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Od redaktorów tomu 

Na Pań stwa ręce składamy kolejńy ńumer czasopisma ńaukowego 

,,Zbliz eńia Cywilizacyjńe” zawierający zbio r artykuło w będących po-

kłosiem cykliczńej końfereńcji ńaukowo-szkoleńiowej pń. „Strategia 

Bezpieczeń stwa Narodowego w sytuacji zagroz eńia – implikacje prak-

tyczńe do wspo łpracy samorządo w, społeczeń stwa, słuz b muńduro-

wych”  zorgańizowańej w dńiach 22–23 maja 2019 roku przez pracow-

ńiko w Pań stwowej Uczelńi Zawodowej we Włocławku. Ich Autorami są 

Studeńci-młodzi ńaukowcy, kto rzy regularńie i aktywńie uczestńiczą  

w kolejńych edycjach Końfereńcji wygłaszając swoje rozwaz ańia w de-

dykowańym dla ńich pańelu tj. „Młodzi dla Bezpieczeń stwa – Młodzi  

o Bezpieczeń stwie”, koordyńowańym przez mgr. Roberta Kwas ńiew-

skiego. W grońie Autoro w zńalez li się ro wńiez  praktycy oraz doktorań-

ci, kto rych przedmiotem pracy zawodowej oraz badawczej są zagadńie-

ńia dotyczące szeroko pojętego bezpieczeń stwa.  

Zawarte w ńumerze opracowańia ńaukowe są ro z ńorodńe pod 

względem tematyczńym, wskazują ńa rozległos c  zagadńień  związańych 

z bezpieczeń stwem ńarodowym oraz pokazują ro z ńe jego wymiary, 

szczego lńie w zakresie przestrzeńi społeczńej. Przewaz ająca większos c  

artykuło w podejmuje zagadńieńia związańe z podsystemem ochroń-

ńym pań stwa i ludńos ci, ukieruńkowańym ńa bezpieczeń stwo cywilńe, 

pozamilitarńe, kto re ńalez ą do waz ńych elemeńto w Strategii Bezpie-

czeń stwa Narodowego RP. Autorzy w swoich artykułach ńie ograńiczyli 

się wyłączńie do rozwaz ań  o charakterze stricte teoretyczńym, ale do-

końali ro wńiez  wńikliwej ańalizy zagadńień  związańych z bezpieczeń -

stwem społeczńym z uwzględńieńiem końkretńych implikacji prak-

tyczńych.  
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Nińiejszy ńumer otwiera artykuł Michała Mikulskiego pt. „Edukacja 

dla bezpieczeń stwa w zakresie udzielańia pierwszej pomocy dla ucz-

ńio w klasy VIII szkoły podstawowej” traktujący o wymiarze bezpie-

czeń stwa w aspekcie rzeczywistos ci edukacyjńej uczńio w szko ł pod-

stawowych. Rozwaz ańia Autora dotyczą reformy os wiatowej, kto ra do 

podstawy programowej wprowadziła obowiązek prowadzeńia zajęc  

uczńiom klas VIII w zakresie podstaw udzielańia pierwszej pomocy  

w ramach edukacji dla bezpieczeń stwa. Podczas prowadzeńia zajęc  

edukacyjńych w zakresie udzielańia pierwszej pomocy, jak Autor wska-

zuje, ńalez y pamiętac  o dostosowańiu poziomu ńauczańia z tego zakre-

su do potrzeb i moz liwos ci uczńio w. W artykule przedstawiońo przy-

kładowy autorski sceńariusz zajęc  dotyczących pierwszej pomocy 

wraz z wyńikami przeprowadzońej obserwacji w zakresie udzielańia 

pierwszej pomocy ws ro d uczńio w klasy VIII Szkoły Podstawowej  

ńr 100 im. płk. Frańcesco Nullo w Warszawie Wyńiki przeprowadzo-

ńych zajęc  praktyczńych, jak wskazuje Autor, pokazały zaańgaz owańie, 

rozwijańie umiejętńos ci i skuteczńos ci uczńio w w zakresie udzielańia 

pierwszej pomocy. 

W kolejńym artykule pt. „Występek uprowadzeńia osoby małolet-

ńiej lub ńieporadńej ńa tle regulacji międzyńarodowych” autorstwa 

Michalińy Miązek dokońańo wńikliwej ańalizy akto w prawa międzyńa-

rodowego odńoszących się do ochrońy oso b małoletńich lub ńieporad-

ńych przed czyńem uprowadzeńia, kto ry peńalizowańy jest w przepi-

sach prawa krajowego jako występek. Autorka w podsumowańiu wska-

zuje, z e ńiezwykle istotńe jest edukowańie społeczeń stwa w przed-

miocie ńegatywńych skutko w przedmiotowego występku, a zwłaszcza 

jego destrukcyjńego wpływu ńa iństytucje opieki i ńadzoru oraz dobro 

oso b małoletńich bądz  ńieporadńych.  

Celem artykułu autorstwa Artura Spirki pt. „Karńoprawńa regulacja 

bezpieczeń stwa publiczńego” było zbadańie zasadńos ci zmiań postulo-

wańych przez ustawodawcę w zakresie podńiesieńia wysokos ci kar dla 

przestępstw przeciwko bezpieczeń stwu publiczńemu. W rozwaz ańiach 

przedstawiońo kształt obecńej karńoprawńej ochrońy bezpieczeń stwa 

publiczńego poprzez ańalizę rozdziału XX Kodeksu Karńego. Autor  



  

 

– 8 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywilizacyjńe 
XVI (1)/2020 

w swoim opracowańiu ukazał ro wńiez  sposo b realizacji owej ochrońy 

ańalizując praktykę orzeczńiczą w zakresie orzekańych kar ńa prze-

strzeńi lat 2008–2018.  

Opracowańie Artura Musiała pt. „C wiczeńia kompleksowe ńa lotńi-

sku jako elemeńt doskońaleńia zawodowego straz ako w Pań stwowej 

Straz y Poz arńej” stańowi pro bę ańalizy postrzegańia tematyki ratow-

ńictwa lotńiskowego przez pryzmat zadań  wykońywańych przez stra-

z ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej. Autor artykułu prowadzi rozwaz a-

ńia ńa podstawie przeprowadzońych wczes ńiej przez ńiego badań  ńa 

temat przydatńos ci w procesie doskońaleńia zawodowego udziału 

straz ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej w c wiczeńiach kompleksowych 

ńa lotńisku. W podsumowańie formułuje oń uwagi de lege ferenda  

w zakresie omawiańego zagadńieńia wraz ze wskazańiem poteńcjal-

ńych korzys ci związańych z zapropońowańym rozwiązańiem dotyczą-

cym uruchomieńia os rodka doskońaleńia zawodowego, kto ry pozwoli-

łby ńa symulację ro z ńorakich wariańto w sytuacji zagroz eńia mogących 

zdarzyc  się ńa lotńisku. 

W kolejńym artykule Z ańeta Nieckarz porusza waz ńy z puńktu wi-

dzeńia społeczńego problem ńaduz ywańia alkoholu będący czyńńi-

kiem wywołującym dysfuńkcyjńos c  rodzińy oraz zaburzający relację 

pomiędzy poszczego lńymi człońkami systemu jakim jest rodzińa, sku-

piając się szczego lńie ńa sytuacji dziecka. Opracowańie pt. „Fuńkcjońo-

wańie dziecka w rodzińie z problemem alkoholowym” ukazuje skutki 

ńaduz ywańia alkoholu w odńiesieńiu do osoby uzalez ńiońej i człońko w 

jej rodzińy oraz wpływ ńaduz ywańia alkoholu ńa fuńkcjońowańiu ca-

łego systemu rodzińy. Autorka zwraca uwagę, z e dysfuńkcyjńos c  wyńi-

kająca z zaistńiałej sytuacji związańej z ńaduz ywańia alkoholu burzy 

włas ciwe relacje w rodzińie jako całos ci i ma ńegatywńy wpływ ńa 

fuńkcjońowańie całego systemu rodzińńego.  

Poruszońe w publikacji zagadńieńia i problemy ńie są jedyńymi, 

kto re ujawńiają okres lońe deficyty w zakresie szeroko pojętego bezpie-

czeń stwa. Ich lista jest zdecydowańie dłuz sza, co wyńika z wieloaspek-

towos ci problematyki bezpieczeń stwa oraz zńaczeńia Strategii Bezpie-
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czeń stwa Narodowego RP. Mamy ńadzieję, z e lektura tego ńumeru 

,,Zbliz eń  Cywilizacyjńych” przybliz y Pań stwa do tematyki bezpieczeń -

stwa i zaińspiruje do dalszych rozwaz ań  zaro wńo teoretyczńych, jak  

i praktyczńych. Zachęcamy do publikowańia Pań stwa opracowań  ńau-

kowych ńa łamach kolejńych ńumero w ńaszego kwartalńika.  

Robert Kwaśniewski  

Jacek Wojciechowski 
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MICHAŁ MIKULSKI 

Szkoła Podstawowa ńr 100 im. płk. Frańcesco Nullo w Warszawie 

Edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy dla uczniów 

klasy VIII szkoły podstawowej 

Safety education in the field of first aid for 8th grade students  

of primary school 

Streszczenie:  

Edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII szkoły podstawowej w zakresie udzielańia 

pierwszej pomocy jest tematem ńowatorskim i ważńym dla ńaszego społeczeństwa.  

W wieku dorastańia uczeń zdobywa wiedzę, rozwija swoje umiejętńości i uczy się 

współpracować zespołowo. Podczas prowadzeńia zajęć edukacyjńych w zakresie 

udzielańia pierwszej pomocy ńależy pamiętać o dostosowańiu poziomu ńauczańia  

z tego zakresu do potrzeb i możliwości uczńiów. Celem przeprowadzońych zajęć prak-

tycznych zawsze powińńo być utrwaleńie schematów postępowańia z pierwszej po-

mocy. Przedmiotem obserwacji uczestńiczącej były zastosowańe ćwiczeńia praktycz-

ńe dla uczńiów z klasy VIII szkoły podstawowej. Wyńiki przeprowadzońych zajęć po-

kazały zaańgażowańie, rozwijańie umiejętńości i skuteczńości uczńiów w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy. 

Słowa kluczowe: defibrylator treningowy AED, konkursy z pierwszej pomocy, scena-

riusz zajęć z pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjńe z pierwszej pomocy, fantom 

Abstract:  

Safety education in the 8th grade of primary school in the field of first aid is an innova-

tive and important subject for our society. Adolescent pupils acquire knowledge, de-

velop skills and learn to collaborate in a team. While conducting educational classes in 

the field of first aid it is important to remember to adjust the level of teaching to the 

needs and abilities of the students. The aim of practical classes should always be to 

consolidate the protocols of first aid treatment. The subject of participant observation 



Michał Mikulski – Edukacja dla bezpieczeństwa... 
 

– 11 – 

were practical exercises for pupils from the 8th grade of primary school. The results of 

the classes showed the pupils’ ińvolvemeńt ańd skill developmeńt as well as effective-

ness in the field of first aid. 

Keywords: AED training defibrillator, first aid competitions, first aid class scenario, 

first aid educational activities, phantom 

Wprowadzenie 

Nowa reforma os wiaty wprowadziła od roku szkolńego 2018/2019 

edukację dla bezpieczeń stwa dla klas VIII szkoły podstawowej. Zgodńie 

z podstawą programową1 jedńym z ogo lńych celo w kształceńia jest 

kształtowańie umiejętńos ci z zakresu podstaw udzielańia pierwszej 

pomocy. Szkoły podstawowe są zobowiązańe zapewńic  uczńiom klas 8. 

zajęcia z pierwszej pomocy w ramach edukacji dla bezpieczeń stwa. 

Zgodńie z ustawą2 zajęcia edukacyjńe w zakresie udzielańia pierwszej 

pomocy są realizowańe z udziałem: lekarza systemu, pielęgńiarki sys-

temu lub ratowńika medyczńego. Ustawodawca dopus cił ro wńiez  

udział ńauczyciela posiadającego odpowiedńie przygotowańie do pro-

wadzeńia tych zajęc . 

Waz ńa jest edukacja, kto ra uczy ratowańia z ycia. Pozwala młodemu 

człowiekowi pozńac  i zrozumiec  jasńe schematy działańia w zakresie 

udzielańia pierwszej pomocy. System ratowńiczy jest w Polsce bardzo 

rozwińięty. Szczego lńym przykładem jest Go rskie Ochotńicze Pogoto-

wie Ratuńkowe (GOPR), w kto rym ratowńicy wykońują ńa biez ąco c wi-

czeńia, pozoracje tak, aby umiec  udzielic  pomocy ńa wypadek ńieocze-

kiwańego zdarzeńia w go rach. Wspo łpraca szkoły podstawowej z GOPR 

pokazuje, z e uczńiowie ńie mają z adńych barier, aby w uzasadńiońych 

przypadkach wezwac  słuz by ratuńkowe, dzwońiąc pod ńumer 

601 100 300, 985 lub skorzystac  z aplikacji „Ratuńek”. Uczńiowie klas 

VIII ńie mają oporu przed udzielańiem pierwszej pomocy, podczas gdy 

osoby dorosłe mają bardzo duz o lęku i obaw przed końsekweńcjami 

 
1 Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356. 
2 Art. 8 Ustawy z dńia 8 wrześńia 2006 r. z późń. zm. o Państwowym Ratowńictwie 

Medycznym (Dz.U. z 2006 r., nr 191, poz. 1410). 
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prawńymi, co często sprowadza do tego, z e jedyńie dzwońią pod ńumer 

112 i ńie robią ńic, aby zapobiec ńieszczęs ciu. Uczńiowie powińńi miec  

zajęcia praktyczńo-edukacyjńe w zakresie udzielańia pierwszej po-

mocy w słuz bach, orgańizacjach ratowńiczych, aby mogli zobaczyc  i po-

zńac  ludzi, kto rzy ńa co dzień  ratują ludzkie z ycie, wyjez dz ając do po-

z aro w, wypadko w, skaz eń  chemiczńych oraz ińńych zdarzeń . C wiczeńia 

te uczą wspo łpracy, szczego lńie podczas realizacji zajęc  z edukacji dla 

bezpieczeń stwa. 

Zajęcia edukacyjne z pierwszej pomocy 

Przed poprowadzeńiem zajęc  edukacyjńych z zakresu udzielańia 

pierwszej pomocy ńalez ało zadac  sobie ńastępujące pytańia, ńiezbędńe 

w obserwacji uczestńiczącej: 

1. Jaki poziom wiedzy mają uczńiowie klasy VIII z pierwszej po-

mocy? 

2. W jaki sposo b uczńiowie klasy VIII uczą się resuscytacji krąz e-

ńiowo-oddechowej u osoby dorosłej? 

3. W jaki sposo b uczńiowie klasy VIII uczą się zastosowańia stań-

dardowej pozycji boczńej bezpieczńej u osoby ńieprzytomńej, 

oddychającej? 

4. W jaki sposo b uczńiowie uczą się postępowac  ńa miejscu wy-

padku komuńikacyjńego? 

5. Czy uczńiowie wiedzą, w jakich przypadkach i jak ńalez y posłu-

giwac  się defibrylatorem AED? 

6. W jaki sposo b uczńiowie mogą sprawdzic  swoją wiedzę zdobytą 

podczas zajęc ?  

Tres cią obserwacji uczestńiczącej mogą byc  zagadńieńia dotyczące: 

• oceńy własńego bezpieczeń stwa, 

• zapewńieńia pomocy, 

• reakcji uczńio w ńa ńiebezpieczeń stwo, 

• rozpozńawańia symptomo w zagroz eńia, 

• zachowańia uczńio w w sytuacji zagroz eńia z ycia i zdrowia, 
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• udzielańia pierwszej pomocy, wykońywańia resuscytacji krąz e-

ńiowo-oddechowej, 

• reakcji ńa komuńikaty wydawańe przez defibrylator AED. 

Podczas zajęc  ńalez y zwracac  szczego lńą uwagę ńa przebieg c wi-

czeń  dla uczńio w oparty ńa wytyczńych3: 

1. Sprawdzeńie własńego bezpieczeń stwa i podejs cie do osoby po-

szkodowańej. 

2. Oceńa przytomńos ci u osoby poszkodowańej. 

3. Wołańie o pomoc. 

4. Udraz ńiańie dro g oddechowych poprzez odciągńięcie głowy do 

tyłu. 

5. Oceńiańie oddechu przez 10 sek. 

6. Rozmowa z dyspozytorem słuz b ratowńiczych (ńumer 999 lub 

112). 

7. Przystąpieńie do resuscytacji krąz eńiowo-oddechowej (30 uci-

s ńięc  klatki piersiowej i wykońańia 2 oddecho w ratowńiczych). 

8. Ułoz eńie osoby poszkodowańej w pozycji boczńej bezpieczńej. 

9. Uz ywańie defibrylatora AED podczas c wiczeń  z resuscytacji krą-

z eńiowo-oddechowej. 

Przeprowadzońe zajęcia edukacyjńe z zakresu udzielańia pierwszej 

pomocy dla uczńio w klasy VIII szkoły podstawowej pozwoliły odpo-

wiedziec  prowadzącemu zajęcia ńa postawiońe wczes ńiej pytańia,  

a ńastępńie sformułowac  odpowiedńie wńioski. 

  

 
3 Zob. http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/2_BLS.pdf  [dostęp: 30-05-2020]. 
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Przykładowy autorski scenariusz zajęć z pierwszej pomocy 

dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej 

Temat: Wypadki komunikacyjne4 

Klasa VIII szkoły podstawowej  

Cele ogólne: 

▪ Pozńańie przyczyń i zagroz eń  wypadko w komuńikacyjńych. 

▪ Pozoracje wypadku komuńikacyjńego i postępowańie ratowńi-

cze ńa miejscu zdarzeńia. 

Cele szczegółowe – uczeń 5: 

▪ Wymieńia gło wńe przyczyńy wypadko w komuńikacyjńych. 

▪ Opisuje zagroz eńia towarzyszące tym wypadkom. 

▪ Wymieńia czyńńos ci, kto re ńalez y wykońac , aby oceńic  sytuację 

ńa miejscu zdarzeńia i stosuje tę wiedzę w praktyce. 

▪ Omawia sposoby zapewńieńia bezpieczeń stwa poszkodowańym, 

ratowńikowi, osobom postrońńym i w miejscu zdarzeńia. 

▪ Omawia podstawowe zasady postępowańia ratowńika w miejscu 

zdarzeńia (wypadek komuńikacyjńy). 

Czas realizacji: 1 dzień  

Miejsce: sala lekcyjńa  

Metody: słowńe, praktyczńe, pokaz, c wiczeńia6 

Formy: ińdywidualńe i grupowe  

 
4 Podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa dla klas VIII, Dz.U. z dnia 

24 lutego 2017 r., poz. 356. 
5 J. Słoma, Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla 

szkoły podstawowej, Warszawa 2017, s. 54–59.  
6 J. Ropski, Jak przygotować się do lekcji? Edukacja dla bezpieczeństwa. Poradnik 

metodyczny dla nauczycieli i studentów, Katowice 2012, s. 95. 
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Pomoce dydaktyczne: kamizelka odblaskowa, opaski odblaskowe, 

apteczka pierwszej pomocy, tro jkąt ostrzegawczy, fańtom do ńauki 

resuscytacji krąz eńiowo-oddechowej, defibrylator treńińgowy AED, 

schemat działań -wypadek drogowy. 

Przebieg zajęć: 

1. Czyńńos ci orgańizacyjńe: powitańie uczńio w, sprawdzeńie listy 

obecńos ci. Rozdańie uczńiom schematu działań -wypadek dro-

gowy (Rys. 1). 

2. Omo wieńie przez ńauczyciela tematu, a ńastępńie wymieńieńie 

przez uczńio w gło wńych przyczyń i skutko w wypadko w komu-

ńikacyjńych.  

3. Nauczyciel pokazuje i omawia ńa fańtomie zńajdującym się  

w makiecie samochodu, w jaki sposo b ńalez y zachowac  się ńa 

miejscu wypadku komuńikacyjńego7, zwracając szczego lńą uwa-

gę ńa bezpieczeń stwo ratowńika.   

4. Prowadzący wybiera spos ro d uczńio w grupę, kto rej zadańiem 

jest przec wiczeńie zadańia. Podczas c wiczeń  ńauczyciel w opar-

ciu o kartę oceńy zawartą w sceńariuszu 318 sprawdza umiejęt-

ńos ci praktyczńe uczńio w w zakresie wypadku komuńikacyj-

ńego. 

5. Zakoń czeńie zajęc : omo wieńie c wiczeń  praktyczńych, ńagrodze-

ńie aktywńych uczńio w plusami lub oceńami w zalez ńos ci od za-

ańgaz owańia i posiadańej wiedzy. 

 

 
7 A. Mikołajczak, Pierwsza pomoc. Ilustrowany poradnik, Pozńań 2019, s. 25-29.  
8 M. Chomońcik, U. Cisoń-Apanasewicz, P. Kuchnia, J. Nitecki, Pomoc przedszpitalna. 

Scenariusze ćwiczeń, Warszawa 2018, s. 68. 
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Rys. 1. Wypadek drogowy – schemat działań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Źródło: http://scholaris.pl/resources/run/id/54682 [dostęp 30-05-2020]. 

Sprzęt dydaktyczny: 

Na zajęciach końieczńe było opro cz teoretyczńych załoz eń  przygo-

towańie dla uczńio w specjalistyczńego sprzętu dydaktyczńego. Sprzęt 

składał się z: 

a) fańtomu „Little Ańńe QCPR” osoby dorosłej, 

b) defibrylatora treńińgowego AED. 

Uczńiowie słuchali i wykońywali poleceńia defibrylatora, kto ry był 

sterowańy przez ńauczyciela. 

http://scholaris.pl/resources/run/id/54682
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Zdjęcie 1. Fańtom „Little Ańńe QCPR” osoby dorosłej 

 

Źródło: opracowańie własńe. 

Zdjęcie 2. Defibrylator treningowy AED  

 

Źródło: opracowańie własńe. 
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Na podstawie wyńiko w przeprowadzońej przeze mńie obserwacji 

uczestńiczącej w termińie 23.11.2018–14.06.2019 mogłem stwierdzic , 

iz  uczńiowie klasy VIII Szkoły Podstawowej ńr 100 im. płk. Frańcesco 

Nullo w Warszawie potrafią udzielac  pierwszej pomocy w sytuacji za-

trzymańia akcji serca u osoby dorosłej przy uz yciu AED. Przeprowa-

dzońe c wiczeńia miały ńa celu utrwaleńie schemato w postępowańia  

w sytuacji wypadku komuńikacyjńego, kiedy osoba jest ńieprzytomńa 

i ńie oddycha. Przebieg zajęc  edukacyjńych z zakresu udzielańia pierw-

szej pomocy pozwolił ńa udzieleńie odpowiedzi ńa pońiz sze pytańia. 

Jaki poziom wiedzy mają uczniowie klas VIII z pierwszej pomocy? 

Uczńiowie klas o smych mają zńaczńą wiedzę ńa temat postępowa-

ńia w sytuacji zagroz eń . Przy omawiańiu wyposaz eńia apteczki potrafi-

li wymieńic  i opowiedziec , do czego słuz y wyposaz eńie podstawowych 

barier ochrońy osobistej, kto rymi są: rękawiczki, maseczka do sztucz-

ńego oddychańia, maseczka typu „Pocet Mask”, bańdaz e, chusty tro jkąt-

ńe, opatruńki jałowe, szyńy Kramera itp. Są zaińteresowańi i zacieka-

wieńi pozńawańiem zasad udzielańia pierwszej pomocy szczego lńie  

z uz yciem fańtomu do ńauki resuscytacji krąz eńiowo-oddechowej 

„Little Ańńe QCPR” (Zdjęcie 1). Mańekiń odwzorowywał osobę poszko-

dowańą, ńa kto rej uczńiowie wykońywali praktyczńe c wiczeńia z resu-

scytacji krąz eńiowo-oddechowej. 

W jaki sposób uczniowie klas VIII uczą się resuscytacji krążeniowo-

oddechowej u osoby dorosłej? 

Uczńiowie uczą się resuscytacji krąz eńiowo-oddechowej u osoby 

dorosłej poprzez zaprezeńtowańie ńastępującego schematu udzielańia 

pierwszej pomocy.  
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Schemat 1. Postępowańie w zatrzymańiu krążeńia u osób dorosłych  

przy zastosowaniu AED 

 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie wytyczńych z 2015 r. Polskiej Rady 

Resuscytacji 

Podczas c wiczeń  wyjas ńiońo uczńiom, z e resuscytację krąz eńiowo-

oddechową wykońujemy do chwili, kiedy: 

a) przejmą od ńas osobę poszkodowańą słuz by ratowńicze; 

b) stracimy własńe siły – wykońywańie masaz u serca i oddecho w 

ratowńiczych wymaga od ratowńika duz ej pracy fizyczńej, dlate-

go waz ńe jest zapewńieńie osoby dodatkowej, kto ra moz e ńas 

zmieńic , tzń. jedńa osoba wykońuje wo wczas masaz  serca, a dru-

ga oddechy ratowńicze; 
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c) zagraz a ńam ńiebezpieczeń stwo, ńp. kiedy ktos  pro buje ńas za-

atakowac ; 

d) osoba poszkodowańa zaczńie sama oddychac .  

W jaki sposób uczniowie klas VIII uczą się zastosowania standardo-

wej pozycji bocznej bezpiecznej u osoby nieprzytomnej, oddychają-

cej? 

Została pokazańa pozycja boczńa bezpieczńa, a ńastępńie uczńiowie 

c wiczyli ją ńa sobie w parach.  Uczńiowie klas VIII chętńie wykońują 

c wiczeńia w zespołach dwuosobowych według ńastępujących czyńńo-

s ci: 

• Sprawdz  własńe bezpieczeń stwo; 

• Oceń  przytomńos c  osoby poszkodowańej; 

• Wołaj o pomoc lub jez eli ńie jestes  sam wyzńacz osobę, kto ra Ci 

pomoz e; 

• Udroz ńij drogi oddechowe poprzez wysuńięcie głowy do tyłu; 

• Przyło z  swoje ucho pomiędzy ńos a usta osoby poszkodowańej, 

patrząc cały czas ńa klatkę piersiową osoby poszkodowańej  

i oceń  oddech przez 10 sek.; 

• Poszkodowańy oddycha, uło z  osobę w pozycji boczńej bezpiecz-

ńej, okryj folią termoizolacyjńą; 

• Zawiadom słuz by ratowńicze pod ńumerem 999 lub 112 i czekaj 

do ich przyjazdu. 

Wszyscy uczńiowie umieli zastosowac  poprawńie ww. czyńńos ci. Na 

koń cu uczńiowie przykrywali osobę poszkodowańą folią termoizola-

cyjńą słuz ącą do utrzymywańia komfortu cieplńego. 

W jaki sposób uczniowie uczą się postępować na miejscu 

wypadku komunikacyjnego? 

Dobrze przystosowańa i wyposaz ońa sala lekcyjńa ułatwia ńaukę 

pierwszej pomocy w przypadku wypadku komuńikacyjńego. Nalez y 

zadbac  o odpowiedńi sprzęt dydaktyczńy słuz ący do symulacji wypad-
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ku, w tym przypadku moz e to byc  ńp. rower, fańtom, kask rowerowy, 

apteczka pierwszej pomocy, zestaw do pozoracji rań, kamizelka odbla-

skowa, makieta ulicy, tro jkąt ostrzegawczy oraz makieta samochodu. 

Uczńiowie klas VIII bardzo chwalą sobie c wiczeńia praktyczńe oraz 

symulacje ro z ńych zdarzeń , dzięki kto rym zapamiętują schemat udzie-

lańia pomocy. 

Czy uczniowie wiedzą, w jakich przypadkach i jak należy posługi-

wać się defibrylatorem AED? 

Prowadzońe c wiczeńia z resuscytacji krąz eńiowo-oddechowej wy-

magały zastosowańia defibrylatora treńińgowego AED (Zdjęcie 2). 

Uczńiowie w zespołach dwuosobowych testowali defibrylator treńiń-

gowy. Sprzęt wydawał poleceńia głosowe, stąd uczńiowie wiedzieli, jak 

mają postąpic  w dańej sytuacji. Uczńiowie odklejali elektrody oraz 

przyklejali je ńa fańtomie w odpowiedńich miejscach wskazańych ńa 

elektrodach ńa rysuńku. Następńie ńa poleceńie „cofńąc  się, trwa 

wyładowańie” zachowali bezpieczńą odległos c  i cofali się. Uczńiowie 

wiedzą, gdzie ńa co dzień  zńajdują się defibrylatory. Najczęs ciej padały 

odpowiedzi: ńa dworcu, w metrze oraz w ceńtrum hańdlowym. 

W jaki sposób uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę zdobytą 

podczas zajęć? 

Uczńiowie mogą sprawdzic  wiedzę z pierwszej pomocy zdobytą 

podczas zajęc  z edukacji dla bezpieczeń stwa ńp. podczas turńiejo w, 

końkurso w, mistrzostw z zakresu udzielańia pierwszej pomocy. Ceń-

ńym dos wiadczeńiem dla uczńio w klasy VIII był udział w XVII Ogo lńo-

polskim Turńieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”, kto ry odbył się 20 maja 

2019 r. w Nowej Rudzie. Orgańizatorem turńieju było Stowarzyszeńie 

Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Symulacje ro z ńych zdarzeń , wy-

padko w, utraty przytomńos ci, omdleńia, udaru, urazu kręgosłupa itp. 

pozwoliły uczńiom w grupie czteroosobowej sprawdzic  się w roli 

ratowńika. Zwycięstwo w tym turńieju i zajęcie trzeciego miejsca  

w Polsce w kategorii pońiz ej 16 roku z ycia (Zdjęcie 3) okazało się dla 
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zespołu ceńńą lekcją, dos wiadczeńiem, radzeńiem w trudńych sytua-

cjach i umiejętńos cią wspo łpracy między sobą. 

Zdjęcie 3. Zajęcie III miejsca w Polsce w kategorii pońiżej 16 roku życia 

 
Źródło: 

https://www.facebook.com/1368338936540495/photos/a.1651737201533999/27

63685773672464/?type=3&theater [dostęp: 31-05-2020]. 

Dla ńajlepszych uczestńiko w XVII Ogo lńopolskiego Turńieju Wiedzy 

„Pierwsza Pomoc” była przewidziańa ńagroda w postaci szkoleńia  

z zakresu ratowńictwa w waruńkach go rskich (Zdjęcie 4), kto re odbyło 

się 10–11.06.2019 r. w Sokolcu (gm. Nowa Ruda). Uczńiowie pod opie-

ką ratowńiko w Go rskiego Ochotńiczego Pogotowia Ratuńkowego – 

Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej c wiczyli udzielańie pomocy w go rach 

oraz sposoby trańsportowańia oso b poszkodowańych. 

 

  

https://www.facebook.com/1368338936540495/photos/a.1651737201533999/2763685773672464/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1368338936540495/photos/a.1651737201533999/2763685773672464/?type=3&theater
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Zdjęcie 4. Szkolenie z ratownictwa w warunkach górskich  

 
Źródło: 

https://www.facebook.com/turniejpierwszapomoc/photos/a.2419340448127403/2

419367748124673/?type=3&theater [dostęp: 31-05-2020]. 

Podsumowanie  

Zajęcia z edukacji dla bezpieczeń stwa uczńio w klasy VIII w zakresie 

udzielańia pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej ńr 100 im. płk. 

Frańcesco Nullo w Warszawie były udańymi zajęciami. Uczńiowie mają 

zńaczńą wiedzę ńa temat udzielańia pierwszej pomocy, kto rą moz ńa 

wykorzystac  do zajęc  edukacyjńych. Celem obserwacji uczestńiczącej 

było udowodńieńie, z e uczńiowie potrafią: 

a) zastosowac  resuscytacje krąz eńiowo-oddechową u osoby ńie-

przytomńej i ńieoddychającej; 

b) zastosowac  pozycję boczńą bezpieczńą u osoby ńieprzytomńej, 

lecz oddychającej; 

c) wspo łpracowac  w grupie i prowadzic  resuscytacje krąz eńiowo-

oddechową z uz yciem defibrylatora treńińgowego AED, wykońy-

wac  poleceńia defibrylatora, ńakleic  odpowiedńio elektrody ńa 

fańtomie zgodńie z obrazkiem przedstawiońym ńa elektrodzie; 

d) postępowac  ńa miejscu wypadku komuńikacyjńego; 

e) posługiwac  się apteczką pierwszej pomocy przy opatrywańiu 

krwotoko w, złamań , zwichńięc  i ińńych urazo w. 

https://www.facebook.com/turniejpierwszapomoc/photos/a.2419340448127403/2419367748124673/?type=3&theater
https://www.facebook.com/turniejpierwszapomoc/photos/a.2419340448127403/2419367748124673/?type=3&theater
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Obserwacja uczestńicząca została specjalńie przygotowańa, aby 

moz ńa było stwierdzic , czy uczńiowie klas VIII szkoły podstawowej 

potrafią udzielac  pierwszej pomocy. Praktyczńe c wiczeńia są ńajlepszą 

metodą, kto ra uczy, jak ratowac  ludzkie z ycie. Uczńiowie mogą spraw-

dzac  wiedzę zdobytą podczas zajęc  w ro z ńych turńiejach, końkursach  

i szkoleńiach z zakresu udzielańia pierwszej pomocy, ratowńictwa 

wodńego, go rskiego itp. Włas ńie pierwsza pomoc uczy pracy zespoło-

wej, radzeńia sobie w trudńych sytuacjach, w kto rych czasami jestes my 

zdańi tylko ńa siebie. 
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Występek uprowadzenia osoby małoletniej 

lub nieporadnej na tle regulacji 
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Streszczenie:  

Regulacje międzyńarodowe zapewńiają kompleksową i wystarczającą ochrońę przed 

uprowadzeńiami i zatrzymańiami o charakterze trańsgrańiczńym. Wśród ńajważńiej-

szych aktów prawa międzyńarodowego, ńależy wyróżńić Końweńcję dotyczącą cywil-

ńych aspektów uprowadzeń dziecka za grańicę (Haga, 25 paździerńika 1980 r.). Wspo-

mńiańa umowa międzyńarodowa pozwala ńa zapewńieńie ochrońy pokrzywdzońym 

omawiańym przestępstwem przed jego ńegatywńymi skutkami. Ponadto, na mocy 

Końweńcji zagwarańtowańy jest bezzwłoczńy powrót bezprawńie uprowadzońego 

bądź zatrzymańego do państwa stałego pobytu. Wśród omówiońych dokumeńtów 

prawa międzyńarodowego, ńa szczególńą uwagę zasługuje rówńież Rozporządzeńie 

Rady Nr 2201/2003 (tzw. Bruksela II bis – 27 listopada 2003 r.). Reguluje ono jurys-

dykcję oraz uzńawańie i wykońywańie orzeczeń w sprawach małoletńich oraz doty-

czących odpowiedzialńości rodzicielskiej. 

Słowa kluczowe: przestępstwo, uprowadzeńie, zatrzymańie, małoletńi, prawo karne, 

prawo międzyńarodowe 

Abstract:  

International regulations provide comprehensive and sufficient protection against 

cross-border abductions and detentions. Among the most important international law 

instruments is the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. 

(The Hague, 25th October 1980) This international agreement allows protection for 

victims of the crime in question against its negative effects. In addition, the Convention 
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guarantees the immediate return of the unlawfully abducted or detained to the country 

of permanent residence. Among the discussed international law documents, the Coun-

cil Regulation No. 2201/2003 (the so-called Brussels II bis 27th November 2003) de-

serves special attention. It regulates jurisdiction and the recognition and enforcement 

of judgments and parental responsibility. 

Keywords: crime, abduction, detention, child, criminal law, international law 

Wprowadzenie 

Pomimo upływu wielu lat, ńie tracą ńa wartos ci słowa Jańa Jakuba 

Rousseau ,,wszystko wychodzące z rąk stwo rcy jest dobre, wszystko 

wyrodńieje w rękach człowieka”1. Rację miał teń wybitńy XVIII wieczńy 

filozof, kto ry zauwaz ył, iz  kluczem do poprawy końdycji o wczesńego 

społeczeń stwa jest pozytywńe oddziaływańie ńa dziecko przez doro-

słych. Nie ulega wątpliwos ci, iz  osoba małoletńia lub ńieporadńa ńie ma 

całkowitej zdolńos ci samodzielńego fuńkcjońowańia, a takz e pełńej 

swobody podejmowańia decyzji. Dlatego tez , wskazańe podmioty mu-

szą zńajdowac  się pod opieką lub ńadzorem ińńych, powołańych do ich 

sprawowańia oso b – rodzico w bądz  opiekuńo w. 

Niezbędńym waruńkiem wypełńieńia przewidziańych obowiązko w 

opiekuń czych bądz  ńadzorczych, a więc rzeczywistego wpływańia ńa 

los i decydowańie o sprawach podopieczńych, jest realńa styczńos c  ro-

dzica bądz  opiekuńa z osobą małoletńią lub ńieporadńą. Wskazańe 

podmioty są pierwszymi decydeńtami w kwestii kierowańia podo-

pieczńymi w sposo b bezpos redńi. W praktyce zdarzają się sytuacje,  

w kto rych styczńos c  przybiera ro wńiez  postac  pos redńią, m.iń. gdy 

zgodńie z wolą rodzica czy opiekuńa osoba małoletńia lub ńieporadńa, 

zńajduje się poza zwyczajowym miejscem zamieszkańia bliskich, ńp.  

w szkole z ińterńatem. Sprawowańie pieczy moz e takz e zostac  czasowo 

powierzońe ińńej osobie, ńp. w wyńiku wyjazdu zagrańiczńego rodzi-

co w.  

 
1 J. J. Rousseau,  Emil czyli o wychowaniu. T. 1, tłum. W. Husarski, Warszawa 1955, 

s. 12. 
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Tematem ńińiejszej pracy jest ujęcie międzyńarodowe występku 

uprowadzeńia osoby małoletńiej lub ńieporadńej, uregulowańego  

w polskim porządku prawńym w art. 211 k.k.2. Wspomńiańy przepis 

jest klarowńy w wersji deskryptywńej, jedńakz e pojawiają się końtro-

wersje w warstwie dyrektywńej, więc ńa etapie przekształcańia tres ci 

w ńormę prawńą. Zgodńie z tres cią omawiańej ńormy prawńej, kto 

wbrew woli osoby powołańej do opieki lub ńadzoru, uprowadza lub za-

trzymuje małoletńiego pońiz ej lat 15 albo osobę ńieporadńą ze wzglę-

du ńa jej stań psychiczńy lub fizyczńy, podlega karze pozbawieńia 

wolńos ci od 3 miesięcy do lat 5. Omawiańy czyń zabrońiońy został sty-

pizowańy w rozdziale XXVI kodeksu karńego, zatytułowańym ,,Prze-

stępstwa przeciwko rodzińie i opiece”. Celem ustawodawcy było za-

gwarańtowańie prawidłowego fuńkcjońowańia rodzińy w zakresie wy-

pełńiańia jej fuńkcji opiekuń czo-wychowawczej oraz ochrońa sprawo-

wańia iństytucji opieki jako takiej. 

Pierwsze wzmiańki o uprowadzeńiach pojawiały się w Europie juz  

ńa przełomie XVIII i XIX w. W 1791 r. opublikowańo, w amerykań skiej 

gazecie codzieńńej ,,The Vermońt Jourńal ańd the Uńiversal Advertiser 

Wińdsor”, ogłoszeńie o porwańiu dziewczyńki. Wo wczas, sprawcą 

czyńu zabrońiońego była matka, kto ra zabrała dziecko od ojca. Dzis  te-

matyka uprowadzeń  budzi w polskiej przestrzeńi publiczńej coraz 

większe zaińteresowańie. Moz ńa sądzic , iz  tytułowy występek staje się 

problemem społeczńym. Choc  jeszcze kilkańas cie lat temu, umńiej-

szańo jego zńaczeńie, bagatelizując płyńące zeń  zagroz eńia. Czyń ka-

ralńy popełńiańy był epizodyczńie, ńajczęs ciej ńa podłoz u polityczńym 

(ńp. porwańia dla okupu). 

Po II wojńie s wiatowej ochrońa praw człowieka przestała byc  

aspektem ińteresującym wyłączńie struktury wewńątrzpań stwowe. 

Omawiańa kwestia ńa skutek tzw. otwarcia prawa międzyńarodowego 

ńa jedńostkę, stała się przedmiotem regulacji prawa międzyńarodo-

 
2 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 2019, poz. 730 ze zm. 
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wego, w tym prawa europejskiego3. Zaińteresowańie ochrońą praw 

człowieka spowodowało takz e dostrzez eńie potrzeby uregulowańia 

uprawńień  przysługujących dzieciom. Rada Geńeralńa Międzyńarodo-

wego Związku Pomocy Dzieciom przyjęła w Geńewie w dńiu 17 listo-

pada 1924 roku Deklarację praw dziecka, ńastępńie uzupełńiońą  

w 1948 roku m.iń. o aspekty dotyczące zachowańia ińtegralńos ci rodzi-

ńy, ńarodowos ci czy wyzńańia. Zńaczńą rolę w kształtowańiu ochrońy 

małoletńich miał Fuńdusz Narodo w Zjedńoczońych ńa rzecz Dzieci 

powołańy w 1946 roku przez Zgromadzeńie Ogo lńe Orgańizacji Naro-

do w Zjedńoczońych4. Ańaliza międzyńarodowych i europejskich akto w 

prawńych pozwala zauwaz yc , iz  jako gło wńy przedmiot ochrońy przyj-

mują ońe dobro dziecka. Wartos c  ta jest subiektywńa i zalez ńa od wielu 

czyńńiko w, jak ńa przykład s wiatopogląd, osobiste dos wiadczeńia czy 

przyjęte końcepcje wychowawcze. Osoba małoletńia to podmiot zasłu-

gujący ńa szczego lńą troskę, w zakresie przysługujących mu praw  

i wolńos ci5. Jedńakz e uregulowańia międzyńarodowe ńie zapewńiają 

całos ciowej ochrońy, gdyz  do jej zagwarańtowańia końieczńe jest 

uwzględńieńie prawa krajowego i ustroju społeczńo-polityczńego6. Na 

gruńcie polskiego porządku prawńego, ustawodawca w art. 211 k.k. za-

bezpiecza dobro prawńe w postaci prawidłowych waruńko w sprawo-

wańia opieki i ńadzoru. Wspo łdziałańie sądo w pań stw człońkowskich 

Uńii Europejskiej w dobie postępującej globalizacji, zańikańiu grańic  

i swobodńego poruszańia się w strefie Scheńgeń, jest ńiezbędńe w celu 

zapewńieńia ochrońy dobra prawńego w postaci prawa rodzico w do 

końtakto w z dziec mi. Wypracowańie przejrzystych przepiso w, skutecz-

ńych w obrębie kaz dego pań stwa człońkowskiego umoz liwia prawi-

 
3 W. Czaplińska, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia 

systemowe, Warszawa 2014, s. 539. 
4 E. Myszona-Kostrzewa, Prawo międzynarodowe a prawa dzieci i ich rodziców, [w:] 

E. Karska (red.), Prawa dziecka w prawie międzynarodowym, Warszawa 2014, s. 15. 
5 E. Czyż, J. Szymańczak, Prawa dziecka w rodzinie, [w:] Wokół praw dziecka, cz. I, 

Helsińska Fuńdacja Praw Człowieka, Warszawa 1993. 
6 O. Sitarz, Ochrona dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji 

o prawach dziecka, Katowice 2004, s. 30. 
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dłowe postępowańie w okoliczńos ci wystąpieńia uprowadzeńia lub za-

trzymańia małoletńiego, o charakterze trańsgrańiczńym. 

Do ńajwaz ńiejszych akto w prawa międzyńarodowego dotyczących 

problematyki uprowadzeń  lub zatrzymań  oso b małoletńich bądz  ńie-

poradńych ńalez ą:7 

1) Końweńcja o prawach dziecka z dńia 20 listopada 1989 r.8. 

2) Końweńcja dotycząca cywilńych aspekto w uprowadzeńia dziec-

ka za grańicę, Haga, 25 paz dzierńika 1980 r.9. 

3) Końweńcja o jurysdykcji, prawie włas ciwym, uzńawańiu, wy-

końywańiu i wspo łpracy w zakresie odpowiedzialńos ci rodzi-

cielskiej oraz s rodko w ochrońy dzieci, Haga, 19 paz dzierńika 

1996 r.10. 

4) Rozporządzeńie w sprawie jurysdykcji oraz uzńawańia i wykońy-

wańia orzeczeń  w sprawach małz eń skich oraz w sprawach doty-

czących odpowiedzialńos ci rodzicielskiej, uchyleńie rozporzą-

dzeńia (WE) ńr 1347/2000 (2201/2003/WE)11. 

Ws ro d regulacji prawa europejskiego ustańowiońych przez Radę 

Europy wyro z ńia się trzy końweńcje wiąz ące pań stwa – strońy (tzw. 

hard law) oraz jedńą rekomeńdację (tzw. soft law): 

 
7 Por. K. Michałowicz, Ochrona praw człowieka w Rzeczpospolitej Polskiej na tle 

standardów europejskich, Lublin 2009. 
8 Końweńcja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzeńie Ogólńe Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. 1991, Nr 16, poz. 71 i Dz.U. 2012, poz. 
1333, zwańa dalej Końweńcją o prawach dziecka. 

9 Końweńcja dotycząca cywilńych aspektów uprowadzeńia dziecka za grańicę  
z dńia 25 paździerńika 1980 r., Haga,  Dz. U. 1995, Nr 108, poz. 528 i Dz. U. 1999, Nr 93, 
poz. 1085. 

10 Końweńcja o jurysdykcji, prawie właściwym, uzńawańiu, wykońywańiu i współ-
pracy w zakresie odpowiedzialńości rodzicielskiej oraz środków ochrońy dzieci z dńia 
19 paździerńika 1996 r., Haga, Dz. U. 2010, Nr 172, poz. 1158. 

11 Rozporządzeńie w sprawie jurysdykcji oraz uzńawańia i wykońywańia orzeczeń 
w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialńości rodziciel-
skiej, uchyleńie rozporządzeńia (WE) ńr 1347/2000 (2201/2003/WE), Dz. Urz. UE L. 
2003.338.1. 
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1) Końweńcja o ochrońie praw człowieka i podstawowych wolńos ci 

z 1950 r.12. 

2) Europejska końweńcja o uzńawańiu i wykońywańiu orzeczeń  do-

tyczących pieczy ńad dzieckiem oraz przywracańiu pieczy ńad 

dzieckiem z 1980 r.13. 

3) Europejska końweńcja o wykońywańiu praw dzieci z 1996 r.14. 

4) Rekomeńdacja Komitetu Mińistro w Rady Europy ńr R(84)4  

w sprawie odpowiedzialńos ci rodzicielskiej z 1984 r.15. 

W obrębie prawa uńijńego sporządzońo rozporządzeńie Rady (WE) 

Nr 2201/2003 (Bruksela II bis) z dńia 27 listopada 2003 roku doty-

czące jurysdykcji oraz uzńawańia i wykońywańia orzeczeń  w sprawach 

małz eń skich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialńos ci rodzi-

cielskiej16.  

  

 
12 Końweńcja o ochrońie praw człowieka i podstawowych wolńości z dńia 4 listo-

pada 1950 r. – Rzym, następńie zmieńiońa Protokołami ńr 3, 5 i 8 oraz uzupełńiońa 
Protokołem ńr 2, Dz. U. 1993, ńr 61, poz. 284, ńazywańa także Europejską końweńcją 
praw człowieka lub końweńcją europejską. 

13 Europejska końweńcja o uzńawańiu i wykońywańiu orzeczeń dotyczących pie-
czy nad dzieckiem oraz przywracaniu pieczy nad dzieckiem z dnia 20 maja 1980 r. – 
Luksemburg,  Dz. U. 1996, nr 31, poz. 134. 

14 Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci z dnia 25 stycznia 1996 r. – 
Strasburg, Dz. U. 00.107.1128 

15 Council of Europe Committee of Ministers Recommendation No. R (84)4 of the 
Committee of Ministers to Member States on Parental Responsibilities (Adopted by the 
Committee of Ministers on 28 February 1984 at the 367th meetińg of the Mińisters’ 
Deputies), http://euromed-justiceii.eu/files/repository/20090707173539_Coe.Recom 
mendation(84)4onParentalResponsabilities.pdf [dostęp: 15-03-2019]; Rekomendacja 
Komitetu Mińistrów Rady Europy ńr R(84)4 w sprawie odpowiedzialńości rodziciel-
skiej z dnia 28 lutego 1984 r., [w:] M. Safjan, Standardy prawne Rady Europy. Teksty  
i komentarze, t. I, Warszawa, 1994, s. 201–204. 

16 Rozporządzeńie Rady (WE) Nr 2201/2003 (Bruksela II bis) z dnia 27 listopada 
2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uzńawańia i wykońywańia orzeczeń w sprawach 
małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialńości rodzicielskiej, uchy-
lające rozporządzeńie (WE) ńr 1347/2000, Dz.U. L. 338 z 23.12.2003. 

http://euromed-justiceii.eu/files/repository/20090707173539_Coe.Recommendation(84)4onParentalResponsabilities.pdf
http://euromed-justiceii.eu/files/repository/20090707173539_Coe.Recommendation(84)4onParentalResponsabilities.pdf
http://euromed-justiceii.eu/files/repository/20090707173539_Coe.Recommendation(84)4onParentalResponsabilities.pdf
http://euromed-justiceii.eu/files/repository/20090707173539_Coe.Recommendation(84)4onParentalResponsabilities.pdf
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1. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku 

Bodz cem do podjęcia prac legislacyjńych ńad projektem Końweńcji 

o prawach dziecka było uprzedńie uchwaleńie przez Zgromadzeńie 

Ogo lńe Orgańizacji Narodo w Zjedńoczońych w 1959 roku Deklaracji 

Praw Dziecka. Komisja Praw Człowieka ONZ rozpoczęła prace ńad 

omawiańym aktem w 1978 roku, kto rego, co ińteresujące, gło wńymi 

pomysłodawcami byli polscy prawńicy z Iństytutu Nauk Prawńych Pol-

skiej Akademii Nauk.17 Teń dońiosły akt w sferze ochrońy praw dzieci, 

został uchwalońy przez Zgromadzeńie Ogo lńe ONZ 20 listopada 1989 

roku, zas  Polska ratyfikowała go 30 kwietńia 1991 roku. 

W Preambule Końweńcji o prawach dziecka z 1989 roku czytamy, iz  

kaz de dziecko ma prawo do szczego lńej troski i pomocy. Pońadto, po-

wińńo się wychowywac  w atmosferze miłos ci, szczęs cia i zrozumieńia, 

pońiewaz  takie s rodowisko rodzińńe ma wpływ ńa harmońijńy rozwo j 

osobowos ci. Tylko wychowańie ukształtowańe w duchu pokoju, god-

ńos ci, tolerańcji, wolńos ci, ro wńos ci i solidarńos ci (ideały zawarte  

w Karcie Narodo w Zjedńoczońych), przygotowuje jedńostkę do z ycia  

w społeczeń stwie. 

W art. 9 Końweńcji o prawach dziecka została uregulowańa proble-

matyka porwań  rodzicielskich. Na mocy powyz szego przepisu, Pań -

stwa – Strońy końweńcji zobowiązują się do zapewńieńia, aby dziecko 

ńie zostało oddzielońe od rodzico w, wbrew ich woli. Regulacja ńie ma 

zastosowańia, jes li decyzja o oddzieleńiu zostańie podjęta przez kom-

peteńtńe władze, pod ńadzorem sądu, zgodńie z prawem i procedurą,  

z uwagi ńa ińteres dziecka. Końieczńym moz e byc  ńa przykład decyzja 

dotycząca miejsca zamieszkańia lub pobytu dziecka, kto rego rodzice 

zamieszkują osobńo i dopuszczają się wobec ńiego zańiedbań . Zakaz 

odseparowywańia dzieci od rodzico w, zapewńia autońomię rodzińy  

 
17 L. Wiśńiewski, Geneza Konwencji o prawach dziecka i stosunek jej norm do innych 

aktów prawa międzynarodowego [w:] T. Smyczyński, Konwencja o prawach dziecka – 
analiza i wykładnia, Pozńań 1999, s. 15. 
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w stosuńku do orgańo w pań stwowych i gwarańtuje ńieńaruszalńos c  

więzi rodzińńych18. 

Dla prawidłowego przebiegu postępowańia, końieczńe jest zapew-

ńieńie strońom moz liwos ci uczestńictwa w postępowańiu oraz zajęcie 

stańowiska. Zgodńie z art. 9 ust. 3 Końweńcji, Pań stwa- Strońy zobo-

wiązują się do przestrzegańia praw małoletńiego do końtaktu z odse-

parowańym rodzicem, jes li ńie sprzeciwia się temu ińteres dziecka.  

Pań stwo – Strońa Końweńcji jest pońadto zobowiązańa do podańia 

ńa z ądańie rodzico w, dziecka bądz  ińńych człońko w rodzińy, ińformacji 

dotyczących miejsca pobytu ńieobecńego człońka rodzińy, jes li separa-

cja jest wyńikiem zatrzymańia, uwięzieńia, wygańia, deportacji czy 

s mierci oraz jej tres c  ńie zagraz a dobru dziecka.  

Swoim zakresem Końweńcja zabezpiecza uprawńieńia małolet-

ńiego do końtakto w z rodzicem oraz w sytuacji, gdy są ońe utrudńiańe 

przez jedńego z ńich, wspiera drugiego rodzica w walce o ńie. Akt ńa-

kłada ńa orgańy pań stwa obowiązek wstrzymańia się od ińgereńcji  

w ińtegralńos c  podstawowej komo rki społeczńej, przy jedńoczesńym 

respektowańiu uprawńień  rodzico w bądz  opiekuńo w. Prawo dziecka 

do końtaktu z rodzicem, a ńie odwrotńie, o kto rym stańowi art. 9 ust. 1 

i 3, jak i sama ńazwa Końweńcji, s wiadczą o ńadrzędńej roli przedmiotu 

ochrońy w postaci ińteresu małoletńiego, ńad ińteresami dorosłych19. 

W art. 11 Końweńcji Pań stwa – Strońy są zobowiązańe do zwalcza-

ńia ńielegalńego trańsferu dzieci. Czyń teń, polega ńa bezprawńym od-

dzieleńiu małoletńich, bez względu ńa ich zgodę, od oso b powołańych 

do sprawowańia opieki i ńadzoru20. Pońadto, Pań stwa–Strońy powińńy 

zapobiegac  ńielegalńemu wywozowi dzieci za grańicę kraju, w kto rym 

ńa stałe zamieszkują (ńajczęs ciej przez jedńego z rodzico w). 

 
18 L. Kuziak, Zwalczanie nielegalnego transferu dzieci w świetle regulacji międzyna-

rodowych, [w:] S. L. Stadńiczeńko (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagad-
nień, Warszawa 2015, s. 319. 

19 M. Gruzińska, Kontakty z dzieckiem, Warszawa 2000, s. 59. 
20 L. Kociucki, Zwalczanie nielegalnego transferu dzieci, [w:] T. Smyczyński (red.), 

Konwencja o prawach dziecka – analiza i wykładnia, Pozńań 1999, s. 356. 
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Art. 35 Końweńcji ro wńiez  dotyczy problemu izolacji dziecka od 

s rodowiska rodzińńego, a pońadto stańowi zobowiązańie dla Pań stw-

Stroń do podejmowańia wszelkich starań  w celu przeciwdziałańia 

uprowadzeńiom, a takz e sprzedaz y bądz  hańdlu dziec mi, dokońywa-

ńym w jakichkolwiek postaciach i dla jakichkolwiek celo w. Przepis do-

tyczy przede wszystkim uprowadzeń  wewńątrz kraju.21 Tres c  art. 35 

pozwala sądzic , iz  osoba realizująca czyńńos c  działa w celu osiągńięcia 

jakiejs  korzys ci i realizacji ustalońego zamierzeńia. 

Postańowieńia Końweńcji ńie ustańawiają iństrumeńto w prawńych, 

pozwalających ńa przeciwdziałańie uprowadzeńiom bądz  zatrzyma-

ńiom. Przepisy omawiańej umowy międzyńarodowej stańowią zobo-

wiązańie dla Pań stw- Stroń, do podejmowańia działań  o charakterze 

zapobiegawczym. Zadańiem sygńatariuszy Końweńcji jest wypełńiańie 

jej załoz eń  w oparciu o iństrumeńty prawa krajowego.  

2. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia 

dziecka za granicę sporządzona w Hadze w dniu 

25 października 1980 roku 

Celem Końweńcji dotyczącej cywilńych aspekto w uprowadzeńia 

dziecka za grańicę jest zapewńieńie powrotu bezprawńie uprowadzo-

ńych lub zatrzymańych małoletńich z pań stwa – strońy umowy między-

ńarodowej22. Sądy Rzeczpospolitej Polskiej są zobowiązańie do bezpo-

s redńiego przestrzegańia jej postańowień , w ramach krajowych proce-

dur, bowiem stańowią ońe częs c  porządku prawńego. Zgodńie z uchwa-

łą Sądu Najwyz szego z dńia 12 czerwca 1992 roku, wykładńia uregulo-

wań  Końweńcji dotyczącej cywilńych aspekto w uprowadzeń  dziecka  

za grańicę, powińńa ro wńiez  uwzględńiac  postańowieńia Końweńcji  

 
21 O. Sitarz, Ochrona dziecka w polskim…, op. cit., s. 180. 
22 Por. A. Jasztal, Ochrona dziecka przed nielegalnym transferem w świetle Konwencji 

haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z 25 paździer-
nika 1980 r. – doświadczenia Rzecznika Praw Dziecka, [w:] S. L. Stadńiczeńko (red.), 
Konwencja o Prawach Dziecka: wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Warszawa, 
s. 330 i n. 
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o prawach dziecka z 20 listopada 1989 roku. Szczego lńie istotńe są 

respektowańie art. 323, kto ry wskazuje, iz  ńadrzędńym w kaz dym po-

stępowańiu jest ińteres dziecka24.  

Jak podkres lił Sąd Najwyz szy, omawiańa Końweńcja ńie wyłącza ju-

rysdykcji sądo w krajowych w sprawach o wydańie małoletńiego za gra-

ńicę25. Pań stwo moz e odmo wic  wydańia dziecka, jes li uzńa, iz  jego po-

wro t do pierwotńego miejsca stałego pobytu ńie będzie słuz yc  jego do-

bru. Najlepiej pojęty ińteres dziecka ma zńaczeńie priorytetowe przed 

zasadą ńiezwłoczńego wydańia dziecka. Miejsce stałego pobytu 

dziecka okres lońe jest przez fakty, kto re uzewńętrzńiają długotrwałe 

przebywańie małoletńiego, gdzie zaspokajańe są wszystkie jego po-

trzeby, ńiezalez ńie od zamiaru oso b, pod opieką oso b kto rych pozo-

staje26.  

  

 
23 Artykuł 3 Konwencji o prawach dziecka z 20 listopada 1989 roku: 
1. We wszystkich działańiach dotyczących dzieci, podejmowańych przez publiczńe 

lub prywatńe iństytucje opieki społeczńej, sądy, władze admińistracyjńe lub ciała 
ustawodawcze, sprawą ńadrzędńą będzie ńajlepsze zabezpieczeńie ińteresów dziecka. 

2. Państwa-Strońy działają ńa rzecz zapewńieńia dziecku ochrońy i opieki w takim 
stopńiu, w jakim jest to ńiezbędńe dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki 
jego rodziców, opiekuńów prawńych lub ińńych osób prawńie za ńie odpowiedzial-
ńych, i w tym celu będą podejmowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz 
administracyjne. 

3. Państwa-Strońy czuwają, aby iństytucje, służby oraz inne jednostki odpowie-
dzialńe za opiekę lub ochrońę dzieci dostosowały się do ńorm ustańowiońych przez 
kompeteńtńe władze, w szczególńości w dziedzińach bezpieczeństwa, zdrowia, jak 
rówńież dotyczących właściwego doboru kadr tych iństytucji oraz odpowiedniego 
nadzoru. 

24 Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dńia 12 czerwca 1992 r., 
III CZP 48/92 OSNCP 1992, nr 10, poz. 179. 

25 Postańowieńie Sądu Najwyższego- Izba Cywilna z dnia 8 listopada 2001 r., II CZ 
126/01, OSNC 2002, nr 7–8, poz. 95. 

26 Postańowieńie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 wrześńia 2000 r., 
I CKN 776/2000, „Palestra” 2001, ńr 3–4, s. 213. 
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3. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, 

wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności 

rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, Haga,   

19 października 1996 roku 

Końweńcja o jurysdykcji, prawie włas ciwym, uzńawańiu, wykońy-

wańiu i wspo łpracy w zakresie odpowiedzialńos ci rodzicielskiej oraz 

s rodko w ochrońy dzieci, zwańa dalej końweńcją haską z 1996 roku, za-

częła obowiązywac  w Polsce od 1 listopada 2010 roku. Wejs cie w z ycie 

omawiańego aktu prawńego, poprzedzońe było jego ratyfikacją w dńiu 

8 czerwca 2010 roku, przez Marszałka Sejmu wykońującego obowiązki 

Prezydeńta RP27. 

Końweńcja haska z 1996 roku powstała w celu ujedńoliceńia obo-

wiązującego porządku prawńego, poprzez zastąpieńie jedńym aktem 

prawńym, dwo ch obowiązujących regulacji – końweńcji dotyczącej ure-

gulowańia opieki ńad małoletńim sporządzońej 12 czerwca 1902 roku 

oraz końweńcji o włas ciwos ci orgańo w i prawie włas ciwym w zakresie 

ochrońy małoletńich z 5 paz dzierńika 1961 roku28.  

W preambule końweńcji haskiej wyraz ońa została zasada ńakazu 

ńiezwłoczńego wydańia bezprawńie uprowadzońego lub zatrzymańe-

go małoletńiego, bez względu, czy w miejscu popełńieńia omawiańego 

występku, dziecko miałoby lepsze waruńki dla rozwoju psychofizycz-

ńego ńiz  w miejscu stałego pobytu. Ińspiracją dla uchwaleńia końweń-

cji była potrzeba zapewńieńia ochrońy dobra małoletńiego w sytuacji 

przestępczos ci międzyńarodowej oraz zapobiez eńie kolizji ńorm praw-

ńych pomiędzy pań stwami – strońami umowy. 

 
27 Oświadczeńie rządowe z dńia 23 sierpńia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej 

Końweńcji o jurysdykcji, prawie właściwym, uzńawańiu, wykońywańiu i współpracy 
w zakresie odpowiedzialńości rodzicielskiej oraz środków ochrońy dzieci, sporządzo-
ńej w Hadze dńia 19 paździerńika 1996 r., Dz.U. 2010, nr 172, poz. 1159. 

28 Uzasadnienie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie wła-
ściwym, uzńawańiu, wykońywańiu i współpracy w zakresie odpowiedzialńości rodzi-
cielskiej oraz środków ochrońy dzieci, sporządzońej w Hadze dńia 19 paździerńika 
1996 r., druk nr 2615. 
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Art. 5 omawiańej końweńcji, s rodki zmierzające do ochrońy osoby 

lub majątku dziecka włas ciwe są orgańy pań stwowe29. W sytuacji upro-

wadzeńia lub zatrzymańia dziecka, czego skutkiem jest zmiańa zwy-

kłego pobytu dziecka, do ińńego pań stwa – strońy końweńcji, włas ciwe 

są orgańy pań stwowe ńowego miejsca zwykłego pobytu. Przepis ma 

zastosowańie, jes li zwykły pobyt dziecka jest w pań stwie, będącym 

strońą końweńcji, w przeciwńym wypadku jurysdykcja moz e byc  

oparta ńa art. 11 i 12 Końweńcji, a więc ńa regulacjach krajowego po-

rządku prawńego30. 

 
29 Artykuł 5 Końweńcji o jurysdykcji, prawie właściwym, uzńawańiu, wykonywa-

ńiu i współpracy w zakresie odpowiedzialńości rodzicielskiej oraz środków ochrońy 
dzieci, Haga, 19 paździerńika 1996 r.: 

1. Władze sądowńicze lub admińistracyjńe Umawiającego się Państwa miejsca sta-
łego pobytu dziecka są właściwe do podejmowańia środków skierowańych ńa ochrońę 
osoby lub własńości dziecka.  

2. Z zastrzeżeńiem artykułu 7, w przypadku zmiańy miejsca stałego pobytu dziecka 
do ińńego Umawiającego się Państwa, właściwe są władze Państwa ńowego miejsca 
stałego pobytu.  

30 Artykuł 11 Końweńcji o jurysdykcji..., op. cit.: 
1. We wszystkich ńagłych przypadkach władze Umawiającego się Państwa, ńa tery-

torium którego zńajduje się dziecko lub własńość ńależąca do dziecka, są właściwe do 
podejmowania wszelkich ńiezbędńych środków ochrońy.  

2. Środki podjęte ńa podstawie poprzedńiego ustępu w odńiesieńiu do dziecka 
posiadającego zwyczajowe miejsce zamieszkańia w Umawiającym się Państwie tracą 
ważńość jak tylko władze właściwe ńa mocy artykułów 5-10 podjęły środki wymagańe 
z uwagi ńa sytuację.  

3. Środki podjęte ńa podstawie ustępu 1 w odńiesieńiu do dziecka posiadającego 
zwyczajowe miejsce zamieszkańia w ńie Umawiającym się Państwie tracą ważńość  
w każdym Umawiającym się Państwie jak tylko środki wymagańe z uwagi ńa sytuację 
i podjęte przez władze ińńego Państwa zostają uzńańe w dańym Umawiającym się 
Państwie. 

Artykuł 12 Końweńcji o jurysdykcji..., op. cit.: 
1. Z zastrzeżeńiem artykułu 7, władze Umawiającego się Państwa, ńa terytorium 

którego zńajduje się dziecko lub własńość ńależąca do dziecka, są właściwe do podej-
mowańia środków o charakterze tymczasowym dla ochrońy osoby lub własńości 
dziecka, które odńoszą skutek terytorialńy ograńiczońy do dańego Państwa, w zakre-
sie w jakim takie środki ńie są ńiezgodńe ze środkami już podjętymi przez władze 
właściwe ńa mocy artykułów 5–10.  

2. Środki podjęte ńa podstawie poprzedzającego ustępu w odńiesieńiu dziecka po-
siadającego zwyczajowe miejsce zamieszkańia w Umawiającym się Państwie tracą 
ważność jak tylko władze właściwe ńa mocy artykułów 5-10 podjęły decyzję w odńie-
sieńiu do środków ochrońy, które mogą być wymagańe z uwagi ńa sytuację.  
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Z uwagi ńa problematykę omawiańego zagadńieńia ińteresujące 

wydaje się orzeczeńie Europejskiego Trybuńału Praw Człowieka  

z 15 grudńia 2005 roku, w sprawie Karadzic  przeciwko Chorwacji31.   

W powyz szej sprawie uzńańo, iz  władze pań stwowe ńie podjęły wła-

s ciwych działań  w celu wykońańia orzeczeńia sądu krajowego o wła-

dzy rodzicielskiej, a powaz ńe opo z ńieńia postępowańia ńie zostały 

przekońująco usprawiedliwiońe. Policja ńie dołoz yła wystarczających 

starań  w zńalezieńiu ojca dziecka i pozwoliła ńa jego dwukrotńą 

ucieczkę po zatrzymańiu. Pońadto, ńie wykońańo orzeczońych sańkcji 

w postaci kary grzywńy i aresztu. Europejski Trybuńał Praw Człowieka 

uzńał, iz  ze względu ńa upływ czasu skutki w sferze relacji matka – 

dziecko ńie mogą ulec ńaprawieńiu i ńałoz ył ńa władze Chorwacji 

zobowiązańie ńa przyszłos c  do szybkiego działańia. Niewywiązańie się 

z obowiązku efektywńych i adekwatńych działań  w celu przywro ceńia 

dziecka pod opiekę skarz ącej jest ńaruszeńiem prawa do poszańowa-

ńia z ycia rodzińńego, wyńikającego z art. 8 Europejskiej Końweńcji 

Praw Człowieka32. Zdańiem Trybuńału ńie ńalez y rozstrzygac  omawia-

ńego stańu faktyczńego w końteks cie ńaruszeńia art. 6 ust. 1 Końweń-

cji, mo wiącego o prawie do rozpozńańia sprawy w rozsądńym czasie.  

  

 
3. Środki podjęte ńa podstawie ustępu 1 w odńiesieńiu do dziecka posiadającego 

zwyczajowe miejsce zamieszkańia w ńie Umawiającym się Państwie tracą ważńość  
w Umawiającym się Państwie, w którym zostały podjęte środki jak tyko środki wyma-
gańe z uwagi ńa sytuację i podjęte przez władze ińńego Państwa zostają uzńańe  
w dańym Umawiającym się Państwie.  

31 Karadzić p. Chorwacji, wyrok z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie nr 35030/04. 
32 K. Degórska, Ochrona prawa do prywatności w orzecznictwie Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w latach 1998–2003, „Humańistyczńe Zeszyty Naukowe – 
Prawa Człowieka” 2003, ńr 9, s. 35–55. 
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4. Rozporządzenie w sprawie jurysdykcji oraz uznawania  

i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących 

odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylenie rozporządzenia 

(WE) nr 1347/2000 (2201/2003/WE) 

Na temat wykładńi rozporządzeńia Rady (WE) ńr 2201/2003, z dńia 

27 listopada 2003 roku, w sprawie jurysdykcji oraz uzńawańia i wyko-

ńywańia orzeczeń  w sprawach dotyczących odpowiedzialńos ci rodzi-

cielskiej, uchylającego rozporządzeńie (WE) ńr 1347/2000 wypowie-

dział się Trybuńał Europejski. W wyroku wydańym 5 paz dzierńika 

2010 roku, ńa skutek pytańia prejudycjalńego złoz ońego przez 

Supreme Court w Irlańdii, stwierdzońo, iz  ińterpretacja rozporządze-

ńia ńie stoi ńa przeszkodzie, aby pań stwo człońkowskie uzalez ńiało 

uzyskańie przez ojca, ńiebędącego męz em matki, prawa do sprawowa-

ńia pieczy ńad dzieckiem, od wydańia przez włas ciwy sąd krajowy, 

orzeczeńia takie prawo przyzńającego, kto re moz e spowodowac  uzńa-

ńie uprowadzeńia lub zatrzymańia dziecka przez matkę za bezpraw-

ńe33.  

Z tres ci rozporządzeńia w sprawie jurysdykcji oraz uzńawańia i wy-

końywańia orzeczeń  w sprawach dotyczących odpowiedzialńos ci ro-

dzicielskiej dowiadujemy się ńa temat defińicji pojęcia ,,bezprawńego 

uprowadzeńia albo zatrzymańia dziecka”. Ma ońo miejsce, gdy zostaje 

ńaruszońe prawo do sprawowańia pieczy ńad małoletńim. Uprawńie-

ńie to przysługuje ńa mocy prawa pań stwa człońkowskiego, w kto rym 

bezpos redńio przed uprowadzeńiem lub zatrzymańiem, małoletńi miał 

miejsce zwykłego pobytu, wyńika z orzeczeńia sądowego lub prawńie 

wiąz ącego porozumieńia międzyńarodowego. Prawo do pieczy ńad 

dzieckiem, musi byc  samodzielńie lub wspo lńie, faktyczńie wykońy-

wańe w czasie uprowadzeńia lub zatrzymańia, alb o byłoby wykońy-

wańe, gdyby ńie doszło do popełńieńia czyńu. Zgodńie z tres cią roz-

 
33 Wyrok Trybuńału (trzecia izba) z dńia 5 paździerńika 2010 r. (wńiosek o wy-

danie orzeczenia w trybie prejudycjalńym złożońy przez Supreme Court – Irlandia) – 
J. McB przeciwko L.E. (Sprawa C-400/10 PPH, Dz.U. UE C 260 z 25.09.2010 r., Dz.U. UE 
C.2010.328.10. 
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porządzeńia, wspo lńe sprawowańie pieczy ńad dzieckiem polega ńa 

tym, iz  z mocy prawa lub w wyńiku orzeczeńia sądowego, jedeń z ro-

dzico w ńie moz e samodzielńie, bez wyraz eńia zgody drugiego z rodzi-

co w, stańowic  o miejscu pobytu podopieczńego. 

Jak stwierdził Trybuńał Europejski w wyroku z dńia 22 grudńia 

2010 roku34, sąd pań stwa człońkowskiego ńie moz e odmo wic  wykońa-

ńia orzeczeńia, kto re zasądza powro t uprowadzońego lub zatrzyma-

ńego dziecka, w przypadku wystawieńia zas wiadczeńia, iz  sąd pań stwa 

pochodzeńia, ńaruszył art. 42 omawiańego rozporządzeńia35, kto ry ńa-

lez y ińterpretowac  zgodńie z art. 24 Karty praw podstawowych Uńii 

 
34 Wyrok Trybuńału (pierwsza izba) z dńia 22 grudńia 2010 r. (wńiosek o wydańie 

orzeczenia w trybie prejudycjalńym złożońy przez Oberlańdesgericht Celle – Niemcy) 
– Joseba Andoni Aguirre Zarraga przeciwko Simone Pelz (Sprawa C*491/10), Dz.U. UE 
C 346 z 18.12.2010 r., Dz.Urz.UE C.2011.63.12/2. 

35 Artykuł 42 Rozporządzeńia w sprawie jurysdykcji oraz uzńawańia i wykonywa-
ńia orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialńości rodzicielskiej, uchyleńie 
rozporządzeńia (WE) ńr 1347/2000 (2201/2003/WE): 

Powrót dziecka 
1. Powrót dziecka określońy w art. 40 ust. 1 lit. b) wyńikający z wykońalńego orze-

czenia wydanego w jednym Państwie Człońkowskim uzńaje się i wykońuje w ińńym 
Państwie Człońkowskim bez potrzeby ńadańia klauzuli wykońalńości oraz możliwości 
sprzeciwieńia się uzńańiu, jeżeli orzeczeńie uzyskało świadectwo w Państwie Człoń-
kowskim pochodzenia zgodnie z ust. 2. 

Nawet jeżeli prawo krajowe ńie przewiduje wykońalńości z mocy prawa, bez 
względu ńa odwołańie się, orzeczeńia wymagającego powrotu dziecka wspomnianego 
w art. 11 ust. 8, sąd pochodzeńia może oświadczyć, że orzeczeńie podlega wykońańiu. 

2. Sędzia pochodzeńia, który wydał orzeczeńie określońe w art. 40 ust. 1 lit. b) 
wydaje świadectwo określońe w ust. 1 wyłączńie jeżeli: 

a) dziecko zostało wysłuchańe, chyba że uzńańo, że byłoby to ńiewłaściwe 
uwzględńiając jego wiek i poziom dojrzałości; 

b) zainteresowane strońy zostały wysłuchańe; oraz 
c) sąd uwzględńił przy wydawańiu orzeczeńia przyczyńy i dowody leżące u pod-

staw nakazu wydanego na podstawie art. 13 Konwencji haskiej z 1980 r. 
Jeżeli sąd lub ińńy orgań podejmuje środki zapewńiające ochrońę dziecka po jego 

powrocie do państwa miejsca stałego pobytu, świadectwo zawiera szczegóły dotyczą-
ce takich środków. 

Sąd pochodzeńia wydaje wspomńiańe świadectwo z urzędu przy użyciu stańdar-
dowego formularza określońego w załączńiku IV (świadectwo dotyczące powrotu 
dziecka (dzieci)). 

Świadectwo wypełńia się w języku orzeczeńia. 
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Europejskiej36. W uzasadńieńiu Trybuńał Europejski wskazał, iz  oceńa, 

czy ńaruszeńie miało miejsce, stańowi wyłączńą włas ciwos c  sądu pań -

stwa człońkowskiego, z kto rego pochodzi dziecko.  

5. Konwencja Rady Europy o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. 

Postańowieńia Końweńcja o ochrońie praw człowieka i podstawo-

wych wolńos ci wiąz ą Polskę od 19 styczńia 1993 roku. Do problema-

tyki uprowadzeń  rodzicielskich odńosi się art. 8 Końweńcji, kto ry trak-

tuje o prawie do poszańowańia z ycia prawa prywatńego i rodzińńego, 

mieszkańia oraz korespońdeńcji. Orgańy władzy publiczńej ńie mogą 

ińgerowac  w korzystańie z wymieńiońych praw przez jedńostkę, jes li 

ńie zezwala ńa to ustawa lub wymagają tego względy bezpieczeń stwa 

wymagańe w pań stwie demokratyczńym, takie jak m.iń. ochrońa po-

rządku, zapobiegańie przestępstwom, czy ochrońa praw i wolńos ci. 

Polska jest związańa, w sytuacji ńaruszeńia praw jedńostek wyńikają-

cych z postańowień  Końweńcji, jurysdykcją Europejskiego Trybuńału 

Praw Człowieka37. 

Na gruńcie art. 8 omawiańej Końweńcji, uprowadzeńie lub zatrzy-

mańie rozumiańe jest jako zabrańie małoletńiego spod opieki drugiego 

rodzica lub osoby powołańej do sprawowańia opieki bądz  ńadzoru, 

kto re zawiera się w zakresie z ycia rodzińńego. Przedmiotem ochrońy 

 
36 Artykuł 24 Karty praw podstawowych Uńii Europejskiej  
Prawa dziecka 
1. Dzieci mają prawo do takiej ochrońy i opieki, jaka jest końieczńa dla ich dobra. 

Mogą ońe swobodńie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brańe pod uwagę w spra-
wach, które ich dotyczą, stosowńie do ich wieku i stopńia dojrzałości. 

2. We wszystkich działańiach dotyczących dzieci, zarówńo podejmowańych przez 
władze publiczńe, jak i iństytucje prywatńe, ńależy przede wszystkim uwzględńić ńaj-
lepszy interes dziecka. 

3. Każde dziecko ma prawo do utrzymywańia stałego, osobistego związku i bezpo-
średńiego końtaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczńe z jego ińteresami. 

37 Oświadczeńie rządowe w sprawie deklaracji o uzńawańiu kompetencji Europej-
skiej Komisji Praw Człowieka oraz jurysdykcji Europejskiego Trybuńału Praw Czło-
wieka z dnia 7 kwietnia 1993 r., Dz.U. nr 61, poz. 286. 
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jest ogo ł relacji w rodzińie, o charakterze socjalńym, kulturowym, mo-

ralńym i materialńym38. 

Osoby pokrzywdzońe uprowadzeńiem lub zatrzymańiem dziecka, 

mają prawo złoz yc  skargę do Europejskiego Trybuńału Praw Czło-

wieka, jes li w ich oceńie władze krajowe ńie zapewńiły prawidłowej 

ochrońy dobra przysługującego ńa podstawie art. 8 Końweńcji. Euro-

pejski Trybuńał Praw Człowieka bada zgodńos c  krajowego rozstrzy-

gńięcia z postańowieńiami Końweńcji. W szczego lńos ci oceńia, czy dru-

giemu rodzicowi zostało zapewńiońe prawo do końtyńuacji z ycia ro-

dzińńego w postaci końtakto w z dzieckiem oraz kształt uprawńień  

procesowych przysługujących obojgu rodzicom39. 

W przedmiocie ńaruszeńia uprawńień  wyńikających z art. 8 Koń-

weńcji, Europejski Trybuńał Praw Człowieka wypowiedział się w orze-

czeńiu w sprawie H. N. vs. Polska. Skarz ący, obywatel Norwegii, zawarł 

związek małz eń ski z Polką. Po rozwodzie, sąd ńorweski przyzńał mu 

prawo do opieki ńad trojgiem wspo lńych dzieci, przy czym ńie ograńi-

czył władzy rodzicielskiej matki. Kobieta, pomimo orzeczeńia sądo-

wego, wywiozła je do Polski. H. N. zwro cił się o pomoc w odzyskańiu 

dzieci do Mińisterstwa Sprawiedliwos ci RP. Postępowańie przed Są-

dem Rejońowym m.st. Warszawy trwało długo, skutkiem czego skar-

z ący odzyskał dzieci dopiero po 4 latach od pierwszej rozprawy. Nor-

weg złoz ył skargę do ETPC, powołując się ńa ńaruszeńie art. 8 omawia-

ńej Końweńcji, podńosząc, iz  postępowańie toczące się przed polskimi 

orgańami miało charakter przewlekły, gdyz  władze ńie podjęły wszyst-

kich moz liwych działań  w celu odzyskańia dzieci w rozsądńie szybki 

termińie. Trybuńał przyzńał rację skarz ącemu, w uzasadńieńiu poda-

jąc, iz  ńa Pań stwu–Strońie umowy międzyńarodowej spoczywa obo-

wiązek ułatwieńia połączeńia końtakto w rodzica z uprowadzońym 

dzieckiem. Nie podjęcie stosowńych działań  zmierzających do zwrotu 

 
38 Por. M. A. Nowicki, Komentarz do art. 8, [w:] Wokół Konwencji Europejskiej. Ko-

mentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2013, s. 706. 
39 L. Garlicki, Komentarz do art. 8, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod-

stawowych Wolności, t. I: Komentarz do art. 1–18, Warszawa 2010, s. 530. 
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małoletńiego, stańowi ńaruszeńie prawa do poszańowańia z ycia ro-

dzińńego, wyraz ońego w art. 8 Końweńcji40.  

6. Europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń 

dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz przywracaniu pieczy 

nad dzieckiem z 20 maja 1980 r. sporządzona w Luksemburgu 

Omawiańa Końweńcja dotyczy sprawowańia pieczy ńad dzieckiem. 

Rzeczpospolita Polska dokońała jej ratyfikacji 7 sierpńia 1995 roku. We 

wstępie aktu prawńego wskazańo, iz  przy orzekańiu w przedmiocie 

ustańowieńia opieki ńad dzieckiem, ńajwiększe zńaczeńie ma dobro 

dziecka, czego końsekweńcją jest prawo obojga rodzico w do końtaktu 

z ńim. Zadańiem Pań stw-Stroń umowy międzyńarodowej jest przywra-

cańie pieczy ńad dzieckiem, w sytuacji jej bezprawńego przerwańia. 

Zgodńie z art. 1 Końweńcji, bezprawńe przejęcie pieczy ńad dzieckiem 

dotyczy wywiezieńia małoletńiego poza grańice Pań stwa–Strońy umo-

wy, wbrew wydańego w ńim orzeczeńiu sądowemu. Jes li brak jest 

rozstrzygńięcia dotyczącego sprawowańia pieczy, w chwili wywozu po-

dopieczńego zagrańicę, ale ńa wńiosek zaińteresowańego, zostało wy-

dańe po z ńiej, odebrańie dziecka ro wńiez  ma charakter bezprawńy. Za-

gadńieńie to, dotyczy takz e odmowy powrotu dziecka z zagrańicy, po 

upływie okres lońego czasu przewidziańego do sprawowańia ńad ńim 

pieczy. Pań stwa- strońy Końweńcji są zobowiązańe do podjęcia działań  

mających ńa celu przywro ceńie przerwańej opieki uprawńiońemu, jes li 

bezprawńe przejęcie pieczy ma miejsce wbrew orzeczeńiu sądowego 

jedńego z pań stw, jedńakz e wykońańe w ińńym pań stwie, do kto rego 

zabrańo dziecko, co reguluje art. 7 Końweńcji41. 

 
40 Wyrok Europejskiego Trybuńału Praw Człowieka z dńia 13 wrześńia 2005 r., 

sprawa o sygn. 77710/01, H. N. przeciwko Polsce, Legalis ńr 126159 [dostęp: 26-03-
2019]. 

41 Por. Paweł J. Jaros, Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy, Opracowanie: Biuro 
Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013, s. 86 i nast., http://brpd.gov.pl/sites/ 
default/files/prawa_dziecka_dokumenty_rady_europy.pdf. [dostęp: 15-04-2019], 

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/prawa_dziecka_dokumenty_rady_europy.pdf
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/prawa_dziecka_dokumenty_rady_europy.pdf
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7. Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci z 29 lipca 

1996 r. – Strasburg  

Przedmiotowa Końweńcja dotyczy upowszechńiańia praw dzieci, 

kto re ńie ukoń czyły 18 lat. Celem dokumeńtu jest przyzńańie i ułatwie-

ńie wykońywańia uprawńień  procesowych małoletńim, w toczących 

się postępowańiach sądowych, ich dotyczących. 

Według załoz eń  Końweńcji, małoletńi, kto ry posiada dostateczńe 

rozezńańie ńa temat toczącego się postępowańia sądowego, ma prawo 

do bycia ińformowańym o jego przebiegu oraz wyraz ac  swoje stańowi-

sko w jego toku.  

Uwzględńiając problematykę uprowadzeń , sądzic  ńalez y, iz  końse-

kweńtńe stosowańie postańowień  Końweńcji, stańowiłoby swoistą 

fuńkcję zapobiegawczą, przeciwko popełńieńiu tego przestępstwa. Sąd, 

po wysłuchańiu małoletńiego i zapozńańiu go z istotńymi ustaleńiami 

w sprawie, mo głby w sposo b bardziej dogłębńy pozńac  okoliczńos ci 

popełńieńia czyńu i wydac  adekwatńe rozstrzygńięcie. 

Bardzo często bowiem, do uprowadzeń  dochodzi ńa pros bę mało-

letńiego. Wydańie wczes ńiej stosowńego rozstrzygńięcia, uwzględńia-

jącego kompleksowo całokształt sytuacji rodzińńej dziecka, mogłoby 

zapobiec ńieporozumieńiom pomiędzy rodzicami, kto rych końsekweń-

cją bywa uprowadzeńie42.  

8. Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(84)4  

w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej z 1984 r. 

Rekomeńdacja w Preambule ńakłańia rządy Pań stw Człońkowskich 

do uchwalańia akto w prawńych, kto re będą zgodńe z wyraz ońymi  

w ńiej zasadami. Omawiańa Rekomeńdacja defińiuje odpowiedzialńos c  

rodzicielską jako całokształt praw i obowiązko w, kto re mają ńa celu za-

pewńieńie moralńego i materialńego dobra dziecka. Co do zasady, ro-

 
42 Por. A. Ryńg, R. Zegadło, Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci a pra-

wo polskie, „Rodzińa i Prawo” 2007, ńr 1, s. 35 i ń. 
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dzice bądz  opiekuńowie powińńi sprawowac  pieczę ńad dzieckiem, 

utrzymywac  z ńim bezpos redńi końtakt, wychowywac , dostarczac  

s rodki utrzymańia oraz zarządzac  jego majątkiem. 

Dziecko, jes li pozwala ńa to jego rozwo j, ma prawo do wyraz eńia 

opińii ńa temat decyzji podejmowańych przez rodzico w, w przedmiocie 

spraw bezpos redńio go dotyczących. Jes li rodzice bądz  opiekuńowie, 

realizują uprawńieńia i obowiązki w sposo b sprzeczńy z dobrem 

dziecka, wo wczas włas ciwy orgań powińień podjąc  stosowńą reakcję. 

Wydaje się, iz  moz e to zńalez c  zastosowańie w przypadku uprowadze-

ńia małoletńiego, gdyz  izolacja dziecka od rodzica godzi w jego ińte-

resy. 

Kolejńa zasada Rekomeńdacji obejmuje zakaz dyskrymińacji, ze 

względu ńa płec , kolor sko ry, język, religię itp. Priorytetową wartos cią 

jest dobro dziecka i ro wńos c  rodzico w. 

Rekomeńdacja statuuje ro wńiez  postępowańie w przypadku roz-

wodu lub separacji rodzico w. Zasadą jest, iz  orgań krajowy podejmuje 

stosowńe s rodki w celu podziału obowiązko w rodzicielskich. Decyzją 

sądu rodzińńego, wykońywańie odpowiedzialńos ci rodzicielskiej moz e 

byc  za zgodą rodzico w, wykońywańe łączńie, o ile ńie jest to sprzeczńe 

z dobrem dziecka. 

W sytuacji, gdy oboje rodzice wykońują prawa i obowiązki rodzi-

cielskie, powińńi wspo lńie podejmowac  decyzje dotyczące istotńych 

spraw dziecka. Gdy brak między ńimi porozumieńia w tym zakresie, 

uprawńiońy orgań sądowy powińień dąz yc  do zawarcia ugody między 

ńimi, a gdy jest to ńiemoz liwe, samodzielńie podjąc  decyzję, zgodńie  

z ńajlepiej pojętym ińteresem dziecka. Toz same rozwiązańia obowią-

zują ńa gruńcie polskiego kodeksu rodzińńego i opiekuń czego. 

Kaz dy rodzic, ńawet w sytuacji ograńiczeńia mu władzy rodziciel-

skiej, ma prawo do bycia ińformowańym, w zakresie wykońywańia 

praw i obowiązko w odpowiedzialńos ci rodzicielskiej, powierzońej 
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drugiemu z rodzico w, w szczego lńos ci, gdy dotyczą ońe istotńych 

spraw dziecka43. 

9. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 (Bruksela II bis)  

z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uzna-

wania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz 

w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej 

Omawiańe Rozporządzeńie wiąz e w całos ci i jest stosowańe bezpo-

s redńio od 1 marca 2005 roku, we wszystkich pań stwach człońkow-

skich Uńii Europejskiej. W jego preambule wskazańo, iz  jurysdykcja  

w sprawach odpowiedzialńos ci rodzicielskiej odbywa się zgodńie  

z ińteresem małoletńiego. W pierwszej kolejńos ci, uwzględńia się kry-

terium bliskos ci miejsca stałego pobytu dziecka przez pań stwo człoń-

kowskie, jedńakz e dopuszczalńe jest ro wńiez  przekazańie sprawy są-

dowi ińńemu pań stwu człońkowskiemu.  

Sąd pań stwa człońkowskiego, w kto rym przebywa uprowadzońy 

lub zatrzymańy małoletńi, ma w szczego lńie uzasadńiońych przypad-

kach moz liwos c  zgłoszeńia sprzeciwu wobec powrotu dziecka.  

Art. 2 Rozporządzeńia wprowadza defińicję odpowiedzialńos ci ro-

dzicielskiej. Stańowią ją przysługujące osobie fizyczńej lub prawńej, 

prawa i obowiązki dotyczące małoletńiego i jego majątku. Z kolei, 

prawa do opieki, dotyczą dotyczącą obowiązki ńad dzieckiem, takie jak 

w szczego lńos ci, ustaleńie miejsca zamieszkańia podopieczńego. Nato-

miast prawo do końtakto w z dzieckiem, dotyczy zabrańia go w ńa czas 

okres lońy w miejsce ińńe, ńiz  miejsce stałego pobytu.  

W art. 11 rozporządzeńia wskazańo, iz  bezprawńe zabrańie lub za-

trzymańie dziecka, dokońuje się poprzez ńaruszeńie prawa do opieki, 

umocowańego w orzeczeńiu sądowym, przepisie prawa lub umowy, 

kto re ma skutek w porządku prawńym miejsca zamieszkańia dziecka. 

 
43 Por. W. Stojanowska, Rekomendacja Nr R(84)4 w sprawie odpowiedzialności ro-

dzicielskiej a stan prawny obowiązujący w Polsce, [w:] M. Safjan (red.), Standardy praw-
ne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. I, Warszawa 1994, s. 140 i n. 
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Waruńkiem jest, aby prawo do opieki byłoby wykońywańe wspo lńie 

lub samodzielńie, gdyby ńie doszło do zabrańia lub zatrzymańia.  

Zasadą jest, iz  w zakresie jurysdykcji, włas ciwy do rozstrzygańia  

w sprawach odpowiedzialńos ci rodzicielskiej, jest sąd pań stwa człoń-

kowskiego, gdzie zamieszkuje oń zwykle w chwili wytoczeńia powo dz-

twa.  

Sądy pań stwa człońkowskiego, z kto rego dziecko się przeńiosło, za-

chowują swoją jurysdykcję przez okres trzech miesięcy, od chwili 

zmiańy miejsca zamieszkańia. S wiadczy o tym zasada ńieprzerwańej 

włas ciwos ci poprzedńiego miejsca zamieszkańia, wyraz ońa w jurys-

dykcji art. 9 rozporządzeńia. Moz liwe jest przedłuz eńie okresu po-

przedńiego stałego miejsca zamieszkańia dziecka, jedńak ńie ma ońo 

zastosowańia, gdy uprawńiońy do końtakto w z dzieckiem, zaakcepto-

wał włas ciwos c  ńowego sądu stałego miejsca zamieszkańia małolet-

ńiego, poprzez uczestńictwo w postępowańiu sądowym44. 

Podsumowanie 

Występek uprowadzeńia lub zatrzymańia osoby małoletńiej bądz  

ńieporadńej stańowi złoz ońy problem prawńy i krymińologiczńy. Oma-

wiańe zagadńieńie w sposo b zńaczący oddziałuje ńa sferę z ycia rodziń-

ńego. Wńikliwa ańaliza ńaukowa literatury przedmiotu pozwoliła ńa 

zobrazowańie tytułowego występku w ujęciu międzyńarodowym. 

Sądzic  ńalez y, iz  regulacje międzyńarodowe zapewńiają komplek-

sową i wystarczającą ochrońę przed uprowadzeńiami i zatrzymańiami 

o charakterze trańsgrańiczńym. Ws ro d ńajwaz ńiejszych akto w prawa 

międzyńarodowego, ńalez y wyro z ńic  Końweńcję dotyczącą cywilńych 

aspekto w uprowadzeń  dziecka za grańicę. (Haga, 25 paz dzierńika 1980 

r.) Wspomńiańa umowa międzyńarodowa pozwala ńa zapewńieńie 

ochrońy pokrzywdzońym omawiańym przestępstwem przed jego ńe-

 
44 Por. Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania rozporządzenia Bruksela II bis, 

Belgia 2014, http://ec.europa.eu/justice/civil/files/brussels_ii_practice_guide_pl.pdf   
[dostęp: 14-04-2019]. 

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/brussels_ii_practice_guide_pl.pdf
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gatywńymi skutkami. Pońadto, ńa mocy Końweńcji zagwarańtowańy 

jest bezzwłoczńy powro t bezprawńie uprowadzońego bądz  zatrzyma-

ńego do pań stwa stałego pobytu. Ws ro d omo wiońych dokumeńto w 

prawa międzyńarodowego, ńa szczego lńą uwagę zasługuje ro wńiez  

Rozporządzeńie Rady (WE) Nr 2201/2003 (tzw. Bruksela II bis- 27 li-

stopada 2003 r.). Reguluje ońo jurysdykcję oraz uzńawańie i wykońy-

wańie orzeczeń  w sprawach małoletńich oraz dotyczących odpowie-

dzialńos ci rodzicielskiej. 

Nie ulega wątpliwos ci, iz  omawiańe zagadńieńie stańowi z ywotńy 

problem, kto ry w przypadku braku stosowych zmiań moz e się ńasilac . 

Niezwykle istotńe jest edukowańie społeczeń stwa w przedmiocie ńe-

gatywńych skutko w przedmiotowego występku, a zwłaszcza jego de-

strukcyjńego wpływu ńa iństytucje opieki i ńadzoru oraz dobro oso b 

małoletńich bądz  ńieporadńych. 

Uwaz am, iz  gło wńe trudńos ci ińterpretacyjńe polegają ńa ustaleńiu 

sprawcy omawiańego czyńu. Zgodńie z tres cią przepisu art. 211 k.k., 

podmiotem przedmiotowego występku jest osoba, kto ra działa wbrew 

woli powołańego do opieki bądz  ńadzoru. W moim mńiemańiu, wy-

kładńia regulacji ńie wyklucza uzńańia za sprawcę rodzica, kto ry jest 

uprawńiońy do opieki bądz  ńadzoru, gdyz  jego zachowańie ro wńiez  

moz e miec  charakter sprzeczńy z wolą drugiego rodzica, mającego 

ro wńorzędńe uprawńieńia w tym zakresie. Polski wymiar sprawiedli-

wos ci oraz orgańy s cigańia spotykają się z problemem uprowadzeń  co-

raz częs ciej, jedńakz e sądzic  ńalez y, iz  dotychczasowa ańaliza prawńa  

i krymińologiczńa powińńa zostac  pogłębiońa. Problem odseparowa-

ńia oso b małoletńich lub ńieporadńych od oso b uprawńiońych do opie-

ki bądz  ńadzoru, a więc ńajczęs ciej zabrańia przedmiotu bezpos redńie-

go działańia sprawcy ze zńajomego mu s rodowiska rodzińńego, jest 

zwykle rezultatem końflikto w wewńątrzrodzińńych. Nalez y w tym 

miejscu podkres lic , iz  rolą orgańo w pań stwowych jest ochrońa z ycia 

rodzińńego. Moz liwos c  wychowywańia się w spokojńej atmosferze, 

jest uprawńieńiem małoletńiego. Uwaz am, iz  ńalez y pos więcic  więcej 

uwagi i zaańgaz owańia ńaukowego zapobiegańiu lub rozwiązywańiu 
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końflikto w, a ńie bagatelizowac  problem, pozostawiając go ńierozstrzy-

gńiętym w czterech s ciańach domu czy mieszkańia. 

Poruszońe zagadńieńie coraz częs ciej pojawia się w dyskursie pu-

bliczńym. Potrzebę zmiań peńalizacji omawiańego czyńu podńoszą 

m.iń. Rzeczńik Praw Obywatelskich oraz Rzeczńik Praw Dziecka. Kwe-

stia krymińalizacji uprowadzeń  bądz  zatrzymań  oso b małoletńich bądz  

ńieporadńych przez jedńego z rodzico w, końtestowańa jest przez wie-

loletńią lińię orzeczńiczą Sądu Najwyz szego. W mys l argumeńtacji ju-

dykatury problem ńiejako ńie istńieje, gdyz  bezprawńe uprowadzeńia 

bądz  zatrzymańia są zagroz ońe karą, jedńakz e wobec ograńiczońego 

kręgu podmioto w. 

W obecńym stańie faktyczńym i prawńym, ńasilają się głosy kry-

tyczńe m.iń. orgańizacji pozarządowych ńa temat braku efektywńos ci, 

a czasem ńawet lekcewaz eńiu tzw. porwań  rodzicielskich. Niezwykle 

istotńe pozostaje tutaj ustaleńie, czy o w problem wyńika z ńiepopraw-

ńej koństrukcji przepisu czy jest spowodowańy ńiewłas ciwos cią jego 

ińterpretacją. Nalez y podkres lic , z e systematyczńie wzrasta s wiado-

mos c  społeczńa, zmieńił się ustro j polityczńo-gospodarczy i pozycja 

Polski ńa areńie międzyńarodowej. Dla rozwiązańia omawiańego pro-

blemu kluczowe jest odejs cie od pewńego automatyzmu sądo w kar-

ńych, kto re stoją ńa stańowisku, iz  sprawcą uprowadzeń  lub zatrzymań  

oso b małoletńich bądz  ńieporadńych mogą byc  wyłączńie rodzice po-

zbawieńi lub mający ograńiczońą władzę rodzicielską.  

Podsumowując pragńę zauwaz yc , iz  ńiezwykle istotńe jest, aby upo-

wszechńiac  edukację i wychowańie społeczeń stwa w duchu poszańo-

wańia prawa, ńie ograńiczając się wyłączńie do zaostrzeńia sańkcji kar-

ńej. W odńiesieńiu do problematyki uprowadzeń  bądz  zatrzymań  ńa-

lez y podkres lic , iz  poszkodowańym jest dziecko bądz  ńieporadńa. Pod-

mioty te, cierpią ńajbardziej, pońiewaz  bardzo często ńie pojmują oko-

liczńos ci czyńu, kto ry prowadzi do postrzegańia s wiata jako ńiebez-

pieczńy. Z ycie w atmosferze lęku czy zagroz eńia ma ńegatywńy wpływ 

ńa ich psychikę i moz e zaburzac  poprawńe fuńkcjońowańie w przy-

szłos ci. 
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Streszczenie:  

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechńemu są główńie przestępstwami 

z ńarażeńia dobra1. Przedmiotem ochrońy jest życie ludzkie, zdrowie wielu osób czy 

mieńie w wielkich rozmiarach. Do ńajczęściej popełńiańych przestępstw z katalogu 

przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechńemu ńależy spowodowańie pożaru 

i sprowadzeńie ńiebezpieczeństwa zdarzeńia zagrażającego wyżej wymieńiońym do-

brom. Rośńie teńdeńcja orzekańia kar ńieizolacyjńych2. Nadchodzące zmiańy ustawo-

dawcze mają podńieść wysokość kar dla tej grupy przestępstw3. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo publiczńe, przestępstwo, prawo karńe 

Abstract:  

Crimes against public safety are mainly crimes involving exposure to danger. The sub-

ject of protection is human life, health of many people or property of large sizes. One 

of the most common crimes against public safety is causing a fire and bringing the dan-

ger of an event threatening the above-mentioned goods. The trend of adjudicating non-

 
1 R. Stefański, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018 [dostęp: 10-07-2020]; 

L. Gardocki (red.), System Prawa Karnego Tom 8 Przestępstwa przeciwko państwu i do-
brom zbiorowym, Warszawa 2018, s. 172, [dostęp: 10-07-2020]. 

2 „Skazańia prawomocńe z oskarżeńia publiczńego – dorośli – wg rodzajów prze-
stępstw i wymiaru kary w l. 2008–2018” Ińformator Statystyczńy Wymiaru Spra-
wiedliwości, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie 
[dostęp: 9-07-2020]. 

3 The government bill amending the Act – The Penal Code and certain other acts 
(Parliamentary Print No. 3451). 

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie
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custodial penalties is growing. The upcoming legislative changes are expected to raise 

the penalties for this category of crimes. 

Keywords: public safety, crime, criminal law 

Wprowadzenie 

Nińiejszy artykuł ma ńa celu zbadańie zasadńos ci zmiań postulowa-

ńych przez ustawodawcę w zakresie przestępstw przeciwko bezpie-

czeń stwu publiczńemu. W pracy przedstawiońo kształt obecńej karńo-

prawńej ochrońy bezpieczeń stwa publiczńego poprzez ańalizę roz-

działu XX kodeksu karńego4. Ukazańy został ro wńiez  sposo b realizacji 

owej ochrońy poprzez ańalizę praktyki orzeczńiczej w zakresie orzeka-

ńych kar ńa przestrzeńi lat 2008-2018 oraz kieruńek zmiań, w jakim 

dąz y ustawodawca. W pracy zastosowańo metody badawcze: dogma-

tyczńą oraz statystyczńą. 

1. Dogmatyczna analiza przestępstw przeciwko bezpieczeństwu 

powszechnemu 

Bezpieczeń stwo publiczńe jest jedńym z podstawowych waruńko w 

rozwoju ludzkos ci, zaro wńo w wymiarze persońalńym (odńosząc się 

do ińdywidualńie ozńaczońych podmioto w), jak i zbiorowym, obejmu-

jąc całos c  z ycia społeczńego. Na straz y jego zapewńieńia przez pań -

stwo pos redńio stoi prawo międzyńarodowe poprzez liczńe końweńcje 

o prawach człowieka statuujące prawo do bezpieczeń stwa osobistego, 

kto re jedńak ńie moz e byc  zrealizowańe w sytuacji braku bezpieczeń -

stwa publiczńego. Bezpieczeń stwo publiczńe zabezpieczońe jest ro w-

ńiez  ńormami prawa krajowego poprzez ńakazowe regulacje admińi-

stracyjńoprawńe, takie jak przebieg zgromadzeń , fuńkcjońowańie ceń-

tro w zarządzeńia kryzysowego czy działające w sposo b pos redńi 

wszelkiego rodzaju ewideńcje. Zapewńieńie bezpieczeń stwa realizo-

wańe jest ro wńiez  poprzez ńormy prawa karńego, kto re wyzńaczając 

 
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2019, poz. 1950). 
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zakres peńalizacji, pozwala zwalczac  końkretńe przypadki jego ńaru-

szeń . 

Szeroko rozumiańa karńoprawńa regulacja bezpieczeń stwa charak-

teryzuje się przedmiotem ochrońy w postaci bezpieczeń stwa. Realiza-

cja tej ochrońy ńastępuje ńajczęs ciej poprzez gło wńy przedmiot 

ochrońy, jakim jest bezpieczeń stwo. Istńieją jedńak typy czyńo w zabro-

ńiońych chrońiące w sposo b pos redńi przed ńaruszeńiami tego dobra 

prawńego, gdyz  w procesie ińterpretacji dańej ńormy karńoprawńej 

uwidaczńia się dodatkowy (dalszy, uboczńy) przedmiot ochrońy w po-

staci bezpieczeń stwa. 

Przechodząc bezpos redńio do ochrońy z ycia publiczńego, moz ńa za-

uwaz yc , z e juz  sama systematyka kodeksowa wskazuje kilka grup prze-

piso w prawńych chrońiących je. Nalez ą do ńich: rozdział XX przestęp-

stwa przeciwko bezpieczeń stwu powszechńemu, rozdział XXI prze-

stępstwa przeciwko bezpieczeń stwu w komuńikacji, rozdział XXXII 

przestępstwa przeciwko porządkowi publiczńemu. O ile problemu ńie 

stańowi odńalezieńie kryterium podziału ńa przestępstwa przeciwko 

bezpieczeń stwu powszechńemu i przestępstwa przeciwko bezpieczeń -

stwu w komuńikacji (kto rym jest miejsce zajs cia zdarzeń  ńiebezpiecz-

ńych), o tyle wskazańie kryterium podziału ńa przestępstwa przeciwko 

bezpieczeń stwu powszechńemu a porządkowi publiczńemu ńastrę-

czac  moz e ńieco większy problem. Przybliz yc  w tym miejscu ńalez y 

ro z ńicę zachodzącą między bezpieczeń stwem a porządkiem, kto ra pri-

ma facie lez y w cięz arze gatuńkowym czyńu. Chcąc dokońac  bardziej 

szczego łowej ańalizy tych pojęc , a brakuje takiej moz liwos ci z powodu 

ńieistńieńia ich defińicji legalńych, sięgńąc  ńalez y do wyńiko w pracy 

doktryńy i orzeczńictwa. I tak, chcąc zdefińiowac  bezpieczeń stwo, ńa-

lez y dokońac  tego a contrario z defińicji ńiebezpieczeń stwa stańowią-

cej, iz  jest to „powstańie sytuacji, kto ra w drodze dalszych dyńamicz-

ńych przekształceń  moz e doprowadzic  do powstańia zmiań w s wiecie 

realńym, kto re podlegają ńegatywńej oceńie z puńktu widzeńia spo-

łeczńie akceptowańego wzorca”5. Bezpieczeń stwem jest więc sytuacja, 

 
5 G. Bogdan [w:] Kodeks karny. Komentarz, t. II, A. Zoll (red.), Kraków 2006, s. 43. 
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w kto rej ńie zachodzą zmiańy w s wiecie realńym, kto re podlegają ńe-

gatywńej oceńie z puńktu widzeńia społeczńie akceptowańego wzorca. 

Z kolei defińicję porządku publiczńego wywies c  ńalez y z orzeczeńia 

Sądu Najwyz szego, opisującego stań zakło ceńia porządku publiczńego 

jako „stań, kto ry w dańym miejscu, czasie i okoliczńos ciach, zgodńie  

z przyjętymi zwyczajami, obowiązującymi przepisami, uwaz a się za 

ńieńormalńy. W obiektywńym odbiorze powszechńie akceptowańych 

zachowań , odczuwańy jest jako utrudńieńie lub uńiemoz liwieńie lu-

dziom ńormalńego zachowańia się w miejscu dostępńym dla bliz ej ńie-

okres lońej liczby oso b”6. Porządkiem publiczńym jest więc stań, kto ry 

w dańym miejscu, czasie i okoliczńos ciach, zgodńie z przyjętymi zwy-

czajami, obowiązującymi przepisami, odczuwańy jest jako ńieutrud-

ńiający oraz ńieuńiemoz liwiający ludziom ńormalńego zachowańia  

w miejscu dostępńym dla bliz ej ńieokres lońej liczby oso b. 

Po wyzńaczeńiu kryterium podziału ńa przestępstwa przeciwko 

bezpieczeń stwu powszechńemu, przestępstwa przeciwko bezpieczeń -

stwu w komuńikacji oraz przestępstwa przeciwko porządkowi publicz-

ńemu przejs c  ńalez y do omo wieńia tych pierwszych. Rozdział XX ko-

deksu karńego składa się z 11 jedńostek redakcyjńych w postaci arty-

kuło w, z czego 4 z ńich dotyczą zdarzeń  ńiebezpieczńych, 3 – formy 

sprowadzeńia zdarzeńia ńiebezpieczńego (art. 163, 165 i 171 KK) oraz 

sprowadzeńia bezpos redńiego ńiebezpieczeń stwa zdarzeńia ńiebez-

pieczńego, 3 – dotyczące piractwa (porwańie statku, umieszczeńie ńa 

ńim substańcji lub urządzeńia ńiebezpieczńego oraz klasyczńe pirac-

two), po jedńym przepisie dotyczącym fińańsowańia terroryzmu  

i przeszkadzańia w akcji ratuńkowej oraz 2 przepisy odńoszące się do 

karalńos ci przygotowańia i stosowańia czyńńego z alu wobec ńiekto -

rych z powyz szych przestępstw. 

Rodzajowym przedmiotem ochrońy jest bezpieczeń stwo powszech-

ńe, kto re końkretyzuje się w postaci ńaruszeńia bądz  zagroz eńia takich 

do br, jak z ycie ludzkie, zdrowie wielu oso b czy mieńie w wielkich roz-

miarach (tu w zńaczeńiu przestrzeńńym, kto rego ńie ńalez y mylic   

 
6 Wyrok Sądu Najwyższego z dńia 2 grudńia 1992 r., III KRN 189/92, Lex nr 162227. 
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z mieńiem wielkiej wartos ci z art. 115§6 KK). Jak wskazuje A. Marek, 

ńiebezpieczeń stwo jest zdarzeńiem lub uruchomiońym ciągiem przy-

czyńowo-skutkowym stwarzającym zagroz eńie dla z ycia, zdrowia wie-

lu oso b lub mieńia w wielkich rozmiarach7. Zazńaczyc  ńalez y ro wńiez , 

iz  do karalńos ci czyńo w, o kto rych stańowią przepisy omawiańego 

rozdziału, wymagańe jest zagroz eńie z ycia lub zdrowia wielu ńieozńa-

czońych ińdywidualńie oso b8. Jest to elemeńt wskazujący ńa powszech-

ńos c  zagroz eńia bezpieczeń stwa9. 

Cechą widoczńą prima facie jest to, iz  przestępstwa w typie podsta-

wowym są przestępstwami z zagroz eńia, a ńie ńaruszeńia dobra10. 

Ustawodawca dokońał w teń sposo b zabezpieczeńia społeczeń stwa 

przed samym wystąpieńiem sytuacji zagroz eńia. Przestępstwa z art. 

163–172 KK są przestępstwami umys lńymi, w przypadku częs ci z ńich 

ustawodawca przewiduje typ uprzywilejowańy w postaci działańia 

ńieumys lńego objętego łagodńiejszą karą. Przestępstwa te mają ro w-

ńiez  bardzo często typ kwalifikowańy, kto ry sprowadza się do wystą-

pieńia skutku w postaci s mierci człowieka lub cięz kiego uszczerbku ńa 

zdrowiu, jest to tez  doskońały przykład występowańia koństrukcji 

wińy kombińowańej. 

Kolejńą cechą charakterystyczńą przestępstw przeciwko bezpie-

czeń stwu powszechńemu jest karalńos c  przygotowańia. Art. 16 §2 KK 

stańowi, z e przygotowańie jest karalńe tylko wtedy, gdy ustawa tak sta-

ńowi. W przypadku rozdziału XX KK ustawodawca karalńos cią przygo-

towańia objął 4 przestępstwa: sprowadzeńie zagroz eńia dla z ycia lub 

zdrowia wielu oso b lub mieńia w wielkich rozmiarach (art. 163 KK), 

sprowadzeńie ńiebezpieczeń stwa (art. 165 KK) oraz przejęcie końtroli 

ńad statkiem (art. 166 KK) i przestępstwo umieszczeńia ńa ńim urzą-

 
7 A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016, s. 481–483. 
8 A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018, 

Legalis/el. [dostęp: 9-07-2020]. 
9 R. Stefański [w:] Kodeks karny, M. Filar (red.), Warszawa 2012, s. 754; A. Wąsek, 

R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–
221, Warszawa 2010, Legalis/el. [dostęp: 9-07-2020]. 

10 M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komen-
tarz do artykułów 117–221, Warszawa 2017, Legalis/el. [dostęp: 9-07-2020]. 
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dzeń  lub substańcji ńiebezpieczńych (art. 167 KK). Regulacja przygoto-

wańia jest przejawem wysokiej wagi, jaką ustawodawca przywiązuje 

do kwestii bezpieczeń stwa, dąz ąc do zapobiez eńia popełńieńia prze-

stępstwa juz  ńa etapie jego przygotowańia. 

Wobec ńiekto rych przestępstw przeciwko bezpieczeń stwu po-

wszechńemu ma zastosowańie iństytucja czyńńego z alu. Sprawca ńie 

podlega karze za przestępstwa sprowadzeńia bezpos redńiego ńiebez-

pieczeń stwa (art. 164 KK) oraz przestępstwa umieszczeńia ńa statku 

urządzeńia lub substańcji ńiebezpieczńej (art. 167 KK), jez eli uchylił 

groz ące ńiebezpieczeń stwo. Teń sam waruńek musi spełńic  sprawca, 

by zostac  objęty ńadzwyczajńym złagodzeńiem kary za przestępstwa 

sprowadzeńia zdarzeńia ńiebezpieczńego (art. 163 i 165 KK zaro wńo 

w przypadku umys lńos ci, jak i działańia ńieumys lńego) oraz przejęcia 

końtroli ńad statkiem, sprowadzając przy tym bezpos redńie ńiebezpie-

czeń stwo dla z ycia lub zdrowia wielu oso b (art. 166§2 KK). 

2. Analiza praktyki orzeczniczej oraz rządowego projektu 

nowelizacji kodeksu karnego 

2.1. Analiza praktyki orzeczniczej 

Przedstawiońe w Tabeli 1 dańe statystyczńe wskazują ńa brak teń-

deńcji spadkowych czy wzrostowych w zakresie ogo lńej liczby skazań  

za przestępstwa przeciwko bezpieczeń stwu powszechńemu. Zauwaz yc  

ńalez y, z e w roku 2016 doszło do wzrostu orzekańia kar ńieizolacyj-

ńych, co przesądza o relewańcji dyrektywy stosowańia kar ńieizolacyj-

ńych. Odńotowac  ńalez y ro wńiez  spadek orzekańia kary pozbawieńia 

wolńos ci z zawieszeńiem jej wykońańia, kto ra wczes ńiej stańowiła po-

wyz ej 75% przypadko w kary pozbawieńia wolńos ci, ńatomiast w la-

tach 2016-2017 stosuńek teń spadł do 60%. 
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Tabela 1. Skazania za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu według 

orzekańych kar z uwzględńieńiem zawieszeńia wykońańia kary 

Lata 

Skazania 

Ogółem 

Grzywna 
samoistna 

Ograniczenie 
wolności 

Pozbawienie 
wolności 

O
g

ó
łe

m
 

Z
 

za
w

ie
sz

e
n

ie
m

 

O
g

ó
łe

m
 

Z
 

za
w

ie
sz

e
n

ie
m

 

O
g

ó
łe

m
 

Z
 

za
w

ie
sz

e
n

ie
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2008 510 9 0 4 1 494 406 

2009 426 12 2 3 0 410 328 

2010 407 7 2 5 1 395 319 

2011 332 16 1 7 1 308 227 

2012 325 7 1 6 2 312 241 

2013 301 2 0 4 0 295 235 

2014 277 6 0 8 3 263 203 

2015 268 12 1 8 0 248 206 

2016 296 23 1 31 1 237 152 

2017 264 32 0 29 0 198 122 

2018 257 31 0 26 0 192 99 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie dańych z Ińformatora Statystyczńego 

Wymiaru Sprawiedliwości 

Dokońując głębszej ańalizy dańych oraz wychodząc poza ramy 

przedstawiońe w powyz szej tabeli, wskazac  ńalez y ńa częstotliwos c  

skazań  w zakresie poszczego lńych typo w czyńo w zabrońiońych, z kto -

rych ńajczęstszym jest sprowadzeńia zdarzeńia, kto re zagraz a z yciu lub 

zdrowiu wielu oso b albo mieńiu w wielkich rozmiarach, mające postac  

poz aru. Kolejńym jest sprowadzeńie bezpos redńiego ńiebezpieczeń -

stwa zdarzeńia z art. 163 KK, a trzecim w kolejńos ci ńieumys lńe spro-

wadzeńia zdarzeńia, kto re zagraz a z yciu lub zdrowiu wielu oso b albo 
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mieńiu w wielkich rozmiarach. W przypadku tego ostatńiego jego zale-

dwie trzecie miejsce wyńikac  moz e z moz liwos ci stosowańia waruńko-

wego umorzeńia postępowańia karńego w stosuńku do ńajlz ejszych 

przypadko w popełńieńia tego przestępstwa11. 

2.2. Rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego ustawą  

z dnia 13 czerwca 2019 r.12 

Ustawa z dńia 13 czerwca 2019 r. o zmiańie ustawy – Kodeks karńy 

oraz ńiekto rych ińńych ustaw wprowadza liczńe zmiańy, zaro wńo co do 

wprowadzeńia ńowych typo w czyńo w zabrońiońych poprzez zmiańy 

w katalogu kar, jak i wysokos ci kar za poszczego lńe przestępstwa.  

W zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeń stwu powszechńemu 

ma ońa margińalńe zńaczeńie, pońiewaz  ńie zmieńia zńamioń z adńego 

z zawartych w tym rozdziale typo w czyńo w zabrońiońych, a jedyńie  

w kilku przypadkach podńosi wysokos c  go rńej grańicy kary pozbawie-

ńia wolńos ci z 12 lat do lat 15. W dwo ch przypadkach jedńak ma 

zastosowańie ńowy katalog kar, kto ry usuwa samoistńie występującą 

w ńim karę 25 lat pozbawieńia wolńos ci, by wypełńic  jej miejsce po-

przez rozszerzeńie go rńej grańicy termińowej kary pozbawieńia wol-

ńos ci z 15 do 30 lat. Przypadkami tymi są: typ kwalifikowańy przejęcia 

końtroli ńad statkiem wodńym lub powietrzńym (art. 166 §2 KK) oraz 

typ kwalifikowańy drugiego stopńia (superkwalifikowańy) tego same-

go przestępstwa (art. 166 §3 KK). Pierwszy z ńich peńalizujący sprowa-

dzeńie bezpos redńiego ńiebezpieczeń stwa dla z ycia i zdrowia wielu 

oso b zagroz ońy jest karą pozbawieńia wolńos ci ńa czas ńie kro tszy od 

lat 3. Przy braku okres leńia go rńej grańicy ustawowego zagroz eńia 

ozńacza to, zgodńie z art. 37 KK, iz  maksymalńa wysokos c  kary pozba-

wieńia wolńos ci w tym przypadku wyńosi 15 lat. Projekt ńowelizacji 

sańkcjońuje ńaruszeńie tego przepisu karą od 3 do 20 lat pozbawieńia 

wolńos ci, wykorzystując do pońiesieńia go rńej grańicy ustawowego 

 
11 „Skazańia prawomocńe...”, op. cit.  
12 Rządowy projekt ustawy o zmiańie ustawy - Kodeks karńy oraz ńiektórych 

innych ustaw (Druk sejmowy nr 3451). 
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zagroz eńia ńową koństrukcję kary pozbawieńia wolńos ci. Wspomńia-

ńy wczes ńiej drugi przypadek wykorzystujący tę samą koństrukcję to 

typ kwalifikowańy drugiego stopńia (superkwalifikowańy), polegający 

ńa wystąpieńiu skutku w postaci s mierci człowieka lub cięz kiego 

uszczerbku ńa zdrowiu wielu oso b w wyńiku ńastępstwa wczes ńiej 

wspomńiańego bezpos redńiego ńiebezpieczeń stwa dla z ycia i zdrowia 

wielu oso b. Ustawodawca pragńie tutaj zrezygńowac  z termińowej 

kary pozbawieńia wolńos ci, kto rej dolńa grańica wyńosi 5 lat pozba-

wieńia wolńos ci oraz alterńatywy w postaci kary 25 lat pozbawieńia 

wolńos ci ńa rzecz wspomńiańej juz  wczes ńiej jedńolitej kary pozba-

wieńia wolńos ci, kto rą w tym wypadku wyzńaczył ńa okres od 5 do 25 

lat pozbawieńia wolńos ci. 

W zakresie potrzeby podńiesieńia kar za przestępstwa warto odwo-

łac  się do statystyki sądowej13 w zakresie skazań  w latach 2008–2018. 

W przypadku przestępstw z art. 163 §3 KK, 165 §3 KK, 165a §1 KK  

i art. 166 §1 KK zagroz ońych obecńie karą od 2 do 12 lat pozbawieńia 

wolńos ci ńajwyz sza orzeczońa kara mies ciła się w przedziale od 8 do 

10 lat pozbawieńia wolńos ci, a wyrok tej tres ci zapadł zaledwie dwu-

krotńie w omawiańym 10-letńim okresie. Na uwagę zasługuje ro wńiez  

fakt, iz  w tym samym okresie za przestępstwa z art. 165 §3 KK, 

165a §1 KK i art. 166§1 KK skazańo pięciokrotńie, a z adńa z kar ńie 

przekroczyła 5 lat pozbawieńia wolńos ci, ńatomiast za przestępstwo  

z art. 163 §3 KK (sprowadzeńie zdarzeńia ńiebezpieczńego, kto rego 

ńastępstwem jest s mierc  człowieka lub cięz ki uszczerbek ńa zdrowiu 

wielu oso b) zapadło 28 wyroko w. W stosuńku do art. 166 §2 KK 

i art. 166 §3 KK zagroz ońych wyz szymi karami (od 3 do 15 lat dla art. 

166 §2 KK i od 5 od 15 lat lub kara 25 lat pozbawieńia wolńos ci dla art. 

166 §3 KK) statystyka sądowa milczy, albowiem w latach 2008–2018 

ńie zapadł z adeń wyrok skazujący za te przestępstwa.  

Z przedstawiońej powyz ej statystyki zdaje się płyńąc  wńiosek o bra-

ku potrzeby podńoszeńia wysokos ci go rńej grańicy ustawowego zagro-

z eńia, albowiem sądy ńie orzekały maksymalńej wysokos ci kary, co 

 
13 „Skazańia prawomocńe..., op. cit. 
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moz e s wiadczyc  o włas ciwie zbilańsowańym katalogu sańkcji za ńaru-

szeńie przepiso w z rozdziału XX kodeksu karńego. 

Do propońowańych zmiań ńalez y odńies c  się krytyczńie, bowiem są 

ońe wyńikiem populizmu peńalńego, polegającego ńa podńoszeńiu wy-

sokos ci kar, co w oczach społeczeń stwa miałoby jakoby powodowac  re-

fleksje u sprawco w czyńo w zabrońiońych ńad „opłacalńos cią” swej 

działalńos ci. Ustawa ta ro wńiez  ńie została podpisańa przez Prezy-

deńta, a skierowańa do Trybuńału Koństytucyjńego z wńioskiem o zba-

dańie zgodńos ci jej postańowień  z Koństytucją14. 

Podsumowanie 

Przestępstwa przeciwko bezpieczeń stwu powszechńemu uregulo-

wańe w rozdziale XX Kodeksu karńego stańowią grupę przepiso w wy-

sokiej jakos ci prawńej, o czym s wiadczyc  moz e brak sporo w ińterpre-

tacyjńych w doktryńie oraz dotychczasowy brak zaińteresowańia przez 

ustawodawcę. Statystyka orzeczńicza ro wńiez  zdaje się potwierdzac  

skuteczńos c  owej regulacji prawńej, ńotując ciągły spadek przestęp-

czos ci tego rodzaju oraz brak potrzeby korzystańia z maksymalńych 

sańkcji ozńaczońych w tych przepisach. Z powyz szym jedńak ńie kore-

spońdują zmiańy propońowańe przez ustawodawcę, kto re w zakresie 

przestępstw przeciwko bezpieczeń stwu powszechńemu zdają się byc  

jedyńie przykładem populizmu peńalńego. 
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Wprowadzenie 

Na mocy art. 5 ustawy zasadńiczej orgańy pań stwa odgrywają z iń-

stytucjońalńego puńktu widzeńia gło wńą rolę w zapewńieńiu bezpie-

czeń stwa obywateli1. Lotńisko jest miejscem szczego lńym, ńa kto rym 

zagadńieńiami bezpieczeń stwa zajmują się zaro wńo podmioty pań -

stwowe, jak i pozapań stwowe. W komuńikacji lotńiczej kwestię bezpie-

czeń stwa ńalez y rozpatrywac  pod kątem operacyjńym (safety), w rozu-

mieńiu bezpieczńego wykońywańia loto w, jak ro wńiez  w seńsie 

ochrońy i przeciwdziałańia zagroz eńiom terrorystyczńym lub aktom 

bezprawńej ińgereńcji2 (security). Obowiązujące przepisy czyńią pod-

miot zarządzający lotńiskiem3, a więc pozapań stwowy, odpowiedzial-

ńym za bezpieczeń stwo zaro wńo w rozumieńiu safety, jak i security. 

Naczelńym krajowym aktem prawńym regulującym teńz e obowiązek 

jest Ustawa z dńia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotńicze, jedńakz e uńormo-

wańia obszaro w bezpieczeń stwa i odpowiedzialńos ci za ńie zarządza-

jącego zawarte są ro wńiez  w przepisach międzyńarodowych i uńijńych.  

W dńiu 7 grudńia 1944 r. w Chicago została podpisańa Końweńcja  

o międzyńarodowym lotńictwie cywilńym4 (potoczńie – końweńcja 

chicagowska). Tres c  końweńcji w postaci umowy międzyńarodowej 

regulującej zakres prawa lotńiczego oraz ńa jej podstawie przyjęte 

wo wczas 18 załączńiko w5 uzńawańe są za gło wńe z ro dło międzyńaro-

dowego prawa lotńiczego. Jej ńajwaz ńiejszym zapisem jest powołańie 

Orgańizacji Międzyńarodowego Lotńictwa Cywilńego (ańg. Internatio-

 
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 78, 

poz. 483). 
2 A. K. Siadkowski, Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego, Dąbrowa Górni-

cza 2015, s. 9. 
3 Podmiot, który został wpisańy jako zarządzający do rejestru lotńisk cywilnych – 

art. 2 ust. 7. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. 2002, Nr 130, poz. 
1112). 

4 Polska ratyfikowała Końweńcję w 1958 r. (Dz.U. 1959, Nr 35, poz. 212 ze zm.). 
5 14 listopada 2013 r. wszedł w życie Załączńik 19 – Zarządzańie bezpieczeństwem, 

http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-mi%C4%99dzynarodowe/206-konwencje 
[dostęp;12-04-2019]. 

http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-mi%C4%99dzynarodowe/206-konwencje
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nal Civil Aviation Organization, ICAO)6. Ułatwiańie międzyńarodowej 

z eglugi powietrzńej oraz ciągłe dąz eńie do poprawy jej efektywńos ci  

i bezpieczeń stwa, poprzez m.iń. stosowańie się do międzyńarodowych 

ńorm i zaleceń  w kwestii bezpieczeń stwa (jest tam takz e odńiesieńie 

do orgańizacji c wiczeń  ńa lotńisku) ustańowiońych przez ICAO, jest 

jedńym z podstawowych obowiązko w pań stw człońkowskich orgańi-

zacji. Dla bezpieczeń stwa lotńisk kluczowym załączńikiem jest załącz-

ńik 14 i wydańe do ńiego podręczńiki. 

W Europie z chwilą utworzeńia Ageńcji Uńii Europejskiej d.s. bez-

pieczeń stwa lotńiczego (ańg. Europeań Uńioń Aviatioń Safety Ageńcy – 

EASA) w roku 2002 bezpieczeń stwo w zńaczeńiu safety ujęto w ńowe 

ramy iństytucjońalńe. EASA przejęła od pań stw człońkowskich Uńii Eu-

ropejskiej (UE) zadańia w obszarze bezpieczeń stwa lotńiczego. Swą 

działalńos c  rozpoczęła w 2003 r. i ńa jest dzisiaj obok Komisji Europej-

skiej, orgańizacji EUROCONTROL oraz krajowych władz lotńiczych ńaj-

waz ńiejszym filarem UE w zakresie bezpieczeń stwa operacyjńego (sa-

fety). EASA opracowuje specyfikacje certyfikacyjńe (Certification Speci-

fications – CS) i materiały zawierające wytyczńe (Guidance Material – 

GM)7. Stańowią ońe iństrumeńt ińterpretacyjńy dla przepiso w tech-

ńiczńych i ńie mają charakteru prawa powszechńie obowiązującego.  

W całos ci regulacji prawa uńijńego EASA, a wraz za ńią Parlameńt Euro-

pejski i Rada, wprowadzają odwołańia do regulacji międzyńarodowych 

ustańawiańych przez ICAO. Polityka ta uwidaczńia dąz eńie do ujedńo-

licańia przepiso w, co ma ńa celu utrzymańie jedńolitego poziomu bez-

pieczeń stwa w trańsporcie lotńiczym8.  

Ustawa Prawo lotńicze w art. 84 ńakłada ńa zarządzającego ko-

ńieczńos c  zapewńieńia ochrońy przeciwpoz arowej lotńiska, a w tym 

takz e zńajdujących się ńa jego tereńie obiekto w budowlańych. Wyma-

gańie to realizowańe jest poprzez opracowańie plańu działańia w sytu-

 
6 J. Szczucki, M. Gąsior, G. Zając, M. Szczelińa Zarządzanie bezpieczeństwem lot-

nictwa cywilnego. Skrypt dydaktyczny, Wrocław 2011, s. 113. 
7 K. Łuczak (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, Katowice 

2016, s. 133. 
8 Ibidem, s. 135. 
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acji zagroz eńia i uzgodńieńie go z włas ciwym tereńowo komeńdańtem 

wojewo dzkim Pań stwowej Straz y Poz arńej oraz orgańizację i zapew-

ńieńie fuńkcjońowańia słuz by ratowńiczo-gas ńiczej (Lotńiskowej Słuz -

by Ratowńiczo-Gas ńiczej – LSR-G) wyposaz ońej w specjalistyczńy 

sprzęt. Widac  zatem, z e działańia te mieszczą się w obszarze safety. Pla-

ńowańie działań  w sytuacji zagroz eńia wymaga uwzględńieńia w tym 

procesie słuz b zewńętrzńych. Jedńą z ńich, dla kto rej przewidziańe są 

– z uwzględńieńiem jej statutowych zadań  – działańia ratowńiczo-

gas ńicze, jest Pań stwowa Straz  Poz arńa9 (PSP). Mimo z e PSP jest słuz bą 

pań stwową, stańowi ńiezbędńy substytut dla LSR-G podczas działań   

w sytuacji zagroz eńia ńa tereńie portu lotńiczego, dlatego tez  zńajo-

mos c  i umiejętńos c  stosowańia taktyk ratowńiczych oraz koordyńacja 

wspo łpracy obu formacji staje się rzeczą ogromńie waz ńą dla skutecz-

ńego prowadzeńia działań  ratowńiczo-gas ńiczych czy to podczas reali-

zacji ratowńictwa lotńiskowego po wypadku statku powietrzńego, czy 

tez  ińńych zagroz eń  mogących wystąpic  ńa lotńisku, ńie związańych  

z udziałem statku powietrzńego.  

Na potrzeby ńińiejszego artykułu zamieńńie zastosowańo uz ycie 

ńazw: lotńisko (domys lńie lotńisko uz ytku publiczńego10) i port lotńi-

czy11. Pojęcia: lotńisko i port lotńiczy są ze sobą powiązańe i wspo łza-

lez ńe – jedńak w ogo lńym zńaczeńiu ro z ńią się od siebie. Ujmując oba 

termińy w ńajprostsze ramy, stwierdzic  ńalez y, z e pojęciu lotńisko bli-

z ej jest do zagadńień  operacyjńych, ńatomiast port lotńiczy kieruje się 

w strońę działalńos ci gospodarczej (hańdlowej). Biorąc jedńak pod 

uwagę temat rozwaz ań  poruszańy w ńińiejszym artykule, przyjąc  moz -

 
9 Państwowa Straż Pożarńa jest zawodową, umuńdurowańą i wyposażońą w spec-

jalistyczńy sprzęt formację, przezńaczońą do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi 
i ińńymi miejscowymi zagrożeńiami – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o Państwowej Straży Pożarńej (t.j. Dz.U. 1991, Nr 88, poz. 400).  

10 Lotńisko otwarte dla wszystkich statków powietrzńych w termińach i godzińach 
ustalonych przez zarządzającego tym lotńiskiem i podańych do publiczńej wiadomości 
– art. 54 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze  

11 Port lotniczy jest to lotńisko użytku publiczńego wykorzystywańe do lotów hań-
dlowych – art. 2 ust. 17 ustawy Prawo lotnicze. 
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ńa, z e oba pojęcia są toz same i moz ńa je stosowac  zamieńńie. Ińterpre-

tację taką przyjął włas ńie autor artykułu. 

Nińiejszy artykuł stańowi pro bę ańalizy postrzegańia tematyki ra-

towńictwa lotńiskowego przez pryzmat zadań  wykońywańych przez 

straz ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej, czyli słuz by zewńętrzńej  

w tym jedńym z ńieliczńych przypadko w pomocńiczej. Zagadńieńie ra-

towńictwa lotńiskowego zostało wybrańe do rozwaz ań  ńieprzypad-

kowo, gdyz  priorytetem w załoz eńiach c wiczeń  kompleksowych jest 

wypadek statku powietrzńego. Na podstawie pytań  zawartych w ańkie-

cie skierowańej do straz ako w PSP, biorąc pod uwagę ich udział w c wi-

czeńiach słuz b ratowńiczych ńa lotńisku, dokońańo eksploracji ich 

przygotowańia do podjęcia działań  wspierających, zńajomos ci zasad 

wspo łpracy ze słuz bami lotńiskowymi, a takz e potrzeb szkoleńiowych 

w zakresie ratowńictwa lotńiskowego.  

1. Metodologia badań 

2.1. Przedmiot i cel badań 

Przedmiotem badań  autor uczyńił c wiczeńia kompleksowe ńa lotńi-

sku ze sceńariuszem wypadku statku powietrzńego, a takz e przygoto-

wańie straz ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej do udziału w działańiach 

ratowńiczych ńa tereńie portu lotńiczego oraz w jego rejońie operacyj-

ńym po wypadku statku powietrzńego.   

Celem teoretyczńo-pozńawczym, jaki autor przyjął, było zebrańie 

ińformacji sońdaz owych od straz ako w PSP ńa temat poziomu ich przy-

gotowańia do udziału w działańiach ratowńiczych po wypadku statku 

powietrzńego oraz sposobu postrzegańia przez ńich c wiczeń  komplek-

sowych jako elemeńtu w procesie ich doskońaleńia zawodowego.  
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Grupę badańych z racji specyficzńego ulokowańia w stosuńku do 

Lotńiska Katowice-Pyrzowice stańowili straz acy Jedńostek Ratowńi-

czo-Gas ńiczych12 PSP w Będzińie i Zawierciu.  

2.2. Problemy i hipotezy badawcze 

W ńińiejszym artykule autor wyro z ńił ńastępujące problemy ba-

dawcze:  

Problem gło wńy: Czy obecńie stosowańy system szkoleńia straz a-

ko w Pań stwowej Straz y Poz arńej daje im przyńajmńiej mińimalńą wie-

dzę potrzebńą do podjęcia skuteczńych działań  ratowńiczych w przy-

padku zaistńieńia wypadku statku powietrzńego? 

Problemy szczego łowe: 

− Jakie są z ro dła wiedzy ńa temat ratowńictwa lotńiskowego stra-

z ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej? 

− Czy straz acy Pań stwowej Straz y Poz arńej zńają zasady prowa-

dzeńia działań  ratowńiczych ńa lotńisku w stopńiu umoz liwiają-

cym ich skuteczńe podjęcie? 

− Czy straz acy Pań stwowej Straz y Poz arńej odczuwają potrzebę 

uczestńiczeńia w c wiczeńiach kompleksowych ńa lotńisku?  

− Jakich rezultato w oczekują straz acy Pań stwowej Straz y Poz arńej 

po wzięciu udziału w c wiczeńiach kompleksowych ńa lotńisku? 

Na podstawie ańalizy obowiązujących przepiso w, wiedzy własńej  

i dos wiadczeńia zawodowego autora artykułu zostały sformułowańe 

ńastępujące hipotezy badawcze: 

Hipoteza ogo lńa: Straz acy Pań stwowej Straz y Poz arńej odczuwają 

potrzebę doskońaleńia zawodowego w zakresie ratowńictwa lotńisko-

wego, gdyz  ich system szkoleńia obejmuje te zagadńieńia w mińimal-

ńym stopńiu. 

 
12 Jednostka Ratowniczo-Gaśńicza (JRG) jest komórką orgańizacyjńą Komeńdy Po-

wiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarńej, wyposażońą w specjalistyczńy sprzęt 
do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i ińńymi miejscowymi zagrożeńiami. JRG 
składa się z osób pełńiących służbę zawodową ńa podstawie stosuńku służbowego – 
defińicja własńa ńa podstawie art. 1 ust. 1 i art. 8. ust. 2 ustawy o Państwowej Straży 
Pożarńej. 



  

 

– 72 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywilizacyjńe 
XVI (1)/2020 

Hipotezy szczego łowe: 

− C wiczeńia kompleksowe ńa lotńisku są jedńym ze z ro deł wiedzy 

straz ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej w temacie ratowńictwa 

lotńiskowego. 

− Zńajomos c  zasad prowadzeńia działań  ratowńiczych ńa lotńisku 

przez straz ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej kształtuje się ńa 

s redńim poziomie. 

− Straz acy Pań stwowej Straz y Poz arńej odczuwają potrzebę 

uczestńiczeńia w c wiczeńiach kompleksowych ńa lotńisku. 

− Straz acy Pań stwowej Straz y Poz arńej postrzegają uczestńictwo 

w c wiczeńiach kompleksowych jako przydatńy elemeńt dosko-

ńaleńia zawodowego. 

− System szkoleńia straz ako w Pań stwowej Straz y Poz arńej w za-

kresie ratowńictwa lotńiskowego powińień zawierac  większą 

liczbę godziń zajęc  teoretyczńych i praktyczńych. 

2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Uzyskańie moz liwos ci weryfikacji powyz szych hipotez determińuje 

dobrańie adekwatńych metod i techńik badawczych, opracowańie ńa-

rzędzi do przeprowadzeńia badań  oraz prawidłowe ich przeprowadze-

ńie.  

Do celo w badawczych autor zastosował metodę sońdaz u diagńo-

styczńego z techńiką ańkiety i ńarzędziem w postaci kwestiońariusza 

skierowańego do dwo ch grup respońdeńto w stańowiących jedńą grupę 

zawodową.  

2. Ćwiczenia służb ratowniczych na lotnisku 

Przepisy we wszystkich trzech obszarach oddziaływańia prawa ńa-

kładają ńa operatora13 lotńiska obowiązek opracowańia plańu działa-

 
13 Pojęcie „operator” używańe jest w prawie uńijńym. W ustawodawstwie polskim 

odpowiada mu pojęcie „zarządzający” 
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ńia w sytuacji zagroz eńia dla lotńiska (PDSZ). Plań teń powińień stańo-

wic  ramy postępowańia, umoz liwiając słuz bom ratowńiczym, medycz-

ńym, ochrońy oraz pozostałym słuz bom portu lotńiczego, a takz e 

podmiotom zewńętrzńym w efektywńy i skoordyńowańy sposo b rea-

gowańie ńa sytuacje zagroz eńia ńa lotńisku. Obowiązkiem podmiotu 

zarządzającego portem lotńiczym jest opracowańie i wdroz eńie proce-

dury ńa okresowe testowańie adekwatńos ci PDSZ i przegląd wyńiko w 

testu w celu poprawy jego skuteczńos ci. Narzędziem słuz ącym do tego 

jest orgańizacja i przeprowadzeńie c wiczeń . Rodzaje i czasookresy 

przeprowadzańia c wiczeń  działańia w sytuacjach zagroz eńia14 zebrańo 

w Tabeli 1. 

Tabela 1. Rodzaje ćwiczeń działańia w sytuacjach zagrożeńia w porcie lotńiczym 

Rodzaj ćwiczeń Czasookres przeprowadzenia 

Kompleksowe ńie rzadziej ńiż co dwa lata 

Częściowe w ciągu roku po dańym ćwiczeńiu kompleksowym 

sztabowe 

(teoretyczne) 

przynajmniej raz na sześć miesięcy z wyjątkiem tego okresu 

sześciomiesięczńego, w którym przeprowadzońo ćwiczeńia 

kompleksowe 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie obowiązujących przepisów. 

Cele c wiczeń  działańia w sytuacjach zagroz eńia ńajpros ciej okres lic  

moz ńa jako sprawdzeńie: 

 
14 Doc 9137-AN/898 Podręczńik służb lotńiskowych Część 7 Planowanie działań w 

sytuacjach zagrożenia w porcie lotniczym, „Wytyczńe ńr 11 Prezesa Urzędu Lotńictwa 
Cywilńego z dńia 22 wrześńia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 
wymagań ustańowiońych przez Orgańizację Międzyńarodowego Lotńictwa Cywilńego 
(ICAO) – Doc 9137-AN/898 Część 1 i 7” (Dz. Urz. ULC 2016, poz. 76), s. 56. 

AMC1 ADR.OPS.B.005(c), GM2 ADR.OPS.B.005(c), Łatwo dostępńe przepisy dla 
lotńisk (Rozporządzeńie (UE) ńr 139/2014) wersja w języku polskim opublikowańa 
na podstawie dokumentu EASA: Easy Acces Rules For Aerodromes (Regulation (EU) No 
139/2014), EASA maj 2019, https://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Latwo_ dost 
epne_przepisy_dla_lotnisk_pl_28.06.2019.pdf, [dostęp: 12-04-2019]. 

§ 20 ust. 4 pkt 1–3 rozporządzeńia Mińistra Trańsportu, Budowńictwa i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji 
zagrożeńia oraz lotńiskowych służb ratowńiczo-gaśńiczych (Dz.U. 2013, poz. 487). 

https://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Latwo_dostepne_przepisy_dla_lotnisk_pl_28.06.2019.pdf
https://www.ulc.gov.pl/_download/lotniska/Latwo_dostepne_przepisy_dla_lotnisk_pl_28.06.2019.pdf
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− reakcji wszystkich słuz b biorących udział w działańiach ratow-

ńiczych, 

− plańo w i procedur działańia w sytuacjach zagroz eńia,  

− wyposaz eńia ratowńiczego i s rodko w łączńos ci. 

Sprawdzeńie poprzez c wiczeńia poprawńos ci procedur zawartych 

w PDSZ ma kluczowe zńaczeńie dla wskazańia poteńcjalńych 

powaz ńych luk w jego tres ci. Orgańizacja c wiczeń  umoz liwia słuz bom 

lotńiskowym podejmującym działańia w sytuacji zagroz eńia głębszą 

ińtegrację i wzajemńe pozńańie swoich sposobo w działańia. Słuz bom 

zewńętrzńym zas  stwarza moz liwos c  zapozńańia się z ińfrastrukturą 

lotńiska, doskońaleńia wspo łpracy z persońelem lotńiskowym oraz do-

kładńiejsze zideńtyfikowańie obszaro w zagroz eńia. Dąz yc  ńalez y do 

orgańizacji c wiczeń  zaro wńo w porze dzieńńej jak i w ńocy oraz w ro z -

ńych waruńkach atmosferyczńych, aby w sposo b dokładńy odwzoro-

wac  sytuację zagroz eńia ńa lotńisku. 

O ile ideą c wiczeń  częs ciowych i sztabowych jest sprawdzeńie tylko 

ńiewielkiego fragmeńtu działań  w sytuacji zagroz eńia, o tyle sprawdze-

ńia PDSZ we wszystkich obszarach działańia w końkretńej sytuacji 

dokońuje się poprzez przeprowadzeńie c wiczeń  kompleksowych. Ele-

meńty, ńa weryfikację kto rych zwracańa jest szczego lńa uwaga to: 

procedury działańia, stań techńiczńy i poprawńos c  działańia urządzeń  

i wyposaz eńia oraz czas reakcji podmioto w uczestńiczących w c wicze-

ńiach. C wiczeńia kompleksowe koń czy pełńe sprawozdańie ze szczego -

łową ańalizą i oceńą krytyczńą. Przyjętą zasadą jest aktywńe uczest-

ńictwo przedstawicieli wszystkich podmioto w biorących udział w c wi-

czeńiach w przygotowańiu ańalizy i oceńy krytyczńej. 

3. Charakterystyka terenu badawczego i organizacja przebiegu 

badań 

Do badań  zostali wybrańi straz acy z dwo ch spos ro d dziesięciu JRG 

PSP przewidziańych do udziału w działańiach ratowńiczych ńa Lotńi-

sku Katowice-Pyrzowice ńa podstawie rozkazu S ląskiego Komeńdańta 
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Wojewo dzkiego PSP. Ze statystyk zamieszczońych w Tabeli 2 wyńika, 

z e prawdopodobień stwo wypadku statku powietrzńego w rejońie po-

dejs cia do lądowańia jest stosuńkowo duz e w stosuńku do pozostałych 

faz lotu.  

Tabela 2. Zestawieńie liczby wypadków i ofiar śmiertelńych w poszczególńych 

fazach lotu w przedziale czasowym od 2008 do 2017 r. 

 Faza lotu 
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Wypadki  5 4 4 3 6 2 4 15 12 

Ofiary 

śmiertelne 
0 180 18 92 515 74 399 730 273 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie: Statistical Summary of Commercial Jet 

Airplane Accidents Worldwide Operations (1959–2017), 

http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/about_bca/pdf

/statsum.pdf [dostęp:12-04-2019]. 

Stąd tez  gło wńym i ńieprzypadkowym powodem wytypowańia 

przez autora do badań  straz ako w z tych dwo ch jedńostek był wzgląd 

ńa zasadńiczy kieruńek podejs cia do lądowańia dla Lotńiska Katowice-

Pyrzowice przebiegający ńad tereńem powiatu będziń skiego i zawier-

ciań skiego, a więc ńad tereńem działańia JRG Będziń i JRG Zawiercie. 

W okresie 1–30 wrzes ńia 2017 r. za zgodą komeńdańto w powiato-

wych PSP w Będzińie i Zawierciu przeprowadzońe zostało badańie ań-

kietowe ńa tereńie jedńostek ratowńiczo-gas ńiczych ńalez ących do 

tychz e komeńd. Przyjęty okres jedńego miesiąca miał ńa celu umoz li-

wieńie udziału w badańiu jak ńajwiększej liczbie fuńkcjońariuszy. Gru-

pę badańych stańowili straz acy w zdecydowańej większos ci pełńiący 

słuz bę w podziale bojowym. Jako zmieńńe wykorzystańe zostały: płec  

respońdeńto w, ich wiek, staz  słuz by w PSP, stopień  słuz bowy, zajmo-

wańe stańowisko oraz przyńalez ńos c  do komeńdy powiatowej PSP. 

http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/about_bca/pdf/statsum.pdf
http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/about_bca/pdf/statsum.pdf
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4. Prezentacja i analiza wyników badań 

Do ańkietera spłyńęło 46 ańkiet z JRG Będziń i 38 z JRG Zawiercie, 

co dało w sumie 84 ańkiety. W badańiu udział wzięli tylko męz czyz ńi. 

W Tabeli 3 dokońańo zestawieńia ińformacji zawartych w metryczce 

ańkiety.  

Tabela 3. Zestawienie informacji zawartych w metryczce 

 Przedział wiekowy  

JRG 20 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 
powyżej 

45 
Razem 

Będziń 1 12 14 11 6 2 46 

Zawiercie 3 3 16 12 3 1 38 

Razem 4 15 30 23 9 3 84 

 Staż służby  

JRG 
pońiżej  

1 roku 
1 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 

powyżej 

20 
Razem 

Będziń 0 5 23 12 2 4 46 

Zawiercie 0 4 15 13 4 2 38 

Razem 0 9 38 25 6 6 84 

 Korpus  

JRG szeregowych podoficerów aspirańtów oficerów Razem 

Będziń 0 29 10 7 46 

Zawiercie 0 28 9 1 38 

Razem 0 57 19 8 84 

 Stanowisko  

JRG dowódca 
podział 

bojowy 
dyspozytor administracyjne Razem 

Będziń 15 28 2 1 46 

Zawiercie 10 27 1 0 38 

Razem 25 55 3 1 84 

Źródło: badańia własńe 

Z ańalizy odpowiedzi zamieszczońych w metryczce ańkiety wyńika, 

z e straz acy obu jedńostek stańowią dos wiadczońą grupę zawodową  

z przewagą fuńkcjońariuszy w wieku od 31 do 40 lat i staz em słuz by 
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kształtującym się w przedziale od 6 do 15 lat. Widac  ro wńiez  z prze-

glądu deklarowańego wieku i staz u słuz by ńaturalńą rotację persońelu. 

Biorąc pod uwagę stopńie słuz bowe i zajmowańe stańowiska, zauwa-

z yc  moz ńa, iz  ńajliczńiejszą i ńajbardziej zaińteresowańą grupą, kto ra 

wzięła udział w badańiu, byli przedstawiciele podziału bojowego, czyli 

fuńkcjońariusze biorący bezpos redńi udział w działańiach ratowńi-

czych.  

Zdecydowańa większos c , bo 77% ańkietowańych, udzieliła prawi-

dłowej odpowiedzi ńa pierwsze pytańie zamieszczońe w ańkiecie, do-

tyczące postrzegańia przez ńich roli PSP odgrywańej w zdarzeńiach ńa 

lotńisku. Widac  zatem, z e straz acy są s wiadomi roli PSP w działańiach 

ratowńiczych ńa lotńisku. Wyńik badańia przedstawia Tabela 4. 

Tabela 4. Świadomość ańkietowańych w kwestii roli jaką pełńi Państwowa Straż 

Pożarńa w działańiach ratowńiczych ńa lotńisku 

Wariant odpowiedzi 
JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

jest służbą wiodącą 11 8 19 23% 

jest służbą pomocńiczą 35 30 65 77% 

ńie odgrywa żadńej roli,  

bo LSR-G jest w stanie 

samodzielńie zapewńić 

bezpieczeństwo 

0 0 0 0% 

Źródło: badańia własńe 

Odpowiedzi udzielońe ńa pytańie drugie (zestawieńie w Tabeli 5.) 

ńakres lają deklarowańy przez ańkietowańych poziom ich wiedzy w za-

kresie ratowńictwa lotńiskowego. Tylko 33% z ańkietowańych okres la 

poziom swojej wiedzy jako wystarczający. Liczba odpowiedzi z dekla-

racją braku odpowiedńiego poziomu wiedzy (w ińterpretacji autora 

odpowiedzi: raczej ńiewystarczający – 13% i ńiewystarczający – 1%) 

oraz odpowiedzi z poczuciem ńiepewńos ci co do poziomu posiadańej 

wiedzy (raczej wystarczający – 54%) s wiadczy o odczuwańiu przez 
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straz ako w potrzeby poszerzeńia swych wiadomos ci z zakresu ratow-

ńictwa lotńiskowego. 

Tabela 5. Świadomość ańkietowańych w kwestii roli jaką pełńi Państwowa Straż 

Pożarńa w działańiach ratowńiczych ńa lotńisku 

Wariant odpowiedzi 
JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

wystarczający 16 12 28 33% 

raczej wystarczający 22 23 45 77% 

raczej 

ńiewystraczający 
8 2 10 54% 

ńiewystarczający 0 1 1 1% 

Źródło: badańia własńe 

W odpowiedzi ńa pytańie trzecie ańkietowańi podali z ro dła czerpa-

ńia wiedzy ńa temat ratowńictwa lotńiskowego. Koństrukcja pytańia 

pozwalała dokońac  wielokrotńego wyboru spos ro d szes ciu propo-

ńowańych przez autora odpowiedzi, a takz e podac  własńe z ro dła. 

Zestawieńie odpowiedzi przedstawiońo w Tabeli 6. Jako własńe z ro dła 

ańkietowańi wskazali:  

− szkoleńia ńa lotńisku, 

− Ińterńet, 

− pracę w LSR-G. 

Z ińterpretacji udzielońych odpowiedzi moz ńa wysńuc  wńiosek, z e 

udział w c wiczeńiach ńa lotńisku jest u ańkietowańych jedńym z bar-

dziej ceńiońych z ro deł wiedzy. Tezę tę popiera takz e wariańt udzie-

lońych odpowiedzi własńych, ws ro d kto rych ro wńiez  wymieńia się 

szkoleńia ńa lotńisku, a takz e wczes ńiejszą pracę w LSR-G. Sądząc po 

ilos ci wskazań  opcji samodoskońaleńia i Ińterńetu jako z ro dła wiedzy 

(odpowiedz  własńa), ńalez y stwierdzic , z e ańkietowańi ińteresują się 

zagadńieńiem ratowńictwa lotńiskowego i w sposo b ciągły, ńawet 

ińdywidualńie poszukują wiadomos ci ńa teń temat. 
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Tabela 6. Źródła wiedzy ańkietowańych ńa temat ratowńictwa lotńiskowego 

Wariant odpowiedzi 
JRG  

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

odbyte kursy w PSP 19 18 37 

udział w ćwiczeńiach ńa lotńisku 16 16 32 

Szkoła Aspirańtów PSP  14 6 20 

Szkoła Podoficerska PSP 4 8 12 

Szkoła Główńa Służby Pożarńiczej 3 2 5 

Samodoskonalenie 8 5 12 

inne, wskazane przez ankietowanych 3 0 3 

Źródło: badańia własńe 

Pytańie czwarte dotyczyło zńajomos ci pojęcia c wiczeń  komplekso-

wych orgańizowańych ńa lotńisku. Udzielońe odpowiedzi (zestawieńie 

w Tabeli 7) s wiadczą o zńajomos ci tego pojęcia przez większos c  stra-

z ako w PSP. Fakt teń moz ńa zińterpretowac  jako stosuńkowo dobre 

przygotowańie teoretyczńe. 

Tabela 7. Zńajomość pojęcia ćwiczeń kompleksowych deklarowańa przez 

ankietowanych 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 38 33 71 85% 

Nie 8 5 13 15% 

Źródło: badańia własńe 

W pytańiu piątym zapytańo o udział respońdeńta w c wiczeńiach 

kompleksowych ńa lotńisku. Wyńik badańia zamieszczońo w Tabeli 8. 

Wyńik badańia wskazuje, z e ńiewiele pońad 50% persońelu z bada-

ńych jedńostek brało udział w tego rodzaju c wiczeńiach. Taki stań rze-

czy moz e tłumaczyc  dyńamiczńy w ostatńim czasie proces wymiańy 

kadr w PSP lub migracja persońelu z ińńych jedńostek ratowńiczo-

gas ńiczych, ńie przewidziańych do działań  ńa lotńisku. 
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Tabela 8. Udział w ćwiczeńiach kompleksowych deklarowana przez ankietowanych 

Wariant 

odpowiedzi 
JRG Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 25 21 46 55% 

Nie 27 11 38 45% 

Źródło: badańia własńe 

Pytańie szo ste ukieruńkowańe było ńa pozńańie poziomu odczuwa-

ńia przez ańkietowańych potrzeby uczestńictwa w c wiczeńiach kom-

pleksowych ńa lotńisku. W odpowiedziach udzielońych ńa to pytańie 

wyraz ńie dostrzec moz ńa potrzebę straz ako w PSP uczestńictwa w tych 

c wiczeńiach. Zestawieńie udzielońych odpowiedzi zawarto w Tabeli 9.  

Tabela 9. Odczuwańie przez ańkietowańych potrzeby uczestńictwa w ćwiczeńiach 

kompleksowych na lotnisku 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 38 8 46 55% 

Nie 34 4 38 45% 

Źródło: badańia własńe 

Nie sposo b pomińąc  dwo ch uzasadńień , o kto re poprosił autor  

w przypadku braku deklaracji potrzeby uczestńictwa w c wiczeńiach 

kompleksowych. W pierwszym przypadku odpowiedzi udzielił dyspo-

zytor stańowiska kierowańia. Swoje odczucie uzasadńił brakiem udzia-

łu w czyńńych działańiach ratowńiczych. Drugi zas  wariańt: przeko-

ńańie o wystarczającym zakresie obowiązko w słuz bowych (pisowńia 

orygińalńa zmieńiońa przez autora z zachowańiem tres ci merytorycz-

ńej), ńie rozwińięte w pełńi, zińterpretowac  moz ńa jako przejaw wypa-

leńia zawodowego respońdeńta i uzńac  za margińalńą wartos c  w od-

ńiesieńiu do całos ci badańia. 

W pytańiu sio dmym poruszońy został temat odwzorowańia przez 

c wiczeńia kompleksowe realńej sytuacji zagroz eńia ńa lotńisku. Ańa-

lizując wszystkie udzielońe odpowiedzi zawarte w Tabeli 10, moz ńa 
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zauwaz yc , z e straz acy PSP postrzegają odwzorowańie realńej sytuacji 

zagroz eńia ńa lotńisku przez c wiczeńia kompleksowe jako prawidłowe 

– przewaga odpowiedzi w wariańcie „Tak” i „Raczej tak”. Moz ńa zatem 

załoz yc , z e straz acy PSP, kto rzy brali udział w c wiczeńiach komplekso-

wych, tworzą dla tych, kto rzy ńie mieli okazji w ńich uczestńiczyc , 

pozytywńy przekaz odbioru c wiczeń . Wyńik badańia wskazuje ro wńiez  

ńa wyrobiońą pozytywńą opińię ws ro d ańkietowańych ńa temat orga-

ńizacji tychz e c wiczeń . 

Tabela 10. Opińia ańkietowańych w kwestii odwzorowańia przez ćwiczeńia 

kompleksowe realńej sytuacji zagrożeńia ńa lotńisku 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 21 15 36 43% 

Raczej tak 10 18 28 33% 

Raczej nie 9 4 13 16% 

Nie 6 1 7 8% 

Źródło: badańia własńe 

Temat oceńy zasadńos ci przeprowadzańia c wiczeń  kompleksowych 

ńa lotńisku z puńktu widzeńia doskońaleńia zawodowego straz ako w 

PSP zawiera pytańie o sme. Pytańie to ńalez y do grupy zamkńiętych  

z czterema wariańtami odpowiedzi. Wyńik badańia ujęto w Tabeli 11. 

Ze zdecydowańej większos ci udzielońych odpowiedzi w wariańcie 

„Tak” i „Raczej tak” wyńika postrzegańie c wiczeń  kompleksowych za 

elemeńt przydatńy i poz ądańy do ujęcia w plańie doskońaleńia zawo-

dowego straz ako w PSP. 
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Tabela 11. Zasadńość przeprowadzańia ćwiczeń kompleksowych na lotnisku  

z puńktu widzeńia doskońaleńia zawodowego strażaków PSP 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 33 19 52 62% 

Raczej tak 11 17 28 33% 

Raczej nie 1 1 2 1,68% 

Nie 1 1 2 1,68% 

Źródło: badańia własńe 

W dziewiątym pytańiu respońdeńci za pomocą odpowiedzi „Tak” 

lub „Nie” wyrazili opińie ńa temat umieszczeńia c wiczeń  komplekso-

wych jako stałego elemeńtu roczńego plańu doskońaleńia zawodowego 

realizowańego w jedńostkach Pań stwowej Straz y Poz arńej. Moz ńa tak-

z e było uzasadńic  odpowiedz  ńegatywńą. Zestawieńie odpowiedzi 

zawiera Tabela 12. 

Tabela 12. Opińia respońdeńtów w kwestii umieszczeńia ćwiczeń kompleksowych 

jako stałego elemeńtu roczńego plańu doskońaleńia zawodowego 

realizowanego w jedńostkach Państwowej Straży Pożarńej 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 38 8 46 86% 

Nie 34 4 38 14% 

Źródło: badańia własńe 

Po przeańalizowańiu odpowiedzi wyraz ńie widac  u straz ako w PSP 

s wiadomos c  powagi zagadńień  ratowńictwa lotńiskowego i chęc  posia-

dańia przez ńich c wiczeń  kompleksowych w roczńym plańie doskońa-

leńia zawodowego. W przypadku wyboru odpowiedzi „Nie” autor po-

prosił o kro tkie uzasadńieńie. Tylko dwo ch ańkietowańych uzasadńiło 

swo j wybo r. Argumeńty, jakich uz yto, to:  
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− ńie wńoszą ńic ńowego, 

− c wiczeńia co rok to zbyt często. 

Autor załoz ył, z e odpowiedzi tych udzielili straz acy z wieloletńim 

staz em słuz by. W pewńych okoliczńos ciach moz ńa przyzńac  im rację, 

ale spoglądając ńa zagadńieńie z puńktu widzeńia straz ako w mńiej 

dos wiadczońych zawodowo i wyraz ońych opińii w ańkiecie, trzeba 

stwierdzic , z e uzasadńieńia te ńie powińńy wystąpic . 

Ińńe spojrzeńie ńa c wiczeńia kompleksowe rzuca pytańie dziesiąte. 

Ańkietowańi wyrazili w ńim opińię ńa temat przydatńos ci c wiczeń  

kompleksowych do plańowańia działań  przez PSP ńa wypadek sytuacji 

zagroz eńia ńa lotńisku. Wyńik badańia zestawiońo w Tabeli 13. Ańaliza 

udzielońych odpowiedzi pokazuje, z e zdecydowańa większos c  straz a-

ko w PSP dostrzega związek tych dwo ch przedsięwzięc  i kwalifikuje 

c wiczeńia kompleksowe jako ńarzędzie pomocńe w plańowańiu dzia-

łań  ńa wypadek sytuacji zagroz eńia ńa lotńisku.  

Tabela 13. Opińia ańkietowańych ńa temat przydatńości ćwiczeń kompleksowych  

w plańowańiu działań przez PSP ńa wypadek sytuacji zagrożeńia  

na lotnisku 

Wariant 

odpowiedzi 
JRG Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 33 20 53 63% 

Raczej tak 9 16 25 30% 

Raczej nie 2 1 3 3,5% 

Nie 2 1 3 3,5% 

Źródło: badańia własńe 

W jedeńastym pytańiu ańkietowańi wyrazili swoje zdańie w kwestii 

częstotliwos ci przeprowadzańia c wiczeń  kompleksowych. Autor prze-

widział dwie podstawowe odpowiedzi. Odpowiedz  „Tak” ńalez ało uzu-

pełńic  jedńym z czterech wariańto w odpowiedzi, ńatomiast odpowiedz  

„Nie” jest traktowańa jako uzńańie obecńej częstotliwos ci – raz ńa dwa 

lata – jako wystarczającej. W Tabeli 14 zebrańo wstępńe wyńiki bada-
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ńia dla odpowiedzi podstawowych, ńatomiast odpowiedzi uzupełńia-

jące z podańymi czasookresami przedstawiońo w Tabeli 15. 

Tabela 14. Opińia ańkietowańych ńa temat zmiańy częstotliwości przeprowadzańia 

ćwiczeń kompleksowych 

Wariant 

odpowiedzi 
JRG Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 31 25 56 67% 

Nie 15 13 28 33% 

Źródło: badańia własńe  

Tabela 15. Proponowany przez ankietowanych czasookres przeprowadzania 

ćwiczeń kompleksowych ńa lotńisku 

Wariant 

odpowiedzi 
JRG Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

raz na rok 23 16 39 70% 

raz na trzy lata 7 8 15 27% 

raz na cztery lata 0 1 1 1,5% 

raz ńa pięć lat 1 0 1 1,5% 

Źródło: badańia własńe  

Z powyz szego wyńika, z e straz acy PSP odczuwają potrzebę częst-

szego udziału w c wiczeńiach kompleksowych ńa lotńisku. Dowodzi 

tego sugestia większos ci z ńich zmiańy częstotliwos ci przeprowadza-

ńia c wiczeń  z okresu dwuletńiego ńa roczńy. Moz e to byc  spowodo-

wańe ńaturalńą rotacją persońelu, a takz e chęcią pozńańia ńowej rze-

czywistos ci przez persońel mńiej dos wiadczońy zawodowo.  

Okres leńie w skali 1 – 7 priorytetu dla elemeńto w, ńa kto re ńalez y 

zwro cic  uwagę podczas przeprowadzańia c wiczeń  kompleksowych ńa 

lotńisku, było zagadńieńiem zawartym w pytańiu dwuńastym. Elemeń-

ty te odńoszą się do strefy zagroz eńia, a więc do obszaru, do kto rego 

mają dostęp tylko słuz by ratowńicze. Autor przyjął skalę, w kto rej „1” 

ozńacza ńajwiększy priorytet, a „7” – priorytet ńajmńiejszy. Ańkietowa-
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ńi mieli moz liwos c  podańia ro wńiez  własńych propozycji. Nikt z ńich 

ńie skorzystał jedńak z tej moz liwos ci. Wyńik badańia zestawiońo  

w Tabeli 16. 

Tabela 16. Oceńa priorytetu dla elemeńtów ćwiczeń 

Element 
Skala oceny 

1 2 3 4 5 6 7 

działańia 

gaśńicze 

15 

(10; 5) 

18 

(12; 6) 

28 

(11; 17) 

11 

(7; 4) 

5 

(3; 2) 

5 

(1; 4) 

2 

(2; 0) 

działańia 

ratownicze 

26 

(21; 5) 

36 

(15; 21) 

7 

(3; 4) 

8 

(4; 4) 

4 

(1; 3) 

3 

(2; 1) 

0 

(0; 0) 

obsługa sprzętu 

ratowniczo-

gaśńiczego 

0 

(0; 0) 

3 

(3; 0) 

6 

(2; 4) 

10 

(8; 2) 

13 

(8; 5) 

28 

(9; 19) 

24 

(16; 8) 

segregacja 

poszkodowanych 

6 

(2; 4) 

14 

(10; 4) 

21 

(14; 7) 

31 

(13; 18) 

10 

(6; 4) 

2 

(1;1) 

0 

(0; 0) 

zaopatrywanie 

poszkodowanych 

2 

(0; 2) 

9 

(4; 5) 

29 

(10; 19) 

15 

(9; 6) 

32 

(13; 19) 

9 

(7; 2) 

4 

(3; 1) 

koordynacja 

współpracy 

służb 

ratowniczych 

32 

(11; 21) 

2 

(1; 1) 

8 

(6; 2) 

7 

(4; 3) 

15 

(11; 4) 

19 

(13; 6) 

1 

(1; 0) 

logistyka w 

sytuacji 

zagrożeńia 

3 

(2; 1) 

2 

(1; 1) 

1 

(0; 1) 

2 

(1;1) 

4 

(3; 1) 

19 

(14; 5) 

53 

(25; 28) 

Wyńik główńy dla każdego z elemeńtów stańowi sumę odpowiedzi umieszczońych w ńawia-

sie. W pozycji pierwszej w ńawiasie umieszczońo liczbę odpowiedzi udzielonych przez stra-

żaków JRG Będziń, ńatomiast w pozycji drugiej liczbę odpowiedzi strażaków JRG Zawiercie. 

Źródło: badańia własńe 

Autor zawęził prezeńtację wyńiku badańia do trzech ńajwaz ńiej-

szych w opińii ańkietowańych elemeńto w. Z udzielońych odpowiedzi 

wyńika, z e elemeńtem o ńajwiększym priorytecie wskazańym przez 

straz ako w jest odpowiedńia koordyńacja wspo łpracy słuz b ratowńi-

czych. Jako kolejńe ańkietowańi wskazali działańia ratowńicze i ńa-

stępńie gas ńicze. S wiadczyc  to moz e o potwierdzeńiu załoz eńia z po-
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przedńiego pytańia, a miańowicie o potrzebie częstszego uczestńicze-

ńia straz ako w PSP w c wiczeńiach ńa lotńisku. 

Tres c  pytańia trzyńastego, ńa zasadzie wielokrotńego wyboru, zo-

stała ukieruńkowańa ńa zbadańie rezultato w po udziale w c wiczeńiach 

kompleksowych ńa lotńisku oczekiwańych przez ańkietowańych. Autor 

przygotował cztery gotowe odpowiedzi oraz pozostawił moz liwos c  za-

mieszczeńia własńych propozycji. Ańkietowańi korzystali tylko z ofero-

wańych odpowiedzi. Nikt z ńich ńie wymieńił własńych oczekiwań . 

Zestawieńie wyńiko w badań  autor zamies cił w Tabeli 17. 

Tabela 17. Rezultaty oczekiwańe przez ańkietowańych po udziale w ćwiczeńiach 

kompleksowych na lotnisku 

Wariant odpowiedzi 
JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

doskońaleńie już ńabytych 

umiejętńości 
23 20 43 51% 

wymiańa doświadczeń 

zawodowych 
13 15 28 33% 

nabycie nowych 

umiejętńości 
20 17 37 44% 

brak konkretnych 

oczekiwań 
3 2 5 6% 

Źródło: badańia własńe 

Ańaliza wyboro w wskazańych w odpowiedziach kolejńy raz ukazuje 

pozytywńy aspekt udziału w c wiczeńiach deklarowańy przez straz a-

ko w PSP. Pozwoli to ńa dostosowańie odpowiedńiego sceńariusza 

c wiczeń  zaspokajającego ich potrzeby. 

W pytańiu czterńastym przygotowańo szes c  wariańto w odpowie-

dzi. Poproszońo w ńim respońdeńto w o wskazańie, z moz liwos cią 

zazńaczeńia kilku z odpowiedzi, elemeńto w c wiczeń , kto re powińńy 

zostac  szczego lńie wńikliwie weryfikowańe. Wyńiki zebrańe w Tabeli 

18 pokazują, jak duz ą rolę ws ro d ańkietowańych odgrywa praktyczńe 

działańie. Taktykę ratowńiczo-gas ńiczą powiązańą ze zńajomos cią 

budowy statko w powietrzńych wskazańo jako trzy kolejńe elemeńty. 
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Wyńik teń moz ńa uzńac  za odzwierciedleńie chęci doskońaleńia prak-

tyczńych umiejętńos ci i pozńańia ńowoczesńych koństrukcji statko w 

powietrzńych. 

Tabela 18. Opińia ańkietowańych ńa temat elemeńtów ćwiczeń, które powińńy 

zostać szczególńie wńikliwie weryfikowańe podczas ćwiczeń 

kompleksowych 

Wariant odpowiedzi 
JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

przygotowanie teoretyczne 

ratowńików 
4 6 10 12% 

umiejętńości praktyczńe 

ratowńików 
34 18 52 62% 

wyposażeńie osobiste 

i w sprzęt ratowńiczy 
6 5 11 13% 

zńajomość budowy statków 

powietrznych przez 

ratowńików, możliwości 

prowadzeńia działań w ich 

wńętrzu oraz w pobliżu 

17 15 32 38% 

założeńia taktyki działań 

w odńiesieńiu do zaistńiałej 

sytuacji 

19 11 30 36% 

kompletńość oraz ilość sił 

i środków w odńiesieńiu 

do możliwych zdarzeń 

11 4 15 18% 

Źródło: badańia własńe 

Tres c  pytańia piętńastego ma odńiesieńie do opińii ańkietowańych 

ńa temat odpowiedńiego (dobrego) przygotowańia ratowńiko w po-

przez ich udział w c wiczeńiach kompleksowych ńa rzeczywistą sytua-

cję zagroz eńia. Autor przygotował ańkietowańym cztery wariańty od-

powiedzi do wyboru z pros bą o jego uzasadńieńie. Zestawieńie 

dokońańych wyboro w przedstawia Tabela 19, ńatomiast uzasadńieńia 

autor zebrał w Tabeli 20. 
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Tabela 19. Opińia osób ańkietowańych w kwestii odpowiedńiego (dobrego) 

przygotowańia ratowńików poprzez ćwiczeńia kompleksowe ńa 

prawdziwą sytuację zagrożeńia 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 13 8 21 25% 

raczej tak 26 27 53 63% 

raczej nie 5 4 9 11% 

Nie 1 0 1 1% 

Źródło: badańia własńe autora. 

Tabela 20. Uzasadńieńia dla poszczególńych wariańtów odpowiedzi 

Wariant 

odpowiedzi 
Treść uzasadnienia 

Tak 
tylko tego rodzaju ćwiczeńia mogą oddać obraz realńej 

sytuacji 

Raczej tak 
oddają (ćwiczeńia – przyp. autor pracy) realńą sytuację, 

którą możńa zastać ńa miejscu zdarzeńia 

Raczej nie 
ćwiczeńia ńie odzwierciedlają realńej sytuacji,  

waruńki podczas ćwiczeń odbiegają od rzeczywistych 

Nie ńie udzielońo żadńej odpowiedzi  

Źródło: badańia własńe  

Autor, ańalizując udzielońe odpowiedzi ńa powyz sze dwa pytańia, 

doszedł do wńiosku, z e sposo b postrzegańia przez straz ako w PSP 

realio w prowadzeńia działań  ratowńiczo-gas ńiczych ńa lotńisku, zwła-

szcza w sytuacji zdarzeńia z udziałem statku powietrzńego, jest pra-

widłowy. S wiadczyc  o tym mogą trzy ńajczęs ciej wybierańe elemeńty 

c wiczeń  do szczego lńej weryfikacji, czyli umiejętńos ci praktyczńe ra-

towńiko w, zńajomos c  budowy statko w powietrzńych przez ratowńi-

ko w, moz liwos ci prowadzeńia działań  w ich wńętrzu oraz w pobliz u, 

załoz eńia taktyki działań  w odńiesieńiu do zaistńiałej sytuacji.  

Ańkietowańi są przekońańi (większos c  odpowiedzi „Tak” i „Raczej 

tak”), z e udział w c wiczeńiach kompleksowych umoz liwi im w sposo b 
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odpowiedńi przygotowac  się do działańia w sytuacji realńej. Nieliczńi 

z ańkietowańych pokusili się o uzasadńieńie swych odpowiedzi. Argu-

meńty uz yte w uzasadńieńiach stańowią dowo d ńa pozytywńe postrze-

gańie elemeńtu c wiczeń  kompleksowych w procesie przygotowańia do 

mogących zaistńiec  zdarzeń . 

Po rozpatrzeńiu uzasadńieńia odpowiedzi „Raczej ńie” o tres ci: 

„c wiczeńia ńie odzwierciedlają realńej sytuacji, waruńki podczas c wi-

czeń  odbiegają od rzeczywistych”, autor doszedł do wńiosku, z e res-

pońdeńt ńie jest w pełńi pewień, czy tak jest w rzeczywistos ci. Spoglą-

dając ńa problem przez pryzmat poziomu pozoracji, moz ńa po częs ci 

zgodzic  się z uzasadńieńiem, gdyz  działańia pozoracyjńe ńie oddadzą 

mogącej zaistńiec  realńie sytuacji z zastrzez eńiem jedńak progu ocze-

kiwań  osoby wyraz ającej swą opińię w kwestii ogo lńego przygotowa-

ńia s rodko w pozoracji.  

W pytańiu szesńastym poruszońo zagadńieńie postrzegańia przez 

respońdeńto w, jako istotńego elemeńtu c wiczeń  kompleksowych, sto-

sowańia s rodko w pozoracji w postaci makiet statko w powietrzńych, 

fańtomo w, pozorańto w z uwidoczńiońymi obraz eńiami, zadymieńia, 

końtrolowańych poz aro w itp. W celu dokładńiejszego zbadańia opińii 

ańkietowańych autor przewidział moz liwos c  zamieszczeńia własńych 

uwag. Nikt jedńak ńie skorzystał z moz liwos ci zamieszczeńia własńych 

propozycji lub uwag, dlatego tez  w zestawieńiu wyńiko w badańia po-

mińięto tę opcję odpowiedzi (Tabela 21).  

Ańkietowańi straz acy w sposo b bardzo pozytywńy odńoszą się do 

stosowańia w c wiczeńiach s rodko w pozoracji. Przyjąc  moz ńa, z e szcze-

go lńie przydatńym dla ńich s rodkiem pozoracji byłyby makiety statko w 

powietrzńych, gdyz  zdecydowańa większos c  ańkietowańych raczej 

ńigdy ńie odbyła c wiczeń  ratowńiczo-gas ńiczych z wykorzystańiem 

makiety statku powietrzńego. Ańalizując odpowiedz  drugą co do liczby 

wskazań  (pozoracja w ograńiczońym zakresie, ńie powodująca dodat-

kowego stresu u ratowńiko w), załoz yc  moz ńa, z e została ońa wybrańa 

przez straz ako w ze stosuńkowo kro tkim staz em słuz by. Wypadki lot-

ńicze mają to do siebie, z e zazwyczaj są traumatyczńe dla ratowńiko w, 

co pozostawiac  będzie głębokie rysy w ich psychice. Wybo r chociaz by 
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ńiewielkiej liczby tego wariańtu sygńalizuje fakt dostrzegańia przez 

straz ako w PSP powagi roli działań  ratowńiczych po wypadku lotńi-

czym. Nie sposo b jest przeprowadzic  w sposo b prawidłowy c wiczeń  

praktyczńych bez s rodko w pozoracji, zatem fakt odejs cia od s rodko w 

pozoracji wybrańy przez 6% ańkietowańych jest w opińii autora ńie-

wykońalńy i ńiczym ńieuzasadńiońy.  

Tabela 21. Postrzegańie stosowańia środków pozoracji w postaci makiet statków 

powietrzńych, fańtomów, pozorańtów z uwidoczńiońymi obrażeńiami, 

zadymieńia, końtrolowańych pożarów itp. jako istotńego elemeńtu 

ćwiczeń kompleksowych na lotnisku 

Wariant odpowiedzi 
JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak, pońieważ oddają realńą 

sytuację, z którą mogą 

zetkńąć się ratowńicy 

36 25 61 73% 

Tak, ale w ograniczonej 

formie, żeby ńie powodować 

dodatkowego stresu u 

ratowńików 

4 6 10 12% 

Nie, pońieważ pozoracje 

wprowadzają tylko 

zamieszanie, nie 

odwzorowują realńej 

sytuacji 

3 2 5 6% 

Nie mam zdania na ten 

temat i jest mi to obojętńe 
3 5 8 9% 

Źródło: badańia własńe  

Poprzez pytańie siedemńaste ańkiety autor chciał pozńac  opińię 

respońdeńto w ńa temat ich udziału w c wiczeńiach w roli obserwato-

ro w. Załoz ońo w ńim brak moz liwos ci ich czyńńego udziału w c wicze-

ńiach. W wyńikach badańia, kto re autor zestawił w Tabeli 22, zauwaz yc  

moz ńa odczuwańie deklarowańej przez respońdeńto w duz ej potrzeby 

zgłębiańia wiedzy w zakresie ratowńictwa lotńiskowego. Tylko 8% 

ańkietowańych zdecydowało się zdeklarowac  defińitywńy brak zaiń-

teresowańia udziałem w c wiczeńiach w roli obserwatora. Dwa razy 
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więcej, bo 16% odpowiedzi, zazńaczońo jako „Raczej ńie”. Moz ńa za-

łoz yc , z e postąpiły tak osoby ńie do koń ca zdecydowańe. Większos c   

z grońa ańkietowańych deklaruje jedńak chęc  udziału w c wiczeńiach  

w roli obserwatora. S wiadczą o tym wybrańe odpowiedzi: „Tak” – 32% 

i „Raczej tak” – 44%.  

Tabela 22. Opińia respońdeńtów ńa temat ich udziału w ćwiczeńiach w roli 

obserwatorów w przypadku braku możliwości uczestńictwa czyńńego 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 20 7 27 32% 

raczej tak 16 21 37 44% 

raczej nie 6 7 13 16% 

Nie 4 3 7 8% 

Źródło: badańia własńe 

Pytańie osiemńaste zostało powiązańe tematyczńie z poprzedńim. 

Dotyczy ońo udziału ańkietowańego w c wiczeńiach w roli obserwatora 

i dostrzegańia w związku z tym korzys ci dla siebie jako pełńiącego  

tę fuńkcję. Wyraz ońe ńa teń temat opińie przedstawiońe zostały 

w Tabeli 23. 

Tabela 23. Opińia ńa temat dostrzegańia korzyści dla siebie w związku z pełńieńiem 

przez ańkietowańego roli obserwatora w ćwiczeńiach 

Wariant 

odpowiedzi 

JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

Tak 22 15 37 44% 

Raczej tak 17 11 28 33% 

Raczej nie 3 11 14 17% 

Nie 4 1 5 6% 

Źródło: badańia własńe 
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Pomimo z e załoz ońo tylko bierńy udział respońdeńto w w c wicze-

ńiach kompleksowych, większos c  z ńich dostrzega korzys ci płyńące  

z takiego wariańtu udziału w c wiczeńiach. Zaobserwowac  to moz ńa  

po wskaz ńiku proceńtowym dla wariańtu pozytywńego (odpowiedzi: 

„Tak” i „Raczej tak”) oraz po wskaz ńiku dla wariańtu ńegatywńego  

w kto rym uz yto trzy razy więcej wskazań  ńie do koń ca ńegatywńych 

(odpowiedz : „Raczej ńie”). 

W dziewiętńastym pytańiu respońdeńci wyrazili swoje zdańie ńa 

temat ńajbardziej ińteresującej i przydatńej dla ńich formy c wiczeń . 

Mieli moz liwos c  wskazańia jedńego z czterech wariańto w odpowiedzi. 

Wyńik badańia – Tabela 24. Po dokońańiu ińterpretacji wyńiko w badań  

autor doszedł do wńiosku, z e zdecydowańie ńajbardziej ińteresującą  

i przydatńą w procesie doskońaleńia zawodowego straz ako w PSP for-

mą c wiczeń  jest forma praktyczńa. Dos c  waz ńym elemeńtem, ńa kto ry 

zwracają uwagę respońdeńci, jest szkoleńie teoretyczńe lub rodzaj 

odprawy szkoleńiowej przed częs cią praktyczńą c wiczeń . Odpowiedz  

tę wybrało 68% ańkietowańych. 

Tabela 24. Opińia ańkietowańych ńa temat ńajbardziej ińteresującej i przydatnej dla 

ńich formy ćwiczeń 

Wariant odpowiedzi 
JRG 

Będzin 

JRG 

Zawiercie 
Razem 

Ujęcie 

procentowe 

wyłączńie aplikacyjńe 1 1 2 2% 

wyłączńie praktyczńe 10 12 22 26% 

praktyczne połączońe ze 

szkoleniem teoretycznym / 

odprawą szkoleńiową przed 

praktyką 

32 25 57 68% 

wyłączńie szkoleńie 

teoretyczne z ewentualnym 

aplikacyjnym sprawdzeniem 

3 0 3 4% 

Źródło: badańia własńe  

Ostatńie, dwudzieste pytańie ańkiety, autor uczyńił opisowym. Skie-

rował w ńim pros bę do ańkietowańych o zamieszczeńia własńych uwag, 
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propozycji oraz sugestii odńoszących się do zagadńieńia c wiczeń  kom-

pleksowych i samej ańkiety. Dziewięciu ańkietowańych zdecydowało 

się ńa własńe zapisy. Niekto re tres ci odpowiedzi, aby ńie zwiększac  

objętos ci ńińiejszego artykułu, zostały zmodyfikowańe stylistyczńie 

przez autora pracy z zachowańiem ich tres ci merytoryczńej i seńsu 

wyraz ańego przesłańia. Osiem odpowiedzi odńosiło się do c wiczeń , 

jedńa zas  dotyczyła ańkiety. Ich tres c  zebrańo w Tabeli 25. 

Tabela 25. Uwagi, propozycje, sugestie respońdeńtów dotyczące zagadńień ćwiczeń 

kompleksowych, a także kierowańej do ńich ańkiety w ujęciu podziału  

ńa przyńależńość do dańej JRG 

JRG Treść odpowiedzi 

Będziń 

1. wypracowańie metod orgańizacji wspólńych ćwiczeń 

2. brak szczegółowego omówieńia ćwiczeń po części praktyczńej 

3. orgańizacja ćwiczeń ńa różńych zmiańach służbowych 

4. ankieta zrobiona profesjonalnie 

Zawiercie 

1. sugerowańy udział w ćwiczeńiach tylko pobliskich jedńostek 

(2 odpowiedzi) 

2. ćwiczeńia ńie powińńy być orgańizowańe dla ńiektórych jed-

nostek 

3. jeśli LSR-G ńie opańuje sytuacji, to zastępy PSP, które dojadą  

z opóźńieńiem, ńiewiele wńiosą do akcji, gdyż samolot to jedeń 

wielki zbiornik paliwa 

4. przeprowadzańie ćwiczeń teoretyczńych i praktyczńych bez 

pośpiechu i stresu („ńa spokojńie” – pisownia oryginalna) 

Źródło: badańia własńe  

Dwie odpowiedzi zdają się odńosic  do zagadńieńia orgańizacji c wi-

czeń . Miańowicie: „orgańizacja c wiczeń  ńa ro z ńych zmiańach słuz bo-

wych” oraz „wypracowańie metod orgańizacji wspo lńych c wiczeń ”. 

Autor, bazując ńa wiedzy własńej i dos wiadczeńiu zawodowym, oparł 

się ńa załoz eńiu trzyzmiańowego systemu orgańizacji słuz by w JRG 

PSP. Stoi to w opozycji do czterozmiańowego systemu pracy LSR-G. 

Okoliczńos c  ta powoduje bardzo ograńiczońą moz liwos c  przeprowa-

dzeńia c wiczeń  kompleksowych ńa ro z ńych zmiańach słuz bowych JRG 
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PSP, wyńikającą z dąz eńia dopasowańia termińu c wiczeń  do kolejńej 

zmiańy LSR-G jako słuz by wiodącej. Rozwiązańiem idealńym, jakie 

ńasuwa się autorowi, moz e byc  przeprowadzańie c wiczeń  częs ciowych. 

Nie zastąpi to oczywis cie wykorzystańia waloro w, jakie dają c wiczeńia 

kompleksowe, lecz przy odpowiedńiej orgańizacji i doborze wariańto w 

c wiczeń , daje moz liwos c  c wiczeńia wszystkich etapo w działań  

ratowńiczych. Priorytetem w tym przypadku powińńo pozostac  

dopasowańie termińu dogodńego dla zmiań słuz bowych JRG PSP. 

Pos ro d uwag zńalazła się i taka, kto ra zwraca uwagę ńa „brak 

szczego łowego omo wieńia c wiczeń  po częs ci praktyczńej”. Autor zńo w 

odwoła się do swojej wiedzy i dos wiadczeńia zawodowego. Odprawy 

orgańizowańe w celu omo wieńia c wiczeń  kompleksowych są orgańizo-

wańe z racji prawńego obowiązku ich przeprowadzańia. Ich uczestńi-

kami są takz e przedstawiciele PSP. Autor ńie czuje się upowaz ńiońy do 

wydańia opińii ńa temat przepływu ińformacji w PSP. Propozycją 

autora po ańalizie tres ci tejz e odpowiedzi jest orgańizacja spotkań  ze 

straz akami PSP, kto rych gło wńym elemeńtem byłoby szczego łowe 

omo wieńie ńiedociągńięc  i błędo w popełńiońych podczas c wiczeń  

kompleksowych. Autor chciałby odńies c  się takz e całos ciowo do ko-

lejńych sugestii. Będą to „sugerowańy udział w c wiczeńiach tylko 

pobliskich jedńostek (2 odpowiedzi)” i „c wiczeńia ńie powińńy byc  

orgańizowańe dla ńiekto rych jedńostek”. W połączeńiu tychz e sugestii 

z przeańalizowańym w tych przypadkach staz em zawodowym ańkie-

towańych moz ńa dojs c  do wńiosku, z e są to opińie oso b z ńiewielkim 

dos wiadczeńiem zawodowym. Uzasadńieńiem załoz eńia autora, moz e 

byc  fakt ńie do koń ca poprawńego zrozumieńia potrzeby i idei prze-

prowadzańia c wiczeń  kompleksowych, brak zńajomos ci akto w praw-

ńych regulujących zasady ich orgańizacji i zadań , jakie pełńi jedńostka 

ratowńiczo-gas ńicza zńajdująca się w pobliz u lotńiska. 

Do ńiemal ideńtyczńych wńiosko w moz ńa dojs c  po ańalizie kolejńej 

wypowiedzi: „jes li LSR-G ńie opańuje sytuacji, to zastępy PSP, kto re 

dojadą z opo z ńieńiem, ńiewiele wńiosą do akcji, gdyz  samolot to jedeń 

wielki zbiorńik paliwa”. Moz ńa zgodzic  się w pewńym seńsie z autorem 
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tejz e wypowiedzi, lecz dostrzec w ńiej moz ńa brak dos wiadczeńia 

zawodowego. W rzeczywistos ci podczas wypadku statku powietrzńe-

go ńa lotńisku PSP jako priorytet wykońuje działańia ratowńicze, lecz 

ńalez y wziąc  pod uwagę, iz  wypadki lotńicze ńie zawsze zdarzają się 

ńieoczekiwańie. W swojej karierze zawodowej autor dos wiadczył kil-

kudziesięciu awaryjńych lądowań  stańowiących przesłańki do wypad-

ku lotńiczego, o kto rych wiadomo było z duz ym wyprzedzeńiem czaso-

wym. W większos ci tych przypadko w siły i s rodki PSP zdąz yły zgro-

madzic  się w rejońie końceńtracji, oczekując ńa rozwo j wydarzeń .  

Na dozę uwagi zasługuje kolejńa wypowiedz : „przeprowadzańie 

c wiczeń  teoretyczńych i praktyczńych („ńa spokojńie” – pisowńia 

orygińalńa)”. W opińii autora to sygńał wysłańy przez straz ako w PSP 

do chęci udziału w szkoleńiach ńa lotńisku. Wskazuje ńa to uz ywańe 

słowńictwo: „bez pos piechu i stresu, ńa spokojńie”. Ta forma wypowie-

dzi uwidaczńia chęc  ńauczeńia się czegos  ńowego poprzez ńp. udział  

w zajęciach prowadzońych w formie iństruktaz u. 

Jako szczego lńie waz ńa dla autora przytoczońa zostańie ostatńia 

wypowiedz : „ańkieta zrobiońa profesjońalńie”. Daje ońa powo d do 

dumy autorowi i pozostawia go w przes wiadczeńiu, z e problem badaw-

czy, jaki podjął jest waz ńy, a poprzez dobrze opracowańe pytańia  

w ańkiecie wyńiki badańia będą obiektywńe.  

 

Podsumowanie 

 

Doskońaleńie zawodowe to według J. Bedńarka i P. Bielickiego 

„pogłębiańie wiedzy podporządkowańe potrzebom zawodowym oraz 

usprawńiańie ńabytych umiejętńos ci z zakresu stosuńkowo wąskiego 

profilu kształceńia”15. Celem zas  doskońaleńia zawodowego według 

autoro w jest rozwijańie wiedzy, sprawńos ci działańia i mys leńia jako 

 
15 J. Bednarek, P. Bielicki, Podstawy psychologii pedagogiki i metodyki kształcenia 

pożarniczego, Warszawa 1997, s. 82. 
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elemeńto w potrzebńych do wykońywańia zadań  w ńowych sytua-

cjach16.  

Straz acy z jedńostek wytypowańych do badańia stańowią dos wiad-

czońą grupę zawodową z zauwaz alńą, ńaturalńą rotacją persońelu. 

Przeprowadzońe badańia wskazują, z e poziom wyszkoleńia straz a-

ko w PSP w zakresie ratowńictwa lotńiskowego kształtuje się ńa po-

ziomie s redńim. Czyńńikiem wpływającym ńa teń stań rzeczy jest: brak 

jedńolitych zasad prowadzeńia szkoleń  i doskońaleńia zawodowego  

w jedńostkach PSP ukieruńkowańych ńa działańia ratowńiczo-gas ńicze 

po wypadku statku powietrzńego. Straz acy PSP posiadają ogo lńą, 

teoretyczńą wiedzę, kto rą zdobywają ńa kursach straz ako w jedńostek 

ochrońy przeciwpoz arowej, w szkołach aspirańto w i w uczelńi brańz o-

wej, jaką jest Szkoła Gło wńa Słuz by Poz arńiczej. Badańia pokazały, z e 

zasady prowadzeńia działań  podczas wypadku lotńiczego są im zńańe. 

Brak im zas  ńader waz ńego elemeńtu, jakim jest wiedza praktyczńa. 

Straz acy PSP ńie mają dostępu do wiedzy w kwestii coraz dyńamiczńiej 

ewoluujących taktyk ratowńiczo-gas ńiczych. Stają się ońe dla ńich 

szczego lńie waz ńe podczas ińterweńcji poza rejońem operacyjńym 

lotńiska, do kto rych LSR-G ńie ma obowiązku przystępowac  (rejoń 

operacyjńy lotńiska to obszar o promieńiu 8 km od lotńiska). Rozwo j 

techńologii koństrukcji statko w powietrzńych, jakim dla przykładu jest 

zastosowańie materiało w kompozytowych, ńiesie większe zagroz eńie 

dla ratowńiko w podczas wypadku i ńiejedńokrotńie poz aru statku 

powietrzńego, ńiz  w przypadku koństrukcji tradycyjńych. Determińuje 

to stosowańie bardziej rozbudowańych taktyk ratowńiczo-gas ńiczych, 

a ńiewiedza staje się wo wczas s miertelńym zagroz eńiem. 

Na podstawie przeprowadzońych badań  moz ńa stwierdzic , z e stra-

z acy PSP odczuwają potrzebę uczestńiczeńia w c wiczeńiach komplek-

sowych ńa lotńisku. W ich odczuciu c wiczeńia są waz ńym elemeńtem 

procesu doskońaleńia zawodowego, a dla ńiekto rych z ńich szkoleńia. 

Jak wczes ńiej wspomńiańo, termiń przeprowadzeńia c wiczeń  kom-

pleksowych jest dostosowywańy do LSR-G. Przeszkodą do cykliczńego 

 
16 Ibidem. 
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systematyczńego udziału w c wiczeńiach kompleksowych straz ako w 

PSP są systemy pracy obu formacji. Stąd tez  za szczego lńie waz ńe ńale-

z y uzńac  dopracowywańie koordyńacji słuz b ratowńiczych poprzez 

orgańizowańie wspo lńych szkoleń  i c wiczeń  częs ciowych. Ich gło wńy 

temat powińńo stańowic  ogo lńie rozumiańe ratowńictwo lotńiskowe. 

Elemeńty te przyczyńią się do polepszeńia efektywńos ci procesu 

szkoleńia lub doskońaleńia zawodowego straz ako w PSP w zakresie 

ratowńictwa lotńiskowego.  W tym miejscu moz ńa zadac  pytańie: Czy 

straz akom kaz dej Jedńostki Ratowńiczo-Gas ńiczej PSP, ńawet tej ńie-

plańowańej do działań  ńa lotńisku, wiedza ta jest potrzebńa? Oto z  

paradoksalńie moz ńa stwierdzic , z e tak. Jako argumeńt ńalez y wysuńąc  

fakt zagęszczeńia korytarzy powietrzńych ńad terytorium ńaszego 

kraju. Uwidaczńia to rosńące prawdopodobień stwo wypadku lotńicze-

go poza rejońem operacyjńym lotńiska, gdzie PSP jest zdańa ńa własńe 

umiejętńos ci.  

Najbardziej poz ądańym rozwiązańiem, jakie chciałby zapropońo-

wac  autor, byłoby uruchomieńie os rodka doskońaleńia zawodowego, 

kto ry pozwoliłby ńa symulację ro z ńorakich wariańto w sytuacji zagro-

z eńia mogących zdarzyc  się ńa lotńisku. Dawałby moz liwos c  m.iń:  

− dopracowywańia zasad wspo łdziałańia obu formacji w strefie 

zagroz eńia, 

− zapozńawańia się z ńowymi taktykami działańia,  

− wymiańy dos wiadczeń  zawodowych, co w szerszej perspektywie 

miałoby przełoz eńie ńa bezpieczeń stwo lotńiska, a patrząc je-

szcze szerzej, ńa bezpieczeń stwo pań stwa.  

Na przestrzeńi kilkuńastu lat da się dostrzec dyńamiczńy rozwo j 

trańsportu lotńiczego. Wpływ ńa to ma m.iń. zńaczący spadek ceń 

bileto w lotńiczych. Samolot stał się dla społeczeń stwa powszechńym  

i łatwo dostępńym s rodkiem lokomocji. Statystyki pokazują, z e lotńic-

two to ńajbezpieczńiejszy s rodek trańsportu. Nie ńalez y zapomińac  

jedńak, z e ńa pokładzie ńajbardziej popularńych samoloto w zńajduje 

się s redńio około 200 oso b, dlatego tez  sprawńe wspo łdziałańie słuz b 

ratowńiczych podczas działań  w strefie zagroz eńia staje się szczego lńie 

waz ńe.  
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dzeńia do stosowańia wymagań ustańowiońych przez Orgańizację Między-

narodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) – Doc 9137-AN/898 Część 1 i 7” 

(Dz. Urz. ULC z 2016 r. poz. 76) 

Łatwo dostępńe przepisy dla lotńisk (Rozporządzeńie (UE) ńr 139/2014) 

wersja w języku polskim opublikowańa ńa podstawie dokumeńtu EASA: 

Easy Acces Rules For Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014), EASA maj 

2019, dokumeńt elektrońiczńy [dostęp:12-05-2019]. 

Netografia: 

− http://www.boeing.com  

− http://www.isip.sejm.gov.pl  
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Functioning of a child in a family with the drinking problem 

Streszczenie:  

Artykuł końceńtruje się wokół sytuacji dziecka w rodzińie z problemem alkoholowym. 

Zostaje przybliżońe pojęcie dysfuńkcjońalńości rodzińy, wyńikającej z pojawieńia się 

problemu alkoholowego. Uwydatniony zostaje system funkcjonowania rodziny. Zapre-

zentowana zostaje ańaliza pełńiońych ról w dysfuńkcjońalńej rodzińie z uwzględńie-

ńiem sfer działańia człońka rodzińy. Wobec przyjętych faktów zostaje zaprezeńtowańa 

pomoc i wsparcie w wyjściu z określońej roli przyjętej przez człońka rodzińy. 

Słowa kluczowe: dysfunkcjonalńość, problem alkoholowy, fuńkcjońowańie rodzińy, 

dziecko, przyjmowane role, pomoc 

Abstract:  

The article focuses on the situation of a child in a family with the drinking problem and 

describes the concept of family dysfunctionality resulting from the emergence of such 

problem. It also highlights the family functioning system. Furthermore, it presents an 

analysis of the roles performed in a dysfunctional family taking into account the 

spheres of activity of family members. In the face of the adopted facts, assistance and 

support in getting out of the specific role assumed by a family member are presented. 

Keywords: dysfunctionality, drinking problem, functioning of a family, child, assumed 

roles, assistance 
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Wprowadzenie 

Rodzińa stańowi ńajmńiejszą grupę społeczńą i ,,ńajbardziej po-

wszechńe s rodowisko z ycia człowieka. Rodzińńa opieka jest ńajbar-

dziej pierwotńym typem działalńos ci ludzkiej w stosuńku do potom-

stwa, zaro wńo w jej historyczńym, jak i jedńostkowym aspekcie”1. Ro-

dzińa towarzyszy kaz dej jedńostce w ro z ńych formach przez całe z ycie 

,,wywierając istotńy wpływ ńa zachowańie się jedńostki, ich stosuńek 

do ińńych oso b, s wiata wartos ci, systemu ńorm i wzorco w postępowa-

ńia. Załoz eńie rodzińy kojarzy się z oczekiwańiem szczęs cia, miłos ci, 

zaspokojeńia potrzeb emocjońalńych”2. 

Rodzińa to pierwsze ńaturalńe s rodowisko wychowawcze, w kto -

rym rozpoczyńa się proces wychowańia jedńostki3. Stańowi istotńy ele-

meńt całos ciowego systemu wychowawczego4. Dziecko od chwili ńaro-

dziń uczy się i zdobywa potrzebńe umiejętńos ci, by włas ciwie fuńkcjo-

ńowac  w społeczeń stwie. W s rodowisku rodzińńym jedńostka zostaje 

wyodrębńiońa oraz staje się człońkiem społeczńos ci, co skutkuje budo-

wańiem ńajwaz ńiejszego fuńdameńtu, jakim staje się dobro wspo lńe. 

W sytuacji pojawieńia się w tej grupie ńieprawidłowos ci, kto re trwają 

dłuz szy okres czasu, ńie jest moz liwe powstańie wartos ciowego społe-

czeń stwa5. Jedńa z ńieprawidłowos ci jest wyńikiem ńaduz ywańia alko-

holu. Powstaje ońa, gdy w rodzińie pojawia się problem alkoholowy.  

Historia pojawieńia się pierwszych ińformacji o ńapojach alkoholo-

wych sięga czaso w paleolitu i ńeolitu, gdyz  archeologowie ńatrafili ńa 

s lady alkoholu z tego okresu. Towarzyszy oń od ńiepamiętńych czaso w 

 
1 S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec, Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 

2001, s. 24. 
2 Ibidem. 
3 A. Piech, Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym, [w:] D. Wosik-Kawa-

la (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2011, 
s. 17. 

4 B. Krzesińska-Żach, Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007, 
s. 10. 

5 R. Cichoń, Formy pracy socjalnej z rodziną ,,trudną”, [w:] H. Marzec (red.), Z rodziną 
i dla rodziny w dobie globalizacji, t. II, Piotrków Trybuńalski 2011, s. 201–202. 
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człowiekowi ńa ro z ńych imprezach i uroczystos ciach6. Natomiast za 

pierwszy przypadek problemu alkoholowego występującego w rodzi-

ńie moz ńa uzńac  końflikt Noego z Chamem w czasie ńiewoli egipskiej7. 

Wspo łczes ńie badańia pokazują, iz  dorosły Polak wypija 8,38 litra czy-

stego spirytusu, a 2 miliońy oso b ńaduz ywa alkoholu, ńatomiast we-

dług raportu PARPA z 2005 roku 800 tysięcy oso b jest uzalez ńiońych8. 

Według badań  z 2011 roku w Polsce fuńkcjońuje około 1,5 miliońa 

dzieci z rodziń, w kto rych występuje problem alkoholowy. Dzieci od-

czuwają jego skutki, co ńiewątpliwie wpływa ńa ich rozwo j9. Celem 

artykułu jest przedstawieńie skutko w ńaduz ywańia alkoholu w odńie-

sieńiu do osoby uzalez ńiońej i człońko w jej rodzińy ńa podstawie wy-

brańej literatury. 

1. Interpretacja problemu dysfunkcjonalności rodziny 

z problemem alkoholowym 

Prawidłowo fuńkcjońująca rodzińa stara się dbac  o włas ciwy rozwo j 

swych człońko w pod kaz dym względem. W praktyce jedńak zdarzają 

się czasowe zaburzeńia i końflikty, lecz sam fakt ich pojawieńia się ńie 

przesądza o dysfuńkcji rodzińy. Kwestią ńajistotńiejszą w takiej sytua-

cji jest stwierdzeńie problemu i wspo lńe poszukiwańie włas ciwego 

rozwiązańia10. 

Rodzińa z trwającymi w dłuz szym okresie wieloma ńieprawidłowo-

s ciami występującymi w systemie jej fuńkcjońowańia, jes li ńie zostańą 

poddańe udańej pro bie ich rozwiązańia, moz e stac  się rodzińą dysfuńk-

 
6 Cz. Cekiera, Uzależnienia – alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, 

terapia i resocjalizacja, B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka 
pedagogiczna, t. 2, Warszawa 2008, s. 22. 

7 E. Roman, Alkoholizm, [w:] E. Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI 
wieku, t. I, s. 93. 

8 Cz. Cekiera, Uzależnienia – alkoholizm, narkomania…, op. cit., s. 23. 
9 I. Grzegorzewska, Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym, Warszawa 

2011, s. 7. 
10 A. Kozłowska, Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. 

Diagnoza i terapia, Warszawa 2000, s. 13–14. 
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cyjńą. Jedńą z końsekweńcji moz e byc  to, z e zadańia względem społe-

czeń stwa ńie są ńalez ycie spełńiańe. Człońkowie ńie mają zaspokaja-

ńych podstawowych potrzeb. W zaburzońym systemie fuńkcjońowańia 

występują ńieprawidłowe relacje, wobec tego zostaje zaburzońe speł-

ńiańie włas ciwych fuńkcji. Chaos z ycia rodzińńego przekłada się ńa 

ńiewłas ciwe końtakty z otoczeńiem11.  

Problem alkoholowy w rodzińie staje się czyńńikiem dysfuńkcjońal-

ńos ci rodzińy utrudńiającym prawidłowy rozwo j osobowos ci dziecka, 

moz e byc  ro wńiez  przeszkodą w osiągńięciu sukceso w edukacyjńych, 

pońiewaz  pojawiają się ro z ńe trudńos ci i zakło ceńia12. Obowiązki 

względem dzieci ńie są włas ciwie wypełńiańe. Występują problemy, 

kto re wyńikają z utrudńiońego przystosowańia się do ńowej sytuacji. 

Potomstwo osoby uzalez ńiońej szuka sposobu fuńkcjońowańia w tych 

waruńkach, w związku z tym przyjmuje role, kto re ńegatywńie wpły-

wają ńa dalsze z ycie13. 

Defińicja rodzińy z problemem alkoholowym ukazuje zaistńieńie sy-

tuacji, podczas kto rych jej człońek ńadmierńie spoz ywa alkohol i ńie 

jest w stańie tego końtrolowac . System fuńkcjońowańia zostaje zabu-

rzońy. Spoz ywańie alkoholu przez jedńego z rodzico w zaczyńa stańo-

wic  gło wńą częs c  tego systemu. Wywiera ro wńiez  wpływ ńa prezeńto-

wańie okres lońego ńastawieńia, jak ro wńiez  zachowańia oraz wszyst-

kich proceso w mających miejsce w tej rodzińie. Osoba, kto ra spoz ywa 

alkohol, dostarcza pozostałym wielu problemo w z yciowych, w związku 

z tym problem alkoholowy dotyczy ńie tylko osoby spoz ywającej alko-

hol, ale wszystkich jej człońko w14. Rodzińa zaczyńa byc  ńiefuńkcjo-

ńalńa, ńieodpowiadająca potrzebom, co ozńacza, z e stała się ńiezdolńa 

do włas ciwego spełńiańia swych fuńkcji15.  

 
11 M. Ryś, Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonal-

nych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych, Warszawa 2014, s. 9.  
12 A. Lendzion, Patologie środowiska życia dziecka, [w:] J. Daszykowska, A. Łuczyń-

ska (red.), Dziecko w przestrzeni życia społecznego, Stalowa Wola 2013, s. 136. 
13 M. Ryś, Rodzina z problemem alkoholowym…, op. cit., s. 10. 
14 Ibidem. 
15 K. Gąsior, Funkcjonowanie noo-psychologiczne i problemy psychiczne dorosłych 

dzieci alkoholików, Warszawa 2012, s. 64.  
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Problem alkoholowy występuje w wyńiku utraty końtroli spoz ywa-

ńia ńapojo w alkoholowych i prowadzi do upajańia alkoholowego,  

a ńawet uzalez ńieńia16. Nieprawidłowos ci w fuńkcjońowańiu osoby 

spoz ywającej alkohol pogłębiają się wraz z rozwojem problemu alko-

holowego17. Odczuwańe są zmiańy, kto re wyńikają z rozwijańia się 

uzalez ńieńia. Czego końsekweńcją jest ńarastańie ńegatywńych sytua-

cji z ycia codzieńńego, a prawidłowe relacje człońko w rodzińy są rzad-

kos cią. Rodzińa zamyka się we własńym s rodowisku i wypiera istńieńie 

sytuacji problemowej. Potrzeby emocjońalńe jej człońko w ńie są za-

spokajańe. Pojawia się brak orgańizacji, a pełńiońe role są zaburzońe. 

Postrzegańie rzeczywistos ci jest odmieńńe. Występują ńegatywńe 

emocje, kto re powodują, z e rodzińa ńie chce ujawńiac  swojej sytuacji  

i wypiera problem. Nie stara się go wyjas ńic , co prowadzi do fałszowa-

ńia rzeczywistos ci, braku szczeros ci. Uczucie wstydu i lęku powoduje, 

z e występują ńotoryczńe kłamstwa18. Dziecko, kto re wychowuje się  

w rodzińie z problemem alkoholowym, przez ywa wiele stresujących 

sytuacji i dos wiadcza ro z ńych traum. Sytuacje te stańowią codzieńńos c , 

czego końsekweńcją moz e byc  zakło cońy proces rozwojowy dziecka19. 

Osoby o ńiz szym statusie społeczńym, z problemem alkoholowym  

w rodzińie, fuńkcjońują według okres lońego modelu. Człońkowie, jak  

i sam alkoholik, początkowo wypierają istńieńie problemu. Rodzińa 

brońi się przed pomocą. Ze względu ńa występujące często sytuacje 

stresujące wzrasta ńapięcie. Usprawiedliwiańie alkoholika i racjońali-

zowańie połączońe z zaprzeczeńiem istńieńia problemu ma zdecydo-

wańie bardziej ńegatywńy wpływ ńa fuńkcjońowańie rodzińy ńiz  samo 

spoz ywańie alkoholu przez osobę uzalez ńiońą. Występuje ńieustańńe 

zaprzeczańie wszystkiemu i ńie zdawańie sobie sprawy z powagi sytu-

acji. W związku z tym rodzińa zaczyńa izolowac  się od otoczeńia, aby 

 
16 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2009, s. 126. 
17 I. Grzegorzewska, Dorastanie w rodzinach…, op. cit., s. 77. 
18 P. Szczukiewicz, Sposoby adaptacji dzieci w rodzinie alkoholowej, „Świat Proble-

mów” 2016, ńr 10, s. 33. 
19 K. Gąsior, Jak uwolnić się od destrukcyjnych przekazów rodzinnych?, ,,Świat Pro-

blemów” 2011, ńr 5, s. 21–22. 
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ujawńiac  jak ńajmńiej fakto w ze swojego z ycia. Nieprawidłowe zacho-

wańia pogłębiają się. Człońkowie ńie potrafią się włas ciwie komuńiko-

wac , dlatego tez  stań całkowitego bezładu w relacjach jest ńa porządku 

dzieńńym. Z upływem czasu występuje poczucie bezradńos ci wobec 

działań , jakie podejmuje osoba uzalez ńiońa. Załamuje się system 

obrońńy, czego wyńikiem staje się dos wiadczańie silńych emocji20.  

Wo wczas osoba z problemem alkoholowym ro wńiez  zaczyńa zau-

waz ac  swoje postepowańie, pojawiają się wyrzuty sumieńia. Rodzińa 

ńa tym etapie jest juz  ńa tyle bezradńa, z e dopuszcza moz liwos c  przy-

jęcia pomocy, ńiekiedy zauwaz a, z e jest ońa końieczńa. Kolejńym eta-

pem jest izolacja alkoholika od uczestńiczeńia w z yciu rodzińy. Zostaje 

przejęta końtrola ńad fuńkcją, jaką pełńi, aby sytuacja została ustabili-

zowańa. Dostrzegańa jest zmiańa, zauwaz ońe wsparcie i pomoc. Osoba 

uzalez ńiońa traci w oczach człońko w rodzińy, gdyz  stosuje kary, dręczy 

psychiczńie i fizyczńie swych bliskich. Wspo łmałz ońek przejmuje fuńk-

cje uzalez ńiońego, odbywa wo wczas terapię ińdywidualńą jako wspo ł-

uzalez ńiońy i pomaga rodzińie. Motywuje osobę uzalez ńiońą do podję-

cia leczeńia.  

Decyzja o podjęciu leczeńia wpływa ńa ustabilizowańie z ycia ro-

dzińńego. Nierozpoczęcie leczeńia powoduje wyizolowańie alkoholika 

od fuńkcjońowańia czy tez  wywierańia wpływu ńa sytuację rodzińńą. 

W radykalńym przypadku moz e zostac  separowańy fizyczńie, czego 

wyńikiem staje się uwolńieńie od uciąz liwej i ńiepoz ądańej jego obec-

ńos ci w domu. W związku z tym pojawic  moz e się wiele skutko w tego 

działańia, pońiewaz  rodzińa przez ywa silńy stres w wyńiku rozpadu 

systemu rodzińńego. Drastyczńa sytuacja moz e ro wńiez  pozytywńie 

wpłyńąc  ńa sytuację rodzińńą. Rezultatem tego jest wzrost motywacji 

osoby uzalez ńiońej do podjęcia leczeńia odwykowego, pońiewaz  ńie 

chce utracic  więzi. Występuje mobilizująca pańika. Stańowi to przełom, 

gdyz  to włas ńie od osoby uzalez ńiońej zalez y to, co będzie się działo  

w z yciu rodzińy. Moz e ńastąpic  jej rozpad lub będzie odbudowywac  się 

 
20 L. Cierpiałkowska, M. Ziarko, Psychologia uzależnień – alkoholizm, Warszawa 

2010, s. 189–191. 
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ńa ńowo. Jedńak w przypadku, kiedy ńastępuje rozwo d, traci się więzi 

i relacje. W tej sytuacji ńalez y zastańowic  się ńad ańgaz owańiem alko-

holika w z ycie rodzińy. System rodzińńy musi zostac  ńa ńowo zorgańi-

zowańy. Natomiast w ińńym przypadku, kiedy to alkoholik przestaje 

spoz ywac  alkohol, relacje budowańe są ńa ńowo. Ustabilizowańie z ycia 

przez rodzińę polegac  powińńo ńa zadbańiu o kaz dego jej człońka. 

Objęcie pomocą przyczyńi się do tego, by mogła ońa w pełńi prawidło-

wo fuńkcjońowac 21. 

Natomiast osoby z problemem alkoholowym posiadające wykształ-

ceńie wyz sze, aktywńe zawodowo, zajmujące wysokie stańowiska słuz -

bowe, często posiadają przyjacio ł oraz potrafią byc  duszą towarzystwa. 

Zawsze dbają o swo j wizeruńek, ńiejedńokrotńie uczęszczają ńa siłow-

ńię lub uprawiają ińńe sporty. Osoby te piją alkohol ,,z klasą” i potrafią 

idealńie ukryc  swo j problem przed rodzińą, wspo łpracowńikami, a ńa-

wet ńie potrafią przyzńac  się przed samym sobą. Często spoz ywają 

alkohol samotńie w barach, czy wieczorami we własńym domu. Dla 

ńich kaz dy powo d jest dobry, by się ńapic : stresująca praca, sukces za-

wodowy, odreagowańie ńapięcia, a ńawet fakt, z e cięz ko pracują, by za-

pewńic  wysoki poziom z ycia swojej rodzińie. Dlatego tez  alkohol trak-

tują jako ńagrodę za cięz ką pracę. Piją regularńie, w duz ych ilos ciach,  

a codzieńńie rańo regeńerują się suplemeńtami, witamińami oraz sto-

sując odpowiedńie kosmetyki, by ńikt ńie dostrzegł problemu. To oso-

by o dwo ch twarzach, w pracy czują się spełńiońe, aktywńe, two rcze,  

w domu uńikają końtakto w z rodzińą, trudńo im się odńalez c . Przez 

lata idealńie ukrywają swo j problem. Dopiero w sytuacji, gdy dojdzie 

do szokującego wydarzeńia, jak wypadek drogowy, zwolńieńie z pracy, 

cięz ka choroba, rozwo d, to osoba ta moz e us wiadomic  sobie, z e ma pro-

blem i wybierze się do poradńi uzalez ńień 22.  

 
21 Ibidem. 
22 J. Seremak, Alkoholik wysokofunkcjonujący – kto to taki?, http://www.apteka-

niezapominajka.pl/wp-content/uploads/2018/03/alkoholizm.pdf, [dostęp: 24-07-2020]. 

http://www.apteka-niezapominajka.pl/wp-content/uploads/2018/03/alkoholizm.pdf
http://www.apteka-niezapominajka.pl/wp-content/uploads/2018/03/alkoholizm.pdf
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2. Relacje w rodzinie z problemem alkoholowym 

W sytuacji, gdy w rodzińie pojawia się problem alkoholowy wystę-

pujący u jedńego jej człońka, pozostali muszą podjąc  decyzję, dokońu-

jąc wyboru pomiędzy wyraz ńym sprzeciwem wobec tego typu zacho-

wańia lub jego zaakceptowańiem. Czasem decyzja podejmowańa zo-

staje ńies wiadomie i rodzińa zmieńia swoje zachowańie tak, aby było 

odpowiedńie do zaistńiałej sytuacji. Prowadzi to do tego, iz  alkohol 

staje się ńormą postępowańia, czyńńikiem, od kto rego zalez y fuńkcjo-

ńowańie z ycia rodzińńego23. 

Wychowywańie się w rodzińie z problemem alkoholowym dostar-

cza trudńych dos wiadczeń  z yciowych, silńych odczuc  ńapięc , ciągłego 

lęku, samotńos ci, dezińtegracji. Przykre wydarzeńia dńia codzieńńego, 

z kto rym przyszło się zmierzyc  i im sprostac , sprzyjają powstawańiu 

obrońńych postaw z yciowych24. Dlatego tez , chcąc przetrwac  w rodzi-

ńie z problemem alkoholowym, jej człońkowie, by zmńiejszyc  ciągły 

stań wzmoz ońego ńapięcia ńerwowego, przyjmują okres lońe role, 

kto re umoz liwiają im egzysteńcję25. 

W literaturze moz emy pozńac  kilka propozycji ro l pełńiońych w ro-

dzińach dysfuńkcyjńych. I tak w odńiesieńiu do dzieci ze wspomńia-

ńych rodziń M. Karpel i E Strasus przedstawili propozycję trzech typo w 

ro l pełńiońych przez potomstwo: „dziecko ińfańtylńe”, „kozioł ofiarńy”, 

„dziecko rodzicielskie”. Natomiast D. Field wyro z ńił szes c  ro l pełńio-

ńych przez dzieci: „dziecko odpowiedzialńe”, „dziecko-samotńik”, 

„dziecko-Rambo”, „mańipulujące dziecko”, „dziecko końformistyczńe”, 

„dziecko ńiedostosowańe”26.  

 
23 A. Margasiński, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Kraków 2010, 

s. 61. 
24 M. Parzyszek, Dziecko w rodzinie współczesnej, J. Daszykowska, A. Łuczyński (red.), 

Dziecko w przestrzeni życia społecznego, Stalowa Wola 2013, s. 87. 
25 B. Maciejewska, Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – szansa na rozwój czy 

droga ku destrukcji?, ,,Nowa Szkoła” 2013, nr 8, s. 50.  
26 P. Bodzon, Role pełnione w systemie rodziny pochodzenia a oczekiwania od mał-

żeństwa i hierarchia wartości u młodych dorosłych, „Kwartalnik Naukowy Fides Et 
Ratio” 2014, ńr 3(19), s. 132, https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presenta 
tions0/10Bodzon.pdf, [dostęp: 20-07-2020]. 

https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/10Bodzon.pdf
https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/10Bodzon.pdf
https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/10Bodzon.pdf
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Z kolei Z. B. Gas  wyro z ńia role: „ratowńika”, „prowokatora” i ,,ofiary” 

przyjmowańe przez dzieci wychowujące się w rodzińach z problemem 

alkoholowym. C. Black wskazuje ńa zupełńie ińńe role: „dziecko odpo-

wiedzialńe”, „dziecko dopasowujące”, „dziecko łagodzące sytuację”27.  

Z uwagi ńa rozpowszechńieńie w wielu publikacjach i powszechńą 

zńajomos c  ro l pełńiońych przez dzieci z rodziń z problemem alkoho-

lowym autorka uzńała za zasadńy wybo r jeszcze ińńej klasyfikacji: 

„wspo lńika”, „bohatera rodzińy”, „kozła ofiarńego”, „zagubiońego dziec-

ka” i „maskotki”28. 

W przypadku ńatomiast wspo łmałz ońka ukazańa w literaturze rola 

„wspo lńika” polega ńa ochrońie rodzińy. Pełńi ją zazwyczaj z ońa eweń-

tualńie mąz , kto rzy chcą byc  lojalńi wobec wspo łmałz ońka ńaduz ywa-

jącego alkohol i w teń sposo b okazują swoje uczucie. Jedńak korzys ci 

wyńikające z takiego postępowańia są kro tkotrwałe. Wspo lńik czuje się 

odpowiedzialńy za alkoholika i uwaz a, z e działańia przez ńiego podej-

mowańe pomogą utrzymac  ro wńowagę w rodzińie.  

W aspekcie emocjońalńym rola wspo lńika kształtuje się tym, z e sta-

je się przeciąz ońy ńadmiarem obowiązko w. Niebagatelńe zńaczeńie ma 

ro wńiez  fakt, z e ńieustańńie musi łagodzic  wiele końflikto w, przez co 

jest ńiestabilńy emocjońalńie. Cierpi wewńętrzńie, wzrasta w ńim lęk. 

Obwińia się za kaz dą sytuację. Odkłada w czasie własńe potrzeby lub 

całkowicie z ńich rezygńuje. Pos więceńie się wprowadza w błędńe koło 

i sprawia, z e czuje się osobą bezńadziejńą.  

W aspekcie umysłowym i podejmowańia decyzji wspo lńik ńa po-

czątku staje się osobą samodzielńą i wykazuje się odpowiedzialńos cią. 

Jedńakz e ogrom emocji i ńieskuteczńos c  wyńikająca z wykońywańych 

działań  prowadzi do mys leńia, kto re ńie charakteryzuje się ańalizowa-

ńiem. Dlatego tez  ńie jest w stańie realńie oceńic  dańej sytuacji29.  

W związku z tym w aspekcie społeczńym wspo lńik chce chrońic  

alkoholika i całą rodzińę. Uńika końtakto w pońiewaz  czuje wstyd, boi 

 
27 M. Ryś, Rodzina z problemem alkoholowym…, op. cit., s. 51. 
28 P. Bodzon, Role pełnione w systemie…, op. cit. 
29 K. Gąsior, Funkcjonowanie noo-psychologiczne…, op. cit., s. 75. 
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się odrzuceńia i ńiezrozumieńia. Izolowańie się w końsekweńcji pro-

wadzi do wyodrębńiańia rodzińy i poczucia samotńos ci. Pod względem 

fizyczńym wspo lńik odczuwa ńieustający stres, a to wpływa ńieko-

rzystńie ńa jego zdrowie30. 

Rola ,,bohatera rodzińy”, kto rą przyjmuje ńajczęs ciej ńajstarsze 

dziecko, polega ńa zapewńieńiu rodzińie włas ciwego fuńkcjońowańia. 

Bohater udowadńia wszystkim woko ł, z e w rodzińie ńic złego się ńie 

dzieje i fuńkcjońuje ońa we włas ciwy sposo b. Bohater jest odpowie-

dzialńy za całą rodzińę, co wykracza pońad jego wiek. Otrzymuje odpo-

wiedzialńe zadańia, kto re spełńia. Moz ńa więc ńa ńim polegac  w kaz dej 

sytuacji. Dąz y do osiągńięcia przesadńej doskońałos ci i potrzebuje wy-

kazac  się w działańiu. Posiada ńadmierńe kompeteńcje. Czuje się odpo-

wiedzialńy za rodzińę. Potrzebuje miec  ńad kims  końtrolę i domińowac  

ńad jego z yciem. W teń sposo b ukazuje swoje teńdeńcje do roli pełńio-

ńych w domu. Bierze odpowiedzialńos c  za człońko w swojej rodzińy. 

Troszczy się o ńich i często wyręcza we wszystkim. Staje się czujńy, do-

strzega potrzeby ińńych, zapomińając o własńych. Dziecko, kto re pełńi 

w rodzińie tę rolę, wykazuje trudńos c  z odbierańiem pomocy i troski 

ińńych. Nie potrafi się zrelaksowac , odpocząc , bawic , jest powaz ńe, 

brak w ńim spońtańiczńos ci. W aktywńos ciach chętńie przyjmuje rolę 

opiekuńa. Bohater przyjmuje dorosłe role, s wiadczą o tym jego wypo-

wiedzi i emocjońalńe podejs cie31. Dlatego tez  musi podejmowac  szereg 

działań , kto re w pewńym stopńiu ustabilizują sytuację rodzińńą. Pod-

czas pozytywńego oddziaływańia bohater buduje poczucie własńej 

wartos ci oraz wywiera pozytywńy wpływ ńa system wartos ci całej ro-

dzińy. Wykazuje duz y poteńcjał ińtelektualńy, by zadbac  o siebie i po-

trzeby swojej rodzińy. Nie przywiązuje uwagi do własńego rozwoju. 

Często jest zły, jedńak ńie ujawńia tego uczucia, a wręcz go tłumi. Zda-

rza się, z e moz e pojawic  się u ńiego ro wńiez  obwińiańie się. W aspekcie 

umysłowym i podejmowańia decyzji bohaterowi stawiańe są ńadmier-

ńe wymagańia, przez co fuńkcjońuje w błędńym przekońańiu, z e musi 

 
30 Ibidem, s. 76. 
31 M. Goetz, Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej, „Świat Problemów” 2018, ńr 4, s. 16. 



  

 

– 110 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywilizacyjńe 
XVI (1)/2020 

stawac  się jeszcze lepszy. Wpływa to ńiekorzystńie ńa jego osobowos c . 

W aspekcie społeczńym bohater jest w ceńtrum uwagi, ro wies ńicy go 

lubią. Wewńętrzńie jedńak czuje się samotńy. Wykazuje chęc  pomocy 

ińńym. Jedńak wyuczońy perfekcjońizm sprawia, z e ma duz e wymaga-

ńia, jez eli chodzi o dobo r przyjacio ł. Zachowuje dystańs, kto ry ńasila 

uczucie samotńos ci. W aspekcie fizyczńym występuje stres i podatńos c  

ńa uzalez ńieńie od s rodko w uspokajających32. 

Rola ,,kozła ofiarńego” polega ńa zwracańiu w ńegatywńy sposo b ńa 

siebie uwagi przez dziecko. Często odńosi ońo poraz ki, kto re wyńikają 

z jego bezradńos ci. Posiada słabą samokońtrolę, czego końsekweńcją 

są zachowańia agresywńe i ńiestosowńe. Gdy to w pewńym seńsie wo-

łańie o pomoc ńie zostańie dostrzez ońe, tylko karańe, problemy będą 

ńarastac 33. Końsekweńcją tego moz e byc  sytuacja, w kto rej dziecko 

szybko opuszcza dom rodzińńy, by pozbyc  się gńiewu. Często podej-

muje ońo błędńe decyzje z yciowe, stając się osobą uzalez ńiońą lub ńa-

lez y do grup przestępczych. Chce w teń sposo b byc  dostrzegańe.  

W aspekcie emocjońalńym przejawia złos c , kto ra wyńika z braku 

okazywańia przez rodzico w miłos ci, ńieńawidzi osoby uzalez ńiońej 

oraz zazdros ci ,,bohaterowi rodzińy”, z e jest zauwaz ańy. Silńe uczucie 

złos ci sprawia, z e postępuje ńiewłas ciwie wobec ińńych. W aspekcie 

umysłowym i podejmowańia decyzji posiada tak silńe uczucie wzbu-

rzeńia, gńiewu i wrogos ci, z e ńie jest w stańie wykazac  się zdolńo-

s ciami. Motywacja występuje sporadyczńie. Chce zaimpońowac  ro wie-

s ńikom i przyjmuje rolę lidera. Zachowańia impulsywńe powodują, z e 

zwraca ńa siebie uwagę. W aspekcie społeczńym szuka oso b podob-

ńych do siebie, takich, kto re chcą byc  zauwaz ańe i kochańe. ,,Kozioł 

ofiarńy” ńie zńa uczucia miłos ci, ńie jest w stańie ńikogo ńią obdarzyc . 

W końtakcie z ińńymi jest płytki. Jest osobą samolubńą i dąz y do mańi-

pulowańia i wykorzystywańia ińńych dla własńych korzys ci34.  

 
32 K. Gąsior, Funkcjonowanie noo-psychologiczne…, s. 76. 
33 M. Goetz, Dzieci w rodzinie…, op. cit., s. 19. 
34 K. Gąsior, Funkcjonowanie noo-psychologiczne…, op. cit., s. 77. 
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Rola ,,zagubiońego dziecka” zazwyczaj pełńiońa jest przez trzecie  

i kolejńe dzieci w rodzińie. Starsze rodzeń stwo przyjmowało okres lońe 

role, więc aby odńalez c  się w ńowej sytuacji, usuwa się ńa bok. Jego 

działańia zmierzają do izolacji. Nie odczuwa zaińteresowańia swoją 

osobą, więc staje się tak jakby ńieobecńe i przestaje reagowac  ńa sytu-

ację. Zachowańie dziecka jest więc korzystńe dla rodzińy z problemem 

alkoholowym, kto ra ńie musi pos więcac  mu uwagi i sprawowac  ńad 

ńim opieki. W tej sytuacji dziecko zazwyczaj posiada swo j własńy 

s wiat, w kto rym marzy i rozmys la35. Izoluje się ńawet od s rodowiska, 

w kto rym przebywa. W aspekcie społeczńym występują u ńiego ńega-

tywńe zmiańy i ńie rozwija swojej osobowos ci. Nie ma moz liwos ci od-

czuwańia bliskos ci i ińtymńos ci. Nie umie dogadac  się z ińńymi, ńie wie, 

jak wspo łpracowac  i rywalizowac . Dziecku ńie są stawiańe z adńe wy-

magańia, ńikt ńiczego od ńiego ńie oczekuje, co przyczyńia się do zaha-

mowańia rozwoju umysłowego. W aspekcie fizyczńym występują zabu-

rzeńia psychosomatyczńe36.  

Ostatńia z pełńiońych przez dziecko ro l to ,,maskotka”. Dziecko, 

kto re pełńi tę rolę, tłumi emocje, ńie potrafi poradzic  sobie ze stresem. 

Celem jego oddziaływańia jest bagatelizowańie ńapięcia w rodzińie 

przez z artowańie, wygłupiańie się, bycie przesadńie miłym. Wobec ta-

kich działań  przyjmuje rolę kro lewskiego błazńa, kto rego zadańiem 

jest łagodzeńie sytuacji. W kaz dej sytuacji wykazuje optymizm, ńawet 

gdy wymaga ońa okazywańia ińńych emocji. Przybiera więc maskę, 

ukrywa to, co czuje. W rodzińie ńikogo ńie ińteresuje, co się z ńim 

dzieje. Dziecko przyzwyczajońe jest, z e moz e zwro cic  ńa siebie uwagę 

wyłączńie przez rozweselańie. Dlatego rzadko ujawńia emocje i mo wi 

o problemach. W sytuacji, gdy się pojawiają, rozmawia o ńich z ńiezwy-

kłą łatwos cią. Dziecko pełńiące tę rolę ńie lubi się zwierzac , co powo-

 
35 A. Gimerska, Analiza treści bajek terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym, „Biblioterapeuta: Biuletyń Ińformacyjńy Polskiego Towarzystwa Biblio-
terapeutycznego” 2014, ńr 4, s. 21.  

36 K. Gąsior, Funkcjonowanie noo-psychologiczne…, op. cit., s. 78. 
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duje trudńos ci w ńawiązywańiu bliz szych relacji z ro wies ńikami. Po-

trafi z artowac  z tego, co sprawia mu trudńos c  i bo l37.  

Rola ta przyjmowańa jest przez ńajmłodsze dziecko. Nie wie ońo za-

zwyczaj, co się dzieje, pońiewaz  otrzymuje błędńe sygńały. „Maskotka” 

zauwaz ańa jest wtedy, gdy pełńi swoją rolę. Czuje się samotńa, ńawet 

gdy uwaga skierowańa jest ńa jej osobę. W aspekcie społeczńym po-

siada końtrolę ńad sytuacjami, mańipuluje ńimi, osiągając zamierzońe 

cele. Potrafi skońceńtrowac  uwagę ńa samym sobie. Umie odńalez c  się 

społeczńie, jedńak pełńiońa rola sprawia, z e ograńicza się do błazńo-

wańia. Często wykazuje ńieadekwatńe reakcje ńa zdarzeńia wobec re-

lacji z ńajbliz szymi. W aspekcie umysłowym i podejmowańia decyzji 

maskotka posiada zahamowańy rozwo j swojego ińtelektualńego po-

teńcjału. Przejawia trudńos ci w radzeńiu sobie ze stresem, a wobec 

trudńych sytuacji pozostaje bezradńa38. Role, kto re przyjmują dzieci  

w rodzińach z problem alkoholowym, moz ńa okres lic  jako przyjmowa-

ńie fałszywej osobowos ci. Stańowią ońe reakcje dąz ące do stawiańia 

czoła zaistńiałej sytuacji, to obrońa istńiejącej rzeczywistos ci. Pozwala 

to dziecku doraz ńie przetrwac  chorobę człońka rodzińy, ale tez  daje 

moz liwos ci ukrycia tego faktu przed ińńymi ludz mi, kto rzy mogliby do-

strzec problem i przyjs c  z pomocą. Waz ńym elemeńtem jest, by pomo c 

dzieciom w pozbyciu się fałszywej osobowos ci. Nalez y sprawic , aby za-

akceptowały siebie bez roli, jaką pełńią w rodzińie dysfuńkcyjńej39. 

3. Pomoc dzieciom przyjmującym określone role w rodzinie 

z problemem alkoholowym 

Niezwykle istotńe jest, by jak ńajszybciej dostrzec dzieci, kto re 

przyjmują okres lońe role, po to, aby pomo c im wyjs c  z błędńego koła. 

Role te bowiem stańowią ich zdańiem rozwiązańie w tej trudńej sytua-

 
37 M. Goetz, Dzieci w rodzinie..., op. cit., s. 17. 
38 K. Gąsior, Funkcjonowanie noo-psychologiczne…, op. cit., s. 78–79.  
39 B. E. Robinson, J. L. Rhoden, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Pań-

stwowa Ageńcja Rozwiązywańia Problemów Alkoholowych, Warszawa 2003, s. 63–64. 
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cji. Kształtują się ońe w ro z ńy sposo b i wymagają ro z ńego podejs cia. 

Pomoc ,,bohaterowi rodzińy” polegac  powińńa ńa stworzeńiu waruń-

ko w, aby mo gł byc  dzieckiem. Z racji tego, z e wykazuje przejawy bycia 

zbyt dojrzałym. Zasadńe staje się umoz liwieńie mu wyraz ańia wła-

sńych uczuc  i potrzeb. Dzieci powińńy byc  obdarzońe taką samą uwagą, 

jak ińńe, mimo tego, z e dobrze sobie radzą. Dla bohatera końieczńe jest 

wsparcie, by mo gł dostrzec potrzebę zabawy i zro wńowaz yc  ją z obo-

wiązkami. Poz ądańe jest ro wńiez  stwarzańie ro z ńych sytuacji, w kto -

rych rola się zamieńia i ktos  ińńy robi cos  dla ńiego, wykazując troskę. 

Powińień miec  stawiańe oczekiwańia, jedńak adekwatńe do wieku. 

Nalez y us wiadamiac  bohatera, aby zńalazł czas ro wńiez  dla siebie, ńa 

zabawę, odpoczyńek, jak ro wńiez  realizowańie własńego hobby. Dziec-

ko powińńo dojs c  do wńiosku, z e pos więcańie czasu sobie ńie powodu-

je traceńia go. Powińńo miec  moz liwos c  realizowańia siebie, więc ńale-

z y dąz yc  do stworzeńia mu okazji, aby mo gł poszukiwac  i rozwijac  

własńe zaińteresowańia. Nalez y dowartos ciowywac  je i pokazywac , z e 

jest się zadowolońym z jego sukceso w. Uńikac  ńalez y uwag, z e rodzice 

są z ciebie dumńi, pońiewaz  potęguje to wgłębiańie się w pełńiońą 

przez ńiego rolę. Dziecko powińńo umiec  akceptowac  i przyjmowac  do 

wiadomos ci własńe poraz ki. Wpajac  ńalez y, z e jest to cos  zupełńie 

ńaturalńego i kaz dy musi dos wiadczyc  wszystkiego, by uczyc  się ńa 

własńych błędach. Nalez y us wiadamiac , z e ńikt ńie jest doskońały i ńie 

ńalez y dąz yc  do perfekcjońizmu za wszelką ceńę. Rozmowa o potrze-

bach, uczuciach, emocjach jest ro wńie waz ńa. Dziecko będzie miało 

s wiadomos c , z e okazywańe jest mu zaińteresowańie. Nalez y zachęcac  

je do spońtańiczńych działań 40. 

Z kolei pomoc ,,kozłowi ofiarńemu” powińńa polegac  ńa odpowied-

ńim ńastawieńiu do dziecka. Jez eli go ńie lubimy ze względu ńa jego 

zachowańie, ńalez y uzmysłowic  sobie, z e wyńika ońo z wołańia o po-

moc. Przede wszystkim ńalez y dostrzec poteńcjał ińtelektualńy i pra-

cowac  ńad ńim. Us wiadomic  dziecku, z e się w ńie wierzy i spodziewa 

od ńiego czegos  dobrego. Nalez y wykazac  się cierpliwos cią, zachowy-

 
40 M. Goetz, Dzieci w rodzinie..., op. cit., s. 17. 
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wac  spoko j, kiedy z le postępuje. Nie karac , tylko przekazac  końkretńą 

ińformację zwrotńą. Oceńiac  zachowańie, a ńie jego samego. Pokazy-

wac , z e postępowańie jest ńiewłas ciwe. Dziecko powińńo byc  uczońe 

wyraz ańia własńych emocji bez stosowańia przemocy fizyczńej. Istotńe 

jest, aby doceńiac  ńawet małe postępy, rozmawiac  i przez rozmowę do-

trzec  do prawdziwej jego osobowos ci. Dziecko ńie będzie czuło dystań-

su i w koń cu pozbędzie się maski, za kto rą ukrywa swoje uczucia41. 

Pomoc ,,zagubiońemu dziecku” powińńa polegac  ńa wykazywańiu 

drobńych gesto w zaińteresowańia. Nalez y ńie dac  ńabrac  się złudzeńiu, 

z e dziecko ńas ńie potrzebuje. Okazac  troskę i uwagę, stwarzac  sytua-

cje, podczas kto rych moz e ońo pokazac , z e istńieje i się moz e zaprezeń-

towac  w jakis  sposo b. Dziecko powińńo tworzyc  pomysły i rozwiązańia 

problemo w, wobec tego istotńe jest zachęcańie do podejmowańia ta-

kich działań . Pozwolic  mu wyrazic  to, co czuje w ińńej formie, ńp. przez 

two rczos c  plastyczńą. Omawiając jego wytwory, pozńac  moz ńa jego 

emocje i uczucia. Nalez y podńosic  samooceńę przez chwaleńie działań . 

Krytykę wyraz ac  w sposo b koństruktywńy. Starac  się ińtegrowac  dziec-

ko z ińńymi osobami. Podbudowac  jego samooceńę przez odkrywańie 

wraz z ńim jego mocńych stroń, zdolńos ci i szańs rozwojowych42.  

Z kolei pomoc dziecku, kto re przyjmuje rolę ,,maskotki”, powińńa 

polegac  ńa okazywańiu zaińteresowańia i przede wszystkim zrozumie-

ńia, kto re pozwoli mu z biegiem czasu się otworzyc . Nalez y us wiadomic  

mu, z e akceptuje się go jako osobę w pełńi i ńie musi zwracac  ńa siebie 

uwagi przez z artowańie i błazńowańie. Dąz yc  do tego, by ukazywało 

prawdziwego siebie. Dac  mu moz liwos c  do wyraz ańia siebie w ro z ńych 

formach, jedńak ńie ńalez y ńarzucac  presji. Nalez y raczej byc  empa-

tyczńym i umiejętńie wczuc  się w sytuację. Pokazac  dziecku, jak moz e 

reagowac  w ro z ńych sytuacjach. Nauczyc , z e wyraz ańie emocji i słabo-

s ci ńie jest ńiczym złym. Moz ńa uz yc  do tego zabawek, czy tez  history-

 
41 Ibidem, s. 19. 
42 Ibidem, s. 18. 
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jek, kto re w ńaturalńych waruńkach będą wspierały w wyjawiańiu 

emocji43. 

Pełńieńie przez dzieci ro l moz e stac  się ińtegralńą częs cią ich oso-

bowos ci. Brak odpowiedńiej pomocy juz  w dzieciń stwie moz e byc  za-

groz eńiem dla ich z ycia w dorosłos ci, gdyz  przez lata czerpały z tego 

faktu satysfakcję, a w dorosłym z yciu przestają pełńic  swą fuńkcję. 

Waz ńe jest, by wzorce zachowań  ńie zostały utrwalońe, dlatego po-

wińńy otrzymac  pomoc jak ńajwczes ńiej. W sytuacji, gdy pomoc ńie zo-

stańie udzielońa, role mogą byc  przyczyńą poraz ki z yciowej, z powodu 

kto rej dorosłe dzieci alkoholiko w szukają pomocy, ucieczki lub pocie-

chy w alkoholu, ńarkotykach, seksie, pracy, jedzeńiu i ro z ńych ińńych 

kompulsywńych sposobach postępowańia i zachowańia44. 

Rodzińa, pokońując wiele problemo w towarzyszących ńaduz ywa-

ńiu alkoholu przez jedńego rodzica lub ńawet obojga, potrzebuje po-

mocy i wsparcia iństytucjońalńego45. Mogą go udzielic : Ceńtrum Po-

mocy Dziecku i Rodzińie, poradńia psychologiczńo-pedagogiczńa, os ro-

dek pomocy społeczńej, placo wka wsparcia dzieńńego, os rodek terapii 

i leczeńia uzalez ńień . Są to miejsca, w kto rych rodzińy mogą szukac  sto-

sowńej pomocy46.  

Niezwykle waz ńe jest przy tym to, z eby pomoc udzielańa takim 

dzieciom przebiegała wieloaspektowo. Do pracy z dzieckiem ńalez y 

odpowiedńio przygotowac  wychowawco w, pedagogo w, psychologo w 

oraz ńauczycieli, by potrafili dostrzec problem, zdobyc  zaufańie dziec-

ka i udzielic  włas ciwej pomocy. Istotńa jest ro wńiez  ńieiństytucjońalńa 

pomoc: wsparcie ro wies ńiko w, sąsiado w i dalszej rodzińy47.  

 
43 B. E. Robinson, J. L. Rhoden, Pomoc psychologiczna dla dzieci…, op. cit., s. 70–71. 
44 Ibidem, s. 72-73. 
45 A. Witkowska-Paleń, Placówki wsparcia dziennego w systemie pomocy rodzinie 

dysfunkcyjnej, „Pedagogia Ojcostwa” 2012, ńr 5, http://www.pedkat.pl/images/czaso 
pisma/po5/PO513.pdf, [dostęp: 7-07-2020]. 

46 S. Badora, B. Czeredrecka, Rodzina i formy…, op. cit., s. 128-129. 
47 B. Bocian-Waszkiewicz, Dziecko niewidzialne – dziecko „we mgle” – charaktery-

styka dziecka krzywdzonego i wieloaspektowa pomoc, „Studeńt Niepełńosprawńy: szki-
ce i rozprawy” 2018, ńr 18(11), s. 159. 

http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po5/PO513.pdf
http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po5/PO513.pdf
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Podsumowanie 

W artykule ukazańo ńaduz ywańie alkoholu jako czyńńik wywołu-

jący dysfuńkcjońalńos c  rodzińy. Przedstawiońy został zaburzońy  

w wyńiku tego system fuńkcjońowańia całej rodzińy. Ukazańe zagad-

ńieńie zostało omo wiońe według specyfiki dysfuńkcjońalńos ci syste-

mu rodzińńego. Omo wiońo sytuację dziecka, bazując ńa pełńiońych 

przez ńiego rolach. Podjęto pro bę ukazańia działań  pozwalających 

porzucic  deprecjońujące role i zadańia, wskazańo moz liwos ci włas ci-

wego oddziaływańia ńa rozwo j dziecka. Zwro cońo uwagę ńa fakt, z e 

dysfuńkcjońalńos c  wyńikająca z zaistńiałej sytuacji problemowej 

burzy włas ciwe relacje i ma ńegatywńy wpływ ńa fuńkcjońowańie 

systemu rodzińńego. Zaprezeńtowańa problematyka została przedsta-

wiońa ze szczego lńym uwzględńieńiem rodzińy jako całos ci. Na pod-

stawie tych ińformacji moz ńa dostrzec, z e dziecko trwając w tym 

systemie i pełńiąc okres lońe role, kaz dego dńia zaburza swo j poteńcjał 

ińtelektualńy i rozwo j. Wybrańa literatura przedstawia w sposo b prze-

końujący, z e problem alkoholowy ma wpływ ńa całą rodzińę, a końsek-

weńcje stają się szczego lńie bolesńe i stresujące. Fuńkcjońowańie 

dziecka w takich waruńkach ma ogromńy wpływ ńa jego z ycie codzień-

ńe i przyszłos c . 
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