoby – 8%, posiada gospodarstwo rolne w granicach 61-100 ha. Żadna z osób uczestniczących 

w badaniu nie posiada gospodarstwa rolnego powyżej 100 ha. 

Wykres 4. Wielkość gospodarstwa rolnego ankietowanych

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Największa grupa respondentów w ramach swojego gospodarstwa rolnego posiada 

gleby klasy IV i V – 42%. Kolejne 25% deklaruje posiadanie gleb klasy III  

i IV, zaś 17% klasy V i VI. Po 8% badanych wskazało na posiadanie gleb klasy IV i VI oraz II, 

III, IV i V. Żadna z osób uczestniczących w badaniu nie jest w posiadaniu gleb, które 

kwalifikowałyby się do I klasy, co zostało zobrazowane na wykresie 5. 

 

Wykres 5. Klasy gleb gospodarstw rolnych ankietowanych 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Wszyscy respondenci uczestniczący w badaniu zajmują się produkcją mieszaną: 

roślinną i zwierzęcą (wykres 6). 

 

Wykres 6. Dominujący kierunek produkcji w gospodarstwach ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zapytani o dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, zdecydowana większość 

respondentów - 67% wskazała że są one wystarczające. Pozostałe 33% uważa, że wspomniane 

dochody są niskie. Żadna z osób uczestniczących w badaniu nie stwierdziła, ze dochody które 

uzyskuje w wyniku prowadzenia gospodarstwa rolnego są „bardzo dobre”, „dobre” bądź 

„bardzo niskie” (wykres 7). 

 

Wykres 7. Dochody uzyskiwane z prowadzenia gospodarstwa rolnego przez ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Prowadzenie gospodarstwa rolnego jest niezwykle trudnym i wymagającym zajęciem. Nic 

do końca nie jest bowiem uzależnione od gospodarza. Wręcz przeciwnie, to on cały czas 

uzależniony jest od pogody, od wydajności sprzętu, cen paliwa czy produkowanych przez 

siebie towarów i usług. Jedno zdarzenie w postaci nawalnego deszczu potrafi zniszczyć 

rolnikowi wszystkie uprawy w ciągu kilku minut. Jakie zdaniem respondentów są największe 

zagrożenia dotyczące strat ponoszonych w produkcji rolniczej? Odpowiedzi na to pytanie 

przedstawia wykres 8 i 9. Dokonując analizy zawartych na wykresie 8 należy zaznaczyć, że 

ankietowani wskazywali kilka wariantów odpowiedzi jednocześnie. Tym samym największym 

zagrożeniem w opinii osób uczestniczących w badaniu, jeśli chodzi o straty w produkcji 

rolniczej są:  

• „susza” – 92%, 

• „przymrozki wiosenne” – 75%, 

• „wysokie ceny paliwa” – 42%. 

 

 

Wykres 8. Najważniejsze zagrożenia w produkcji rolniczej w opinii ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Jednocześnie żaden z ankietowanych nie zaznaczył wariantu „szkody wynikające ze 

stosowania środków chemicznych”. Po 8% wskazało na: „podtopienia”, „grad”, „skutki złej 

agrotechniki” oraz awarię sprzętu”. 

   

Wykres 9. Najważniejsze zagrożenia w produkcji rolniczej w opinii ankietowanych 

 
Źródło: opracowanie własne 

  

 Natomiast analizując informacje zawarte na wykresie 9, widać że najwięcej 

respondentów wskazywało jednocześnie : przymrozki wiosenne, suszę i wysokie ceny paliwa 

– 33%. Po 17% wskazało na przymrozki wiosenne i suszę oraz na samą suszę. Dla 8% 

najistotniejszymi zagrożeniami są równocześnie: przymrozki wiosenne, susza  skutki złej 

agrotechniki. Kolejne 8% uważa że są to przymrozki wiosenne, susza, podtopienia, grad, zaś 

następne 8% wskazało na suszę, wysokie ceny paliwa i awarie sprzętu jednocześnie. pozostałe 

8% wymieniło wyłącznie przymrozki wiosenne. 

W kolejnym pytaniu ankietowani zostali zapytani o największe zagrożenia jeśli chodzi 

o straty dotyczące budynków. W tym przypadku także zaznaczali oni kilka wariantów 

odpowiedzi jednocześnie, co widać na wykresach 10 i 11. Zdaniem dominującej większość 

najważniejszym zagrożeniem dla budynków w rolnictwie są pożary – 92% i huragany – 83%. 

Ponad połowa respondentów  -58% wskazał także na uderzenia pioruna. Żadna z osób 

uczestniczących w badaniu nie wymieniła podtopień ani nawalnego deszczu.  
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Wykres 10. Najważniejsze zagrożenia dla budynków rolniczych w opinii ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Analiza przedstawionych na wykresie 11 wynikow, wskazuje, że połowa badanych 

uważa iż największymi zagrożeniami dla budynków na równi są: pożary, uderzenia pioruna  

i huragany. ¼ respondentów wskazała jednocześnie na pożary i huragany. Pozostała grupa 

ankietowanych, po 8% wymieniła same pożarny, same huragany bądź jednocześnie pożary  

i uderzenia pioruna.  

 

Wykres 11. Najważniejsze zagrożenia dla budynków rolniczych w opinii ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

  

W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o ocenę strat będących wynikiem 

poszczególnych rodzajów zagrożeń Uzyskane wyniki zostały zobrazowane na wykresie nr 12.  
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Wykres 12. Ocena wybranych zagrożeń pod kątem strat w rolnictwie w opinii ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jeśli chodzi o bardzo duże zagrożenie, w opinii respondentów spowodowane może być 

pożarem (67%) bądź huraganem (50%). Jednocześnie po 42% wskazało na bardzo duże 

zagrożenie ze strony przymrozków, suszy, deszczu nawalnego i szkód będących wynikiem 

stosowania środków chemicznych. Najwięcej osób jako duże zagrożenie wskazało na awarię 

sprzętu -75% badanych. Skutki złej agrotechniki jako „duże zagrożenie oceniane są przez 67%, 

zaś susza przez 58%. Połowa badanych również skutki przymrozków wiosennych kwalifikuje 

jako duże zagrożenie powodując tym samym duże straty w rolnictwie. Wyłącznie dla 8% małe 

straty powodują takie zagrożenia jak: przymrozki, pożary, podtopienia, huragany, nawalne 

deszcze, zła agrotechnika i stosowanie środków chemicznych. Aż 17% określiło straty będące 

wynikiem podtopień jako bardzo małe. Żadna z badanych osób nie wymieniła wariantu bardzo 

małych strat w przypadku: przymrozków, suszy, pożaru, huraganu, czy awarii sprzętu, co 

pozwala na stwierdzenie, ze są to poważne zagrożenia dla rolnictwa.  
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Wykres 13. Sytuacje kryzysowe, z którymi zmagali się ankietowani w ciągu ostatnich dwóch lat 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W ciągu ostatnich dwóch lat wszyscy ankietowani zamgali się z sytuacjami 

kryzysowymi,m które powodowały straty w produkcji rolnej.  Każdy z nich powierdził suszę – 

100%. Po 42% wskazało na przymrozki oraz huragan, zaś ¼ na dzikie zwierzęta, co obrazuje 

wykres 13.   

Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, iż jednocześnie godnym zauwazenia jest 

fakt, iż respondenci wskazywali kilka jednoczesnych kilka wariantów sytuacji kryzysowych,  

z którymi mieli doczynienia, co został przedstawione na kolejnym, 14 wykresie. 

 

Wykres 14.  Sytuacje kryzysowe, z którymi zmagali się ankietowani w ciągu ostatnich dwóch lat 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Jak już zostało wspomniane, ankieowani w ciagu ostatnich dwóch lat doświadczyli nie 

jednnej a nawet kilku sytuacji kryzysowych. Analizując informacje zamieszczone na wykresie 

14 widać że musieli się zmagać z suszą i huraganami – 42%.  1/4 badanych doświadczyła  

w tym czasie przymrozków wiosennych i suszy. W przypadku 18% gospodarstw musiały się 

one mierzyć z przymrozkami wiosenymi, suszą oraz dziką zwierzyną niszczącą uprawy. Po 8% 

wskazało tylko na suszę lub dzikie zwierzęta i suszę. 

   

Wykres 15. Instytucje, które udzieliły pomocy ankietowanym podczas sytuacji kryzysowych 

 

Źródło: opracowanie własne 

W powyższych sytuacjach, jako najczęściej wskazywane instytucje które udzieliły 

ankietowanym pomocy, w czasie wymienionych przez nich sytuacji kryzysowych, był urząd 

gminy (75%) i Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa (75%), co zobrazowane 

zostało na wykresie 15. W przypadku 42% była to straż pożarna, zaś 17% wskazało wariant 

inne, wymieniajac ubezpieczyciela. Nikt nie wskazał policji.  

Należy również zaznaczyć, że respondenci wskazywali kilka wariantów jednocześnie. 

Uwzględniając wielowątkowe wybory respondentów, na wykresie 16 przedstawiono 

zestawienie najczęściej dokonywanych wyborów. Najwięcej ankietowanych – 58% 

wskazywało jednocześnie na pomoc uzyskaną od urzędu gminy i AMiRR. Kolejne 17% 

wskazało na straż pożarną i „inne” wymieniając ubezpieczyciela. Po 8% badanych wymieniło 

jednocześnie straż pożarną i AMiRR, straż pożarną i urząd gminy bądź straż pożarną, urząd 

gminy i AMiRR. 
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Wykres 16. Instytucje, które udzieliły pomocy ankietowanym podczas sytuacji kryzysowych 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 W kolejnym pytaniu ankiety, respondenci zostali zapytani o to, jakiego rodzaju pomocy 

udzieliły im wspomniane instytucje. Dominująca większość – 92% wskazała na wsparcie 

finansowe, co obrazuje wykres 17. Dwie osoby (4%) wskazało na wariant inne, podając jako 

rodzaj pomocy: „zabezpieczenie dachu”. Z kolei kolejne dwie osoby - 4% stwierdziły, ze nie 

uzyskały żadnej pomocy.  

 

Wykres 17. Rodzaj pomocy uzyskanej przez ankietowanych w sytuacji kryzysowej 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Wśród osób, które wskazały że uzyskały wsparcie finansowe 45% otrzymało tzw. 

pomoc suszową. Z kolei pozostałe 36% uzyskało odszkodowanie, co zostało przedstawione na 

wykresie 18. 

Wykres 18. Rodzaj wsparcia finansowego uzyskanego przez ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W kolejnym pytaniu ankietowani musieli ocenić, czy udzielona im pomoc przez 

wspomniane instytucje oraz w formie w jakiej wskazali była dla nich wystarczająca. 

Odpowiedzi na to pytanie zostały przedstawione na wykresie 19. 

 

Wykres 19. Ocena pomocy uzyskanej przez ankietowanych w sytuacji kryzysowej 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Analizując zawarte na nim informacje widać, ze dla zdecydowanej większości – 67% 

pomoc ta była „raczej” niewystarczająca. „Zdecydowanie” nie wystarczająca okazała się dla 

8% badanych. „Raczej” zadowolonych było 17%. Tylko 8% badanych stwierdziła, że uzyskana 

pomoc była „zdecydowanie” wystarczająca. Żadna z osób uczestniczących w badaniu nie 

zaznaczyła wariantu „nie mam zdania”. 

Dominująca większość respondentów – 92% doskonale zdaje sobie sprawę  

z faktu, że na terenie gminy, w której zamieszkują, znajduje się jednostka powołana do 

zarządzania kryzysowego. Pozostałe 8% nie posiada takiej wiedzy, co zostało zobrazowane na 

wykresie 20. 

 

Wykres 20. Fakt istnienia jednostki do zarządzania kryzysowego w opinii ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Według ¾ osób uczestniczących w badaniu wspomniana jednostka „raczej” wywiązuje 

się ze swoich zadań. Niestety pozostałe 25% jest odmiennego zdania. Żadna z osób 

uczestniczących w badaniu nie zaznaczyła następujących wariantów: „zdecydowanie tak” czy 

„zdecydowanie nie”, co zostało zobrazowane na wykresie 21. 
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Wykres 21. Ocena ankietowanych dotycząca wywiązywania się jednostki do zarządzania kryzysowego ze 

swoich zadań 

 

Źródło: opracowanie własne 

 Ankietowani zapytani o działania prowadzone przez jednostkę powołaną do 

zarządzania kryzysowego w ramach zapobiegania sytuacjom kryzysowym w rolnictwie na 

terenie gminy Goworowo najczęściej odpowiadali „nie wiem” – 50%. Według 34% działaniem 

takim jest wydawanie alertów pogodowych. Kolejne 8% nie udzieliło żadnej odpowiedzi bądź 

stwierdziło iż nie ma w tej kwestii zdania, co zostało zobrazowane na wykresie 22.   

Wykres 22. Działania prowadzone w ramach zapobiegania kryzysowym sytuacjom w rolnictwie przez jednostkę 

ds. zarządzania kryzysowego w opinii ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 
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działaniach. Podoobnie jak w powyższym pytaniu 8% nie udzieliło żadnej odpowiedzi bądź 

stwierdziło iż nie ma w tej kwestii zdania, co zostało zobrazowane na wykresie 23.   

 

Wykres 23. Działania prowadzone w ramach zwalczania skutków sytuacji kryzysowych w rolnictwie przez 

jednostkę ds. zarządzania kryzysowego w opinii ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zakończenie 

 Każdy obywatel ma prawo do tego, aby czuć się bezpiecznie w swoim miejscu 

zamieszkania. Zapewnienie tego bezpieczeństwa należy do podstawowych obowiązków 

każdego państwa. Jest to jednak niezwykle trudne zadanie, ponieważ często dochodzi do 

sytuacji kryzysowych, czy też różnego rodzaju klęsk żywiołowych niezależnych od człowieka, 

itp. W związku z powyższym dążeniem władz jest zapobieganie, planowanie, reagowanie oraz 

odbudowa, które składają się na fazy zarządzania kryzysowego, czyli szczególnego rodzaju 

zarządzania nastawionego na obniżenie ryzyka jeśli chodzi o możliwość pojawiania się 

rozmaitych kryzysów, sytuacji kryzysowych, a jeśli już się pojawią odpowiedniego 

reagowania, a w przypadkach koniecznych odbudowy i powrotu do stanu sprzed kryzysu. 

Rolnictwo jest  sektorem gospodarki cechującym się silnym uzależnieniem wyników 

produkcyjnych, a w konsekwencji również tych finansowych od warunków naturalnych  

i otoczenia, w którym działalność rolnicza się odbywa. Dlatego tak ważne jest zrozumienia 

specyfiki negatywnych skutków rozmaitych zagrożeń, a w konsekwencji opracowanie 

odpowiednich strategii  zarządzania rykiem pojawienia się tych sytuacji i właściwych reakcji 

na nie. Dlatego też w rolnictwie, także pojawia się zarządzanie kryzysowe, którego cel stanowić 

8%

26%

58%

8%

nie mam zdania

nie wiem

pomoc suszowa

brak odpowiedzi



149                   Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie na przykładzie gminy Goworowo 

 

 

 

powinna poprawa bądź utrzymanie dochodu gospodarstwa zmagającego się z zagrożeniem 

bądź sytuacja kryzysową, a także jego finansowa i organizacyjna stabilność. Również na terenie 

gminy Goworowo pojawiają się różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, co sprawiło ze powołany 

został przez wójta Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego podstawowym 

zadaniem jest zapobieganie wszelkim sytuacjom kryzysowym na terenie gminy, a jeśli już się 

one pojawią jak najszybsze poradzenia sobie ze skutkami i zapewnienie bezpieczeństwa  

i pomocy obywatelom. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 48 osób prowadzących 

gospodarstwo rolne na terenie gminy Goworowo. Większość respondentów stanowili 

mężczyźni, w wieku 45-55 lat, deklarujący posiadanie średniego wykształcenia i gospodarstwa 

w granicach 21-40 ha. W ramach wspomnianego gospodarstwa przeważają gleby klasy IV i V. 

Rolnicy nastawieni są na produkcję mieszaną, a dochody  które są w ten sposób uzyskiwane są 

dla nich wystarczające. Rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu, analiza literatury 

przedmiotu oraz uzyskanych wyników pozwoliły na weryfikację postawionych wcześniej 

hipotez.  Pierwsza, zakładająca że według mieszkańców gminy Goworowo jednostki powołane 

do zarządzania kryzysowego „raczej” wywiązują się ze swoich zadań, znalazła swoje 

odzwierciedlenie w wynikach badań, mianowicie uważa tak ¾ respondentów. Kolejna 

hipoteza, zgodnie z którą zakładano iż respondenci najczęściej muszą zmagać się z suszą  

i przymrozkami wiosennymi, także została zweryfikowana pozytywnie. Na wymienione 

zagrożenia wskazało odpowiedni 92% i 75% ogółu badanych. Założenie dotyczące tego, iż 

mieszkańcy gminy Goworowo mogą liczyć na pomoc specjalnych jednostek do zwalczania 

sytuacji kryzysowych również zostało potwierdzone. Wśród tych najczęściej wymienianych 

znalazły się urząd gminy (75%), AMiRR (75%) oraz straż pożarna (42%). Ostatnia z wcześniej 

sformułowanych hipotez została potwierdzona. Mianowicie zdaniem 67% respondentów 

udzielana pomoc jest niewystarczająca. Uzyskane wyniki pozwoliły na postawienie tezy, iż 

najważniejszymi zagrożeniami z jakimi muszą zmierzyć się rolnicy, jeśli chodzi o straty w 

produkcji rolniczej są susza, przymrozki wiosenne oraz wysokie ceny paliwa. Jeśli chodzi o 

straty dotyczące budynków największym zagrożeniem opinii badanych są pożary, uderzenia 

pioruna, huragany. Jednocześnie według ankietowanych bardzo duże straty powodowane są 

przez pożary i huragany, zaś duże przez złą agrotechnikę i awarię sprzętu, a w tych trudnych 

momentach najbardziej pomocne okazały się: urząd gminy i Agencja Modernizacji  

i Restrukturyzacji Rolnictwa. Zazwyczaj ich pomoc przyjmowała formę wsparcia finansowego 

w ramach pomocy suszowej bądź odszkodowania. Większość ankietowanych jest zdania, iż 

uzyskana pomoc była „raczej” wystarczająca.  
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Regulamin nadsyłania i publikowania prac  

w Zeszytach Naukowych WSA 

 

1. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu, zwane dalej Zeszytami, są 

periodykiem naukowym wydawanym w nieregularnym cyklu wydawniczym. 

2. Treść każdego Zeszytu odpowiada zakresowi tematycznemu jednego z odpowiednich 

wydziałów w Wyższej Szkole Agrobiznesu t. Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu, 

Wydziałowi Technicznemu, bądź Wydziałowi Medycznemu.  

3. Redakcja Zeszytów mieści się w sekretariacie Wydawnictwa Wyższej Szkoły 

Agrobiznesu. Pracą redakcji kieruje redaktor naczelny. 

4. W celu zapewnienia poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania właściwego cyklu 

wydawniczego redakcja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami 

naukowymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami.  

5. Do oceny przyjmowane są dotychczas niepublikowane oryginalne prace redakcyjne, 

monograficzne, poglądowe, historyczne, teksty źródłowe, sprawozdania z posiedzeń 

naukowych, oceny książek, komunikaty naukowe, wspomnienia oraz wiadomości 

jubileuszowe. Opracowania przyjmowane są przez redakcję do końca czerwca każdego 

roku. Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych materiałów. 

6. Do publikacji należy dołączyć oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie 

została zgłoszona do innej redakcji (wzór oświadczenia jest możliwy do pobrania na 

stronie internetowej WSA – załącznik nr 1 do Regulaminu). Oświadczenie powinno 

zawierać adres pierwszego autora pracy, numer telefonu oraz e-mail. W oświadczeniu 

powinna być zawarta zgoda (podpis) wszystkich współautorów pracy. 

7. Prace są publikowane w języku polskim lub angielskim z uwzględnieniem opinii 

redaktora językowego. 

8. W oświadczeniu dołączonym do tekstu należy opisać wkład poszczególnych autorów  

w powstanie pracy oraz podać źródło finansowania publikacji. „Ghostwriting” oraz 

„guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte 

przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem 

odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, 

stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 
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9. Przekazane do redakcji opracowania są wstępnie oceniane i kwalifikowane do druku 

przez Naukową Radę Redakcyjną, zwaną dalej Radą. Skład Rady określany jest przez 

Senat WSA. 

10. Publikacje wstępnie zakwalifikowane przez Radę są oceniane przez recenzentów, 

zgodnie  

z procedurą recenzowania opublikowaną na stronie internetowej WSA w zakładce 

Zeszyty naukowe WSA. Łącznie z opinią recenzent wypełnia deklarację konfliktu 

interesów, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. Redakcja powiadamia Autorów o 

wyniku oceny, zastrzegając sobie prawo do zachowania poufności recenzji. 

11. Za proces wydawniczy Zeszytów jest odpowiedzialny sekretarz naukowy redakcji, 

który zatwierdza układ treści Zeszytów, określa wymagania wydawnicze dla 

publikowanych materiałów, współpracuje z recenzentami, przedstawia do 

zatwierdzenia całość materiałów przed drukiem Naukowej Radzie Redakcyjnej, 

współpracuje z Radą i innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

poziomu naukowego Zeszytów oraz zachowania cyklu wydawniczego. 

12. Redakcja zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia artykułu bez podania przyczyn. 

13. Nadesłane materiały, niespełniające wymagań wydawniczych określonych przez 

redakcję, są zwracane Autorowi/Autorom. 

14. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane 

publikacje zakwalifikowane do druku w Zeszytach. 

15. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. „Zeszyty 

Naukowe WSA" są dostępne także na stronie internetowej Wyższej Szkoły 

Agrobiznesu – www.wsa.edu.pl, w zakładce Wydawnictwa. 

 



 

Wymagania wydawnicze - Zeszyty Naukowe WSA 

 

1. Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego oraz w wersji 

elektronicznej, w języku polskim lub angielskim. W celu usprawnienia procesu wydawniczego 

prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad: 

- przesłany artykuł powinien być opatrzony dokładną afiliacją Autora/Autorów, 

- objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron formatu A4, 

- imię i nazwisko Autora/ów – czcionka 12 pkt, 

- nazwa instytucji/jednostki naukowej – czcionka 12 pkt, 

- tytuł artykułu w języku polskim i angielskim – czcionka 14 pkt (bold); podtytuły – czcionka 

12 pkt (bold), 

- do publikacji należy dołączyć słowa kluczowe (3–5) oraz streszczenie nieprzekraczające 15 

wierszy napisane w językach polskim i angielskim – czcionka 11 pkt, 

- tekst zasadniczy referatu pisany czcionką Times New Roman CE – 12 pkt, 

- odstęp między wierszami – 1,5, 

- jeżeli referat zawiera tabele (najlepiej wykonane w edytorze Word albo Excel) lub rysunki 

(preferowany format CorelDraw, Excel, Word), należy dołączyć pliki źródłowe, 

- tabele i rysunki powinny być zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło, 

- przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań dla MS WORD, 

- preferowane formaty zdjęć: TIFF, JPG (o rozdzielczości minimum 300 dpi), 

- w przypadku publikowania prac badawczych układ treści artykułu powinien odpowiadać 

schematowi: wprowadzenie (ewentualnie cel opracowania), opis wykorzystanych materiałów 

czy metod, opis badań własnych (omówienie wyników badań), wnioski (podsumowanie), 

wykaz piśmiennictwa. 

 

2. Odsyłaczami do literatury zamieszczonymi w tekście publikacji są przypisy dolne, które 

muszą mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu. Odsyłaczami przypisów dolnych są 

cyfry arabskie złożone w indeksie górnym, np. (2). 

 

3. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko 

autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku 

pracy zbiorowej: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania;  

w przypadku pracy będącej częścią większej całości – także jej tytuł, inicjał imienia  



 

 

 

i nazwisko redaktora. Źródła internetowe oraz akty prawne należy podawać także jako przypis 

dolny. 

 

4. W wykazie piśmiennictwa zamieszczonym w kolejności alfabetycznej na końcu publikacji 

należy podać kolejno: nazwisko autora/ów i pierwszą literę imienia, rok wydania, tytuł pracy 

(czcionka italic), wydawnictwo oraz miejsce wydania. Przykłady: 

- wydawnictwa książkowe: Janowiec A., Ziemniaki skrobiowe – rola w województwie 

podlaskim. Wydawnictwo WSA, Łomża 2010. 

- prace zbiorowe: Górczewski R., (red.) Przemieszczenie trawieńca. Wydawnictwo PWN, 

Warszawa 2007. 

- czasopisma: Staszewski M., Getek I. Specyfika żywienia krów o wysokiej wydajności., 

Zeszyty Naukowe WSA, Wydawnictwo WSA nr 37, Łomża 2007. 

- strony internetowe: www.4lomza.pl. 1.12.2009 r. 

- akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz 

ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Dz.U. z 2002 r. Nr 150, poz. 1239. 

UWAGA: teksty niespełniające powyższych wymagań zostaną zwrócone Autorowi 



 

Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji  

w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Agrobiznesu 

 

Procedura recenzowania artykułów w Zeszytach Naukowych WSA jest zgodna  

z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami  

w procedurach recenzyjnych w nauce *. 

 

Przekazanie publikacji do Redakcji Wydawnictwa WSA jest jednoznaczne  

z wyrażeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzji artykułu. 

Autor/Autorzy przesyłają utwór wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór znajduje 

się na stronie internetowej WSA. Nadesłane materiały są poddawane wstępnej ocenie formalnej 

przez Naukową Radę Redakcyjną WSA, zwaną dalej Radą, zwłaszcza pod kątem ich zgodności 

z wymaganiami wydawniczymi opracowanymi i publikowanymi przez Wyższą Szkołę 

Agrobiznesu, jak również obszarami tematycznymi ZN. Następnie artykuły  

są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Rady, 

posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Nadesłane artykuły nie są nigdy wysyłane 

do recenzentów z tej samej placówki, w której zatrudniony jest Autor/Autorzy. Prace 

recenzowane są anonimowo. Autorzy nie znają nazwisk recenzentów. Artykułowi nadawany 

jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego. W 

innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów – 

formularz jest publikowany na stronie Internetowej WSA. Autor każdorazowo jest 

informowany z zachowaniem zasady poufności recenzji o wyniku procedury recenzenckiej, 

zakończonej kategorycznym wnioskiem o dopuszczeniu bądź odrzuceniu publikacji do druku. 

W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent. 

Lista recenzentów współpracujących z wydawnictwem publikowana jest w każdym 

numerze czasopisma oraz na stronie Internetowej WSA. 

 

* Dobre Praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Zespół do Spraw Etyki w Nauce. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawa 2011. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

miejscowość, data.....................................................,............................. 

 

Oświadczenie Autora/Autorów 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Redakcji Wydawnictwa WSA  

i ogłoszenie drukiem publikacji/pracy pt. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

autorstwa: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Równocześnie oświadczam(y), że publikacja nie została wydana w przeszłości drukiem i/lub 

w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie, nie została zgłoszona do innego czasopisma, 

nie znajduje się w recenzji innej Redakcji, nie narusza patentów, praw autorskich i praw 

pokrewnych oraz innych zastrzeżonych praw osób trzecich, a także że wszyscy wymienieni 

Autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do druku. 

 

Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej - „ghostwriting” oraz „guest authorship”; 

· źródło finansowania publikacji:.................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

· podmioty, które przyczyniły się do powstania publikacji i ich udział: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

· wkład Autora/Autorów w powstanie publikacji (szczegółowy opis z określeniem ich afiliacji): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko     podpis      data 

1................................................   ........................................  ......................... 

2...............................................   ........................................  ......................... 

3...............................................   ........................................  ......................... 

4..............................................   .........................................  ......................... 

 

Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, osoby odpowiedzialnej za wysłanie niniejszego 

oświadczenia (głównego Autora pracy): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 



 

Załącznik nr 2. 

 

DEKLARACJA KONFLIKTU INTERESÓW 

 

Konflikt interesów* ma miejsce wtedy, gdy recenzent ma powiązania, relacje lub zależności 

przynajmniej z jednym z autorów pracy, takie jak na przykład zależności finansowe (poprzez 

zatrudnienie czy honoraria), bezpośrednie lub za pośrednictwem najbliższej rodziny. 

 

Tytuł pracy.................................................................................................................................. 

Data.................................................... 

Konflikt nie występuje 

Recenzent oświadcza, że nie ma powiązań ani innych finansowych zależności wobec 

Autora/Autorów: 

............................................................................ 

Podpis recenzenta 

* Recenzent oświadcza, że występuje następujący konflikt interesów 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Podpis recenzenta: 

...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


