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SŁOWO WSTĘPNE 

 

 

 
„Doctrina vim promovet insi tam” 

 

Mam przyjemność ponownie polecić 

Państwu kolejny tom monografii  

„Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura fizyczna 

Wybrane zagadnienia”. Tom 6 stanowi cenną 

i wartościową kontynuację tomów 

poprzednich oraz ukazujących się pozycji  

z obszaru nauk medycznych, nauk o bezpieczeństwie i kulturze 

fizycznej. 

 Autorzy zawartych artykułów to badacze i naukowcy,  

którzy przy opisywaniu poruszanych problemów wykorzystali własne 

doświadczenie i przykłady. Specjalizują się w różnych dziedzinach 

naukowych, co czyni niniejszą monografię cenniejszą. Dzięki 

personalizacji, monografia nabrała autentycznego i empirycznego 

charakteru. Dzielenie się wiedzą własną i doświadczeniem świadczy  

o dużej dojrzałości piszących, a także o zaangażowaniu i otwartości  

w przekazywaniu swoich wniosków i spostrzeżeń innym badaczom.  

Monografia jest kolejnym naukowym projektem 

międzyuczelniany czterech pomorskich uczelni wyższych: Akademii 

Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego  

w Gdańsku, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 

Westerplatte w Gdyni, Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie 

Gdańskim i Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.  

Dzięki zaangażowaniu, wysiłkowi i ogromowi pracy włożonej  

przez dr. Piotra Lizakowskiego z Wydziału Dowodzenia  
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i Operacji Morskich AMW w Gdyni, dr. Dariusza Skalskiego  

z Zakładu Sportów Wodnych AWFiS w Gdańsku,  

dr. Sławomira Dębskiego z PSW w Starogardzie Gdańskim  

oraz dr. Romana Gawrtcha Rektora WSSE w Gdańsku tom szósty 

monografii ma zasięg ponadlokalny, krajowy i zagraniczny.  

 Poniższa monografia stanowi cenne źródło wiedzy  

i popularyzacji sportu oraz zdrowego trybu życia w różnych obszarach 

związanych z bezpieczeństwem. 

 

 

DZIEKAN 

WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

AWFIS W GDAŃSKU 

 prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak 
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OD REDAKCJI 

Szanowni Państwo, 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zapoznania się z treścią 

recenzowanej monografii pt. Bezpieczeństwo, zdrowie i kultura 

fizyczna Wybrane zagadnienia Tom 6. Ponownie oddajemy  

w Państwa ręce publikację będącą mostem pomiędzy różnymi 

dziedzinami nauki tj. bezpieczeństwem, medycyną oraz kulturą 

fizyczną. Uznaliśmy, że interdyscyplinarność jest kluczowym czynnikiem 

umożliwiającym osiągnięcie sukcesu w nauce. 

Niniejszy cykl monografii powstał, jako wspólny naukowy 

projekt międzyuczelniany o dużych walorach praktycznych  

i teoretycznych, czterech uznanych pomorskich uczelni wyższych: 

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego  

w Gdańsku, Akademii Marynarki Wojenne im. Bohaterów Westerplatte 

w Gdyni, Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim,  

Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku oraz Towarzystwa 

Naukowego w Grudziądzu.  

Tom 6 został poświęcony zagadnieniom dotyczącym 

współczesnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa ogólnego  

oraz dla zdrowia i sprawności fizycznej. Do podjęcia tej tematyki 

zainspirowało nas zjawisko ewolucji zagrożeń dla bezpieczeństwa. 

Współczesne niebezpieczeństwa rzadko są zagrożeniami dla 

bezpieczeństwa państwa, jego granic czy suwerenności, ale stały się 

bardziej ludzkie i namacalne. Dotykają bezpośrednio człowieka – 

wpływają na jego stan zdrowia zarówno fizyczny i psychiczny. 

Zwiększająca się świadomość społeczeństwa w kwestiach poczucia 

bezpieczeństwa, świadczeń medycznych i treningu fizycznego 

zachęciła nas do poszukiwania nowych problemów badawczych. 

Zapraszamy Państwa do współpracy i współtworzenia 

kolejnego tomu naszej recenzowanej monografii. 

Redaktorzy naukowi: 

dr Piotr LIZAKOWSKI, e-mail: piotrl@interia.pl 

dr Dariusz SKALSKI, e-mail: dskalski60@gmail.com, mshalina@hot.pl 

dr Sławomir DĘBSKI, e-mail: sladeb@wp.pl  

dr Roman GAWRYCH, e-mail: rektor@wsse.edu.pl
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Jarosław Kroplewski 

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni  

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich 

  

Number of characters: 69 202 (with abstracts, summaries and cover) 
Number of images: 6 x 1000 characters (lump sum)= 6 000 characters. 
Total: Number of characters: 75 202 (with abstracts, summaries and 

cover and graphics)= 1, 880 spreadsheets publishing. 

STRESZCZENIE 

Od najdawniejszych czasów najemnicy odgrywali istotną rolę  

w kształtowaniu obrazu politycznego świata. Ich działalność, 

niezwykle kontrowersyjna, została zniesiona pod koniec XX wieku  

na mocy międzynarodowych regulacji prawnych.  Jednak zjawisko  

to nie zostało do końca wyeliminowane. Obecnie rolę tę przejęły 

Prywatne Firmy Wojskowe, które w odróżnieniu od swoich 

poprzedników są legalnie działającymi firmami transnarodowymi, 

realizującymi kontrakty zawarte z rządami państw, organizacjami 

międzynarodowymi i pozarządowymi oraz z firmami prywatnymi.  

Ich istnienie i funkcjonowanie stało się faktem. Biorąc pod uwagę 

doskonałą organizację, profesjonalizm i wyposażenie pracowników 

PFW, należałoby się zastanowić, czy zasadnym byłoby 

wynajmowanie tych firm do prowadzenia operacji pokojowych 

nadzorowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ?  

 

SŁOWA KLUCZOWE: Prywatne Firmy Wojskowe, Rada Bezpieczeństwa 

ONZ, Operacje pokojowe, Bezpieczeństwo państwa 

 

Wykorzystanie Prywatnych Firm Wojskowych  

w operacjach Rady Bezpieczeństwa Organizacji 

Narodów Zjednoczonych-przyczynek do dyskusji 
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WPROWADZENIE 

Od prawie trzydziestu lat prywatna przedsiębiorczość 

stopniowo przejmuje zadania sił zbrojnych państw w dziedzinie 

bezpieczeństwa.  Prywatne firmy wojskowe (dalej: PFW)1 obecne  

były i są w większości współczesnych konfliktów zbrojnych,  

w tym przede wszystkim w Afganistanie, Iraku, Somalii, na Bliskim 

Wschodzie, w Azji oraz Ameryce Południowej. Powszechnie uważa  

się, iż na rozwój tej gałęzi usług decydujący wpływ miały cztery 

czynniki: upadek dwubiegunowego świata, który spowodował 

demobilizację wiodących armii i pojawienie się na rynku 

doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych żołnierzy; łatwy dostęp 

do broni pochodzącej z demobilu2; brak stabilizacji międzynarodowej  

w zakresie bezpieczeństwa, spowodowanej erupcją tłumionych 

dotychczas konfliktów narodowościowych, etnicznych i religijnych 

oraz gwałtowny rozwój technologii wojskowych, który wpłynął  

na konieczność angażowania prywatnych firm zatrudniających 

cywilnych specjalistów w sektorach działań, które były dotychczas 

domeną armii narodowych.  

Co istotne, tendencje te były już zauważalne pod koniec lat 70 

ubiegłego wieku. W 1977 r. Hedley Bull pisał: ,,weszliśmy w nowy świat, 

w którym rzeczywisty monopol państwa na środki przemocy 

przemija”3. Zmonopolizowana dotąd przez państwo zdolność  

do korzystania z siły została uznana za kategorię ekonomiczną, 

zrównana w swej intencyjności do usługi biznesowej.  

Usługodawca był swego rodzaju przedsiębiorcą, podobnie  

                                                           
1 Do obecnej chwili nie określono ostatecznie, jak nazwać przedsiębiorstwa, których usługi 

wiążą się ze stosowaniem przemocy. Większość z nich, reklamując swoją działalność na stronach 

internetowych, określa się jako private military company lub private security company, w zależności  

od  profilu działalności firmy. Biorąc pod uwagę fakt, iż podział na firmy, które oferują typowe usługi 

militarne i na te, które mają w swojej ofercie usługi ochroniarskie bądź policyjne jest bardzo labilny,  

w  niniejszym artykule będę posługiwał się ogólnym określeniem prywatne firmy wojskowe (PFW). 
2 Jak podają F. Mathieu i N. Dearden po Zimnej Wojnie nielegalne rynki światowe zostały 

zalane uzbrojeniem wojskowym od karabinów maszynowych, poprzez czołgi, helikoptry po samoloty 

odrzutowe.  W Afryce cena czołgu T-55 oscylowała wokół 40 tyś. $, natomiast AK-47 w Ugandzie 

można było już nabyć za wartość kurczaka. F. Mathieu i N. Dearden, Corporate Mercenaries.  

The threat of private military and security companies, Londyn 2006, s. 15.  

Raport dostępny na stronie internetowej: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/ 

documents/droi/dv/805_mercenaries_/805_mercenaries_en.pdf (dostęp: 12.07.2017). 
3 H. Bull, The Anarchical Society, Wydawnictwo Macmillan, London 1977, s. 15. 
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jak makler, piekarz, czy budowniczy4. Od tego czasu firmy prywatne 

zajęły się obsługą zaawansowanych, elektronicznych systemów 

łączności i uzbrojenia oraz szkolenia żołnierzy i policjantów.  

Ta stosunkowo nowa branża charakteryzuje się wysokim stopniem 

rozwoju, systematycznym poszerzaniem rynków, jak i profilu 

wykonywanych usług.  

Jak wyliczyła Deborah D. Avant na każdą dziesiątkę osób, 

wysyłanych w 2003 r. przez Stany Zjednoczone na teren walk w Iraku, 

więcej niż jedna była pracownikiem którejś z PFW5. 

Podmioty te oferują szerokie spektrum usług, od stricte bojowych, 

realizowanych tradycyjnie przez siły zbrojne, poprzez szkolenia, 

treningi, ochronę osób i obiektów, aż po szeroko rozumiane usługi 

logistyczne i medyczne. Posiadają zdolności i możliwości świadczenia 

usług w niemal każdym zakątku świata. W 2010 r. niepotwierdzona 

wartość tego sektora miała przekroczyć 200 mld dolarów6.  

PFW systematycznie podejmują coraz liczniejsze działania  

ze sfery bezpieczeństwa i rozszerzają ich asortyment.  

Rozszerza się również grupa zleceniodawców. Należą do nich 

państwa7, organizacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa 

komercyjne, organizacje pozarządowe oraz klienci indywidualni8.  

Coraz powszechniejszy staje się pogląd, iż wobec wielu 

problemów natury organizacyjnej, z jakimi boryka się Organizacja 

Narodów Zjednoczonych (ONZ) przeprowadzając operacje 

pokojowe, zaangażowanie PFW do tego typu przedsięwzięć 

zdecydowanie wpłynęłoby na poprawienie skuteczności jej działań. 

                                                           
4 J. Piątek, Prywatne firmy wojskowe-nowy charakter prowadzenia wojen w świecie 

globalnym, Internet: http://www.khg.uni.wroc.pl/files/13khg8piatek.pdf (dostęp: 10.05.2017). 
5 D. D. Avant,  Prywatyzacja bezpieczeństwa,  [w:]  P.D. Williams  (red.),  

Studia bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 441.  

Oblicza się, że w 2004 r. w Iraku było zatrudnionych 48 tyś. pracowników ze 181 PFW.   

Z tego tytułu dochód tej branży miał wynieść 100 mld $.  F. Mathieu i N. Dearden, op.cit., s. 2-3.  
6 R. Uesseler, Wojna jako usługa. Jak prywatne firmy wojskowe niszczą demokrację, 

Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 55.  
7 Szefowie PFW zabiegają o pozyskiwanie najbardziej  intratnych  kontraktów.  

W 2001 r. 10 największych PFW w USA wydało więcej niż 32 mln$ na lobbing oraz ok. 12 mln $  

na kampanie wyborcze. Np. w latach 1994-2004 sama PFW Tytan wydała na lobbing 2,16 mln $.  

W rezultacie 96 % jej zysków z 1.8 mld $ uzyskanych w 2003 r. pochodziło z kontraktów zawartych  

z rządem Stanów Zjednoczonych. F. Mathieu i N. Dearden, op.cit., s. 19. 
8 A. Wojciechowski, Prywatne firmy wojskowe a międzynarodowa ochrona praw człowieka, 

Wydawca: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014, s. 12. 
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Tym bardziej, że większość pracowników rzeczonych firm stanowią 

doświadczeni policjanci lub żołnierze z wielu elitarnych jednostek 

specjalnych, praktycznie ze wszystkich wiodących armii świata. 

Jedyną przeszkodę w przekazaniu zadań określonych w mandacie 

misji prowadzonych przez ONZ, stanowi wciąż niejasny status  

prawny PFW.       

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi  

na następujące pytania:   

 Jaki jest aktualnie faktyczny, prawnomiędzynarodowy  

status PFW? 

 Czy RB ONZ powinna korzystać z usług PFW realizując zadania 

dotyczące utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie? 

PRYWATNE FIRMY WOJSKOWE I PRYWATNE SPÓŁKI OCHRONIARSKIE  

- HETEROGENICZNOŚĆ DEFINICJI 

Do jednej z najbardziej znanych definicji PFW należy  

ta, która została sformułowana przez Carlosa Ortisa w książce Private 

Armed Forces and Global Security: A Guide to The Issues, wydanej  

w 2010 r.  PFW zostały tam zdefiniowane jako: ,,legalnie ustanowione 

międzynarodowe komercyjne przedsiębiorstwa, oferujące usługi, 

które wiążą się z możliwością użycia siły w sposób systematyczny  

poprzez bezpośrednie zastosowanie środków militarnych  

lub poprzez przekazanie swojego potencjału bojowego i  wiedzy 

klientom”9. 

Natomiast w The Montreux Dokument (dokument ten zostanie 

przedstawiony w dalszej części artykułu) określono je jako: ,,prywatne 

podmioty wojskowe świadczące usługi militarne i/lub ochronne,  

które obejmują w szczególności ochronę osób i mienia, ochronę 

konwojów, budynków i innych miejsc, konserwację i eksploatację 

systemów uzbrojenia, nadzór nad więźniami oraz doradztwo  

i szkolenie lokalnych sił zbrojnych i/lub personelu ochrony”10. 

                                                           
9 C. Ortiz, Private Armed Forces and Global Security: A Guide to the Issues, 

Oxford 2010, s. 48. 
10 The Montreux Document.  On pertinent international legal obligations and good practices 

for States related to operations of private Military and security companies during armed conflict.  

Wyd. ICRC, Geneva 2009, s. 9. 
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Z kolei Grupa Robocza ds. Użycia Najemników, utworzona  

na mocy Rezolucji Rady Praw Człowieka nr 2005/2, w projekcie 

Konwencji o prywatnych spółkach ochroniarskich i wojskowych11 

dokonała podziału tych firm na prywatne firmy wojskowe oraz firmy 

ochroniarskie i definiuje je, jako podmioty świadczące podstawowe 

usługi militarne i/lub z zakresu bezpieczeństwa. Przy czym za usługi 

militarne uważa wyspecjalizowane usługi związane z prowadzeniem 

działań militarnych, włączając w to: planowanie strategiczne, usługi 

wywiadowcze, prowadzenie dochodzeń, rozpoznania na lądzie, 

wodzie i w powietrzu, prowadzenie załogowych i bezzałogowych 

operacji powietrznych, obserwacji satelitarnej, przekazywanie wiedzy 

o charakterze militarnym, a także materialne i techniczne wsparcie  

sił zbrojnych oraz inne powiązane aktywności. Natomiast w świetle 

projektu Konwencji, za usługi z zakresu bezpieczeństwa uważa  

się ochronę osób, budynków, instalacji i mienia przez uzbrojonych 

pracowników firmy, a ponadto przekazywanie wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa i o charakterze policyjnym oraz inne powiązane 

usługi12.  Jednocześnie zaznaczono, iż państwo, które kontraktowało 

firmę nie mogłoby przekazać jej zadań, które legitymują jego prawa 

do użycia siły. Wśród nich wymieniono: bezpośredni udział  

w działaniach zbrojnych, wszczynanie wojny i/lub operacji 

zaczepnych, branie jeńców wojennych, tworzenie prawa, 

szpiegostwo, wywiad, działania mające związek ze stosowaniem broni 

masowego rażenia, działania związane z aresztowaniem  

lub zatrzymaniem podejrzanych, przesłuchiwanie podejrzanych  

i inne funkcje, które autorzy konwencji uważają, jako wyłączną 

kompetencję państwa13.  

Jak wskazuje Marcin Terlikowski cechą wspólną wszystkich 

typów przedsiębiorstw wojskowych jest charakter wykonywanych 

przez nie zadań14. Przywołuje jednocześnie niezwykle ciekawe 

                                                           
11Draft of a possibile Convention on Private Military and Security Companies (PMSC)  

for consideration and action by the Human Rights Council. Dokument dostępny  

na stronie internetowej: http://www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/docs/A.HRC.15.25.pdf  

(dostęp: 08.05.2017). 
12 Tamże, art. 2.  
13 Tamże, art. 2 (i).  
14 M. Terlikowski, Prywatne firmy wojskowe w amerykańskiej operacji stabilizacji Iraku, 

,,Polski Instytut Spraw Międzynarodowych” 2008, nr 9, s. 9. 
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podziały zaproponowane przez Petera Warrena Singera  

i Christophera Kinsley’a. Pierwszy z nich wyróżnia firmy oferujące usługi 

bojowe, walczące w polu u boku lub zamiast jednostek klienta,  

filmy konsultacyjne/doradcze w sferze wojskowej, prowadzące 

programy szkoleniowe, treningowe, restrukturyzujące armię klienta 

oraz firmy oferujące szeroko rozumiane wsparcie logistyczne dla armii 

klienta15. Nieco odmienną typologię proponuje Christopher Kinsley. 

Według niego podziału PFW należy dokonać biorąc pod uwagę 

rodzaj klienta, dla jakiego firma pracuje. Pozwala to, w jego opinii,  

na włączenie do klasyfikacji PFW zarówno firm ochroniarskich 

działających na zlecenie prywatnych klientów, a często stosujących 

nietypowo wysoki jak na usługi ochroniarskie poziom siły,  

jak i tworzonych ad hoc film efemeryd, mających realizować zadania 

bojowe na zlecenie klientów indywidualnych, np. liderów grup 

przestępczych czy bojówek paramilitarnych16.  

To tyle, co mówią czołowi badacze problematyki i oficjalne 

dokumenty na mocy, których zamierza się uregulować status  

prawny PFW. Natomiast warto przeanalizować ogłoszenia 

zamieszczane chociażby w internecie, aby sprawdzić, jaki katalog 

usług z branży militarnej i ochroniarskiej proponują same firmy17. 

Na stronie internetowej Argon Defense – czytamy: ,,Argon 

Defense jest niezależną firmą wojskową (PMC), która zajmuje  

się ochroną działalności biznesowej i rządowej w szczególnie 

niebezpiecznych rejonach kuli ziemskiej. Nasza oferta obejmuje 

doradztwo strategiczne i polityczne, analizę ryzyka oraz ochronę. 

Uczciwie i profesjonalnie wspieramy naszych klientów w wejściu  

na nowe rynki, zakładamy i zabezpieczamy ich działalność  

oraz świadczymy stałe usługi konsultingowe. Tym samym mogą  

oni skoncentrować się na działalności biznesowej.  

                                                           
15 W. Singer,  Corporate Warriors:  The Rise of The Privatized Military Industry  

and Its Ramification for International Security, ,,International Securuty 2001-2002, nr 3, s. 198-202. 

Cyt. za M. Terlikowski, op.cit., s. 9. 
16 Ch. Kinsey, Corporate Soldiers and International Security. The Rise of Private Military 

Companies, Routledge, London-New York 2006, s.8-34. Cyt. za M. Terlikowski, op.cit., s. 9. 
17 Obecnie do największych prywatnych firm wojskowych należą: ACADEMI, Andrews 

International, Engility Corporation, G4S, Cubic Corporation, DynCorp International, GardaWorld,  

L-3 Communications, Olive Group, Pacific Architects & Engineers i Triple Canopy,  

internet: http://www.privatemilitary.org/private_forces.html (dostęp: 15.05.2017). 
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Korzystamy z najnowszych osiągnięć techniki, nieustannie 

udoskonalamy nasze metody działania oraz poprawiamy,  

jakość świadczonych usług. Dysponujemy dostępem do informacji, 

które pozwalają nam na prowadzenie skutecznych działań w różnych 

rejonach świata. Rozumiemy charakter i wagę prowadzonych  

przez nas działań, dlatego przestrzegamy zasad poufności 

dotyczących naszych klientów i podejmowanych przez nich 

przedsięwzięć. Gwarantują to podpisywane przez nas umowy, kodeks 

korporacyjny oraz warunki, na jakich zatrudniamy naszych 

pracowników. Zasady poufności stosowane w naszej firmie są 

rygorystycznie przestrzegane i egzekwowane. Zapewnia to ochronę 

zarówno interesów klienta, jak i firmy”18.  

 

Fot. 1. Argo Defence Contractor - logo firmy.  

(Źródło: Internet - http://www.argondefense.com) 

Inna firma - DynCorp International - popularyzuje się, jako firma 

świadcząca usługi w zakresie serwisowania, obsługi i wykorzystania 

pełnego spektrum śmigłowców, myśliwców, platform ISR19  

oraz samolotów transportowych dla ViP-ów20. Z kolei GardaWorld 

ogłasza na swojej stronie internetowej, iż jest firmą, która zajmuje  

się ochroną działalności gospodarczej i biznesowej, ochroną osób, 

infrastruktury oraz zasobów naturalnych21. W podobny sposób 

reklamuje się jedna z największych prywatnych firm wojskowych  

i ochroniarskich - G4S. Na jej stronie internetowej możemy znaleźć 

informację, że jest wiodącą na świecie firmą specjalizującą  

się w dostarczaniu usług związanych z bezpieczeństwem i dziedzinami 

                                                           
18  Internet: http://argondefense.com/about-us (dostęp: 04.05.2017) - tłumaczenie autora. 
19 Głównym  zadaniem  tych  urządzeń  jest  przetwarzanie  i  dostarczanie aktualnych  

i precyzyjnych informacji i danych wywiadowczych oraz rozpoznawczych w celu wsparcia działań  

– przypis-J.K.. 
20  Internet: http://www.dyn-intl.com/about-di (dostęp: 09.05.2017) - tłumaczenie autora. 
21 Internet:  https://www.garda.com/careers/en/our-businesses  (dostęp: 09.05.2017)  

- tłumaczenie autora. 
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pokrewnymi klientom z sześciu kontynentów. Według zamieszczonych 

tam informacji technologie, oprogramowania i inne systemy z zakresu 

wojskowości stanowiły 13% przychodów firmy, natomiast usługi  

z zakresu ochrony i technologii zabezpieczeń przyniosły jej dodatkowy 

dochód w wysokości 1,5 mld GBP 22. 

 

Fot. 2. Pracownicy firmy G4S.  

(Źródło: Internet - http://www.securityguardjob.weebly.com/g4s-jobs) 

Warto w tym miejscu wspomnieć również o rosyjskich PFW, 

które w odróżnieniu od pozostałych określają się jako prywatne firmy 

,,konsultingowe” o profilu militarnym23. Grupa RSB reklamuje  

się jako firma która: ,,każdego dnia, 24 godziny na dobę, 7 dni  

w tygodniu realizuje zadania zgodnie z wymaganiami klienta …(…)… 

Dziesiątki naszych zespołów mogą działać jednocześnie w Afryce,  

na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej, na Oceanie Indyjskim  

i Oceanie Atlantyckim. Wszystkie one realizują kompleks działań 

dotyczących ochrony uzbrojonej i bezpieczeństwa materialnych 

aktywów oraz ochrony personelu firmy w obszarach o wysokiej 

aktywności terrorystycznej”24. Jej szef - Oleg Krinitsyn - zaznacza,  

iż działalność kierowanego przez niego przedsiębiorstwa opiera  

się na trzech zasadach: bezpieczeństwie klienta, legalności działań 

oraz wysokim profesjonalizmie pracowników, którzy swoje 

doświadczenia bojowe zdobywali w czasie służby w armii rosyjskiej  

i poza nią, jako żołnierze, analitycy, lekarze wojskowi i prawnicy25. 

                                                           
22   Internet:  http://www.g4s.com/en/Who-we-are (dostęp: 09.05.2017)  - tłumaczenie autora. 
23   Do najbardziej znanych rosyjskich PFW należą: RSB Group, PMC Wagner, ATK Group, 

Antiterror, MAP, MSGroup, Centre R, SlavCorps, E.N.O.T. – przypis-J.K.. 
24 Internet: http://rsb-group.org (dostęp: 15.06.2017) - tłumaczenie autora.  
25 Tamże. 
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Ponadto podkreśla, iż firma postępuje zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi aktami prawa międzynarodowego, które regulują 

kwestie dotyczące pobytu uzbrojonych pracowników na terytorium 

innych państw26. Kierownictwo firmy uważa, iż realizowane kontrakty 

przyczyniają się poprawy wyników organizacyjnych i programowych 

rządów, agend ONZ, organizacji międzynarodowych, pozarządowych 

oraz przedsiębiorstw na całym świecie27. 

 

Fot. 3. Pracownicy firmy RSB Group na wodach somalijskich.  

(Źródło: Internet - http://www.rsb-group.org) 

Kolejna ze, znaczacych rosyjskich firm - Moran Security Group - 

przedstawia się, jako międzynarodowa grupa firm oferujących 

najwyższej klasy usługi z zakresu bezpieczeństwa, transportu, 

medycyny, ratownictwa i konsultingu28. W ogłoszeniu tej firmy 

możemy znaleźć zapewnienie, iż jej pracownicy doskonale znają 

przepisy prawa międzynarodowego29, a także prawa państwa  

na terytorium, którego podejmują działania oraz kulturę i zwyczaje 

jego mieszkańców30. 

                                                           
26 Tamże. 
27 Tamże. 
28  Internet: http://moran-group.org/en/about/index (dostęp: 18.06.2017) - tłumaczenie autora.  
29 W ogłoszeniu wymieniono nawet dokumenty, które są wiążące dla firmy w czasie 

wykonywania zadań określonych w kontrakcie. Należą do nich: Rezolucja RB ONZ nr 1816 i 1838; 

Konwencja ONZ o prawie morza (artykuł 105); Karta Narodów Zjednoczonych (art. 51);  

Dokumenty MKCK oraz ustawodawstwo kraju przyjmującego. Tamże. 
30  Tamże. 
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Fot. 4. Pracownicy Moran Security Group w akcji na morzu.  

(Źródło: Internet - http://www.moran-group.org/en/gallery/6) 

PFW pojawiały się na rynku w różny sposób. Deborah D. Avant 

przeprowadzając wywiad z pracownikami firmy ArmorGroup ustaliła, 

iż powstała ona z założonej w 1981 r. brytyjskiej firmy DSL,  

która w 1997 r. została nabyta przez amerykański Armor Holdings31. 

Większość jej pracowników zatrudnionych w biurze w Londynie 

rekrutuje się z brytyjskich służb specjalnych SAS, natomiast personel filii 

firmy rozsianych po całym świecie składa się z dawnych żołnierzy 

amerykańskich i tubylców32. W 2000 r. ArmorGroup utrzymywała biura 

w USA, Wielkiej Brytanii, RPA, Demokratycznej Republice Konga, 

Mozambiku, Kenii, Afryce Zachodniej, Afryce Północnej, Zimbabwe, 

Ugandzie, Hongkongu, Nepalu Filipinach, Francji, Bośni  

i Hercegowinie, Rosji, Kazachstanie, Ukrainie, Kolumbii, Ekwadorze, 

Wenezuelii i Brazylii oraz kierowników regionalnych dla Europy i WNP, 

Rosji, Ameryki Łacińskiej, Afryki Południowej, Afryki Środkowej, Afryki 

Północnej, Dalekiego Wschodu i Środkowego Wschodu. Większość 

biur regionalnych opiera się na wąskim kierownictwie zagranicznym, 

na ogół z doświadczeniem z armii brytyjskiej, zatrudniającym na ogół 

                                                           
31  D. D. Avant, op. cit., s. 445.  
32 F. Mathieu i N. Dearden uważają, iż PFW są odpowiedzialne za rezygnację żołnierzy  

ze służby w siłach narodowych poszczególnych państw i zatrudnianie się w tych firmach. Argumentem 

są tutaj przede wszystkim zarobki. Pracownicy PFW, w zależności od charakteru kontraktu zarabiają 

od 500 do 1500 $ dziennie, natomiast szeregowy żołnierz amerykańskiej piechoty zarabia dziennie 

średnio ok. 70 $. Powyższe fakty doprowadziły do tego, iż w latach 2004-2005 zaobserwowano 

znaczący wzrost liczby żołnierzy, szczególnie z elitarnych jednostek wojskowych, którzy zdecydowali 

się przejść na wcześniejszą emeryturę, aby natychmiast zatrudnić się w PFW. W 2006 r. brytyjski rząd, 

aby ograniczyć powyższe zjawisko, został zmuszony do podniesienia pensji żołnierzom SAS.  

F. Mathieu, N. Dearden, op. cit. s. 12.   
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regionalny personel. Firma pracuje dla klientów różnego typu: 

przedsiębiorstw prywatnych, międzynarodowych organizacji 

pozarządowych i państw33. W latach 1992-1995 zabezpieczała misją 

ONZ w byłej Jugosławii dostarczając jej personel logistyczny, ponadto 

chroniła przed atakami pola naftowe BP w Kolumbii i zapewniała 

bezpieczeństwo w Iraku koncernowi Bechtel. Pracowała również  

dla korporacji DeBeers, Shell, Mobile, Amoco, Chevron,  

CARE i GOAL34. Firma ta dobiera ludzi na podstawie własnej, rozległej 

bazy kontaktów, dodatkowo posiłkując się ogłoszeniami.  

Pozwala jej to ograniczać się do niewielkiego grona osób 

zatrudnionych na pełnym etacie, podczas gdy większość zadań 

wykonują kadry czerpane z bazy kontaktów na użytek 

poszczególnych zadań; bazy te nie są zresztą sporządzane  

na wyłączność, co oznacza, że jedna osoba może figurować  

w bazach kilku firm i pracować dla każdej z nich35.  

Na podstawie powyższych ogłoszeń i relacji możemy wysunąć 

wniosek, iż firmy te prowadzą legalną działalność gospodarczą,  

są zarejestrowane, podlegają prawu państwa na terenie,  

którego mają swoją siedzibę oraz regulują wobec niego swoje 

zobowiązania podatkowe. Ich usługi najczęściej świadczone  

są na rzecz tego państwa lub innych funkcjonujących w nim firm, 

które prowadzą działalność gospodarczą lub legalnie 

przebywających na ich terenie osób bądź organizacji 

międzynarodowych36. Nierzadko PFW wchodzą w skład 

ponadnarodowych grup kapitałowych, nadając ich działalności 

międzynarodowy charakter. A jedyną cechą ich odmienności  

jest charakter realizowanych zadań.  

Natomiast niepokój mogą budzić ogłoszenia, szczególnie 

mniejszych firm, w których pojawiają się stwierdzenia dotyczące 

przestrzegania zasad poufności w odniesieniu do personaliów 

klientów firmy i podejmowanej przez nich działalności.  

Możemy w tym miejscu domniemywać, że firma będzie realizowała 

również zamówienia klientów, których działalność niekoniecznie  

                                                           
33 Tamże.  
34 Tamże. 
35 Tamże.  
36 Ł. Szozda, Prywatne firmy wojskowe, ,,Bezpieczeństwo Narodowe” 2006  nr 2, s. 208. 



  BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, KULTURA FIZYCZNA  

WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 6 

  

23 

 

jest zgodna z prawem miejscowym lub międzynarodowym.  

Według niektórych poglądów zatrudnianie PFW może doprowadzić 

do zintensyfikowania konfliktu lub zainicjowania kolejnych, gdyż przy 

braku popytu na ich usługi pracownicy tych firm pozostaną  

bez zatrudnienia. W opinii oponentów, niesie to ze sobą 

niebezpieczeństwo prowadzenia przez PFW zakulisowych działań 

mających utrudnić prowadzenie procesów pokojowych,  

a tym samym stawianie pytań o faktyczny, całkowity koszt ponoszony 

przez klientów PFW.  

Czy w związku z powyższym należy zgodzić się z konstatacją 

Rolfa Uesselera, iż ,,zmierzch zimnej wojny oznaczał koniec 

najemnictwa indywidualnego37, nie dlatego bynajmniej, że zaniknął 

popyt na profesjonalne usługi militarne, ale z tego względu,  

                                                           
37 Najemnictwo znane już było w okresie starożytności. Znaczna liczba greckich hoplitów 

była najemnikami w służbie władców Persji. Również legiony rzymskie były wspierane przez oddziały 

najemników pochodzących z różnych rejonów Imperium. Szczególny rozwój najemnictwa miał 

miejsce w okresie Odrodzenia, gdzie formacje najemników prowadziły kampanie wojenne na terenie 

Włoch. Na niebezpieczeństwo korzystania z usług żołnierzy najemnych wskazywał już Nicollo 

Machiavelli w ,,Księciu” pisząc: Najemne i posiłkowe [wojska-przypis-J.K.] są bezużyteczne  

i niebezpieczne, i jeżeli ktoś na wojsku najemnym opiera swe państwo, nigdy nie będzie stał pewnie  

i bezpiecznie, albowiem jest ono niezgodne, ambitne, niekarne, niewierne, odważne wobec przyjaciół, 

tchórzliwe wobec nieprzyjaciół: nie boi się Boga, ani dotrzymuje wiary ludziom  

tak, że o tyle tylko odwleka się upadek księcia, o ile odwleka się napaść; ono ograbia cię w czasie 

pokoju, a nieprzyjaciel w czasie wojny. Przyczyną tego jest to, że nie ma ono innego przywiązania, 

ani innej pobudki, trzymającej je w polu, jak ta odrobina żołdu, który nie jest dość silnym bodźcem,  

by pragnęło umrzeć za ciebie. Najemnicy chcą bardzo być twoimi żołnierzami wtedy,  

gdy nie prowadzisz wojny, lecz kiedy przyjdzie wojna, wolą uciec lub pójść sobie precz…(…)… 

Wodzowie najemni są albo znakomitymi ludźmi, albo nie; jeżeli są, nie możesz im zaufać, gdyż zawsze 

będą dążyli do własnej wielkości, bądź to gnębiąc ciebie, który jesteś ich panem, bądź to gnębiąc 

innych wbrew twojej woli, gdy zaś wódź taki nie jest dzielny, przez to samo również cię po prostu 

zrujnuje. A gdyby ktoś zauważył, że każdy wódź najemny czy nie, zrobiłby to samo, byle miał broń  

w ręku, odpowiedziałbym na to, że wojskiem posługuje się albo książę albo rzeczpospolita…(…)… 

Jako przykład starożytnej broni najemnej można przytoczyć Kartagińczyków, którzy po skończeniu 

pierwszej wojny z Rzymianami byli nastawieni na ucisk swoich żołnierzy najemnych,  

chociaż tych wodzami byli ich właśni obywatele. Tebańczycy zrobili po śmierci. Epaminondasa 

wodzem swojego wojska Filipa Macedońskiego, a ten po zwycięstwie odebrał im wolność.  

N. Machiavelli, Książę, Wydawnictwo Hachette, Warszawa 2009, s. 98-103. Dopiero tworzenie armii 

narodowych pod koniec XVIII wieku doprowadziły do zaniku formacji najemnych. Na przykład 

Zgromadzenie Konstytucyjne uchwaliło 28 lutego 1790 r. zakaz zatrudniania najemników w państwie 

francuskim. Warto wspomnieć, iż z ich ofert korzystali również polscy władcy. Zjawisko to zostało 

upowszechnione pod koniec XV wieku, a w wojsku Rzeczypospolitej Obojga Narodów obok Polaków 

i Litwinów można było znaleźć formacje najemne złożone m.in. z Czechów, Węgrów, Serbów, 

Niemców, Włochów, Szkotów bądź Tatarów. Wpływ na renesans najemnictwa miała zimna wojna,  

a szczególnie okres dekolonizacji Afryki. Najemnicy byli wówczas zatrudniani  

przez byłych kolonizatorów, którzy nie chcieli pozbyć się swoich terytoriów zależnych, nierzadko 

zasobnych w różnego rodzaju bogactwa naturalne. - przypis- JK.. 
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że pozbawieni wsparcia instytucjonalnego pojedynczy ,,zaciężni”  

nie przystawali do zmieniających się realiów, a ich miejsce zajęło 

,,nowe najemnictwo”, którego symbolem są tak zwane  

prywatne podmioty świadczące usługi militarne lub z zakresu 

bezpieczeństwa”38? 

PRYWATNE FIRMY WOJSKOWE I OCHRONIARSKIE W ŚWIETLW  

POJĘCIA ,,NAJEMNIK" 

W prawie międzynarodowym pojęcie ,,najemnik” zostało ujęte 

w dwóch aktach prawnych, które mają charakter uniwersalny. 

Pierwszym z nich jest Protokół dodatkowy z 8 czerwca 1977 r.  

do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony 

ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (dalej: I PD)39  

oraz Międzynarodowa umowa o zwalczaniu, rekrutacji, 

wykorzystywania, finansowania i szkolenia najemników z 4 grudnia 

1989 r.40. Ponadto zagadnienia dotyczące najemnictwa zostały 

zawarte w Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu i karaniu zbrodni 

apartheidu z 30 listopada 1973 r.41 i Konwencji ONZ  

przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej  

z 15 listopada 2000 r.42. 

Zgodnie z art. 47 PD I najemnikiem jest osoba, która spełnia 

jednocześnie poniższe kryteria:  

a) została specjalnie zwerbowana w kraju lub za granicą  

do walki w konflikcie zbrojnym; 

b) rzeczywiście bierze bezpośredni udział w działaniach 

zbrojnych; 

                                                           
38  R. Uesseler, op. cit., s. 8.  
39 Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175,  załącznik.  Aktualnie protokół ten ratyfikowały  

174 państwa. Internet: https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages 

_NORMStatesParties&xp_treatySelected=470 (dostęp: 15.05.2017). 
40 M. Flemming, J. Wojciechowska, Zbrodnie wojenne. Przestępstwa przeciwko pokojowi, 

państwu i obronności. Rozdział XVI, XVII, XVIII kodeksu karnego. Komentarz.  

Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 1999, s. 686-692. Dokument został ratyfikowany jedynie  

przez 34 państwa. Internet: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_ 

viewStates=XPages_ NORMStatesParties&xp_ treatySelected=470 (dostęp: 15.05.2017). 
41  Dz. U. z 1976 r., nr 32, poz. 186, załącznik.  
42 Dz. U. 2005r., nr 18 poz. 158. Należy również zaznaczyć, że większość państw 

afrykańskich posiada w swojej przestrzeni prawnej unormowania dotyczące kwestii najemnictwa. 

Jednak mają one jedynie zasięg regionalny- przypis –J.K. 
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c) bierze udział w działaniach zbrojnych głównie w celu uzyskania 

korzyści osobistej i otrzymała od strony konfliktu lub w jej imieniu 

obietnicę wynagrodzenia materialnego wyraźnie wyższego  

od tego, które jest przyrzeczone lub wypłacane kombatantom, 

mającym podobny stopień i sprawującym podobną funkcję  

w siłach zbrojnych tej Strony, 

d) nie jest obywatelem Strony konfliktu ani stałym mieszkańcem 

terytorium kontrolowanego przez Stronę konfliktu, 

e) nie jest członkiem sił zbrojnych Strony konfliktu, 

f) nie została wysłana przez państwo inne niż Strona konfliktu  

w misji urzędowej, jako członek sił zbrojnych tego państwa43. 

Niestety definicja ta nie jest doskonała.   

Niewątpliwą jej ułomnością jest zbyt wąskie określenie tego zjawiska, 

co pozwala na tworzenie stosunkowo dużej liczby wieloznaczności44. 

Zrobiono to celowo, gdyż istniała obawa, by pojęcie ,,najemnik”  

nie było stosowane zbyt szeroko i by nie obejmowało ochotników  

lub doradców wojskowych i innych osób przybyłych z państw 

neutralnych, a także żołnierzy zawodowych o obcym obywatelstwie. 

Jak zauważyli M. Flemming i J. Wojciechowska rozwój prawa 

traktatowego po uchwaleniu PD I poszedł w kierunku penalizacji 

wojskowej służby najemnej, gdy Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło 

4 grudnia 1989 r. Międzynarodową umowę o zwalczaniu, rekrutacji, 

wykorzystywaniu, finansowaniu i szkoleniu najemników45. Najemnik 

został tam zdefiniowany podobnie jak w art. 47 PD I, obejmuje 

                                                           
43   Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175, załącznik.  
44 Jak wskazuje Remigiusz Bierzanek zagadnienie dotyczące najemników należało  

do najbardziej kontrowersyjnych na Konferencji Dyplomatycznej odbywającej sie w latach 1974-1977. 

Projekt MKCK, będący podstawą dyskusji, nie zawierał żadnego postanowienia w tym przedmiocie. 

Włączenie do protokołu nowego przepisu nastąpiło z inicjatywy państw afrykańskich.  

Z taką propozycją wystąpiła delegacja Nigerii, określając najemnika jako ,,osobę nie należącą do sił 

zbrojnych stron w konflikcie, rekrutowaną za granicą, która walczy lub bierze udział w konflikcie  

w celu otrzymania zapłaty lub innej korzyści osobistej”. W ocenie przepisu z 1977 r. wskazuje  

się, że definicja nie obejmuje wielu najemników, którzy są członkami sił zbrojnych,  

a także na to, że definicja jest odmiennie interpretowana przez państwa afrykańskie i państwa 

zachodnie. R. Bierzanek, Wojna a prawo międzynarodowe, Wydawnictwo MON,  

Warszawa 1982, s. 148.  
45 Powodem przyjęcia nowej definicji pojęcia ,,najemnik” było ponowne wysunięcie  

tego problemu na forum ONZ w 1989 r. W rezultacie ZO ONZ podjęło uchwałę (res. 32/44),  

która wzywała rządy państw członkowskich do wydania ustaw zabraniających pod sankcjami karnymi 

na swoim terytorium rekrutowania, finansowania, szkolenia a także tranzytu najemników  

oraz zabraniających swoim obywatelom służby w charakterze najemników. Tamże, s. 149. 
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jednakże szerszy krąg osób, gdyż włącza także tych, którzy zostali 

zwerbowani do udziału w wewnętrznych konfliktach zbrojnych. Jest, 

bowiem najemnikiem także osoba, która w każdej innej sytuacji: 

a) została zwerbowana w kraju lub za granicą,  

w tym szczególnym celu by brać udział we wspólnie 

uzgodnionym gwałtownym zamachu, który ma na celu: 

 - obalenie rządu lub podważenie w inny sposób 

konstytucyjnego ładu w państwie, albo 

 - podważenie terytorialnej nienaruszalności państwa; 

b) w takim czynie uczestniczy przede wszystkim z chęci uzyskania 

osobistej, poważnej korzyści i została skłoniona przez obietnicę 

lub wypłacenie korzyści materialnej; 

c) nie jest obywatelem państwa, przeciwko któremu kieruje swój 

czyn, i nie zamieszkuje w tym państwie; 

d) nie została wysłana przez żadne państwo w misji urzędowej;  

e) nie jest członkiem sił zbrojnych państwa, na którego obszarze 

dokonuje się określonego czynu46. 

Jak łatwo zauważyć większość pracowników PFW nie wpisuje 

się w podane powyżej definicje najemnika. Należy w tym miejscu 

zgodzić się z Adamem Wojciechowskim, iż świadczy o tym chociażby 

nie spełnienie jednego warunku, jakim jest konieczność 

bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych, aby pracownicy 

PFW, nie zostali objęci zapisami wspomnianych aktów prawa 

międzynarodowego47. Oraz kontrowersyjne zapisy, o których 

wspomina Anita Garnuszek, dotyczące wymogu nieposiadania 

obywatelstwa państwa zaangażowanego w spór, jak również 

wykluczenia osób zamieszkujących terytoria objęte działaniami 

wojennymi48. A przypominam, że należy spełnić jednocześnie 

wszystkie przedstawione warunki. Istotnym jest również fakt wyłączenia 

z pojęcia ,,najemnik” wszystkich tych osób, które biorą udział  

                                                           
46  M. Flemming, J. Wojciechowska, op. cit., s. 686.  
47  A. Wojciechowski, op. cit., s.5 
48 A. Garnuszek,  Prywatne firmy wojskowe-w stronę komercjalizacji wojny,  

[w:] Współczesne wyzwania dla Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, 

(red.) A. Garnuszek, R. Baranowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2012, s.14.  
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w konflikcie zbrojnym kierując się swoimi ideami  

i poglądami, a nie chęcią zysku.  

Jedynym wyjątkiem, który pozwala zakwalifikować 

pracowników PFW, jako najemników jest sytuacja, gdy personel firmy 

został zatrudniony do wykonywania zadań związanych z ochroną  

np. członków korpusu dyplomatycznego w warunkach konfliktu 

zbrojnego49. Przykładem takiego działania była ochrona 

tymczasowego cywilnego administratora Iraku Paula Bremera  

przez pracowników PFW Blackwater.  

 

Fot. 5. Paul Bremer ochraniany przez pracowników firmy Blackwater.  

(Źródło: Internet - http://www.benturner.wordpress.com) 

Tak, więc w świetle obowiązującego prawa 

międzynarodowego, utożsamianie PFW z klasycznie pojmowanym 

najemnictwem nie jest uzasadnione, pomimo niezaprzeczalnego 

faktu, że celem działalności jednych, jak i drugich jest uzyskanie 

konkretnych gratyfikacji finansowych z uczestniczenia w konflikcie 

zbrojnym50. Koniecznym jest, zatem wypracowanie definicji 

operacyjnej współczesnego najemnictwa, definicji, która uwzględni 

                                                           
49   A. Wojciechowski, op. cit., s. 5. 
50  Rolf Uesseler twierdzi, że kto dzisiaj z pracowników PFW zostanie uznany, w świetle 

obowiązujących przepisów międzynarodowych czy krajowych, za najemnika powinien od swojego 

adwokata domagać się zwrotu pieniędzy i radzić mu, by poszukał sobie nowego zajęcia.  

R. Uesseler, op. cit., s. 62. 
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formę przemysłową tego zjawiska i wpisze je we współczesne prawo 

międzynarodowe51. 

W związku z tym, że działalność PFW staje się coraz bardziej 

powszechna należy jak najszybciej wprowadzić do międzynarodowej 

przestrzeni prawnej przepisy regulujące tą problematykę.  

Jestem przekonany, że opracowania, które już powstały w dużej 

mierze spełniłyby oczekiwania społeczności międzynarodowej  

w tym zakresie. 

PRÓBY KODYFIKACJI STATUSU PRYWATNYCH FIRM WOJSKOWYCH  

I OCHRONIARSKICH W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM 

W obecnej chwili nie ma aktu prawa międzynarodowego,  

który jednoznacznie regulowałby status prawny PFW.  Marcin Łukowski 

uważa, że przyczyn takiego stanu rzeczy należy doszukiwać  

się w tym, iż zjawisko outsourcingu podmiotom prywatnym z zakresu 

bezpieczeństwa, dotychczas zarezerwowanym dla państwa,  

jest stosunkowo nowe52. Ponadto twierdzi, iż szeroki katalog 

działalności tych firm sprawia, że powszechna, międzynarodowa 

regulacja wydaje się zadaniem stosunkowo trudnym53.  

Nie do końca można zgodzić się z powyższymi argumentami 

ponieważ, jak już wcześniej wskazano, rozwój tych firm i ich udział  

w kluczowych konfliktach zbrojnych mających miejsce na świecie 

miał już miejsce ponad 20 lat temu. Co więcej, podejmowano  

już inicjatywy na rzecz uregulowania statusu PFW proponując 

niezwykle ciekawe i spójne rozwiązania prawne. Warto w tym miejscu 

wspomnieć o dwóch z nich. Pierwszą jest, powstały w 2008 r.  

z inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża  

i szwajcarskiego rządu, Dokument Montreux o międzynarodowych 

zobowiązaniach prawnych i dobrych praktykach państw związanych 

                                                           
51 J . Bartnicka, Xavier Renou (red.), La privatization de la violence. Mercenaires et société 

militaire privée au service du marché, Agone, Marsille 2005, ,,Rocznik Bezpieczeństwa 

Międzynarodowego” 2007, s. 367. 
52 M. Łukowski, Status prawny prywatnych firm wojskowych na przykładzie prób kodyfikacji 

Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz ustawodawstwa Republiki Południowej Afryki i Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej, [w:] D. Smyrgała (red. nauk.) Wojna o pokój trwa,  

Collegium Civitas, Warszawa 2014, s. 43. 
53 Tamże.  
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z działalnością prywatnych firm wojskowych oraz ochroniarskich  

w czasie konfliktu zbrojnego (dalej: Dokument Montreux)54,  

a kolejnym Konwencja o prywatnych firmach wojskowych 

opracowana w 2011 r. przez członków Grupy Roboczej Rady Praw 

Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (dalej: Konwencja 

PMSC)55. Poniżej przedstawiłem najistotniejsze unormowania zawarte 

we wspomnianych opracowaniach. 

 

Fot. 6. The Montreux Dokument - okładka.  

(Źródło: Internet - http://www.mdforum.ch/en/montreux-document) 

                                                           
54 The Montreoux Document. On pertinent international legal obligations and good practices 

for States related to operations of private military and security companies during armed conflict, 

ICRC, Geneva 2009. Dokument dostępny na stronie internetowej: https://shop.icrc.org/document-de-

montreux-sur-lesentreprises-militaires-et-de-securite-privees-2399.html (dostęp: 29.04.2017). 
55 Draft of a possible Convention on Private Military and Security Companies (PMSCs) 

 for consideration and action by the Human Rights Council Konwencja dostępna na stronie 

internetowej: http://www.iihl.org/wp-content/uploads/2015/12/PMSCs.pdf. (dostęp: 30.04.2017). 
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Dokument Montreux, pomimo że nie został wprowadzony  

do międzynarodowej przestrzeni prawnej i nie nakłada zobowiązań 

na państwa, które go zaakceptowały56, to pełni istotną rolę  

w promowaniu przestrzegania zasad międzynarodowego prawa 

konfliktów zbrojnych i praw człowieka przez PFW i podmioty prawa 

międzynarodowego, na terenie, których powyższe firmy funkcjonują, 

są zarejestrowane lub kontraktowane. 

W Dokumencie zaznaczono, iż każde ze wspomnianych państw 

jest zobowiązane do przestrzegania i nadzorowania przestrzegania 

przez PFW międzynarodowego prawa humanitarnego  

i międzynarodowego prawa praw człowieka w czasie konfliktów 

zbrojnych57.  Szczególna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa 

na państwie, które korzysta z ich usług. W świetle Dokumentu  

na państwach spoczywa również obowiązek zapobiegania 

niewłaściwym działaniom firm, które stanowią pogwałcenie praw 

człowieka, lub zapewnienie jednostkom ochrony przed takimi 

działaniami58.   

Państwo jest ponadto zobowiązane do pociągnięcia  

do odpowiedzialności karnej spółki, której pracownik naruszył 

Konwencje Genewskie z 1949 r. oraz Protokoły dodatkowe  

do nich z 1977 r.. Co więcej zobligowane jest do zadośćuczynienia, 

które może być zrealizowane w formie odszkodowania pieniężnego 

lub restytucji własności, jeżeli szkoda jej dotyczyła59.  

Innymi słowy państwo musi wypełnić swoje zobowiązania 

międzynarodowe i nie ma tutaj znaczenia fakt, że spółki  

są przedsiębiorstwami prywatnymi.  

Niezwykle ważnym elementem Dokumentu jest określenie 

okoliczności, w której postępowanie spółki może być przypisane 

państwu korzystającemu z jej usług. Zaznaczono jednocześnie,  

                                                           
56 Aktualnie postanowienia dokumentu zdecydowały się przyjąć 54 państwa i organizacje 

międzynarodowe. Wśród nich należy wymienić Unię Europejską, Pakt Północnoatlantycki  

i Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.  Pełna lista państw dostępna  

jest na stronie internetowej: https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-

law/international-humanitarian-law/private-military-security-companies/participating-states.html  

(dostęp: 30.04.2017). 
57 Dokument z Montreux, s. 9. 
58 Tamże, s. 37. 
59 Tamże, s. 35. 
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że takie przypadki są sporadyczne. Wymieniono je w art. 7 i dotyczy  

to przypadków, gdy: 

 pracownicy spółki zostali, zgodnie z wewnętrznym prawem 

danego państwa, włączeni do jego sił zbrojnych; 

 są członkami formacji zbrojnej, znajdującej się pod kontrolą 

państwa; 

 zostali upoważnieni do wykonywania władzy państwowej,  

w tym np. prowadzenia obozów jenieckich, więzień, 

wykonywanie zadań przypisanych organom ścigania; 

 rzeczywiście działają zgodnie z instrukcja państwa  

lub pod jego kierunkiem bądź kontrolą60. 

Natomiast zgodnie z art. 26 a-e pracownicy spółki  

są zobligowani do przestrzegania międzynarodowego prawa 

humanitarnego konfliktów zbrojnych niezależnie od tego czy 

przysługuje im status jeńca wojennego, osoby towarzyszącej siłom 

zbrojnym, czy też osoby cywilnej.   

Za popełnienie poważnych przestępstw przez pracowników 

spółki mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej również 

ich przełożeni, którzy wiedzieli lub powinni wiedzieć o tym, że ich 

podwładni popełniają czyn zabroniony i nie zrobili nic, aby temu 

zapobiec lub sprawić, aby przestał on być popełniany61.  

W Konwencji PMSC za konieczne uważa się ustanowienie  

i wdrożenie mechanizmów monitorowania działań PFW i przypadków 

łamania przez nie międzynarodowego prawa praw człowieka  

i prawa humanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

nielegalnego i arbitralnego użycia siły, które umożliwiłoby ściganie 

sprawców oraz zadośćuczynienie ofiarom. W tym celu Państwa-Strony 

Konwencji zobligowane są do wprowadzenia niezbędnych aktów 

prawnych, aby pozostające w ich jurysdykcji PFW nie angażowały  

się w nielegalną działalność lub postępowały niezgodnie z prawem 

międzynarodowym62. 

W art. 2 (i) wymieniono zadania, które państwo,  

jako monopolista posiadający prawo do legalnego użycia siły,  

                                                           
60 Tamże. 
61 Tamże, s. 37.  
62 Draft of a possible Convention on Private Military and Security Companies (PMSCs)  

for consideration and action by the Human Rights Council, art 1. 
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nie może przekazać PFW. Należy do nich: bezpośredni udział  

działaniach zbrojnych, branie jeńców wojennych, prawotwórstwo, 

działania szpiegowskie i wywiadowcze, działania mające związek  

ze stosowaniem broni masowego rażenia, przekazywanie zadań 

przynależnych policji, w tym zatrzymywanie podejrzanych  

i ich przesłuchiwanie oraz inne funkcje, które przez Państwa-Strony  

są postrzegane jako będące w ich wyłącznej kompetencji63. 

Ponadto, podobnie jak w Dokumencie Montreux, każde Państwo- 

Strona zostaje zobligowana do wprowadzenia wewnętrznych aktów 

prawnych, w świetle, których PFW oraz ich personel będzie ponosił 

odpowiedzialność karną za złamanie międzynarodowego prawa 

humanitarnego i praw człowieka64. W celu monitorowania 

działalności PFW sygnatariusze Konwencji PMSC powinny ustanowić 

system regulacji i nadzoru nad tymi firmami, wykorzystując przy tym 

wymianę informacji z innymi państwami65. Co więcej, działalność PFW 

powinna być licencjonowana przez państwo, a każde zezwolenie na 

działalność winno być rejestrowane66.  

W Konwencji odniesiono się również do zgodnego z prawem 

użycia siły przez pracowników PFW. Do takich sytuacji zaliczono: 

obronę własną, innych pracowników PFW lub osób objętych ochroną 

w umowie, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ich życia  

lub powstania poważnych obrażeń ciała; w celu zapobieżenia 

popełnieniu przestępstwa lub zaprzestaniu jego popełniania,  

co wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia innych osób67. 

Natomiast przed użyciem siły śmiercionośnej pracownicy PFW 

powinny najpierw ostrzec, iż siła taka zostanie użyta, chyba,  

że nie zezwalają na to okoliczności68. Z kolei w przypadku włączenia 

PFW do składu sił zbrojnych danego państwa, użycie siły  

przez jej pracowników jest regulowane wewnętrznymi 

                                                           
63 Tamże, art. 2 (i). 
64 Tamże, art. 5 (1)  i (2). 
65 Tamże, art. 13 (a) i (b). 
66 Tamże, art. 14 (1-3). 
67 Tamże, art. 18 (a-c). 
68 Tamże, art. 5. 
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unormowaniami prawnymi oraz międzynarodowym prawem 

humanitarnym i międzynarodowym prawem praw człowieka69. 

Dużą wagę położono również na konieczność kontrolowania 

działalności PFW. W związku z powyższym zaproponowano utworzenie 

Komitetu ds. Regulacji, Nadzoru i Monitorowania PFW. Miałby on 

zostać utworzony w chwili przyjęcia Konwencji przez Państwa-Strony,  

a eksperci charakteryzujący się wysokim statusem moralnym, 

odpowiednimi kompetencjami i bezstronnością, byliby wybierani do 

jego składu w głosowaniu tajnym z listy kandydatów przedstawionych 

przez rzeczone państwa70.    

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przedstawione powyżej 

dokumenty nie sankcjonują istnienia i funkcjonowania PFW, natomiast 

ich rolą jest ujęcie w ramy prawne działalności, która stała  

się we współczesnym świecie faktem.  Jeżeli unormowania prawne  

w tym zakresie zostaną międzynarodowo usankcjonowane  

i przestrzegane przez podmioty prawa międzynarodowego,  

to nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby stały się one istotnym 

czynnikiem wykorzystywanym do zapewnienia światowego  

lub regionalnego bezpieczeństwa. 

PRYWATNE FIRMY WOJSKOWE, JAKO INSTRUMENTY DZIAŁALNOŚCI 

RADY BEZPIECZEŃSTWA ONZ? 

Rada Bezpieczeństwa jest jednym z sześciu najważniejszych 

organów ONZ i najistotniejszym z nich, jeżeli chodzi o utrzymanie 

pokoju i ładu międzynarodowego.  Powszechnie wiadomo, że organ 

ten, utworzony jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku, wymaga  

jak najszybszej i gruntownej reformy, ponieważ nie odzwierciedla  

on aktualnego układu sił na świecie i to zarówno w wymiarze 

globalnym, jak i regionalnym71. Szczegółowa analiza tego problem 

wykracza jednak poza ramy niniejszego opracowania.  

Należy natomiast zwrócić uwagę, iż reformy winny dotyczyć  

nie tylko zasad stosowania prawa weta i struktury organizacyjnej 

                                                           
69  Tamże, art. 6. 
70  Tamże, art. 29.  
71 Szerzej na temat reformy RB ONZ P. Pacuła, Zarys problematyki reformy Rady 

Bezpieczeństwa ONZ, ,, Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 4.  
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samej RB ONZ, ale również wykorzystania podmiotów 

pozapaństwowych, działających w branży wojskowej i ochroniarskiej, 

w prowadzonych przez nią operacjach pokojowych. Jak zauważa  

M. Pugh, w tej pojemnej kategorii mieści się szeroki i zróżnicowany 

wachlarz działań72. Z uwagi na ich ogólne cele wyróżniamy 

następujące operacje pokojowe:  

1. Zapobieganie konfliktom (conflict prevention) - określenie 

przyczyn konfliktu i zapobieganie ich występowaniu, 

utrzymywaniu się lub nawrotom (na przykład  

poprzez obecność wojskową); 

2. Kształtowanie pokoju (peacemaking) – powstrzymywanie 

przemocy przez doprowadzenie środkami dyplomatycznymi  

do zawieszenia broni lub porozumienia pokojowego; 

3. Utrzymywanie pokoju (peacekeeping) – działania sił 

wojskowych i policyjnych za zgodą państwa przyjmującego, 

mające na celu utrzymanie porozumienia pokojowego  

lub zawieszenia broni. Do użycia siły może dochodzić  

tylko na zasadzie bezstronności i z poważnymi ograniczeniami 

(na przykład w samoobronie); 

4. Zaprowadzenie pokoju (peace enforcement) – użycie siły, 

 jako środka przymusu w celu wyegzekwowania porozumień, 

narzucenia pokoju lub ochrony ludności cywilnej  

przed przemocą; 

5. Utrwalanie pokoju (peacebuilding) – wspieranie 

długookresowej odbudowy dotkniętych wojną społeczeństw  

i tworzenie warunków trwałego pokoju poprzez rozwijanie 

lokalnych mechanizmów administracyjnych, sądowniczych, 

wojskowych, gospodarczych i politycznych73.  

W opinii Ireny Popiuk- Rysińskiej i Justyny Zając głównym celem 

operacji pokojowych jest zapewnienie stronom konfliktu pomocy  

w zaprowadzeniu lub utrzymaniu pokoju wewnętrznego  

                                                           
72 M. Pugh, Operacje pokojowe, [w:] Studia bezpieczeństwa, (red.) P. D. Williams,  

Wyd. Uniwerstetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 411.  
73  Tamże, s. 412.  
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lub międzynarodowego74. Zdaniem Marcina Marcinko należy zwrócić 

uwagę na fakt, iż siły ONZ zaczęły też coraz częściej angażować  

się w konflikty wewnętrzne, jak również w sytuacje związane  

z upadkiem instytucji rządowych w niektórych państwach75.  

W rezultacie – pisze- natura operacji podejmowanych przez ONZ 

ulega zmianom, a rozróżnienie pomiędzy nimi straciło w pewnym 

sensie na ostrości76. ONZ decyduje się na realizacje operacji z szerokim 

zakresem zadań, które wykraczają poza sferę wojskową.  

Operacje takie nazywane są wielofunkcyjnymi lub wielowymiarowymi 

(multi-dimensional- operations). W operacjach tych funkcje wojskowe 

nie zajmują już pozycji pierwszoplanowej, oddając pole funkcjom 

wspierającym realizację pozostałych zadań w tym politycznych77.  

Natomiast do obszarów dziedzin działań pokojowych należą 

po pierwsze sprawy ludności cywilnej. Za ich realizację odpowiadają 

cywilni pracownicy misji, którzy są łącznikiem między misją pokojową 

a lokalną władzą i miejscową ludnością. Do ich zadań należy 

wspieranie aktywnego udziału miejscowej ludności w procesie 

pokojowym oraz tworzenie odpowiednich warunków dla powstania 

społeczeństwa obywatelskiego78. Zasadnicze znaczenie dla 

powodzenia misji ma ustanowienie rządów prawa. Realizacja tego 

zadania wymaga stworzenia i wzmocnienia służb policyjnych, 

niezawisłego sadownictwa oraz sprawnego system więziennego. 

Prawo to musi być publicznie ogłaszane i jednakowo egzekwowane, 

a wymiar sprawiedliwości powinien być bezstronny79. Kolejnym 

obszarem działania jest wspieranie procesu wyborczego przez 

zapewnienie bezpieczeństwa w czasie trwania wyborów, udzielania 

technicznego i logistycznego wsparcia przy ich organizacji oraz 

                                                           
74 I. Popiuk-Rysińska,  J. Zając, Operacje pokojowe Narodów Zjednoczonych,  

[w:] Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, (red.) J. Symonides, 

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 102-103. 
75 M. Marcinko, Kwestia stosowania prawa okupacji wojennej w operacjach ONZ,  

,,Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2, Wydawnictwo Uniwersytetu  

Warmińsko- Mazurskiego, 2011, s. 223.  
76 Tamże. 
77 Tamże.  
78 Internet:      http://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/peacekeeping.php#zmup   

(dostęp: 05.07.2017). 
79 Tamże.  
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nadzór nad przebiegiem wyborów, głosowaniem i liczeniem głosów80. 

Aby proces pokojowy został w pełni zrealizowany niezbędnym jest 

przeprowadzenie reform sektora bezpieczeństwa oraz stworzenie jego 

skutecznych i transparentnych instytucji81.   

Konflikt zbrojny stanowi szczególne zagrożenie dla ludności 

cywilnej. W związku z powyższym zdecydowana większość misji 

pokojowych zajmuje się ochroną ludności cywilnej przed przemocą, 

jak również podejmowaniem różnorodnych działań zapewniających 

bezpieczne warunki życia miejscowym społecznościom. Realizowane 

jest to poprzez: rozbrojenie, które obejmuje takie działania  

jak prowadzenie dokumentacji i przejmowanie broni ręcznej, 

amunicji, materiałów wybuchowych od byłych kombatantów  

i ludności cywilnej oraz likwidację pól minowych i niewybuchów; 

demobilizację, która jest formalnym i kontrolowanym procesem 

związanym  

z wystąpieniem kombatantów z sił lub ugrupowań zbrojnych; 

reintegracją, jako przedsięwzięciem, które umożliwia byłym 

kombatantom powrót do życia cywilnego i podjęcie pracy82.  

Te wszystkie zadania były i są realizowane przez żołnierzy 

kontyngentów poszczególnych państw oddawanych do dyspozycji 

ONZ. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż zgodnie z art. 43 Karty NZ 

uzgodniono, że każde państwo członkowskie zawrze z ONZ odrębne 

porozumienia o oddaniu do dyspozycji RB swoich sił zbrojnych  

oraz świadczeniu pomocy, a art. 46 przewidywał powołanie 

Wojskowego Komitetu Sztabowego wyposażonego w szerokie 

kompetencje planistyczne i nadzorcze83. Żadnego z tych założeń  

nie zrealizowano, a siły zbrojne do działań przewidzianych w rozdziale 

VII formułuje się odrębnie na użytek każdego kolejnego kryzysu84. 

Należy również podkreślić, iż ONZ nie jest w stanie sama 

przeprowadzić operacji wojskowych, ani nawet dowodzić wojskami 

oddanymi do jej dyspozycji, o czym można było z całą mocą 
                                                           
80  Tamże. 
81  Tamże.  
82  Tamże. 
83  Art. 43 i 46 Karty Narodów Zjednoczonych.  
84 T. G. Weiss,  D. Z. Kolbacher,  Organizacja Narodów Zjednoczonych,  

[w:] Studia bezpieczeństwa, (red.) P. D. Williams, Wyd. Uniwerstetu Jagiellońskiego,  

Kraków 2012,  s. 326-327.  
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przypomnieć, gdy zawodziły nadzieje na powstrzymanie masowych 

mordów i przesiedleń w Bośni, Kosowie, Somalii czy Rwandzie85.  

RB ONZ opiera się, zatem na koalicjach chętnych lub organizacjach 

regionalnych, które mogą w najlepszym razie wystawić siły słabo 

wyszkolone i wyposażone86. Siły te często krytykowane  

są za bezczynność. Ostatnim tego przykładem był atak bojówek 

chrześcijańskich na muzułmańskich uchodźców w Republice 

Środkowoafrykańskiej. W jej wyniku stracił życie żołnierz z kontyngentu 

marokańskiego ONZ. W sumie 13. tysięczny kontyngent ONZ-owski misji 

pokojowej MINUSCA, nie zapewnił ochrony mniejszości 

muzułmańskiej, w wyniku czego życie straciło 115 osób87.   

Poważnym problemem jest również brak środków na 

przeprowadzanie misji pokojowych: zapotrzebowanie na nie wzrosło, 

tymczasem państwom członkowskim - jak konstatuje M. Pugh - nie 

śpieszy się do uczestniczenia w tych ryzykownych przedsięwzięciach88. 

Budżet ONZ wzrósł z 5,25 miliarda dolarów w 2007 r. do 5,4 w 2016 r.89.  

Kolejnym problemem jest niechęć niektórych państw  

do wystawiania swoich żołnierzy na ryzyko pod dowództwem ONZ.  

Na przykład w czasie konfliktu w Kosowie, żadne państwo nie chciało 

wystawić swoich sił lądowych, na które mógłby spaść imped odwetu 

Serbów za naloty USA i Wielkiej Brytanii90.       

 Należy również zwrócić uwagę na problemy związane  

z łamaniem praw człowieka i przypadkami korupcji.  

Zdarzało się, że kobiety były narażone na agresywne zachowania 

seksualne uczestników misji. Przykładem tutaj może być podjęcie 

kroków prawnych przeciwko żołnierzom i pracownikom cywilnym 

biorącym udział w misjach na Bałkanach, Kongu i w Somalii91.  

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż w celu uniknięcia w przyszłości 

                                                           
85   Tamże, s. 337.  
86   Jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy, to największe udziały w misjach pokojowych ONZ mają 

takie państwa jak: Pakistan, Bangladesz, Indie, Jordania, Nepal, Urugwaj, Etiopia i Nigeria 

- przypis-J.K.. 
87 Internet:  https://wiadomosci.wp.pl/atak-chrzescijanskich-bojowek-na-uchodzcow-

614754438643 4689a ( dostęp: 26.07.2017). 
88   M. Pugh, op. cit., s. 413.  
89 Internet: http://www.tvp.info/23326307/onz-wyda-mniej-na-meble-i-podroze-budzet-

odzwierciedla-trudna-globalna-rzeczywistosc (dostęp: 05.07.2017). 
90   M. Pugh, op. cit, s. 416. 
91   Tamże, s. 419.  
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podobnych zachowań, w 2006 r. Departament Operacji 

Utrzymywania Pokoju utworzył przy najważniejszych operacjach ONZ 

komórki etyczno- dyscyplinarne, mające dbać o wysokie standardy 

zachowań uczestników misji92. 

Adam Wojciechowski zwrócił również uwagę na niezwykle 

ważny czynnik wpływający na efektywność operacji,  

jakim jest zdolność do szybkiego rozmieszczenia sił zbrojnych  

w obszarze konfliktu zbrojnego93. Wspomniał, że Zgromadzenie 

Ogólne ONZ wprowadziło wymóg dyslokacji jednofunkcyjnej w ciągu 

30 dni, a wielofunkcyjnej w ciągu 90 dni od ustanowienia  

przez RB ONZ mandatu misji, kierując się przekonaniem, iż pierwsze 

miesiące po podpisaniu zawieszenia broni są najistotniejsze  

dla trwałości podpisanego porozumienia94. Aby zrealizować powyższe 

postulaty zamierzono sformułować ONZ-owskie oddziały szybkiego 

reagowania, które byłyby gotowe do podjęcia działań w bardzo 

krótkim czasie. Jednak realizacja powyższego, słusznego skądinąd 

zamiaru, uzależniona jest od dobrej woli państw - członków ONZ95. 

Czy w związku z powyższym nie należałoby sięgnąć do usług 

oferowanych przez znane, funkcjonujące na rynku PFW. 

Przemawia za tym wiele argumentów. Do najważniejszych  

z nich należy zaliczyć doświadczenie pracowników tych firm,  

nabyte w czasie służby wojskowej lub policyjnej. Niejednokrotnie wielu 

z nich brało udział w misjach ONZ służąc jeszcze w armiach 

narodowych. Znaczącym jest tutaj również czynnik finansowy,  

na który wskazuje Christopher M. Rocheser, twierdząc, iż konkurencja 

na rynku wymusza na prywatnych podmiotach ograniczenie  

kosztów, co przyczynia się do uzyskania oszczędności przez ich 

usługobiorców96. Jared F. Lawyer podał jakże wymowne porównanie 

kosztów operacji prowadzonych przez PFW i siły ONZ w Sierra Leone  

w latach 90.97 Koszt misji zrealizowanej przez PFW Executive Outcomes 

                                                           
92 Tamże.  
93 A. Wojciechowski, op. cit., s. 41. 
94 Tamże. 
95 Tamże. 
96 C. M. Rochester, A private alternative to a standing United Nations Peacekiping Force, 

Cyt. za A. Wojciechowski, op. cit., s. 42. 
97 W 1995 r. firma Executive Outcomes została wynajęta przez rząd Sierra Leone  

do wsparcia jej sił zbrojnych. W przeciągu 9 dni od wylądowania we Freetown jednostek EO udało  
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(EO) w tym kraju w latach 1995-1996 wyniósł1.19 mln $, gdy koszty misji 

pokojowej ONZ zamknęły się w kwocie 19.4 mln $. Miesięczne koszty 

personalne EO wyniosły 71.425 $, a ONZ 108.756 $98. Według Leslie 

Hough’a niezwykle ważny był tam również czynnik czasowy. Operacja 

ONZ trwała 74 miesiące, natomiast PFW mniej niż 24 miesiące99. Warto 

również nadmienić, iż pomimo dyslokacji 12 tyś. żołnierzy, operacja 

ONZ nie spełniła swojego mandatu, tzn. nie dokonano rozbrojenia, 

demobilizacji i reintegracji rebeliantów100.         

Decydenci w gremiach ONZ powinni wziąć pod uwagę 

rozwiązania proponowane przez zwolenników angażowania PFW  

w operacje tej organizacji. Według nich istnieją dwie możliwe drogi 

wykorzystania PFW. Pierwsza mówi o zlecaniu PFW świadczenia usług 

na rzecz sił narodowych biorących udział w operacjach ONZ.  

Byłyby to usługi z zakresu logistyki, szkolenia, zapewnienia łączności, 

co zwiększyłoby zdolność operacyjną kontyngentów101. Natomiast 

druga dotyczy wykorzystania PFW do samodzielnego wykonywania 

misji, we wszystkich jej aspektach, od rekrutacji, poprzez przerzut sił, 

niezbędne działania zbrojne aż do ustabilizowania sytuacji  

i wprowadzenia pokoju102. O ile z pierwszego rozwiązania już 

korzystano, o tyle drugie może wydawać się nieco kontrowersyjne  

z uwagi na brak doświadczeń w realizacji tego typu zadań przez PFW 

w działaniach realizowanych przez RB ONZ.  

Należy w tym miejscu zgodzić się z konstatacją  

Dawida Shearera, iż społeczność międzynarodowa nie powinna 

odrzucać PFW, ale je wykorzystywać, podnosząc do rangi 

prawomocnego czynnika bezpieczeństwa i oczekując jednocześnie, 

                                                                                                                                                      
się odrzucić oddziały rebeliantów określających się, jako Zjednoczony Front Rewolucyjny od tego 

miasta. W wyniku prowadzonych walk pracownicy firmy praktycznie rozbili i zmusili do zawarcia 

pokoju dowództwo tej organizacji. Umożliwiło to przeprowadzenie demokratycznych wyborów w roku 

następnym. A. Wojciechowski, op. cit., s. 43. Misja pokojowa ONZ w Sierra Leone została 

ustanowiona mocą rezolucji S/RES/1270 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 22 października 1999. 

Zakończyła się w grudniu 2005 r. Szerzej strona internetowa: 

http://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/unamsil.php (dostęp:05.07.2017). 
98  J. F. Lawyer, Military Effectiveness and Economic Efficiency in Peeacekeeping: Public 

Versus Private, Oxford Development Studies , 33 (1), 2006, s. 103.  
99   L. Hough, A Study of Peacekeeping, Peace-Enforcement and Private Military Companies 

in Sierra Leone”, ,,African Security Review”, 16(4), 2007, s. 10 -12. 
100  Tamże, s. 13. 
101  A. Wojciechowski, op. cit. 42. 
102  Tamże. 
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że będą działać profesjonalnie, w zgodzie z normami 

międzynarodowego system prawnego. Tym bardziej, że zdolne  

one są do podejmowania działań na grząskim gruncie,  

na którym wojska państw Zachodu niechętnie się zapuszczają103. 

Natomiast Doug Brooks uważa, iż wieloletnie doświadczenia  

w utrzymywaniu pokoju i standard profesjonalizmu NATO, wnoszony 

przez PFW, byłyby niezmiernie przydatne do ochrony ludności cywilnej 

oraz do szkolenia lokalnych sił bezpieczeństwa przyczyniając  

sie do kształtowania bardziej profesjonalnych, wyczulonych  

na kwestie praw człowieka funkcjonariuszy104. 

Biorąc jednak pod uwagę trudności związane  

z funkcjonowaniem kontyngentów narodowych nad takim 

rozwiązaniem należy również się pochylić.  

 

PODSUMOWANIE 

Prywatyzacja sektora bezpieczeństwa staje się faktem.  

PFW są w chwili obecnej w pełni legalnymi podmiotami 

gospodarczymi zatrudniającymi doskonale wyszkolonych  

i doświadczonych byłych policjantów, żołnierzy oraz pracowników 

wojska wiodących armii świata. Firmy te próbują znaleźć swoje 

miejsce na globalnym rynku dystrybucji pokoju i demokracji. 

Począwszy od lat 90. biorą udział w większości operacji 

prowadzonych przez siły ONZ oferując przede wszystkim usługi 

logistyczne.  Ponadto zajmują się ochroną pracowników  

UNICEF I UNHCR. 

Z uwagi na fakt, iż personel wojskowy oddany do dyspozycji 

ONZ w większości składa się z żołnierzy pochodzących z państw 

rozwijających się, których wyszkolenie i wyposażenie pozostawia wiele 

do życzenia, celowym byłoby wykorzystanie PFW w szerszym  

niż dotychczas zakresie.  

Niezaprzeczalnym atutem tych firm jest profesjonalizm, 

praktycznie, w każdej dziadzinie działalności wojskowej. Natomiast 

ułomnością brak międzynarodowych, powszechnie obowiązujących 

                                                           
103 D. Shearer,  Private Armies and Military Intervention,  Oxford University Press,  

Oxford 1998, s. 78. 
104  D. Brooks, Help for Beleaguered Peacekeepers, ,,Washington Post” 2 czerwca 2003.  
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uregulowań prawnych dotyczących ich funkcjonowania  

i odpowiedzialności. Wpływa to na niewielką transparentność  

tych firm i pozostawanie poza kontrolą instytucji prawa 

międzynarodowego. Niedociągnięcia te można by było stosunkowo 

szybko wyeliminować tym bardziej, że opracowano już stosowne 

dokumenty, które z wielu niejasnych powodów nie udało  

sie wprowadzić do międzynarodowej przestrzeni prawnej.  

Reforma, której w chwili obecnej poddawana jest ONZ 

powinna uwzględnić wykorzystanie tych firm w operacjach 

pokojowych. Na pewno nie wpłynęłoby to na obniżenie autorytetu 

moralnego tej organizacji, a znacznie zwiększyłoby jej zdolności 

operacyjne i w efekcie skuteczność. A tego nie może 

zagwarantować nawet utworzenie stałych kontyngentów błękitnych 

hełmów. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę egocentryczne postawy 

niektórych państw, do realizacji tego zamierzenia droga jest jeszcze 

daleka i niepewna.  

Dlatego w tytule referatu umieszczono pojęcie bezpieczeństwo 

samorządu gminnego a nie w gminie lub na terytorium gminy.  
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THE USE OF PRIVATE MILITARY COMPANIES IN OPERATIONS  

OF THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL - CONTRIBOTION  

TO THE DISCUSSION 

 

SUMMARY 

The use of mercenaries has been historically a constant 

phenomenon untill almost the end of the XX century, when their 

activities were criminalized by the international humanitarian law.  

At the threshold of the XXI century we are witnessing a similar 

phenomenon. Private Military Firms (PMFs) have taken over  

the traditional activities carried out by mercenaries in the past.   

PMFs are transnational corporations legally registered which obtain 

contracts from governments, intergovernmental and non 

governmental organizations and private corporations .  

In this article the author suggests that PMFs should  

be used in UN peace operations in order to compensate  

for qualitative deficiencies of national’s military contingents. The idea 

of using PMFs in UN peace operations gained traction  

in the mid-1990s. In his opinion PMFs are better organised, trained, 

equipped and cheaper than the world’s militaries. 

The main problem is lack of regulations at the international 

level regarding PMFs which operate without effective supervision  

and accountability.  

Properly regulated this problem would bring enormous benefits 

to the current system and could alleviate the suffering of many 

people around the world affected by military conflicts. 

KEY WORDS: Private Millitary Companies, UN Security Council, 

Peaceful operations, State security 
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STRESZCZENIE 

W życiu każdego człowieka pojawiają się zagrożenia.  

Są to sytuacje lub zdarzenia niebezpieczne. Może ono dotyczyć 

warunków egzystencji pojedynczego człowieka.  

Jednym z głównych zagrożeń dla życia, zdrowia jest woda. 

Podczas wypoczynku związanego z korzystaniem z wody narażeni 

jesteśmy na zagrożenia, wynikające ze sposobu korzystania z wody  

jak i z naruszenia norm prawnych i zasad współżycia społecznego.  

W celu minimalizacji wszelkiego rodzaju zagrożeń i ich skutków 

wprowadza się szereg działań – począwszy od unormowań 

prawnych, poprzez szeroko rozumianą prewencję, edukację  

i wychowanie kończąc na organizowaniu i wdrażaniu różnego 

rodzaju programów krajowych i lokalnych, które organizują  

i prowadzą organizacje pozarządowe (non governmental 

organisation, NGO). 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, Porządek, Publiczny, Prewencja, 

Zagrożenia, Woda, Człowiek, Organizacja 

 

 

Rola organizacji pozarządowych (NGO) w poczuciu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodą 

podczas czasu wolnego 
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WPROWADZENIE 

Pojęcie „bezpieczeństwa”1 jest zaliczane do kategorii określeń 

abstrakcyjnych i pojawia się wyłącznie w teorii oraz w języku 

potocznym, a określając działalność podmiotów w zakresie 

bezpieczeństwa funkcjonuje z przymiotnikiem, wskazując wówczas, 

kogo i jakiego obszaru dotyczy. Poprzez „bezpieczeństwo” rozumiemy 

stan braku zagrożenia, ale też zagrożenie i proces kształtowania  

i umacniania tego stanu. 

Stan bezpieczeństwa dotyczy podmiotów takich jak: osoba, 

rodzina, grupa osób, społeczeństwo, naród.  

Porządek publiczny jest definiowany, jako stan polegający  

na przestrzeganiu przez ludzi reguł postępowania (zasad, nakazów, 

zakazów), których nieprzestrzeganie, w warunkach życia w danej 

zbiorowości (lokalnej, zawodowej) narażałoby ich na konflikty  

i uciążliwości. W wąskim znaczeniu przez porządek publiczny rozumie 

się dostosowanie się ludzi do ogólnie przyjętego wzorca zachowań  

w społeczności, w danych sytuacjach i miejscach – w miejscach 

publicznych, ogólnie dostępnych. Przestrzeganie tych społecznie 

usankcjonowanych norm jest niezbędnym warunkiem koegzystencji 

ludzi w zorganizowanym społeczeństwie. 

WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA I ICH SKUTKI 

W życiu każdego człowieka pojawiają się zagrożenia2.  

Są to sytuacje lub zdarzenia niebezpieczne w odniesieniu  

do konkretnego podmiotu. Może ono dotyczyć warunków egzystencji 

pojedynczego człowieka czy grupy na określonym obszarze. 

Zagrożenie jest też stanem braku bezpieczeństwa oraz procesem 

unikania i minimalizacji tego stanu. 

                                                           
1  

J. Pięta, Globalne zagrożenie bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2013. 
2 M. Stefański, E. Piotrów, A. Gliszczyński Problemy bezpieczeństwa personalnego  

w epoce ponowoczesności, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2016. 
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Zagrożenie oznacza brak bezpieczeństwa w różnych 

dziedzinach i sferach życia i może doprowadzić do nieszczęścia, 

tragedii, utraty życia, zdrowia. 

Zagrożenia można definiować na dwóch płaszczyznach, 

odpowiadając na pytania: 

 co jest celem zagrożenia (obiekt zagrożenia, kogo zagrożenie 

dotyka, kto jest zagrożony), 

 co jest źródłem zagrożenia, tj. zjawisko stanowiące zagrożenie, 

proces zagrażający czy zdarzenie stanowiące stan zagrożenia 

podmiotu. 

Podmiotami narażonymi na zagrożenia są: osoby, rodziny, 

grupy osób, całe społeczeństwo, przy czym zagrożenie  

może być też rozpatrywane w ujęciu przedmiotowym i dotyczy  

ono wtedy szeroko rozumianego mienia. 

Jednym z głównych zagrożeń dla życia, zdrowia jest woda. 

Podczas wypoczynku związanego z korzystaniem z wody narażeni 

jesteśmy na zagrożenia, wynikające ze sposobu korzystania z wody  

jak i z naruszenia norm prawnych i zasad współżycia społecznego. 

Każde wejście do wody zawsze stwarza jakieś zagrożenie,  

bez względu na to, czy korzystamy z wody w obiektach zamkniętych 

(np. basen) jak i na innych kąpieliskach (np. plaża).  

Szczególnie groźne sytuacje to: 

 niedostateczne umiejętności pływania, 

 pływanie pod wpływem alkoholu, 

 wstrząs termiczny, 

 nadmierne oziębienie organizmu, 

 wchodzenie do wody przy schorzeniach, 

 skurcze, 

 wiry, 

 brodzenie w rzece, 

 skakanie do nieznanej wody, 

 przecenianie swoich sił i umiejętności, 

 nieodpowiednia zabawa, 

 miejsca z wodorostami, 

 zimne prądy, 

 prądy morskie tj., powierzchniowe, głębinowe, przydenne, 
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 podpływanie do zakotwiczonych lub przepływających 

statków, 

 nagła zmiana warunków na wodzie, 

 bieganie na bosaka, 

 przepychanie się, 

 nieostrożne korzystanie z urządzeń będących na wyposażeniu 

 kąpieliska, 

 korzystanie w wodzie z urządzeń zasilanych energią elektryczną 

nie przystosowanych do tego (np. smartfon, telefon 

komórkowy, aparat fotograficzny, kamera video). 

Zachowania będące naruszeniem norm prawnych i zasad 

współżycia społecznego powodujące zagrożenia to: 

 korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych, 

 nieprzestrzeganie regulaminu kąpieliska, 

 korzystanie ze sprzętu pływającego nie posiadając kapoka, 

 spożywanie i kąpiel po spożyciu: alkoholu, narkotyków  

lub innych substancji o podobnym działaniu. 

 kąpiel w nocy, podczas ograniczonej widoczności, przy silnym 

wietrze, podczas obfitych opadów atmosferycznych,  

przy wyładowaniach atmosferycznych, 

 głośne zachowanie, 

 zbyt mała kontrola nad dziećmi. 

Nieprzestrzeganie odpowiednich zachowań podczas 

wypoczynku nad wodą prowadzi do tragedii, co znajduje 

odzwierciedlenie w poniższej tabeli, będącej zestawieniem ilości 

wypadków tonięć, utonięć osób oraz osób uratowanych w latach 

2014 – 2016 na terenie Polski w rozbiciu na poszczególne 

województwa.3 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Internet: http://www.policja.pl. 



  BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, KULTURA FIZYCZNA  

WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 6 

 

51 

 

Tabela 1. Statystyki wypadków nad wodą w latach 2014-2016 

JEDN.  

KWP/ KSP TONIĘCIA URATOWANI UTONIĘCIA  

  

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
BYDGOSZCZ 38 32 32 0 1 1 41 33 32 
BIAŁY STOK 47 38 24 20 10 17 39 34 16 

GDAŃSK 58 37 53 0 2 1 58 37 56 
GORZÓW 

WLP. 
29 19 17 1 1 0 35 18 17 

KATOWI CE 30 28 21 1 1 0 29 28 20 
KIELCE 20 19 12 3 1 0 20 18 12 

KRAKÓW 53 49 37 8 7 0 50 43 37 
ŁÓDŹ 29 29 29 2 0 0 27 29 31 

LUBLIN 44 45 37 0 3 0 45 42 39 
OLSZTYN 53 51 48 4 2 2 51 50 46 
OPOLE 14 10 14 0 0 0 14 10 14 

POZNAŃ 40 41 40 15 2 1 35 40 40 
RZE SZÓW 27 31 13 3 3 0 26 30 13 
SZCZE CIN 57 45 43 9 5 3 53 45 42 

WARSZAWA 41 28 20 11 6 6 30 22 14 
RADOM 48 50 49 3 0 3 47 50 46 

WRO CŁAW 46 50 31 0 8 1 46 42 29 
RAZEM 674 602 520 80 52 35 646 571 504 

Źródło: Komenda Główna Policji 

W celu minimalizacji wszelkiego rodzaju zagrożeń i ich skutków 

wprowadza się szereg działań – począwszy od unormowań 

prawnych, poprzez szeroko rozumianą prewencję, edukację  

i wychowanie kończąc na organizowaniu i wdrażaniu różnego 

rodzaju programów krajowych i lokalnych. 

NGO W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

Wiele z tych działań organizują i prowadzą organizacje 

pozarządowe (non governmental organisation, NGO4). Są to 

podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji 

publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie 

zysku. Charakterystyczną cechą organizacji pozarządowych  

                                                           
4  Internet: http://www.ngo.pl. 
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jest, więc brak powiązań z władzą publiczną (często tak tłumaczy  

się nazwę organizacje pozarządowe).  

Terminu „organizacja pozarządowa” najczęściej używa  

się w stosunku do fundacji i stowarzyszeń.  

Do organizacji pozarządowych zaliczamy5: 

 stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe  

oraz związki stowarzyszeń, 

 fundacje, 

 kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, 

 organizacje działające na podstawie odrębnych przepisów, 

jak np. Polski Czerwony Krzyż, Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP, Polski Związek Działkowców, koła łowieckie, 

komitety społeczne (np. społeczne komitety budowy dróg, 

wodociągów), 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

 spółdzielnie socjalne, 

 spółki działające nie dla zysku, 

 partie polityczne, 

 związki zawodowe, 

 samorządy zawodowe, 

 federacje i konfederacje pracodawców, 

 izby gospodarcze, 

 izby rzemieślnicze, 

 organizacje kościelne, 

 związki rolników, kółka rolnicze i kola gospodyń wiejskich, 

 grupy, takie jak kluby osiedlowe czy grupy wsparcia,  

grupy samopomocowe. 

Organizacje pozarządowe działają min. na podstawie ustawy  

z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach6 i ustawy  

z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

                                                           
5   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

(Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późń. zm.). 
6 Ustawa  z  7  kwietnia  1989  r.  Prawo  o  stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104  

z późn. zm.). 
7     Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.). 
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o działalności pożytku publicznego i wolontariacie8 określa,  

że działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie 

użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze 

zadań publicznych określonych w ustawie. Ustawa określa też sferę 

zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe  

w tym dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Organizacje pozarządowe i fundacje mogą prowadzić  

tzw. „miękką prewencję” (prewencję kryminalną) mającą na celu 

uświadamianie społeczeństwu, jakie mogą być zagrożenia  

i konsekwencje nieprzestrzegania bezpieczeństwa oraz że dbanie  

o bezpieczeństwo pozwala zdrowo żyć i cieszyć się wolnym czasem. 

Odpowiedzialni za bezpieczeństwo i porządek publiczny mają 

szerszą wiedzę o problemie, a tym samym mogą dokładniej 

zaplanować przedsięwzięcia prewencyjne w tej dziedzinie. 

Do kreowania bezpieczeństwa nad wodą w zakresie 

ratownictwa wodnego niezbędna jest ścisła współpraca organizacji 

pozarządowych działających w środowisku lokalnym z samorządami 

terytorialnymi, policją, państwową strażą pożarną, ratownictwem 

medycznym, Stowarzyszeniem Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe (WOPR)9 i innymi podmiotami odpowiadającymi  

za bezpieczeństwo i porządek publiczny. 

Organizacje pozarządowe i fundacje, z pozyskanych  

od samorządów terytorialnych środków, tworzą na potrzeby poprawy 

poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego różnego rodzaju 

programy edukacyjno – profilaktyczne, docierając do społeczności 

lokalnej poprzez tworzenie różnego rodzaju wydawnictw  

oraz prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.  

Zajęcia i spotkania są prowadzone w różnych formach  

m. in. poprzez prelekcje, dyskusje, konkursy i pokazy multimedialne  

na spotkaniach, festynach. 

W tym zakresie duże znaczenie ma współpraca organizacji 

pozarządowych z podmiotami realizującymi zadania z dziedziny 

                                                           
8 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

(Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późń. zm.). 
9  Internet: http://www.zgwopr.eu. 
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bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizacje pozarządowe, 

posiadając środki finansowe pozyskane z dotacji celowych, 

opracowują i przygotowują materiały edukacyjne w zakresie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym z dziedziny 

bezpieczeństwa podczas czasu wolnego nad wodą, a podmioty,  

z którymi współpracują, wspierają merytorycznie podejmowane 

działania. Dzięki stałej współpracy organizacji pozarządowych  

z samorządem terytorialnym i innymi podmiotami podnoszone  

jest poczucie bezpieczeństwa i porządku publicznego w społeczności 

lokalnej. 

Organizacje pozarządowe realizują swoje zadania statutowe 

nie tylko, jako beneficjenci samorządowych środków finansowych,  

ale także poprzez własne wkłady finansowe oraz pracę wolontariuszy. 

Podmiotami, których jednym z zadań jest dbałość  

o bezpieczeństwo i porządek publiczny, wspomagającymi  

i współpracującymi z organizacjami pozarządowymi są między 

innymi:  

Samorząd terytorialny, którego działalność w zakresie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oparta  

jest na przepisach prawnych zawartych w: 

 ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym10,  

gdzie ustawa stanowi, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należy do zadań własnych gminy  

poprzez zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 

gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 
 ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

gdzie ustawa określa przypadki, w których właściwe organy 

administracji rządowej mogą nałożyć na powiat obowiązek 

wykonania określonych czynności w zakresie należącym  

do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich 

zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego  

oraz z obronnością. 

                                                           
10  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095
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Policja, do której zadań zgodnie z ustawą  

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji11, należy min. 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. 

Państwowa Straż Pożarna zobligowana ustawą z dnia 24 

sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej12 do organizowania 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego mającego na celu 

ochronę życia, zdrowia i mienia oraz ratownictwa medycznego. Do 

tego wykonuje również zadania poprzez: rozpoznawanie zagrożeń 

pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie  

i prowadzenie akcji ratowniczych, wykonywanie pomocniczych 

specjalistycznych czynności ratowniczych. 

Rola samorządu terytorialnego jest bardzo duża i znacząca  

dla utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego min.  

w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, podczas uprawiania sportów 

wodnych. Nie ogranicza się tylko do dofinansowywania programów 

realizowanych przez NGO. Samorządy dofinansowują zakup 

niezbędnego sprzętu dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej, WOPR-u 

tj. sprzętu pływającego: łódek, motorówek, skuterów wodnych,  

a także innego sprzętu: samochodów, motocykli, quadów, dronów, 

telefonów komórkowych, noktowizorów, lornetek, itd. Przekazuje też 

środki finansowe na zakup paliwa do sprzętu oraz opłacanie 

dodatkowych służb, dyżurów. 

Tego typu współpraca pozwala na właściwe zapewnienie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgodnie z oczekiwaniami 

społecznymi, a tym samym lokalna władza realizuje swoje zadania 

ustawowe. 

Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo nad wodą 

również działają na polu prewencji kryminalnej, w zakres  

której wchodzi zapobieganie zagrożeniom podczas uprawiania 

                                                           
11    Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179 z późń. zm.). 
12 Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.2017.0.1204  

z późń. zm.). 
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sportów wodnych. Prewencja kryminalna nie opiera  

się tylko instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,  

ale również na odpowiedniej działalności edukacyjno – 

wychowawczej. 

ROLA WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO  

W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA 

Stowarzyszeniem realizującym zadania w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa nad wodą, działającym na terenie całej Polski  

jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zwane dalej „WOPR”. 

WOPR działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku 

Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 18 

sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych13, ustawy z dnia 8 września 2006 roku  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym14 i innych przepisów oraz 

na podstawie Statutu15.  

Jego celem jest prowadzenie działań ratowniczych, 

polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy 

osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. 

WOPR także:  

 organizuje, kieruje, koordynuje i bezpośrednio prowadzi 

działania ratownicze; 
 współdziała z administracją publiczną i innymi podmiotami 

zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem 

powszechnym i porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną  

i środowiska wodnego; 

                                                           
13 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających  

na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240 z późń. zm.). 
14 Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późń. zm.). 
15  Statut Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Nadzwyczajny Zjazd Krajowy 

WOPR z dnia 26 lutego 2012 roku, Warszawa 2012. 
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 bierze udział lub prowadzi akcje ratownicze podczas zagrożeń 

powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych,  

w tym powodzi i pożarów na wodach; 
 dokumentuje przedsięwzięcia organizacyjne i prowadzi rejestr 

działań ratowniczych; 
 ujawnia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób 

przebywających na obszarach wodnych, w tym pływających  

i kąpiących się oraz uprawiających rekreację i sporty wodne; 

przekazuje informacje o zagrożeniach na obszarach wodnych 

właściwej radzie gminy; 
 dokonuje przeglądów i wydaje zaświadczenia bezpieczeństwa 

kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni i innych 

obiektów dysponujących nieckami basenowymi; 
 wydaje ekspertyzy i opinie z zakresu bezpieczeństwa wodnego, 

w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym; 
 świadczy usługi z zakresu ratownictwa wodnego; 
 inicjuje i prowadzi prace badawcze w zakresie bezpieczeństwa 

na wodach; 
 ustala szczegółowe programy kursów i szkoleń 

specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz określa 

kompetencje ratowników i instruktorów w ramach organizacji; 
 szkoli ratowników, ratowników wodnych i instruktorów  

oraz przewodników psów ratowniczych; 
 nadaje stopnie ratownikom wodnym i instruktorom w ramach 

organizacji; 
 może prowadzić przedsięwzięcia prewencyjne, profilaktyczne  

i edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych 

oraz przeciwdziała alkoholizmowi; 
 naucza pływania i doskonali umiejętności pływackie; 
 egzaminuje oraz wydaje dokumenty i odznaki potwierdzające 

umiejętność pływania;  
 prowadzi działalności sportową, rekreacyjną i turystyczną  

oraz organizuje zawody; 
 krzewi etykę ratowników wodnych i umacnia więzi 

organizacyjne członków; 
 prowadzi rejestr własnych statków ratowniczych; 
 wymienia doświadczenia i współpracuje z pokrewnymi 

organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz społecznościami 

międzynarodowymi. 
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EDUKACYJNE ASPEKTY POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA 

Przykładem organizacji pozarządowej działającej w zakresie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego o profilu profilaktyczno – 

edukacyjnym jest Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski”16. 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Jest organizacją 

apolityczną, dobrowolną, samorządną, o celach niezarobkowych 

(non-profit), opierając swoją działalność na pracy społecznej 

członków stowarzyszenia i wolontariuszy. 

Bezpośrednim terenem działania stowarzyszenia jest obszar 

administracyjny Miasta Słupsk (powiatu grodzkiego) i słupskiego 

powiatu ziemskiego. 

Zgodnie z uchwalonym statutem17 stowarzyszenie realizuje 

swoje cele poprzez: 

 wytwarzanie wśród społeczeństwa poczucia bezpieczeństwa 

w miejscach publicznych, w miejscu ich zamieszkania  

oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich służących 

bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, z zakresu 

ratownictwa i ochrony ludności, a także ekologii; 

 budowanie programów profilaktycznych; 

 kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej 

społeczeństwa; 

 podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i jakości życia; 

 aktywizację i integrację lokalnych środowisk w zakresie działań 

na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego; 

 pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa; 

 zaangażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerską 

współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie realizacji 

programów zapobiegawczych. 

                                                           
16   Internet: http://www.bezpiecznyregionslupski.bnx.pl. 
17 Statut Stowarzyszenia z 2016 roku, „Bezpieczny Region Słupski” Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia, Słupsk 2016. 
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 prowadzenie lub zlecanie wyspecjalizowanym instytucjom 

badań środowiskowych, gromadzenie i opracowywanie 

informacji o zagrożeniach i problemach zaistniałych  

w lokalnym społeczeństwie; 

 przygotowywanie i wydawanie uzyskanych wyników badań  

w postaci opracowań, a także badanie opinii środowiska  

w przedmiocie czynników wpływających na poczucie 

bezpieczeństwa oraz poziomu poczucia tego zagrożenia; 

 pozyskiwanie środków finansowych, niezbędnych dla realizacji 

programów profilaktycznych, edukacyjnych i zdrowotnych; 

 opracowywanie, tworzenie, wdrażanie i wydawanie 

materiałów edukacyjnych związanych z prowadzoną 

działalnością. 

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania na płaszczyznach: 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności poprzez: 

 maksymalne wykorzystanie możliwości organów 

samorządowych w działaniach edukacyjnych, 

profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego; 

 włączanie się do trwałych mechanizmów koordynujących 

funkcjonowanie wszystkich służb, inspekcji i straży 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny  

w regionie w zakresie: 

- organizowanie współdziałania z instytucjami zajmującymi  

się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń, organizacji szkoleń  

i konferencji w celu wymiany doświadczeń z zakresu 

przeciwdziałania zagrożeniom; 

- współdziałanie z fundacjami, stowarzyszeniami, placówkami 

oświatowymi i wszystkimi służbami porządku publicznego; 

- podejmowanie działań zmierzających do uwzględnienia 

problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego  

w programach kształcenia poprzez organizowanie konkursów  

i szkoleń wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych i innych; 
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- wspomaganie prowadzenia działalności  

naukowo-badawczej oraz zlecanie i wnioskowanie opracowań 

dotyczących poczucia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego; 

- kształcenie i profilaktykę z zakresu ratownictwa i ochrony 

ludności poprzez organizowanie konkursów i szkoleń wśród 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych i innych. 

Prewencji Społecznej (kryminalnej) – o bardzo szerokim zasięgu 

społecznym, mającym na celu edukację, poradnictwo oraz pomoc 

społeczną w zakresie: 

 inicjowania działań kulturalnych, sportowych, 

wypoczynkowych, artystycznych (pikniki, festyny, debaty, 

konferencje, sympozja) dla poprawy stanu bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży; 

 współpracy ze środkami masowego przekazu na rzecz 

kształtowania świadomości prawnej oraz edukacji 

wiktymologicznej społeczeństwa; 

 poradnictwa społecznego poprzez działalność wydawniczą,  

tj. informatory, poradniki, ulotki ostrzegawcze, materiały 

edukacyjne, multimedia, zdjęcia, plakaty, broszury, książki; 

 pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej 

odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia; 

 współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami 

krajowymi i unijnymi w sferze promocji zdrowia i ochrony praw 

abstynentów; 

 podejmowanie działań w celu rozpoznawania, eliminowania 

lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego  

i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy  

i rekreacji; 

 propagowanie działań na rzecz bezpiecznego i czystego 

środowiska, edukacja informacyjna w zakresie ekologii.  

Stowarzyszenie realizuje między innymi program edukacyjny  

pt. „Z nami bezpieczniej zawsze i wszędzie”. 

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych  

i młodzieży starszej ze Słupska i powiatu słupskiego. 
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Przedstawia zasady bezpieczeństwa i prawidłowego 

zachowania podczas wypoczynku w trakcie ferii i wakacji. Uczy dzieci 

i młodzież jak postępować min. podczas zabawy na śniegu,  

nad wodą, na podwórku, na drodze, w domu i jak reagować  

na zjawiska patologiczne. 

Każdego roku przed wakacjami programem objętych  

jest około dwóch tysięcy dzieci i młodzieży. 

Program cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży 

ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Z uwagi na tak duże 

zainteresowanie jest powtarzany przed każdymi wakacjami,  

a także podczas wakacji w świetlicach środowiskowych, placówkach 

prowadzących półkolonie i inne formy wypoczynku. 

Powyższy program nie jest jedyną formą aktywności 

stowarzyszenia, które na bieżąco analizuje potrzeby społeczności 

lokalnej i stara się wypracowywać nowe formy działalności tak by 

dotrzeć do jak największej liczby odbiorców z coraz bardziej 

atrakcyjnymi programami mogącymi wpłynąć na poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

PODSUMOWANIE 

Zaangażowanie organizacji pozarządowych w podnoszeniu 

poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego jest bardzo 

pożądane. Zadania prewencyjne, jakie wykonują na rzecz poprawy 

poczucia bezpieczeństwa, zarówno na rzecz dzieci jak i osób 

starszych, przynoszą oczekiwane efekty. Poprzez swoją działalność 

kreują prawidłowe zachowania człowieka, a tym samym 

doprowadzają do tego, że nie staje się on ofiarą występujących 

zagrożeń. 

Dlatego też, nie należy żałować czasu poświęconego  

na działalność w tego typu organizacjach. Natomiast posiadający 

środki finansowe powinni przeznaczać je, choć w niewielkim 

procencie, na realizację zadań statutowych organizacji,  

które prowadzą do tak oczekiwanego w społeczeństwie 

bezpieczeństwa. 
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THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGOs)  

IN THE SENSE OF SECURITY AND PUBLIC ORDER OVER  

WATER DURING FREE TIME 

SUMMARY 

In every person's life, there are threats. These are situations  

or dangerous events. It may concern the conditions of individual 

existence. One of the main threats to life is health.  

During water-related leisure, we are at risk from the use of water  

as well as violations of legal norms and principles of social cohesion.  

In order to minimize all sorts of threats and their effects, a number  

of actions are introduced, ranging from legal norms, broadly defined 

prevention, education and education to the organization  

and implementation of various national and local programs  

that organize and run non governmental organizations, NGOs). 
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STRESZCZENIE 

Zjawiska stanowiące zagrożenie dla rozwoju jednostki, grupy 

czy organizacji zajmują w naukach społecznych ważne miejsce;  

są, bowiem jednym z tych zagadnień, których znaczenie wciąż 

wzrasta.    

Zagrożenia i zjawiska społecznie szkodliwe dotykają z jednej 

strony takich mikrostruktur, jak rodzina, grupa koleżeńska, sąsiedzka, 

pracownicza czy lokalna społeczność miasta lub gminy, z drugiej 

elementy makrostrukturalne: społeczeństwo, naród, państwo. 

Przenikają na wszelkie poziomy społeczne, powodując nierzadko 

dezorganizację i społeczny chaos. Należy, więc te zjawiska badać  

i analizować.  

Cel, jaki przyświeca autorowi to krótka analiza teoretyczna 

zjawiska zagrożeń (jednostki i grupy), przede wszystkim  

zaś prezentacja barier w rozwoju jednostki samorządu terytorialnego  

z terenu powiatu kwidzyńskiego (w świetle przeprowadzonych 

badań). 

Zagrożenia oraz bariery w rozwoju  

społeczno-ekonomicznym jednostki samorządu 

terytorialnego - na przykładzie wybranej gminy  

na terenie powiatu kwidzyńskiego 
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SŁOWA KLUCZOWE: Województwo pomorskie, Gmina, Zagrożenia 

społeczne, Zjawiska społeczne, Badania ilościowe, Rozwój społeczny 

WPROWADZENIE - PODEJŚCIE TEOETYCZNE DO ZAGADNIENIA 

ZAGROŻEŃ 

Dr Erich Fromm, niemiecki filozof i psycholog, analizując 

kondycję współczesnego mu społeczeństwa, stawia zasadnicze 

pytanie: Czy jesteśmy zdrowi, jaka jest kondycja i charakter 

społeczeństwa? Dochodzi przy tym do wielu niepokojących 

wniosków, iż społeczeństwo trapi wielość rozmaitych zjawisk: 

szkodliwych i niesprzyjających rozwojowi, dodatkowo wiele  

z nich występuje dziś z większym jeszcze natężeniem1.   

Podstawowe pytanie autora, czy jesteśmy zdrowi,  

czy przypadkiem nie prowadzimy destrukcyjnej polityki w obrębie 

naszego społeczeństwa, doprowadza do odpowiedzi,  

iż społeczeństwo połowy XX w., na jakim opierał autor swoje 

wnioskowanie, jest chore. Dogłębna socjopsychologiczna analiza 

Fromma pokazuje, iż ma dużo racji. Obserwując zjawiska typu 

eskalacja konfliktów na świecie, ideologiczne i dogmatyczne spory 

polityczne, zagrożenie atakami terrorystycznymi, zagrożenia 

ekologiczne, poziom agresji, przemocy, uzależnień, kończąc  

na głodzie i biedzie milionów ludzi, można tak postawioną tezę uznać 

za prawdziwą. Pamiętając, z drugiej strony, iż jesteśmy stale 

poddawani medialnej manipulacji i niezwykłej sugestii otaczającej 

rzeczywistości społecznej czy medialnej, powodującej, że przekaz 

negatywny bardziej wywiera na nas nacisk aniżeli inne informacje. 

Stąd wyobrażenie, że świat jest szczególnie niebezpieczny i stanowi 

dla nas zagrożenie. 

Fromm stawia także inne, fundamentalne pytania: Czy możliwe 

jest dostatnie życie klasy średniej, zaspokajając potrzeby materialne, 

rodzi uczucie dotkliwej nudy, a samobójstwo i alkoholizm  

to patologiczne sposoby ucieczki od tej nudy ? (…) Czy wynika  

z tego, że współczesnej cywilizacji nie udaje się zaspokoić 

                                                           
1
 E. Fromm, Zdrowe społeczeństwo, Warszawa 1996. 
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podstawowych potrzeb człowieka? A jeśli tak, to o jakie potrzeby 

chodzi?2.  

 Autor, wymieniając wiele spośród zjawisk społecznie 

niebezpiecznych: alienację, brak poczucia więzi, nieprzystosowanie 

się do nowych wyzwań, niemożność dopasowania się do nowych 

realiów społeczno – ekonomicznych, wskazuje, iż problematyka 

zdrowia psychicznego człowieka i społeczeństwa jest kwestią 

fundamentalną. Analizując zjawiska zagrażające prawidłowemu 

funkcjonowaniu społeczeństw, utrzymuje, iż jest ona wielowarstwowa  

i trudna do przezwyciężenia.  

W literaturze przedmiotu zjawisko zagrożeń ujmowane  

jest, pod względem terminologicznym, w różny sposób. Bardzo często, 

opisując zjawiska zagrażające rozwojowi jednostki czy grupy, stosuje 

się pojęcie patologia. Termin ten, dość powszechnie używany, budzi 

kontrowersje, gdyż jest określeniem wielu różnych zachowań, często 

zupełnie nie zagrażających i społecznie nieszkodliwych,  

a także jako słowo klucz na określenie każdej kategorii ludzkich 

zachowań potencjalnie niebezpiecznych, jakich się boimy  

lub nie rozumiemy.  

E. Fromm zjawiska społecznie niebezpieczne ujmuje  

w kategoriach nieprzystosowania jednostki do właściwych danemu 

społeczeństwu sposobów życia3.  To nieprzystosowanie polega  

na braku umiejętności odnalezienia się we współczesnym świecie,  

na trudności w dostosowaniu się do szybko zachodzących zmian.  

Terminami określającymi zjawiska społecznie szkodliwe  

są także „dezorganizacja społeczna”, „anomia” czy „dewiacja”. 

Terminu „dezorganizacja", jako pierwsi zaczęli używać  

W. Thomas oraz F. Znaniecki. Ma on charakter procesu 

charakterystycznego dla różnego typu organizacji społecznych. 

Badaczy interesuje przede wszystkich mechanizm zmiany,  

jako procesu prowadzącego do powstawania dezorganizacji 

społecznej tłumaczonej, jako (…) zmniejszenie wpływu istniejących 

                                                           
2 Tamże, s. 26.    
3 Tamże, s. 27.  
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społecznych norm postępowania na poszczególnych członków 

grupy4. 

Według Znanieckiego i Thomasa może przebiegać 

wielostopniowo, od jednorazowego naruszenia pewnych norm 

charakterystycznych dla grupy, po wielokrotne ich naruszenia 

prowadzące do rozkładu poszczególnych instytucji. Ciekawa jest 

analiza uwarunkowań zjawiska dezorganizacji. Znaniecki i Thomas 

wskazują na pojawianie się nowych postaw, zachowań, których dana 

grupa nie jest w stanie przyjąć i zaaprobować, gdyż stoją  

w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi; nie jest w stanie także ich 

kontrolować. Postaw, które objawiają się w społeczeństwie, 

częściowo lub całkowicie dezorganizując je, nie można bezwzględnie 

tłumić, gdyż mogłoby to odbić się bardzo niekorzystnie na danej 

zbiorowości. Jeżeli stają się one coraz bardziej charakterystyczne  

i powszechne, należy znaleźć dla nich odpowiednią formę 

instytucjonalną i wykorzystać dla dobra ogółu danej społeczności.  

Terminu „dezorganizacja” używa także Jan Szczepański. 

Określa tak sytuację powstałą na skutek określonych procesów 

społecznych. Według Szczepańskiego dezorganizacja (…)  

jest procesem lub kompleksem procesów społecznych,  

na które składa się wielość zjawisk i zachowań odchylonych  

od normy, a ich występowanie i intensywność zagraża kontynuacji 

procesów życiowych zbiorowości 5. 

Dalej autor wyjaśnia, na czym polega dezorganizacja  

i jak zachodzi. Stanowi ją m.in. dezorganizacja instytucji, objawiająca 

się w niewykonywaniu swoich obowiązków, osłabienie mechanizmów 

kontroli społecznej, chwiejność ocen i norm moralnych i inne.  

Procesy dezorganizacji przejawiają się we wzmożonym występowaniu 

następujących zjawisk: alkoholizm i narkomania, (…) podniesiona 

stopa przestępczości różnego rodzaju: przestępstwa cywilne, 

kradzieże, włamania, zabójstwa, powstawanie zorganizowanych 

band przestępczych, korupcja, łapownictwo, przekupność 

urzędników, łamanie prawa itd., (…) wzmożone występowanie 

                                                           
4 W. Thomas, F. Znaniecki, Chłop Polski w Europie i Ameryce, cyt. za: J. Szacki, 

 Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1981, s. 613. 
5  J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 489. 
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zachowań seksualnych uznawanych za niepożądane: prostytucja, 

zwiększona ilość zgwałceń i inne postacie zachowań uważane  

za zboczone, zwiększona ilość chorób nerwowych i psychicznych, 

załamań, dezorganizacji i dezintegracji osobowości6. 

Omawiając dezorganizację, trzeba zwrócić uwagę na jedną  

z częściej pojawiających się jej form – dezintegrację normatywną. 

Wielu badaczy, jako jeden z najważniejszych czynników 

prowadzących do zjawisk społecznie szkodliwych, podaje właśnie 

brak lub zanik norm. Dezintegracja normatywna to zachowanie  

się jednostek w danej grupie społecznej niezgodne z obowiązującymi 

w niej normami. 

Jan Turowski, opisując zjawisko dezintegracji normatywnej, 

nazywa je odchyleniem lub dewiacją7, powołując się przy tym na 

prace F. Allporta oraz R. Salomona – amerykańskich psychologów 

społecznych, którzy - dzięki prowadzonym badaniom - dowiedli (…) 

korelacji między liczbą odchyleń od danej normy a stopniem 

odchylenia. Jeśli bowiem wyodrębni się odchylenia najniższe 

(najlżejsze), mniejsze, ciężkie i najcięższe, to z prowadzonych badań 

wynikało, że najbardziej licznie występują najlżejsze odchylenia od 

normy, a im odchylenia cięższe, tym występują w coraz mniejszych 

odsetkach w stosunku do całości odchyleń od danej normy8. 

Dla pełnego ukazania terminologii stosowanej na określenie 

zjawisk społecznie szkodliwych, należy przywołać Roberta Mertona. 

Poszukuje on odpowiedzi na bardzo ważne społecznie pytanie:  

Co powoduje, iż w zbiorowościach ludzkich dochodzi do zjawisk 

dewiacji, od czego ona zależy oraz jak wielkie zatacza kręgi?  

Dla Mertona celem, jak zaznacza na wstępie rozważań  

o strukturze i anomii, jest chęć poznania (…) w jaki sposób pewne 

struktury społeczne wywierają wyraźną presję na niektóre jednostki  

w społeczeństwie, skłaniając je do podjęcia zachowań raczej 

nonkonformistycznych niż zgodnych z przyjętymi wzorcami 

postępowania9.  

                                                           
6  Tamże, s. 490-491.  
7  J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, s. 136. 
8  Tamże.  
9   R. K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 196.  
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Anomia, jak zaznacza, jest pojęciem zapożyczonym  

od E. Durkheima, z jego teorii religii, jako systemu wierzeń.   

Zakłada, iż religia pomaga w inicjacji życia zbiorowego,  

uczy odpowiednich zachowań, kultywuje wzorce i idee, zespala  

i integruje społeczeństwo, podtrzymuje też jednostkę w chwilach  

dla niej trudnych. Anomię wyprowadza ze stanu braku możliwości 

normalnego funkcjonowania społeczeństwa, pozbawionego 

moralnego oparcia w systemie wartości. Wyjaśnia: Anomia 

pojmowana jest, jako załamanie zdarzające się w strukturze 

kulturowej, występujące zwłaszcza wtedy, kiedy istnieje silna 

rozbieżność między normami i celami kulturowymi a społecznie 

ustrukturowanymi możliwościami działania członków grupy zgodnie  

z tymi normami10. 

Merton używa także pojęcia „dewiacja”; stwierdza  

przy tym, że jest ona wynikiem społecznej dezintegracji, jej formy 

zależą zaś od charakteru dezintegracji. Zakłada, iż dewiacja  

nie stanowi ekspresji potrzeb biologicznych człowieka;  

jako funkcjonalista prowadzi analizę zachowań dewiacyjnych  

i ich wpływu na różnego rodzaju elementy i zbiorowości społeczne.  

Jakie są przyczyny zachowań dewiacyjnych? W opinii Mertona 

odpowiedzialne są tu jasno sprecyzowane, łatwo dostrzegalne  

i rozpowszechnione wśród członków systemu cele w powiązaniu  

z nierównością dostępu do środków (prawomocnych) realizacji  

tych celów. Wtedy możliwe jest zjawisko anomii i większa sposobność 

dla zachowań dewiacyjnych. Twierdzi, iż stan ten dodatkowo 

powodowany może być sytuacją, gdy członkowie systemu niejako 

zmuszani są do osiągnięcia danych celów w różnych sferach życia 

społecznego, a środki ich realizacji rozłożone są nierównomiernie,  

tzn. są niedostępne w takich samych ilościach dla każdego członka 

systemu. 

Na określenie zjawisk społecznie szkodliwych, wpływających  

na dezorganizację struktury społecznej, używany jest termin 

patologia. Jako pojęcie opisujące często zupełnie różne zjawiska,  

nie mieszczące się w zakresie pojęciowym, jest terminem, które weszło 

                                                           
10 Tamże, s. 225.  
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do języka powszechnego i stosowane jest w stopniu często  

nie uprawnionym i bezpodstawnym.  

Tadeusz Michalczyk zaznacza, że (…) w literaturze z zakresu 

patologii społecznej możemy spotkać różne podejścia. Jedni autorzy 

nie nadają wagi sprawom definicyjnym, nie podejmując próby 

definiowania używanych pojęć – po prostu hołdują zasadzie 

opisowej. Ale znaczna część autorów reprezentuje stanowisko 

odmienne, uważając, iż od właściwego zdefiniowania pojęć zależy 

dalszy tok postępowania zarówno przy teoretycznych,  

jak i metodologicznych rozważaniach11. 

Andrzej Kojder potwierdza, iż zjawiska i zachowania 

patologiczne są społecznie niebezpieczne, gdyż zakłócają 

prawidłowe funkcjonowanie systemów społecznych. Patologią 

nazywa (…) jednostkowe bądź kolektywne zachowania ludzi,  

które naruszają pewne podstawowe normy etyczne i wyrządzają 

mniej lub bardziej wymierne szkody społeczne12, wskazując na aspekt 

normatywny, na przekraczanie pewnych ustalonych i przyjętych  

w danej zbiorowości zasad, norm czy systemów wartości.  

Zmiana, jako proces społeczny spowodowała pojawienie  

się wielu nowych aspektów wyznaczających inną, często nową 

jakość społeczeństwa. Wraz z przemianami korzystnymi dla rozwoju 

społecznego i ekonomicznego, pojawiły się także zjawiska społecznie 

niebezpieczne. Dotyczy to również młodzieży.  

Zaznaczono wcześniej, iż zmiana ma zasadnicze znaczenie  

w procesie powstawania różnego rodzaju zjawisk społecznych.  

Pisze o tym m.in. M. Mead13, w szerokim aspekcie ukazuje  

ją Z. Bauman14, czynniki kreujące zmianę wskazuje także Jan 

Szczepański. Ten humanista i znawca teorii wychowania wymienia 

takie czynniki, jak: (…) zmiany warunków przyrodniczych, 

wprowadzenie nowych narzędzi pracy i metod produkcji, przenikanie 

                                                           
11 T. Michalczyk, Różnorodność i nieścisłość używania pojęć w patologii społecznej 

 [w:] Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji 

ustrojowej w Polsce, Gdańsk 1999, s. 139. 
12   A. Kojder, Badania nad patologią społeczną w Polsce, Warszawa 1976, s. 45.  
13   M. Mead, Kultura i tożsamość…, op. cit.  
14 Wśród bardzo wielu prac można wymienić m.in.: Socjologia,  Poznań 1996;  

Płynna nowoczesność, Kraków 2003; także: Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków 2010.  
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nowych elementów z innych, bardziej zaawansowanych zbiorowości, 

powstawanie ruchów społecznych wyzwalających potencjalne siły 

tej zbiorowości, i inne15.   

Czynniki przyrodnicze, a więc wszelkie zmiany w szeroko 

rozumianym środowisku przyrodniczym, powodowane są tak przez 

samą przyrodę, jak i znacznie groźniejsze w skutkach, przez 

człowieka16 m. in. globalne ocieplenie powodujące zmiany 

klimatyczne, topnienie lodowców, susze albo powodzie, 

zanieczyszczanie środowiska naturalnego, wycinanie lasów, 

rabunkowa gospodarka rolna, leśna i wodna, powodują, iż zmianie  

w aspekcie społecznym, ekonomicznym, gospodarczym, kulturowym 

czy demograficznym ulega wiele społeczeństw.   

Jednakże daleko ważniejsze, jak zaznacza Szczepański,  

są procesy przemian warunkowane przez innowacje techniczne, 

naukowe i organizacyjne17. Ostatnie lata charakteryzują się 

szczególnie szybkim tempem przemian w tym wymiarze. Stajemy się 

społeczeństwem informatycznym, społeczeństwem wiedzy, gdzie 

umiejętność i możliwości szeroko rozumianej komunikacji oraz 

technologii komputerowej i internetowej, stanowią zasadniczy 

element rozwoju. Automatyzacja, robotyzacja stają się fundamentem 

szybkiej modernizacji świata, większość ludzi jest zależna od wytworów 

i aspektów otaczającej nas informatyzacji, jak pisze Bauman: (…) 

jesteśmy konsumentami wiedzy technicznej18.   

Kolejnym ważnym czynnikiem powodującym zmianę  

jest przenikanie kultur pomiędzy społeczeństwami. Zjawisko 

charakterystyczne dla okresu ponowoczesności, opisane już wiele lat 

temu przez np. M. Mead19, od zawsze przyczyniało się do tego typu 

procesów, wprowadzając bardzo często korzystne rozwiązania, lecz 

także niejednokrotnie niszcząc i dezorganizując życie społeczne. 

                                                           
15  J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 508.     
16 Obejmuje to szeroko rozumiane zagadnienie środowiska przyrodniczego, ekosystemu  

czy ekologii, którym to pedagogika społeczna także poświęca uwagę, choć – jak zaznacza Marek 

Wolny – we Współczesnych problemach edukacji ekologicznej, Pedagogika, pod red. S. Kawuli,  

s. 570., dosyć późno. Wolny przywołuje m.in. R. Wroczyńskiego, jako prekursora, który zwrócił 

uwagę na zjawisko przyrody, ekologii itp. w relacji z procesem wychowania i edukacji.  
17 J. Szczepański, ..., op. cit., s. 510. 
18 Z. Bauman, ... , op. cit., s. 206.  
19 M. Mead, ..., op. cit.  
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Przenikanie kulturowe, o którym mowa była w poprzednim rozdziale, 

ma charakter interakcji międzyludzkiej, tworzone jest na poziomie 

wymiany informacji pomiędzy uczestnikami życia społecznego, choć 

dziś dodatkowo bardzo mocno wspierane przez produkty 

komputeryzacji i informatyzacji. Nie ma dziś prawie żadnej  

dziedziny życia społecznego, gdzie nie byłaby widoczna zmiana 

uwarunkowana przenikaniem wzorca kulturowego. 

Reasumując, zmiana społeczna jest czynnikiem,  

który znacząco wpływa na przeobrażenia w obrębie małych,  

jak i wielkich grup społecznych, w obrębie rozmaitych środowisk  

i kategorii, nie wyłączając młodzieży. Jest nierzadko fundamentem 

rozwoju człowieka i otaczającej rzeczywistości. Nie wolno zostawiać 

świata takim, jakim jest20 – przypomina słowa Janusza Korczaka  

Z. Bauman. I przekonuje, iż zmiana nie jest niczym wyjątkowym,  

tym bardziej szkodliwym czy niebezpiecznym. (…) Pozostawić siebie 

„takimi, jakimi jesteśmy”, nie powinniśmy, bo ucierpiałby na tym świat 
21 – konkluduje rozważania Z. Bauman.  

Warto też zaznaczyć, o czym pisze E. Fromm, że (…) żadnej 

zmiany nie można wprowadzać siłą, musi ona nastąpić jednocześnie 

w sferach gospodarczej, politycznej i kulturowej. Zmiany ograniczone 

do jednej sfery są destruktywne22. 

Zmiana, jako proces warunkuje funkcjonalność i rozwój danego 

system. Prowadzić może także do jego dezorganizacji i destabilizacji. 

Dlatego też szczególna rola w ich wyjaśnianiu przypada naukom 

społecznym. 

                                                           
20 Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków 2007, s. 354.  
21 Tamże, s. 355-356.  
22 E. Fromm, Zdrowe…,op. cit., s. 354.   
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BARIERY I ZAGROŻENIA W ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM 

GMINY - POWIAT KWIDZYŃSKI23  

Metodologia (niżej prezentowanych wyników) opiera  

się głównie na 2 podejściach badawczych: 

A. podejście ilościowe 

1. badania ankietowe zewnętrzne; młodzież gimnazjalna  

oraz młodzież szkół średnich oraz ucząca się/ pracująca: 

a)arkuszy audytu org. oraz b)kwestionariuszy ankietowych 

ogólnych 

2. badania ankietowe zewnętrzne na reprezentatywnej grupie 

mieszkańców gminy, badania przy pomocy: a)arkuszy audytu 

org. oraz b)kwestionariuszy ankietowych ogólnych 

3. badania ankietowe zewnętrzne: lokalne autorytety, osoby 

kierujące gminą 

B. podejście jakościowe 

1. analiza dokumentów (strategia rozwoju gminy Gmina, studium 

rozwoju edukacji, dokumenty UG oraz innych instytucji 

samorządowych i państwowych np. GUS), analiza danych 

2. analiza materiałów i opracowań naukowych 

3. wywiady niestandaryzowane (wywiady swobodne  

-pogłębione odnośnie całokształtu zjawisk na terenie gminy  

z osobami- autorytetami) 

Wymieniane (przez respondentów podczas wywiadu)  

poniżej bariery to najczęściej pojawiające się problemy związane  

z szybkim rozwojem społ.-ekonomicznym gminy.  Interpretować  

je należy, jako przeszkody, lecz także jako wyzwania i działania  

jakie gmina powinna realizować w celu dalszego i efektywnego  

jej rozwoju. Także w kierunku kolejnych działań dla mieszkańców.  

Niżej prezentowane są wyniki badań na podstawie 3 różnych 

narzędzi. 

 

                                                           
23 Niniejsza analiza to skrócona prezentacja otrzymanych wyników badań ilościowych  

i jakościowych, jakie przeprowadzone zostały na terenie jednej z gmin powiatu kwidzyńskiego  

w 2017 r. Badania te to audyt organizacyjny, którego celem jest wskazanie atutów gminy,  

przede wszystkim zaś zagrożeń dla jej rozwoju. 
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Podane niżej wartości to średnia: 

2,5-3,0  bariera bardzo istotna; oznacza także działanie 

szybkie, szybką konieczność zmiany, duży nacisk społeczny  

na likwidację bariery 

2,4-2,0  bariera ważna; oznacza działanie ważne,  

które powinno być zrealizowane w dość szybkim czasie 

1,9 i mniej  bariera mniej istotna, bądź możliwość jej likwidacji 

utrudniona 

Tabela 1. Bariery rozwoju gminy - zestawienie ogólne 

(wskazywana) bariera średnia czy następuje / 

występuje likwidacja 

danej bariery  

(poprzez działania 

podejmowane  

przez gminę) 

 

informacyjna i komunikacyjna 2,0 Nie 

technologiczna/ infrastrukturalna 2,75 Nie 

organizacyjna i personalna 

(zarządzanie organizacją/ zarządzanie 

zespołami/ kadra zarządzająca gminą, 

osoby na stan. kier.)  

2,6 częściowo 

społeczno-kulturowa 2,85 Nie 

finansowa (budżet, inwestycje, wkład 

własny do projektów zew.) 

2,0 częściowo 

prawna 2,0 Nie 

Źródło: Badanie własne 
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Tabela 2. Bariera I: finansowa (budżet, inwestycje,  

wykład własny do projektów zew.) 

 istotność (ranga) 

danej bariery  

– w skali 1-3; 

1 - niska ranga  

     bariery 

2 - średnia 

3 - wysoka  

     i bardzo  

     wysoka 

występowanie  

danej bariery  

w strukturach  

lokalnych 

(gminy) 

likwidacja bariery – 

czy w ostatnich  

latach zlikwidowano 

przynajmniej w pewnym 

stopniu daną 

przeszkodę/ barierę 

(likwidacja  

poprzez działania  

władz lokalnych) 

    

- wkład własny 

   podmiotu (JST) 

2 Tak częściowo 

- kredytowanie 2 Tak częściowo 

- rozlicznie środków 

 zgodnie z zasadami  

   kwalifikowalności  

   wydatków 

2 Tak częściowo 

- ograniczone  

   możliwości  

finansowe podmiotu  

  (budżet gminy) 

2 Tak częściowo 

    

Średnia 2,0   

Źródło: Badanie własne 

Tabela 3. Bariera II: organizacyjna i personalna (zarządzanie gminą/ 

zarządzanie zespołami/ kadra zarządzająca gminą) 

 istotność 

(ranga) 

danej bariery 

– w skali 1-3; 

występowanie 

danej bariery 

w strukturach 

lokalnych 

likwidacja bariery – 

czy w ostatnich 

latach zlikwidowano 

przynajmniej  
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1 - niska  

ranga bariery 

2 - średnia  

3 - wysoka  

    i bardzo 

    wysoka 

 

(gminy) w pewnym stopniu 

daną przeszkodę/ 

barierę (likwidacja 

poprzez pracę/ 

działanie władz 

lokalnych) 

-zbiurokratyzowane  

 procedury  

 

2 
Tak Nie 

- konflikty personalne  

2 
Tak Nie 

- brak możliwości  

  zatrudnienia wysoko  

  wykwalifikowanych  

  pracowników 

  do realizacji projektów 

 

3 
Tak Tak 

- problemy wynikające  

  z możliwości  

  zbudowania  

  efektywnego zespołu  

  pracowniczego 

 

3 
Tak Tak 

- nadmierne obciążenie  

  obowiązkami części  

  pracowników/ braki  

  kadrowe 

 

3 
Tak Nie 

 

Średnia 

 

2,6 
  

Źródło: Badanie własne 
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Tabela 4. Bariera III: informacyjna i komunikacyjna 

 istotność 

(ranga) danej 

bariery  

– w skali 1-3; 

1 - niska ranga  

     bariery 

2 - średnia 

3 - wysoka  

    i bardzo  

    wysoka 

występowanie 

danej bariery 

w strukturach 

lokalnych 

(gminy) 

likwidacja bariery – 

czy w ostatnich latach 

zlikwidowano 

przynajmniej  

w pewnym stopniu 

daną przeszkodę/ 

barierę (likwidacja 

poprzez pracę/ 

działanie władz 

lokalnych 

    

- niezrozumiałość,  

   sprzeczność informacji  

   wychodzących od osób  

   kierujących i  

   zarządzających gminą  

   oraz różnymi  

   jej podmiotami  

 

2 
Tak Nie 

-słaba komunikacja  

  o wykonanych  

  inwestycjach/  

  działaniach/  

  lokalnych planach  

  (informacja  

  dla mieszkańców)  

 

2 
Tak Nie 

-słaby poziom wiedzy  

  mieszkańców  

  o planach/działaniach/ 

 inwestycjach 

 

2 
Tak Nie 

- brak nowoczesnych  

   form komunikacji  

   na linii UG-mieszkańcy  

 

2 
Tak Nie 
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średnia 

 

2,0 
  

Źródło: Badanie własne 

Tabela 5. Bariera IV: technologiczna/ infrastrukturalna 

 istotność 

(ranga) danej 

bariery  

– w skali 1-3; 

1 - niska ranga  

     bariery 

2 - średnia 

3 - wysoka  

i bardzo wysoka 

występowanie 

danej bariery 

w strukturach 

lokalnych 

(gminy) 

likwidacja bariery – 

czy w ostatnich latach 

zlikwidowano 

przynajmniej w 

pewnym stopniu daną 

przeszkodę/ barierę 

(likwidacja poprzez 

pracę/ działanie władz 

lokalnych 

    

- niemodernizowany  

  budynek UG  

 

2 
Tak Nie 

- niski rozwój 

technologiczny gminy 

 

3 
Tak Nie 

-braki w infrastru- 

 kturze: lokalne drogi,  

 kanalizacja, ścieżki  

 rowerowe 

 

3 
Tak Nie 

- brak bezpiecze- 

  ństwa na drogach/  

  brawurowa jazda  

na drogach lokalnych  

 

3 
Tak Nie 

 

średnia 

 

2,75 
  

Źródło: Badanie własne 
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Tabela 6. Bariera V: społeczno-kulturowa 

 istotność 

(ranga) danej 

bariery  

– w skali 1-3; 

1 - niska ranga  

      bariery 

2 - średnia 

3 - wysoka i 

bardzo wysoka 

występowanie 

danej bariery 

w strukturach 

lokalnych 

(gminy) 

likwidacja bariery – 

czy w ostatnich latach 

zlikwidowano 

przynajmniej w 

pewnym stopniu daną 

przeszkodę/ barierę 

(likwidacja poprzez 

pracę/ działanie władz 

lokalnych 

    

- lokalne konflikty,  

  nieporozumienia 

 

3 
Tak Nie 

- partykularne interesy  

 poszczególnych sołectw 

 

3 
Tak Nie 

- kolesiostwo/ nepotyzm  

3 
Tak Nie 

- niski kapitał społ.   

3 
Tak Nie 

- napływ nowych  

  mieszkańców z zewnątrz  

   – brak integracji  

 

2 
Tak Nie 

- niewykorzystanie  

  zasobów kulturowych  

  i przyrodniczych gminy 

 

3 
Tak Nie 

- niski rozwój turystyczny  

  gminy 

 

3 
Tak Nie 

- brak oferty  

  dla młodzieży 

 

3 
Tak Nie 
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- brak angażowania 

dorosłych oraz młodzieży  

  i dzieci do spraw  

  społecznych/ niska  

  aktywność społ.  

 

3 

 

Tak 
Nie 

 

średnia 

 

2,85 
  

Źródło: Badanie własne 

Tabela 7. Bariera VI: prawna 

 istotność 

(ranga) danej 

bariery  

– w skali 1-3; 

1 - niska ranga  

     bariery 

2 - średnia 

3 - wysoka i 

bardzo wysoka 

występowanie 

danej bariery 

w strukturach 

lokalnych 

(gminy) 

likwidacja bariery –  

czy w ostatnich latach 

zlikwidowano przynajmniej 

w pewnym stopniu daną 

przeszkodę/ barierę 

(likwidacja poprzez pracę/ 

działanie władz lokalnych 

    

- niejasność polskiego 

i unijnego  prawa , 

częste zmiany  

 

2 
Tak Nie 

- problem interpretacji 

przepisów 

 

2 
Tak Nie 

- biurokracja lokalna 2 Tak Nie 

średnia 2,0   

Źródło: Badanie własne 
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Tabela 8. Dodatkowo przeprowadzono analizę organizacyjną gminy. 

Niżej; gmina jako organizacja - wskaźnik efektywności  

zarządzania oraz rozwoju organizacji;  

narzędzia: MACIERZ DIAGNOZY ORGANIZACYJNEJ (MDO) 

Element organizacji  

(i jego implikacje)      

skala odp. 

Tak Nie wiem   Nie Uwagi: 

okoliczności, 

zdarzenia, elementy, 

sytuacje, które przy 

odp. NIE, 

traktowane są jako 

motywy 

„łagodzące”, 

wyjaśniające, 

usprawiedliwiające 

negatywną ocenę 
 2 1 0 +0,25 pkt. 

I. Cel, zadania org.   

Czy główne cele (w jakim kierunku  

ma następować rozwój gminy;  

jaka jest jej wizja) są jasno  

i precyzyjnie określone, czy są znane 

(rozpowszechnione) oraz czy są realizowane? 

 X 

(oznacza to,  

iż dominująca 

część resp. 

odpowiedziała 

nie wiem) 

  

V 

 Cel/ zadania w ujęciu behawioralnym 

(wewnętrzne motywy/ zachowania):  

(wiedza i pełnia informacji odnośnie celów i 

zadań krótko i długoterm.)   

Czy jako mieszkaniec gminy posiadam pełnię 

wiedzy odnośnie zadań, planów, kierunków 

jej rozwoju?  

   

 

X 

 

 

V 

śr.arytm.  0,5   

II. kapitał ludzki  

(zatrudnieni w danej org.- kwalifikacje, 

umiejętności, wykształcenie) 

 Czy następuje trwały rozwój lokalnego 

kapitału ludzkiego (poziom kształcenia w 

szkołach, wzrost osób z wykształceniem 

wyższym, podnoszenie kwalifikacji, 

kształcenie ustawiczne wśród mieszkańców? 

 

 

X 
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 Element beh.(kapitał społ.): Czy występuje 

wśród mieszkańców zaufanie względem 

organizacji (gminy), czy mieszkańcy  

są aktywizowani/ czy tworzy się wśród 

mieszkańców kapitał społeczny? 

 X  V 

 śr.arytm.  1,5   

III. struktura  

(organizacja jako układ stanowisk, ról i zadań 

do wykonania; podział ze względu  

na zadania i role do wykonania, 

podejmowanie decyzji)  

Czy struktura organizacji (gminy) pasuje,  

jest efektywna w odniesieniu do stawianych 

przed nią zadań (zarządzanie gminą, 

podejmowanie decyzji, praca urzędników, 

podział obowiązków) 

 

 

 

 

 

X 

  

 Element beh.: Czy zatrudnieni/ osoby 

funkcjonujące/ pracujące na rzecz gminy  

są zaangażowani w to co robią, czy są 

merytorycznie przygotowani? 

 

 

 

X 

  

śr.arytm.  1,0   

IV. technologia/ wyposażenie  

(nowoczesne technologie, rozwój technolog., 

narzędzia pracy, ergonomia pracy)   

Czy następuje trwały rozwój technologiczny 

gminy? Czy środki i narzędzia pracy w postaci 

kultury organizacji (materialne elementy  

np. budynki, szkoły, infrastruktura) są 

wystarczające do stałego rozwoju gminy? 

  

 

 

 

 

X 

 

 

V 

Element beh.: (kultura niematerialna org.) 

Czy system komunikacji/ przekazu informacji/ 

stopień zadowolenia z komunikacji na linii 

mieszkańcy - władza w gminie  

 jest satysfakcjonujący? 

  

X 

 

 

 

śr.arytm.  0,5   
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     ew.+  

    1,0  (dodatkowy punkt  

            za funkcjonalność organizacji)                                                                     

 

V 

 

                        

Suma 5,0  

Źródło: Badanie własne 

Legenda: 

0 - 4 brak brak znamion i cech org. kreatywnej;  

konieczność zmian we wszystkich segmentach org.;  

braki behawioralne org. 

5      moment przejściowy; najprawd. sytuacja prowadzi, 

bądź do zmiany in plus, bądź do zmiany in minus 

6 - 7 organizacja spełniająca kryteria efektywności w stopniu 

średnim do dobrego; pojawiają się korzystne elem. beh.; 

org. na drodze ku org. kreat. 

8      organizacja spełniająca kryteria efektywności  

w stopniu ponad dobrym do b. dobrego;  

występują mocne elem. beh. 

9      stan pełnej efektywności w org. ; zmiany  

nie są (w tym momencie) potrzebne; org. funkcjonuje  

bdb. pod względem „twardym” i „miękkim”-

behawioralnym; organizacja w pełni kreatywna 

 

Wskaźnik gminy jako organizacji – 5,0; wynik wskazujący  

na moment zmiany; najprawdopodobniej konieczne  

jest jednoznaczne wyznaczanie (nowego) kierunku rozwoju gminy. 

Wynik mówiący o średniej (umiarkowanej) efektywności 

organizacyjnej gminy. Według badanych część obszarów funkcjonuje 

dobrze i nie ma potrzeby szczególnych zmian, część jednak wymaga 

przeobrażeń. Gmina, jako forma organizacji funkcjonuje 

umiarkowanie dobrze; respondenci wskazują obszar I - cele i zadania, 

oraz część III i IV obszaru - wyposażenie/ technologie, jako elementy 

zmiany. Najprawdopodobniej, jako elementy zmiany wskazywane  

jest przede wszystkim określenie strategicznych kierunków jej rozwoju 

oraz prowadzenie skutecznej i efektywnej komunikacji społecznej,  
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z wykorzystaniem współczesnych jej metod i narzędzi, jak też 

(częściowa) realizacja zapisów Strategii rozwoju gminy. 

ANALIZA ZASOBÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH GMINY 

Analiza Zasobów - stanowi wskazanie (na podstawie 

zastosowanych w niniejszym opracowaniu technik badawczych),  

tych elementów/ cech/ sytuacji/ procesów, które mają charakter 

prorozwojowy, stanowią lokalny atut i zasób do wykorzystania  

w najbliższym czasie. 

Atuty te (zasoby wew. i zew.) stanowią o kierunku lokalnego 

rozwoju. Ranga zaś o sile i wartości danego elementu. 

Tabela 9. Niżej prezentowane te elementy, które uzyskały największą 

ocenę i stanowią wiodący kierunek (ocenę) rozwoju lokalnego 

 istotność (ranga) danego elementu 

– w skali 1-3; 

       1 - raczej niska wartość 

       2 - średnia wartość 

       3 - wysoka i bardzo wysoka 

walory krajobrazowo-przyrodnicze/  

walory kulturowe i historyczne 

3,0 

istniejący potencjał dla lokalnego rozwoju 

turystycznego (tzw. turystyka krótkotrwała) 

2,7 

rozwój infrastrukturalny / modernizacja gminy 2,5 

miejsca pod inwestycje/ oferta inwestycyjna 

gminy - tereny pod zabudowę mieszkaniową/ 

jednorodzinną 

 

2,0 

korzystne położenie komunikacyjne/  

układ komunikacyjny 

1,0 

szkolnictwo i usługi edukacyjne 1,0 

kapitał (czynnik) ludzki 1,0 

średnia 1,9 

Źródło: Badanie własne 
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AUDYT NAJISTOTNIEJSZYCH PROCESÓW ORGANIZACYJNYCH 

Tabela 10. Audyt najistotniejszych procesów organizacyjnych  

(w odniesieniu do gminy, jako formy organizacji zgodnie  

z elementami kontroli zarządczej) 

 

 proces      

istotność (ranga) 

danego 

elementu dla 

ogólnego 

funkcjonowania 

i rozwoju gminy 

Gmina 

w skali 1-3; 

1 - raczej niska  

     wartość 

2 - średnia  

     wartość 

3 - wysoka  

     i bardzo wysoka 

aktualny stan 

realizacji danego 

elementu  

(dla gminy 

Gmina) 

1 - we wstępnej  

     fazie realizacji  

     (realizacja  

     na poziomie  

     raczej niskim) 

2 - realizacja  

     średnioza- 

     awansowana 

3 - realizacja  

     wysokoza- 

     awansowana 

wizja i strategia gminy: zdefiniowana wizja i strategia 

gminy; realizacja misji oraz nakreślonych celów 

zawartych np. w Strategii rozwoju gminy   

 

3,0 

 

1,0 

sprawność i efektywność gminy jako formy 

organizacji ze szczególnym uwzględnieniem 

przejrzystości struktury we wszystkich jednostkach 

podległych, w tym UG oraz efektywnością w 

podejmowaniu decyzji oraz obsługi mieszkańców 

 

3,0 

 

2,0 

zarządzanie zasobami finansowymi; planowanie i 

zarządzanie finansami, księgowość i 

sprawozdawczość, zarządzanie środkami 

pieniężnymi, zarządzanie sferą podatkową, 

windykacja należności, budżetowanie 

3,0 2,0 

zarządzanie zasobami ludzkimi UG oraz innych 

jednostek podległych: zarządzanie strategią i 

polityką kadrową, rekrutacja, rozwój i szkolenia 

2,0 1,0 
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pracowników, przeszeregowanie, zwalnianie 

pracowników, zarządzanie informacjami o 

pracownikach, ocena pracownicza , motywowanie 

i wynagradzanie pracowników 

reakcja na pojawiające się sytuacje zagrożeniowe, 

w tym patologie organizacji, rozwiązywania sytuacji 

kryzysowych, kontrola wewnętrzna, sprawowanie 

nadzoru oraz skuteczność monitoringu 

podejmowanych działań i decyzji; także 

umiejętności oraz procesy społecznego 

angażowania (mieszkańców) w różne aktywności 

(na rzecz ogółu) 

2,7 1,0 

współpraca z otoczeniem zew.; powiat, sąsiednie 

gminy, Urząd Marszałkowski i Wojewódzki oraz inne 

instytucje o charakterze ponadlokalnym; 

partnerstwo i współpraca z podmiotami 

zagranicznymi 

3,0 2,0 

współpraca z otoczeniem wew.: sołectwa, kościół, 

jednostki podległe, inne organizacje o charakterze 

lokalnym  

3,0 2,0 

procesy inwestycyjne: planowanie wieloletnich 

działań inwestycyjnych i remontowych w zakresie 

infrastruktury; współpraca z inwestorami 

zewnętrznymi, pozyskiwanie nowych inwestorów 

3,0 1,0 

zarządzanie istniejącą infrastrukturą: utrzymanie i 

zarządzanie infrastrukturą, remonty bieżące, nadzór  
3,0 2,0 

   

Łącznie 2,85 1,5 

Źródło: Badanie własne 

Przegląd wyżej opisanych wyników wydaje się być ważnym; 

daje, bowiem obraz jak również wytycza kierunki działań dla badanej 

gminy z terenu powiatu kwidzyńskiego.  

Wskazuje na istniejące bariery i problemy społeczno  

– ekonomiczne, które powinny być, choć w części rozwiązane  

– warunek dalszego prawidłowego rozwoju społecznego gminy. 
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Autor badań sugeruje stworzenie planu Nowego Otwarcia  

w wielu kwestiach i obszarach gminy. Nowe Otwarcie,  

jako propozycje działań w pewnych obszarach społ.-ekonom. gminy 

polegałoby m.in. na: 

 potrzebie stałych działań zmierzających do budowania 

poczucia identyfikacji i lokalnej tożsamości, do jej aktywizacji. 

Brak aktywności wydaje się być jednym z ważniejszych 

problemów szczególnie młodych mieszkańców 

 należy prowadzić otwartą politykę informacyjną odnośnie 

prowadzonych inwestycji; prowadzić komunikację otwartą 

(także a może przede wszystkim z młodzieżą); komunikacja 

oparta o nowoczesny metody/ nowoczesne technologie 

 prowadzić dalsze inwestycje infrastrukturalne i społeczne  

 konieczne jest przeciwdziałanie zjawiskom degradacji, 

patologii i zjawisk społ. niebezpiecznych  

 tworzenie kapitału, tworzenie poczucia więzi z zamieszkiwanym 

terenem 

 ważna jest stała promocja i marketing podejmowanych 

działań: eksponowanie działań przynoszących pozytywne, 

pożądane rezultaty, reklama osiągnięć w poszczególnych 

dziedzinach, przekonywanie mieszkańców o zasadności  

i konieczności decyzji i działań trudnych, niepopularnych; 

przywiązywanie uwagi do komunikacji i przepływu informacji 

 prowadzenie stałego monitoringu oraz analiz zjawisk 

społecznych. 

W wyniku analizy danych ilościowych i jakościowych pojawiają 

się (generalnie) następujące wskaźniki: 

 wskaźnik demograficzny (analiza danych statystycznych):  

a) zauważalny przyrost naturalny (w porównaniu  

z innymi gminami woj. pomorskiego)               

b) stały wzrost liczby mieszkańców 

c) starzenie się lokalnego społeczeństwa 

d) (wysoka) sygnalizowana chęć wyjazdu na stałe  

przez osoby uczące się   
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 wskaźnik ekonomiczny:       

a) wzrost dochodów budżetowych gminy (analiza finansowa) 

b) wzrost dochodów liczonych na 1 mieszkańca  

c) wykorzystanie środków zew./ dofinansowanie zew. 

 wskaźnik społeczny:       

a) wskazywanie problemów społecznych koniecznych  

do rozwiązania 

b) zapotrzebowanie na zmiany w różnych obszarach 

społecznego i ekonomicznego funkcjonowania gminy 

c) konieczność działań względem osób młodych; strategia/ 

oferta dla młodzieży 

d) występujące zagrożenia społeczne 

e) aktywizacja społeczna/ konieczność lokalnej integracji/ 

tworzenie kapitału społ. 

f) budowa lokalnej tożsamości; wykorzystanie potencjału 

przyrodniczego i historycznego gminy. 

Jedną z zastosowanych technik w badaniu były badania 

ilościowe (pomiar) i jakościowe młodzieży. Przeprowadzone w okresie 

marzec-czerwiec 2017. Badania pozwoliły określić cechy i zjawiska 

charakteryzujące lokalną społeczność młodzieży. Z prowadzonych 

badań wyłania się ciekawy obraz młodych mieszkańców gminy, 

nierzadko złożony i wieloaspektowy. Ważne elementy badania  

to m. in. problemy, z jakimi borykają się młodzi mieszkańcy, ocena 

inwestycji, zagadnienie poczucia tożsamości lokalnej; zjawiska 

charakterystyczne dla młodzieży, w tym i zagrożenia. 

Wynik badań wskazuje konieczność działań w kierunku budowy 

społeczeństwa obywatelskiego, poczucia identyfikacji i tożsamości  

z zamieszkiwanym terenem (gminą). Badania wskazują na konieczne 

działanie aktywizujące młodych mieszkańców. Z rozmów 

bezpośrednich wyłania się nierzadko obraz osób o niskiej motywacji  

i niechętnych (współ) działaniu (społecznemu). Wielu zauważa,  

iż tego elementu brakuje i ważne jest by realizować działania 

zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy, do pobudzania aktywności 

i zaangażowania społecznego. Przeprowadzone badania wśród 

młodzieży wskazują na występowanie zagrożeń, stąd konieczność 

prowadzenia odpowiednich działań w zakresie profilaktyki  
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i zabezpieczania młodzieży przed wpływem zjawisk szkodliwych 

społecznie. Polegać powinny na: 

 stałej współpracy z rodziną ucznia, przy wykorzystaniu 

odpowiednich form komunikacji  

 stałej profilaktyce nikotynowej, alkoholowej i narkotykowej 

 zdecydowanej reakcji szkoły na sygnały agresji  

(szczególnie agresji psychicznej) 

 organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych: otwartych, ciekawych i angażujących 

 stworzeniu systemu motywacyjnego za dobre zachowania  

oraz promującego zachowania zgodne z przyjętymi normami 

 uczniowie mający lub sprawiający trudności w realizacji 

procesu dydaktyczno - wychowawczego powinni objęci  

być różnymi formami pomocy: współpraca z nauczycielem 

zajęć wyrównawczych, zajęcia świetlicy szkolnej 

 odpowiedniej terapii pedagogicznej dla uczniów  

z dysfunkcjami rozwojowymi i niepowodzeniami szkolnymi,  

które mogą być przyczyną poważnych zaburzeń zachowania 

 działaniach edukacyjnych dla rodziców. 

Przy rozpoznaniu, a przede wszystkim planowaniu nowych 

inwestycji czy zmian/ przeobrażeń (także społecznych) ważne  

jest budowanie szeroko rozumianego partnerstwa (kapitał społ.)  

na linii mieszkańcy- władze samorządowe. Takie partnerstwo  

można wykorzystać do budowania np. kapitału społecznego  

na terenie gminy, a także generalnie świadomego społeczeństwa 

lokalnego. Ważne jest by pamiętać o poszanowaniu autonomii 

każdego z nich.  

Wyznacznikami takiego partnerstwa jest:  

 działanie w ramach sieci: istotne w tworzeniu kapitału 

społecznego jest istnienie mniej lub bardziej złożonych sieci 

powiązań między jednostkami lub grupami. 

 wzajemność: kapitał społeczny oznacza działalność jednych 

osób na rzecz innych nawet kosztem interesu własnego, 

oczekujących jednak, że to działanie zostanie w przyszłości 

odwzajemnione. 
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 zaufanie: tworzenie atmosfery zaufania, która skłania  

do podejmowania ryzyka przez uczestników organizacji. 

Wynika to z założenia, że można liczyć na wsparcie innych.  

 normy społeczne: są to niepisane, ale powszechnie zrozumiałe 

wartości określające, jakie formy zachowania są pożądane. 

 wspólnota: połączenie uczestnictwa w sieci, zaufania, norm 

i wzajemności tworzy silną wspólnotę; powstaje wspólnota 

zasobów (każdy członek wspólnoty ma do nich dostęp,  

ale nikt nie posiada ich na własność).  

 postawa pro aktywna: rozwój kapitału społecznego wymaga 

spontanicznego i aktywnego zaangażowania się wszystkich  

we wspólne działanie. 

Pojęcie partnerstwa, jako składowej kapitału społecznego  

jest dla lokalnych społeczności fundamentalne. Oznacza, iż ludzie 

potrafią nawiązywać ze sobą różnorodne relacje i podejmować  

na tej bazie współdziałanie. Społeczeństwo, które umie  

się zorganizować, może osiągnąć więcej. Ważne jest by tworzyć, 

poprzez edukację, kapitał społeczny już w wieku szkolnym.  

Ważnym aspektem jest zaufanie, zarówno ludzi do siebie 

nawzajem, jak i do instytucji np. lokalnych czy publicznych. Pozwala 

na stworzenie prawidłowo funkcjonujących organizacji takich m. in. 

jak szkoła. Zaufanie powinno także prowadzić do powstawania 

silniejszych więzi pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia społecznego. 

Sprawy społeczne, szczególnie w kontekście zdarzeń o dużym 

ciężarze gatunkowym (np. lokalne konflikty) musza być sprawnie 

rozwiązywane. Ważnym elementem jest, bowiem tworzenie poczucia 

więzi pomiędzy członkami lokalnego społeczeństwa. Więzi społeczne, 

a więc pewnego rodzaju związki i zależności pomiędzy uczestnikami 

życia społecznego są czynnikiem szczególnie istotnym  

w rzeczywistości społecznej okresu transformacji i przemian 

cywilizacyjnych. Wielu obserwatorów życia społecznego sugeruje,  

iż wzrost zachowań i zjawisk społecznie niebezpiecznych, wyraźna 

demoralizacja ujawniająca się w niektórych środowiskach, 

uwarunkowana jest rozpadem tradycyjnych więzi łączących ludzi. 

Zaznaczyć trzeba, iż wpływ na to mają nie tylko zjawiska społecznie 

szkodliwe. Źródeł należy szukać także w zmianie postaw, zachowań, 
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działań oraz przeobrażeniu hierarchii wartości i systemu 

normatywnego. Dotyczy to środowiska nastolatków, choć także 

świata dorosłych. Z przeprowadzonych badań niestety wynika brak 

takich więzi - szczególnie u osób młodych.  

Oczywiście niezwykle istotne jest, by więzi społeczne stanowiły 

element, kreujący prawidłowe funkcjonowanie oraz odpowiednią 

organizację wszelkich mikro- i makrostruktur społecznych w obrębie 

rzeczywistości społecznej.  

Więzi społeczne – do niedawna jeden z fundamentalnych 

czynników w kontekście funkcjonowania zbiorowości ludzkich   

–  ulegają szybkim przemianom. Tradycyjnie pojmowane więzi 

zastępowane są poprzez nowe, zwłaszcza w odniesieniu  

do społeczeństwa ponowoczesnego. Pojawia się zagrożenie 

dezorganizacji życia zbiorowego. 

Jednym z elementów, które pośrednio wyłania się z badań  

jest kwestia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wydaje się,  

że aktualnie jest jednym z ważniejszych terminów, jedną  

z ważniejszych kategorii w teorii i praktyce wielu dziedzin nauki. 

Perspektywa bezpieczeństwa znalazła swoje miejsce w analizach  

nie tylko politologów, socjologów, pedagogów, psychologów,  

ale i ekonomistów czy specjalistów od zarządzania i kierowania. 

Wynika to z samej natury pojęcia „bezpieczeństwo”, wyrażającego 

dążenia do uniknięcia zagrożeń i utrzymania stabilności nie tylko na 

poziomie międzynarodowym czy narodowym, ale również grupowym, 

lokalnym lub jednostkowym. Dodatkowo sieciowość relacji, jakim 

podlegają wymienione podmioty wpływa na współzależność różnych 

aktorów społecznych, co tworzy nową jakość zarządzania na niższych 

poziomach władzy. Innymi słowy wszyscy – od jednostek po 

organizacje na najwyższym szczeblu – tworzy globalną rzeczywistość. 

Jednocześnie unikanie zagrożeń należy do najbardziej żywotnych 

potrzeb i dążeń aktorów społecznych (jednostek zamieszkujących 

dany obszar).  

Bezpieczeństwo, zatem należy zawsze odnosić do określonego 

stanu podmiotu (jednostki, grupy społecznej, państwa), w którym nie 

czuje się on zagrożony bądź też może się skutecznie przed nim bronić. 

Bezpieczeństwo jest potrzebą egzystencjalną, czyli związaną  
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z istnieniem danego podmiotu. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz 

odniesień i wymiarów bezpieczeństwa do jego licznych potrzeb 

zaliczyć możemy m. in.: istnienie, przetrwanie, całość, tożsamość, 

posiadanie, pewność funkcjonowania i rozwoju. Wymienione 

potrzeby i wartości można osiągnąć zarówno przez działania 

zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które są jednak ze sobą ściśle 

powiązane. 

W najogólniejszym znaczeniu bezpieczeństwo można, więc 

określić, jako pewność istnienia i przetrwania, stanu posiadania oraz 

funkcjonowania i rozwoju podmiotu. W tym sensie bezpieczeństwo 

łączy w sobie wartości materialne i postmaterialne.  Pewność jest 

wynikiem nie tylko braku zagrożeń (ich niewystępowania lub 

eliminowania), ale powstaje także wskutek kreatywnej działalności 

danego podmiotu i jest zmienna w czasie, czyli ma naturę procesu 

społecznego. W tym kontekście rozwój społeczno – ekonomiczny 

Pruszcza Gd. powinien sprzyjać poczuciu bezpieczeństwa jego 

mieszkańców.  

Należy również zwrócić uwagę, iż współczesna polityka 

bezpieczeństwa ujmowana jest bardzo kompleksowo: obejmuje 

zarówno cele, wartości, interesy, jak też strategie i struktury służące  

do ochrony danych podmiotów za pomocą określonych środków. 

Jak wiadomo, popularności pojęcia bezpieczeństwo w ostatnich 

latach sprzyjały wydarzenia na arenie międzynarodowej, wydaje się 

jednak, że warto przyjrzeć się nieco bardziej wnikliwie, także lokalnym 

wymiarom polityki bezpieczeństwa.  

Istotny jest tu np. problem tworzenia warunków 

bezpieczeństwa dla zachowania tożsamości, rozwoju i aktywności 

mieszkańców w przestrzeni lokalnej. Obok aspektu podmiotowego  

i przedmiotowego (przestrzennego) istotny dla naszych rozważań  

jest także wymiar perspektywiczny, pozwalający uzyskać pewność 

odnośnie zabezpieczenia dalszego rozwoju miasta. Wspólnota 

lokalna, to zarówno miejskie władze, jak i lokalna społeczność 

mieszkańców. Biorąc pod uwagę dychotomiczność pozycji „władza” 

i „zwykli mieszkańcy” w społecznej strukturze uwzględnić należy ich 

relacyjność względem siebie i sprecyzować pożądany charakter tej 

relacji. Tradycyjnie rozumiany stosunek władzy należy poszerzyć  



  BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, KULTURA FIZYCZNA  

WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 6 

 

94 

 

o takie jej rozumienie, w którym „bezpieczeństwo”, tj. zasadnicza 

wartość i cel sprawowania przywództwa, postrzegane jest, jako 

„wspólny interes” czy też po prostu, jako „wspólne dobro”. Można 

wówczas mówić o mieszkańcach, jako o podmiotach politycznych 

mających udział w polityce gminy, natomiast „bezpieczeństwo 

lokalne” widzieć, jako niczym niezamąconą – dostępną dla wszystkich 

– przestrzeń negocjacji. 

Konieczne staje się, zatem uwzględnienie takich kategorii,  

które pomogą odpowiedzieć na pytanie o społecznie i kulturowo 

kształtowaną przestrzeń negocjowania lokalnej polityki. A w tym 

bezpiecznego, czyli dającego poczucie sprawstwa, w niej 

współuczestnictwa wszystkich aktorów wspólnoty.  

Interesujące jest rozumienie siły oraz instytucji w stosunkach 

władzy. Siła ma naturę materialną, oznacza zdolność narzucania woli 

innym. Siła przejawia się w zdolności do kontrolowania 

wspólnotowego budowania znaczenia, które powstaje w wyniku 

podobnego rozumienia, postrzegania i działania aktorów 

społecznych oraz wzajemnego ustalania hierarchii. Ludzie postępują 

zgodnie z wyznawanymi normami i wartościami, które stoją  

przed interesami i mają jednocześnie charakter konstytuujący,  

jak też regulacyjny. Zjawiska i praktyki w obrębie władzy, które  

w tradycyjnym rozumieniu jawią się, jako obiektywne  

w konstruktywizmie zależą od stale dokonywanych negocjacji  

i wyborów.  

Drugim istotnym pojęciem jest instytucja, która stanowi produkt 

świadomego i celowego działania. Praktyki te konstytuują aktorów, 

którzy z kolei tworzą i reprodukują instytucje. Instytucje wzmacniają 

istniejące i odzwierciedlają nowe wzory interakcji oraz kształtują 

tożsamość wspólnot politycznych. Dlatego tak ważna jest dobra 

ocena większości instytucji gminnych.  

Zaproponowana wizja „budowania bezpieczeństwa”  

niejako „od dołu” daje możliwość zarówno badania,  

jak i przekraczania w praktyce społecznej tradycyjnego modelu 

stosunków władzy, w którym obywatele są biernymi odbiorcami 

decyzji podejmowanych „na górze”. Należy jednak zaznaczyć,  

że wśród wielu osób globalizacja i standaryzacja życia narusza 
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poczucie bezpieczeństwa. Od dłuższego czasu przewija się dyskusja 

dotycząca zagrożenia, jakie niosą ze sobą procesy unifikacyjne,  

w tym szczególnie dla zachowania bezpieczeństwa tożsamości  

i ciągłości narodów oraz mniejszych zbiorowości. Niewątpliwie  

w warunkach globalizacji funkcjonowanie lokalnych społeczności 

ulega przeobrażeniom. Wyznacznikiem tych przemian w dużym 

stopniu jest istnienie, ugruntowanie lub rozpad lokalnej tożsamości. 

Może ona wyzwalać zachowania prospołeczne i aktywność na rzecz 

lokalnej wspólnoty, albo też umacniać postawy egocentryczne  

i izolacjonistyczne. W tym wypadku wyróżnić można dwa 

podstawowe rodzaje tożsamości: emocjonalną, czyli przeżywaną, 

opartą na codziennym doświadczeniu człowieka oraz funkcjonalną, 

wynikającą z gry interesów zbiorowych. Dodajmy, iż spośród wielu 

atrybutów „polityczności” władzy wyróżnia się m.in. możliwość 

określenia interesów osób podlegających władzy oraz zdolność 

określania kryteriów zbiorowej tożsamości. Do szczególnych  

zdolności władzy politycznej, w tym i samorządowej, zalicza się 

upodmiotowienie bądź uprzedmiotowienie zbiorowości poprzez 

inspirowanie rodzaju relacji pomiędzy nimi. Włodarze miasta mogą 

rozszerzyć lub zawęzić przysługujące obywatelom wolności  

i prawa w stosunku do ośrodków decyzyjnych. Władza polityczna 

nieuchronnie tworzy pewien obszar wolności lub na niego  

przyzwala. Przyczynia się w ten sposób do zwiększenia lub  

zmniejszenia bezpieczeństwa partycypacyjnego (partycypatywnego) 

mieszkańców. Innymi słowy jedną z podstawowych treści władzy 

politycznej jest określenie zakresu wyznaczanej przez wolność 

podmiotowości sprawczej określonej społeczności w sferze stosunków 

między rządzącymi i rządzonymi. Przy czym zakres ten nie jest dany raz 

na zawsze, natomiast jest wynikiem aspiracji i negocjacji społecznych, 

co stanowi wyraz rozwoju politycznego.  

Tak, więc zasadniczym celem każdej władzy powinien  

być wysoki poziom zadowolenia obywateli oraz zaufania 

społecznego, które stanowić ma o rozwoju wspólnoty lokalnej  

i zarazem społeczeństwa obywatelskiego. Za jeden z wyznaczników 

owego rozwoju uznać możemy ten rodzaj zbiorowego 

bezpieczeństwa partycypatywnego, którego poziom odzwierciedlają 
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zarówno postawy materialne, zabezpieczające potrzeby egzystencji 

materialnej oraz postmaterialnej, zmierzające do zaspokojenia 

potrzeb związanych z duchowym rozwojem człowieka. Albowiem 

zabezpieczenie tych pierwszych stanowi warunek realizacji drugich  

ze wskazanych potrzeb. Stanowi to, zatem niemałe zadanie stawiane 

przed władzą lokalną. Jest to, zatem wyzwanie; kształtowanie 

zrównoważonej polityki ekonomiczno-inwestycyjnej ze społeczną. 

Efektem tego będzie tworzenie się lokalnego poczucia tożsamości 

oraz kapitał społeczny. 

Wskazywane powyżej bariery oraz zjawiska o charakterze 

zagrożeniowym stanowią, zatem wyzwanie; tak dla osób kierujących 

gminą, jak też mieszkańców. Wykorzystując efekt synergii możliwe 

będzie redukowanie przynajmniej części z nich; leży to, bowiem  

w interesie całej gminy. Jest to też warunek dalszego jej 

zrównoważonego rozwoju. 

PODSUMOWANIE 

Artykuł jest (częściowym) wynikiem badań (ilościowych  

i jakościowych) prowadzonych w 2017 r. na terenie jednej z gmin 

powiatu kwidzyńskiego (woj. pomorskie). Skupiam się tu na wynikach  

i opisie badań nad barierami oraz zagrożeniami w rozwoju  

społ.-ekonomicznym. Badania pokazują, iż występuje wiele barier,  

w różnych obszarach życia społeczno-ekonomicznego gminy,  

które powinny być redukowane oraz sukcesywnie eliminowane. 

Stanowi to, bowiem warunek dalszego rozwoju gminy. 
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SOCIAL THREATS AND BARRIERS IN THE SOCIAL-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE LOCAL COMMUNE - ON THE EXAMPLE  

OF THE SELECTED COMMUNE IN THE KWIDZYN COUNTY 

SUMMARY 

The article is (partly) the result of research (quantitative  

and qualitative) conducted in 2017 in the area of one  

of the communes of Kwidzyn county (Pomeranian province).  

I’m focusing on the results and description of research on barriers  

and threats in economic-social development. Research shows  

that there are many barriers in different areas of the socio-economic 

life of the municipality, which should be reduced and successively 

eliminated. This is a condition for the further development  

of the municipality. 
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STRESZCZENIE 

Wakacje i urlop kojarzą się ze słońcem oraz ciepłą wodą.  

To czas, który możemy wykorzystać na wypoczynek, przemyślenia  

i przygodę. Każdy ma jakieś swoje plany jak miło i przyjemnie spędzić 

te dni. Dla wielu najlepszym wypoczynkiem jest gorąca plaża i woda. 

Lubią słuchać melodii, jaką tworzy szum morza, oglądać w oddali 

statki unoszące się na tafli, sprawiające wrażenie lekkich jak ptaki 

przysiadające żeby odpocząć w czasie długiego lotu. Kąpiel  

w morskiej, słonej wodzie lub słodkiej jeziora jest jak balsam  

dla ciała, orzeźwienie umysłu, gdy gorące promienie słoneczne 

rozgrzewają i opalają nas. Udaną formą wypoczynku i obcowania  

Aspekty prawne bezpieczeństwa nad wodą 
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z naturą, może być wycieczka do lasu, obserwacja zwierząt, ptaków  

i samych roślin tam znajdujących się. Podczas takich spacerów 

można zaobserwować zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.  

Znamy wiele takich miejsc i często wracamy do nich. Każdy człowiek 

ma swoje ulubione miejsca, które chętnie odwiedza i czuje  

się tam wspaniale, to jego ucieczka od codzienności, szarego dnia  

i od trudów, z jakimi musi się borykać. Te sielankowo wyglądające 

miejsca posiadają jednak margines stanowiący zagrożenia.  

Aby w pełni korzystać z uroków chwil spędzonych w wybranym 

terenie należy poznać i stosować się do zasad gwarantujących 

bezpieczeństwo nam jak i tym, którzy z nami przebywają. 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo, Zagrożenie, Wypoczynek, Woda,  

Aspekty prawne 

WPROWADZENIE 

Od Pojęcie bezpieczeństwa jest pojęciem interdyscyplinarnym, 

co faktycznie oznacza, iż odnosi się ono do wielu dziedzin nauki, 

obejmując swoim zakresem zarówno nauki humanistyczne,  

jak i społeczne, ekonomiczne i prawne. Sam fakt, iż pojęcie  

to jest definiowane w różnych naukach powoduje, iż jest to pojęcie 

posiadające szereg definicji, które odnoszą się do nauk.  

Najprostsze znaczenie tego terminu można wynieść z etymologii 

„bezpieczeństwa”. Z języka łacińskiego bezpieczeństwo – securitas, 

czyli mitologiczne uosobienie zaufania, następnie sinecura  

(bez pieczy) składa się z dwóch członów: sine (bez) i cura  

(piecza, zmartwienie, strach, obawa). Bezpieczeństwo było,  

więc rozumiane, jako stan braku zmartwień i strachu.  

Podobnie ogólną definicję bezpieczeństwa podaje „Słownik nauk 

społecznych”, według którego „w najbardziej dosłownym znaczeniu 

bezpieczeństwo jest identyczne z pewnością (safety) i oznacza brak 

zagrożenia (danger) fizycznego albo ochronę przed nim”1. 

W literaturze można spotkać wiele definicji związanych  

z bezpieczeństwem i niebezpieczeństwem, które definiowane  

                                                           
1 Słownik nauk społecznych. PWN, Warszawa 2008, s. 27. 
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jest jako brak bezpieczeństwa. W tym ujęciu niebezpieczeństwo 

definiować należy, jako poczucie zagrożenia ze strony niestabilnego 

porządku, w którym żyjemy2. W praktyce można zastosować definicję  

Daniela Frei, który wskazuje, iż możliwe jest metodyczne określenie 

stanu bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa, poprzez syntetyczny 

model objaśnienia bezpieczeństwa3: 

1. stan braku bezpieczeństwa powstaje w sytuacji prawidłowo 

postrzeganego rzeczywistego zagrożenia zewnętrznego; 

2. stan obsesji rodzi się z wyolbrzymiania nieznacznego 

zagrożenia; 

3. stan fałszywego bezpieczeństwa opiera się na minimalizacji 

postrzegania poważnego zagrożenia zewnętrznego; 

4. tan bezpieczeństwa występuje w sytuacji nieznacznego  

i prawidłowo postrzeganego zagrożenia zewnętrznego. 

Bezpieczeństwa i poczucie bezpieczeństwa jest istotny 

elementem funkcjonowania społeczeństwa, gdyż brak poczucia 

bezpieczeństwa może powodować niewłaściwy rozwój społeczny  

i tym samym powodować, iż społeczeństwa nie będzie się rozwijać  

i w pełni realizować swoich potrzeb. W tym ujęciu trzeba wskazać,  

iż bezpieczeństwo jest postrzegane, jako „obiektywna pewność 

gwarancji nienaruszalnego przetrwania i swobód rozwojowych”4. 

Takie podejście powoduje, iż wskazać należy, iż zapewnienie 

przetrwania i bezpieczeństwa zarówno jednostki, jak i społeczeństwa, 

zależy od wykorzystania przez nią szans i możliwości, a także 

przeciwdziałanie występującym zagrożeniom, związanym  

z funkcjonowaniem jednostki5. Warto zwrócić uwagę, iż zapewnienie 

bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych obowiązków państwa. 

 

 

                                                           
2 J. Stańczyk,  Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa.  Wyd. ISP PAN,  

Warszawa 1996. s. 16. 
3 D. Frei, International Crises and Crisis Management [w:] Europejska tożsamość 

bezpieczeństwa i obrony, Red. nauk. R. Zięba,. Wyd. Schola”, Warszawa 2000, s. 51-52. 
4   Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. AON, Warszawa 2009, s. 29. 
5  W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. 

Wyd.  AON, Warszawa 2011, s. 26. 
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Tabela 1. Rodzaje bezpieczeństwa według kryterium podmiotowego, 

przedmiotowego i przestrzennego 

Kryterium  
podmiotowe 

Kryterium  
przedmiotowe 

Kryterium 
przestrzenne 

Bezpieczeństwo 
Narodowe 

Bezpieczeństwo państwowe Bezpieczeństwo personalne 

Bezpieczeństwo 

międzynarodowe Bezpieczeństwo militarne Bezpieczeństwo lokalne 

 Bezpieczeństwo gospodarcze Bezpieczeństwo 

subregionalne 

 Bezpieczeństwo publiczne Bezpieczeństwo regionalne 

 Bezpieczeństwo społeczne 
Bezpieczeństwo 

ponadregionalne 

 Bezpieczeństwo kulturowe Bezpieczeństwo globalne 

 Bezpieczeństwo ekologiczne  

 Bezpieczeństwo informacyjne  

Źródło: R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: 

koncepcje - struktury - funkcjonowanie, Wyd. AON,  

Warszawa 2009, s. 34. 

W znaczeniu szczególnym bezpieczeństwa rozpatrywanego 

nad wodą uznaje się, iż największe zagrożenia wynikają  

z nieumiejętnego zachowania ludzi nad wodą, a także ujęte w treści 

pojęcia „naturalne” i wielu innych wynikających z powiązaną  

z terenem infrastrukturą oraz umiejętności zachowania się samych 

uczestników zdarzeń i osób przypadkowo znajdujących  

się tam w trakcie dynamicznie rozwijających się sytuacji. 

Zagrożenia naturalne określane są również mianem sytuacji 

kryzysowych powstałych w wyniku działania siły wyższej. Siłę wyższą 

można zdefiniować, jako losowe zdarzenie nadzwyczajne, wywołane 

siłami natury, któremu nie można było zapobiec, a jedynie ograniczyć 

jego skutki dla społeczności lokalnej. W polskich realiach 

najgroźniejsze są powodzie, huragany, burze, opady śniegu i zamiecie 

śnieżne, które mogą być przyczyną innych bezpośrednich zagrożeń, 

jak pożar, brak dostaw energii, zakłócenia w transporcie i in. 
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Zagrożenia naturalne są zagrożeniami nieregularnymi,  

a także o różnym stopniu trudności do przewidzenia. Można, bowiem 

diagnozować wystąpienie części zdarzeń, przy czym faktycznie nawet 

przewidzenie danego zagrożenia, nie powoduje, iż można 

bezpośrednio podjąć działania w kierunku ich ograniczenia, lub też 

zneutralizowania. Zagrożenia naturalne są związane z charakterystyką 

regionu, którego dotyczą, dlatego też, co do zasady władze danego 

regionu powinny być przygotowane do podjęcia działań 

zmierzających do minimalizowania skutków występowania tego typu 

zjawisk6. 

Źródłem zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego może być: 

1. przyroda; 2. infrastruktura techniczna będąca dziełem ludzkiej 

cywilizacji, ułatwiająca człowiekowi życie: 1) budynki, 2) sieć 

komunikacyjna, 3) drogi przesyłu mediów, 4) zakłady pracy  

i inne; 3. ludzie. 

Naturalnym zagrożeniem jest powódź – wystąpienie wody  

z cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,  

która po przekroczeniu brzegu zalewa okoliczne obszary, zagrażając 

ludziom i ich mieniu. Powodzie podzielić można według 

następujących kryteriów: zasięgu, wielkości i genezy. Ze względu na 

zasięg, powodzie dzielimy na lokalne, regionalne i krajowe. Przyjmując 

kryterium wielkości, powodzie mogą być zwyczajne, wielkie  

i katastrofalne.  

Powodzie są naturalnymi zjawiskami przyrodniczymi 

charakteryzującymi się dużym działaniem destrukcyjnym w środowisku 

naturalnym. Trwają długo na znacznym obszarze i wymagają 

znaczących sił i środków do prowadzenia akcji oraz przywrócenia 

środowiska do stanu pierwotnego. Powodzie występują cyklicznie, 

podobnie jak większość zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych. 

Okresowo przybierają one katastrofalne rozmiary. Najczęściej 

występują powodzie: 1. opadowe (letnie) – powodowane nawalnymi 

lub rozległymi opadami deszczu; 2. roztopowe; 3. zimowe – przyczyną 

ich są zjawiska lodowe na rzekach; 4. sztormowe – powstające  

                                                           
6 T. Serafin, S. Parszowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne 

w systemie bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2011, s.299-300. 
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w zatokach, zalewach i ujściowych odcinkach rzek na skutek 

spiętrzeń wody powodowanych sztormem. 

Doświadczenia zebrane w rezultacie powodzi wskazują,  

że skutki powodzi potęgowane są przez7 : 1. niedostateczne naturalne 

zdolności retencyjne terenów położonych w zlewni górnej części rzek 

oraz ich górskich dopływów; 2.  nieodpowiednią zdolność 

zatrzymywania fali powodziowej przez zbiorniki położone  

w poszczególnych biegach rzek; 3. zły stan techniczny wałów 

przeciwpowodziowych; 4. niewłaściwy sposób zagospodarowania  

i użytkowania terenów zagrożonych powodziami;  

5. błędy w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Klęską żywiołową nazywamy katastrofę w przyrodzie 

powodującą szkody i zniszczenia na terenach zamieszkanych  

i użytkowanych przez ludzi (np. wichury, powodzie, trzęsienia ziemi). 

Klęski żywiołowe są najczęściej trudne do przewidzenia,  

co uniemożliwia ludziom przygotowanie się i ograniczenie szkód.  

Siła i gwałtowność zjawisk przyrodniczych powodujących klęski 

żywiołowe jest znacznie większa niż możliwości przeciwstawienia  

się im, stąd często w trakcie ich występowania ginie wielu ludzi, 

powstają też ogromne straty materialne8. Różnorodność charakteru 

oraz skala występowania tych zagrożeń stawia instytucje 

odpowiedzialne za zarządzanie w sytuacjach przeciwdziałania  

i zabezpieczenia w trakcie oraz po przed problemem stworzenia 

systemu norm regulujących kompetencje i zakres działania 

właściwych podmiotów. Charakteryzując oddziaływanie sił przyrody, 

możemy wyróżnić także i takie zagrożenia, jak: 1. silne wiatry  

i huragany, 2. długotrwałe susze, 3. osuwiska ziemne, zapadliska 

ziemne, 4. zamiecie i zawieje śnieżne, w tym długotrwałe opady 

śniegu, zatory lodowe, 5. Ekstremalne temperatury, zlodowacenia 

akwenów wodnych powodujące niedotlenienie, 6. masowe 

występowanie szkodników, 7. epidemie, choroby zakaźne ludzi  

i zwierząt, 8. Podniesienie poziomu wód gruntowych, 9. uderzenia 

meteorytów, 10. trzęsienia ziemi i inne. 

                                                           
7 Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego, Instytut Gospodarki Przestrzennej  

i Komunalnej, oprac. zbiorowe, Warszawa 2000. 
8 Multimedialna Encyklopedia Powszechna, Oficyna Wydawnicza FOGRA, Kraków 1998. 
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Z kolei katastrofa lub awaria techniczna to zdarzenie,  

które jest wynikiem niekontrolowanych wydarzeń powstałych  

w trakcie działalności przemysłowej, prowadzących do poważnego 

niebezpieczeństwa dla człowieka, występujących bezpośrednio  

lub z opóźnieniem, wewnątrz albo poza przedsiębiorstwem  

i (lub) dla środowiska naturalnego i związanych z jedną czy kilkoma 

niebezpiecznymi substancjami9.  

Natomiast epidemia związana jest z pojawieniem  

się w środowisku ludzkim na określonym obszarze i w określonym czasie 

zachorowań na daną chorobę w liczbie przypadków znacznie 

większej niż w latach poprzednich i wyraźnie odbiegającej od liczby, 

której można było oczekiwać na podstawie obserwacji tego okresu. 

Dość częstą, choć niestałą, cechą epidemii bywa jej nagły początek, 

gwałtowny wzrost liczby zachorowań i szybkie szerzenie się.  

Zdarzają się jednak epidemie narastające stopniowo i powoli.  

Do niedawna termin epidemia odnosił się wyłącznie do chorób 

zakaźnych, których przypadki były powiązane ze sobą przyczynowo. 

Obecnie – zgodnie ze współczesnymi kierunkami rozwoju 

epidemiologii – pojęcie epidemii rozszerza się na choroby niezakaźne, 

np. nowotworowe, układu krążenia, wrodzone, różnego rodzaju 

zatrucia, a nawet masowo występujące urazy, narkomania, 

samobójstwa itp. 

Ważnym czynnikiem klasyfikującym zagrożenia jest działanie 

samego człowieka. Rozwój techniki, nowe technologie oraz zmiana 

środowiska wywołana działaniem człowieka wpłynęła na pojawienie 

się nieznanych wcześniej zagrożeń, można wśród nich wyróżnić10:  

1. wystąpienie substancji trujących i promieniotwórczych  

w wyniku awarii w zakładach produkujących, magazynujących, 

przetwarzających, stosujących je w procesie produkcyjnym  

oraz w czasie awarii środków transportu na szlakach 

                                                           
9 J. Konieczny, Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach 

środowiska, PANOPTIKOS, Poznań 1995, s. 107; (definicja zaczerpnięta z Dyrektywy Rady  

nr 82/501/EWG) oraz Mała encyklopedia medycyny, PWN, Warszawa 1979, s. 291 oraz J. Prońko, B. 

Wiśniewski, Kierowanie reagowaniem kryzysowym w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi  

i środowiska, Informator nr S (1)/2002 – wydanie specjalne, Biuro Spraw Obronnych MSWiA, 

Warszawa 2002. 
10 Przedstawioną klasyfikację zaczerpnięto z materiałów Departamentu Bezpieczeństwa 

Powszechnego MSWiA. 
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komunikacyjnych, a także podczas pożarów; 2. katastrofy 

komunikacyjne: lądowe (drogowe, kolejowe, na przeprawach  

przez rzeki i inne akweny wodne), lotnicze (na terenie portów 

lotniczych, w obrębie korytarzy lotniczych), wodne (na rzekach  

i jeziorach, w portach, w strefie przybrzeżnej, na akwenach);  

3. awarie budowlane: budynków, infrastruktury komunikacyjnej 

(mosty, wiadukty, tunele, estakady), innych obiektów budowlanych 

(maszty, kominy); 4. awarie infrastruktury technicznej: wodociągowej, 

kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, ciepłowniczej,  

łączy telekomunikacyjnych, naftociągów, gazociągów; 5. pożary:  

1) lasów i upraw, 2) budynków i zabudowań mieszkalnych,  

3) obiektów przemysłowych, magazynowych i składowisk, obiektów 

użyteczności publicznej, środków transportu; 6. wybuchy:  

1) par i gazów, 2) materiałów pirotechnicznych i wybuchowych  

na terenie: 3) zakładów produkcyjnych, w miejscu magazynowania, 

w obszarze urządzeń przesyłowych. 

Silny związek ludzi ze środowiskiem przyrodniczym powoduje,  

iż wszelkie zmiany naturalnego środowiska człowieka mają ogromny 

wpływ nie tylko, na jakość życia, ale przede wszystkim na możliwość 

jego istnienia, w tym na bezpieczeństwo powszechne. Naruszenie 

naturalnych warunków biologicznych prowadzi zazwyczaj do 

tworzenia się sfer abiotycznych, które mogą powstawać w sposób 

gwałtowny i stopniowy. 

Wspólnymi cechami zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego 

są: 1. gwałtowny proces narastania zagrożenia lub nagłe  

jego pojawienie się; 2. duży stopień bezsilności wobec niszczycielskiej 

siły tych zjawisk; 3. duży stopień zagrożenia życia, zdrowia lub mienia 

ludzi objętych ich działaniem. 

Potencjalnie największe zagrożenie dla życia i zdrowia 

obywateli, jak też stanu środowiska przyrodniczego powodują awarie  

i katastrofy chemiczne. Zagrożenie wywołane w tym obszarze 

podzielić można ze względu na miejsce awarii na zagrożenie 

występujące w zakładach pracy oraz w transporcie (kolejowym, 

drogowym, rurociągowym). Zagrożenia występujące w zakładach 

pracy wynikają ze stosowania w procesach technologicznych 

niebezpiecznych związków i substancji chemicznych, jak również  
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z możliwości powinowactwa chemicznego i występowania 

niepożądanych reakcji. Czynnikiem stwarzającym największe 

zagrożenie spowodowane przez substancje chemiczne jest ich 

transport. Niejednokrotnie transport materiałów niebezpiecznych 

odbywa się w gęsto zaludnionych terenach, a już paradoksem jest 

przewóz tych materiałów przez dworce pasażerskie. Najgroźniejsze  

w skutkach mogą okazać się wypadki z toksycznymi substancjami  

w postaci gazowej w obszarach zurbanizowanych oraz przypadki, 

gdy medium dostaje się do rzek stanowiących ujęcie wody pitnej. Bez 

wątpienia obszarem najbardziej zagrożonym awariami i katastrofami 

technicznymi są rejony wysoce uprzemysłowione i zaniedbane pod 

względem szeroko rozumianego nadzoru technicznego. Awarie 

przemysłowe są wyjątkowo dotkliwe, ponieważ w ich konsekwencji 

dochodzi zazwyczaj do dużych strat sanitarnych i materialnych. 

Awarie te mogą z kolei powodować zagrożenia pożarowe, 

chemiczne, biologiczne i radioaktywne. Są one zazwyczaj efektem 

katastrof transportowych (kolejowych, drogowych, powietrznych lub 

morskich), eksplozji zbiorników i cystern itp. Mogą być także ubocznym 

skutkiem klęsk żywiołowych oraz wynikiem błędów i braku 

odpowiedniego poziomu dyscypliny pracy ludzi. W wyniku tych 

katastrof dochodzi najczęściej do zanieczyszczenia powietrza, wód  

i gleby11. Zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie niebezpieczne 

ze względu na łatwość rozprzestrzeniania się substancji 

niebezpiecznych uwolnionych do atmosfery. Istotną cechą tej  

tego zagrożenia jest to, że powstałe w ten sposób substancje 

toksyczne zagrażające życiu ludzi rozprzestrzeniać się mogą  

w relacjach międzyregionalnych, międzynarodowych, a nawet 

międzykontynentalnych. Nie mniej istotnym problemem może się 

okazać zanieczyszczenie wód będące konsekwencją przedostania 

się do wody substancji niebezpiecznych dla człowieka w wyniku klęski 

żywiołowej (np. zalanie zakładów przechowujących lub 

wykorzystujących w procesie technologicznych niebezpieczne 

substancje chemiczne) czy też w rezultacie katastrofy technicznej. 

Stężenie zanieczyszczeń powodować może niemożność szybkiego 

                                                           
11 P. Rejmer, Podstawy toksykologii, Ekoinżynieria, Lublin 1999. 
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przywrócenia przydatności wody wykorzystywanej zarówno do 

zaspokojenia potrzeb bytowych człowieka, jak i do procesów 

produkcyjnych zakładów pracy. Zanieczyszczenie gleby jest najdłużej 

odczuwalnym skutkiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa 

powszechnego.  

Dzieje się tak dlatego, że chemiczne zanieczyszczenie gleby 

nie ulega na ogół dyspersji 12 i zalega w skażonym miejscu przez 

stosunkowo długi czas. Konsekwencją tego jest z kolei zmiana układu 

chemicznego gleby, która wpływa na wegetację roślin, prowadzi  

do zmniejszenia plonów i pogorszenia ich jakości, powoduje 

niszczenie walorów ekologicznych i co najistotniejsze, stwarza 

zagrożenie dla ludzi i zwierząt (pył glebowy). Warte podkreślenia 

wydaje się również to, że skażona w wyniku klęski żywiołowej  

lub katastrofy technicznej ziemia może być źródłem zanieczyszczenia 

wód gruntowych i wody pitnej. Należy jednak pamiętać,  

że przedstawione powyżej konsekwencje zagrożeń bezpieczeństwa 

powszechnego będą jednocześnie zagrożeniami bezpieczeństwa 

ekologicznego. Mając na uwadze przedstawione treści,  

różnica pomiędzy bezpieczeństwem powszechnym,  

a bezpieczeństwem ekologicznym wydaje się oczywista, pomimo 

wspólnych źródeł zagrożeń. Likwidacja skutków zagrożeń 

bezpieczeństwa powszechnego jest niebywale kosztowna  

i długotrwała. Bez wątpienia łatwiej, zatem jest im przeciwdziałać 

aniżeli je likwidować. 

Źródłem zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego mogą być 

również budowle hydrotechniczne spiętrzające wodę, których 

funkcjonowanie niesie za sobą bardzo duże zagrożenia  

dla obszarów położonych poniżej zapory. Zagrożenie tego rodzaju 

wynika z możliwości zerwania (pęknięcia) zapory, jak i przelania  

się wody przez koronę zapory na skutek gwałtownej fali powodziowej. 

Nie ulega wątpliwości, że w celu zmniejszenia zagrożenia 

powodziowego konieczne jest: monitorowanie zagrożeń,  

budowa wałów oraz zbiorników retencyjnych i polderów, udrożnienie 

koryt i dolin rzecznych, a także, co wydaje się niezwykle istotne, 

                                                           
12 Słownik języka polskiego, t. I, PWN, Warszawa 1979, na s. 490 określa mianem dyspersji 

stan rozdrobnienia substancji rozproszonej w roztworach koloidowych. 
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właściwe zagospodarowanie przestrzenne obszarów zagrożonych 

powodzią pozwalające na minimalizację ewentualnych strat13. 

Pożary stanowią jedną z najgroźniejszych klęsk żywiołowych 

bądź poważne zdarzenie losowe. Powodują one znaczne straty 

materialne. Pożar - niekontrolowany proces palenia w miejscu  

do tego nieprzeznaczonym, powodujący straty i zagrożenie. 

Najbardziej zagrożone pożarami są obszary leśne i obiekty 

przemysłowe14. Nie mniejszym zagrożeniem bezpieczeństwa 

powszechnego są zamiecie i zawieje. Mają one miejsce wówczas, 

gdy pokrywa śnieżna przyrasta z szybkością 30 cm na dobę,  

a opadom śniegu towarzyszy silny wiatr. W ostatnich latach 

szczególnie często mieliśmy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami 

atmosferycznymi oraz anomaliami pogodowymi. Na ogół 

gwałtownym zmianom pogody towarzyszą huraganowe wiatry o 

średniej prędkości przekraczającej 120 km/h. Są to zjawiska 

pojawiające się niespodziewanie, niezwykle trudne do przewidzenia. 

Mogą być one przyczyną poważnych uszkodzeń zabudowań  

i infrastruktury technicznej, a nawet utraty życia i zdrowia ludzi. 

BEZPIECZEŃSTWO A SYTUACJA KRYZYSOWA, ISTOTA ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

Już na wstępnie należy wskazać, iż „bezpieczeństwo”  

nie jest jednoznacznie zdefiniowanym pojęciem nauki prawa 

administracyjnego. Bezpieczeństwo jest jednym z najistotniejszych 

zadań publicznych wiążących się ściśle z podstawową funkcją 

administracji publicznej. 

Dlatego też możemy spotkać się z podziałami bezpieczeństwa 

na kategorie: 

1. ze względu na teren, jakiego dotyczy: 

- globalne i międzynarodowe, 

- narodowego, 

                                                           
13 K. Burzyński, M. Klejzik-Głowińska Prognoza oddziaływania na środowisko projektu 

polityki wodnej państwa do roku 2030 Opracowanie Gdańsk 2010. 
14 J. Falecki, Udział Sił Zbrojnych RP w kryzysach pozamilitarnych na terenie RP,  

[w:] materiały z I konferencji Zarządzanie kryzysowe organizowanej przez Wyższą Szkołę Morską  

w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w dn. 27.06.2003 r., s. 116-117. 
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- regionalne. 

2. ze względu na relacje do państwa: 

- zewnętrzną, 

- wewnętrzną. 

3. ze względu na dziedzinę, której dotyczy: 

- polityczne, 

- militarne, 

- powodziowe, 

- pożarowe, 

-ekologiczne, 

- energetyczne, 

- informacyjne, 

- socjalne, 

- personalne, 

- żywnościowe, 

- pracy. 

Rozumienie pojęcia kryzysu w języku prawnym i prawniczym  

za najbardziej bliskie istoty problemu uznaje definicję:„Kogo zajmuje 

wartość prawa, jego cel czy sens życia społeczeństw, dostrzeże ich 

wyrazy, często niedoskonałe, w pewnych pojęciach, które  

są w obiegu w życiu prawnym15”. Mimo iż poszczególne pojęcia 

prawne powinny być „odpowiedziami” na problemy życia  

prawnego, wypracowane w różnych warunkach, potwierdzone 

doświadczeniami, które podlegają dyskusji. W obecnych czasach 

„kryzys” jest jednym z najczęściej używanych pojęć, z którym nie tylko 

spotykamy się w administracji publicznej jak i w życiu codziennym. 

Kryzys przechodzą zarówno obywatele, instytucje, organizacje, 

państwa a także świat. Każdy z nas znalazł się w sytuacji kryzysowej, 

tak więc musimy zdawać sobie sprawę iż nie można wyeliminować 

sytuacji kryzysowej z naszego życia. 

                                                           
15 Zob. F. Longchamps de Bérier, Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa 

administracyjnego, Państwo i Prawo, 1966, z. 6. Por. idem, Z problemów poznania prawa,  

Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A, nr 129, Wrocław 1968, idem, O administracji 

publicznej (problem poznawczy), [w:] Studia prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci prof. Dra Witolda 

Świdy, Warszawa 1966, idem, Założenia nauki administracji, Prace Wrocławskiego Towarzystwa 

Naukowego, seria A, nr 23, Wrocław 1949. 
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Parlament w ustawie o zarządzaniu kryzysowym definiuje 

sytuację kryzysową, jako negatywnie wpływająca na poziom 

bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach  

lub środowiskach, ograniczenie w działaniu właściwych organów 

administracji publicznej ze względu na niezdatność posiadanych sił  

i środków16. Występuje połączenie dwóch elementów tj. zagrożenie 

bezpieczeństwa i jednocześnie ograniczeń w działaniu organów 

administracji publicznej. Nie każde zagrożenie bezpieczeństwa 

będzie, zgodnie z ustawą – sytuacją kryzysową. Zebranie właściwego 

zespołu zarządzania kryzysowego nie jest jednoznaczne  

z wystąpieniem sytuacji kryzysowej, co często mylone jest  

w doniesieniach medialnych. Do kwalifikacji sytuacji kryzysowej trudno 

zaliczyć zagrożenie, które zostaje zlikwidowane przez właściwe organy 

nie wywołując ograniczeń – oczywiście w rozumieniu Ustawy  

o zarządzaniu kryzysowym. 

Sensem zarządzania kryzysowego jest podejmowanie  

takich działań, których celem jest niedopuszczenie do powstania 

sytuacji kryzysowych17. Ważne w owej definicji jest przygotowanie  

na wypadek wystąpienia potencjalnej sytuacji kryzysowej. 

Przygotowanie przez odpowiednie organy administracji 

publicznej powinny obejmować: 

 planowanie i przygotowanie organizacji a w tym właściwy 

podział kompetencji, 

 projektowanie systemów zabezpieczeń, 

 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 

Wymienione działania jednakże nie wyczerpują całości 

problematyki zarządzania kryzysowego. Uwzględnia ono oprócz  

tego działania. Podczas trwania sytuacji kryzysowej jak również 

aspekty powiązane z usuwaniem jej skutków. Analizując tryb działania 

zarządzania kryzysowego powinno się wydzielić kilka 

charakterystycznych etapów: 

1. przygotowanie, 

                                                           
16 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.). 
17  K. Sienkiewicz-Małyjurek, Franciszek R. Krynojewski,  Zarządzanie kryzysowe  

w administracji publicznej, difin , Warszawa 2010, s.15. 
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2. zapobieganie, 

3. reagowanie, 

4. odbudowa. 

Etap przygotowania to sposób, w jaki chronimy 

zidentyfikowane zasoby infrastruktury krytycznej. Tworzy się 

opracowanie planów ochrony infrastruktury krytycznej, przygotowanie 

Narodowego Programu Ochrony, opracowanie Krajowego Planu 

Zarządzania Kryzysowego, dodatkowo opracowanie mniejszych 

planów zarządzania kryzysowego dla województw, powiatów i gmin. 

Dokumenty związane z etapem przygotowania: 

 Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, 

 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. 

Zapobieganie polega na wcześniejszym stworzeniu mapy 

ryzyka, uwzględniając wszystkie potencjalne zagrożenia, analiza 

zagrożeń. Edukacja społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania 

zagrożeniom. 

Etap reagowania zdaję się być najbardziej widocznym,  

gdyż w tym etapie podejmuje się działania minimalizujące skutki 

sytuacji kryzysowej, poprzez wszczęcie odpowiednich procedur, 

stosowanie do występujących zagrożeń. 

Odbudowa jest ostatnim etapem zarządzania kryzysowego,  

w którym podejmowane są działania pozwalające na odbudowę 

infrastruktury krytycznej. 

Zgodnie z definicją ustawową zarządzanie kryzysowe  

to działalność organów administracji publicznej będącą elementem 

kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega  

na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu, planowaniu, 

reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu 

skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej18. 

Zarządzanie kryzysowe to złożony cykl, wymagający 

współpracy szeregu organów, instytucji, służb i przede wszystkim 

społeczeństwa, ponieważ zarządzanie w szczególności dotyczy ludzi, 

których dotknęła sytuacja kryzysowa. 

                                                           
18 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm .) Art 3.   
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Wymienione przykłady nie wyczerpują wszystkich zjawisk 

zachodzących podczas zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa  

nad wodą i nie tylko. Nad wodą wiele czynników odgrywa rolę  

w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.. Aby wesprzeć możliwość 

swobodnego wypoczynku i korzystania z wolnego czasu na łonie 

przyrody tworzy się system prawa a w jego następstwie mechanizmów 

reakcji na występujące zagrożenia. 

AKTY PRAWA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, W ZANACZENIU 

OGÓLNYM: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku.  

(Dz. U. Nr 78, poz. 483). 

2. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. (Dz. U. z 2013, poz. 757 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.  

(Dz. U. z 2013 poz. 1166, z późn. zm.). 

5. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji.  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 355 – tekst jedn.). 

6. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.  

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1402 – tekst jedn.). 

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży 

Pożarnej. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 – tekst jedn.). 

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.  

(Dz. U z 2013 r., poz.1383 z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 827 - tekst jedn.). 

10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny.  

(Dz. U. z 2013 poz. 594). 

11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

(Dz. U. z 2013 poz. 595). 



  BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, KULTURA FIZYCZNA  

WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 6 

 

114 

 

12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

(Dz. U. z 2013 poz. 596). 

13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej  

w województwie. (Dz. U. 2001 Nr 80 poz. 872, z późn. zm.). 

14. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej. (Dz. U. z 2013 r., poz. 743 – tekst jedn.). 

AKTY PRAWA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, W ZNACZENIU 

SZCZEGÓLNYM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NAD WODĄ: 

1. Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 15 lutego 2006 roku dotycząca zarządzania,  

jakością wody w kąpielisku i uchylająca dyrektywę 

76/160/EWG. 

2. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

z dnia 8 września 2006 roku. 

3. Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku  

(Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240). 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku  

w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 

(Dz.U. Nr 60 z 2007r. poz. 408). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów  

i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 9 grudnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,  

a także zasad jego organizowania i nadzorowania  

(Dz. U. Nr 218 z 2009r. poz. 1696). 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 rok zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 299 z 2011 r. poz 1778). 
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8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 

stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających 

stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 108). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 

2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia 

wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy  

i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz 

sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. poz. 

261). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 

2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia 

obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz 

znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286). 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 

czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 747) zabudowań i infrastruktury 

technicznej, a nawet utraty życia i zdrowia ludzi. 

PRAKTYKA DZIAŁANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA NAD WODĄ 

POZWOLIŁA NA WYODRĘBNIENIE MIĘDZY INNYMI NASTĘPUJĄCYCH 

ZACHOWAŃ, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA PODSTAWOWE ZASADY 

BEZPIECZEŃSTWA NAD WODĄ: 

1. Pływać tylko w miejscach wyznaczonych i strzeżonych  

przez ratowników.  

Takimi miejscami są pływalnie kryte, kąpieliska ograniczone 

bojami przystosowane do kąpieli, dokładnie sprawdzone  

i zatwierdzone pod kątem powszechnego ich użytku.  

Pływać można tylko w terenie wyznaczonym i oznakowanym  

w zależności od posiadanych umiejętności pływackich.  

Do wody można wchodzić tylko wówczas, gdy na maszcie 

kąpieliska jest zawieszona biała flaga oznaczająca kąpiel 

bezpieczną, nadzorowaną przez ratownika. Flaga czerwona 

oznacza zakaz wchodzenia do wody ze względu na panujące 
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warunki sprzyjające wypadkom lub utrudniające niesienie 

pomocy osobom w stanie zagrożenia życia. Natomiast brak 

flagi na maszcie informuje, że nie jest prowadzony nadzór 

ratowniczy. Należy pamiętać, że podejmując samodzielną 

decyzję o kąpieli w miejscu niestrzeżonym osoba dorosła bierze 

na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo kąpiącego  

się dziecka! 

2. Unikać wchodzenia do wody oznakowanej zakazami kąpieli. 

Informują o tym odpowiednie znaki zamieszczane w miejscach 

szczególnie niebezpiecznych, w których niestety dzieci 

najchętniej przebywają. Wiąże się to z ich naturalną 

ciekawością, chęcią przeżycia czegoś nowego,  

jakiejś przygody, która w wielu okolicznościach kończy  

się tragicznie. Takimi miejscami są różnego rodzaju zapory 

spiętrzające wodę, zbiorniki retencyjne, ujęcia wody,  

uskoki lub progi wodne przypominające małe wodospady, 

szlaki żeglowne o dużym natężeniu ruchu zwłaszcza w sezonie 

letnim, miejsca w potokach czy rzekach górskich o bystrym 

nurcie jak również miejsca trudno dostępne, zabagnione, 

zarośnięte o wysokich, stromych brzegach. 

3. Nie wolno odpływać daleko od brzegu. 

Należy uczulać podopiecznych zwłaszcza na unikanie 

„samotnych", pojedynczych kąpieli z dala od brzegu i nadzoru 

osób dorosłych. Nigdy nie wiadomo czy dziecko umie 

prawidłowo ocenić swoje siły i umiejętności pływacki  

tak, aby bezpiecznie powróciło do brzegu. Często zdarza  

się, że dziecko słabo pływające chcąc zaimponować kolegom 

swa odwagą znacznie oddala się od brzegu. W wielu 

sytuacjach takim dzieciom nie starcza sił na powrót, zmniejsza 

się również szansa niesienia skutecznej pomocy przez 

ratownika. Świadomi tego dzieci zaczynają panikować tracąc 

tym samym ostatnie rezerwy sił. 

4. Unikać kąpieli w wodzie nieznanej. 

Niesprawdzona woda, zwłaszcza dno zbiornika oraz to, co się 

kryje czasami bezpośrednio po jej powierzchnią jest częstą 

przyczyną wielu tragedii. Pozornie czysta, niebudząca 
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podejrzeń woda sprzyja nieszczęśliwym wypadkom. Woda, w 

której się nikt nie kapie może być zanieczyszczona lub 

posiadać inne „niespodzianki" w postaci miejsc zabagnionych i 

zarośniętych, zatopionych konarów drzew czy zimnych, 

zdradliwych prądów wodnych. Do takich miejsc lepiej nie 

wchodzić, gdyż narażone jest własne życie oraz życie i zdrowie 

osoby postronnej bezpośrednio pomagającej tonącemu.  

5. Pływać powinny tylko dzieci o dobrym stanie zdrowia. 

Osoby, które są osłabione po chorobie lub nie wykazują 

dobrego stanu zdrowia (oznaki przeziębienia, bóle żołądka  

czy głowy) mimo, że mają ochotę na kąpiel razem z innymi 

dziećmi nie powinny wchodzić do wody. Podobnie z osobami, 

które posiadają bezwzględne przeciwwskazania lekarskie  

z tytułu posiadanej choroby (np. padaczka) nie powinny 

samodzielnie wchodzić do wody (nawet do wanny!).  

Należy również zwracać szczególną uwagę na pobyt  

nad wodą dzieci po spożytym posiłku. Zwrot treści pokarmowej 

podczas pływania czy nurkowania, oraz reakcje naczyniowe 

mające miejsce po intensywnym wysiłku i długotrwałym 

opalaniu się (pojawienie się wstrząsu termicznego  

po gwałtownym wtargnięciu do chłodnej wody).  

Może być także bezpośrednią przyczyną śmierci dziecka  

w wodzie. 

6. Nie wolno wchodzić do wody osobom: zażywającym  

leki psychotropowe, antybiotyki oraz po spożyciu alkoholu. 

Ostatnimi czasy coraz więcej wypadków nad wodą notuje  

się wśród dorastającej młodzieży nadużywającej alkohol. 

Osoby takie mimo częstego posiadania podstawowych 

umiejętności pływackich są potencjalnymi ofiarami. U każdej 

osoby pływającej po spożyciu nawet niewielkiej dawki 

alkoholu dochodzi do znacznie szybszej utraty ciepłoty ciała, 

pojawiać się mogą nagłe dreszcze oraz przykurcze mięśni, 

często dochodzi do zaburzeń w procesie oddychania,  

utraty możliwości realnej oceny własnej sprawności,  

zaburzenia orientacji czasowej i przestrzennej. Nawet po 
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wyciągnięciu ciała z wody takim osobom trudniej przywrócić 

czynności życiowe aniżeli podczas zwykłego tonięcia. 

7. Unikać wchodzenia do wody po zapadnięciu zmroku  

lub podczas ograniczonej widoczności. 

Uniemożliwia to możliwości dokonania oceny oddalenia  

się od brzegu jak również nie sprzyja ewentualnemu 

przeprowadzeniu skutecznej akcji ratowniczej. Zwykle po 

nocnym tonięciu akcja ratownicza prowadzona jest dopiero  

z rana, jednak wtedy już nie ma szans na uratowanie życia 

ludzkiego. 

8. Nie wskakiwać do wody nieznanej. 

Wykonywanie skoków do wody niezbadanej oraz płytkiej łączy 

się z dużym ryzykiem trwałej utraty zdrowia a nawet życia. 

Znane są sytuacje, kiedy po skoku okazywało się, że pod 

powierzchnią są zatopione jakieś przedmioty (złom), elementy 

budowli (filary starego mostu) czy pnie drzew. Takie zabawy 

często kończyły się dla osoby skaczącej tragicznie. Podobnie 

wygląda sytuacja podczas chęci zaimponowania innym 

kolegom zeskokami z dużych wysokości: drzewa, skarpy, 

wysokiego pomostu - najczęściej „na główkę" do płytkiej wody. 

Jak wskazują statystyki w obu sytuacjach często dochodziło do 

utraty życia w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego  

w odcinku szyjnym kręgosłupa bądź paraliżu i trwałego 

kalectwa. 

9. Zwracać uwagę na prawidłowe zachowanie się innych osób 

zwłaszcza młodzieży podczas pobytu nad wodą. 

Nie dopuszczać do wszczynania fałszywych alarmów w postaci 

żartów, wprowadzających w błąd osoby postronne chcące 

pomóc osobie rzekomo tonącej. Nie wolno wpychać  

oraz wrzucać do wody osoby opalające się, nieumiejące 

pływać lub spacerujące nad brzegiem (zwłaszcza  

w ubraniach). Są to sytuacje, w których osoba zaskoczona 

zajściem zachowuje się chaotycznie i natychmiast wpada  

w panikę. Takie osoby stanowią potencjalne zagrożenie  

dla innych osób pływających, ponieważ mogą je również 

utopić, ponadto trudno takiego tonącego ratować, ponieważ 
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walcząc o swoje życie staje się agresywny przeszkadzając  

w akcji niesienia pomocy. Spośród takich właśnie 

odratowanych osób wywodzą się zwykle ci, którzy nie chcą się 

uczyć pływania panicznie bojąc się wody i już do końca życia 

unikają z nią kontaktu. 

10. Nie dopuszczać do opalania się na wodzie. 

Korzystanie ze sprzętu pływającego jest dla dzieci atrakcyjne, 

ale i niebezpieczne. Opalanie się i zasypianie na materacach, 

czy dmuchanych kołach często łączy się ze zbytnim 

oddaleniem się dziecka od brzegu, co może mieć czasami 

tragiczne konsekwencje. Zdarza się, że takie dziecko podczas 

pływania (np. po morzu), po przebudzeniu nie wie gdzie jest 

brzeg i gdzie ma płynąć - często jest przestraszone i panikując 

podejmuje nierozsądne decyzje (np. odpływa od materaca). 

Ponadto nigdy nie wiadomo na ile nadmuchiwany sprzęt jest 

trwały i czy podczas utraty powietrza w wyniku jego defektu 

dziecko będzie mogło samodzielnie powrócić do brzegu. 

Dlatego też lepiej korzystać ze sprzętu atestowanego w takiej 

odległości od brzegu, aby nawet podczas uszkodzenia sprzętu, 

czy nagłej zmiany pogody dziecko mogło bezpiecznie 

powrócić do brzegu. 

11. Umiejętne i właściwie korzystać ze sprzętu pływającego. 

W wielu przypadkach niejednokrotnie stwierdzono, iż dzieci  

a nawet osoby dorosłe nie znają przeznaczenia  

oraz zastosowania sprzętu pływającego: kajaka czy łodzi 

wiosłowej. Pływanie w nie sprawnych technicznie jednostkach 

(uszkodzone burty, zdewastowane wiosła, brak grodzi 

wypornościowych, przeciekające dno łodzi) oraz brak 

zabezpieczenia dzieci kamizelkami ratunkowymi łączy  

się z dużym ryzykiem utonięcia jednostki wraz z załogą.  

Dlatego więc należy dokładnie sprawdzić sprzęt przed 

wypłynięciem, zaopatrzyć się w kamizelki ratunkowe (osoby 

słabo pływające bezwzględnie powinny je założyć)  

i przestrzegać zasad korzystania ze sprzętu (dotyczy  

się to także ilości osób na pokładzie). 
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12. Należy nauczać pływania oraz podstawowych zasad 

zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych. 

Brak świadomości oraz umiejętności postępowania  

podczas wypadku nad wodą prowadzi do tego, że osoby 

postronne nieumiejące pływać, będące świadkami tonięcia 

nie potrafią pomóc ani zorganizować jakiejkolwiek akcji 

ratowniczej (a czasami wystarczy podać gałąź, podać jakiś 

pływający przedmiot: piłkę czy deskę). Im wcześniej dzieci 

nauczymy pływać tym większe szanse mają one na przeżycie 

podczas jakiegokolwiek wypadku nad wodą. Takie dzieci 

oswojone z wodą, potrafiące pływać zwykle opanowują 

emocje podczas wypadku wywrócenia łodzi, wpadnięcia do 

wody itp. Samodzielnie wydostając się z opresji. Ponadto 

nauczanie pływania sprzyja poznawaniu zasad niesienia 

pomocy innym osobom kąpiącym się oraz prawidłowemu 

zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia życia drugiego 

człowieka bez zbędnego narażania się na niebezpieczeństwo. 

13. Nad wodą powinny przebywać dzieci tylko pod nadzorem 

rodziców bądź ich opiekunów.  

Dobrze by było, gdyby wszystkie dzieci (nie tylko do lat 7)  

były objęte bezpośrednią opieką osób dorosłych, z pewnością 

byłoby znacznie mniej tragicznych wypadków utonięć wśród 

dzieci. Dzieci kontrolowane nie mają pełnej możliwości 

wykorzystania swoich, często nierozsądnych pomysłów.  

Bez opieki rodziców począwszy od zabaw w: „przytapianie się", 

wpływanie w miejsca niebezpieczne, nieobjęte kontrolą  

a skończywszy na popisach i brawurze dotyczącej skoków  

do wody oraz nurkowania w miejscach ujęć wody,  

w zaroślach, w zbiornikach o grząskim dnie, co może być 

bezpośrednią przyczyną śmiertelnych wypadków podczas 

samowolnego pobytu nad wodą. Bezpieczeństwo dzieci zależy 

od nas samych, odpowiedniej opieki, prawidłowego 

zachowania się oraz przestrzegania podstawowych zasad 

pobytu dziecka nad wodą. Jednak, co najważniejsze nic nie 

zastąpi zdrowego rozsądku i od niego często zależy czy dziecko 

po wypoczynku nad wodą szczęśliwie powróci do domu. 
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PODSUMOWANIE 

Prywatyzacja Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa łączy  

się bezpośrednio z odpowiedzialnością i kompetencjami.  

Nie jest ono aktem jednorazowym, nie jest otrzymywane w darze  

i nie zależy od kaprysów losu. Jest to wypracowany w trudzie stan 

świadomości społecznej. Obszar bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa jest obecnie poddany oddziaływaniom tych samych 

czynników, które wywołują zmiany w tradycyjnych obszarach 

suwerenności państwa. Szczególne znaczenie dla trwałości systemu 

demokratycznego mają zjawiska kryzysowe rozumiane, jako 

konsekwencje procesów towarzyszących globalizacji, tak w wymiarze 

jednostkowym, jak i grupowym. Wyrażają się one stopniowym 

osłabieniem wpływu obywateli na bieg spraw publicznych. Warto 

jednak zważyć, że proces ten dokonuje się w warunkach 

ugruntowania instytucji demokratycznych naszego państwa. 

Obiektywnie zwiększają się techniczne możliwości komunikowania,  

a więc także eksponowania i upowszechniania własnych poglądów 

oraz wpływu jednostek na kształtowanie i wykonywanie funkcji 

władczych w państwie. Stabilizowanie państwa narodowego oraz 

zapewnienie trwania niektórych aspektów jego suwerenności wynika 

z konieczności utrzymania pewnej generalnej zdolności regulowania 

zachowań społecznych, wpływania na rzeczywistość społeczną, 

właściwej tylko organizmom państwowym. Przesłanką i celem 

uruchomienia tych mechanizmów regulacji zachowań oraz 

budowania ich społecznej akceptacji jest zapewnienie na danym 

terytorium bezpieczeństwa dającego się określić mianem 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Bezpieczeństwo to jest 

wartością samą w sobie, ważną dla mieszkańców – obywateli – 

członków społeczeństwa, ale też dla organów władzy  

i pozostających w relacjach z nimi rządów państw sojuszniczych. Tak 

rozumiane uzasadnienie wydaje się odpowiednio tłumaczyć trwanie 

państwa. Wydolność procesu decyzyjnego administracji rządowej 

świadczy o stabilizacji i funkcjonalności struktur państwa,  

tak jak stanowienie reguł prawa spełniających postulaty jasności, 
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przejrzystości i przewidywalności świadczy korzystnie o administracji 

ustawodawczej i sprawującej tu funkcję kontrolną administracji 

sądowniczej. Prawo, ograniczając mandat sprawującego 

administrację rządową, jest dyrektywą zarówno dla tych, którzy  

są odpowiedzialni za jego wykonywanie, jak również dla adresatów 

poddanych jego działaniu. Pomimo że normy prawne nie są jedynymi 

regulatorami procesów społecznych i wzajemnych relacji pomiędzy 

administracją a obywatelem, ich znaczenie w systemie 

demokratycznym wyraża się w funkcji swego rodzaju stabilizatora, 

który wydaje się działać tym skuteczniej, im większa w społecznym 

otoczeniu rządu świadomość praw i obowiązków obywatelskich, im 

większy udział różnorodnych form aktywności społecznej w życiu 

publicznym. Poziom bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jest 

akceptowany wówczas, gdy w jego ramach można realizować 

szeroką paletę własnych, indywidualnych interesów, gdy nie nakłada 

nadmiernych obciążeń, gdy w końcu zapewnia elementarne 

poczucie bezpieczeństwa. Takie ujęcie oddaje istotę roli i znaczenia 

bezpieczeństwa wewnętrznego w demokratycznym państwie. 

Wszystko to natomiast umożliwia nam udany wypoczynek nad wodą, 

ale i nie tylko... 
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LEGAL ASPECTS OF WATER SAFETY 

SUMMARY 

Holidays and vacations are associated with the sun and warm 

water. This is the time that we can use for rest, reflection  

and adventure. Everyone has some plans for spending these days  

nice and enjoyable. For many, the best rest is the hot beach  

and the water. They like to listen the melody of the sea which  

is created by waves, watch the ships floating on the waves making 

them look like light birds as they sit down to rest during a long flight. 

Bathing in sea, salt water or a sweet lake is like a body lotion, 

refreshing your mind when the hot sun rays and warms us up.  

A good way of relaxing and interacting with nature can be a trip  

to the forest, watching animals, birds and the plants there.  

During such walks you can observe the changes that occur in nature. 

We know many of these places and often come back to them.  

Every man has his favorite place to visit and feel great there,  

it is his escape from everyday life, the gray day and the hardships  

he has to deal with. Although, these idyllic looking places have  

a margin of danger. To fully enjoy the moments of your life  

in the chosen area, you must know and follow the principles  

that guarantee our safety, as well as for those who are with us. 

KEY WORDS: Safety, Danger, Water, Rest, Legal aspects 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено зарубежный опыт объединения 

территориальных общин. Проанализированы аспекты,  

которые освещают проблемы на пути к формированию 

способных территориальных общин. Изложены аспекты,  

которые характеризуют процедуру объединения общин  

в населенных пунктах. Охарактеризована процедура 

объединения общин в населенном пункте. Освещены условия 

формирования местных советов. Раскрыт механизм выбора 

сельских старост. Исследована проблема разукрупнения 

районов. Охарактеризованы условия создания полноценных 

территориальных общин. Освещены преимущества и недостатки 

от процесса объединения территориальных общин.  

Даны рекомендации относительно доступности 

административных услуг для граждан. 

КЛЮЧЕОВІЕ СЛОВА: территориальные общины, децентрализация, 

административно-территориальная система, объединение 

общин, социальное развитие, староста села, разукрупнение 

общин 

Преимущества и недостатки объединения 

территориальных общин 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Хронічний На сегодня день функционирования и развития 

территориальных общин существует проблема децентрализации 

власти  и реформирования органов местного самоуправления. 

В украинской административно-территориальной системе 

происходит процесс децентрализации в виде объединения 

территориальных общин. Законом Украины «Про добровольное 

объединение территориальных общин» от 5 февраля 2015 года1 

предусмотрено реформирование системы местного 

самоуправления на Украине на принципах добровольности, 

экономической эффективности и государственной поддержки. 

Целью вышеупомянутого закона является установления порядка 

объединения территориальных общин, сел и предоставление 

государственной поддержки общинам. 

В идеале такие объединения должны сформировать 

состоятельные и самодостаточные территориальные общины, 

которые должны владеть соответствующими материальными, 

финансовыми ресурсами, объектами социальной 

инфраструктуры и другими средствами, необходимыми для 

эффективного выполнения положенных на соответствующие 

органы местного самоуправления функций и заданий. 

В последнее время проблеме объединения 

территориальных общин посвящены научные труды П. Шевчука,  

А. Батанова, А. Пелехатого, Б. Данилишина и др. Вместе с тем,  

в их публикациях недостаточно внимания посвящено изучению 

аспектов, какие касаются освещения преимуществ и недостатков 

процесса объединения территориальных общин, что и 

обусловило выбор темы исследования.   

В этой связи целью статьи является изучение проблемы 

развития территориальных общин и выявление преимуществ  

и недостатков этого процесса. 

                                                           
1 Про добровольное объединение территориальных общин, Закон Украины  

от 5 февраля 2015 года № 157-VIII,  http://zakon.rada.gov.ua (доступ 20.07.2017). 
 

http://zakon.rada.gov.ua/
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ  

С НОВЬІМ ОБОСНОВАНИЕМ ПОЛУЧЕННЬІХ НАУЧНЬІХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Бронхіт, Сегодня на Украине внесено изменения  

к Налоговому и Бюджетному кодексам, которые фактически 

являются основой  для стимулирования общин к объединению  

и повышению их конкурентоспособности  через механизм 

перехода бюджетов объединенных общин на прямые 

межбюджетные отношения с государственным бюджетом.  

Изучение опыта таких реформ свидетельствует,  

что, например, жители Латвии искренне жалеют,  

что ликвидировали районы советского периода. 

Опыт Республики Польши свидетельствует об ином:  

перед тем, как провести реформу децентрализации, там почти 

пять лет готовились к этому. Теперь в республике Польша 

работает и электронный сервис, есть и качественные дороги, 

которыми можно быстро добраться в центр. Только после этого 

села объединили в общины. В республике Польша результатом 

объединения территориальных общин являются гмины, которые 

были созданы впоследствии административно-территориальной 

реформы в стране. 

Вообще, среди стран Европы выделено такие схемы 

объединения территориальных общин: северноевропейская  

и южноевропейская2. В рамках северноевропейской схемы 

происходит формирование крупных муниципалитетов наподобие 

Швеции и Англии. Южноевропейская модель предусматривает 

объединение общин в относительно небольшие муниципалитеты 

(Франция, Италия, Швейцария, Испания). Функционирование  

таких общин происходит добровольно и выходит с инициативы 

самой общины. Такой подход отличается от централизованного  

и спланированного объединения общин и обеспечивает 

индивидуальные решения разных территориальных проблем.   

                                                           
2 П. Шевчук, Организационно-экономические и правовые механизмы обеспечения 

устойчивого развития территориальной общины, Львов 2009, с. 49. 
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Существование таких схем объединения территориальных 

общин значительно повысило финансово-экономические 

составляющие управленческого потенциала органов местного 

самоуправления.   

А что имеем у нас? Так, человек преклонных лет должен 

ехать за справкой на автобусе, который, кстати,  

ходит в село дважды или трижды в неделю, неизвестно сколько 

километров. Хотя утвержденной Постановлением Кабинета 

Министров  Методикой формирования состоятельных 

территориальных общин предусмотрено3, что расстояние  

от центра до крайнего населенного пункта, который входит  

в объединение, не должно превышать 20-25 километров по догам 

с твердым покрытием и возможностью прибытия к населенному 

пункту машины скорой помощи или пожарной службы  

в пределах полчаса. 

Вследствие децентрализации, важным условием создания 

новой общины должна быть экономическая возможность,  

то есть возможность для людей зарабатывать на жизнь в пределах 

географической доступности, а также наличие  

на этой территории предприятия или мощного хозяйства.  

Кроме того, в случае объединения общины наделяются такими 

полномочиями и ресурсами, как города областного назначения.  

Для этих общин государством предусмотрена 

государственная поддержка путем предоставления субвенций  

на формирование соответствующей инфраструктуры согласно 

плана социально-экономического развития территориальной 

общины. 

Хотя следует отметить, что некоторые из сельских жителей 

не готовы объединяться с другими, а люди с маленьких сел имеют 

сомнения, или останутся после такого объединения  средства  

для ведения бизнеса в сельской местности, или они будут 

поставлены на предел выживания.  Прежде всего, целиком 

возможным является то, вследствие такого объединения 

                                                           
3 А. Батанов, Территориальная община – первичный субъект  муниципальной власти в 

Украине: понятие и признаки, „Вестник Центральной выборной комиссии”, 2008,  

№ 2 (12), c. 51-57. 
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приблизительно 20 процентов сел будут просто уничтожены  

с поприща Украины. Также существует мысль, что там,  

где нет сельского совета, нет и села. В свою очередь не всегда 

богатые селяне хотят объединяться с менее состоятельными. 

 Кроме того, для людей существующая административно-

территориальная система является простой и понятной:  

село, сельский совет, район, область. Объединение 

территориальных общин предусматривает, что каждая община 

стает правоприемником предыдущей, приобретает права  

на активы и пассивы предыдущих сельских советом. 

Сегодня селяне боятся объединяться, потому что такие 

превращения, на их взгляд, предусматривают сокращение 

социальной сферы, а именно: объединения школ, детских 

садиков, амбулаторий, почтовых отделений, сельских советов. 

Хотя статьей 11 Закона «Про добровольное объединение 

территориальных общин» предусмотрено, что создание 

объединения территориальных общин должно происходить 

согласно перспективного плана формирования территорий 

общин. В идеале было бы, если бы административный  

центр территориальной общины находился вблизи 

географического центра территории объединенной 

территориальной общины.  Тогда б не пришлось значительную 

часть инфраструктуры, учреждений и организаций 

переориентировать на предоставление общих услуг для жителей 

города или района. Ликвидация лишних управленческих структур 

позволила б ликвидировать дублирование полномочий  

и способствовала б эффективной трате бюджетных средств.  

При этом, будучи организационно и юридически 

распределенными, общины города и района фактически будут 

иметь возможность решать больше общих проблем своего 

жизнеобеспечения через общее пользование ресурсами 

городской инфраструктуры, трудовым потенциалом села. 

С другой стороны возникает вопрос, что делать соседним 

территориальным общинам, которые самостоятельно не придут  

к согласию относительно такого объединения? И что делать 

сельским советам, которые не включили в перспективный  
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план формирование территориальных общин. Выходит, что они 

фактически обречены на упадок: община не перейдет на 

прямые межбюджетные отношения с государственным 

бюджетом, не будет получать субвенции с районного  

и государственного бюджетов. Кроме того, будет утрачена 

возможность получения дополнительных полномочий в области 

медицины и др. Таким образом, территориальные общины  

с небольшим количеством населения не смогут полноценно 

существовать, не объединившись с кем-то в связи  

с недостаточностью средств на собственное содержание.  

При объединении территориальных общин имеют место  

и позитивные последствия. Так, благодаря децентрализации 

община контролирует предпринимателей, которые осуществляют 

свою деятельность на территории такого объединения, вследствие 

этого уплаченные налоги направляются и на социальное развитие 

общин. В общине будет оставаться 60% налога на доходы 

физических лиц. Будет оставаться на местах и часть платы  

за предоставление административных услуг, рентной платы  

за пользование недрами местного значения, платы за лицензии  

и за государственную регистрацию, административных штрафов 

и штрафных санкций, собственных доходов. Предусмотрено,  

что местные бюджеты будут получать 5% экологического налога, 

90% средств от продажи земель несельскохозяйственного 

назначения.     

Кроме того, в объединенной общине выбирается совет, 

глава, формируется исполком. Община является единственным 

органом самоуправления, который будет отвечать за территорию 

всей общины, имея собственные полномочия и ресурсы.  

Совет общины будет определять, сколько ей нужно служащих  

и будет назначать им заработную плату. Предусмотрено,  

что объединенные территориальные общины перейдут на прямые 

отношения з государственным бюджетом, вследствие  

чего не надо будет согласовывать финансовые вопросы  

с районом, область. При недостаче средств в общине 

государство будет выделять дотацию выравнивания.  
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Планами верховного Совета предусмотрено, что после 

объединения общин в наиболее населенном пункте будут 

сформированы местные советы, вместо главы сельских советов  

в маленьких селах будут сформированы местные советы,  

а вместо глав сельских советов в маленьких селах будут выбраны 

сельские старосты.  Хотя несложно предусмотреть,  

что вследствие такого объединения нагрузка на сельские советы 

увеличится, а старосты просто не будут иметь возможности 

принимать решения. 

Согласно Закона «Про добровольное объединение 

территориальных общин» предусматривается также внедрение 

института старост. В этом же законе сказано, что староста 

является уполномоченной особой органов местного 

самоуправления. Положение о старостах должно утверждаться 

советом определенной территориальной общины.  Также 

староста является членом исполнительного комитета совета 

объединенной территориальной общины, который должен 

принимать участие в подготовке проекта бюджета этой  

же общины. Кроме этого, староста должен давать разрешение 

на разработку проектов землеустройства по поводу введения 

земельного участка в собственность, утверждать эти проекты 

землеустройства, утверждать техническую документацию  

по поводу составления документов, которые удостоверяют право 

собственности на земельные участки.      

Следует отметить, что на сегодня необходимым является 

проведение мощной информационной компании на пути  

к объединению общин. Та компания, которая действует сейчас, 

является очень слабой, ведь, в основном, она направлена на 

сельских голов, зато отсутствует прямой контакт непосредственно 

с общиной. Кроме этого, недостаточно информационных 

материалов, которые б объясняли преимущества объединения. Те 

материалы, которые есть в наличии, разработаны в основном 

общественными организациями. К тому же на практике  

к общинам советов доносятся лишь распоряжения голов 

районных государственных администраций, в которых идется про 

то, какие села и к какой объединенной общине относятся.    
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Естественно, преимуществ в проведении территориальной 

реформы очень много. Бесспорно, основная цель таких 

изменений - обеспечить села собственными финансовыми 

ресурсами. 

Так, община на собственное усмотрение сможет 

распоряжаться средствами, которые поступают с налогов  

и государственного бюджета, осуществлять управление  

над всеми учреждениями, которые находятся на ее территории. 

Хотя в новоиспеченных общинах появятся и новые 

обязательства. Так, за собственные деньги они будут  

платить заработную плату членам исполнительного  

комитета, муниципальной полиции, будут удерживать сферу  

жилищно-комунального хозяйства, пожарную охрану,  

заботиться о благоустройстве территории и др. 

На пути к объединению территориальных общин имеют 

место и определенные проблемы.  

Одной из таких проблем, которая может возникнуть  

на пути к реформам, является отсутствие муниципальных 

управленцев. Ведь насколько община сможет воспользоваться 

возможностями, которые ей предоставляются, будет зависеть,  

в первую очередь, от тех, кто ей будет управлять. 

Вследствие таких перекосов выходит, что существует  

и другая проблема: исполнение Закона «Про добровольное 

объединение территориальных общин» противоречит одному  

из положений данного закона про то, что качество и доступность 

административных услуг не может быть ниже, чем до 

объединения. Поэтому вначале необходимо доработать 

существующее законодательство и соответствующие 

подзаконные нормативно-правовые акты, обеспечить качество  

и доступность предоставляемых услуг, отремонтировать  

дороги, приостановить процесс «добровольно-принудительного» 

объединения общин, создать качественную систему 

предоставлений электронных услуг. 
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Отдельно целесообразно остановиться и на проблеме 

возможного разукрупнения районов. Так, некоторые ученые4 

предусматривают альтернативу их разукрупнения по образцу 

Литвы, то есть определение существующего района  

как административно-территориальной единицы базового уровня. 

При этом без изменений останется наличие социальной 

инфраструктуры, центров предоставления административных 

услуг и сети государственных органов. Беря во внимание тот факт, 

что центры новоиспеченных территориальных общин будут 

функционировать на базе районных центров,  

то и инфраструктура социальной сферы и органов 

государственной власти останется на том же уровне. 

Вообще, возникает понятный вопрос: что же ожидать после 

объединения общины? Наверное, это экономический рост, 

привлечение инвестиций, управление земельными ресурсами, 

выдача разрешений на строительство и др. 

Подытоживая вышеизложенное, постараемся более 

наглядно продемонстрировать преимущества и недостатки, 

которые следует ожидать от объединения территориальных 

общин (табл. 1). 

                                                           
4 А. Матвиенко, Разукрупнение районов как альтернатива объединению 

территориальных общин во время административно-территориальной реформы,  

„Виче”, № 12, 2015, с. 2.    
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Таблица 1. Преимущества и недостатки от объединения 

территориальных общин 

Преимущества Недостатки 
Гарантирование определенного 

количества услуг для граждан 
Непосредственная отдаленность мест 

оказания услуг от места проживания или 

местонахождения бизнеса 
Города районного значения смогут 

самостоятельно предоставлять 

большое количество услуг  

под собственную ответственность 

Сопротивление со стороны сельских 

советов из-за утраты влияния и ресурсов, 

которые будут переданы на районный 

уровень 
Укрепление самоуправления 

сельских общин, что создаст условия 

для предоставления ими большего 

перечня услуг на более близком для 

граждан уровне. 

Инертность существующих сельских 

общин, отсутствие квалифицированных 

кадров, что может причинить 

существенное замедление 

объединения на добровольной основе 
Создание условий для участия членов 

общин в решении местных 

вопросом через необходимость  

их публичного обсуждения и 

объединения усилий нескольких 

общин на добровольной основе 

Сопротивление со стороны органов 

местного самоуправления в сельской 

местности 

Создание условий для обеспечения 

равных стандартов услуг на 

территории государства во всех 

районах и общинах 

Трудности при формировании 

доходной части бюджета в связи  

с миграцией продуктивных сил 

Возможность оптимизации сети 

социальных учреждений  как на 

территории общины, так и района 

Сопротивление со стороны сельских 

советов из-за утраты влияния и ресурсов, 

которые будут переданы на районный 

уровень 
Улучшение условий для 

комплексного развития территорий 
Необходимость согласования 

генеральных планов на границах 

поселений 
Внедрение института старост и  

приближение центров принятия 

решений по поводу основных 

вопросов социальной жизни 

непосредственно к гражданам 

Формирование общин и выбр старост  

в них с высоким политическим риском 

Развитие экономической 

способности, развитие 

инфраструктуры 

Несогласование и отставание 

отраслевых министерств от текущих 

темпов децентрализации  

и их реагирование на вызовы 
Финансовая независимость  

от области и района 
В результате реформы межбюджетных 

отношений и налоговой реформы 

снижение доходов от 

общегосударственных налогов 
После проведения процесса 

объединения территориальных 

общин общины получат больше 

полномочий и дополнительных 

Несовершенство законодательства, 

которое может привести  

к возникновению конфликтов 
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финансовых ресурсов 
Право распоряжаться землями  

на территории общины 
Необходимость формирования 

инфраструктуры согласно с планом 

социально-экономического развития 

такой территориальной общины 
Создание условий для привлечения 

частных инвестиций 
Непонимание людьми  

целесообразности объединения богатых 

и бедных сел 
Лучшие условия для усиления участия 

членов общин в разрешении 

местных вопросов 

Отсутствие квалифицированных кадров 

В объединенных общинах 

обеспечение услугами, которые 

предоставляются органами 

государственной власти 

Неустойчивость созданных общин  

и зависимость их от демографических  

и экономических факторов 

Источник: сформировано автором 

ОКОНЧАНИЕ  

Хронічний Таким образом подытоживая вышеизложенное, 

можно сделать определенные выводы. Так, общины, которые 

будут объединяться, будут иметь такие же полномочия,  

как и города областного значения и будут иметь прямые 

межбюджетные отношения с государственным бюджетом. 

Эффективное объединение территориальных общин 

возможно в той ситуации, когда будут определены приоритеты  

от такого объединения, кроме того, откроются пути  

к гармонизации украинского законодательства соответственно 

нормам Европейского Союза. 

Объединяясь, безусловно, проходя определенные 

препятствия в начале такого объединения, граждане, безусловно, 

закладывают важные основы для своего экономического развития 

в перспективе, потому что получат дополнительные 

территориальные, земельные, демографические ресурсы,  

будут иметь возможность обстраивать инфраструктуру. 

В свою очередь, основой позитивных изменений должно 

быть учет интересов общины, а именно объединение 

территориальных общин должно происходить с помощью 

органов государственной власти и при условии осведомленности 
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граждан по поводу такого объединения, с учетом преимуществ  

и недостатков от этого. 

Формирование способных территориальных общин 

должно, прежде всего, осуществляться с учетом способности 

органов местного самоуправления решать общие 

общественные вопросы, совместно преодолевать препятствия, 

которые стоят на пути с учетом развития инфраструктуры  

и достойного финансового обеспечения соответствующих 

административно-территориальных единиц. 

В контексте вышеизложенного следует отметить,  

что децентрализация, прежде всего, имеет целью предоставить 

как можно больше полномочий тем органам, которые находятся 

ближе к людям и где такие полномочия можно реализовать более 

успешно. 

В процессе децентрализации на местах следует 

прислушиваться к общественному мнению и обеспечить 

механизмы ее влияния на экономические и политические 

процессы, а также добиться мобилизации ресурсов  

и рациональных подходов в сфере управления. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены  

на изучение и учитывание опыта горизонтальных связей между 

территориальными и государственными структурами. 
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ADVANTAGES AND LACKS OF ASSOCIATION  

TERRITORIAL COMMUNITIES 

SUMMARY 

Foreign experience of association is exposed 

territorialcommunities. Analysed aspects that light up problems  

on away to forming of solvent territorial communities.  

Exposedaspects that light up procedure of association ofcommunities 

in a settlement. Lighted up terms of forming of local advices.  

The mechanism of electing of rural heads isexposed.  

The lighted up problem of bre aking up into smallerunis of districts  

is the Outlined terms of creation of valuablecommunities. The lighted 

up advantages and defects arefrom the association of territorial 

communities in Ukraine. Given recommendations in relation  

to availability ofadministrative services for citizens. 
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STRESZCZENIE  

Od początku istnienia człowieka na ziemi, ból jest najczęstszą 

dolegliwością.  Nie ma znaczenia czy występuje na zewnątrz  

czy wewnątrz organizmu, jest sygnałem ostrzegawczym dla życia,  

a nawet zdrowia.  

Zaburzenia funkcjonowania i dolegliwości bólowe,  

w kręgosłupie należą do najpoważniejszych schorzeń  

we współczesnym świecie. Przeciążenia, czy też nieprawidłowa 

postawa mogą wywoływać nadmierne obciążenia, następnie ból,  

z czasem mogą prowadzić do zmian w strukturze kręgosłupa. 

Przyczyną bólu może być nie tylko zła postawa, czy też 

nieodpowiedni tryb życia, częstą przyczyną bólu  

mogą być również choroby kręgów i dysków. Ból odczuwamy 

Prewencja bólu kręgosłupa poprzez uczestnictwo  

w zajęciach zdrowy kręgosłup 
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zarówno w jednym jak i w kilku odcinkach kręgosłupa, może również 

promieniować1. 

Kinezyprofilaktyka, czyli zapobieganie bólom kręgosłupa, 

poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń jest doskonałą formą 

profilaktyki. Dzięki prewencji nie dopuszczamy do pogłębiania  

i pogarszania się większych zniekształceń i bolesności kręgosłupa2. 

Celem badań jest ukazanie profilaktyki bólu kręgosłupa, 

poprzez uczestnictwo w zajęciach zdrowy kręgosłup. W badaniach 

wzięło udział 30 osób w wieku 35 do 64 lat. Narzędziem badań była 

ankieta dotycząca prewencji bólu kręgosłupa. Składała się z 27 

pytań.  

SŁOWA KLUCZOWE: Trening prozdrowotny, Zdrowie, Prewencja bólu 

WPROWADZENIE 

Zaburzenia funkcjonowania i dolegliwości bólowe,  

w kręgosłupie należą do najpoważniejszych schorzeń  

we współczesnym świecie. Jeśli uszkodzenie, jest nieuniknione  

to zarówno w obwodowym jak i ośrodkowym układzie nerwowym 

dochodzi do zmian, które w następstwie są wyrażone bólem3.  

Ból wynika najczęściej z nieprawidłowych nawyków oraz różnego 

rodzaju dysfunkcji kręgosłupa. W medycynie, ze względu  

na lokalizację możemy wyróżnić: ból szyjny, piersiowy, lędźwiowy, 

krzyżowy lub ogonowy4.  

Podstawową i bardzo ważną rolą bólu jest funkcja 

ostrzegająco - ochronna. Ostrzega on o możliwości uszkodzenia 

tkanek i wyzwala odruchową odpowiedź organizmu, która ma na 

celu w jak największym stopniu zwiększyć skutki uszkodzeń do 

minimum.   

                                                           
1  J. Dobrogowski, J. Wordliczek, Leczenie Bólu., Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  

Warszawa 2007, s. 276-277. 
2   J. Kolendowska,  J. Kolendowski,  Ruch zapobiega bólom kręgosłupa.,  Państwowy 

Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1979. 
3 G. Leibold,  Bóle kręgosłupa.,  Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski,  

Warszawa 2004, s. 10-20. 
4    A. Lopez, Bóle Pleców., Wydawnictwo W. A. B., Warszawa 1992, s. 11-13. 
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Urazy kręgosłupa przyczyniają się do opóźnienia informacji 

wysyłanych do ośrodkowego układu nerwowego, a tym samym 

powodują zaburzenia kontroli prawidłowej postawy, a co za tym idzie 

zespołów bólowych kręgosłupa5. 

Ruch i ćwiczenia fizyczne są naturalnym bodźcem,  

który oddziałuje na cały organizm. Mają korzystny wpływ  

na czynności wszystkich narządów, zwiększają, a niekiedy przywracają 

pełną sprawność fizyczną i ruchową. Wpływ ruchu, odpowiednich 

zajęć, ćwiczeń fizycznych na organizm ludzki może być bardzo różny. 

Współczesna medycyna potwierdza, że ruch ma leczniczy wpływ  

na choroby kręgosłupa i jest jedną z dominujących metod 

rehabilitacji. Leczenie ruchem zaczęło przynosić duże rezultaty,  

forma ta stała się coraz bardziej popularna. Regularne uprawnianie 

ćwiczeń fizycznych zwiększa ukrwienie mózgu oraz stymuluje miejsca, 

które były do tej pory bezczynne6. Udowodniono również,  

że wprowadzenie gimnastyki kilka razy w tygodniu osobom  

ze schorzeniami kręgosłupa, spowodowało zmniejszenie dolegliwości 

bólowych lub ich zanik.  

Kinezyprofilaktyka, czyli zapobieganie bólom kręgosłupa, 

poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń jest doskonałą formą 

profilaktyki. Ruch i ćwiczenia fizyczne są naturalnym bodźcem,  

który oddziałuje na cały organizm. Mają korzystny wpływ na czynność 

wszystkich narządów, a także mogą zwiększyć, a niekiedy przywrócić 

pełną sprawność fizyczną i ruchową. Wpływ ruchu, odpowiednich 

zajęć, ćwiczeń fizycznych na organizm może być bardzo różny.  

Ruch działa, jako bodziec kształtujący, pobudzający do rozwoju  

min. układów mięśniowego, szkieletowego czy oddechowego. 

Odpowiednie ćwiczenia wpływają na organizm w trzech kierunkach: 

zapobiegawczym, wyrównawczym i leczniczym.  

Trening propriorecepcji stosowany powinien być  

w schorzeniach neurologicznych i narządów ruchu. Jest także bardzo 

ważny, jako profilaktyka przed aktywnością ruchową7. Informacje, 

                                                           
5 M. Kurkowski, R. Schleip, Powięź, somatyka, propriocepcja oraz doskonalenie precyzji 

ruchu., Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2016, s. 6-13. 
6  T. Blount T., E. McKenzie, Pilates., Wiedza i Życie, Warszawa 2006, s.11-15. 
7 A. Pogorzała A., W. Stryła, Ćwiczenia Propriocepcji w Rehabilitacji.,  

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015, s. 9-12. 
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które pochodzą z proprioreceptorów, z informacją narządu wzroku  

i przedsionkowego, zostają przekazane do ośrodkowego układu 

nerwowego, a tam są przetwarzane. Następnie przetworzona 

informacja wywołuje odpowiednią reakcję mięśniową. Informacje 

pochodzące z tego układu maja bardzo szybki czas reakcji na 

bodziec, a ich dalsze działania są natychmiastowe. Prawidłowa 

kontrola równowagi jest bardzo ważna w zapobieganiu uszkodzeniom 

nie tylko podczas aktywności fizycznej i ruchowej, lecz także przy 

czynnościach dnia codziennego. Osoby, które mają zaburzoną 

równowagę, mają zwiększone ryzyko urazów. Ćwiczenia, 

propriorecepcji pozwalają na poprawę i przywrócenie prawidłowego 

wzorca ruchowego.  

Zajęcia zdrowy kręgosłup są skoncentrowane na profilaktyce 

bólu i przeciążeń kręgosłupa. Zajęcia oparte na  

ćwiczeniach wzmacniających, oddechowych i rozciągających.  

Do podstawowych elementów zajęć zdrowy kręgosłup, zaliczamy: 

poprawa zakresu ruchu, rozciągnięcie i wzmocnienie mięśni, 

zwrócenie szczególnej uwagi na mięśnie stabilizujące,  

kontrola ruchów ciała, właściwe oddychanie, poprawa i zrozumienie 

poprawnej mechaniki ciała, umysłowe odprężenie. 

DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE KRĘGOSUPA 

Bóle „krzyża” mają negatywny wpływ na sprawność pacjenta, 

obniżają, jakość życia i utrudniają wykonywanie codziennych 

czynności. Najbardziej powszechną i najtrudniejszą do leczenia 

postacią bólu krzyża są zespoły korzeniowe. Najczęściej jest to rwa 

kulszowa. Choroba ta związana jest z występowaniem tzw. konfliktu  

w otworze międzykręgowym na poziomie L4-L5 oraz S1-S3.  

Dochodzi tam do ucisku lub uszkodzenia nerwu kulszowego  

poprzez sąsiednie tkanki.  Rwa kulszowa może pojawić  

się w każdym wieku, lecz znacznie częściej dotyka mężczyzn  

po 30 roku życia. Odpowiednie ćwiczenia i rehabilitacja stanowią 

integralną część leczenia, celem jego jest działanie przeciwbólowe, 

umożliwienie powrotu do normalnego funkcjonowania, przywrócenie 

utraconych sprawności psychofizycznych oraz prewencja wtórna. 
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Ocena skuteczności postępowania rehabilitacyjnego jest wyrażana 

według obiektywnych wskaźników, poprawie funkcji życia,  

lecz także na subiektywnym odczuciu pacjenta i jego, jakości życia. 

Gdy objawy ustąpią ważna jest profilaktyka, która obniża ryzyko 

nawrotu schorzenia. Jest to regularne wykonywanie ćwiczeń 

wzmacniających mięśnie brzucha, przykręgosłupowe oraz te, które 

odpowiadają za stabilizację kręgosłupa w odcinku krzyżowo-

lędźwiowym. Równie ważna jest edukacja pacjenta, tak aby nie 

popełniał tych samych błędów w wykonywaniu czynności 

codziennych8. 

Kolejne dolegliwości w obrębie kręgosłupa mogą powstawać 

przy chorobie zwyrodnieniowej stawów, która występuje zazwyczaj  

u ludzi starszych, niekiedy może pojawić się także u ludzi młodych, 

jako następstwo urazu lub deformacja. Wraz z wiekiem warstwa 

elastyczna, zbitej chrząstki, która chroni stawy staje się coraz bardziej 

cienka i krucha. Powoduje to tarcie powierzchni stawowych  

o siebie nawzajem. Główną przyczyną występowania zmian 

zwyrodnieniowych jest niewątpliwie zmniejszenie aktywności 

ruchowej, zmiana trybu I ułatwienie warunków życia, poprzez postęp 

techniczny. Wiele stanowisk pracy wymaga powtarzania tych samych 

ruchów przez dłuższy okres czasu oraz przyjmowanie jednej 

niefizjologicznej pozycji. Stawy i tkanki kręgosłupa człowieka  

nie są przystosowane do tego rodzaju przeciążeń statycznych stawów 

i tkanek kręgosłupa9. 

W wyniku starzenia się tkanek i oddziaływania klinicznych 

czynników, które zwiększają ryzyko złamań powstaje osteoporoza, 

która również wywołuje dolegliwości bólowe. W chorobie tej 

występuje zaburzenie przebudowy kości, czyli deficyt tworzenia  

i nadmiar resorpcji. Prowadzi to do utraty gęstości i masy,  

a tym samym obniża wytrzymałość mechaniczną oraz zwiększa ryzyko 

złamań. Proces ten rozpoczyna się często u kobiet po menopauzie  

i trwa już do końca życia. Osteoporoza utożsamiana jest ze starczym 

                                                           
8 T. Pop, Wartość Rehabilitacji w Świadomości Współczesnego Człowieka.,  

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeszów 2013. 
9 J. Kiwerski, Schorzenia i urazy kręgosłupa., Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  

Warszawa 2014. 
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zanikiem kości, mimo prawidłowego zmineralizowania  

jest „mało kości w kości”. Na odporność kości ma wpływ głównie  

jej struktura i masa, tempo przebudowy i właściwości materiału  

tj. jakość tkanki kostnej. Wytrzymałość rośnie wraz z adaptacją 

szkieletu do obciążenia10. Niestety choroba ta jest nieunikniona,  

lecz poprzez właściwą prewencję można opóźnić jej postępowanie. 

Dobranie umiarkowanych i odpowiednio dobranych ćwiczeń,  

które skupiają się na uelastycznieniu niekiedy jest bardzo dobrym 

wyborem. Ćwiczenia te służą rozciągnięciu stawów kręgosłupa  

tak, aby ograniczyć zużywanie stawów i odpowiednio nawilżyć 

chrząstki. Należy pamiętać także, o utrzymaniu właściwej postawy, 

głównie podczas siedzenia, ponieważ wtedy dochodzi do większego 

ucisku na kręgosłup, niż w pozycji stojącej. Właściwe podnoszenie, 

przenoszenie i schylanie się po przedmioty jest niezbędnym 

elementem nauki. Odpowiednio dobrana dieta jest bardzo ważna, 

ponieważ nadmiar zbędnych kilogramów, dodatkowo obciąża 

stawy11. Leczenie jest zazwyczaj zachowawcze, polega na stosowaniu 

leków przeciwbólowych. Jednak najważniejszy jest stały, 

umiarkowany ruch.  

W przypadku zmian w odcinku lędźwiowym należy unikach 

pochylania się oraz dźwigania ciężkich przedmiotów12. 

Szybkie tempo otaczającego środowiska, postęp cywilizacyjny  

i techniczny, wywiera negatywny wpływ na ludzkie ciało.  

Wg Plewińskiej długie godziny spędzane przed komputerem,  

brak aktywności fizycznej potęgują nieprawidłowe wzorce  

i deformacje kręgosłupa. Taką deformacją jest skolioza,  

która jest trójpłaszczyznowa, składa się na nią boczne wygięcie  

w płaszczyźnie czołowej, odchylenie w płaszczyźnie strzałkowej  

oraz rotacja osiowa.  

1. Skolioza funkcjonalna występuje wtedy, kiedy mamy  

do czynienia z odchyleniem kręgosłupa od płaszczyzny 

pośrodkowej ciała. Ma charakter wtórny, ponieważ  

                                                           
10 E. Czerwiński, Osteoporoza Problem Interdyscyplinarny., Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2015. 
11  J. Sutcliffe, Zdrowe Plecy., Świat Książki, Warszawa 2006, s. 82-83. 
12  C. Warlow, Neurologia., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa1996, s. 350-353. 
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jest skutkiem na przykład skrócenia kończyny dolnej, 

asymetrycznego napięcia mięśni grzbietu, przykurczu w stawie 

biodrowym itp. Jej wielkość może przekroczyć 10 stopni według 

Cobba. Najczęściej zmniejsza się lub cofa w pozycji leżącej. 

Jest przeciwstawna do skoliozy strukturalnej. 

2. Skolioza strukturalna utrwalone skrzywienie kręgosłupa,  

gdzie kręgi są ustawione nieprawidłowo względem siebie. 

Zmiana pozycji nie ma wpływu na zmniejszenie skoliozy 

strukturalnej. Są to skoliozy wrodzone, neurogenne  

i idiopatyczne. 

3. Skolioza wrodzona strukturalne skrzywienie związane  

z zaburzeniem jego rozwoju embrionalnego. Istnieją dwa typy 

defekt segmentacji kręgosłupa oraz defekt formowania kręgu. 

Rodzaj defektu możemy rozpoznać za pomocą tomografii 

komputerowej lub zdjęcia rentgenowskiego. Część skolioz 

wymaga jedynie obserwacji, jednak wiele z nich wraz ze 

wzrostem kręgosłupa pogarsza się. W tym przypadku stosuje się 

leczenie operacyjne już w 3-5 roku życia.  

4. Skolioza idiopatyczna, czyli tzw. „o nieznanej przyczynie”  

jest to skolioza strukturalna, która charakteryzuje się pięcioma 

cechami: skrzywienie kręgosłupa występuje trójpłaszczyznowo, 

występuje w wieku rozwojowym, dotyczy na pozór zdrowych 

osób, gdzie nie stwierdza się widocznej przyczyny deformacji 

kręgosłupa, w jej naturalnym przebiegu zaczyna się pogarszać 

tzw. progresja, a okres ten zbiega się z szybkim rośnięciem 

kośćca, dolna granica kąta skoliozy idiopatycznej  

to skrzywienie z rotacją kręgów minimum 10 stopni według 

Cobba.  

Fizjoterapeuta odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, gdyż przebieg 

jego rehabilitacji jest bardzo zindywidualizowany, dobrany  

i dopasowany dokładnie do jego potrzeb. Skoliozy nie należy 

bagatelizować, gdyż nieleczona może być zagrożeniem dla zdrowia, 

a niekiedy życia pacjenta. Obecnie wykorzystuje się kilka metod 

terapeutycznych min. metodę FED, która opiera się na kompleksowej 

trójpłaszczyznowej terapii. Metoda ta jest bezbolesna, a zastosowanie 

kinezyterapii oddziaływuje bezpośrednio na skrzywienie. FED, czyli F-



  BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, KULTURA FIZYCZNA  

WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 6 

 

148 

 

fiksacja (stabilizacja) E-elongacja D-derotacja. Jeżeli kąt Cobba nie 

przekracza 20 stopni to warto zastosować leczenie zachowawcze 

niekiedy połączone z noszeniem gorsetu13. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

W badaniach wzięło udział 30 osób w wieku 35 do 64 lat.  

Są to osoby uczestniczące w zajęciach zdrowy kręgosłup zarówno 

kobiety jak i mężczyźni w 3 trójmiejskich klubach Akademos,  

Calypso oraz Fitness Spójnia. Zajęcia były prowadzone 2x w tygodniu 

po 60min. 

 Wyniki przedstawiono w formie procentowej na 

podstawie przeprowadzonej ankiety dotyczącej prewencji bólu 

kręgosłupa. Ankieta składała się z 27 pytań. Obejmowały one 

przyczyny powstawania bólu, radzenia sobie z nim oraz tego czy 

umiejętności  

i wiedza zdobyta na zajęciach przekładająca się na prowadzenie 

zdrowego trybu życia. Wszystkie odpowiedzi są subiektywną oceną 

osób badanych. 

WYNIKI BADAŃ 

W badaniach uczestniczyło 80% kobiet i 20% mężczyzn w wieku 

od 35 do 64 lat. Są to głównie mieszkańcy miasta 93%,  

z wykształceniem wyższym 75%, średnim 20% i zawodowym jedynie 

5%. Większość badanych to osoby pracujące zawodowo 97%.  

Ponad połowa 53% to pracownicy umysłowi, 43% fizyczni i umysłowi,  

a zaledwie 4% to pracownicy wyłącznie pracujący fizycznie.  

Zdaniem osób badanych układ ruchu był obciążony pracą fizyczną 

średnio 4,3 w skali 1 do 10. 

                                                           
13 M. Plewińska, Metoda FED w leczeniu skolioz idiopatycznych  

u dzieci i młodzieży., Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, 77, 2016, s. 39-41. 
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Wykres nr 1. Częstość uczęszczania badanych  

na zajęciach Zdrowy Kręgosłup 

Z ryciny 1 wynika, iż 53% ankietowanych uczęszcza na zajęcia 

zdrowy kręgosłup ponad 6 miesięcy. Znacznie mniejsza liczba 

uczestników, bo zaledwie 14% jest obecna na zajęciach  

trzy razy w tygodniu. Ponad 30% osób korzysta z zajęć zdrowy 

kręgosłup tylko raz w tygodniu. Według ankietowanych tego rodzaju 

zajęcia wpływają na, prawidłowe nawyki postawy, stabilizują masę 

ciała, pomagają zapobiegać bólom kręgosłupa. 

20%

10%

60%

10%

 szyjny piersiowy  lędźwiowo-krzyżowy cały kręgosłup

 
Wykres nr 2. Odcinek kręgosłupa, w którym badani  

czują największą poprawę i ulgę 
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Z ryciny 2 wynika, że zmniejszenie dolegliwości bólowych  

w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, zauważyło 60%, zdecydowanie 

mniej osób badanych odnotowało zmiany w odcinku szyjnym  20%. 

Tylko 10% ankietowanych czuło poprawę w odcinku piersiowym. 

 70% osób uczestniczących w zajęciach zaobserwowało 

znaczną poprawę w życiu codziennym. Głównie podczas poruszania, 

schylania i podnoszenia przedmiotów oraz pracy przed komputerem. 

Większość uczestników potrafi wykorzystać zasady ergonomii pracy 

poprzez przyjęcie poprawnej sylwetki podczas pracy oraz korzystanie 

z przerw i ćwiczeń relaksacyjnych. Mięśnie grzbietu i mięśnie brzucha 

to miejsca, w których ankietowani zauważyli pozytywne zmiany.  

 
Wykres nr 3. Czas, jaki badani spędzają przed komputerem 

Z badań wynika, że aż 43% z ankietowanych spędza  

czas przed komputerem powyżej 5h, 30% 1-3h, natomiast 20%  

mniej niż 1h. (Ryc.3) Obciążenie układu ruchu powodują  

w jednakowym stopniu zarówno czynniki osobiste jak i zawodowe. 

Wśród osób ankietowanych ból odczuwa raz w tygodniu 47%, 

codziennie 30%, pozostali raz w miesiącu i dłużej. Zazwyczaj są to bóle 

umiarkowane, aż 63%, łagodny 23%, pozostali odczuwają ból silny 

albo bardzo silny.  
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Wykres nr 4. Działania podejmowane przez ankietowanych,  

celem prowadzenia zdrowego trybu życia 

Rycina 4 przedstawia podjęte działania ankietowanych w celu 

prowadzenia zdrowego trybu życia. Najczęściej, aby prowadzić 

zdrowy tryb życia badani uczęszczają na zajęcia zdrowy kręgosłup, 

zwracają uwagę na prawidłowe odżywienie się oraz wszechstronną 

aktywność fizyczną.  

35-44 lata

45-54 lata

55-64 lata

5,3

2,7

4,8

3,6

5,2

4,4

Przed ćwiczeniami Po ćwiczeniach

 
Wykres nr 5. Skala bólu kręgosłupa przez i po ćwiczeniach  

w poszczególnych przedziałach wiekowych 

Skala bólu przed ćwiczeniami dla przedziału wiekowego 35-44 

wynosi 5,3; natomiast po ćwiczeniach 2,7 u osób w wieku 45-54 skala 

ta wynosiła 4,8; natomiast po ćwiczeniach 3,6 ostatnia grupa  

to 55-64 lat, ich skala bólu przed ćwiczeniami to 5,2, a po 4,4. (Ryc.5)  
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Według 53% osób, zajęcia pozwalają uzyskać pełną wiedzę  

w tematyce prewencji bólu kręgosłupa, natomiast 47% częściową 

informację w tym zakresie.  

Aż 93% osób korzysta z wiedzy zdobytej podczas ćwiczeń. 

Zdecydowana większość 63% nie wykonuje w domu jakichkolwiek 

ćwiczeń związanych z bólem kręgosłupa. Ankietowani w większości 

chcieliby poznać metody zapobiegania i radzenia sobie z bólem 

kręgosłupa oraz o ćwiczeniach, które mogą wykonać sami w domu. 

Wszyscy ankietowani polecają tego typu zajęcia innym osobom.  

PODSUMOWANIE 

Według Współczesna cywilizacja w znacznym stopniu 

upośledza naszą sprawność fizyczną. Tempo życia i nieustanne 

zaspokajanie potrzeb życiowych, obciąża organizm fizycznie  

oraz psychicznie. Złe samopoczucie i spadek formy fizycznej  

jest wynikiem stresu. Dolegliwości bólowe kręgosłupa to współczesna 

choroba cywilizacyjna a najczęściej wynik wieloletniego zaniedbania.  

Zajęcia typu zdrowy kręgosłup pozytywnie wpływają  

na organizm, niwelują ból a także prowadzą do jego zaniku.  

Według opinii ankietowanych, znacznie wzrasta świadomość 

ciała uczestników zajęć zdrowy kręgosłup. Na skutek zajęć osoby 

potrafią, nie tylko prawidłowo i świadomie wykonać dane ćwiczenia, 

lecz także zadbać o prawidłową ergonomię pracy podczas dnia 

codziennego. Przedział wiekowy osób badanych to 35 do 64 lat, 

badania wykazały, że im osoba młodsza tym efekty są szybsze  

i bardziej widoczne.  Można również zauważyć, że największą 

poprawę zauważono w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. 

Wyniki te można porównać z pracami innych autorów  

min. z Kim Tae Sung i Joon Hee Lee14, którzy przeprowadzili badania za 

pomocą treningu Pilates na 28 zdrowych kobietach 3 razy  

w tygodniu po 60 minut przez 2 tygodnie. Szczególną uwagę 

zwrócono na oddychanie podczas zadań podnoszących. 

Udowodniono, że po treningach Pilates z oddychaniem aktywacja 

                                                           
14 ST. Kim, JH. Lee, The effects of Pilates breathing trainings on trunk muscle activation  

In health female subjects: a prospective study, J Phys Ther Sci., 2017. 
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mięśni stabilizujących tułów znacząco wzrosła. Badania wykazały,  

że prawidłowe, świadome oddychanie podczas ćwiczeń 

podnoszących, zmniejsza ryzyko urazów tułowia. Kolejne badania 

udowodniły, że systematyczne uczestnictwo w zajęciach Jogi,  

jest leczeniem uzupełniającym i pomaga osobom, które cierpią  

z powodu przewlekłych zespołów bólowych. Istotne jest, aby zajęcia 

te były prowadzone przez certyfikowanych instruktorów  

w celu własnego bezpieczeństwa. Trening Pilates jest także doskonały 

dla pacjentów z przewlekłym bólem w odcinku  

lędźwiowo- krzyżowym. Badania, które przeprowadzono wykazały 

istotną poprawę w łagodzeniu bólu i zdolności funkcjonalnej  

w porównaniu do pacjentów, którzy korzystali wyłącznie z opieki 

zdrowotnej. Autorzy Monttakarn i Nuttika przeprowadzili badania  

na osobach, które pracują w centrach telefonicznych w pozycji 

siedzącej od co najmniej 6 miesięcy. Badani pracowali  

6 dni w tygodniu po 8 godzin. Większość z nich nie uprawiała 

aktywności fizycznej. Aż 65,7% z nich skarżyła się na ból w dolnym 

odcinku kręgosłupa. Udowodniono, że ból ten ma znaczący związek  

z brakiem aktywności fizycznej i charakterystyką miejsca pracy15.  

Inne badanie, opracowane przez Kibara, pokazało pozytywny wpływ 

ćwiczeń przeprowadzono na studentkach, które przez 8 tygodni 

uczęszczały na zajęcia Pilates dwa razy w tygodniu po 60 minut. 

Program okazał się mieć korzystny wpływ na równowagę statyczną, 

elastyczność, wytrzymałość mięśni brzucha, bóle brzucha i aktywność 

mięśni lędźwiowych. Powyższe przykłady jednoznacznie pokazują,  

że zajęcia Zdrowy Kręgosłup, Pilates czy Joga mają korzystny wpływ 

na ciało. Montakarn udowodnił, że charakterystyka pracy siedzącej 

ma związek z bólem w dolnym odcinku kręgosłupa oraz brakiem 

aktywności fizycznej.  

                                                           
15 C. Montakarn, N. Nuttika, Physical activity levels and prevalence of low back pain  

In Thai call-center operators, Indian J Occup Environ Med., 2016. 
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WNIAOSKI 

1. Najczęstszymi dolegliwościami wśród osób badanych był ból  

w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa.  

2. U osób badanych, znacznie wzrosła świadomość własnego 

ciała poprzez uczestnictwo w zajęciach zdrowy kręgosłup. 

3. Uczestnictwo w zajęciach zdrowy kręgosłup wpływa korzystnie 

na zapobieganie i niwelowanie bólu kręgosłupa. 

4. Mimo zdobytej wiedzy i umiejętności, badani nie wykonują 

ćwiczeń związanych z prewencją bólu kręgosłupa w domu. 
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PREVENTING THE PAIN OF THE PRESCRIPTION THROUGH PARTICIPATION 

IN HEALTHCARE CONCENTRATIONS 

SUMMARY 

Since the beginning of human existence on earth,  

pain is the most common ailment. It does not matter whether  

it is outside or inside the body, it is a warning signal for life  

and even health. 

Functional disorders and pain in the spine are among the most 

serious conditions in the modern world. Overloading or abnormal 

posture can cause excessive stress, then pain, over time, can lead  

to changes in the structure of the spine. Cause of pain can  

be not only bad attitude or poor lifestyle, often also cause disease  

of the vertebrae and disks. We both feel pain in one and in several 

sections of the spine, can also radiate16. Kinezyprofilement,  

or prevention of spinal pain, by performing appropriate exercises  

is an excellent form of prevention. We do not allow for the widening 

and degradation of greater distortion and spine pain17. 

                                                           
16 J. Dobrogowski, J. Wordliczek, Leczenie Bólu., Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  

Warszawa 2007, s. 276-277. 
17  J. Kolendowska, J. Kolendowski, Ruch zapobiega bólom kręgosłupa., Państwowy Zakład 

Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1979. 
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The aim of the study is to show the prevention of spinal pain  

by participating in a healthy spine. 30 people aged 35 to 64 years  

old participated in the study. The research tool was a survey  

on the prevention of spinal pain. It consisted of 27 questions.  

KEY WORDS: Pro-health training, Health, Pain prevention 
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STRESZCZENIE 

Demokracja zmierzając do decentralizacji pozwala  

na wzmocnienie środowisk lokalnych. Rozwój lokalizmów w Polsce 

postępował w specyficznych warunkach, którymi były rozbiory  

oraz przekazanie pieczy Związku Radzieckiego a następnie 

okrągłostołowe relacje. To spowodowało liczne zaburzenia generując 

interdyscyplinarne wyzwania badawcze. Istniejące zagrożenia  

są wynikiem zarówno stanowionego prawa jak i kwestii kształtowania 

się lokalnych społeczności. Podjęto próbę zdefiniowania zjawiska.  

SŁOWA KLUCZE: Prawo, Samorządność, Decentralizacja., Demokracja, 

Zagrożenia lokalne  

Zagrożenia bezpieczeństwa:  

prawo a kwestie lokalne  
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WPROWADZENIE 

Ważną siłą organizacyjną przeciwdziałającą zbytniej 

centralizacji, koncentracji, standaryzacji i homogenizacji  

kulturowo-cywilizacyjnej staje się umacniający lokalizm, a w nim 

samorządność. 
Stwierdza się, że istnieje związek między narodem,  

grupami etnicznymi a społecznością lokalną, tego rodzaju,  

że w charakterystyce liniowej ukształtowały się w wyniku transformacji 

przyczynowo-skutkowej i wyodrębnieniu terytorialnemu. Zauważono,  

iż powszechne zachowania lokalne zaczęły odpowiadać 

nacjonalizmowi w swojej skali. Polega to na zamknięciu się grupy  

w wąskiej i ograniczonej płaszczyźnie, oraz odnoszeniu się  

z nieufnością do grup spoza terytorium, w wyniku utworzenia,  

tzw. iluzorycznego porządku w systemie władzy i ról, pozwalającego 

jednostkom na ustalenie własnej tożsamości, wskazanie  

i umiejscowienie się w rzeczywistości, pod warunkiem akceptacji  

tej sytuacji z możliwością zmian wyłącznie za zgodą ustalonej 

hierarchii. Obecnie nacjonalizm uznaje się za główną ideologię  

o charakterze uniwersalnym w cywilizacji współczesnej. 

Etymologicznie pochodzi od „natio”- etniczna społeczność, szczep, 

plemię czy naród, z którym jednostka czuje się związana. Jego różne 

przejawy, mają źródła historyczne i aktualne, społeczno-polityczne, 

gospodarcze i międzynarodowe. Uznaje się, że można to pojęcie 

podzielić na trzy kategorie: 1) tworzony od dołu, wywodzący się  

z ludzkiego niezadowolenia, frustracji, pamięci przeszłości, odzyskania 

niepodległości, której długo lub nigdy się nie miało, 2) budowany od 

góry, inspirowany i manipulowany przez przywódców politycznych, 

zwłaszcza nowo powstałych państw oraz potrzebny do zdobycia  

i utrzymania władzy, 3) generowany z zewnątrz, przez państwa 

zainteresowane zmianami w różnych regionach świata, np. w Europie 

Środkowo-Wschodniej, Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie itp. Zjawisko 

to wynika z takich przesłanek, jak: 1. wiek jednostki, 2. usytuowanie  

w strukturze społecznej, 3. tradycja grupy, w której funkcjonuje. 

Przykładem może być kwestia samorządu gospodarczego.  

W przeprowadzonych badaniach najwięcej osób prowadzących 
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działalność gospodarczą znajdowało się w grupie wiekowej 35 do 40 

lat, bo aż 72,8% ogółu. Następną grupą były osoby w wieku 40 do 45 

lat - 14%, w wieku 25 do 30 lat 9,2%, 50 lat i powyżej to grupa 4% 

ogółu. Przyjmuje się, iż okres lat 35 do 50 to wiek średni.  

W tym wieku rozwój1 2 3 człowieka wzmaga aktywność i, m.in. 

poszukiwanie odpowiedzi na pytania, co ja zrobiłem i robię  

dla innych456? Występuje konflikt „generatywność - stagnacja”,  

który stawia człowieka przed wyborem pomiędzy dalszym 

troszczeniem się o innych ludzi i społeczność, a wycofaniem  

się z życia, które obfitowało w związki afektywne i społeczne. 

Dokonanie wyboru może być powstrzymywane przez ocenę 

przeszłości i uświadomienie sobie, że nie osiągnęło się celów 

stawianych w młodości. Dla niektórych ludzi owo poczucie osobistej 

porażki może być początkiem nowych zainteresowań i nowej, 

klarowniejszej świadomości własnych możliwości. Może powodować 

silny naturalny impuls do działania. Nadto przedsiębiorcy w wieku 35 

do 40 lat tworzą zamkniętą grupę społeczną, członkiem samorządu 

                                                           
1 A. Chodubski, Lokalizm pod ciśnieniem unifikacji świata, „Pieniądz i Więź.  

Kwartalnik Naukowy” 2002, nr 1, s. 18. 
2 A. Chodubski, Swoistości cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne,  

Toruń 1997, s. 185 - 187.; E. Leska-Ślęzak, U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej,  

s. 121 - 126.; B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu  

się nacjonalizmu, Kraków 1997, s. 77 - 81.; R. Smolski, M. Smolski, E. H. Stadtmuller, Słownik 

encyklopedyczny edukacji obywatelskiej..., s. 129.; M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, 

nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2005,  

s. 289 - 327. 
3 A. Bromke, Nacjonalizm w nowoczesnym świecie, Warszawa 2001, s. 7 - 42.;  

Globalizacja a stosunki międzynarodowe, pod red. E. Haliżaka, J. Symonidesa, R. Kuźniara,  

Warszawa 2003, s. 67 - 95.; H.U. Wehler, Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo,  

Warszawa 2004, s. 423 - 448. 
4 A. O. Hirschman, Namiętności i interesy. U intelektualnych źródeł kapitalizmu,  

Kraków 1997, s. 11 - 26.; E. Aronson, Człowiek istota społeczna..., s.56.; E. Poppel, A. L. Edingshaus, 

Mózg - tajemniczy kosmos, Warszawa 1998, s. 198 - 205.; Lokalna wspólnota polityczna a zagadnienie 

tożsamości zbiorowej, pod red. R. Piekarskiego, Warszawa 2002, s. 211 - 220. 
5 R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Czerwińska, Z. Pucek, Społeczeństwo w procesie zmian, 

Zarys socjologii ogólnej, Kraków 1994, s. 54 - 56.; A. Jasińska-Kania, Naród, władza, społeczeństwo, 
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s. 57.; W. Jaroch, Przestępczość w procesach przekształceń własnościowych przedsiębiorstw 

państwowych, Szczytno 2002, s. 12 - 23.; Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność,  
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gospodarczego może być wyłącznie podmiot gospodarczy, 

zamknięcie firmy lub zaprzestanie działalności gospodarczej prowadzi 

do wyłączenia z członkostwa w organizacji. Przedsiębiorcy organizują 

się, przejmuję na siebie role i zadania. Regulatorem tych interakcji 

stają się demokratyczne kryteria. Wybór większości decyduje  

o składzie rady. Rada ze swojego składu wybiera zarząd, zarząd 

natomiast prezesa i członków. 
Za najmniejszą grupę lokalną uznaje się mikrostrukturę.  

Ważną funkcję w układach mikrostrukturalnych pełnią małe grupy 

społeczne. Ustalają one w życiu zbiorowości normy dla 

podstawowych stosunków społecznych roztaczając kontrole nad 

faktycznymi zachowaniami swych członków. Dlatego są one 

odpowiedzialne za przebieg i ukierunkowanie procesów socjalizacji. 
Znaczenie małych grup polega na tym, że stanowią one 

niezbędną więź łączącą jednostkę z wielkimi grupami społecznymi  

i że małe grupy decydują o tym, czy jednostka wypełnia zadania, 

które wyznacza jej społeczeństwo. 
W ich obrębie człowiek przygotowywany jest do życia  

w społeczeństwie one wpajają mu podstawowe wartości, zasady  

i przekonania. W związku z tym są dla jednostki często również 

grupami odniesienia, czyli grupami, które dostarczają jej w rozmaitych 

sytuacjach i układach społecznych kryteriów postępowania i ocen,  

z którymi się ona liczy.  

POJĘCIE KLIK I ICH WPŁYW NA SPOŁECZNOŚCI LOKALNE 

Problemem polskiego życia gospodarczego, także  

w warunkach prywatyzacji, stała się działalność przestępczych grup, 

tzw. klik. Wyodrębniono je jako małe, nieformalne grupy często 

bazujące na wykorzystywaniu formalnej struktury przedsiębiorstw, 

charakteryzujące się: 1. wspólnotą interesów członków, 2. celem 

działania sprzecznym z ogólnie przyjętym systemem wartości i norm 

oraz 3. dążeniem do osiągania korzyści cudzym kosztem.  

Kliki organizują się nie tylko w dziedzinie życia gospodarczego,  

znane są z historii i współczesności, np. dworskie, salonowe, 

towarzyskie, małomiasteczkowe itp., i nie wszystkie z punktu widzenia 
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prawa miały charakter przestępczy. 
Badania nad ich mechanizmem działania w życiu 

gospodarczym doprowadziły do wykazania związków między 

formalną strukturą przedsiębiorstwa a sposobem zorganizowania  

i działania kliki (podobne zjawiska miały miejsce w administracji). 

Ustalono, m.in. istnienie zależności między funkcją wykonywaną  

w zakładzie pracy, a zadaniem w niej pełnionym. O możliwości 

działania przestępczego decydowało miejsce zajmowane  

w strukturze służbowej. Klika wykorzystywała w swej działalności 

istniejącą strukturę zarządzania i kontroli. Zaobserwowano,  

iż w szerokim zakresie wykorzystywała istniejący system kontaktów 

służbowych. O przystąpieniu do niej decydowały rozmaite przyczyny. 

Niektóre z nich tkwiły w pozycji i roli jednostki w środowisku, w którym 

zawiązała się.  
Z analizy materiałów, dotyczących działalności klik, wynika,  

że wiele osób przystąpiła do nich, aby nie narazić się ludziom,  

z którymi osoby te są związane służbowo, aby pozyskać  

ich przychylność i poparcie. Inna grupa przyczyn tkwiła w samej klice, 

jej poczynaniach, metodach działania i ich konsekwencjach. 

Szantażem i groźbami zmuszano ludzi, na których zależało,  

do włączenia się w działalność. Bazując na formalnej strukturze 

służbowej uzyskała ona z reguły znaczną władzę i szerokie możliwości 

manipulowania tą strukturą dla realizacji swoich celów, uzyskując  

np. wpływ na decyzje kadrowe, zwalniając z pracy osoby 

niewygodne itp. Motywem ich działalności był najczęściej zysk 

ekonomiczny, nie był to motyw jedyny. Inny występował,  

np. w działalności pojawiających się w środowiskach twórczych,  

np. artystycznych czy naukowych. W tym wypadku dochodziło  

do prób uzyskiwania niezasłużonych korzyści, tj. zaszczytów, tytułów, 

autorytetu itd., osiąganych kosztem pracy i zasług osób 

krzywdzonych. 
W skład mikrostruktury społecznej weszły małe grupy 

sformalizowane o charakterze samorządowym. Były to przede 

wszystkim grupy związane z instytucjami pracy. Odegrały one 

aktywną, pozytywną rolę w przekształcaniu wzorów interakcji  

i stosunków społecznych wewnątrz przedsiębiorstw. Kierowane były 
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często przez związki zawodowe, partie polityczne, organizacje 

społeczne. Były odpowiedzią na kliki i społeczną formą sprzeciwu 

wobec nich. 
Przedsiębiorcy uznali, że samorząd gospodarczy ma popierać 

ideę rozwoju samorządności w ocenie 87,2% badanych. 
Idea samorządu w grupie osób zrzeszonych w izbach 

gospodarczych ma poparcie. W tym przypadku istnieje zgodność 

wypowiedzi społeczeństwa z wypowiedziami przedsiębiorców.  

Uznaje się, że szanse utrzymania demokracji, bez popadania w rządy 

autorytarne, są tym większe, im bardziej ekonomicznie rozwinięty  

jest kraj. Dzieje się tak z powodu skutków78, jaki rozwój gospodarczy 

wywiera na charakter składu i strukturę społeczeństwa 

obywatelskiego. Proces rozwoju gospodarczego podnosi złożoność 

społeczeństwa obywatelskiego gotowego do obrony niezależności 

przed zakusami klik i rządu. 
W ocenie przedsiębiorców funkcjonowanie samorządu sprzyja 

zacieśnianiu więzów lokalnych w społeczności dla 51,2%, powinno 

sprzyjać w ocenie 6,8%. 
Oceniając funkcjonowanie samorządu, niezależnie  

od jego rodzaju, tj. terytorialnego czy gospodarczego w oczach 

respondentów jego funkcjonowanie sprzyja zacieśnieniu więzów 

społeczności lokalnej. 
Istnieje zależność pomiędzy działaniem samorządów  

a więziami występującymi w społeczności lokalnej, tego rodzaju,  

że działanie samorządu powoduje zacieśnienie więzi społecznych. 
Przez społeczności lokalne rozumie się zbiorowości, 

zamieszkujące na określonym terytorium, będącym równocześnie 

głównym obszarem, na którym członkowie tej zbiorowości rozwijają 

swoją codzienną aktywność społeczną. Cechą charakterystyczną 

społeczności lokalnych jest to, że kształtują one silne lokalne więzi  

i lokalne formy organizacji życia zbiorowego. Tradycyjnie stanowiły 

one jedno z najważniejszych ogniw w systemie społecznej kontroli 

                                                           
7   R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Czerwińska, Z. Pucek, Społeczeństwo w procesie zmian. 

Zarys socjologii ogólnej, Kraków 1994, s. 57 - 58.; A. Mielczarek, Nierówne koalicje - liderzy miejscy 

w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Warszawa 2004, s. 33 - 34. 
8 D. Beetham, K. Boyle, Demokracja, Toruń 1994, s. 117.; J. Staniszkis,  

Władza globalizacji, Warszawa 2003, s. 58 - 77. 
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sposobu zachowania się, odgrywały ważną rolę w procesach 

wychowania i socjalizacji oraz w utrzymywaniu obyczajowej strony 

życia. Odgrywały rolę w kształtowaniu opinii publicznej, wypełnianiu 

praktyk religijnych oraz w organizowaniu działalności kulturalnej. 
Przekształcenia społeczności lokalnych przyspieszone zostały 

przemianami ustrojowymi, rozwojem systemu oświatowego  

oraz środków masowego komunikowania. Zwrócono uwagę  

na trzy aspekty tych przemian. Po pierwsze, zmienił się skład  

i charakter elit występujących w małych miastach i na wsiach. 

Zmieniła się także struktura tych elit, panujące w nich stosunki  

oraz pełnione przez nie funkcje. 
Elity te są zainteresowane w wywieraniu wpływu politycznego, 

w modernizacji gospodarczej i obyczajowej, w zmianie wartości  

i kryteriów ocen. W wyniku pojawienia się zinstytucjonalizowanych 

usług daje się zauważyć proces komercjalizacji stosunków 

społecznych. Dokonała się zmiana kryteriów prestiżu społecznego  

i wpływów. 
Prestiż wiąże się obecnie z własnością, wykształceniem,  

z zarobkami, kwalifikacjami zawodowymi, z udziałem w strukturach 

decyzyjnych. Zmienia to sytuację młodzieży, która uniezależnia  

się szybko od rodziców, a często osiąga lepszą od nich pozycję 

finansową. Dostrzeżono, że w społecznościach lokalnych działają 

także czynniki zapewniające pewną ciągłość społeczną.  

Zwraca się np. uwagę na rolę parafii, na znaczenie patriotyzmu 

lokalnego, który znalazł formy wyrazu w organizacjach regionalnych, 

itp. Ciągłości sprzyja również charakterystyczna dla zbiorowości  

tego typu zdolność przystosowywania 9 przyjmowanych innowacji  

do starych wzorów oraz często obserwowany opór wobec pewnych 

innowacji wprowadzanych przez instytucje polityczno - gospodarcze 

czy administracyjne. 
Równolegle nastąpiła integracja w układach 

ponadnarodowych, tworzone są podstawy prawne dla wspólnej 

Europy, co budzi obawy w społecznościach lokalnych. 
Świadomość odrębności regionalnej odzwierciedliła splot 

                                                           
9 V. Pareto, Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, Warszawa 1994, s. 83.;  

J. Nocoń. Elity polityczne. Studium interpretacji funkcjonalnej, Toruń 2005, s. 76 - 109. 
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uwarunkowań, okoliczności, które stworzyły szanse istnienia, 

funkcjonowania i zorganizowania tych zbiorowości. 
Ważnym okazało się podkreślenie znaczenia także innych 

aspektów regionalności, takich jak przyrodniczych i materialnych 

podstaw egzystencji, warunków gospodarowania, stopnia 

zaawansowania procesów urbanizacji, uprzemysłowienia, tradycji 

osiedleńczych.  

ROLA PRZESTRZENI DLA ZJAWISKA LOKALIZMU 

Stwierdzono, że przestrzeń stanowi ramy dla społeczno-

kulturowych odniesień jednostek i grup. Życie społeczne wywodzi się, 

m.in. z bezpośrednich kontaktów, jakie zapewniła wspólnota lokalna. 

Współczesna cywilizacja na skutek technicznego opanowania 

przestrzeni, upowszechnienia na wielką skalę środków masowego 

komunikowania, ułatwień łącznościowych tworzy dodatkowe 

płaszczyzny styczności pośrednich, ponad lokalnych. Ich cechą 

charakterystyczną jest to, m.in. że więzi powstałe na tych 

podstawach zostały pozbawione wszechstronności społecznego 

kontekstu, a także bezpośrednich możliwości wspomagania ludzkich 

działań. Przestrzeń odgrywa inną rolę niż w przeszłości. Poza 

ograniczeniem jej znaczenia w kształtowaniu zbiorowości w ogóle 

zmieniło się jej znaczenie w odniesieniu do zbiorowości terytorialnych. 

Wraz z procesami industrializacji i urbanizacji powstały zbiorowości,  

w których relacje między ludźmi ograniczyły się do styczności 

przestrzennych, gdzie nie obowiązują jednorodne normy, wzory 

zachowań. Zurbanizowana przestrzeń nie jest dziedziczona, związki  

z osiedlem, dzielnicą, ulicą są przypadkowe. Najczęściej zmiana 

standardu mieszkaniowego wiąże się z opuszczeniem dotychczas 

użytkowanej przestrzeni. W tych warunkach nawet powstające 

pełniejsze związki między ludźmi z konieczności ulegają zerwaniu. 

Dlatego możemy wyróżnić zbiorowości terytorialne przy zastosowaniu 

kryterium stopnia rozwinięcia i charakteru więzi społecznej. 
Na przeciwstawnych krańcach znajdują się: tradycyjna wieś  

i nowo powstałe osiedle wielkomiejskie, silnie zintegrowana 

społeczność małego miasteczka, natychmiast identyfikująca 
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każdego obcego, i zbiorowość wieżowca, gdzie nikt nie jest „swój”. 

Między tymi ekstremalnymi przykładami istnieje wiele pośrednich form 

i postaci relacji między ludźmi, zrodzonych podobieństwem 

usytuowania przestrzennego. Tylko niektóre z nich mają charakter 

społeczności lokalnych, tylko niektóre z nich mogą prowadzić  

do ich powstania10. 

Poddano sklasyfikowaniu i przeanalizowaniu sto definicji 

społeczności lokalnych wiejskich i miejskich, jakie zostały 

sformułowane do połowy lat sześćdziesiątych. We wszystkich z nich 

wyróżniono następujące wspólne elementy: 
1. wspólnotę terytorialną, która umożliwia i determinuje interakcje, 
2. interakcje, które są drugą składową powszechnie występującą 

w definicjach, różnorodne formy więzi powstające na gruncie 

podobieństwa sytuacji, która skłaniają do wspólnych działań, 

wypracowywania swoistych norm, określenia celów i wartości  

i w konsekwencji, powodują społeczno-kulturową odrębność. 

Wzorcem społeczności lokalnej była wspólnota, jaką tworzyli 

mieszkańcy tradycyjnej wsi. Im bardziej mogła funkcjonować 

niezależnie od szerszych układów, tym bardziej była  

zamknięta, w tym większym stopniu można rozpatrywać ją,  

jako samowystarczalną całość, zdolną do zaspokajania 

istotnych potrzeb mieszkańców. W procesach przekształceń 

cywilizacyjnych zmniejszył się zakres związków między ludźmi, 

które wywodzą się bezpośrednio z bliskości przestrzennej.  

W tym sensie podstawową zmianą sytuacji człowieka stało  

się przerwanie jego organicznej łączności z miejscem  

w przestrzeni geograficznej i oderwanie się od pozycji i roli 

wyznaczonej mu przez społeczność lokalną. Procesy te, 

występujące w skali masowej, stworzyły potrzebę określenia na 

nowo podstaw związków z innymi, tożsamości kulturowej, zasad 

ładu społecznego. Funkcje przypisujące prawa i obowiązki 

członkom zbiorowości, przejmują w szerszym zakresie 

                                                           
10 A. O. Hirschman, Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys państwa, organizacji  

i przedsiębiorstwa, Kraków 1995, s. 44 - 95.; A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997, s. 367.;  

Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, pod red. B. Markiewicz,  

R. Woźnickiego, Toruń 2005, s. 33 - 54. 
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instytucje11 12 13 14 15. Skalę tych zjawisk w Polsce przedstawiać 

może przykład Gdańska. Mieszkańcy decydowali się na 

załatwianie drobnych niesnasek korzystając z pośrednictwa 

instytucji, sami zaś, nie będąc pewni reakcji, nie podejmowali 

próby wyjaśnienia kwestii spornych. Podobny charakter 

załatwiania sporów ma tradycja rdzennej, kaszubskiej 

społeczności. Świadczy to o postępującym procesie zanikania 

jednego z podstawowych składników więzi lokalnych,  

a mianowicie norm i wzorów obyczajowych regulujących 

wzajemne odniesienia. Skupiska ludzkie w początkowym 

okresie swojego istnienia miały charakter zbiorowości 

zatomizowanych, amorficznych. W takich warunkach potrzeba 

było wiele czasu i działań stymulujących, aby ukształtowały się 

więzi między ludźmi na gruncie wspólnoty terytorialnej. 
Badania społeczności wielkomiejskiej wskazują na zanik 

ważnych elementów życia społecznego, takich jak: przyjmowanie 

postawy życzliwego zainteresowania wyrażającego się w gotowości 

do pomocy innym ludziom, troska o dobro wspólne, nieformalna 

kontrola społeczna, poczucie przynależności i bezpieczeństwa 

płynące ze znajomości środowiska, posiadanie w nim określonego, 

stabilnego miejsca, pozycji. 
W dążeniu do harmonizowania życia społecznego,  

do potęgowania korzyści płynących z procesów urbanizacyjnych,  

                                                           
11   R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Czerwińska, Z. Pucek, Społeczeństwo w procesie zmian..., 

 s. 369.; Kultura lokalna. Gminy wiejskie w okresie przełomu, pod red. M. Czerwińskiego,  

Warszawa 1997, s. 77 - 81.; Różnorodność i tożsamość. Antropologia, jako kulturowa refleksyjność, 

pod red. W. J. Burszty, Poznań 2004, s. 23 - 27. 
12  Ł. Sułkowski,   Kulturowa zmienność organizacji,  Poznań 2004,  s. 21 - 27.;  

P. Ruszkowski, Socjologia zmiany systemowej w gospodarce, Poznań 2004, s. 78 - 91. 
13  R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Czerwińska, Z. Pucek, Społeczeństwo w procesie zmian. 

Zarys socjologii ogólnej, Kraków 1994, s. 427.; W. Kuligowski, W. J. Burszta, Sequel - dalsze 

przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005, s. 278 - 281. 
14 P.F. Drucker, Społeczeństwo postkapitalistyczne, Warszawa 1999, s. 27 - 28.;  

I. Bogucka, Funkcje prawa, Kraków 2000, s. 41 - 53. 
15  I. Sobczak, Obraz demograficzny województw nadmorskich Polski w latach 1946-1990. 

Wybrane liczby i tendencje rozwojowe, Gdańsk 1992, s. 22 - 23.; Przemiany społeczne, kwestie 

narodowościowe i polonijne, pod red. A. Chodubskiego, Toruń 1994, s. 54-67.; Tożsamość kulturowa, 

kwestie narodowościowe i polonijne, pod red. A. Chodubskiego, Toruń 1997, s. 24 - 37.;  

Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, pod red. A. Chodubskiego, Toruń 1997, 

s. 93 - 106.; R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Czerwińska, Z. Pucek, Społeczeństwo w procesie zmian, 

s. 108 - 120. 
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a przeciwdziałania negatywnym skutkom, powołuje się wiele 

instytucji. Są nimi zrzeszenia, organizacje, tworzy się także  

programy działań kulturalnych, wychowawczych, opiekuńczych.  

Taka powszechna instytucjonalizacja cechuje społeczeństwo 

organizacyjne. Instytucje, prowadząc swoją działalność według reguł 

prawa zaspokajają potrzeby zbiorowe i interweniują w przypadkach 

indywidualnych, wkraczając w dziedziny życia prywatnego jednostek 

i rodzin. Instytucjonalizacja ogranicza marginesy dowolności 

kształtowania zasad konstytuujących społeczności oraz formalizuje 

oczekiwania wobec jednostek. Trudno uwzględniać w procesach 

kształtowania osobowości człowieka tylko jego zdolności  

do racjonalizowania i nie sięgać do zasobów emocji, irracjonalizmu, 

podświadomości, uczuć. Instytucjonalne, sformalizowane podstawy 

życia mogą być uzupełniane spontanicznością i żywiołowością 

zjawisk, osobowym charakterem stosunków społecznych  

i obie te sfery, racjonalne i irracjonalne, stały się elementami 

funkcjonowania systemu. W zorganizowanej zbiorowości zaistniały 

potrzeby uzupełniania formalnych stosunków, nieformalnymi 

związkami i obiektywnych schematów postępowania, wzorami 

ukształtowanymi spontanicznie, norm i sankcji formalnej kontroli, 

nieformalnymi regułami współżycia. Co ma minimalizować 

nacjonalizm występujący lokalnie. 
Pozytywna lokalność związana jest ze zjawiskiem inicjatywy 

oddolnej. W ocenie przedsiębiorców, inicjatywy oddolne 

społeczeństwa wynikają z działalności samorządu czemu wyraz daje 

66,4% badanych, jedynie w sytuacjach ekstremalnych w ocenie 0,4%,  
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ma nadzieję że tak jest 0,4% (por. wykres nr 1)16. 

Wykres nr 1. Samorząd a inicjatywy oddolne.  

(Źródło: Badanie własne) 

Samorządowe zachowania mają sprzyjać rozwojowi. 

Tendencje uniwersalistyczne, które w ostatnich dziesięcioleciach stały 

się podstawą organizowania życia społecznego, zagroziły istnieniu 

mniejszych wspólnot, lokalnych powiązań, odrębności kulturowych. 

Do pewnego momentu procesy rozwoju były przyspieszane  

przez te tendencje, które przejawiały się w ideologii równości, 

znoszenia dysproporcji rozwoju, wyrównywania szans, powszechności 

kształcenia, egalitaryzacji konsumpcji. W miarę wzrostu poziomu 

wykształcenia ludności, skracania dystansów między składowymi 

struktury społecznej, wyrównywania warunków życia okazało  

się, że dalszy rozwój we wszystkich dziedzinach uzależniony  

jest od uwzględniania wzrastających potrzeb podmiotowości różnych 

                                                           
16 T. Bogucka, Polak po komunizmie, Kraków 1997, s. 34 - 45.;  

R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Czerwińska, Z. Pucek, Społeczeństwo w procesie zmian..., s. 121 - 124.; 

K. Krzysztofek, M. S. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych  

do informacyjnych, Katowice 2002, s. 34 - 37. 

 

■ samorząd sprzyja wyzwalaniu  

   się inicjatyw oddolnych 

■ nie sprzyja nie wiem 

 jedynie w sytuacjach ekstremalnych 

■ mam nadzieję, że tak jest 
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warstw, grup, w tym społeczności lokalnych. Zjawiska poszukiwania  

w społecznościach lokalnych źródeł sił społecznych występują  

w różnych krajach, zwłaszcza tych, które poprzez uniwersalizację  

i związaną z nią decentralizację próbowały przyspieszyć rozwój. 

Postęp gospodarczy, kulturalny i społeczny trafiał na bariery tkwiące 

w systemach lokalnych. Zauważono, że kultura narodowa 

posiadająca jeden, uniwersalny schemat, odrzucająca zróżnicowany 

dorobek kultur lokalnych, etnicznych czy regionalnych jest niepełna. 
Pojawienie się tendencji do niwelowania odmienności wiązało 

się z przyjmowaniem uproszczonej ideologii „jedności narodowej”  

w przeświadczeniu, że przyspiesza ona rozwój cywilizacyjny.  

Ludzie stowarzyszali się w wyniku swobodnego wyboru.  

Przyjmuje się, że jedną z możliwości wprowadzania innowacji  

może być rozwijanie i wspieranie społeczności lokalnych,  

a nie powodowanie ich zaniku. Może to być skuteczne narzędzie  

w sytuacjach, gdy od stopnia akceptacji, od postaw i efektywności 

działań mieszkańców zależą wyniki wprowadzanych zmian. 
Politycy gospodarczy i społeczni związani z organizacjami 

międzynarodowymi oraz przedstawiciele władz są zwolennikami 

dokonywania postępu przy współudziale społeczności lokalnych. 
W warunkach współczesnej Polski od kilku lat realizowane  

są przemiany modelu kierowania rozwojem. Odwoływaniu  

się do lokalnych zasobów motywacji i doświadczeń towarzyszy 

przyzwolenie na większą autonomiczność i samodzielność w doborze 

kierunków działania, celów i metod. Stymulowanie postępu  

przez sprzyjanie rozwojowi społeczności lokalnych nie oznacza 

mechanicznego powrotu do epoki przedprzemysłowej.  

Istnieje tendencja do kreowania poprzez działania organizacyjno-

przestrzenne i prawne nowego typu społeczności lokalnych w obrębie 

zbiorowości terytorialnych, takich jak dzielnice miast czy 

wielkomiejskie zespoły mieszkaniowe. 
Samorząd gospodarczy powinien sprawować funkcję 

koordynatora życia społeczno-gospodarczego społeczności lokalnej. 

Koordynacja życia społeczno-gospodarczego jest rolą samorządu 

gospodarczego, jak twierdzi 51,2% badanych, częściowo jest tak dla 

36,8%. Wynika to z woli brania udziału w realizacji zadań  
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o charakterze społeczno-gospodarczym na zasadach partnerskich  

z władzami lokalnymi i wykreowanych potrzeb społecznych. 
W krajach, w których skala zadań przekazanych przez państwo 

samorządowi, we wszystkich jego formach, przewyższa skalę zadań 

administracji rządowej, znane jest powiedzenie: im więcej samorządu 

tym mniej biurokracji17 18. Szybki rozwój ekonomiczny tych państw  

po II Wojnie Światowej było w dużym stopniu możliwe dzięki 

zaangażowaniu czynnika obywatelskiego w rozwiązywaniu lokalnych  

i regionalnych problemów społeczno-politycznych i gospodarczych. 

W rozwiniętym samorządzie społecznym tkwi siła i zarazem przewaga 

ustroju demokracji obywatelskiej nad ustrojem autorytarnym,  

co wykazała widoczna asymetria w rozwoju cywilizacyjnym  

i kulturowym krajów Europy Zachodniej i Środkowowschodniej,  

w drugiej połowie XX w. 
Przyjmuje się także, że samorząd jest ideologiczną 

personifikacją grupy społecznej, która w walce z władzą centralną 

akceptowaną przez wrogą grupę społeczną, a personifikującą się  

w postaci państwa, wywalczyła sobie pewien udział we władztwie 

administracyjnym i uzyskała zafiksowanie jego w odpowiednio 

zdecentralizowanym systemie norm. Walki polityczne pomiędzy 

grupami społecznymi wywołują psychiczną potrzebę 

personifikowania walczących grup w osoby; w płaszczyźnie prawa 

administracyjnego walki te wyrażają się w opanowywaniu 

poszczególnych zdecentralizowanych organów administracji 

publicznej przez określone grupy, które realizują swe antagonistyczne 

interesy poprzez, tzw. reżyserowanie działalności opanowanych 

organów. W związku z tym myślenie ludzkie przenosi personifikację 

grupy walczącej na organ opanowany przez tę grupę oraz na 

odnośny kompleks norm i w ten sposób powstaje osoba 

publicznoprawna. Zadaniem samorządu gospodarczego w tym 

zakresie jest doprowadzenie do uzyskania lokalnego władztwa 

administracyjnego przy współuczestnictwie społeczności lokalnej,  

                                                           
17 op. cit., s. 60. 
18 H. Dembiński, Osobowość publicznoprawna samorządu w świetle metody dogmatycznej 

 i socjologicznej, Wilno 1934, s. 68.; A. Popławska, Idea samorządności, Warszawa 2001, s.28-30.;  

K. Bondyra, Państwo, samorząd, społeczności lokalne, Poznań 2005, s. 189 - 201. 
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tj. lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców konkretnego terytorium. 

Aby do tego doprowadzić, uznaje się potrzebę upowszechnienia 

wiedzy na temat samorządności, jej istoty i sposobów funkcjonowania 

demokracji. Społeczeństwo obywatelskie staje się, m.in. wynikiem 

świadomego i swobodnego działania w strukturach instytucjonalnych 

i prawnych państwa. Prowadząc do działań w tym zakresie,  

by były pozytywne i skuteczne, obywatele muszą znać i rozumieć 

zasady funkcjonowania prawa i władz publicznych. Samorząd 

gospodarczy winien realizować w tym celu seminaria, szkolenia, 

konferencje i debaty. Wydawać publikacje, odpłatne i nieodpłatne 

oraz propagować odpowiednie treści w lokalnych wydawnictwach 

prasowych. Liderzy organizacji przedsiębiorców winni wywodzić się  

ze środowiska, w którym mają funkcjonować i mieć pozytywny w nim 

wizerunek. 
Aktywna rola samorządu gospodarczego w artykulacji  

i wyborze celów regulacji oraz kontroli biurokracji może w sposób 

istotny usprawnić mechanizm demokratyczny. Samorząd 

gospodarczy może ponadto zmniejszyć zawodność rynku dzięki 

redukcji niepewności behawioralnej występującej lokalnie.  

ZJAWISKO KORUPCJI 

Korupcja jest problemem ogólnospołecznym, 

ponadnarodowym i ponadpolitycznym. Uwzględniając wagę 

zjawiska wyodrębniono je z patologii w odrębnym podrozdziale.  

Unia europejska w tej kwestii podejmuje liczne zabiegi zmierzające  

do zapobiegnięcia i uniemożliwienia jej rozwoju. Jednym z nich jest 

Konwencja, sporządzona na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej,  

w sprawie walki z korupcją, w którą zaangażowani są urzędnicy UE  

i urzędnicy państw członkowskich Unii Europejskiej. Konwencja 

precyzuje pojęcia oraz nakłada zobowiązania dotyczące działań 

antykorupcyjnych Dotyczy to zwłaszcza uregulowań prawnych, 

według których korupcja oznacza żądanie, proponowanie, 

wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub 

jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza 

prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie 
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wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub 

jej obietnicę. 
W zakresie kryminologii, tj. nauki o przestępstwie, przestępczości 

i przestępcach poddano analizie tematykę państwowego systemu 

zapobiegania przestępczości19 20 21 22. Zajmując się profilaktyczną 

funkcją ustawodawstwa ustalono, że przepisy prawa w zapobieganiu 

przestępczości odgrywają pierwszoplanową rolę. Praktykę zwalczania 

przestępstw reguluje prawo karne (materialne, procesowe  

i wykonawcze), stanowiące zasady wykrywania, ścigania, stosowania 

środków zapobiegawczych oraz orzekania i wykonywania kar  

i innych środków resocjalizacyjnych. Polska należy do nielicznych 

krajów, w których skodyfikowano zasady wykonywania  

orzeczeń sądowych w ustawie kodeks karny wykonawczy.  

W płaszczyźnie ogólnospołecznej znaczenie profilaktyczne mają 

wszelkie przedsięwzięcia polityczne, ekonomiczne, oświatowe,  

z zakresu ochrony zdrowia, kulturowe itp., które pośrednio ograniczają 

źródła przestępczości. Do mankamentów prawa należy nadmierna 

liczba aktów prawnych oraz drobiazgowa regulacja prawna. Rozwój 

prawa karnego w skali globalnej uzależniony jest przede wszystkim od 

dynamiki i struktury przestępczości. 
Nie rezygnuje się z prawa karnego, jako części systemu kontroli 

społecznej mimo ograniczonych możliwości regulowania stosunków 

międzyludzkich i konfliktów społecznych środkami prawnokarnymi. 

Wyróżniono ponadto profilaktyczną działalność organów ścigania 

                                                           
19 J. Pope,  Rzetelność życia publicznego. Metody zapobiegania korupcji,  

Warszawa 1999, s. 1 - 12.; M. Surkont, Łapownictwo, Sopot 1999, s. 7 - 25.;  

Korupcja w życiu społecznym, pod red. J. Kurczewskiego i B. Łaciak, Warszawa 2000, s. 24 - 88.;  

Z. Dobrowolski, Korupcja w życiu publicznym, Zielona Góra 2001, s. 12 - 89.; S. Rose-Ackerman, 

Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, Warszawa 2001, s. 312 - 355.; P. von Buitenen, 

Oszustwa bez tajemnic. Korupcja w Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 7 - 56.;  

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej, Korupcja i polityka antykorupcyjna. Raporty 

krajowe, Budapeszt 2002, tłum. B. Gadomska, Warszawa 2002, s. 5 - 150.;  

A. Kubiak, Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji. Raport z badań, Warszawa 2003, s. 2 - 47.;  

C. Nowak, Dostosowanie prawa polskiego do instrumentów międzynarodowych dotyczących korupcji. 

Raport, Warszawa 2004, s. 1 - 82.; A. Kubiak, Opinia publiczna i prokuratorzy o korupcji.  

Raport z badań, Warszawa 2005, s. 3 - 52. 
20 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Dokumentacji Europejskiej  

i Publikacji, Traktat o Unii Europejskiej (tekst ujednolicony), Warszawa 2005, s. 65. 
21   Dziennik Ustaw nr 126, poz. 1066, konwencja o korupcji, 2002. 
22   B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2008, s. 616 - 632. 
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karnego i wymiaru sprawiedliwości oraz działalność profilaktyczną 

organów kontroli. 
Uznając zjawisko korupcji za szkodliwe instytucje państwowe, 

społeczne i jednostki podejmowały się wielokrotnie ustalenia  

jego diagnozy, która miała polegać na identyfikacji istniejącego 

stanu, wskazaniu przyczyn i możliwości zmian w tym zakresie. 
W sondażu opinii publicznej przeprowadzonym w czerwcu 2003 

r. starano się ustalić, jaki jest obraz osobistych doświadczeń 

korupcyjnych Polaków, m.in. biznesmenów i czy na przestrzeni 

ostatnich lat uległ on zmianie. 
Od początku 2003 r., w związku z „aferą Rywina”, powołaniem 

komisji sejmowej do jej wyświetlenia oraz ujawnianymi przez media 

kolejnymi aferami, zjawisko korupcji ze szczególną intensywnością 

wystąpiło w publicznym dyskursie. 
Na podstawie porównań odpowiedzi udzielonych na pytania 

dotyczące tych zagadnień w identycznym brzmieniu, jak  

w badaniach w latach 2000, 2001, 2002 można sformułować tezę,  

iż deklaracje Polaków na temat własnych doświadczeń korupcyjnych 

i ich „korupcyjnego doświadczenia” są stabilne. Osobista znajomość 

osób, które biorą łapówki utrzymuje się prawie na tym samym 

poziomie. W badaniach zaobserwowano wzrost osobistej znajomości 

osób biorących łapówki wśród przedsiębiorców, co wskazywało 

narastający kontakt z łapownictwem przedstawicieli tej kategorii 

społecznej. W ostatnich badaniach zaobserwowano, iż znajomość 

osób biorących łapówki jest częstsza także wśród osób: 
 dochodach ponad 800 zł na osobę w gospodarstwie 

domowym - 28%, 
 w wieku 25 - 34 lata - 27%, 
 deklarujących duże zainteresowanie polityką - 37%, 
 uznających się za niewierzące - 31 %23 24. 

Ilość znanych osób, którym przekazywano łapówki nie uległa 

                                                           
23  A. Kubiak, Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji, Warszawa 2003, s. 1 - 7.;  

A. Z. Kamiński, Korupcja rządów, Warszawa 2004, s. 215 - 234.; A. Kubiak, Opinia publiczna  

i posłowie o korupcji. Raport z badań, Warszawa 2004, s. 3 - 55. 
24 TNS OBOP, Warszawa 2002, Społeczny obraz korupcji: od zmiany ustroju  

do Unii Europejskiej, sondaż z 6 - 8 kwietnia 2002, s. 1 - 16.; TNS OBOP, Warszawa 2003,  

Potoczny obraz korupcji, sondaż z 11 - 13 stycznia 2003, s. 1 - 5. 
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zmianom. Najczęściej badani deklarowali, iż znają 2 - 4 takie osoby. 

Zarówno wśród tych, którzy znają osobiście biorców łapówek,  

jak i nieznających takich osób, wyodrębniono te kategorie,  

które mają kontakty z szerszym gronem biorców łapówek,  

znają więcej niż pięć takich osób. Jednostki pracujące na rachunek 

własny mają najczęstszy kontakt z dużą ilością biorców łapówek. 

Zmianie na przestrzeni ostatnich lat uległa ilość osób przyznających 

się, iż próbowano im wręczyć łapówkę. Był to efekt, m.in. dyskusji  

na temat korupcji, w tym rozwiązań prawnych nastawionych  

na karanie przede wszystkim biorców łapówek, a co za tym idzie 

większych obaw przed przyznawaniem się do bycia chociażby 

potencjalnym biorcą. Wyodrębniono kategorie osób „potencjalnych 

biorców”, które znacznie częściej niż pozostałe przyznały  

się do takich sytuacji25. 
W ostatnich badaniach stwierdzono, iż odsetek osób,  

którym próbowano wręczyć łapówkę, wzrastał wśród: 
 zatrudnionych w instytucjach, urzędach, zakładach 

państwowych i publicznych - 13%, 
 oceniających swoje warunki materialne, jako dobre - 9%, 
 deklarujących bardzo duże zainteresowanie polityką - 14%, 
 uznających się za niewierzące - 10%, 
 posiadających wyższe wykształcenie - 17%, 
 posiadających wyższe dochody - 12%, 
 przedstawicieli kadry kierowniczej - 57%, 
 inteligencji - 16%, 
 i pracowników administracyjno-biurowych 16%26. 

Stabilne stały się na przestrzeni ostatnich lat odsetki osób 

przyznających się do wręczania łapówek. Cechy osób częściej 

deklarujących wręczanie łapówek są następujące: 

                                                           
25 Tamże, s. 8.; M. Jarosz, Władza. Przywileje. Korupcja, Warszawa 2004, s. 217 - 235.;  

Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Warszawa 2004, s. 332 - 334. 
26 TNS OBOP, Warszawa 2003, Afera Rywina, sondaż z 8 - 9 lutego 2003, s.1 - 4.;  

TNS OBOP, Warszawa 2003, Czy poznamy prawdę w sprawie Rywina, sondaż z 8 - 10 marca 2003,  

s. 1 - 6.; TNS OBOP, Warszawa 2003, Zmiany w potocznym obrazie korupcji,  

sondaż z 9 - 11 sierpnia 2003, s. 1 - 19.; M. Wenzel, Przestrzeganie praw pracowniczych w zakładach 

pracy i skuteczność związków zawodowych w ich egzekwowaniu. Komunikat z badań CBOS,  

Warszawa 2003, s 1 - 10.; Z. Dobrowolski, Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki 

przeciwdziałania, Sulechów 2005, s. 12 - 78. 
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 mężczyźni - 21 %, 
 osoby w wieku 25 - 34 lata - 26% i 33 - 44 lata - 20%, 
 z wykształceniem średnim - 24%, 
 posiadający niskie dochody 300 - 399 zł na osobę  

w gospodarstwie domowym - 24%, 
 pracujący na własny rachunek - 48%, 
 bezrobotni - 22%, 
 określający swoje zainteresowanie polityką, jako duże - 24%, 
 określający swoje poglądy polityczne, jako lewicowe - 21%, 

bądź centrowe - 21%, 
 uznający się za niewierzących - 23 %27. 

Najczęściej do wręczania łapówek przyznawali się 

przedsiębiorcy. Odsetek ten wzrastał. O ile, bowiem do dawania 

łapówek w 2000 r. przyznawało się 30% wśród przedsiębiorców,  

a w 2002 - 36%, to ostatnio już 48%. Stwierdzono, iż postępuje 

narastanie uczestnictwa w zachowaniach korupcyjnych wśród 

przedsiębiorców28. 
Zauważono istnienie zależności pomiędzy dawaniem łapówek 

a znajomością osób biorących. Osoby, które wręczały łapówki, 

zadeklarowały znajomość większej ilości potencjalnych biorców 

łapówek, wśród dawców łapówek aż 22% zna więcej niż 5% biorców. 

Wyróżniono dwa typy respondentów o najczęstszych kontaktach 

korupcyjnych. Pierwszy - to osoby o wyższym poziomie wykształcenia, 

dochodów, aktywne zawodowo i życiowo, a drugi typ to osoby 

biedniejsze, często bezrobotne, mniej aktywne. Jedni dają,  

żeby mieć więcej, a drudzy, żeby przeżyć. 
Polacy najczęściej wręczali łapówki w służbie zdrowia - 57% 

wskazań, a następnie29: 
                                                           
27  M. Falkowska, Polacy o korupcji, lobbingu i kupowaniu ustaw. Komunikat z badań 

CBOS, Warszawa 2003, s.1 - 11.; A. Kubiak, Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji,  

Warszawa 2003, s. 8. 
28  K. Pankowski, Zadania nowych samorządów. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 

2003, s.1-13.; M. Skrzeszewski, Kto naprawdę rządzi w Polsce? Komunikat z badań CBOS,  

Warszawa 2003, s.1 - 5. 
29 A. Kubiak, Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji..., s. 10 - 12.;  

M. Wenzel, Opinie o komisjach badających Sprawę Rywina, Komunikat z badań CBOS,  

Warszawa 2003, s.1 - 4.; K. Pankowski, Opinia o tzw. Aferze Rywina. Komunikat z badań CBOS, 

Warszawa 2003, s.1 - 8.; B. Badora, B. Roguska, Opinia społeczna na temat zawodów zaufania 

publicznego. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2004, s. 1 - 20. 
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 policjantom z wydziału ruchu drogowego - 15,5%, 

 w urzędach gminnych, miejskich, powiatowych - 5,2%, 

 przy zatrudnieniu - 4,9%, 

 w ZU S, przy orzekaniu renty - 3,1%, 

 w szkołach nauczycielom - 2,0%, 

 przy egzaminie na prawo jazdy - 2,0%, 

 w sądach - 2,0%. 
W pojedynczych przypadkach przy sprzedaży płodów rolnych, 

aby uzyskać zezwolenie na budowę, przy przetargu, w sanepidzie  

i państwowej inspekcji pracy. 
Hierarchia dziedzin postrzeganych, jako najbardziej 

skorumpowane od kilku lat jest stała następująco,  

w procentach (badania 2001, 2002, 2003 r.): 

 politycy, działacze partyjni, radni - 54, 52, 60, 

 służba zdrowia - 47, 42, 43, 

 urzędy centralne - 38, 29, 37, 

 sądy i prokuratura - 36, 33, 33, 

 urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie - 28, 25, 29, 

 policja - 30, 23, 25, 

 firmy państwowe - 13, 12, 11, 

 firmy prywatne - 13, 9, 11, 

 banki - 6, 3, 5, 

 szkolnictwo i nauka - 6, 8, 4. 
W związku z informacjami o łapówkach wręczanych w różnych 

urzędach przez przedsiębiorców prowadzących własne firmy pytano, 

które ze stanowisk jest im bliższe: 1. przedsiębiorcy sami dają łapówki, 

bo chcą uzyskać korzystne dla siebie załatwienie sprawy,  

czy też 2. przedsiębiorcy dają łapówki, bo urzędnicy, którzy załatwiają 

ich sprawy, wyraźnie tego oczekują lub żądają. 
Poglądy badanych w tej kwestii okazały się następujące: - 39% 

odpowiedzialnością za łapownictwo obarczyło przedsiębiorców,  
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42% urzędników30 31. Częściej niż pozostali odpowiedzialnością  

za łapownictwo obciążali przedsiębiorców: 
 ludzie młodzi (do 24 roku życia) - 45%, 
 osoby z wykształceniem średnim - 47% i wyższym - 42%, 
 osoby o średnich dochodach, tj. między 400 a 600 zł na osobę 

w gospodarstwie domowym - 44% i o dochodach wysokich,  

tj. powyżej 800 zł na osobę - 43%, 
 przedstawiciele kadry kierowniczej - 54% i inteligencji - 50%  

oraz pracowników administracyjno-biurowych - 52%, 
 osoby zatrudnione w instytucjach państwowych  

bądź publicznych - 54%, 
 osoby deklarujące lewicowe poglądy polityczne - 48%. 

Najczęściej odpowiedzialnością za łapownictwo obciążali 

przedsiębiorców adresaci łapówek. 
Sami przedsiębiorcy rzadziej niż ogół, bo w 36% przyznają,  

iż inicjatywa w dawaniu łapówek jest po ich stronie.  

Na przestrzeni czterech lat ilość osób deklarujących wręczanie 

łapówek nie uległa zmianie. Wyjątek stanowi tu kategoria 

prywatnych przedsiębiorców, wśród których odsetek przyznających 

się do wręczania łapówek wzrastał. 
Oprócz zagadnień dotyczących korupcyjnych doświadczeń 

badanych pytania ankiety dotyczyły opinii na temat znaczenia 

korupcji w naszym życiu publicznym i gospodarczym, nastawień 

wobec łapownictwa i jego przyczyn, oceny funkcjonowania 

urzędów, barier i utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej  

oraz prowadzeniu firm reprezentowanych przez respondentów,  

jak ich indywidualnych cech społeczno-demograficznych. Badania 

były przeprowadzane we wszystkich województwach. 

                                                           
30 A. Kubiak, Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji..., s. 13 - 18.;  

K. Pankowski, Polacy o sejmowej komisji śledczej do spraw Orlenu. Komunikat z badań CBOS, 

Warszawa 2004, s.1 -12.; M. Wenzel, Korupcja, nepotyzm i nieuczciwy lobbing. Komunikat z badań 

CBOS, Warszawa 2004, s. 1 - 6.; G. Makowski, Postrzeganie korupcji w Polsce. Komunikat z badań 

CBOS, Warszawa 2004, s. 1 - 11.; Polska. Ale jaka?, pod red. M. Jarosz, Warszawa 2005, s. 323 - 335. 
31 A. Kubiak, Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji., s. 19 - 22.;  

M. Strzeszewski, Czy dowiemy się prawdy o Orlengate. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2004, 

s.1 - 5.; K. Pankowski, Zaufanie do osób i instytucji związanych z tzw. aferą Orlenu.  

Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2005, s. 1 - 9.; W. Derczyński, Opinie o systemie przestrzegania 

prawa i wymiaru sprawiedliwości. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2005, s.1 - 19. 
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Hierarchia ważności różnych problemów społecznych  

dla przedsiębiorców była odmienna, niż dla innych kategorii 

społecznych. Większą wagę nadawali korupcji, systemowi 

podatkowemu i słabemu rozwojowi gospodarczemu. Wynikało to 

zarówno z ich grupowych interesów, jak i zmiany sytuacji społeczno-

gospodarczej w Polsce w ciągu ostatnich lat. 
Przedsiębiorcy znacznie częściej, niż ogół Polaków,  

jako skorumpowane postrzegali urzędy centralne i ministerstwa  

oraz urzędy niższego szczebla, tj. wojewódzkie, powiatowe i gminne. 

Zgoda w poglądach obu grup odnosiła się do postrzegania polityków 

i polityki, jako grupy i dziedziny życia najbardziej „zainfekowanych” 

korupcją w Polsce. 
Uznając wagę problemu korupcji w Polsce, większość 

przedsiębiorców, tj. 66% badanych, wyrażała jednocześnie 

przekonanie, iż zjawisko to rozszerza się. Opinia taka podzielana  

była przez wielu respondentów badanych w ostatnich latach  

w sondażach na próbach ogólnopolskich w 2001 r. pogląd,  

iż korupcja się rozszerza, wyrażało 40% badanych, w 2002 - 39%,  

w 2003 - 45%. Aby określić znaczenie korupcji, jako bariery  

w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzona została lista 

szesnastu potencjalnych czynników utrudniających działalność 

gospodarczą. Badani mogli wskazywać dowolną ich liczbę, uznanych 

przez nich za najbardziej istotne: 
1. problemy płatnicze, 
2. recesja gospodarcza, 
3. wysokość podatków PIT, 
4. skomplikowane procedury udzielania kredytów, 
5. wielość zasad opodatkowania, 
6. korupcj a w administracji, 
7. długotrwałość postępowań sądowych w sprawach 

gospodarczych, 
8. wysokość stóp procentowych, 
9. słaba skuteczność postępowań sądowych w sprawach 

gospodarczych, 
10. wysokość podatków CIT, 
11. wielość instytucji kontrolujących przedsiębiorstwa, 
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12. przewlekłość w podejmowaniu decyzji i postanowień 

administracyjnych związanych z inwestycjami, 
13. czasochłonność procedur rejestracyjnych, 
14. wysokie koszty postępowań sądowych w sprawach 

gospodarczych, 
15. niedokapitalizowane fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, 
16. ingerowanie władz politycznych różnego szczebla  

w działalność firmy, 
17. inne utrudnienia podawane przez respondentów w tym: 

wysokie koszty związane z opłatami w ZUS, niejednoznaczność 

przepisów prawa, dowolność ich interpretacji  

oraz w pojedynczych przypadkach wymieniano brak zbytu, 

niekompetencję urzędników, zbyt wysokie zatrudnienie 

pracowników, ograniczanie wolnej konkurencji i dostępu  

do rynku. 
Wśród ważnych dla prowadzenia działalności gospodarczej 

czynników, wskazanie korupcji w administracji potwierdza tezę,  

iż przedsiębiorcy przypisują jej istotne znaczenie, jako bariery  

w prowadzeniu działalności. Dodatkowym argumentem  

są odpowiedzi na pytanie czy w Polsce występuje „podatek 

korupcyjny”, tzn. czy prowadzenie działalności gospodarczej wymaga 

ponoszenia dodatkowych kosztów na opłacanie urzędników różnych 

szczebli administracji. Rozkład odpowiedzi badanych przedsiębiorców 

na pytanie o istnienie „podatku korupcyjnego” był następujący: 
 zdecydowanie tak - 20%, 
 raczej tak - 47%, 
 raczej nie - 10%, 32 
 zdecydowanie nie - 5%, 
 trudno powiedzieć - 18%. 

Dwie trzecie badanych uznało istnienie „korupcji  

systemowej” - wmontowanej w reguły kontaktów między 

przedsiębiorcami a administracją. Częściej, niż ogół przedsiębiorców, 

                                                           
32 A. Kubiak, Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji..., s. 23 - 27.;  

R. Boguszewski, Ocena funkcjonowania demokracji w Polsce. Komunikat z badań CBOS,  

Warszawa 2005, s.1 - 6.; K. Pankowski, Opinia o działalności sejmowych komisji śledczych. 

Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2005, s. 1 - 12. 
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przekonanie o istnieniu „podatku korupcyjnego” wyrażali ci z nich, 

którzy działalność gospodarczą na własny rachunek prowadzili krótko, 

zaczynali nie więcej niż pięć lat przed badaniem. Wśród nich odsetek 

odpowiedzi zdecydowanie tak sięga 47%. 
Badając natężenie korupcji administracyjno-komercyjnej  

w różnych instytucjach, przedstawiono listę osiemnastu miejsc - 

instytucji, prosząc o ocenę, czy prowadząc firmę mieli  

w tych sytuacjach osobiste doświadczenia korupcyjne, tzn. 

sugerowano im wręczenie łapówki lub żądano jej. 
W sytuacjach korupcyjnych, w instytucjach, z którymi badani 

mieli kontakt, łapówki najczęściej pojawiały się przy zdobywaniu 

zamówień od innych firm prywatnych 43% łącznie wskazań „często”  

i „rzadko”. Natomiast często wskazywano na urzędy celne, przetargi, 

uzyskiwanie różnych zezwoleń. Wynika z tego, że korupcja 

występowała na styku sfery publicznej i prywatnej, jak i wewnątrz sfery 

prywatnej, co przeczy tezie, że prywatyzacja jest wystarczającym 

remedium na korupcję. Doświadczenia wpływają na sądy  

o rozszerzaniu się korupcji, wśród osób stwierdzających, iż korupcja 

rozszerza się, w całej zbiorowości jest ich 77%, odsetki wskazujących 

na częste występowanie łapówek w rożnych sytuacjach rosną: 

 przy uzyskiwaniu zezwoleń na rozpoczęcie działalności - 99%, 

 przy zdobywaniu zamówień od innych firm prywatnych - 86%. 
Podobnie jest w przypadku poglądów badanych na temat 

znaczenia korupcji w działalności ich własnych firm.  

Wśród osób stwierdzających, iż korupcja jest coraz większym 

problemem w działalności ich firm, dla 30% w całej zbiorowości, 

odsetki osób wskazujących na częste występowanie łapówek  

w rożnych sytuacjach są wyższe: 

 przy przetargach, 

 przy zdobywaniu zamówień od innych firm prywatnych, 

 przy uzyskiwaniu zezwoleń na rozpoczęcie działalności, 

 w urzędach celnych. 
Częstość występowania łapówek w kontaktach z rożnymi 

instytucjami sprzyjała otwartości, jawności w rozmowach na ich temat 

w środowisku badanych. Większa skala zjawiska, sprzyjała 
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przełamywaniu obaw, skrytości, niejawności na rzecz otwartości, 

uczynienia go normalnym i oczywistym33 34. 
W sytuacjach korupcyjnych, łapówki występowały  

w następujących formach: 
 pieniędzy - 53%, 
 prezentu - 26%, 
 zlecenia udziału w kontrakcie - 9%, 
 zatrudnienia kogoś z rodziny, znajomego w firmie  

respondenta - 9%, 
 innych gratyfikacji, jak: paczki świąteczne, towar ze sklepu, 

przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń, wyposażenie pracowni 

komputerowych - 3%. 
Dominowały łapówki niezakamuflowane w postaci pieniędzy. 

Najczęściej do zachowań korupcyjnych przedsiębiorców dochodziło 

w relacjach z urzędnikami. Sprawdzono, jak badani oceniali poziom 

skorumpowania urzędników samorządowych. Ponadto założono,  

że właściciele małych i średnich firm częściej mają kontakty  

z administracją samorządową niż z centralną. W badaniach z 2002 r. 

te same pytania postawiono tym samym urzędnikom.  

Byli łagodni w samoocenie zachowań własnej grupy zawodowej. 

Znacznie ostrzejsze oceny sformułowali przedsiębiorcy, pośrednio 

dając dowód własnego uwikłania w korupcję. 
Przedsiębiorcy w większości potwierdzają różne informacje  

o przejawach korupcji w samorządach w Polsce, 40% urzędników 

zgadza się z takim twierdzeniem. Intensywniej przekonanie o dużym 

uzasadnieniu podejrzeń o korupcję w polskich samorządach wyrażają 

ci przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali częste osobiste doświadczenia 

korupcyjne. Przedsiębiorcy woleli osobiście i bezpośrednio 

kontaktować się z urzędnikami, co ułatwiało korupcję.  

Porównanie odpowiedzi urzędników i przedsiębiorców, dotyczących 

przejawów korupcji w urzędach gminnych, wskazywało  

na rozbieżność sądów. Przedsiębiorcy mają wykrystalizowane  

                                                           
33 A. Kubiak, Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji..., s. 28 - 30.; 

 M. Wenzel, Opinie o działalności instytucji publicznych. Komunikat z badań CBOS,  

Warszawa 2005, s. 1 - 15 
34   A. Kubiak, op. cit., s. 31 - 37.; G. Kopińska, Korupcja, jej zakres i metody ograniczania, 

Kraków 2005, s. 24 - 95. 
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i ostrzejsze sądy, niż urzędnicy. Sądy te są powiązane z ich 

doświadczeniami korupcyjnymi. W badaniach przedsiębiorców 

ustalono, jak oceniają oni przejawy korupcji, jej przyczyny i sposoby  

jej ograniczenia. W zachowaniach korupcyjnych zawsze uczestniczą 

dwie strony, tj. dawca i biorca, przekupywany i przekupujący. Badani, 

wskazując na rozległość występowania różnych zachowań 

korupcyjnych, przyznawali się do własnego uczestnictwa w korupcji. 
Poczynając od zmiany ustrojowej 1989 r., na pytanie dotyczące 

przyczyn, kolejność wskazań, zarówno wśród ogółu Polaków  

jak i obecnie wśród przedsiębiorców, nie uległa zmianom,  

korupcja jest efektem cech ludzi, braku uczciwości, moralności,  

chęci dorobienia się za wszelką cenę. W dalszej kolejności 

wskazywane są cechy systemowe, rozwiązania instytucjonalne. 

Decyduje indywidualna etyka, zasady moralne, system wartości 

poszczególnych ludzi. Tego rodzaju doświadczenia Polaków 

doprowadziły do tego, iż są przekonani o wysokim poziomie korupcji 

w Polsce. O ile uznawanie świata polityki za silnie skorumpowany  

jest efektem, m.in. wiedzy „medialnej”, o tyle osobiste kontakty  

ze służbą zdrowia, policją drogową, różnymi urzędami jednej piątej 

dorosłych Polaków dają podstawy empiryczne do stwierdzenia,  

iż Polska jest krajem o znacznym poziomie korupcji35. 
Kategorią społeczną szczególnie narażoną na udział w korupcji 

stali się prywatni przedsiębiorcy. Oni uczestniczyli w korupcji 

komercyjnej, jeśli w prowadzeniu swej działalności gospodarczej 

przekupywali urzędników, bądź w korupcji administracyjnej,  

jeśli urzędnicy wymuszali na nich łapówki. 
Przedsiębiorcy uznali korupcję za problem społeczny większej 

wagi, niż ogół Polaków. Częściej, niż ogół społeczeństwa, dostrzegali 

korupcję w urzędach różnych szczebli od gminy poczynając,  

na urzędach centralnych kończąc. Większość z nich, tj. 66% wyrażało 

przekonanie, iż korupcja w Polsce stale się rozszerza, a blisko 30% 

stwierdziła, iż stwarza im coraz większe problemy w prowadzeniu firmy. 

Poza problemami płatniczymi, recesją gospodarczą, podatkami  

                                                           
35 M. Wenzel, Zaufanie do rządu, przedsiębiorstw, ONZ i organizacji pozarządowych  

w 20 krajach świata. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2006, s. 1-8.;  

B. Roguska, Stosunek do rządu. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2006, s. 1 - 11. 
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i kredytami stanowiła istotną barierę w prowadzeniu działalności 

gospodarczej. 
Dwie trzecie badanych przedsiębiorców uznało, że w Polsce 

występuje swoisty dodatkowy „podatek korupcyjny”. Przekonanie ich 

wynikało, m.in. z własnych doświadczeń, 57% znało osoby biorące 

łapówki, a spośród nich 92% znało osobiście kilka osób biorących 

łapówki. Jako instytucje, w których najczęściej dochodziło do 

korupcji, wymieniali urzędy celne, przetargi, uzyskiwanie zamówień 

publicznych, zezwoleń na rozbudowę firmy i rozpoczęcie działalności 

oraz zdobywanie zamówień od innych firm prywatnych 69% 

przedsiębiorców twierdziło, iż podejrzenia o różne przejawy korupcji  

w samorządach w Polsce są uzasadnione, 70% uważało,  

iż wielu urzędników w nich zatrudnionych czerpie prywatne korzyści  

z pełnionych przez siebie funkcji. Większość z badanych 

przedsiębiorców uważała, że na terenie ich gmin przetargi  

są „ustawiane” tak, aby wygrała firma znajomego 76%, bądź firma, 

która dała łapówkę 70%. Przedsiębiorcy potępili korupcję, upatrując 

jej przyczyny w braku moralności, nieuczciwości ludzkiej,  

chęci dorobienia się, posiadania za wszelką cenę. 
Za główny sposób ograniczenia zachowań korupcyjnych 

przedsiębiorcy uznawali potrzebę bardziej ograniczonych  

w swej ilości, ale za to precyzyjnych, jednoznacznych rozwiązań 

prawnych. Funkcje prawa kierują w stronę profilaktyki korupcji,  

jako celu. Rozumiemy przez to takie działanie prawa,  

które przeciwdziała i zapobiega korupcji. Stojąc na gruncie nauk 

prawnych stwierdzono, iż do najliczniejszych należą przypadki 

formułowania twierdzeń o funkcjach prawa poprzestając  

na wyliczaniu katalogów funkcji, bez wskazywania znaczenia. 

Charakter wymienianych funkcji jest wówczas taki, że najczęściej 

termin „funkcja” pojawia się w znaczeniu zadań, celów stawianych 

przed prawem, prawu przypisywanych. W przypadku korupcji cele 

stojące przed prawem wytycza praktyka oraz konieczność bieżących 

uregulowań, wynikająca z przystosowywania się Polski  

do stowarzyszenia z Unią Europejską36 37. 
                                                           
36 A. Kubiak, Opinia publiczna i przedsiębiorcy o korupcji..., s. 37 - 40. 
37 I. Bogucka, Funkcje prawa, Kraków 2000, s. 66. 
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PODSUMOWANIE 

Identyfikacja zjawisk pozwala na przyjęcie, że mają one ścisły 

związek z istniejącą sytuacją społeczno-polityczną i gospodarczą.  

Na jej istotę ma wpływ osobowość jednostek biorących w niej udział. 

Pozwala to na przyjęcie tezy, że dobór kadr, ustanowienie prawa  

i jego procedur oraz jawność działania w zakresie administracji mogą 

przyczynić się do poprawienia sytuacji. Wszystko to ma wpływ,  

m.in. na umożliwienie przyjęcie kierunków polityki organizacjom 

samorządu w Polsce. Realizując swoje zadania, ich reprezentanci 

wiele razy postulowali zmiany prawa i konieczność odpolitycznienia 

stanowisk w administracji, realizowanie szkoleń i dokształcanie 

urzędników oraz jawności działań administracyjnych. W swych 

dążeniach osiągali sukcesy zarówno na szczeblu kraju, regionalnie jak 

i lokalnie. Współorganizowali i współuczestniczyli w wielu inicjatywach 

do tego prowadzących. 
Uznaje się obecnie, iż badane zjawiska narastały do roku 2015, 

a nawet obecnie w ocenie badaczy mają tendencję wzrostową.  
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SECURITY THREATS: LAW AND LOCAL ISSUES 

SUMMARY 

Democracy, when it comes to decentralization,  

helps to strengthen local communities. The development of locations 

in Poland was carried out under specific conditions, such as partition 

and transfer of the custody of the Soviet Union and subsequent  

round-the clock relations. This has caused numerous disorders  
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communities. An attempt was made to define the phenomenon. 
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STRESZCZENIE  

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poprzez sportową 

rywalizację osiąga wzrost poziomu wyszkolenia ratowników wodnych. 

Pierwsze wojewódzkie zawody w ratownictwie wodnym zostały 

zorganizowane 1996 r. na pływalni w Skierniewicach. W 1997 i 1998 r. 

zawody te uzyskały rangę Mistrzostw Województwa Skierniewickiego. 

Okręgowe WOPR w Rawie Mazowieckiej organizowało zawody 

sportowe ratowników wodnych w formie ligi. Okres lokalnej dominacji 

drużyny ratowników wodnych ze Skierniewic nastąpił po 2009 r. 

Zawodnicy ze Skierniewic startowali na Mistrzostwach Europy i Świata 

w ratownictwie wodnym, zdobywali medale Mistrzostw Polski i Grand 

Prix Polski, wygrywali zawody lokalne w ratownictwie wodnym. Za 

sukcesami sportowymi stały sprawność organizacyjna WOPR Oddział 

w Skierniewicach, praca z dziećmi i młodzieżą, wsparcie władz miasta 

i determinacja kadry trenerskiej, a nade wszystko – wola sukcesu 

zawodników. 

SŁOWA KLUCZOWE: Ratownictwo wodne, Bezpieczeństwo, Sport, 

WOPR 

 

Sportowe ratownictwo wodne w Skierniewicach  

w latach 2006-2016 
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WPROWADZENIE  

Bezpieczeństwo jest bardzo ważną potrzebą człowieka,  

a ze względu na rozwój cywilizacyjny zagrożenia bezpieczeństwa 

mają charakter zmienny, rosnący1. Od zarania Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe (WOPR) w sportowej rywalizacji upatrywało 

możliwości podnoszenia poziomu wyszkolenia ratowników wodnych2. 

WOPR skupiało swoją działalność różnych przedsięwzięciach w celu: 

organizowania: „pomocy oraz ratowanie osób, które uległy 

wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia  

lub zdrowia na wodach”, a także: „prowadzi działalności  

sportową (…) oraz organizuje zawody”3. Aktywność sportowa WOPR 

osiągnęła najwyższy poziom w latach 2001-20124. 

Wojewódzkie WOPR w Skierniewicach zostało powołane 

23 listopada 1978 r. jako 44. jednostka WOPR5. Niska efektywność 

działania i negatywne oceny6 skutkowały przeniesieniem siedziby 

Skierniewickiego WOPR do Rawy Mazowieckiej7. Pierwsze 

wojewódzkie zawody w ratownictwie wodnym zostały zorganizowane 

1996 r. na pływalni w Skierniewicach. W 1997 i 1998 r. zawody  

te uzyskały rangę Mistrzostw Województwa Skierniewickiego.  

W 1998 r. dokonano zmiany nazwy na Okręgowe Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe w Skierniewicach z siedzibą w Rawie 

Mazowieckiej, z terenem działania obejmującym powiaty 

skierniewicki, łowicki, rawski, żyrardowski i sochaczewski8.  

                                                           
1   K. Jałoszyński, Charakterystyka współczesnych zagrożeń, w: Teoretyczne aspekty strategii 

bezpieczeństwa państwa, red. A. Szerauc, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2010,  

s. 29 i n. 
2    Szerzej: J. Telak, Przygotowanie ratowników w województwie świętokrzyskim do działań  

na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych, Legionowo 2017, s. 35-49. 
3 Statut WOPR z 1967 r.  ze zm., § 8 i § 9 pkt. 17,  

Internet: http://www.wopr.pl/typography/cat_view/47-prawo/150-statut (dostęp: 30.07.2017). 
4    J. Telak, Przygotowanie ratowników…, s. 43 i n. 
5 Protokół nr 1/79 posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego WOPR  

w Skierniewicach z dnia 22 lutego 1979 r.; Protokół z dnia 27.10.1979 r. Urząd Wojewódzki  

w Skierniewicach Wydział kultury Fizycznej i turystyki. 
6 WOPR ZG z rewizji przeprowadzonej w Zarządzie Wojewódzkim WOPR  

w Skierniewicach z dnia 10.06.1985 roku. 
7  Protokół posiedzenia plenarnego Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Skierniewicach  

z dnia 8 kwietnia 1986 r. 
8    Sąd Okręgowy Wydział Cywilny, wyciąg z rejestru stowarzyszeń z dnia 21.10.1999 r. 
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Na terenie powiatu skierniewickiego i sochaczewskiego została 

założona w 2000 r. samodzielna jednostka WOPR9. W 2003 r. 

zlikwidowano Skierniewicki WOPR10. W maju 2003 r. w ramach struktur 

Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej, na terenie powiatu 

utworzono Oddział WOPR Skierniewice11, który organizował zawody 

sportowe ratowników wodnych w formie ligi. Zawodnicy Oddziału  

ze Skierniewic stanowili trzon reprezentacji Okręgowego WOPR 

podczas mistrzostw Polski i międzynarodowych zawodów sportowego 

ratownictwa wodnego. Dwóch zawodników Oddziału 

reprezentowało Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów w 2004 r., 

która zajęła 3 miejsce w sztafecie12. 

Stowarzyszenia WOPR Oddział w Skierniewicach postało  

15 października 2005 r.13 (13 stycznia 2006 r. rejestracja numer KRS 

0000247049)14. Zawodnicy WOPR w Skierniewicach zdobywali medale 

Mistrzostw Polski i startowali na Mistrzostwach Świata w ratownictwie 

wodnym, dzięki temu w latach 2014-2016 byli wybierani przez kapitułę 

konkursu do 10 najlepszych sportowców Skierniewic. Władze miasta 

przyznały stypendia sportowe w dyscyplinie „ratownictwo wodne 

sportowe” (2009-2016)15. 

WOPR Oddział w Skierniewicach w 2008 r. utworzył formę 

edukacyjną dla dzieci pn. Mini Szkoła Ratownictwa Wodnego 

(MSRW). W programie MSRW znalazło się doskonalenie pływania  

i pływania sportowego16, a od 2009 r. sportowe ratownictwo wodne17. 

POCZĄTKI SPORTOWEGO RATOWNICTWA WODNEGO W WOPR ODDZIAŁ 

W SKIERNIEWICACH 

                                                           
9 Urząd Miasta Skierniewice pismo KS.4120/41/02 z dnia 10.12.2002 r..;  

Protokół zebrania delegatów Skierniewickiego WOPR z 18.12.2005 r.. 
10   Tamże.  
11   Protokół z obrad Zjazdu Członków WOPR w Skierniewicach z 17.05.2003 r.. 
12 Uchwała nr 1/10/2005 z dnia 16.10.2005 r. Zarządu Okręgowego WOPR  

w sprawie poparcia inicjatywy WOPR Oddział w Skierniewicach. 
13 Protokół z Zebrania założycieli stowarzyszenia „Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe Oddział w Skierniewicach” z 15.10.2005 r.. 
14 Postanowienie  Sądu  Rejonowego  dla  Łodzi  Śródmieścia  w  Łodzi  

Sygnatura sprawy LD.XX NS-REJ.KRS/19875/5/721 z dnia 11.01.2006. 
15   Sprawozdanie z działalności WOPR w latach 2008-2012, s.74. 
16   Internet: www.woprski.republika (dostęp: 23.05.2017). 
17 Dziennik zajęć sportowej drużyny ratowniczej z 2009 r., WOPR Oddział  

w Skierniewicach 2009. 
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Sportowe ratownictwo wodne, jako forma edukacji wodnej 

WOPR Oddział w Skierniewicach, miała znaczący wpływ  

na bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych. 

Od początku w WOPR Oddział w Skierniewicach budowano zespół, 

który podjął systematyczne treningi z zakresie sportowego 

ratownictwa wodnego. W ślad za tym Zarząd Oddziału powołał 

drużynę sportową18. W 2006 r. do rywalizacji sportowej 

przygotowywało 22 zawodników, którzy wiele razy brali udział  

w zawodach ratowniczych rangi rejonowej19. W tabeli 1 zostało 

przedstawione zestawienie zawodów, w których brali udział 

zawodnicy WOPR Oddział w Skierniewicach20. 

Tabela 1. Zawody, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach w 2006 r. 

Termin Zawody w ratownictwie wodnym Poziom zawodów 

26.03 
I Indywidualne Mistrzostwa Województwa 

Łódzkiego, Radomsko 
Rejonowe 

27.05 Otwarte Mistrzostwa Sochaczewa Rejonowe 

3.06 
IV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego, 

Łódź 
Rejonowe eliminacje  

do Mistrzostw Polski 

3.09 V Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego Rejonowe 

Źródło: Opracowano na podstawie dzienników zajęć sportowej 

drużyny ratowniczej z 2006 r. 

Najważniejszy sprawdzian dla członków sportowej drużyny 

WOPR Oddział w Skierniewicach, który odbył się podczas  

IV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w 2006 r. wykazał,  

że zawodnicy ze Skierniewic nie mogą jeszcze walczyć o czołowe 

lokaty w województwie i żadnemu z nich nie udało się zakwalifikować 

do Mistrzostw Polski. Pomimo braku spektakularnych sukcesów 

sportowych w 2007 r. działalność sportowej drużyny WOPR Oddział  
                                                           
18   Protokół z posiedzenia Zarządu WOPR Oddział w Skierniewicach z dnia 11.03.2006 r.; 

Uchwała Zarządu WOPR Oddział w Skierniewicach z dnia 11 marca 2006 r. w sprawie powołania 

sportowej drużyny.   
19  Pierwszym trenerem został instruktor WOPR Bernard Motylewski, absolwent Szkoły 

Wyższej „Edukacja w Sporcie w Warszawie, Prezes WOPR Oddział w Skierniewicach. 
20   Sprawozdanie merytoryczne WOPR Oddział w Skierniewicach z 2006 r.  



  BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, KULTURA FIZYCZNA  

WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 6 

 

195 

 

w Skierniewicach nabrała rozpędu. Liczba startujących w zawodach  

i trenujących sportowe ratownictwo wodne wzrosła do 26 

zawodników21. W tabeli 2 zostało przedstawione zestawienie 

zawodów, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach. 

Tabela 2. Zawody, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach w 2007 r. 

Termin Zawody w ratownictwie wodnym Poziom zawodów 

25.03 
II Indywidualne Mistrzostwa Województwa 

Łódzkiego, Radomsko 
Rejonowe 

27.05 Otwarte Mistrzostwa Sochaczewa Rejonowe 

9.06 
V Mistrzostwa Województwa Łódzkiego, 

Bełchatów 
Rejonowe eliminacje 

Mistrzostw Polski 

1.09 VI Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego Rejonowe 

Źródło: Opracowano na podstawie dzienników zajęć sportowej 

drużyny ratowniczej z 2007 r. 

Podczas V Mistrzostw Województwa Łódzkiego,  

które jednocześnie były eliminacjami do Mistrzostw Polski,  

najlepsi zawodnicy z województwa rywalizowali w 6 konkurencjach 

indywidualnych:  

 200m pływanie stylem dowolnym z przeszkodami, 

 50m ratowanie manekina, 

 100m ratownik, 

 100m ratowanie manekina w płetwach, 

 100m ratowanie kombinowane, 

 100m wiosłowanie łodzią ratowniczą 

oraz jedną sztafetę – 4x25m holowanie manekina.  

Najlepsze 4 wliczały się do klasyfikacji generalnej  

każdego zawodnika22. 

Najlepszymi zawodnikami ze Skierniewic okazał się Kacper 

Piguła, który wywalczył srebro w jednej konkurencji, ale  

                                                           
21 Sprawozdanie merytoryczne WOPR Oddział w Skierniewicach z 2007 r.  
22   Internet: http://www.lifesaving.pl/news.php?readmore=122/ (dostęp:17.05.2017).  
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w pozostałych zajął miejsca pod koniec pierwszej dziesiątki,  

co zaprzepaściło jego szansę na uzyskanie kwalifikacji do Mistrzostw 

Polski. Natomiast Joanna Charzewska stawała pięciokrotnie  

na podium, w tym dwa razy na najwyższym i średnim stopniu i raz  

na stopniu trzecim. Osiągnięte wyniki dały jej kwalifikację  

na Mistrzostwa Polski i pozwoliły zająć drugie miejsce w klasyfikacji 

generalnej zawodów23. 

Trener Drużyny sportowej WOPR w 2008 r. został trenerem 

Polskiej Kadry Narodowej Ratowników Wodnych, powoływanej  

przez WOPR24 zbiegło się to ze startami zawodników ze Skierniewic  

w zawodach krajowych i międzynarodowych. Liczba zawodników 

sportowej drużyny utrzymała się na poziomie z 2007 r.25.  

W tabeli 3 zostało przedstawione zestawienie zawodów z udziałem 

zawodników WOPR Oddział w Skierniewicach.  

Tabela 3. Zawody, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach w 2008 r. 

Termin Zawody w ratownictwie wodnym Poziom zawodów 

9.02 I Edycja Grand Prix Polski, Knurów Ogólnopolskie 

30.02 Otwarte Mistrzostwa Sochaczewa Rejonowe 

15.03 II Edycja Grand Prix Polski, Ruda Śląska Ogólnopolskie 

30.03 
III Indywidualne Mistrzostwa 

Województwa Łódzkiego, Radomsko 
Rejonowe 

19.04 III Edycja Grand Prix Polski, Wrocław Ogólnopolskie 

30.05 IV Edycja Grand Prix Polski, Świdwin Ogólnopolskie 

7.06 
VI Mistrzostwa Województwa 

Łódzkiego, Ozorków 
Rejonowe eliminacje 

Mistrzostw Polski 

27-29.06 42 Mistrzostwa Polski, Bydgoszcz Ogólnopolskie 

5.07 
Wielobój Ratowniczy, Tomaszów 

Mazowiecki 
Rejonowe 

21-26.07 Mistrzostwa Świata, Niemcy/Berlin Międzynarodowe 

                                                           
23 Protokół V Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Ratownictwie Wodnym;  

Internet: http://www.lifesaving.pl/news.php?readmore=122/ (dostęp:17.05.2017).   
24   Sprawozdanie z Posiedzenia Komisji Sportu WOPR z 6 września 2008 r.  
25   Sprawozdanie merytoryczne WOPR Oddział w Skierniewicach z 2008 r.  
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18.10 V Edycja Grand Prix Polski, Poznań Ogólnopolskie 

15.11 VI Edycja Grand Prix Polski, Ciechanów Ogólnopolskie 

6.12 Finał Grand Prix Polski, Warszawa Ogólnopolskie 

Źródło: Opracowano na podstawie dzienników zajęć sportowej 

drużyny ratowniczej z 2008 r. 

POCZĄTEK LOKALNE DOMINACJI DRUŻYNY RATOWNIKÓW WODNYCH 

ZE SKIERNIEWIC 

Ponad dwa lata systematycznej pracy na treningach,  

przyniósł sportowej drużynie WOPR w Skierniewicach wyniki 

pozwalające zdominować zawody szczebla wojewódzkiego,  

uzyskać sześć kwalifikacji do Mistrzostw Polski, zdobyć kilkadziesiąt 

medali Grand Prix Polski i kilkanaście medali Mistrzostw Polski  

oraz ustanowić kilka rekordów Polski w kategorii Junior,  

a także wywalczyć dwa powołania do Kadry Narodowej w kategorii 

Senior i jedno w kategorii Junior. Dwie zawodniczki WOPR  

w Skierniewicach J. Charzewska i Inga Cwalina reprezentowały 

Polskę na Mistrzostwach Świata w Ratownictwie Wodnym26. 

Sukcesy roku poprzedniego spowodowały bardzo duży wzrost 

zainteresowania sportem ratowniczym w Skierniewicach wśród dzieci 

i młodzieży. Liczba członków drużyny sportowej wzrosła do 50 osób. 

Ratownicy sportowej drużyny WOPR Oddział w Skierniewicach 

w 2009 r. reprezentowali miasto, województwo, kraj na zawodach 

rejonowych, ogólnopolskich i międzynarodowych27. W tabeli 4 zostało 

przedstawione zestawienie zawodów, w których brali udział 

zawodnicy WOPR Oddział w Skierniewicach. 

 

 

                                                           
26 Tamże; I. Tabaczek-Bejster, G. Konieczny, Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 

1967-1989. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s.160.  
27 Sprawozdanie merytoryczne WOPR Oddział w Skierniewicach z 2009 r..  
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Tabela 4. Zawody, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach w 2009 r. 

Termin Zawody w ratownictwie wodnym Poziom zawodów 

7.02 Colmar Cup, Colmar (Francja) Międzynarodowe 

21.02 I Edycja Grand Prix Polski, Lublin Ogólnopolskie 

6-8.03 Grand Prix Moravie, Brno Międzynarodowe 

21.03 
II Edycja Grand Prix Polski, Aleksandrów 

Łódzki 
Ogólnopolskie 

18.04 III Edycja Grand Prix Polski, Leszno Ogólnopolskie 

31.05 IV Edycja Grand Prix Polski, Świdwin Ogólnopolskie 

6.06 
VII Mistrzostwa Województwa 

Łódzkiego, Skierniewice 
Rejonowe eliminacje 

Mistrzostw Polski 

26-28.06 43 Mistrzostwa Polski, Drzonków Ogólnopolskie 

1-2.08 
Mistrzostwa NIVEA WOPR, Krynica 

Morska 
Ogólnopolskie – 

eliminacje 

15-16.08 Mistrzostwa NIVEA WOPR, Ustka 
Ogólnopolskie – 

finały 

5-11.09 
Mistrzostwa Europy Juniorów, 

Eindhoven (Holandia) 
Międzynarodowe 

17.10 V Edycja Grand Prix Polski, Tychy Ogólnopolskie 

14.11 VI Edycja Grand Prix Polsk, Piaseczno Ogólnopolskie 

19-22.11 
Międzynarodowy Puchar Niemiec, 

Warendorf 
Międzynarodowe 

5.12 
I Zimowe Mistrzostwa Polski/Finał Grand 

PrixPolski, Skierniewice 
Ogólnopolskie 

Źródło: Opracowano na podstawie dzienników zajęć sportowej 

drużyny ratowniczej z 2009 r. 

W 2009 r. zawodnicy sportowej drużyny WOPR  

w Skierniewicach, tak jak w 2008 r., zdominowali zawody szczebla 

wojewódzkiego uzyskali pięć kwalifikacji na Mistrzostwa Polski,  

zdobyć kilkadziesiąt medali Grand Prix Polski, kilkadziesiąt medali 

Mistrzostw Polski oraz pierwszy raz wystartowali w Mistrzostwach NIVEA 

WOPR awansując do finału tych zawodów nadmorskich. Dwie osoby 

zostały powołane do Kadry Narodowej Seniorów i cztery do Kadry 
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Narodowej Juniorów w Ratownictwie Wodnym. Olga Charzewska  

ze Skierniewic reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy 

Juniorów w Ratownictwie Wodnym28. 

Na pływalni Miejskiej Nawa w Skierniewicach  

w dniu 5 grudnia 2009 r. zostały rozegrane I Zimowe Mistrzostwa 

Polski/Finał Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym. Mistrzynią 

Polski w kategorii „open” wśród kobiet została J. Charzewska. 

Klasyfikację drużynową kobiet wygrała drużyna ze Skierniewic  

a panowie w klasyfikacji drużynowej uplasowali się na szóstym 

miejscu. Pozwoliło to sportowej drużynie ze Skierniewic w klasyfikacji 

generalnej drużynowej zająć trzecie miejsce w Polsce i wyprzedzić 

kilkanaście drużyn, w tym kilka reprezentacji wojewódzkich29. 

W otwarciu i zakończeniu zawodów wzięli udział Prezes WOPR, 

Prezydent Miasta Skierniewice, Prezes NIVEA Polska, Prezes Pływalni 

Miejskiej Nawa, Radni Rady Miasta Skierniewice, członek Prezydium 

WOPR, Prezes WOPR Województwa Łódzkiego i Przewodniczący 

Komisji Sportu WOPR30. Zawodnicy 17 drużyn rywalizowali w dziesięciu 

konkurencjach indywidualnych oraz w sześciu konkurencjach 

zespołowych. 

W programie I Zimowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie 

Wodnym było 16 konkurencji, które zostały przedstawione w tabeli 5. 

Tabela 5. Konkurencje I Zimowych Mistrzostw Polskich  

w Ratownictwie Wodnym 

Lp. Konkurencja Dystans [m] Kategoria 

1 pływanie z przeszkodami 200 Kobiet 

2 pływanie z przeszkodami 200 Mężczyzn 

3 sztafeta z przeszkodami 4x50 Kobiet 

4 sztafeta z przeszkodami 4x50 Mężczyzn 

                                                           
28  Tamże; Sprawozdanie z działalności WOPR w latach 2008–2012, ZG WOPR,  

Warszawa 2013, s. 69.  
29    I. Tabaczek-Bejster, G. Konieczny, Rozwój sportu…, op. cit., s.86; Wyniki techniczne  

I Zimowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym, Skierniewice 5 grudnia 2009.   
30 Sprawozdanie z działalności WOPR w latach 2008–2012, ZG WOPR,  

Warszawa 2013, s. 70.  
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5 ratowanie manekina 50 Kobiet 

6 ratowanie manekina 50 Mężczyzn 

7 Ratownik 100 Kobiet 

8 Ratownik 100 Mężczyzn 

9 sztafeta, holowanie manekina 4x25 Kobiet 

10 sztafeta, holowanie manekina 4x25 Mężczyzn 

11 ratowanie kombinowane 100 Kobiet 

12 ratowanie kombinowane 100 Mężczyzn 

13 ratowanie w płetwach 100 Kobiet 

14 ratowanie w płetwach 100 Mężczyzn 

15 sztafeta z pasem ratowniczym 4x50 Kobiet 

16 sztafeta z pasem ratowniczym 4x50 Mężczyzn 

Źródło: Opracowano na podstawie Regulaminu I Zimowych Mistrzostw 

w Ratownictwie Wodnym. 

Umieszczone w programie I Zimowych Mistrzostw Polski 

w Ratownictwie Wodnym konkurencje były zgodne z konkurencjami 

rekomendowanymi przez ILS Federation31. 

W 2010 r. sportowa drużyna WOPR Oddział w Skierniewicach 

liczyła 56 zawodników, którzy startowali w zawodach rangi 

ogólnopolskiej i międzynarodowej32. W tabeli 6 zostało przedstawione 

zestawienie zawodów, w których brali udział zawodnicy WOPR 

Oddział w Skierniewicach. 

                                                           
31 Tamże, s.68.  
32 Sprawozdanie merytoryczne WOPR Oddział w Skierniewicach z 2010 r.  
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Tabela 6. Zawody, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach w 2010 r. 

Termin Zawody w ratownictwie wodnym Poziom zawodów 

6.02 I Edycja Grand Prix Polski, Słupsk Ogólnopolskie 

20.03 II Edycja Grand Prix Polski, Żyrardów Ogólnopolskie 

10.04 III Edycja Grand Prix Polski, Rybnik Ogólnopolskie 

29.05 IV Edycja Grand Prix Polski, Świdwin Ogólnopolskie 

19-20.06 
44 Mistrzostwa Polski, Ostrowiec 

Świętokrzyski 
Ogólnopolskie 

24-25.07 Mistrzostwa NIVEA WOPR, Dźwirzyno 
Ogólnopolskie – 

eliminacje 

7-8.08 
Mistrzostwa NIVEA WOPR, Ustronie 

Morskie 
Ogólnopolskie, 

finały 

14-15.08 Puchar Polski, Ustka Ogólnopolskie 

1-5.09 
Mistrzostwa Europy Juniorów, 

Antwerpia/ Belgia 
Międzynarodowe 

25.09 V Edycja Grand Prix Polski, Augustów Ogólnopolskie 

4-10.10 Mistrzostwa Świata, Egipt/Aleksandria Międzynarodowe 

17.10 VI Edycja Grand Prix, Skierniewice Ogólnopolskie 

13.11 Finał Grand Prix Polsk, Tychy Ogólnopolskie 

19-21.11 
Międzynarodowy Puchar Niemiec, 

Warendorf 
Międzynarodowe 

10-11.12 
II Zimowe Mistrzostwa Polski w 

Ratownictwie Wodnym, Warszawa 
Ogólnopolskie 

Źródło: Opracowano na podstawie dzienników zajęć sportowej 

drużyny ratowniczej z 2010 r. 

W 2010 r. zawodnicy sportowej drużyny WOPR  

w Skierniewicach, tak jak w ostatnich dwóch latach, stanowili o sile 

reprezentacji wojewódzkiej na Mistrzostwach Polski, uzyskując osiem 

kwalifikacji. Siedmiu zawodników ze Skierniewic tworzyło pierwszy 

dziesięcioosobowy skład reprezentacji województwa łódzkiego, 
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który wywalczył trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej drużynowej33 

powtarzając tym samym sukcesy z 2008 i 2009 r. 

Czterech zawodników powołano do Kadry Narodowej 

Seniorów i trzy do Kadry Narodowej Juniorów w Ratownictwie 

Wodnym. O. Charzewska reprezentowała Polskę na Mistrzostwach 

Europy Juniorów, które odbyły się w Antwerpii, a J. Charzewska  

na Mistrzostwach Świata w Aleksandrii34. 

Tendencja wzrostu osób trenujących w sportowej drużynie 

WOPR Oddział w Skierniewicach utrzymała się w 2011 r.  

Rywalizowali oni z najlepszymi zawodnikami w Polsce i Europie, 

startując w zawodach rangi rejonowej, ogólnopolskiej 

i międzynarodowej35. W tabeli 7 zostało przedstawione zestawienie 

zawodów, w których brali udział zawodnicy WOPR 

Oddział w Skierniewicach. 

Tabela 7. Zawody, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach w 2011 r. 

Termin Zawody w ratownictwie wodnym Poziom zawodów 

6.02 
I Edycja Grand Prix Polski– 

Starachowice 
Ogólnopolskie 

4-6.03 Grand Prix Moravie, Czechy Brno Międzynarodowe 

19.03 II Edycja Grand Prix Polski, Gdańsk Ogólnopolskie 

3.04 
Indywidualne Mistrzostwa 

Województwa Łódzkiego, Radomsko 
Rejonowe 

9.04 III Edycja Grand Prix Polski, Gubin Ogólnopolskie 

15.05 
VIII Mistrzostwa Województwa 

Łódzkiego, Tomaszów Mazowiecki 
Rejonowe eliminacje 

Mistrzostw Polski 

28.05 IV Edycja Grand Prix Polski, Świdwin Ogólnopolskie 

10-12.06 45 Mistrzostwa Polski, Gliwice Ogólnopolskie 

13.08 Puchar Polski, Ustka Ogólnopolskie 

                                                           
33 I. Tabaczek-Bejster, G. Konieczny, Rozwój sportu…, op. cit., s.81 i 82;  

Wyniki techniczne 44 Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym Ostrowiec Św. 19-20.06.2010 r..  
34 Sprawozdanie z działalności WOPR w latach 2008–2012, ZG WOPR,  

Warszawa 2013, s. 71 i 72.; Sprawozdanie merytoryczne WOPR Oddział w Skierniewicach z 2010 r..  
35    Sprawozdanie merytoryczne WOPR Oddział w Skierniewicach z 2011 r..  
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2-4.09 
Mistrzostwa Europy Juniorów, 

Dania/Kopenhaga 
Międzynarodowe 

16-19.09 Mistrzostwa Europy, Hiszpania/Alicante Międzynarodowe 

20-22.09 
Klubowe Mistrzostwa Europy, 

Hiszpania/Alicante 
Międzynarodowe 

22.10 VI Edycja Grand Prix Polski, Knurów Ogólnopolskie 

05.11 Finał Grand Prix Polski, Żyrardów Ogólnopolskie 

18-20.11 
Międzynarodowy Puchar Niemiec, 

Warendorf 
Międzynarodowe 

3-4.12 III Zimowe Mistrzostwa Polski, Lublin Ogólnopolskie 

Źródło: Opracowano na podstawie dzienników zajęć sportowej 

drużyny ratowniczej z 2011 r. 

Zawodnicy Sportowej Drużyny WOPR Oddział w Skierniewicach 

podczas Mistrzostw Polski wywalczyli w klasyfikacji drużynowej kobiet 

drugie miejsce, a mężczyźni zajęli szóstą pozycję. Dało to drużynie  

ze Skierniewic, po wyprzedzeniu kilkunastu drużyn, w tym kilku 

reprezentacji wojewódzkich, czwarte miejsce w generalnej klasyfikacji 

drużynowej. J. Charzewska w klasyfikacji generalnej zajęła trzecie 

miejsce36. Czterech zawodników ze Skierniewic otrzymało powołania 

do Kadry Narodowej Seniorów a dwóch do kadry Narodowej 

Juniorów. Iga Burzyńska wystartowała na Mistrzostwach Europy 

Juniorów w Kopenhadze, a J. Charzewska, O. Charzewska, I. Cwalina 

reprezentowały Polskę podczas Mistrzostw Europy w Alicante37. 

Sportowa drużyna WOPR Oddział w Skierniewicach podczas 

Klubowych Mistrzostw Europy rozgrywanych w Hiszpanii odniosła swój 

największy sukces na arenie międzynarodowej, zajmując w klasyfikacji 

generalnej drużynowej 22 miejsce na 62 sklasyfikowane kluby z całej 

Europy38. 

                                                           
36  Tabaczek-Bejster I., Konieczny G., Rozwój sportu…, Rzeszów 2013, s. 83, 84.;  

Wyniki techniczne 45 Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym, Gliwice 12.12.2011 r.  
37 Sprawozdanie z działalności WOPR w latach 2008–2012, ZG WOPR,  

Warszawa 2013, s. 74-76.  
38    Sprawozdanie z działalności WOPR w latach 2008–2012, ZG WOPR, Warszawa 2013,  

s. 76; Wyniki techniczne Clasificacion General European Lifesaving Champions – Interclubs, 2011.  
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE RATOWNIKÓW WODNYCH ZE SKIERNIEWIC  

W LATACH 2012-2016 

Rok 2012 był przełomowy dla sportowego ratownictwa 

wodnego w Skierniewicach. Liczba osób trenujących sportowe 

ratownictwo wzrosła, na imprezach ogólnopolskich z cyklu Grand Prix 

Polski aż 44 zawodników ze sportowej drużyny ratowniczej stawało  

na podium. Na zawodach rangi Mistrzostw Polski 27 zawodników  

ze skierniewickiej drużyny zdobyło medale Mistrzostw Polski,  

do Kadry Narodowej powołano 11 zawodników w kategorii 

młodzieżowej, juniorów i seniorów. W tabeli 8 zostało przedstawione 

zestawienie zawodów, w których uczestniczyli zawodnicy  

ze Skierniewic39. 

Tabela 8. Zawody, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach w 2012 r. 

Termin Zawody w ratownictwie wodnym Poziom zawodów 

11.02 I Edycja Grand Prix Polski, Żyrardów Ogólnopolskie 

2-4.03 Grand Prix Moravie, Czechy/Brno Międzynarodowe 

26.05 II Edycja Grand Prix Polski, Świdwin Ogólnopolskie 

1.05 IX Mistrzostwa Łódzkiego 
Rejonowe eliminacje 

Mistrzostw Polski 

15-17.06 46 Mistrzostwa Polski, Drzonków Ogólnopolskie 

4-5.08 
Mistrzostwa Polski w Ratownictwie 

Morskim, Gdynia 
Ogólnopolskie 

24.11 Finał Grand Prix Polski, Warszawa Ogólnopolskie 

8-9.12 IV Zimowe Mistrzostwa, Skierniewice Ogólnopolskie 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania merytorycznego 

WOPR Oddział Skierniewice z 2012 r. 

Dobre wyniki zawodników sportowej drużyny WOPR Oddział  

w Skierniewicach zdecydowały o historycznej wygranej w klasyfikacji 

                                                           
39 Sprawozdanie z działalności WOPR w latach 2008–2012, ZG WOPR, Warszawa 2013,  

s. 78-84; Sprawozdanie merytoryczne WOPR Oddział w Skierniewicach z 2012 r..  
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drużynowej WOPR Województwa Łódzkiego w 46 Mistrzostwach 

Polski40.  

Podczas Zimowych Mistrzostw J. Charzewska ustanowiła dwa 

rekordy Polski w kategorii senior. Wygrała, jako pierwsza zawodniczka 

w Polsce, klasyfikację generalną Mistrzostw Polski, Grand Prix Polski  

i Zimowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym Sportowym 

w jednym roku. Powiększyła swoją kolekcję tytułów mistrzowskich 

do czterech, co w historii Mistrzostw Polski udało się wcześniej  

tylko pięciu zawodnikom41. Z końcem 2012 r. nastąpiła zmiana trenera 

kadry WOPR i drużyny sportowej w Skierniewicach42. W Skierniewicach 

obowiązki trenera zostały przejęte przez jego wychowanków  

K. Pigułę i J. Charzewską. 

W programie IV Zimowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie 

Wodnym, które odbyły się w Skierniewicach znalazły się 22 

konkurencje podzielone na kategorie wiekowe: Open, Junior, Junior 

Młodszy i Młodzik z podziałem na płeć zostały przedstawione  

w tabeli 9. 

Tabela 9. Konkurencje IV Zimowych Mistrzostw Polski  

w Ratownictwie Wodnym 

Lp. Konkurencja Dystans [m] Kategoria 

1 holowanie manekina kobiet 50 
Junior młodszy, 

junior, open 

2 holowanie manekina mężczyzn 50 
Junior młodszy, 

junior, open 

3 
holowanie manekina 

dziewcząt 
25 Młodzik 

4 
holowanie manekina 

chłopców 
25 Młodzik 

5 ratowanie manekina w 100 Junior, Open 

                                                           
40 Sprawozdanie z działalności WOPR w latach 2008–2012, ZG WOPR,  

Warszawa 2013, s. 80.; Tabaczek-Bejster I., Konieczny G., 2013, Rozwój sportu…,  

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s.84.   
41 Na podstawie: I. Tabaczek-Bejster, G. Konieczny, Rozwój sportu…, op. cit.;  

I. Tabaczek-Bejster, Działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1962–1989,  

wyd. ZG WOPR, Warszawa 2012.; Sprawozdanie z działalności WOPR w latach 2008–2012,  

ZG WOPR, Warszawa 2013, s. 76. 
42 Funkcje trenerów sportowej drużyny WOPR Oddział w Skierniewicach  

przejęli K. Piguła i J. Charzewska, wychowankowie B. Motylewskiego. 
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płetwach kobiet 

6 
ratowanie manekina w 

płetwach mężczyzn 
100 Junior, Open 

7 
ratowanie kombinowane 

kobiet 
100 Junior, Open 

8 
ratowanie kombinowane 

mężczyzn 
100 Junior, Open 

9 sztafeta, holowanie manekina 4x25 Open 

10 sztafeta, holowanie manekina 4x25 Open 

11 rzut liną kobiet  Open 

12 rzut lina mężczyzn  Open 

13 ratownik kobiet 100 Junior, Open 

14 ratownik mężczyzn 100 Junior, Open 

15 ratownik dziewcząt 50 Junior Młodszy 

16 ratownik chłopców 50 Junior Młodszy 

17 super ratownik kobiet 200 Junior, Open 

18 super ratownik mężczyzn 200 Junior, Open 

19 
ratowanie manekina w 

płetwach dziewcząt 
50 

Junior Młodszy, 

Młodzik 

20 
ratowanie manekina w 

płetwach chłopców 
50 

Junior Młodszy, 

Młodzik 

21 sztafeta z pasem ratowniczym 4x50 Open 

22 sztafeta z pasem ratowniczym 4x50 Open 

Źródło: Opracowano na podstawie Regulaminu  

i wyników technicznych IV Zimowych Mistrzostw Polski. 

Sportowe ratownictwo wodne w Skierniewicach w 2013 r. 

osiągnęło wysoki poziom stabilizacji. Nowi trenerzy sportowej drużyny 

WOPR Oddział w Skierniewicach radzili sobie bardzo dobrze, liczba 

osób trenujących sportowe ratownictwo wodne przekroczyła  

70 zawodników. Startowali oni w zawodach rangi krajowej  

i międzynarodowej. W tabeli 10 zostało przedstawione zestawienie 
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zawodów, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach43. 

Tabela 10. Zawody, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach w 2013 r. 

Termin Zawody w ratownictwie wodnym Szczebel zawodów 

16.03 I Edycja Grand Prix Polski, Żyrardów Ogólnopolskie 

18.05 II Edycja Grand Prix Polski, Świdwin Ogólnopolskie 

21-23.06 47 Mistrzostwa Polski, Drzonków Ogólnopolskie 

20.07 Puchar Polski, Ustka Ogólnopolskie 

16-18.08 Mistrzostwa Europy, Holandia Międzynarodowe 

05.10 III Edycja Grand Prix Polski, Płock Ogólnopolskie 

16.11 Finał Grand Prix Polski, Lublin Ogólnopolskie 

14-15.12 V Zimowe Mistrzostwa Polski, Rybnik Ogólnopolskie 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania  

z najważniejszych osiągnięć Sportowych Drużyny WOPR  

Oddział w Skierniewicach z 2013 r. 

Reprezentanci sportowej drużyny WOPR w Skierniewicach 

w 2013 r. skupili się na startach podczas najważniejszych imprez 

ogólnopolskich, celem lepszego przygotowania się do zmian,  

jakie nastąpiły na Mistrzostwach Polski, rozszerzone zostały  

o dodatkowe kategorie wiekowe: młodzika, juniora młodszego  

i juniora44.  

Podczas Mistrzostw Polski rozgrywanych już według nowych 

zasad, ratownicy ze Skierniewic zdobyli 14 medali i trzy rekordy Polski, 

co pozwoliło drugi raz z rzędu sięgnąć po wygraną w klasyfikacji 

                                                           
43    Sprawozdanie merytoryczne WOPR Oddział w Skierniewicach z 2013 r.  
4444 Sprawozdanie z działalności WOPR w latach 2008–2012, ZG WOPR,  

Warszawa 2013, s. 80.; Przekaz Autora, który był obecny na tym spotkaniu, jako trener kadry WOPR.  
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generalnej drużynowej WOPR Województwa Łódzkiego  

podczas 47 Mistrzostw Polski45.  

Zawodnicy ze Skierniewic reprezentowali Polskę  

Podczas Mistrzostw Europy w Holandii, gdzie zajmowali miejsca  

w pierwszej i drugiej dziesiątce. Ostatnim sprawdzianem dla sportowej 

drużyny w 2013 r. był start w Zimowych Mistrzostwach,  

który przyniósł 8 medali i tytuł drużynowych Wicemistrzów Polski  

oraz powołanie sześciu zawodników do kadry WOPR46. 

Dalszy rozwój sportowego ratownictwa w Skierniewicach 

nastąpił w 2014 r. Liczba osób chętnych do uprawiania tej dyscypliny 

utrzymywała się na poziomie roku poprzedniego. Zawodnicy 

rywalizowali systematycznie z najlepszym zawodnikami na zawodach 

rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej47. W tabeli 11 zostało 

przedstawione zestawienie zawodów, w których brali udział 

zawodnicy WOPR Oddział w Skierniewicach. 

Tabela 11. Zawody, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach w 2014 r. 

Termin Zawody w ratownictwie wodnym Szczebel zawodów 

15.02 I Edycja Grand Prix Polski– Ruda Śląska Ogólnopolskie 

28.02-2.03 Grand Prix Moravie, Brno Międzynarodowe 

5.04 II Edycja Grand Prix Polski, Żyrardów Ogólnopolskie 

24.05 III Edycja Grand Prix Polski, Świdwin Ogólnopolskie 

13-15.06 48 Mistrzostwa Polski, Szczecin Ogólnopolskie 

2-3.07 Puchar Polski, Gdynia Ogólnopolskie 

20-27.09 Mistrzostwa Świata, Francja/Montpellier Międzynarodowe 

7.10 IV Edycja Grand Prix Polski, Płock Ogólnopolskie 

8.11 Finał Grand Prix Polski, Ostrołęka Ogólnopolskie 

                                                           
45 Internet: www.lifesaving.pl/news.php?readmore=324 (dostęp: 19.05.2017).;  

Wyniki techniczne 47 Mistrzostw Polski Drzonków 2013 r..  
46 Sprawozdanie z najważniejszych osiągnięć Sportowej Drużyny WOPR  

Oddział w Skierniewicach w 2013 r..  
47 Sprawozdanie z najważniejszych osiągnięć Sportowej Drużyny WOPR  

Oddział w Skierniewicach w 2014 r..  
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20-21.12 
VI Zimowe Mistrzostwa Polski, Nowa 

Ruda 
Ogólnopolskie 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania  

z najważniejszych osiągnięć Sortowych Drużyny WOPR  

Oddział w Skierniewicach w 2014 r. 

Podczas zawodów z cyklu Grand Prix zawodnicy ze Skierniewic 

stawali 28 razy na różnych szczeblach podium. Mistrzostwa Polski, 

które odbyły się w Szczecinie pokazały, że duet trenerski  

K. Piguła i J. Charzewska świetnie się sprawdza. Drużyna wywalczyła 

czternaście medali i trzy rekordy Polski, a wyniki Karoliny Faszczewskiej, 

która czterokrotnie stawała na podium i ustanowiła 2 rekordy Polski  

w kategorii Juniora Młodszego48 wskazywały, że niedługo dogoni  

ona swoją trenerkę. Zimowe Mistrzostwa potwierdziły talent  

K. Faszczewskiej, która stawała pięciokrotnie na podium i ustanowiła 

jeden rekord Polski w kategorii Juniora Młodszego49.  

Zawodnicy WOPR Oddział w Skierniewicach rywalizowali  

z czołówką światowa podczas Mistrzostw Świata we Francji, gdzie 

zajmowali miejsca w drugiej dziesiątce w konkurencjach 

basenowych, a w konkurencjach plażowych skończyli zmagania  

w ćwierćfinałach50. 

Pomimo osiąganych dobrych rezultatów drużyny sportowej 

WOPR liczącej ponad 70 zawodników, stanowiących efekt pracy 

zespołu trenerskiego, w 2015 r. pojawiły się problemy logistyczne, 

które zostały wywołane ograniczeniem o 50% dostępności do bazy 

treningowej na pływalni oraz zmniejszeniem o 70% finansowania  

przez Miasto Skierniewice działalności sportowej. Problemy te nie 

obniżyły poziomu sportowego zawodników, którzy nadal rywalizowali  

z najlepszymi zawodnikami na zawodach rangi rejonowej, krajowej  

i międzynarodowej51. W tabeli 12 zostało przedstawione zestawienie 

                                                           
48     Internet: www.megataiming.pl/contests/national/3 (dostęp: 19.05.2017).   
49 Sprawozdanie z najważniejszych osiągnięć Sportowej Drużyny WOPR  

Oddział w Skierniewicach w 2014 r..  
50     Tamże.  
51  Sprawozdanie z najważniejszych osiągnięć Sportowej Drużyny WOPR  

Oddział w Skierniewicach w 2015 r..  
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zawodów, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział w 

Skierniewicach. 

Tabela 12. Zawody, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach w 2015 r. 

Termin Zawody w ratownictwie wodnym Szczebel zawodów 

21.02 I Edycja Grand Prix Polski, Ruda Śląska Ogólnopolskie 

6-8.03 Grand Prix Moravie, Brno Międzynarodowe 

19.04 Mistrzostwa Skierniewic Rejonowe 

20-21.06 49 Mistrzostwa Polski, Wrocław Ogólnopolskie 

17.10 II Edycja Grand Prix Polski, Ozorków Ogólnopolskie 

14.11 Finał Grand Prix Polski, Szczecinie Ogólnopolskie 

12-13.12 VII Zimowe Mistrzostwa Polski, Płock Ogólnopolskie 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania  

z najważniejszych osiągnięć Sportowej Drużyny WOPR  

Oddział w Skierniewicach w 2015 r. 

Zgodnie z oczekiwaniami podczas Letnich i Zimowych 

Mistrzostw Polski K. Faszczewska zdobyła 9 medali, a to dało  

jej powołanie do Kadry Narodowej. Włącznie z nią sportowa drużyna 

ze Skierniewic na tych mistrzostwach zdobyła 18 medali52.  

Ograniczenia finansowania i dostępu do bazy treningowej 

przełożyły się na realizacje planów treningowych. Liczba trenujących 

sportowe ratownictwo w Skierniewicach w 2016 r. spadła  

do 50 zawodników. Brak możliwości realizacji założonego planu 

treningowego w 2015 r. odbił się w widoczny sposób na wynikach 

sportowych i liczbie startów w zawodach rangi rejonowej  

i ogólnopolskiej. W tabeli 13 zostało przedstawione zestawienie 

                                                           
52 Tamże.; Internet: www.megataiming.pl/contests/national/2 (dostęp: 19.05.2017).   
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zawodów, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach53. 

Tabela 13. Zawody, w których brali udział zawodnicy WOPR Oddział  

w Skierniewicach w 2016 r. 

Termin Zawody w ratownictwie wodnym Szczebel zawodów 

19.04 Mistrzostwa Skierniewic Rejonowe 

23.04 II Edycja Grand Prix Polski, Rybnik Ogólnopolskie 

18-19.06 50 Mistrzostwa Polski, Lublin Ogólnopolskie 

5.11 Finał Grand Prix Polski, Warszawa Ogólnopolskie 

10-11.12 VIII Zimowe Mistrzostwa Polski, Płock Ogólnopolskie 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania  

z najważniejszych osiągnięć Sportowej Drużyny WOPR  

Oddział w Skierniewicach w 2016 r. 

Zawodnicy sportowej drużyny WOPR Oddział w Skierniewicach 

w 2016 r. nie zdobyli żadnego medalu na zawodach rangi 

ogólnopolskiej, ale zajmowali miejsca bezpośrednio za podium54. 

PODSUMOWANIE 

Na sukcesy sportowe składa się wiele czynników.  

Sportowe ratownictwo wodne nie jest dyscypliną olimpijską  

i nie może liczyć na wsparcie, np. środki finansowe z budżetu 

państwa. Kilkuset ratowników uprawiających tę dyscyplinę sportową 

otrzymało Zarządu Głównego WOPR znaczące wsparcie 

organizacyjno-finansowe w latach 2001-2012. Obecnie pozostały 

budżety lokalne oraz aktywność działaczy i wola zawodników  

do uprawiania tej dyscypliny sportu. WOPR Oddział w Skierniewicach, 

średniej wielkości miasta powiatowego, stanowi przykład efektów 

konsekwentnej pracy działaczy, wysokich kompetencji trenerów, 

                                                           
53 Sprawozdanie z najważniejszych osiągnięć Sportowej Drużyny WOPR  

Oddział w Skierniewicach w 2016 r..  
54     Tamże.; Internet: www.megataiming.pl/contests/national/1 (dostęp: 19.05.2017).   
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zrozumienia władz miasta, ale przede wszystkim motywacji 

zawodników do treningów i woli walki ramach rywalizacji sportowej. 

Istotną rolę w osiąganiu sukcesów odgrywają liderzy. W przypadku 

WOPR Oddział Skierniewicach najważniejszą rolę w budowaniu 

wybitnej drużyny sportowego ratownictwa wodnego odegrał jego 

Prezes a zarazem trener. Władzom lokalnym powinno zależeć na 

tworzeniu warunków do rozwoju fizycznego młodego pokolenia, co 

najmniej w takim wymiarze, jaki miał miejsce w Skierniewicach  

w latach 2006-2014. Zmniejszenie wsparcia lokalnego skutkuje 

bezpośrednio zmniejszeniem poziomu sportowego i odejściem 

najlepszych zawodników. Pośrednie skutki to spadek zaangażowania 

działaczy i trenerów, które w dalszym ciągu poprzez brak właściwej 

motywacji może skutkować całkowitym rozpadem zespołu 

sportowego. 

WNIOSKI 

1. Należy zapewnić dostęp do pływalni dla utrzymania drużyny 

sportowej WOPR w Skierniewicach. 

2. Należy uzyskać wsparcie finansowe pozwalające drużynie 

sportowej WOPR w Skierniewicach, który pozwoli jej utrzymać 

wysoki poziom sportowy. 

3. Należy promować sukcesy sportowe drużyny WOPR  

w Skierniewicach oraz uświadamiać społeczności lokalnej 

korzyści dla dzieci i młodzieży, jakie niesie za sobą uprawianie 

sportowego ratownictwa wodnego. 
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SPORT WATER RESCUE IN SKIERNIEWICE IN 2006-2016 

SUMMARY 

Water Volunteer Rescue Service (WOPR) through sport rivalry 

has increased the level of lifeguards training. The first regional water 

rescue competitions were organized in 1996 at the swimming  

pool in Skierniewice. In 1997 and 1998 these competitions gained  

a range of Skierniewice Region Championship. District WOPR in Rawa 

Mazowiecka organized sport competitions of lifeguards in the form  

of a league. The period of Skierniewice Lifeguard Team local 

domination was after 2009. Skierniewice competitors participated  

in the European and World Championships in water rescue,  

won medals of Polish Championships and Polish Grand Prix, won local 

competitions in water rescue. Sport success was due  

to the organizational skills of WOPR Branch in Skierniewice, work with 

children and youth, support of the city authorities and determination 

of trainers staff, and above all – the will of the competitors success. 

KEY WORDS: Warer rescue, Safety, Sport, Water Volunteer Rescue 

Service (WOPR) 
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STRESZCZENIE  

Zapewnienie bezpieczeństwa dla swojego dziecka to priorytet 

każdego rodzica. Celem pracy było udowodnienie hipotezy,  

że rodzice dzieci uczęszczających czynnie na pływalnie czują  

się bezpiecznie o swoje dzieci przebywające w środowisku wodnym. 

Umiejętność pływania jest najlepszym środkiem prewencji w procesie 

tonięcia, a zapewnienie odpowiedniej ilości zajęć z pływania podnosi 

umiejętności oraz poczucie bezpieczeństwa rodziców. 

Bezpieczeństwo wodne dzieci w opinii rodziców 
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SŁOWA KLUCZE: Bezpieczeństwo wodne dzieci, Bezpieczeństwo  

na zajęciach wychowania fizycznego, Prewencja procesu tonięcia, 

Opinie rodziców 

WPROWADZENIE  

Dzieci często przebywają same bądź pod opieką osób 

trzecich. Ważne jest, aby dziecko było jak najbardziej samodzielne,  

a jeśli już jest pod czyjąś opieką to ważne ażeby ta opieka była 

profesjonalna. Środowisko wodne bez umiejętności pływackich  

i wiedzy na ten temat może stać się śmiertelnym zagrożeniem.  

Zajęcia na pływalni powinny być wprowadzane, jako element 

konieczny w zajęciach wychowania fizycznego. Umiejętności  

te są, bowiem najlepszym czynnikiem prewencji w wypadkach  

nad wodą, a w przyszłości młody człowiek oraz jego rodzice  

będą czuć się bezpiecznie, jeśli kiedykolwiek znajdą się w pobliżu 

akwenu wodnego. Istotą badań było sprawdzenie jak zajęcia 

wychowania fizycznego oraz nauka i doskonalenie umiejętności 

pływackich wpływają na poczucie bezpieczeństwa rodziców o swoje 

dzieci przebywające w środowisku wodnym w czasie zajęć  

lub w czasie wolnym. Ważne jest, aby umiejętności pływackie dzieci 

nabywały już od najmłodszych lat, a rodzice służyli jako pomoc  

i pomost łączący nauczyciela - trenera z dzieckiem, tak ażeby młody 

człowiek od najmłodszych lat uczestniczył świadomie w otaczających 

go procesach. Istotą niniejszego opracowania jest poznanie 

odpowiedzi na pytanie "Czy czuje się Pan(i) bezpieczny o swoje 

dziecko podczas zajęć na pływalni?". Aby odnaleźć odpowiedź  

na to pytanie posłużono się również pytaniami pomocniczymi.  

W badaniach wzięło udział 100 respondentów, rodziców zarówno 

dzieci uczęszczających do szkoły jak i absolwentów. Każde dziecko 

osoby ankietowanej miało styczność z środowiskiem wodnym.  

Podjęty problem badawczy jest bardzo ważny. Zdaniem autorów 

dzieci jak i większość społeczeństwa powinna posiadać umiejętności 

pływackie, które są jednym z środków prewencji w procesie tonięcia. 

Badania potwierdziły, że rodzice dzieci potrafiących pływać  

nie obawiają się, że ich dziecko może zostać ofiarą procesu tonięcia. 
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Rodzice czują się bezpiecznie wypoczywając z dzieckiem nad wodą 

oraz podczas zajęć na pływalni. Respondenci widzą również plusy 

zdrowotne wynikające z uczęszczania na pływalnie. 

BEZPIECZEŃSTWO 

Definicja bezpieczeństwa podobnie jak pojęcie piękna  

można interpretować na multum możliwości, ponieważ 

bezpieczeństwo dla każdego oznacza, co innego. Z punktu widzenia 

naukowego jest to dyscyplina oscylująca wokół nauk społecznych, 

geopolitycznych, administracyjnych, wojskowych, medycznych  

oraz coraz częściej informatycznych.  Istnieje wiele interpretacji,  

a punkt widzenia często zależy od strategii narodowej państw, 

uwarunkowań społecznych czy historycznych. 

W Słowniku języka polskiego określane jest, jako stan 

psychiczny lub prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności, 

oparcie w drugiej osobie lub w sprawnie działającym systemie 

prawnym, nie odczuwa strachu przed rzeczywistością. Jest to 

przeciwieństwo zagrożenia i występuje w każdej dziedzinie życia 

społecznego. 

Amerykański Psycholog Abraham Maslow w swojej pracy  

z 1943 "Hierarchia potrzeb" przedstawił bezpieczeństwo, jako  

jedną z głównych potrzeb ludzkich zapewniających jego  

prawidłowe funkcjonowanie. Teoria ta często przedstawiana jest  

w formie piramidy. Na samym początku znajdują się potrzeby  

niższego rzędu, zapewniające człowiekowi minimalną egzystencję.  

Według psychologa człowiek bez zapewnienia sobie  

podstawowych potrzeb nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wyższego  

rzędu. Innymi słowy poczucie bezpieczeństwa jest wpisane  

w prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Jest gwarantem zdrowego 

funkcjonowania jednostki oraz społeczeństwa. Oczywiście od tej 

reguły istnieją pewne odstępstwa jak chociażby działalności twórcza 

pisarzy podczas II WŚ. Według Maslowa potrzeby ochrony  

i bezpieczeństwa obejmują: 

 bezpieczeństwo publiczne, 

 bezpieczeństwo ekonomiczne, 
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 zdrowie i samopoczucie, 

 zabezpieczenie przed wypadkami, chorobami  

i ich negatywnych skutków.1 

Szwajcarski politolog Daniel Frei, badając definicję dokonał 

trafnej kwalifikacji, dzieląc bezpieczeństwo na cztery stany: 

 stan braku bezpieczeństwa – wówczas, gdy występuje duże 

rzeczywiste zagrożenia, a postrzeganie tego zagrożenia  

jest prawidłowe, 

 stan obsesji - występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie  

jest postrzegane, jako duże, 

 stan fałszywego bezpieczeństwa - ma miejsce, gdy zagrożenie 

jest poważne, a postrzegane jest jako niewielkie, 

 stan bezpieczeństwa - występuje wtedy, gdy zagrożenie 

zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie prawidłowe.2 

W definicjach bezpieczeństwa powszechnego i publicznego 

często możemy również znaleźć definicję bezpieczeństwa 

narodowego. Odnosi się ona bezpośrednio do interesu narodowego 

oraz racji stanu danego państwa. Bezpieczeństwo jest podstawową 

formą organizacji życia politycznego narodów. Charakteryzując 

podstawowe wartości składające się na bezpieczeństwo narodowe 

Józef Kukułka zalicza do nich cztery: 

 przetrwanie ( państwowe, etniczne i biologiczne), 

 integralność terytorialną, 

 niezależność polityczną, 

 jakość życia (przyzwoity standard życia, prawa i swobody 

obywatelskie, rozwój kulturalny, należyte środowisko naturalne 

itp.).3  

                                                           
1    Wikipedia hierarchia potrzeb, Internet: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_potrzeb, 

(dostęp: 23.06.2017). 
2 

E. Kołodziń,  Wprowadzenie  do  zarządzania  bezpieczeństwem,  

Internet: http://www.uwm.edu.pl/mkzk/download/wprowadzenie.pdf.  
3   J. Kukułka, Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności 

interesów, s. 34. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hierarchia_potrzeb
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BEZPIECZEŃSTWO NA PŁYWALNI 

Zgodne z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych poprzez pływalnię 

rozumie się przez to obiekt kryty lub odkryty, z  wodą przepływową, 

przeznaczony do pływania lub kąpieli posiadający, co najmniej jedną 

nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony 

w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski4 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących 

wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy  

i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt 

medyczny, leki i artykuły sanitarne każda pływalnia zobowiązana  

jest do posiadania:  
 koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze – cztery  

na każde 300 m2 powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa  

na każde kolejne 300 m2 powierzchni łącznej niecek, 
  żerdzie o długości, co najmniej 4 m – cztery na każde 300 m2 

powierzchni łącznej niecek i kolejne dwie na każde kolejne  

300 m2 powierzchni łącznej niecek, 
 akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon  

lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku 

ratunkowym, 
 sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. 5 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania  

i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, 

nakazu oraz znaków informacyjnych i flag rozporządzenie określa 

umieszczenie napisów informujących o głębokości na ścianach  

lub dnie niecek basenowych – w pływalniach oraz innych obiektach 

dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 

                                                           
4    Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych. 
5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r.  

w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy  

i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrz ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny,  

leki i artykuły sanitarne. 
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100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu  

lub głębokości powyżej 1,2 m. 6 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 

stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby 

ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego 

obszaru wodnego reguluję liczbę ratowników m.in. na obiektach 

sportowych. Zgodnie z rozporządzeniem na pływalni dysponującej 

niecką wodną o długości do 25m obecny musi być przynajmniej 

jeden ratownik. Oprócz tego na badanej grupie badawczej podczas 

zajęć na jednego nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera 

nie przypada w ciągu jednych zajęć więcej niż 15 podopiecznych. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych poprzez ratownika 

wodnego rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę  

i  umiejętności z  zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne 

kwalifikacje przydatne w  ratownictwie wodnym i  spełniającą 

wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z  

późn. zm.3), zatrudnioną lub pełniącą służbę w  podmiocie 

uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą 

członkiem tego podmiotu7. 

Tytułem końca powołując się po raz drugi na Ustawę  

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających  

na obszarach wodnych zarządzający obszarem wodnym posiada 

wiele ważnych obowiązków, do których ponadto należą:  

 utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego  

obszaru wodnego, 

 oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego  

do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących 

spowodować skaleczenie lub inny wypadek,  

 upowszechnianie zasad korzystania z  wyznaczonego  

obszaru wodnego, 

                                                           
6    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu 

oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków 

informacyjnych i flag. 
7    Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych. 
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 zapewnianie przekazywania informacji o  dopuszczalności  

lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego. 8 

MATERIAŁY I METODY 

Narzędziem badawczym była ankieta. Pytania zostały 

skonstruowane tak, ażeby poznać opinie opiekunów. Drugą metodą 

badawczą w pracy była analiza aktów prawnych. Ankieta była 

skierowana na ręce dzieci, które przekazały ankiety rodzicom. Ankiety 

zostały przeprowadzone we wrześniu 2017 roku w miejscowościach: 

Gdańsk, Chojnice, Pasłęk, Charzykowy. Respondentami byli rodzice 

osób, które uczęszczają bądź uczęszczały na pływalnie w ramach 

zajęć obowiązkowych lub nieobowiązkowych. Często byli to rodzice 

obecnych zawodników, uczniów sportowych klas pływackich czy też 

amatorów sportów wodnych (żeglarzy, kajakarzy). Większość osób to 

ludzie w wieku 40-49 lat, z wykształceniem wyższym, oceniającym 

swoją sytuację materialną, jako dobrą. Większość respondentów to 

osoby świadome tego, czym jest woda, jakie niesie szanse  

i zagrożenia. Wśród respondentów znalazły się również osoby 

wspierające lokalne kluby żeglarskie czy pływackie.. 

WYNIKI BADAŃ - OCENA BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO 

Bezpieczeństwo jest bardzo ważną potrzebą człowieka,  

a ze względu na rozwój cywilizacyjny zagrożenia bezpieczeństwa 

mają charakter zmienny, rosnący9, więc jest potrzeba oceny 

bezpieczeństwa w różnych aspektach – jak w niniejszym 

opracowaniu, jako ocean bezpieczeństwa wodnego. 

                                                           
8 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych. 
9  K. Jałoszyński, Charakterystyka współczesnych zagrożeń, w: Teoretyczne aspekty strategii 

bezpieczeństwa państwa, red. A. Szerauc, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2010, s. 29. 
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Wykres nr 1. Odpowiedź na pytanie ,,Czy czuję się Pan(i) 

bezpieczny/a o swoje dziecko podczas zajęć na pływalni?"  

(Źródło: Opracowanie własne) 

W pierwszym pytaniu ankiety 26% respondentów zaznaczyła 

odpowiedź, że czują się zdecydowanie pewnie, co do 

bezpieczeństwa swojego dziecka. 74% badanych przystało przy 

stanowisku „raczej tak”. Nie było ani jednej ankiety, w której badany 

wskazał odpowiedź „raczej nie” i „zdecydowanie nie”.  

 

Wykres nr 2. Odpowiedź na pytanie ,,Czy obawia się Pan(i),  

że dziecko może zostać ofiarą procesu tonięcia?"  

(Źródło: Opracowanie własne) 
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16% osób ankietowanych obawia się, że jego dziecko może 

zostać ofiarą procesu tonięcia. Aż 68% respondentów  

jest przekonana, że taka sytuacja zdecydowanie nie zajdzie.  

16% badanych wyraża opinie, że jego pociecha raczej  

nie będzie ofiarą procesu tonięcia. 

 
Wykres nr 3. Odpowiedź na pytanie ,,Co Pana(i) zdaniem  

ma największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa dzieci nad wodą? 

Proszę podać 3 odpowiedzi." (Źródło: Opracowanie własne) 

Pośród podanych odpowiedzi najwięcej osób wskazywało 

umiejętności pływackie oraz świadomość dzieci i rodziców 

związanych z potencjalnym zagrożeniem, jako czynniki mające 

największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa nad wodą.  

Strzeżone plaże i ich wielkość wskazało 28% ankietowanych, patrole 

ratownicze uzyskały 12% liczby oddanych głosów. Żaden  

z respondentów nie wskazał wiedzy książkowej, jako czynnika 

zapewniającego bezpieczeństwo. Rodzice opowiedzieli się po 

praktycznej stronie zapobiegania niebezpieczeństwu. 
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Wykres nr 4. Odpowiedź na pytanie ,,Jakie są według Pana(i) 

przyczyny i okoliczności tonięcia? Proszę wybrać 3 najważniejsze."  

(Źródło: Opracowanie własne) 

Spośród podanych odpowiedzi respondenci brak umiejętności 

pływackich wskazali, jako główną przyczynę tonięcia, 25% oddanych 

głosów. Drugim czynnikiem 21% okazało się przecenianie własnych 

umiejętności. 18% uważa, że nieprzestrzeganie regulaminu kąpieliska 

jest jedną z przyczyn tonięcia. Niedocenianie niebezpieczeństwa,  

jaki jest woda uzyskało 12% sumy łącznych głosów. Pływanie  

w wodzie o temperaturze mniejszej niż 14 stopni uplasowało się  

z wynikiem 3%. 
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Wykres nr 5. Odpowiedź na pytanie ,,Co Pana(i) zdaniem miałoby 

największy wpływ na zmniejszenie ilości utonięć?  

Proszę wybrać jedną odpowiedź." (Źródło: Opracowanie własne) 

Z uzyskanych odpowiedzi ponad połowa uczestników badania 

wskazała, że obowiązkowe zajęcia z nauki pływania zmniejszyłby 

liczbę utonięć. 16% uzyskały odpowiedzi zwiększenie liczby 

monitorowanych plaż, kąpielisk oraz zwiększenie liczby patroli 

ratowniczych. Pięć osób zaznaczyło odpowiedź wydłużenie terenu 

objętego służbą ratowniczą na akwenach wodnych, tyle samo osób 

wskazało, że surowsze kary za nieprzestrzeganie regulaminu kąpieliska 

może przyczynić się do zmniejszenia liczby utonięć. 
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Wykres nr 6. Odpowiedź uzyskane na pytanie ,,Czy czuję się Pan(i) 

bezpiecznie wypoczywając z dziećmi nad wodą?"  

(Źródło: Opracowanie własne) 

Wszystkie uzyskane odpowiedzi wskazują, że rodzice nie czują 

obaw w związku z bezpiecznym przebywaniem z dziećmi nad wodą.  

Aż 79% osób wskazuje, że czuje się raczej bezpiecznie nad wodą,  

a 21% czuje się zdecydowanie bezpiecznie. Co najważniejsze  

żaden z respondentów nie wskazał w odpowiedzi, że czuje się 

niebezpiecznie wypoczywając nad wodą. 

 
Wykres nr 7. Odpowiedź na pytanie ,,Czy zapoznał się Pan(i)  

z regulaminem pływalni zamieszczonym na tablicy przy jego wejściu?" 

(Źródło: Opracowanie własne) 
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Ze wskazanych odpowiedzi tylko 16% badanych osób 

przyznało, że nie zapoznało się z regulaminem pływalni. Zaskakująco 

dużo osób wskazało, że zapoznało się z regulaminem pływalni,  

aż 84%. 

 

Wykres nr 8. Odpowiedź na pytanie ,,Czym motywuje Pan(i)  

posłanie dziecka do klasy pływackiej?"  

(Źródło: Opracowanie własne) 

W opinii rodziców własne doświadczenia oraz obserwacja 

innych dzieci i rodziców jest głównym czynnikiem przyczyniającym  

się przy wyborze sportowych klas pływackich. 11% ankietowanych 

swoje motywacje bierze z informacji zaczerpniętych z mass mediów 

oraz szkoły. 5% respondentów motywuje swój wybór „możliwością 

zdobycia w przyszłości uprawnień Ratownika Wodnego”.  

Uwaga na to pytanie odpowiadało 19 osób ankietowanych, pytanie 

było skierowane do rodziców dzieci sportowych klas pływackich  

w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdańsku. 
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Wykres nr 9. Odpowiedź na pytanie ,,Które z poniżej wymienionych 

czynników, uważa Pan(i) za najważniejszy w kontekście uczęszczania 

dziecka do sportowej klasy pływackiej/szkoły z zajęciami na pływalni? 

Proszę wybrać 3 odpowiedzi." (Źródło: Opracowanie własne) 

Spośród trzech wybieranych odpowiedzi „umiejętności 

pływackie” uzyskały 32% łącznych głosów. "Bezpieczeństwo  

nad wodą” uzyskało 25% łącznych odpowiedzi. Trzecią najczęściej 

wybieraną odpowiedzią była „dyscyplina”, 19%. „Możliwość dalszego 

rozwoju np. w sportowym ratownictwie wodnym” zdobyła 10% 

odpowiedzi. 9% ankietowanych ceni sobie uczęszczanie  
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na pływalnie, jako „dobry start w życiu sportowym dziecka”,  

a tylko 2% widzi przyszłość dziecka w sporcie wyczynowym.  

Widać, że większość osób bardziej ceni sobie bezpieczeństwo  

i umiejętności niż osiągnięcia sportowe. 

 

Wykres nr 10. Odpowiedź na pytanie ,,Jakie są największe plusy 

zdrowotne uczęszczania na pływalnie jakie Pan(i) widzi  

u swojego dziecka? Proszę wybrać 3 najważniejsze."  

(Źródło: Opracowanie własne) 

Spośród wszystkich odpowiedzi najwięcej osób wskazało 

„harmonijny rozwój fizyczny i psychiczny rozwój dziecka",  

jako największy plus zdrowotny uczęszczania na pływalnie (3%).  

21% odnotowuje małą liczbę zachorowań w ciągu roku, 18% zauważa 

wysoką wydolność organizmu. 15% respondentów zaznaczyło 

odpowiedź „brak oznak postawy”. 13% jest zdania, że jego dziecko 

nie boi się przebywać w środowisku wodnym. Co dziesiąta osoba 

ankietowana zauważa, że jego dziecko jest lepiej zahartowane  

niż jego rówieśnicy. 
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Wykres nr 11. Odpowiedź na pytanie ,,Czy uczęszcza Pan(i) 

rekreacyjnie na pływalnię?" (Źródło: Opracowanie własne) 

Wykres nr 11 obrazuje to czy osoby ankietowane uczęszczają 

rekreacyjnie na pływalnie. Aż 83% ankietowanych uczęszcza  

na rekreacyjnie na pływalnie. 17% respondentów zaznaczyło 

odpowiedź przeczącą. 

Pytanie numer „12” w ankiecie było skierowane  

do rodziców/ opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły 

podstawowej nr 2 w Gdańsku. Pytanie brzmiało „Jak ocenia Pan(i) 

pracę nauczycieli pływania w SP2 w Gdańsku w skali od 1 (źle) do 5 

(bardzo dobrze)”.  Średnia uzyskana w opinii rodziców wyniosła  

aż 4,84. Pokazuje to, że rodzice są bardzo zadowoleni z pracy 

nauczycieli a ich praca ma sens. 

Pytanie numer 13 brzmiało: „Czy Pana(i) zdaniem liczba godzin 

na zajęciach pływackich jest wystarczająca”?. Uzyskane odpowiedzi 

bardzo mnie zaskoczyły. Wśród zebranych ankiet 100% rodziców, 

których dzieci uczęszczają do sportowych klas pływackich jest zdania, 

że liczba zajęć jest wystarczająca. Niemal wszystkie odpowiedzi 

wskazane przez rodziców dzieci z klas powszechnych są sprzeczne.  

W tych ankietach zaznaczana była odpowiedź „nie” z wyjaśnieniem. 

Oto kilka przykładów opinii rodziców:  

 „1h tygodniowo ( lekcyjna) nie jest wystarczająca dla dzieci  

np. z wadą postawy”, 

 „klasy ogólne mają tylko 1h w tygodniu”,  
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 „za mało godzin lekcyjnych”,  

 „1h tygodniowo to zdecydowanie za mało  

np. na doskonalenie umiejętności”. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Analiza wyników badań empirycznych umożliwia postawienie 

kolejnych następujących ustaleń: 

 Zdaniem rodziców umiejętności pływackie mają największy 

wpływ na poczucie bezpieczeństwa. 

 Umiejętności pływackie są najważniejsze w kontekście 

uczęszczania do sportowej klasy pływackiej. 

 Respondenci uważają, że brak umiejętności pływackich  

jest jedną z przyczyn procesu tonięcia. 

 Zdaniem ankietowanych obowiązkowe zajęcia z nauki 

pływania w szkole podstawowej miałoby największy wpływ  

na zmniejszenie ilości utonięć. 

 Mała ilość (10%) tylko rozpatruje dalszą edukację w sportowym 

ratownictwie wodnym. 
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WATER SAFETY FOR CHILDREN OPINIONS OF PARENTS 

SUMMARY 

Ensuring the safety of child is a priciple for every parent.  

The purpose of the work was to prove the hypothesis that parents  

of children who are active in swimming are feeling safe for their 

children living in the water environment. Swimming skills are the best 

means of prevention in the sinking process, and providing the right 

amount of swimming skills enhances the skills and feeling of parental 

safety. 

KEY WORDS: Water safety of children, Safety in physical education 

classes, Prevention of sinking process, Sport, Parents opinions 
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STRESZCZENIE 

Celem pracy było przedstawienie wiedzy na temat różnych 

aspektów życia i kariery zawodniczej jednego z najbardziej znanych 

mieszkańców Starogardu Gdańskiego, jakim był Kazimierz Deyna.  

Za pomocą ankiety środowiskowej, zbadano poziom wiedzy  

226 uczniów, w tym 94 dziewcząt i 132 chłopców z trzech szkół 

ponadgimnazjalnych mieszczących się w Starogardzie Gdańskim. 

Ankieta zawierała 17 pytań zamkniętych z 3 możliwymi do wyboru 

odpowiedziami, w których jedna była poprawna. Pytania ankiety 

podzielono na cztery obszary: pierwszy okres życia Kazimierza Deyny, 

Starogard Gdański – rodzinne miasto Kazimierza Deyny,  

Kazimierz Deyna – zawodowy piłkarz oraz po zawodowej karierze 

Kazimierza Deyny. W większości przypadków młodzież, 

ponadgimnazjalna, która wzięła udział w nadaniach,  

wykazała się wysokim poziomem wiedzy na temat najbardziej 

Kazimierz Deyna w opinii starogardzkiej  

młodzieży ponadgimnazjalnej 
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utytułowanego mieszkańca Starogardu Gdańskiego. Jednak zdarzały 

się również pytania, które sprawiły spore problemy uczniom 

starogardzkich placówek oświatowych. Na podstawie wyników 

przeprowadzonych badań, wydaje się, że pamięć o Kazimierzu 

Deynie jest odpowiednio kultywowana w jego rodzinnym mieście. 

Pomimo to, należy również pamiętać o nieustannym przypominaniu 

osiągnięć tego znakomitego piłkarza, choćby z racji tegorocznego 

jubileuszu 70 urodzin.  

SŁOWA KLUCZE: Kazimierz Deyna, Piłka nożna, Ankieta,  

Przebieg kariery, Starogard Gdański  

WSTĘP  

W obecnym, 2017 roku obchodzony jest w Starogardzie 

Gdańskim jubileusz urodzin jednego z najbardziej utytułowanych  

w historii polskich piłkarzy nożnych. 23 października 1947 roku,  

czyli dokładnie 70 lat temu przyszedł na świat Kazimierz Deyna. 

Wystąpił w I reprezentacji Polski łącznie 103 razy, z czego 97 razy  

w meczach oficjalnych. Zdobył w nich 41 bramek, w tym wiele  

na najważniejszych imprezach piłkarskich na świecie (Igrzyska 

Olimpijskie, Mistrzostwa Świata). Był prawdziwym liderem drużyny, aż w 

57 meczach pełnił funkcję kapitana.  Kazimierz Deyna był także 

jednym z najlepszych piłkarzy w Europie. Trzykrotnie plasował się w 

pierwszej „10” piłkarzy w Europie (1972 – VI, 1973 – VI, 1974 – III 

miejsce)1. Jest najbardziej rozpoznawalną postacią w historii jednego 

z aktualnie największych miast województwa pomorskiego, jakim jest 

blisko 50 tysięczny Starogard Gdański. 

WPROWADZENIE 

Pamięć o wybitnych postaciach lokalnej społeczności powinna 

być nieustannie kultywowana. Historię ich życia pokazuje się nowemu, 

młodemu pokoleniowi między innymi po to, aby ukazać czyny, 

wydarzenia, które miały wpływ na aktualną sytuację środowiska, 

inspirować do aktywnego życia, a także pokazać szacunek  
                                                           
1 Wika, 2008. 
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dla osoby, która swoją postawą rozsławiła miejsce,  

z którego pochodzi. 

W stolicy Kociewia Kazimierz Deyna, bezapelacyjnie  

jest w jej historii sportowcem, piłkarzem nożnym najwybitniejszym.  

Już niemal dziesięć lat temu, kilka osób związanych ze starogardzką 

piłką nożną, ale też po prostu osób zafascynowanych legendą 

Deyny, postanowiło przywrócić mieszkańcom lekko przykurzony 

fenomen Kaki.2 Warto dodać, że jeszcze wcześniej, współzałożyciele 

Klubu Sportowego Beniaminek 03 Starogard Gdański – Maciej 

Manikowski, Patryk Gabriel, Adam Sobiecki – postanowili,  

że wizerunek Deyny znajdzie się na koszulkach prowadzonych  

przez nich drużyn. Pomysł ten przenieśli potem do Klubu Piłkarskiego 

Starogard Gdański, który jest kontynuatorem Wierzycy Starogard 

Gdański. Takie były początki starogardzkiego renesansu pamięci  

o Deynie. Współcześnie sytuacja jest zupełnie inna – kolejne władze 

rządzące miastem, co bardzo słuszne, traktują Deynę jako koło 

zamachowe starogardzkiej promocji. Ogromną inicjatywę promującą 

postać Kazimierza Deyny podejmuje Beniaminek 03 Starogard 

Gdański, na czele z prezesem Marcinem Kaszubowskim,  

który z wieloma trenerami, organizuje rokrocznie wielki, 

międzynarodowy turniej dziecięcej piłki nożnej imieniem  

Kazimierza Deyny.3 W ramach wspomnianego turnieju do Starogardu 

Gdańskiego przyjeżdża wiele renomowanych drużyn piłkarskich  

z Polski i Europy, w tym również te, w których Kazimierz Deyna  

był czynnym zawodnikiem: Legia Warszawa i Manchester City. 

Starogard Gdański jest miastem w województwie pomorskim,  

w którym liczba mieszkańców wg Urzędu Miejskiego  

(stan na 31.12.2016 r.) wynosi 46 669. Jest największym miastem  

                                                           
2 Postanowiliśmy, a oprócz mnie – Patryka Gabriela, wśród inicjatorów tej sprawy 

pierwszoplanową rolę odegrał Olgierd Lichy, Krzysztof Łach i Waldemar Rupniewski, wybudować  

w Starogardzie pomnik Deyny. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Ogłoszono konkurs, 

wyłoniono zwycięzcę, ale niestety zbiórka publiczna, która miała sfinansować budowę pomnika  

na starogardzkim rynku, nie powiodła się. Bliźniaczy projekt został wybrany w Warszawie, a jakiś czas 

temu na remontowanym właśnie starogardzkim stadionie „posadzono Kazika na trybunach”.  

Patrz m.in. internet: https://www.youtube.com/watch?v=9Wm16_I4Ktk, http://kociewiacy.pl/ 

gminy/starogard_gdanski/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=33, 

http://kociewiacy.pl/gminy/starogard_gdanski/index.php?option=com_content&task=view&id=237&It

emid=33. 
3 Internet: http://www.deynacupjunior.pl. 
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i jednocześnie stolicą powiatu starogardzkiego, w skład którego 

wchodzą 4 miasta: Starogard Gdański, Czarna Woda, Skarszewy  

i Skórcz. Ponadto do gmin wiejskich należą: Bobowo, Kaliska, 

Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard 

Gdański i Zblewo.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników ankiety  

na temat życia i przebiegu kariery Kazimierza Deyny oraz okoliczności, 

które miały wpływ na popularyzację Starogardu Gdańskiego  

– miasta, w którym urodził się jeden z najwybitniejszych polskich 

piłkarzy nożnych.   

Przedstawiona analiza dotyczy 17 pytań zamkniętych,  

które porównano ze względu na profil szkoły respondentów oraz płeć. 

W każdym pytaniu zaznaczyć można było jedynie jedną odpowiedź 

spośród trzech możliwych. Ankieta zawierała informacje dotyczące 

gry Kazimierza Deyny na najwyższym poziomie zaawansowania 

sportowego, a także różnych aspektów życia w rodzinnym 

Starogardzie Gdańskim.  

PRZEDMIOT BADAŃ 

W pracy, której celem było zbadanie poziomu wiadomości 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat różnych aspektów życia 

i przebiegu kariery Kazimierza Deyny, jako najpopularniejszego 

sportowca, a nawet mieszkańca Starogardu Gdańskiego, posłużono 

się ankietą środowiskową. 

Poniżej w tabeli nr 1 przedstawiono 17 pytań zamkniętych  

z 3 możliwościami odpowiedzi, z których tyko jedna była prawidłowa. 

Tabela 1. Ankieta środowiskowa o Kazimierze Deyna 

Nr 
pytania 

Treść pytania Możliwe odpowiedzi 

1 
W którym dniu w 1947 roku 

urodził się Kazimierz Deyna? 
23 

października 
24 

października 
25 

października 

2 Kto był pierwszym trenerem 

Kazimierza Deyny? 
H. Piotrowski K. Jankowski J.Szczeciński 

3 
Jaki numer posiadała szkoła 

podstawowa, którą ukończył 

Kazimierz Deyna? 

 

nr 2 
 

nr 3 
 

nr 4 

4 Przy jakich ulicach  Kościuszki  Lubicho- Chojnickiej  
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w Starogardzie Gdańskim 

mieszkał Kazimierz Deyna 

wraz z rodziną? 

i Padere-

wskiego 
wskiej i 

Grunwa-

ldzkiej 

i  

Tczewskiej 

5 
Z jakim starogardzkim 

klubem związał  

się Kazimierz Deyna? 

SKS 

Starogard 

Gdański 

Włókniarz 

Starogard 

Gdański 

Wierzyca 

Starogard 

Gdański 

6 

W którym sporcie,  

poza piłką nożną,  

Kazimierz Deyna, osiągnął 

największe sukcesy? 

 

lekkiej 

atletyce 

 

tenisie 

stołowym 

 

piłce 

ręcznej 

7 

W jakim zakładzie pracy 

pracował Kazimierz Deyna 

po ukończeniu szkoły 

zawodowej  

w Starogardzie Gdańskim? 

 

obuwni-

czym 

 

farmace-

utycznym 

 

produktów 

monopo-

lowych 

8 
Ile razy Kazimierz Deyna 

zdobył z Legią Warszawa 

tytuł mistrza Polski? 

 

jeden 
 

dwa 
 

trzy 

9 
Ile meczów ligowych w 

barwach Manchesteru City 

rozegrał Kazimierz Deyna? 

 

38 
 

40 
 

44 

10 

Który z klubów piłkarskich 

pozyskał Kazimierza Deynę 

po powołaniu  

do służby wojskowej? 

 

Legia 

Warszawa 

 

Śląsk 

Wrocław 

 

ŁKS Łódź 

11 

W ilu oficjalnych meczach 

reprezentacji Polski  

Kazimierz Deyna pełnił 

funkcję kapitana? 

 

55 
 

50 
 

57 

12 
W jakich latach Kazimierz 

Deyna występował  

w Manchesterze City? 

1978-81 1979-82 1978-82 

13 Na jakiej pozycji grał 

Kazimierz Deyna? 
stoper rozgrywa-

jący 
napastnik 

14 

Kto, oprócz fundacji  

K. Deyny, był fundatorem 

pomnika Kazimierza Deyny  

w Warszawie? 

Stowarzysze-

nie kibiców 

Legii 

Warszawa 

klub 

sportowy 

Legia 

Warszawa 

Polski 

Związek Piłki 

Nożnej 

15 

W którym miejscu  

w Starogardzie Gdańskim 

znajduje się pomnik 

Kazimierza Deyny? 

 

na  

stadionie 

 

na  

rynku 

przy ul. 

Lubicho-

wskiej 

16 

Kiedy nadano stadionowi 

piłkarskiemu  

w Starogardzie Gdańskim 

imię Kazimierza Deyny? 

 

1994 
 

2000 
 

2002 

17 
Gdzie po zakończeniu 

kariery zamieszkał  

Kazimierz Deyna? 

 

Nowy Jork 
 

Manchester 
 

San Diego 
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Na podstawie zadanych w ankiecie pytań, wyodrębniono  

z nich cztery obszary wiedzy na temat Kazimierza Deyny: 

1. Pierwszy okres życia Kazimierza Deyny – pytania 1-4. 

2. Starogard Gdański – rodzinne miasto Kazimierza Deyny  

– pytania 5-7. 

3. Kazimierz Deyna – zawodowy piłkarz – pytania 8-13. 

4. Po zawodowej karierze Kazimierza Deyny – pytania 14-17. 

Materiał badań stanowiły odpowiedzi kwestionariusza 

ankietowego, wypełnione dzięki Iwonie Walendzik, Hannie Gałązce-

Janas oraz Wojciechowi Tebecio przez 226 uczennic i uczniów trzech 

starogardzkich szkół ponadgimnazjalnych. 

Tabela 2. Wykaz szkół ponadgimnazjalnych i uczniów biorących 

udział w badaniach 

Lp. Nazwa i nr szkoły Liczba uczniów biorących 

udział w badaniach 

1 Zespół Szkół Zawodowych 
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego HUBALA 69 

2 Technikum nr 1 
im. Noblistów Polskich 75 

3 II Liceum Ogólnokształcące 
im. Ziemi Kociewskiej 82 

WYNIKI BADAŃ - OMÓWIENIE 

PIERWSZY OKRES ŻYCIA KAZIMIERZA DEYNY 

W tabeli nr 3 przedstawiono wyniki odpowiedzi uczniów trzech 

badanych szkół ponadgimnazjalnych na pytania związane  

z urodzeniem, zamieszkaniem, pierwszym trenerem oraz numerem 

szkoły podstawowej Kazimierza Deyny. 
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Tabela 3. Wyniki ankiety o pierwszym okresie życia Kazimierza Deyny 

Nr 
pytania 

Treść pytania Procentowy rozkład odpowiedzi  

na poszczególne pytania 

1 

W którym dniu  

w 1947 roku urodził  

się Kazimierz Deyna? 

23 
października 

24 
października 

25 
października 

Zespół Szkół Zawodowych 80 % 16 % 4 % 
Technikum im. Noblistów 

Polskich 
80 % 11 % 9 % 

II Liceum Ogólnokształcące 99 % 1 % - 

2 

Kto był pierwszym trenerem  

Kazimierza Deyny? 
H. Piotrowski K. Jankowski J.Szczeciński 

Zespół Szkół Zawodowych 48 % 29 % 23 % 
Technikum im. Noblistów 

Polskich 
50 % 33 % 17 % 

II Liceum Ogólnokształcące 60 % 29 % 11 % 

3 

Jaki numer posiadała szkoła 

podstawowa, którą ukończył  

Kazimierz Deyna? 

 

nr 2 
 

nr 3 
 

nr 4 

Zespół Szkół Zawodowych 10 % 13 % 76 % 
Technikum im. Noblistów 

Polskich 
- 4 % 96 % 

II Liceum Ogólnokształcące 4 % 5 % 91 % 

4 

Przy jakich ulicach  

w Starogardzie Gdańskim 

mieszkał Kazimierz Deyna  

wraz z rodziną? 

Kościuszki  

i Padere-

wskiego 

Lubicho-

wskiej i 

Grunwa-

ldzkiej 

Chojnickiej  

i  

Tczewskiej 

Zespół Szkół Zawodowych 3 % 93 % 4 % 
Technikum im. Noblistów 

Polskich 
1 % 95 % 4 % 

II Liceum Ogólnokształcące - 100 % - 
 

Analizując dane zawarte w tabeli 1 zauważono, że największą 

trudność u uczniów każdej z badanych placówek sprawiło pytanie 

dotyczące nazwiska pierwszego trenera Kazimierza Deyny.  

Z kolei na 4 pytanie, które dotyczyło miejsca zamieszkania,  

wszyscy uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego wykazali  

się prawidłową odpowiedzią, co było biorąc pod uwagę pytania  

z tego zakresu wiedzy, jedynym takim przypadkiem.  

Na wykresie poniżej zaprezentowano różnice pomiędzy 

prawidłowymi odpowiedziami, które dotyczyły pierwszego obszaru 

badawczego, uczniów z trzech starogardzkich szkół 

ponadgimnazjalnych. 
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Wykres 1. Wykaz procentowy prawidłowych odpowiedzi  

w pierwszym obszarze wiedzy o Kazimierzu Deynie 

Jak pokazują dane zawarte w tabeli nr 3 oraz na rycinie 1, 

największy odsetek prawidłowych odpowiedzi odnotowano  

w pytaniu dotyczącym miejsca zamieszkania Kazimierza Deyny. 

Wszyscy uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego oraz ponad 90% 

uczniów z dwóch pozostałych badanych placówkach oświatowych, 

podało prawidłowo ulice Lubichowską i Grunwaldzką, jako miejsce,  

w którym Kazimierz Deyna mieszkał z rodziną. Ponadto badani 

uczniowie 3 starogardzkich szkół ponadgimnazjalnych wykazali się 

wysoką wiedzą na temat szkoły podstawowej nr 4, do której 

uczęszczał Kazimierz Deyna. Najwięcej, bo aż 96% wskazanych 

dobrych odpowiedzi padło w Technikum im. Noblistów Polskich.  

Z kolei 91% prawidłowych odpowiedzi udzielono z II Liceum 

Ogólnokształcącym, a 76% w Zespole Szkół Zawodowych. Równie 

wysoki poziom wiedzy stwierdzono w pytaniu dotyczącym dokładnej 

daty urodzenia. We wszystkich szkołach uczniowie wykazali się ponad 

80% prawidłowymi odpowiedziami, a najwięcej po aż 99% odsetek 

zaznaczenia poprawnej daty, czyli 23 października 1947 roku 

zanotowano w II Liceum Ogólnokształcącym. Z kolei na pytanie 

dotyczące pierwszego trenera Kazimierza Deyny, jedynie uczniowie II 

LO wykazali się wiedzą nieco powyżej przeciętnej – 60% z nich 

wskazało prawidłowo Henryka Piotrowskiego. Uczniowie ZSZ  
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i Technikum w tym pytaniu wykazali się wiedzą przeciętną: 

odpowiednio 48% i 50% prawidłowych odpowiedzi. 

STAROGARD GDAŃSKI - RODZINNE MIASTO KAZIMIERZA DEYNY 

W tabeli nr 4 oraz na wykresie nr 2 zaprezentowano wyniki 

odpowiedzi na pytania związane z pierwszym klubem,  

talentem do innych sportów oraz zakładem pracy Kazimierza Deyny. 

Tabela 4. Wyniki ankiety o drugim okresie życia Kazimierza Deyny 

Nr 
pytania 

Treść pytania Procentowy rozkład odpowiedzi  

na poszczególne pytania 

1 

Z jakim starogardzkim klubem 

związał się Kazimierz Deyna? 
SKS 

Starogard 

Gdański 

Włókniarz  

Starogard 

Gdański 

Wierzyca 

Starogard 

Gdański 
Zespół Szkół Zawodowych 12 % 84 % 4 % 

Technikum im. Noblistów Polskich 7 % 85 % 8 % 
II Liceum Ogólnokształcące 9 % 83 % 8 % 

2 

W którym sporcie, poza piłką 

nożną, Kazimierz Deyna,  

osiągnął największe sukcesy? 

lekkiej 

atletyce 
tenisie 

stołowym 
piłce 

ręcznej 

Zespół Szkół Zawodowych 68 % 23 % 9 % 
Technikum im. Noblistów Polskich 88 % 9 % 3 % 

II Liceum Ogólnokształcące 80 % 12 % 8 % 

3 

W jakim zakładzie pracy 

pracował Kazimierz Deyna  

po ukończeniu szkoły zawodowej 

w Starogardzie Gdańskim? 

 

obuwni-

czym 

 

farmace-

utycznym 

produktów 

monopo-

lowych 

Zespół Szkół Zawodowych 90 % 4 % 6 % 
Technikum im. Noblistów Polskich 81 % 11 % 8 % 

II Liceum Ogólnokształcące 87 % 11 % 2 % 
 

Dane w tabeli 4 pokazują, że uczniowie starogardzkich szkół 

ponadgimnazjalnych bardzo dobrze orientują się na temat zakładu 

pracy Kazimierza Deyny, jakim były Zakłady Obuwnicze. Włókniarzem 

Starogard Gdański opiekowały się Zakłady Obuwnicze i Kazik miał 

uczyć się na elektryka. Jednak w zakładach obuwniczych pracował 

w modelarni razem z trenerem i innymi działaczami Włókniarza4.  

Z kolei najwięcej błędnych odpowiedzi udzielono na pytanie 

dotyczące innego sportu, w którym Kazimierz Deyna osiągał dobre 

                                                           
4 Stachowicz, 2008. 
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wyniki. Większość wskazywała lekką atletykę, co okazało się błędem. 

Otóż Kazimierz Deyna był bardzo dobrze grającym tenisista stołowym. 

Wiele w tym zasługi Gerarda Kazimierczaka5, który grał w piłkę  

z młodym Kazikiem, a sam będąc znakomitym tenisistą stołowym  

oraz osobą niezwykle znaną w starogardzkim światku sportowym, 

często wspominał o niepoślednim talencie tenisowym Kaki.  

Dla ciekawostki dodamy, że panowie dzielili nie tylko miłość  

do tych dyscyplin, ale również pseudonim boiskowy. 

 
Wykres 2. Wykaz procentowy prawidłowych odpowiedzi  

w drugim obszarze wiedzy o Kazimierzu Deynie 

Jak pokazują dane przedstawione na wykresie 2, w dwóch 

pytaniach większość uczniów nie miało problemów z prawidłowym 

wskazaniem pierwszego klubu piłkarskiego Kazimierza Deyny,  

jakim był Włókniarz Starogard Gdański oraz zakładu obuwniczego  

– miejscu pracy po ukończeniu przez Kazimierza Deyny  

szkoły zawodowej. Jednakże na pytanie odnoszące się innego sportu, 

w którym Kazimierz Deyna również się wyróżniał, uczniowie  

3 badanych szkół wykazali się niskim odsetkiem prawidłowych 

odpowiedzi. Najniższą wiedzą wykazali się uczniowie Technikum,  

z których zaledwie 9% wskazało prawidłowo tenis stołowy.  

Niewiele więcej (12%) prawidłowych odpowiedzi zanotowano  

                                                           
5 Internet: http://www.netka.gda.pl/spotkanie-pilkarskich-pokolen-w-stolicy-kociewia. 
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w II Liceum Ogólnokształcącym. Z kolei uczniowie w Zespole Szkół 

Zawodowych wykazali się największą wiedzą spośród ankietowanych 

szkół z tego zakresu, jednak 23% poprawnych odpowiedzi wskazuje 

na niewielką świadomość na temat tego aspektu związanego  

z bohaterem naszych badań. 

KAZIMIERZ DEYNA - ZAWODOWY PIŁKARZ 

W tabeli nr 5 pokazano wyniki odpowiedzi na pytania związane 

z Kazimierzem Deyną, jako czołowym piłkarzem reprezentacji Polski, 

Legii Warszawa ora okresie gry w Manchesterze City. 

Tabela 5. Wyniki ankiety o trzecim okresie życia Kazimierza Deyny 

Nr 
pytania 

Treść pytania Procentowy rozkład odpowiedzi 

na poszczególne pytania 

1 

Ile razy Kazimierz Deyna zdobył  

z Legią Warszawa tytuł mistrza Polski? 
jeden dwa trzy 

Zespół Szkół Zawodowych 12 % 80 % 9 % 
Technikum im. Noblistów Polskich 17 % 52 % 31 % 

II Liceum Ogólnokształcące 40 % 41 % 18 % 

2 

Ile meczów ligowych w barwach 

Manchesteru City rozegrał  

Kazimierz Deyna? 

 

38 
 

40 
 

44 

Zespół Szkół Zawodowych 35 % 32 % 33 % 
Technikum im. Noblistów Polskich 29 % 48 % 23 % 

II Liceum Ogólnokształcące 46 % 37 % 17 % 

3 

Który z klubów piłkarskich pozyskał 

Kazimierza Deynę po powołaniu  

do służby wojskowej? 

Legia 

Warszawa 
Śląsk 

Wrocław 
 

ŁKS Łódź 

Zespół Szkół Zawodowych 84 % 6 % 10 % 
Technikum im. Noblistów Polskich 75 % 5 % 20 % 

II Liceum Ogólnokształcące 71 % 6 % 23 % 

4 

W ilu oficjalnych meczach 

reprezentacji Polski Kazimierz Deyna 

pełnił funkcję kapitana? 

 

55 
 

50 
 

57 

Zespół Szkół Zawodowych 13 % 41 % 46 % 
Technikum im. Noblistów Polskich 19 % 63 % 18 % 

II Liceum Ogólnokształcące 46 % 30 % 24 % 

5 

W jakich latach Kazimierz Deyna 

występował w Manchesterze City? 
1978-81 1979-82 1978-82 

Zespół Szkół Zawodowych 38 % 35 % 27 % 
Technikum im. Noblistów Polskich 31 % 49 % 20 % 

II Liceum Ogólnokształcące 43 % 40 % 17 % 

6 Na jakiej pozycji grał  

Kazimierz Deyna? 
stoper rozgry-

wający 
napastnik 
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Zespół Szkół Zawodowych - 6 % 94 % 
Technikum im. Noblistów Polskich - 25 % 75 % 

II Liceum Ogólnokształcące - 15 % 85 % 
 

Analizując dane zawarte w tabeli 5 nie sposób nie dostrzec  

w zdecydowanej większości błędnych odpowiedzi dotyczących 

pozycji na boisku, ustawienia w grze Kazimierza Deyny.  

Ta wiedza, która zdaje się należeć do najistotniejszych wyróżników 

poszczególnych piłkarzy, okazała się niedostępna dla ankietowanych 

uczniów. Być może jest to spowodowane różnicami w systemach gry? 

Być może względy taktyczne, które dziasiaj opierają się na 

zdecydowanie innym niż w XX wieku podziale zadań i ról  

na boisku? Być może fakt, że w świadomości społecznej najgłębiej 

utrwalają się napastnicy? Być może bramkostrzelnośc Deyny  

jest powodem kwalifikowania go jako zawodnika grającego  

na pozycji napastnika? Ponadto zauważono duże rozbieżności 

dotyczące okresu gry w Manchesterze City, zarówno biorąc  

pod uwage liczbę meczów, jaki i lata gry w tym jednym z najbardziej 

utytułowanych klubów w Anglii. Kaziemirz Deyna 9 listopada podpisał 

kontrakt z MC, a Legia Warszawa wzbogaciła się o 100 tysięcy funtów 

oraz komplet sprzętu adidasa. Ponadto miała zagwarantowane  

2 mecze towarzyskie z nowym zespołem Kaki, jak przez wielu 

nazywany był Kazimierz Deyna6.  

Na wykresie nr 3 zaprezentowano w ujęciu procentowym 

prawidłowe odpowiedzi odnoszące się do przebiegu zawodowej 

kariery Kazimierza Deyny. 

 

                                                           
6 Szwarc, 2008. 
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Wykres 3. Wykaz procentowy prawidłowych odpowiedzi  

w trzecim obszarze wiedzy o Kazimierzu Deynie 

Dane zawarte na rycinie 3 pokazują, że najmniej problemów  

z wyborem prawidłowej odpowiedzi uczniowie mieli na pytanie 

dotyczące klubu, do którego Kaka trafił w momencie odbycia służby 

wojskowej. Legia Warszawa była klubem, która w powszechny sposób 

wykorzystywała swoją pozycję, a należy pamiętać, że w opisywanym 

czasie służba wojskowa była obowiązująca dla wszystkich zdrowych 

młodych ludzi.  

Bardzo dobrą znajomością wiedzy na temat liczby zdobytych 

tytułów Mistrza Polski przez Kazimierza Deyny z Legią Warszawa 

wykazali się uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy w aż 80 % 

przypadków wskazali dobra odpowiedź. Ogółem Deyna rozegrał  

w barwach Legii 390 oficjalnych meczów, z czego 304 w najwyższej 

klasie rozgrywkowej (ówczesna I liga), 45 w Pucharze Polski,  
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31 w europejskich pucharach oraz 10 w Pucharze Intertoto.  

Zdobył łącznie 141 bramek7. 

PO ZAWODOWEJ KARIERZE KAZIMIERZA DEYNY 

Dane w tabeli nr 6 pokazują wyniki odpowiedzi na pytania 

dotyczące pomnika Kazimierza Deyny oraz miejsca zamieszkania  

po zakończeniu kariery zawodowego piłkarza. 

Tabela 6. Wyniki pytania dotyczącego pomnika Kazimierza Deyny 

oraz miejsca zamieszkania po zakończeniu kariery zawodowej piłkarza 

Nr 
pytania 

Treść pytania Procentowy rozkład odpowiedzi  

na poszczególne pytania 

1 

Kto, oprócz fundacji K. Deyny,  

był fundatorem pomnika 

Kazimierza Deyny w Warszawie? 

Stowa-

rzyszenie 

kibiców 

Legii 

Warszawa 

klub 

sportowy 

Legia 

Warszawa 

Polski 

Związek 

Piłki 

Nożnej 

Zespół Szkół Zawodowych 13 % 13 % 74 % 
Technikum im. Noblistów Polskich 32 % 39 % 29 % 

II Liceum Ogólnokształcące 60 % 21 % 19 % 

2 

W którym miejscu w Starogardzie 

Gdańskim znajduje się pomnik 

Kazimierza Deyny? 

na 

stadionie 
na  

rynku 
przy ul. 

Lubicho-

wskiej 
Zespół Szkół Zawodowych 97 % - 3 % 

Technikum im. Noblistów Polskich 91 % 1 % 8 % 
II Liceum Ogólnokształcące 98 % - 2 % 

3 

Kiedy nadano stadionowi 

piłkarskiemu w Starogardzie 

Gdańskim imię Kazimierza Deyny? 

 

1994 
 

2000 
 

2002 

Zespół Szkół Zawodowych 6 % 36 % 58 % 
Technikum im. Noblistów Polskich 5 % 66 % 29 % 

II Liceum Ogólnokształcące 9 % 20 % 71 % 

4 

Gdzie po zakończeniu kariery 

zamieszkał Kazimierz Deyna? 
Nowy  

Jork 
Manche-

ster 
San  

Diego 
Zespół Szkół Zawodowych 4 % 3 % 93 % 

Technikum im. Noblistów Polskich 7 % 4 % 89 % 
II Liceum Ogólnokształcące 5 % 7 % 88 % 

 

Największe rozproszenie odpowiedzi zanotowano przy pytaniu 

dotyczącym fundatora pomnika Kazimierza Deyny. 74 % uczniów ZSZ 

wskazało na Polski Związek Piłki Nożnej, co wydaje się odpowiedzią 

                                                           
7 Gowarzewski, 1979. 
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naturalną. Jednak to Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa okazało 

się w tym działaniu najbardziej skuteczne. 

Na wykresie nr 4 pokazano odsetek prawidłowych odpowiedzi 

na pytania dotyczące czwartego obszaru wiedzy na temat 

Kazimierza Deyny. 

 

Wykres 4. Wykaz procentowy prawidłowych odpowiedzi  

w czwartym obszarze wiedzy o Kazimierzu Deynie 

Z danych zawartych na rycinie 4 można odczytać, że badani 

uczniowie posiadają niewielką wiedzę na temat roku nadania imienia 

Kazimierza Deyny stadionowi piłkarskiemu w Starogardzie Gdańskim. 

Jest to o tyle zaskakujące, że niemal wszyscy udzielili prawidłowej 

odpowiedzi na temat miejsca pomnika najlepszego piłkarza w historii 

Starogardu Gdańskiego, który znajduje się właśnie na stadionie,  

na którym obecnie grają KP i Beniaminek 03. 

Z kolei wiedza na temat miejsca zamieszkania po karierze 

piłkarskiej nie była dla respondentów trudnym pytaniem. Uczniowie 

każdej ze szkół w ponad 80 % wskazali prawidłowo amerykańskie  

San Diego. Tam też niestety w nocy 1 września 1989 roku o godzinie 

1:25, kierując autem osobowym w drodze do domu uderzył czołowo 

w zaparkowaną ciężarówkę8. Śmierć przeszkodziła w realizacji marzeń 

                                                           
8 Wika, 2001. 
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Kaki, który chciał wrócić do Polski i założyć szkółkę piłkarską  

dla dzieci9. 

PORÓWNANIE WIEDZY NA TEMAT KAZIMIERZA DEYNY ZE WZGLĘDU NA 

PŁEĆ 

Korupcja W opisywanych powyżej badaniach wzięło udział  

226 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych Starogardu 

Gdańskiego. Większą część, w liczbie 132 stanowili mężczyźni. Z kolei 

badanych kobiet było 94. 

 
Wykres 5. Wykaz liczby mężczyzn i kobiet uczestniczących  

w badaniach na temat wiedzy o Kazimierzu Deynie 

Dane zawarte w tabeli pokazują różnice we wskazanych 

prawidłowych odpowiedziach pomiędzy kobietami a mężczyznami 

uczączymi się w trzech placówkach oświatowych w Starogardzie 

Gdańskim.  

                                                           
9 Szczepłek, 2012. 
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Wykres 6. Odsetek prawidłowych odpowiedzi mężczyzn i kobiet 

uczestniczących w badaniach na temat wiedzy o Kazimierzu Deynie 

Dane zawarte na rycinie 6 pokazują, że pjawiają  

się w poszczególnych pytaniach niewielkie różnice pomiędzy 

prawidłowymi odpowiedzimai mężczyzn i kobiet, ale patrząc  

na podane wyniki całościowo, nie ma zauważalnej różnicy na temat 

wiedzy o Kazimierzu Deynie pomiędzy uczennicami a uczniami trzech 

badanych szkół ponadgimnazjalnych Starogardu Gdańskiego. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Kazimierz Deyna to najbardziej znany sportowiec wywodzący 

się ze Starogardu Gdańskiego. Pamięć o nim jest powsechna wśród 

młodzieży starogardzkich szkół, co pokazały przeprowadzone 

badania, w których wzięło udział 226 uczniów, w tym 132 mężczyzn  

i 94 kobiety z trzech szkół ponadgimnazjalnych Starogardu 

Gdańskiego. Analizując szczegółowo wyniki ankiety złożonej  

z 17 pytań, które to zostały podzielone na 4 obszary odnoszące  

się do różnych okresów życia Kazimierza Deyny można stwierdzic, że:  

 uzcniowie dysponują wysoką wiedzą na temat początkowego 

okresu życia Kaki, w tym: daty urodzenia, miejsca zamieszkania 
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i szkoły podstawowej. Największe problemy pojawiły  

się we wskazaniu pierwszego trenera; 

 odpowiadając na pytania z drugiego obszaru, zauważono niski 

poziom wiedzy na temat dość wysokich umiejetności 

Kazimierza Deyny w tenisie stołowym. Z kolei badani uczniowie 

doskonali orientowali się w piwerwszym zakładzie pracy Deyny 

oraz klubie piłkarskim, w którym stawiał pierwsze kroki; 

 poziom wiedzy na temat zawodowej kariery Kazimierza Deyny, 

w tym występów w reprezentacji Polski, Legii Warszawa  

i Manchesterze City, a także pozycji na boisku był 

zróżnicowany; 

 pomnik Kazimierza Deyny, czyli postać siedząca z piłką 

pomiędzy stopami na stadionie miejskim przy ul. Olimpijczyków 

Starogardzkich 1 jest zdecydowanie rozpoznawalny przez 

badanych uczniów. Z kolei wiedza na temat uchwały  

o nadanie imienia Kazimeirza Deyny stadionowi, wydanej przez 

radnych miasta nie jest powszechnie znana. 

Wydaje się, że postać Kazimierza Deyny stanowi ogromną 

wartość dla Starogardu Gdańskiego. Miasto to kojarzone jest głównie 

z tego, że 70 lat temu przy ulicy Lubichowskiej na świat przyszedł jeden 

z najwybitniejszych piłkarzy w historii Polski. Zdobywca złotego 

i srebrnego medalu Igrzysk Olimpijskich, a także III miejsca na 

Mistrzostwach Świata. Z okazji jubileuszu w Starogardzie Gdańskim 

odbywa się wiele imprez, w tym turnieje piłkarskie, mecze towarzyskie, 

spotkania kulturalne i naukowe, dzięki którym pamięć o Kazimierzu 

Deynie jest wiecznie żywa i przekazywana młodemu pokoleniowi.  
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KAZIMIWRZ DEYNA IN THE OPINION OF STAROGARD GDAŃSKI  

POST-SECONDARY YOUNG PEOPLE 

SUMMARY 

It was a purpose of the work knowledge representation about 

different aspects of life and the career zawodniczej  

of one of the most well-known residents of Gdańsk Starogard 

Kazimierz Deyna was which. With the environmental questionnaire 

form, a level of the knowledge of 226 pupils was searched, including 

94 of girls and 132 boys from three upper secondary schools being 

located in Gdańsk Starogard. The questionnaire form contained  

17 closed questions from 3 possible to choose from with replies,  

in which one was correct. Questions of the questionnaire form were 

divided in four areas: the first lifespan of Kazimierz Deyny,  

Gdańsk Starogard - home town of Kazimierz Deyny, Kazimierz Deyna  

- professional footballer and by the professional success  

of Kazimierz Deyny. In most cases post-secondary young people 
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which took part in charters, demonstrated the highest level  

of the knowledge about the most titled resident of Gdańsk Starogard. 

However questions, which considerable problems they caused pupils 

of an Starogard Gdański educational institutions also happened.  

On the basis of the results of conducted examinations, it seems  

that the memory about Kazimierz Deynie appropriately is being 

cultivated in his home town. Yet, one should also remember about 

unceasing remembering achievements of this outstanding footballer, 

even by virtue of the this year's jubilee 70 birthday. 

KEY WORDS: Kazimierz Deyna, Football, Questionnaire form,  

Course of the career, Gdańsk Starogard 
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STRESZCZENIE 

Henryk Burczyk był mieszkańcem Skarszew i postacią,  

której działalność zaznaczyła się na wielu niwach życia społecznego 

miasta i gminy. Był nauczycielem i samorządowcem, ale jego pasję 

stanowiła działalność sportowa – zarówno zawodnicza (wczesne 

etapy biografii), jak i trenerska oraz zaangażowanie organizacyjne. 

Niniejszy artykuł jest opisem postaci Henryka Burczyka opartym  

o analizę sylwetki na tle małej społeczności oraz o wspomnienia osób, 

które spotkały go w trakcie przebiegu swojego życia i ich subiektywny 

odbiór indywidualności Henryka Burczyka.  

SŁOWA KLUCZE: Henryk Burczyk, Działalność społeczna, Sport i kultura 

fizyczna, Skarszewy 

Henryk Burczyk - całe życie dla sportu, 

fenomenologia wielkoformatowości 
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WPROWADZENIE 

3 października 2017r. zmarł Henryk Burczyk, mieszkaniec 

Skarszew, wieloletni nauczyciel, a także działacz samorządowy  

i – przede wszystkim sportowy. Syn Henryka Burczyka podczas jego 

pogrzebu powiedział, że ostatnie słowa ojca, wypowiedziane na kilka 

godzin przed śmiercią brzmiały: „Całe życie dla sportu”. 

Wiele pokoleń skarszewian tak właśnie zapamiętało Henryka 

Burczyka – jako oddanego działacza Ludowych Zespołów 

Sportowych, chętnie pracującego z młodzieżą, wymagającego,  

ale bardzo skrupulatnego nauczyciela i wychowawcę. Zebrane 

wspomnienia o sylwetce Henryka Burczyka jednoznacznie 

potwierdzają tę charakterystykę. 

Skarszewy to mała społeczność. Liczby mieszkańców całej 

gminy wynosi nieco ponad 14 tys., samo miasto ma ich 67651. Miasto  

i gmina stanowią, więc mikrostrukturę społeczną, ze wszystkimi  

jej cechami, gdzie więzi poznawcze i emocjonalne są zazwyczaj 

bliskie i silne, a wartościujące i partycypacyjne – łatwe i oparte  

o możliwość bezpośredniego definiowania sytuacji.2 Taki typ 

społeczności jest o tyle samowystarczalny, że tworzy własne wartości  

i wzory zachowań i o tyle wyalienowany, że nie zauważa często ich 

erozji, dezawuacji czy dezaktualizacji. Prowadzi to zazwyczaj do 

zamykania się we własnym kręgu jasno zdefiniowanych zachowań  

i sytuacji społecznych, powodując z czasem w uczestnikach życia 

społecznego zgodę na różnego typu stagnacje, obniżanie wymagań, 

potoczną „bylejakość”. W powyższym kontekście można stwierdzić,  

że Henryk Burczyk, żyjący i pracujący na prowincji, stanowiącej 

swoistą mikrostrukturę społeczną był postacią wielkoformatową, 

nieidącą na kompromisy łatwości i powtarzalności. Można stwierdzić, 

że stanowił on fenomen,  a jego oddziaływanie społeczne, 

edukacyjne i nsocjalizacyjne znacznie wykraczało poza wymagania 

stawiane jednostce przez społeczność z poziomu mikrostruktur.  

                                                           
1    Internet: www.skarszewy.pl (dostęp: 30.06.2017). 
2 Por. Turowski J., Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL,  

Lublin 2000, s. 57 - 107. 
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HENRYK BURCZYK - BIOGRAFIA 

Problemem Henryk Burczyk urodził się 8 stycznia1931 r.  

w Wysinie. W roku 1946 r. ukończył Szkołę Podstawową  

w Skarszewach,  a następnie kontynuował  naukę w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.  

Po zakończeniu nauki w liceum, w 1951 r. odbył  kurs pedagogiczny. 

W 1963 r. ukończył Studium Nauczycielskie na kierunku historia,               

a w 1977 r. Wyższe Studia Zawodowe w zakresie historii w Instytucie 

Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął  

w 1951 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Skarszewach. W latach 1979 - 

1986 roku pełnił funkcję dyrektora tej placówki. Związany był także  

z innymi szkołami znajdującymi się na terenie Skarszew – w latach 1972 

– 1979 był dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skarszewach. 

Ponadto w latach 1990 – 1996 kierował Zasadniczą Szkołą Zawodową 

Dokształcającą w Kościerzynie filia w Skarszewach, w której także 

przez wiele lat był nauczycielem. W trakcie swojej pracy 

nauczycielskiej wychował i wykształcił wiele pokoleń młodzieży, dbał 

o prawidłowe funkcjonowanie placówek, którymi zarządzał, za co 

wielokrotnie był nagradzany przez Inspektora Oświaty i Wychowania 

w Skarszewach oraz przez Kuratora Oświaty i Wychowania  

w Gdańsku. Zawsze był bardzo zaangażowany w działalność 

sportową. Był piłkarzem nożnym LZS Skarszewianka Skarszewy  

w latach 1945 – 1962 oraz zaangażowanym działaczem Ludowych 

Zespołów Sportowych, za co w 1960 r. otrzymał odznakę „Zasłużony 

Działacz Sportu Wiejskiego”. W późniejszych latach był trenerem piłki 

nożnej i prezesem klubu „Wietcisa”. 

Od 1973 r. przewodniczył Radzie Gminnej Ludowych Zespołów 

Sportowych. Podkreśleniem zasług Henryka Burczyka w dziedzinie 

sportu było otrzymanie w 1979 r. odznaki „Zasłużony Działacz Kultury 

Fizycznej”. Henryk Burczyk przez dwie kadencje pełnił funkcję 

radnego Miejskiej Rady Narodowej, a w latach 1966 – 1970  

był Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.  

Za swoją działalność został odznaczony między innymi Złotym Krzyżem 

Zasługi w 1976 r. oraz Brązową Odznaką za zasługi w ochronie 

porządku publicznego w 1979 r. 
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Na wniosek ówczesnego burmistrza i działaczy lokalnych  

LZS - Uchwałą Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 31 maja 2012r. 

otrzymał tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Skarszewy”3. O nadanie 

tego tytułu wnioskowali działacze LZS z terenu gminy oraz liczni 

wychowankowie Henryka Burczyka. Uzasadnienie uchwały odczytał 

w czasie sesji Rady Miejskiej ówczesny burmistrz Dariusz Skalski,  

a radni przyjęli ją przez aklamację4. 

 
Fot. 1. Sesja Rady Miejskiej w Skarszewach. Po podjęciu uchwały  

w sprawie przyznania Henrykowi Burczykowi tytułu ,,Zasłużonego 

Obywatela Gminy Skarszewy". (Źródło: Archiwum prywatne DS) 

                                                           
3 Uchwała nr XX/169/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia  31  maja  2012 roku  

w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Skarszewy” Panu HENRYKOWI  BURCZYK. 
4 „Zasłużony Obywatel Gminy Skarszewy”, to w zgodności z Statutem Gminy Skarszewy 

najwyższe uznanie dla mieszkańca gminy (przyznawane jego wybitnym mieszkańcom),  

które jest tożsamym odpowiednikiem         w innych samorządach – jako Honorowy Obywatel Miasta. 

W przypadku Pana Henryka Burczyka – tożsame określenie brzmiało by następująco:  

„Honorowy Obywatel Skarszew”.  
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Fot. 2. Burmistrz Dariusz Skalski wręcza Henrykowi Burczykowi 

pamiątkowy grawer ton z okazji nadania tytułu ,,Zasłużonego 

Obywatela Gminy Skarszewy". (Źródło: Archiwum prywatne DS) 

Był żonaty, miał dwóch synów. Zmarł 3 października 2017r.  

w Skarszewach i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.  

HENRYK BURCZYK - WSPOMNIENIA 

Postawa społeczna Henryka Burczyka jest w zasadzie 

jednoznaczna – postępować zgodnie z przyjętymi zasadami, dawać 

przykład innym i wymagać – najpierw od siebie, później od otoczenia 

społecznego, a zwłaszcza od tych, których socjalizacja i edukacja  

w jakikolwiek sposób od nas zależy. Podczas mszy świętej 

pogrzebowej Henryka Burczyka w skarszewskim kościele p.w. św. 

Michała Archanioła, ksiądz dr Piotr Malinowski, obecnie proboszcz 

parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Swarożynie, uczeń i wychowanek 

Zmarłego powiedział między innymi: „To dzięki Twojej odwadze, 

konsekwencji i przedsiębiorczości SP nr 1 się zmieniła, dziś nosi imię 

wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II. W Twojej wizji szkoły 

najważniejsza była zawsze skuteczna dydaktyka i patriotyczne 

wychowanie oraz atmosfera przyjazna wszystkim, którzy się w niej 

uczyli i pracowali. Byłeś człowiekiem z pasją, której byłeś 

bezgranicznie oddany i z wizją, do której realizacji skutecznie dążyłeś. 

Oprócz obowiązków pedagogicznych z wielkim oddaniem pełniłeś 

przez wiele lat inne funkcje społeczne.(…)   Piastując różne urzędy, 
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także poza Szkołą  doskonale wiedział i dawał temu świadectwo,  

iż „być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, 

nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, 

dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać 

innym.” Angażując się w sporcie  dawał świadectwo, iż  „człowiek lubi 

wysiłek. Lubi, żeby mu się udało, chce wiedzieć, czy potrafi, co może; 

mimo trudności chce skończyć i zwyciężyć, przekonać siebie i innych, 

że jest silny i zręczny.” Swym bogatym życiem dawał świadectwo,  

iż  „człowiek nie tylko pamięta, ale zapomina, nie tylko myli się, ale 

poprawia swoje błędy, nie tylko gubi, ale i znajduje. Można się 

nauczyć pamiętać to, co dobre i pożyteczne.”  

Troszcząc się o poziom edukacji, jak również o to, by budynki 

szkolne były piękne i funkcjonalne  uczył nas tego, iż "Dopóki walczysz 

jesteś zwycięzcą" . 

Działalność Henryka Burczyka to kilka dekad aktywności, 

przekładającej się na dążenie do angażowania w nią innych ludzi. 

Poprzez realizację swoich pasji uzewnętrzniał się i angażował  

w nią otoczenie. Cechy charakterologiczna, takie jak otwartość,  

niski próg towarzyskości, aktywność zjednywały mu ludzi i decydowały 

o łatwości nawiązywania współpracy – w oparciu o partnerstwo  

bez względu na różnicę wieku czy doświadczenia. 

O Henryku Burczyku tak mówi jego uczeń i współpracownik, 

Andrzej Świeczkowski ze Skarszew: 

 „Henryk Burczyk dla mnie tym 

człowiekiem, o którym mówi się, że jest 

godzien naśladowania. Pierwszy raz 

spotkałem Pana Henryka na koloniach w 1974 

roku w Poznaniu. On kierownik kolonii,  

ja dwunastoletni wówczas kolonista.  

Pamiętam, że odbywały się w tym czasie 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej  

w Niemczech. Wszyscy wspólnie 

oglądaliśmy i dopingowaliśmy 

naszych rodaków. Już wtedy poznałem Pana Henryka, jako człowieka 

uprzejmego  

Fot. 3. Andrzej Świeczkowski 
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i dobrodusznego, który kochał sport. Zorganizował on wówczas mecz 

piłki nożnej pomiędzy kolonistami, a miejscowymi chłopakami, 

zorganizował również spotkanie w Domu Kultury z Mistrzem Związku 

Radzieckiego w warcabach. Dla nas, jako dzieci był to wtedy wielki 

zaszczyt i wyróżnienie zagrać z mistrzem symultanę. Następne 

spotkanie z Panem Henrykiem to zawody w Bolesławowie w 1980 

roku, które były organizowane przez Koło LZS w Skarszewach. Tam  

w gabinecie Pana Henryka Kapitkowskiego po zawodach,  

przy kawie planowaliśmy, jakie będą nasze dalsze kroki w następnym 

sezonie. To właśnie z jego inicjatywy zostały zakupione cztery nowe 

stoły do tenisa stołowego, które następnie zostały przekazane do 

Szkoły Podstawowej przy ulicy Dworcowej. Są tam do dnia 

dzisiejszego i do dzisiaj na nich gramy.  

Przewodniczącym LZS w tym czasie był Pan Henryk Kapitkowski  

a zastępcą Pan Henryk Burczyk. Były to funkcje społeczne.   

W 1998 Pan Henryk Kapitkowski i Pan Henryk Burczyk założyli 

stowarzyszenie (napisali statut i zarejestrowali go w starostwie) 

Zawiązanie stowarzyszenia dawało możliwość pozyskiwania środków  

z Urzędu Gminy, co w większym stopniu pozwoliło na rozwój sportu  

na wsi. Marzeniem Pana Henryka Burczyka było boisko w każdej wsi.  

Zaczął się czas festynów na wsiach. Pierwszy festyn odbył  

się w 1999 roku w niedzielę w Bączku na nowo, co wybudowanym 

boisku. Był to festyn z okazji „Dnia dziecka” – gry i zabawy, 

grochówka, a na koniec zabawa do rana. W ślad za Bączkiem 

zorganizował festyny w Więckowach, Wolnym Dworze Pogódkach, 

Bolesławowie, Kamierowskich Piecach i Szczodrowie. W samym 

Bączku festynów takich zorganizowaliśmy łącznie siedemnaście. 

Po śmierci Henryka Kapitkowskiego w 2001 roku Pan Henryk 

Burczyk został jednogłośnie wybrany przewodniczącym LZS  

w Skarszewach, a ja jego zastępcą. Z jego inicjatywy i na jego prośbę, 

do kalendarza spotkań został wpisany Turniej im Henryka 

Kapitkowskiego w piłce nożnej, który odbywał się w Więckowach.  

Pan Henryk objął nad nim osobisty patronat. Każda z drużyn za sam 

udział w turnieju otrzymała upominki i oczywiście puchary za miejsca 

od pierwszego do trzeciego. 
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Za każdym razem, gdy udało mu się kupić siatki do bramek,  

stroje dla piłkarzy czy kolejny stół do tenisa stołowego, czerpał  

z tego ogromną radość..  Do dnia dzisiejszego, dwa razy do roku, 

rozgrywany jest Turniej Gwiazdkowy i Turniej Wielkanocy w tenisie 

stołowym, którego organizatorem i pomysłodawcą był Pan Burczyk.  

Pan Henryk cichy i spokojny, człowiek zdyscyplinowany, opanowany, 

skrupulatny, uczciwy, umiejący rozmawiać z każdym, który rozliczał  

się z każdej złotówki. Na każdą imprezę – festyn przychodzący z siatką 

piłek.  Posiadał w sobie niezliczone pokłady dobra. Bardzo często 

odwiedzał mnie w biurze, w którym to potrafiliśmy długo rozmawiać 

na tematy związane ze sportem.” 

Na podobne cechy charakterologiczne i społeczne  

Henryka Burczyka zwraca w swoich wspomnieniach  

także Andrzej Skóra, mieszkaniec Skarszew, działacz sportowy  

i samorządowy, radny Rady Miejskiej od 2010 r. 

„Już od wczesnych lat swojej  

młodości pamiętam Pana Henryka,  

jako bardzo aktywnego działacza  

w środowisku sportowym. Był najdłuższy 

stażem przewodniczącym koła rady gminnej 

Ludowych Zespołów Sportowych  

w Skarszewach (lata 1973-2015) na terenie 

Pomorza oraz Polski. Z historii wiem, że jego 

spotkanie ze sportem zaczęło się od roku, 

1946 kiedy powstały po drugiej wojnie 

światowej Ludowe Zespoły Sportowe. W tym czasie był piłkarzem LZS 

Skarszewianka do 1960 roku. W trakcie swojej kariery od 1955 r. był już 

znanym działaczem LZS. W swojej długoletniej działalności otrzymał 

wiele odznaczeń w dziedzinie propagowania kultury fizycznej i sportu, 

a także działań w Ludowym Zrzeszeniu Sportowym. W swoim zbiorze 

sportowym klub LZS  "Skarszewianka" piłki nożnej był dominujący  

w naszym mieście. 

Fot. 4. Andrzej Skóra 
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Fot. 5. Zdjęcie z 1960 r. Pierwszy od prawej stoi Henryk Burczyk  

wraz z zasłużonymi działaczami Skarszewianki. Od lewej: pierwszy 

Bernard Kielas, drugi  Zygmunt Zieliński, który był także sędzią 

zawodów piłki nożnej. (Źródło: Zbiory prywatne Andrzeja Skóry) 

W środowisku sportowym był uznaną postacią.  

Ceniony i bardzo dobry organizator. Świetnie znał swoje kompetencje 

przygotowania organizacyjnego zawodów, jak i turniejów 

sportowych. Niejednokrotnie spotkałem się z opinią działaczy spoza 

Skarszew, że mamy tak wybitnego działacza sportowego,  

co podkreślało wojewódzkie jak i ogólnopolskie zrzeszenie Ludowych 

Zespołów Sportowych. 

Miałem okazję organizować z Nim turnieje i imprezy sportowe, 

bo też jestem pasjonatem i miłośnikiem sportu. Bardzo podobało  

mi się jego bezgraniczne zaangażowanie i zainteresowanie sportem.” 

O wszechstronności działań Henryka Burczyka mówi  

także Dariusz Skalski, pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze 

Sportu, Zakładzie Sportów Wodnych Akademii Wychowania 

Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku;  

od urodzenia i na co dzień mieszkaniec Skarszew; były burmistrz 

Skarszew (2002 – 2014). 
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„Pana śp. Henryka Burczyka pamiętam 

od zawsze - jako nauczyciela, wieloletniego 

dyrektora, samorządowca, trenera czy 

działacza sportowego.  
Na co dzień wspaniały mąż Pani Marii 

Burczyk, (Pani „Maryli”, mojej nauczycielki                         

i wychowawczyni z klas I-III „skarszewskiej 

jedynki”). Zawsze skupiony, zamyślony, bo 

przecież zadania, które są do wykonania 

w jakiś sposób trzeba uporządkować. Zawsze z notesem, bo terminy 

wykonania nie mogą umknąć, trzeba ich dotrzymać. 
Kiedy myślę o Panu Henryku, nieodmiennie przypominam sobie jedno 

zdarzenie. Pracowałem jako młody nauczyciel w „skarszewskiej 

dwójce”, a Pan Henryk dyrektorował „skarszewskiej jedynce”. 

Ówczesny Inspektor Oświaty gminnej, już też śp. Grzegorz Kieszka 

(także Zasłużony Obywatel Skarszew, jak Pan Henryk) wyznaczył  

mnie do zorganizowania przemarszu wyznaczonej młodzieży   

z wszystkich szkół gminnych w pochodzie pierwszomajowym. 

Przemarsz miał być zwarty, zawierać elementy ćwiczeń sportowych 

 z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu. To były czasy. Sprzętu jak na 

lekarstwo, strojów sportowych brak. Długo można by było wymieniać 

napotkane problemy. Z młodzieżą ćwiczyliśmy w wolnych chwilach  

(i nie tylko),  na razie bez sprzętu (tylko z szarfami). Udało się po wielu 

rozmowach z rodzicami ustalić, że wszyscy uczniowie podczas 

pochodu będą mieli białe podkoszulki). Stroje były. Sprzętu nadal  

nie było (oprócz szarf).  
Dostałem sygnał, że Pan Dyrektor skarszewskiej jedynki, Henryk 

Burczyk może takowy sprzęt mieć, bo jest człowiekiem bardzo 

skrupulatnym, dba o przydzielony wg rozdzielnika sprzęt sportowy  

i dokładnie rozlicza z wszelkich wypożyczeń. Udałem się do Pana 

Dyrektora. Zaprowadził mnie do magazynu i otworzył szafy. Był 

dumny, a ja ogromnie szczęśliwy. Tu było wszystko czego 

potrzebowałem. Usłyszałem mniej więcej takie słowa: „Darek, możesz 

wybrać co ci się przyda, ale musisz mi pokwitować rodzaj i ilość 

sprzętu, a po pochodzie przynieść z powrotem, ponieważ to jest sprzęt 

mojej szkoły (…)”. Oczywiście to była zrozumiała formalność. Na 

Fot. 6. Dariusz Skalski 
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pochodzie sprzęt sportowy różnego rodzaju piłki, kółeczka ringo, 

pałeczki sztafetowe … po prostu w rękach młodzieży „fruwał”. Panie 

Henryku jeszcze raz dziękuję. 
Później, gdy byłem gminnym samorządowcem razem z Panem 

Henrykiem, już działaczem i szefem LZS -ów, przez wiele lat razem 

rozdawaliśmy i wręczaliśmy sołectwom z terenu gminy Skarszewy 

pakiety piłek nożnych wraz z siatkami do bramek.I z takich działań 

Pan Henryk zawsze skrupulatnie się rozliczał.” 

Henryk Burczyk był nie tylko działaczem sportowym  

i wychowawcą kilku pokoleń młodzieży, ale także – co w czasach 

tego rodzaju jego aktywności były swoistym ewenementem – 

sprawnym menadżerem i samorządowcem działającym na rzecz 

swojej społeczności. Z pewnością także ta działalność była 

przyczynkiem do zwieńczenia jego aktywności wspomnianym  

już nadaniem mu tytułu „Zasłużonego Obywatela Gminy Skarszewy”. 

W wielkoobszarowości działań Henryka Burczyka mówi Tomasz 

Sosnowski, były Naczelnik Miasta i Gminy Skarszewy (1982 - 1989), 

także beneficjent tytułu Zasłużony Obywatel Gminy Skarszewy”. 

„Związałem się z środowiskiem 

skarszewskim z chwilą rozpoczęcia pracy 

zawodowej na terenie Gromadzkiej Rady 

Narodowej. W tym czasie Prezydia Rad 

Narodowych – Gromadzkiej i Miejskiej 

mieściły się w budynku nr 18 przy Placu 

Hallera. Z tego względu bliskie były kontakty  

i współpraca tych administracji.  

Mój pierwszy kontakt z Henrykiem 

Burczykiem miał miejsce w połowie lat 

sześćdziesiątych, gdyż często proszono mnie na posiedzenia Miejskiej 

Komisji Rolnictwa …, na których bywał Henryk Burczyk  

– jako Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej  

w Skarszewach. Dobrze pamiętam jego wystąpienia na temat 

rolnictwa, handlu itp. Henryk Burczyk podczas posiedzeń komisji  

był bardzo zainteresowany poziomem produkcji poszczególnych 

Fot. 7. Tomasz Sosnowski 
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gospodarstw rolnych, ich potrzebom i możliwościom udzielenia 

pomocy, gdy takowa była potrzebna w ramach przepisów 

administracyjnych. W przypadku klęsk żywiołowych, czy okresowym 

brakiem środków finansowych – sugerował udzielenie pomocy  

w celu podniesienia poziomu gospodarowania.  

Henryk Burczyk w czasie kadencji, starał się o nowe inwestycje  

tak w zakresie rolnictwa, jak  i inne na terenie miasta. Niektóre  

z nich miały duży wpływ na rozwój rolnictwa, i tak na przykład: 

 oddano nową lecznicę dla zwierząt, co wydatnie poprawiło 

zdrowotność zwierząt i zmniejszyło upadki zwierząt, 

 wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rolników na usługi 

rolno – transportowe, uruchomiona została Międzykółkowa 

Baza Maszynowa, która później przekształciła się Spółdzielnię 

Kółek Rolniczych, która obsługiwała rolników w szerokim 

zakresie, 

 wybudowana została nowa baza skupu i sprzedaży produktów 

rolnych, co przyczyniło się na sprawniejszą obsługę rolników  

z terenu całej gminy; ponadto inne kolejne inwestycje,  

które powstały potwierdziły przez kierownictwo administracyjne 

duże wyczucie i znajomość potrzeb miejscowej ludności. 

Henryk Burczyk działał również prężnie i z dużym 

zaangażowaniem na odcinku propagowania sportu w mieście  

i gminie, szczególnie w LZS – ach, na co gromadził środki z budżetów 

gminy oraz środki pozabudżetowe. Mógłbym powiedzieć,  

że nie było imprezy sportowej na naszym terenie w organizacji których 

nie byłoby „ręki” H. Burczyka. Pamiętam jeszcze w latach 70 – tych 

odbywały się Wojewódzkie Mistrzostwa LZS w Piłce Nożnej w Pucku. 

Henryk Burczyk zaprosił mnie, żebym brał udział jako kibic.  

W tym momencie mogłem zaobserwować jego profesjonalizm  

w organizacji, w motywowaniu zawodników do sportowej  

walki – czego wynikiem była wysoka pozycja naszej drużyny 

sportowej. Myślę, że dobre wyniki sportowców skarszewskich  

i ich awanse były w dużym stopniu zasługą H. Burczyka  

poprzez umiejętność zjednoczenia sobie współpracowników  

i młodzieży.  
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Henryk Burczyk przez swoją wszechstronną działalność na rzecz naszej 

społeczności na stałe wpisał się w historię naszego miasta.”  

Trudno mówić o jednostce ludzkiej, żyjącej i funkcjonującej  

w środowisku społecznym biorąc pod uwagę tylko te cechy,  

które stanowią pole jej działalności. Henryk Burczyk poprzez swoją 

działalność społeczną był oczywiście indywidualnością, ale posiadał 

jak każdy z nas – wymiar zupełnie ludzki. Był jednostką wpisaną  

w życie rodzinne, kręgi towarzyskie, posiadał także swój wymiar 

osobisty. Odbiór jego postaci nie odbywał się li tylko poprzez pryzmat 

zewnętrznych działań. O takim wymiarze postaci Henryka Burczyka  

w swoich wspomnieniach mówi Urszula Skalska, emerytowany 

pracownik służby zdrowia – pielęgniarka dyplomowana, mieszkanka 

Skarszew, była radna Rady Narodowej w Skarszewach  

(dwie kadencje). 

„Henryka Burczyka bardzo dobrze 

wspominam – tylko mogę wspominać  

w samych superlatywach, tym bardziej, 

 że od strony mojej mamy Salomei Szczęsnej 

był naszym krewnym. W związku z tym  

w miarę regularnie się spotykaliśmy  

w układzie rodzinnym, co pozwoliło  

mi dobrze poznać Henia. Pamiętam  

takie zdarzenie z lat mojej młodości.  

Henryk pełnił zawsze ważne funkcje w naszej gminie. Kiedyś poszłam 

do urzędu w celu załatwienia jakiejś sprawy, więc do Niego zwróciłam 

się Panie Przewodniczący – to Henio tak do mnie powiedział: „Ulka, 

jak tak będziesz się do mnie zwracała, to przestaniemy z sobą 

rozmawiać”. 

Henryk był miłośnikiem motoryzacji, jak na tamte czasy jeździł  

na swoim ulubionym motorze. Uwielbiał tę jazdę. Na tym motorze 

woził swoją żonę Marię do pracy do szkoły w Szczodrowie.  

Henio od zawsze oddany był swojej rodzinie, oddany pracy,  

którą wykonywał, uśmiechnięty, spokojny i życzliwy. 

Takiego Henryka Burczyka będę pamiętała.” 

Fot. 8. Urszula Skalska 
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Samorządowcy, działacze i zawodnicy sportowi, uczniowie,  

osoby z kręgu towarzyskiego – ci ludzie wspominają Henryka Burczyka 

z różnych perspektyw. Spotkali go na rozmaitych etapach swojej 

biografii i łączyło ich wspólne działanie bądź oddziaływanie.  

Henryk Burczyk był jednak znany szerokiemu kręgowi społeczności 

skarszewskiej. Tak mówi o nim jedna z mieszkanek gminy,  

Mieczysława Krzywińska: 

„Pana Henia poznałam,  

kiedy byłam pracownikiem Urzędu 

Miejskiego w Skarszewach. Po prostu często 

zaglądał do biura, aby chociaż powiedzieć 

„dzień dobry”. Skarszewy to mała 

społeczność, gdzie niemal wszyscy się znają, 

albo przynajmniej „o sobie słyszeli” i niemal 

każdy o każdym ma coś  

do powiedzenia. Pan Henryk,  

to jedna z takich osób, o których 

inni mówią wyłącznie dobrze. I rzeczywiście – to był człowiek z klasą, 

doskonale ułożony starszy pan (dane mi było go poznać ok. roku 

2009). Ciągle był aktywny i bardzo zaangażowany w działalność LZS, 

także na szczeblu wojewódzkim. Był dżentelmenem. Pamiętam, że na 

jednej z plenerowych imprez gminnych siedzieliśmy razem. Padał 

deszcz. Pan Henio cały czas trzymał swój parasol nade mną, a po 

jego ramieniu ściekał deszcz. Na nic się zdały prośby, aby chronił 

raczej siebie. Emanowało z niego naturalne ciepło, optymizm, 

pogoda ducha. Przyciągał ludzi, lubili jego towarzystwo. Imponował 

wiedzą, aczkolwiek nikt nie czuł się przy nim ani gorszy, ani głupszy.  

On lubił ludzi i to było widać. To była prawdziwie nietuzinkowa 

postać.” 

 

 

Fot. 9. Mieczysława Krzywińska 
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Tak mówi o nim jeden z najbliższych współpracowników 

Henryka Burczyka, Wiesław Szczodrowski, mieszkaniec gminy, 

Sekretarz Rady Wojewódzkiej Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku: 

Henryk Burczyk, mogę to tak określić  

– społecznik „z krwi i kości”. Skarszewiak  

i Kociewiak zarazem. Pasjonat sportu 

wiejskiego, jeden z najstarszych stażem  

w Krajowym Zrzeszeniu LZS Przewodniczący 

Rady Miejsko – Gminnej LZS. Współzałożyciel 

stowarzyszenia LZS na terenie powiatu 

kościerskiego i starogardzkiego. 

Pana Henia poznałem w roku 

1972, gdy był nauczycielem  

i zajmował różne, ważne stanowiska w skarszewskim samorządzie  

i oświacie. Ten zasłużony nauczyciel i dyrektor szkół, Honorowy 

Obywatel Skarszew, pośród wielu odznaczeń państwowych,  

jak np. Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, posiadał także 

odznaczenia zasłużonego działacza kultury fizycznej  

oraz zasłużonego działacza LZS. Wspaniały i życzliwy kolega,  

a także rzeczywisty PRZYJACIEL sportu. 

PODSUMOWANIE 

Wzór biografii Henryka Burczyka, opinie o nim jego 

współpracowników oraz osób w inny sposób wchodzących z nim  

w interakcje społeczne o różnym charakterze pozwalają ocenić jego 

postać w kategoriach „znaczącego innego” czyli „osoby, która  

w procesie rozwoju jednostki wywarła lub wywierała szczególny 

wpływ na kształtowanie się jej zachowań, poglądów, postaw, uczuć, 

itp.”5 Wpływ ten najwyraźniej widać w obszarze jego działań 

poświęconych rozwojowi kultury fizycznej i kształtowania postaw, 

które nakazują utrzymywanie swoistej homeostazy pomiędzy 

fizycznością, a sferą psychiczną jednostki. Henryk Burczyk był 

nauczycielem, a więc kimś kto ma ogromny wpływ na internalizację 

                                                           
5 K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Graffitti, 1997, s. 259. 

Fot. 10. Wiesław Szczodrowski 
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wartości przez jednostki poddawane szeroko rozumianemu treningowi 

socjalizacyjnemu. Poza rodziną pochodzenia, to właśnie takie osoby 

kształtują habitusy podmiotu socjalizacji. „Wartości zinternalizowane 

określają tożsamość jednostki, jej przynależność do grupy społecznej, 

wyznaczają działalność sprzyjającą ich urealnieniu6”.  Henryk Burczyk 

nie tylko przekazywał kod przynależności grupowej związany  

z kodyfikacją poszczególnych instytucji i grup. On te grupy tworzył  

i nadawał im znaczenia, które okazywały się cenne dla osób 

chcących do nich przynależeć. Z dużym prawdopodobieństwem 

można przyjąć, że na postawy życiowe i zawodowe Henryka Burczyka 

nie miał wpływu fakt, że zamieszkiwał on i działał w małej strukturze 

społeczno – administracyjnej. Jego działalność i zespół przekonań  

oraz stosowanych norm nie uległby żadnej modyfikacji,  

gdyby jego biografia przebiegała w dużym skupisku miejskim. 

Wszystkie sfery jego działalności charakteryzował wielkoformatowość  

i pełne zaangażowanie.  
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Henryk Burczyk was a Skarszew resident and a form, for which 
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WYMOGI EDYTORSKIE 

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji cyfrowej zostaną  

zrecenzowane oraz po pozytywnej opinii recenzentów, zamieszczone  

w publikacji naukowej. Prosimy o przygotowanie tekstu referatu  

w formie wydruku i w wersji elektronicznej (w programie Microsoft 

Word – min. Wersja 11) stosując się do poniższych wymogów: 

– format artykułu B5; 

– marginesy – górny 2,50 cm, dolny 2,50 cm, lewy 2,50 cm,  

prawy 2,50 cm; 

– w lewym górnym rogu: tytuł naukowy, imię i nazwisko  

autora(ów); linijkę niżej – nazwa instytucji; kolejną linijkę niżej 

– adres mailowy autora(ów) – Times New Roman 12 pkt, 

pochyły; 

– poniżej tytuł artykułu – Times New Roman 12 pkt, 

pogrubiony;  

wyśrodkowany; 

– czcionka tekstu akapitowego – Times New Roman 12 pkt,  

obustronnie wyjustowana; 

– odstęp między wierszami – 1,5 pkt; 

– podtytuły – czcionka Times New Roman 12 pkt, pogrubiona; 

– przypisy na dole strony – wielkość czcionki przypisów  

Times New Roman 9 pkt; 

– numeracja – ciągła, numer strony umieszczony na górnym 

lub dolnym marginesie. 

Literatura – sposób dokumentowania: 

– książki: Autor: Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce i rok  

wydania, strona; 

– opracowania w publikacjach zwartych: Autor 

opracowania:  

Tytuł opracowania [w] Redaktor, Tytuł książki, 

Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona; 

– artykuły w czasopismach: Autor: Tytuł artykułu, Tytuł  

czasopisma, rok, numer, strona; 
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– prosimy o stosowanie myślników jako znaków wyliczania 

oraz cyfr arabskich do numerowania; 

– w opisach rysunków oraz tabel prosimy stosować 

następujące  

wyznaczniki: tytuły i numer tabel (proszę używać wyłącznie  

opisów Tabela), umieszczone nad tabelami, 

wyśrodkowane, czcionka Times New Roman 12 pkt; 

– tytuły i numery elementów graficznych (proszę używać  

wyłącznie opisów Rysunek lub Wykres) umieszczone pod  

elementami graficznymi; czcionka Times New Roman  

12 pkt, wyśrodkowane, rysunki proszę tworzyć w odcieniach 

szarości; źródła tabel, rysunków i wykresów – umieszczone 

pod obiektem, czcionka Times New Roman 10 pkt; 

– artykuł powinien zawierać także streszczenie w języku  

angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu artykułu, 

(maksymalnie do 8 linijek tekstu); 

– prosimy o niestosowanie podziałów stron i sekcji, 

podkreśleń oraz „miękkich” enterów (Shift + Enter); 

– artykuły do publikacji cyfrowej mogą być przesłane  

w j. polskim, w j. angielskim lub innym języku kongresowym;  

– artykuły powinny zostać nadesłane drogą mailową do 

redaktorów naukowych, artykuły po pozytywnej recenzji 

zostaną wydane w formie opracowania – publikacji 

cyfrowej.  
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WZÓR ARTYKUŁU 

Tytuł naukowy, imię i nazwisko autora(ów) 

Nazwa instytucji 

Adres mailowy autora(ów) 

Słowa klucze: ……………………………………………………………….. 

TYTUŁ ARTYKUŁU 

Streszczenie 

Tekst streszczenia, tekst streszczenia, tekst streszczenia, tekst  

streszczenia, tekst streszczenia, tekst streszczenia, tekst streszczenia, 

tekst streszczenia, tekst streszczenia, tekst streszczenia, tekst 

streszczenia, tekst streszczenia, tekst streszczenia, tekst streszczenia. 

1. Wprowadzenie 

Tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst  

artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, 

tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst 

artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu. 

2. Tytuł Punktu 

Tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu7, tekst artykułu, tekst  

artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu8, tekst artykułu, tekst artykułu, 

tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu9. 

Tab. 1. Tytuł tabeli 

  

  

 
                                                           

7  Autor książki, Tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.  
8  Autor opracowania: Tytuł opracowania [w] Redaktor, Tytuł książki, 

Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona. 
9  Autor artykułu w czasopiśmie: Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, rok, numer, 

strona. 
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3. Tytuł Punktu 

Tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst  

artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, 

tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst 

artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, 

tekst artykułu, tekst artykułu . 

4. Następne ewentualne punkty – jak uprzednie 

Tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst  

artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, 

tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst artykułu, tekst 

artykułu. 

 

Rysunek 1. Tytuł rysunku 
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5. Zakończenie 
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author (s); line below - name of the institution; the next line  

below – mail address of the author (s) - Times New Roman  

12 pt sloping; 

– below the article title - Times New Roman 12 point bold; 

centered; 

– paragraph text font - Times New Roman 12 pt, adjusted to the 

both sides; 

– line spacing – 1,5 points; 

– sub-heading – font Times New Roman 12 pt, bold; 

– footnotes at the bottom of the page – the font size footnotes 

Times New Roman 9 points; 

– numbering – continuous page number placed on the top  

or bottom margin. 

Literature – a way of documenting: 

– books: Author: Book Title, Publisher, place and year  

of publication, page. 

– develop a compact publications: Editor: Title develop [in] 

Editor, Book Title, Publisher, place and year of publication, 

page; 

– articles in journals: Author: Title of the article, journal title, year, 

number, page; 

– please use hyphens as the characters of calculation and 

Arabic numerals for numbering; 

– descriptions of the drawings and tables, please use the 

following determinants: titles and the number of tables (please 

use only descriptions Table), placed above the tables, 

centered, font Times New Roman 12 pt; 

– titles and numbers of graphic elements (please use only 

descriptions of drawing or diagram) placed under the graphic 

elements; font Times New Roman 12 pt, centered, please 

create drawings in shades of gray; source tables, figures and 

graphs - placed under the object, font Times New Roman  

10 pt; 
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– article shall also include a summary in English with a translation  

of the article title (up to 8 lines of text); 

– please do not use page breaks and sections, underscores and 

“soft” breaks between (Shift + Enter); 

– articles to digital publishing can be sent to l. Polish, in a l. English  

or another language congress Articles should be sent by email 

to the editors of scientific research. Articles after a positive 

review will be issued in the form of development – digital 

publishing. 

PATTERN ARTICLE 

Academic title, name and surname of the author (s) 

Name of institution 

E-mail address of the author (s) 

 

Key words: ………………………………………………………………………... 

Summary 

Text summaries, text summaries, text, summary, text summaries, 

text, summary, text summaries, text, summary, text summaries , text, 

summary, text summaries, text, summary, text summaries, text, 

summary, text summaries. 

1. Introduction 

The text of the article, text article, text article, text article, text 

article, text article, text article, text article, text article, text article, text 

article, text article, text article, text article, text article, text article. 
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2. Title Point 

The text of the article, text article, text article10, text article, text  

article, text article, text article11, text article, text article, text article, 

text article, text article12. 

Table 1: Table title 

  

  

 

3. Title Point 

The text of the article, text article, text article, text article, text 

article, text article, text article, text article, text article, text article, text 

article, text article, text article, text article, text article, text article, text 

article, text article, text article, text article. 

4. Next possible points – as previous 

The text of the article, text article, text article, text article, text 

article, text article, text article, text article, text article, text article, text 

article, text article, text article, text article. 

 

 

 

 

                                                           
10  The book's author, book title, publishing house, place and year of 

publication. 
11  Editor: title develop [in] editor, book title, publisher, place and year of 

publication, page. 
12  The article in the journal: title of the article, journal title, year, number, page. 
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Figure 1: Title drawing 

 

 

 

 

 

 

 

Source: own study based on : .................................... 

The text of the article, text article, text article, text article, text 

article, text article, text article, text article, text article. 

5. Conclusion 

The text of the article, text article, text article, text article, text 

article, text article, text article, text article, text article. 

Literature: [in alphabetical order] 

1. books: author: book title, publisher, place and year of 

publication, page. 

2. develop a compact publications: editor: title develop [in] 

editor, book title, publisher, place and year of publication, 

page; 

3. articles in journals: author: title of the article, journal title, year, 

number, page. 

TITLE IN ENGLISH 

Summary 

Summary, summary, summary, summary, summary, summary,  

summary, summary, summary, summary, summary, summary, 
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summary, summary, summary, summary, summary, summary, 

summary, summary, summary. 

Key words: …………………………………………………………………... 

Feel free to contact us, 

Editors: 

dr Piotr LIZAKOWSKI /e-mail: piotrl@interia.pl  

dr Dariusz SKALSKI /e-mail: dskalski60@gmail.com, mshalina@hot.pl  

dr Sławomir DĘBSKI/ e-mail: sladeb@wp.pl 

РЕДАКЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Все статьи, которые поданы для публикации в цифровой 

монографии, будут рецензированы и после позитивной оценки 

рецензентов опубликованы. Просим подготовить текст статьи  

в печатной и электронной версии (в программе Microsoft Word – 

мин. версия 11) используя следующие требования: 

– формат статьи Б5; 

– отступы - верхний 2,50 см, нижний 2,50 см, левый 2,50 см, 

правый 2,50 см; 

– в левым верхним углу: научная степень, научное звание, 

имя  

и фамилия автора (ов); строчка ниже – название 

институции; следующая строчка ниже – Е-mail адрес 

автора (ов) – Times New Roman 12 pkt курсив; 

– ниже название статьи – Times New Roman 12 pkt 

полужирный; выравнивание посредине; 

– шрифт текста абзаца – Times New Roman 12 pkt, 

выравнивание по ширине; 

– междустрочный интервал – 1,5 pkt; 

– название подпунктов – шрифт Times New Roman 12 pkt, 

полужирный; 

– ссылки - внизу страницы –шрифт ссылки Times New 

Roman  

9 pkt; 

mailto:mshalina@hot.pl
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– нумерация страниц – непрерывная, номер страницы – 

вверху или внизу страницы. 

Литература – оформление: 

– книги: Автор: Название книги, Издательство, Место и год 

издания, страницы; 

– Разделы в научных трудах: Автор труда: Название труда  

[в] Редактор, Название книги, Издательство, Место и год 

издания, страницы; 

– статьи в периодических изданиях: Автор: Название 

статьи, Название периодического издания, год, номер, 

страницы; 

– просим о использование короткие тире как знаков для 

перечисления и арабских цифр для нумерации; 

– для описания рисунков и таблиц просим использовать 

следующие элементы: 

– название и номер таблицы (просим использовать 

название Таблица), расположено над таблицей, 

выравнивание посредине, шрифт Times New Roman  

12 pkt; 

– название и нумерация графических элементов 

(просим использовать только название Рисунок или 

График) расположенных под графическими 

элементами; шрифт Times New Roman 12 pkt, 

выравнивание посредине, просим рисунки создавать  

в серых оттенках; 

– источник таблиц, рисунков и графиков – расположить 

под объектом, шрифт Times New Roman 10 pkt; 

– статья должна иметь также аннотацию на английском 

языке  

с переводом название статьи (максимально 8 строчек); 

– просим не использовать разрыва страниц и секций, 

подчеркиваний и „мягких” энтеров (Shift + Enter); 

– статьи к цифровой публикации могут быть присланы  

на польском, английском или на другом языке 
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Конгресса. Статьи должны быть присланы электронной 

почтой к научным редакторам. Статьи по позитивной 

рецензии будут опубликованы в форме цифровой 

публикации.  

ПРИМЕР СТАТЬИ 

Научная степень, научное звание, имя и фамилия автора (ов) 

Название институции 

E-mail автора (ов)  

Ключевые слова:.......................................................................................... 

 Название статьи 

Аннотация 

Текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст 

аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, 

текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст 

аннотации, текст аннотации, текст аннотации. 

1. Вступление 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 

2. Название пункта 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи13, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи14, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи15. 

                                                           
13   Автор книги, Название книги, издательство, место и год издания.  
14   Автор труда: Название труда [в] Редактор, Название книги, Издательство, 

Место и год издания, страницы. 
15  Автор статьи в периодическом издании: Название статьи, Название 

периодического издания, год, номер, страницы. 
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Таблица 1: Название таблицы 

  

  

 

3. Название пункта 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 

4. Следующие возможные пункты 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 

 

Рисунок 1: Название рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Источник: собственная обработка на основе: .................................... 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 

0

20

40

60

80

100

1. Кв 2. Кв 3. Кв 4. Кв

Восточ.

Запад.

Север.



  BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, KULTURA FIZYCZNA  

WYBRANE ZAGADNIENIA TOM 6 

 

285 

 

 

5. Окончание 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи. 

Литература: [в алфавитном порядке] 

1. Книги: Автор: Название книги, Издательство, Место и год 

издания, страницы. 

2. Разделы в научных трудах: Автор труда: Название труда [в] 

Редактор, Название книги, Издательство, Место и год 

издания, страницы; 

3. Статья в периодическом издании: Автор: Название статьи, 

Название периодического издания, год, номер, страницы. 

TITLE IN ЕNGLISH 

Summary 

Summary, summary, summary, summary, summary, summary,  

summary, summary, summary, summary, summary, summary, 

summary, summary, summary, summary, summary, summary, 

summary, summary, summary. 

Key words: …………………………………………………………………... 

Приглашаем к сотрудничеству, 

Научная редакция: 

доктор Пётр Лизаковски /e-mail: piotrl@interia.pl  

доктор Дариуш Скальски /e-mail: dskalski60@gmail.com, 

mshalina@hot.pl 

Славомир Денбски /e-mail: e-mail: sladeb@wp.pl

mailto:dskalski60@gmail.com


 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Chcesz dobrze zapakować towar - dzwoń do nas,  

a na pewno będziesz zadowolony. 

(tel. 58 588 23 78, 58 588 07 33). 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Liczba znaków: 406 237 (ze streszczeniami i okładką).  

Liczba grafik: 33 x 1 000 znaków (ryczałt) = 33 000 znaków. 
Razem: Liczba znaków: 439 237  

(ze streszczeniami, okładką i grafikami) = 10, 981 arkuszy wydawniczych. 
Number of characters: 406 237 (with abstracts).  

Number of images: 33 x 1 000 characters (lump sum) = 33 000 characters. 
Total: Number of characters: 439 237 (with abstracts, summaries  

and graphics) = 10, 981 sheets publications. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza publikacja została sprawdzona systemem antyplagiatowym, który wypadł 

pozytywnie. Szczegółowy raport znajduje się w dokumentacji wydawcy. 
 

Niniejsza monografia została opublikowana w wersji cyfrowej.  
https://zenodo.org/ 
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